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  ފިހުރިސްތު 

  
  
  7                    ފެށުން . 1

  10              އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތުރާއްޖޭގައި . 2

  13                ކޮމިޝަންގެ ތައާރަފް. 3

  14                  ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ. 4

  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް  2011

  18          އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުން. 5

  18          ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަށް ކޮމެންޓް ކުރުންއަނިޔާ މަނާކުރުމާއި  5.1

 18            ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލަށް ކޮމެންޓް ކުރުން  5.2

         ) ސަންސެޓް ބިލް(ނުރައްކާތެރި ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބިލް  5.3

 19                އަށް ކޮމެންޓް ކުރުން

 19          އިގެ ސިޔާސަތެުގ ބިލަށް ކޮމެންޓް ކުރުން ދައުލަތުގެ މުސާރަ 5.4

 20              ހެއްކާބެހޭ ބިލަށް ކޮމެންޓް ކުރުން  5.5

 20          މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ބިލަށް ކޮމެންޓް ކުރުން 5.6

ނޑައެޅުމުގެ ބިލަށް 5.7        ދައުލަތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ސިޔާސަތު ކަ

 20                ކޮމެންޓް ކުރުން 

  21          ވަނައަހަރު މުރާޖަޢާކުރެވިފައިވާ އިދާރީ އުޞޫލްތައް 2011 5.8

   މުޖްތަމަޢުގައި ޢާންމު ހާލަތަށްވުރެ ނިކަމެތިކަން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 5.8.1

 21              ސިޔާސަތުގެ ރިވިއު ރިޕޯޓް 

 21      ގެ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކުގެ ރިވިއު ރިޕޯޓްދިވެހިރާއްޖޭ 5.8.2

 21        ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ރިވިއު ރިޕޯޓް  5.8.3

 21      ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކުގެ ރިވިއު ރިޕޯޓް 5.8.4

 22          ސިޔާސަތުގެ ރިވިއު ރިޕޯޓްދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާބެހޭ  5.8.5

 22          ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސީ ރިވިއު ރިޕޯޓްތައް 5.9

 22  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ރިވިއު ރިޕޯޓް  5.9.1

 22            މެންޓަލް ހެލްތް ޕޮލިސީގެ ރިވިއު ރިޕޯޓް  5.9.2

    " އެޕޮއިންޓްމަންޓް އެންޑް ރިމޫވަލް އޮފް ޖަޖަސް އޮން އަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕާރސްޕެކްޓިވް" 5.9.3

 23                އެނެލިސިސް ރިޕޯޓް 



  

          ކޮށްފައިވާ މުހިއްމު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން  5.9.4

  23              އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް 

           ޤާނޫނީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ދައުލަތުން  5.10

 25              ބަލައިގެންފައިވާ މިންވަރު 

 27            އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން . 6

  27          ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް 2011 6.1

  28              އްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު މަ

  33        ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވަނިކޮށް ނިޔައުވެފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް 6.2

  33          ގެ ޚިދްމަތް  1424ކޮމިޝަނަށް ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު  6.3

  33              ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާގައި ކުރި ދަތުރުތައް 6.4

  34        ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރާ ކަންތައްތައް މައްސަލަ ބަލައި  6.5

  35      ވަނަ އަހުަރ ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ ބައެއް މުހިއްމު މައްސަލަތައް  2011 6.6

         އަހަރުގެ  10ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބެމުން ދިޔަ  6.6.1

  35      ތެރިކަން ހޯދައިދީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން އަންހެންކުއްޖަކަށް ރައްކާ

      އަހަރުގެ 11ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އަދި ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބެމުންދިޔަ  6.6.2

  35      އަންހެންކުއްޖަކަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން 

        އަހަރުގެ 13ލިބި، އުނގެނުމުގެ ޙައްޤުން މަހުރޫމުކޮށްފައިވާ  ނަފްސާނީ އަދި ޖިންސީ އަނިޔާ  6.6.3

  36      އަންހެން ކުއްޖަކަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން 

  36      ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓައި ނިޔައުވި މީހެއްގެ މަރުގެ މައްސަލަ  6.6.4

ނޑާލުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލެމުން ދިޔަ އިންސާނީ ޙައްޤުތައްކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް  6.6.5             ކަ

  37              ރައްކާތެރިކޮށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން 

  37          ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ސިއްޙީ ޚިދްމަތްތައް ލިބުމުގެ ޙައްޤު  6.6.6

 37              މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު  6.6.7

 38          ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީން : މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު 6.6.8

  39          އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން. 7

 39    އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޓީޗަރުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން  7.1

 40    މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ހިންގި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި ނަގާދެވުނު ސެޝަންތައް  7.2

  42              ކޮންމެ އިހުމާލަކީ އަނިޔާއެއް  7.3

  46                މާލެ  -ރައިޓްސް ކޭމްޕް 7.4

  47                އެކުއެކީ ކެމްޕެއިން  7.5

  47           އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަސްވީރު ވާހަކަ މުބާރާތް 7.6

  48                ސީ ބުކްލެޓް .އާރް.ސީ  7.7

  49        ޔޫތް ޗެލެންޖް : އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދިފާޢުގައި ޒުވާނުން  7.8

  49              ކުލަޖައްސާ ފޮތް –ޙައްޤުގެ ކުލަތައް  7.9



  

  50        ޤައުމީ މަންހަޖުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް  7.10

  50              ކްލަބް މެނުއަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް 7.11

  50    މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން  7.12

  50            ޙައްޤުގެ ވާހަކަ  - ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް  7.13

  51      ރާމް ޓިވީ ޕްރޮގް -ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން  7.14

          ޙައްގުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް އަދި މެސެޖް  7.15

 52                  އާންމުކޮށް ދެއްކުން 

  52        ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  7.16

  53                ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން  7.17

       އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރާ ޘަޤާފަތެއް ގާއިމްކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު  7.18

  54                ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް

  55      އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ މިންވަރު ދެނެގަތުން . 8

 55        ދާތަކާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަ 8.1

      މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މައްސަލަތަކާބެހޭ ގޮތުން ލިސްޓް އޮފް އިޝޫޒް އެކުލަވާލުމަށްފަހު 8.2

  55            ދގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން .އ

       ގެ . އަޤްވާމީ މުއާޙާަދގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އދނަސްލީ އިމްތިޔާޒުތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ބައިނަލް 8.3

ރޑް ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޝަނުން ޝެޑޯ ރިޕޯރޓެއް ހުށަހެޅުން   56        އައިސާ

    ޓްރީޓީ ބޮޑީ މޮނިޓަރިންގ ގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޛު ކުރެވޭ މިންވަރު  8.4

  57                  ދެނެގަތުން 

  57            އާރް ރިޕޯޓްގައި ވާ ހުށަހެޅުންތައް.ޕީ.ޔޫ  8.4.1

  58        ސީޑޯގެ ކޮންކްލޫޑިންގ އޮބްޒަވޭޝަންސް މޮނިޓަރކުރަން ފެށުން  8.4.2

            އަތޮޅުތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް  ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރި  8.5

  58                މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް

     ވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެފަދަ މައްސަލަތަކުންމުޖްތަމަޢުގައި  8.6

  59            ިމންޖުވެފައިވާ ހަރުދަނާ ވެށްޓެއް ޤާއިމުކުރުން 

  59    ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ވާރޭ ނުވެހޭ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް، އަތޮޅުތަކުން ފެން ހުސްވާ މައްސަލަ 8.6.1

  59      ރަލް ހުމާއި، ޑެންގީހުން ހަލުވި މިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާ މައްސަލަ ރާއްޖޭގައި ވައި 8.6.2

  60    ރާއްޖޭގައި ކުދިންނަށް ވެކްސިންނުދިނުމުގެ މައްސަލަ އަދި ކުދިން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވާ މައްސަލަ 8.6.3

 60        ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ފޮލޯއަޕް  8.7

  60    ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގޯތިގެދޮރުގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ ރިޕޯޓު  8.7.1

  61      ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ ރިޕޯޓު  8.7.2

  61  އިވާ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާފަ 8.7.3

  62          ލާލޭ ޔޫތް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓް 8.7.4

  62  އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކޯޕަރޭޝަންތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން އެއަްފހަރާ ވަކިކުރަމުން ދިއުން  8.7.5



  

  63        މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއާއެކު ބައްދަލުކުރުން  8.7.6

  63        ސުނާމީ ކާރިސާގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު މީހުންގެ ހާލަތު ދެނެގަތުން  8.7.7

  64          ކޮޅުފުށީ ވަގުތީ ހިޔަލުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ 8.7.8

         ހުންނާމުެދ ހިންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީ. 9

  65                ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން

  68    އިން ކުރި މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތްތަކުގެ ރިޕޯޓްތަކުގެ ކުރު ޚުލާޞާ. އެމް.ޕީ .އަހަރުތެރޭގައި އެން 9.1

ވަނަދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ  4 ޖެނުއަރީ 2011ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް . ކ 9.1.1

  68              ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގެ ޚުލާޞާ 

       ޒިޔާރަތުގެވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ  29އަދި  23ޖެނުއަރީ  2011ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް  9.1.2

  69                ގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް

       ވަނަ ދުވަހު ކުރި 10މާޗް އަދި  17ފެބުރުއަރީ  2011ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް . ކ 9.1.3

  70            ޒިޔާރަތުގެ ކުރު ޚުލާޞާ  މޮނިޓަރިންގ

            ޒިޔާރަތުގެ ކުރި މޮނިޓަރިންގވަނަ ދުވަހު  28މާރޗް  2011މާލޭ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް  9.1.4

  71                ކުރު ޚުލާޞާ 

             ގަމާއި. ހު އަދި ލވަނަ ދުވަ  12އޭޕްރިލް  2011ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް . ތ 9.1.5

          ޒިޔާރަތުގެ ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ 13އޭޕްރިލް  2011ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 

  72                ކުރު ޚުލާޞާ 

         08ނޮވެމްބަރ  2010ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް . ކ 9.1.6

  74    ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ކުރު ޚުލާޞާ  28ރީލް އޭޕް 2011އަދި 

  75    ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ކުރު ޚުލާޞާ  19މޭ  2011މާލެ ޖަލަށް  9.1.7

              ސަބްކޮމިޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލީސިފަ އަންނަ  9.1.8

  77                ދެނެގަތުން މިންވަރު 

        ރިޕޯޓްތަކުގެ ހުށަހެޅުން ތަންފީޒްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ  9.2

  77                ބައްދަލުކުރުން 

  78            އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތައް ކުރުން . 10

  78              ރައިޓް ސައިޑް އޮފް ލައިފް ސާރވޭ  10.1

  78        ރެޕިޑް އެސެސްމަންޓް އޮފް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް  10.2

  78        ރައިޓް ޓު ރިޕްރޮޑަކްޓިވް އެންޑް ސެކްޝުއަލް ހެލްތު ެއޑިޔުކޭޝަން  10.3

  79            މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން . 11

  79        )ދެވަނަ ބުރު(ރުކޮށްދިނުން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯ 11.1

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އިންސާނީ ހައްގުތަކާގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކަށް  11.2

  80                ޒިންމާދާރުކުރުވުން 



  

 83        ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ގުޅުންތައް ޤާއިމްކޮށް ބަދަހިކުރުން . 12

  86        އްޤުތަކާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން އިންސާނީ ޙަ  12.1

  89            ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން . 13

 89              ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން  13.1

  89    ލިބިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް/ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރުމުއްދަތަކަށް ހިންގާފައިވާ  13.2

  90  ވާރކް ޝޮޕްތައް/ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބައިވެރިވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  13.3

  91      ވާރކްޝޮޕް / ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ރާއްޖޭގައި ބައިވެރިވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  13.4

 92        ޓައިޒޭޝަން ވާރކްޝޮޕްސެންސި –ރައިޓް ޓު އިންފޮމޭޝަން  13.5

  92          އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ފޮރެންސިކް ޓްރެއިނިންގ  13.6

  92          ރައިޓްސް ބޭސްޑް ބަޖެޓް އެނަލިސިސް ޓްރެއިނިންގ 13.7

  92    ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާރސް އޮން އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސް؛  13.8
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  ފެށުން . 1

 

 

އެންމެހާ މަޚްލޫޤުންގެ ތެރެއިން އިންސާނުންގެ ޤަދަރު މަތިވެރި ކުރައްވައި، އިންސާނުންނަކީ ކަރާމާތްތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަތިވެރި .  ލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެޢާސުބްޙާނަހޫ ވަތަ هللاލެއްވެވި ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތް 

މަޑުމައިތިރިކަމުގެ ރިވެތި  ހިފެހެއްޓުމާއެކު، އަނެކާއަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، ކެތްތެރިކަމާއި  ދަރަޖަ ދެއްވައި، އިންސާނީ ކަރާމާތް 

ވާތާއި ސަލާމް ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަهللا މުޙައްމަދުޞައްލަ މިއުއްމަތުގެ މާތް ރަސޫލް ، އުސޫލުތަކާއި ނަމޫނާ ދެއްކެވި

  .ޝާމިލް ކުރަމެވެ  އަދި، މި ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުއަޞްޙާބުން. ދުޢާކުރަމެވެ ލެއްވުންއެދި 

ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓުމަށް ގިނަގުނަ  ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 2011

އައިސް މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށް  ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އުފެދިގެން  ހިއުމަން. މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ

 .ދިޔަ މަސައްކަތް މިހާރު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަރައްޤީވެ ކުރިއަރާފައެވެ ގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަދަލުވެ، ކުރެވެމުނ6/2006ް

ނޑު މަޤްޞަދަކީ، އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި އްޖެ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ރާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު، މި ކޮމިޝަންގެ މައިގަ

އަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލް

އަދި . ރުމެވެއެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއަުރވަން މަސައްކަތްކު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި

 2011މިގޮތުން . އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިވެ ހިތްވަރު ދިނުމެވެ

އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވުނު އަހަރީ ޕްލޭންގެ މަޤްޞަދުތައް ވަނަ

 .މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމާއެކު، މި ދާއިރާއާގުޅުންހުރި އެކިޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ 

. އިންސާނީޙައްޤުތަކަކީ ކަރާމާތްތެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކެކެވެ

ނޑައެޅި ބަޔާންވެފައިވަނީ ދައުލަތުންނާިއ  ކަން ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަން މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު ކަ

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  އެ މިނިވަންކަމާއި ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް، ރައްކާތެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް  އެންމެހާ ފަރުދުން 

ޙައްޤުތަކާބެހޭ އެކިއެކި މުޢާޙަދާތަކުންވެސް  މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ އިންސާނީ. ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ

އެ ހައްޤުތަކަށްވެސް އިޙްތިރާމްކޮށް، ރައްކާތެރިކޮށްދީ، ، ގިނަގުނަ ޙައްޤުތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެނިވި ގޮތެއްގައި

. ވޭނެ ޙައްޤުތަކެއް ވެއެވެމީގެތެރޭގައި އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ނިގުޅައި ނުގަނެ . ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތަށް ލާޒިމް ކުރުވައެވެ

އަދި ދައުލަތުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން ލިއްބައިދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ 

  . ޙައްޤުތަކެއްވެސްވެއެވެ

ކޮންމެ ފަރާތެއްގެވެސް ނިގުޅައިނުގަނެވޭނެ ޙައްޤުތަކެއްވާއިރު، އެކަންކަމަށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކުްނ  ،ވުމާއެކު

ކޮންމެ ޙައްޤަކީވެސް އެހެން ޙައްޤުތަކާ ގުޅި ލާމެހިފައިވާ އެއްޗަކަށްވާތީ، އެއް ޙައްޤެްއ . އަހުލުވެރިވާންޖެހެއެވެ

އަދި . ތަކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެކަން ވިސްނަންޖެހެއެވެނިގުޅައިގަނެވިއްޖެނަމަ، ވަރަށް ގިނަ އެހެން ޙައްޤު

. ހަމަމިގޮތަށް ޙައްޤެއް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވުމަކީ އެހެން ޙައްޤުތަކަށްވެސް އޭގެ މަންފާކުރާނެކަމެކެވެ

ނޑުމެން ހަނދާން ބަހައްޓަންޖެހޭ އަނެއްކަމަކީ ކޮންމެ ޙައްޤަކާއެކުވެސް ޒިންމާތަ ލިބިފައިވާ ޙައްޤުގެ . ކެއް އެކުލެވޭކަމެވެއަޅުގަ
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ބޭނުން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ހިފައި، އޭގެ ސަބަބުން އެހެންއެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދެރައެއްނުލިބޭނެ ގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް 

 ގޮތަށް މަސައްކަތް މި . ޖެހެއެވެ ހިނދު އެ އަނބުރާ ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން ޙައްޤެއް ގެއްލޭ. ސަމާލުވުމަށެވެ 

އަދި ޙައްޤުގެ ބޭނުންކުރާއިރުވެސް، ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، އަދި އެހެން ފަރާތެއްގެ ، ކުރާއިރުވެސް

ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމަކީ އިސްލާމީ، . ނުއަންނާނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން 

  .މިޤްރާތީ އަދި ތަހުޒީބީ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް ބާރުވެރިކުރުވާނެ ކަމެކެވެދި

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރެވޭނީ ތިމާއާމެދު އެހެންފަރާތްތަކުންވެސް ދެކެން 

ނާދޭތެރޭވެސް ހަމަ އެފަދައަކުން ބޭނުންވާގޮތްތަކަށާއި، ތިމާއާމެދު ޢަމަލުކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތްތަކަށް، އެހެންމީހުން 

ތިމާގެޢަމަލުތައް ބަހައްޓައިގެން، ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އުނދަގޫތަކަށް ތަޙައްމަލްކޮށް، ތަފާތުތައްބަލައިގަނެ، އެހެން މީހުންނާ 

މުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު، ދިރިއުޅު. ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން އާދަކޮށްގެންނެވެ 

ތަޙައްމަލް ކުރުމާއި، މަޢާފުކުރުމާއި، ކެތްތެރިކަމާއެކު ކަންކަން ޙައްލުކުރުމުގައި ، ތަފާތުވިސްނުންތަކަށް ޖާގަ ދިނުމާއި

  . މަޝްވަރާގެ މަތިވެރި އުސޫލާއި  ޢަދުލު އިންޞާފު އިސްކޮށްގެންނެވެ 

ޤާނޫނުތައް އަވަހަށް ވުޖޫދަށް އައުމަީކ  މި  ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޤާނޫނުތަކަކުން ރައްކާތެރި ކުރެވެންޖެހޭހިނދު

 މުޢާހަދާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވެންޖެހޭ އިންސާނީ ހައްޤުތައް މިހާރު ރާއްޖެއިން ތަސްދީޤުކޮށްފައިވާ. ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެފަދަ މުޢާހަދާތަކާއި މުހިންމު ބިލްތަކެއް އަވަހަށް ގުޅުންހުރި  ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ ޤާނޫނީ އިންތަކެއް ކަ

ޙައްޤުތައް ޙިމާަޔތްކުރުމަށް  ފޮނުވުމާއި، އެފަދަ ބިލްތައް ފާސްކޮށް ތަސްދީޤުކުރެވުމަކީ އިންސާނީ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

  . އިތުރުކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެކަމެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި ކުޑަކުދިންނާއި ޅަފުރާގެ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން  ކަން މިގޮތުން މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު ޙާލަތަށްވުރެ ނިކަމެތި

ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅާލުން އެންމެ  މީހުންނާއި ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޤާނޫނުތަކުން ލިބިދީފައިވާ  ދުވަސްވީ 

ކުޑަކުދިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ޙިމާޔަތާިއ . ޖެހެއެވެފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަވަސް 

ރައްކާތެރިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދެވޭނެ މަގުތައް ކޮށައި، ކުދިންނަށް ދެވޭ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތަކީ ކުއްޖާއަށް އެންމެ 

. ށްދީ، ރަނަގަޅު ނަމޫނާ ދައްކަންޖެހެއެވެ އެކުދިންނަށް ހެޔޮނުބައި ވަކިކޮ ންކުރެވިފައިވާކަމެއްތޯ ބަލައި،ފައިދާވާނެ ގޮތަށް ބައްޓަ

އެކުދިންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށާއި ރަނގަޅުގޮތުގައި ހެދި ބޮޑުވުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މާޙައުލު ޤާއިމްކޮށްދިނުމަކީ ބޮޑެިތ 

މަހަމަ ފުރުސަތުަތްއ އެންމެނަށްވެސް ހަ އަދި ދިވެހި މުޖުތަމަޢަކީ އަންހެނުންނަށް ގަދަރުކުރާ،. މީހުންގެ ޒިންމާއެކެވެ

ދާއިރާގައި  އެގޮތުން އިޤުތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ . މުޖުތަމައުގައި ލިބިދެވޭނެ ތަނަކަށް ހެދުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ

  .ކުރަންޖެހެއެވެ އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް

ދައުލަތުގެ ބާރުތައް އެއްބާރު . ރިހާ ފަރުދުންވެސް އިޙްތިރާމް ކުރާ ކަމަކަށް ވާންޖެހެއެވެއިންސާނީޙައްޤުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހު

އަނެއް ބާރަށް އިޙްތިރާމްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަންވުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއިގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި 

ންދިނުމާއި، އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލްތަކާއި ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރިވެތި މަޝްވަރާކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުމަށް އިސްކަ

އުޞޫލްތަކަށް ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތެއް އިތުރަށް އަހުލުވެރިވެ، ސަރުކާރާއި އަދި އިދިކޮުޅ 

  .މުހިންމުކަމެކެވެ  ޞޫލްތައް ދެމެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް ދު ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމުގެ އު ފަރާތްތަކާއިދެމެ

ޤާނޫނީގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ އިންސާފާއި ރައްކާތެރިކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ލިބޭނެގޮތަށް 

ޢަދުލުއިންސާފުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމާއި، މުޖުތަމަޢުގައި އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުމާއި އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމުކުރެވިފައިވުމާއި، 



 
  9  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ރަްއޔިތުންނަށް ، ތަކުން ކުރެވޭ ޙުކުމްތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ތަންފީޛީ ނިޒާމެއް އޮތުމާއިކޯޓު

ޤާނޫނަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ، އަމާންކަމާއިއެކު ދިރިއުޅެވޭނެފަދަ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި

  .އިމުކުރެވެން ޖެހެއެވެ ޡަޤާފަތަކާއި މާޙައުލެއް ޤާ

ޤައުމުގައި ދިގުދެމިގެންދާގޮތަށް ދެކޮޅުވެރިކަން އޮތުމަކީ ޤައުމަށް އަގުނުކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމަކަށްވާތީ، ޤައުމުގެ 

އެކުވެިރ  އިސްކޮށް ހެވާއި ލާބަޔަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ މެދުގައާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި، ޤައުމީ މަސްލަޙަތު

އެއް ބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ދެމެދު އޮތްނަމަ އޮތް ރުޅިވެރިކަމާއި . ރޫޙެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަކީ ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ 

ފިތުނައެއް ނެތިކޮށް، އެއްބައިވަންތަވެ، މަޢާފުކޮށް، ޞުލްޙަވެރިކަމަށް ޖާގަދީ އެއްބަސްވުން ތަކަކަށް އާދެވުމަކީ ޤައުމުގައި 

  . އްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިވެސް މިހާރު ކޮންމެހެން ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެކެވެ އިންސާނީ ޙަ

ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ ހަމަޖެހުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ މުޖުތަމަޢަކުން 

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން  ހަލަބޮލިކަމުން އެއްކިބާވެފައިވާ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސިޔާސީ . އިސްކަންދޭނެ ކަންކަމެވެ

ރާއްޖެއަކަށް ހަދަން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަން  އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތައް ބަދަހި ، ބޮޑެތި ލޮޅުންތައް ނާންނަ

ވަރަށްމުހިންމުކަމުގައި ދައުރު  އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮްށ ކުރިއެރުވުމުގައި މީޑިއާގެ . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިނިވަންކަމާއެކު  ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ ކުރެވޭނީ . ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ

ގެނެސްދިނުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް  އެފަރާތްތަކުން ޚަބަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ،ފުރުޞަތު ލިބި، ހަމަ އެހެންމެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ

   .މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ  ވެ ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކުބުރަނު

 ،އެކަކު އަނެކެއްގެ ނަފްސުތަކަށާއި ޙައްޤުަތކަށް އިޙްތިރާމް ކުރާ، ޒާތީ ފިތުނަ ފަސާދައިން ދުރުހެލިވެފައިވާ ގައިމި ޤައުމު

ހަމަޖެހުމާއި . ކުރަންޖެހެއެވެ ސައްކަތްތަކެއް މައިތުރު ވަރާއެކު މަށްޓަކައި ހިތްލްޙަވެރި، އަމާން، މާޙައުލެއް އުފެއްދުޞު

ޓެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ އުފާ ށް އިސްލާމީ ދިވެހި ވެ، މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލް ނެގެހެއްޓޭނެ ،ދެމެހެއްޓިފައިވާ އުފާވެރިކަން 

ރިއަރާފައިވާތަނެއްގެ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ތަހުޒީބުވެ ކު. ޞަދެވެ ނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޤްލިބުމަކީ އަޅުގަ 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަްށ . ޓެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެގޮތުގައެވެށްގޮތުގައި، އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ، ދުޅަހެޔޮ ވެ

ނޑުމެން އެންމެން މިކުރާ މަސައްކަ ތަށް އިޙްތިރާމް އަށަގެންނެވުމަށާއި އެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

  !އާމީން.  ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެهللا ހެޔޮ ތައުފީޤް މާތް 
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  މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙްމަދު

  ރައީސް                       

  



 
  10  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު . 2

ދިޔައަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ނިމިގެން 

އަދި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ . ކުރިއަރުވާ ދެމެހެޓުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެންދިޔަ އަހަރެކެވެ 

ވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު އަދި ތާރީޚީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ވަރުގަދަކުރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރި

 ،އެކަންކަމުގެ ސަބަބުން މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާއި، އިޤްިތޞާދީ. މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރެވިގެންދިޔަ އަހަރެކެވެ 

އަދި ހަމައެހެންމެ . މަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެއިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް ކުރަމުންދާނެކަ

ތިންބާރު ވަކިވެފައިވާ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ހިނގަމުންދާ ޤައުމެއްގައި ފެނިގެން ނުވާނޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ގިނަ 

  .ޖެހެއެވެ  އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކޮށްލަންކަންތައްތަކެއްވެސް ނިމިގެންދިޔަ

ނުވަތަ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ނަހަމަގޮތުގައި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް އެމީހުންގެ  ކިންގހިއުމަން ޓްރެފި

. ނާޖާއިޒު މަންފާ ނަގަމުންދާ މައްސަލަ އަކީ ރާއްޖޭގައި އެއްއަހަރުން އަނެއްއަހަރަށް ބޮޑުވަމުންދާ މައްސަލައެކެވެ

ން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުންނާއި އާންމު ބައްެއ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތާ އެމީހުންގެ ބިދޭސީންނާމެދު އެމީހު

މިގޮތުން އެމީހުންނަށް . ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަތުން އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

އިންސާނުން ދިރިއުޅެން އެކަށީގެންނުވާ ތަންތާނގައި ގެންގުޅުމާއި،  އެތައްމަހެއްވާއިރުވެސް މުސާރަ ނުދިނުމާއި، ސިއްޙީގޮތުން 

. ބިރުދައްކާ އަނިޔާކުރުން ފަދަ އިންސާނިއްޔަތާޚިލާފު ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް އެމީހުންނާމެދު ހިންގާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ނިހެން އިދާރީ އުޞޫލްތައް އަވަހަށް ހަމަޖެހިގެން އަދި އެހެ  ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ މަނާކުރާ ޤާނޫނެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަމާއި

  .ދިއުމަކީ މިމައްސަލައަށް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ

މީޑިޔާއަކީ ޑިމޮކްރަސީ އެއްގެ ހަތަރުވަނަ ބާރުކަމަށް ބެލެވޭ އަދި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބާރެއްކަމަށް ވާއިރު، 

މަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ، އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ނިގުޅައިނުގަނެވޭނެ މީޑިޔާގެ  މިނިވަންކަ

ނަމަވެސް . އަދި މީޑިޔާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިންނަކީ މިނިވަންކަމާއި، ޙިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭނެ ފަރާތްތަކެކެވެ. ޙައްޤެކެވެ

ނަމާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި، މަސްދަރު ވަ  28ނޫސްވެރިންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ސީދާކޮށް ހުރަސްއެޅުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެންދިޔަތަން ނިމިގެންދިޔައަހަރު ފެނިފައި 

ކުމާއި ތޫނުހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ އަދި މީޑިޔާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބިރުދެއް. ވެއެވެ

މިގޮތުން، ބައެއް މީޑިއާ ހިންގާތަންތަނަށް ބަޔަކު ގޮސް މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދެއްކުމުގެ . ޢަމަލުތައް ހިންގާފައިވެއެވެ

  . އަމަލުތަކެއް ހިންގާފިައވެއެވެ

ރާތަކަށް ނުޖެހި ޙަޤީޤަތް ނޯޅޭނޭގޮތަށް ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭން ޖެހޭ މީޑިޔާގެ ފަރާތްތަކަކީ  ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ވަކިފަ 

އެހެންނަމަވެސް މީޑިއާގެ ބައެއް ވަސީލަތްތަކުން ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަގޮތަކަށް . އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަކަށް ވާންޖެހެއެވެ 

  . ޚަބަރުތައް ގެނެސްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ނޑެއް ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރުގެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މީޑިޔާތަކު ން ޢަމަލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މީޑިޔާގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ

މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނާ . ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި އެކުލަވާލާ އުިޢލާންކުރެވުނުކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ

ނޑު އެކުލަވާލާފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ގިނަ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ދިވެހި މީ ޑިޔާގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ

މީޑިޔާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ އާއި ހުށަހެޅުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށް ވާތީ ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި މީޑިޔާތަކުން 

  .ނެތި ކުރަމުން ގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރެވެއެވެ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ތަފާތުކުރުމެއް



 
  11  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

، ރައްޔިތުންނަށް އަދުލުއިންސާފު ލިބުމަކީ އެންމެ މުހިއްމު އެއްއަސާސް ކަމަށްވާއިރު، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުންބަލާއިރު 

އެހެންކަމުން، އަދުލު . ހަގަކުރެވެއެވެރާއްޖޭގައި އަދުލު އިންސާފު ލިބުމުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތާމެދު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިކަން ފާ 

އިންސާފުގެ ދާއިރާގައި މިހާރުން މިހާރަށްވެސް އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާއެކު  ޝަރުޢީދާއިާރ 

ހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑުކަން ލީއިޞްލާޙުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖި 

އަދިހަމައެހެންމެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއްގެނެވި   ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިދެވޭނީ   ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ބިލް އަދި މިނޫންވެސް ޝަރުޢީދާއިރާއާ ގުޅުން 

  .ސްވެ ޢަމަލްކުރަން ފެށިގެންނެވެހުރި ބިލްތައް ފާ

ބައެއް ، މިގޮތުން. ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ  އަށްނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ޝަރުޢީ ދާއިރާ

ނޑިޔާރުން ނޑިޔާރުންނަށް އިންޒާރުދީ ބިރުދައްކާ  ފަ ނޑިޔާރުންގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ ފަ ގެ ފަރާތްތަކުން ފަ

ނޑާލާ،  ބައެއްކޯޓްތައް ބަންދުކޮށް މާލޭގެ ދަށުކޯޓްތައް ހުންނަ   ،މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅާ، ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުގެ ޙުރުމަތް ކަ

  .ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ގެ މައި ދޮރުގައި ތަޅުއަޅުވާފައި ވާކަން ވަރަށް ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ

އްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި  ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ރަ

ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި ޖަލާބެހޭ ޤޫާނނު ފަދަ މުހިންމު  ޤާނޫނުތައް ހެދުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ޙައްޤުތަްއ 

އަދިހަމަ އެއާއެކު ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަްށ   .ލިބުމުގައި ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

އަދި ޤާނޫނީގޮތުން . އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ރޫޙު ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގައި އަދިވެސް އާލާވަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ގައި އޮންނަންޖެހޭ ޒިންމާދާރުވުމާއި ޒިންމާދާރު ކުރުވުމުގެ ޘަޤާފަތް ބަލިކަށިވެފައިވުމުގެސަބަބުން ދޭދޭފަރާތްތަކުގެމެދު

  .އިތުބާރުކުޑަވެ އިޖްތިމާޢީގުޅުންތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެމެހެއްޓެމުން ނުދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މިޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އިސްލާމީ ރިވެތި . ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެކެވެ

. ގޮތުގެމަތިން އެކަކުއަނެކަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ވަރަށް އެކުވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެމުން އިައ ބައެކެވެ އުޞޫލްތަކާ އެއްގޮތްވާ

ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ . ނަމަވެސް މިފަހަކަށް އައިސް ދިވެހި މުޖްތަމަޢުން ފެންނަމުން މިދަނީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރުތަކެކެވެ

ފުރައްސާރަކުރުމާއި، އެކަކު އަނެކެއްގެ ޢިއްޒަތާއި އަބުރު ނަގާލުމުގައި އެއްބަޔަކު  ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކަށް މަލާމާތްކޮށް

އަވަދިނެތި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އަނެއްބަޔަކު މިފެންނަނީ ގުރޫޕްތަކާއި ގޭންގުތައް ހަދައިގެން ފަރުދުންގެ އިންސާނީ 

ހިންގުމާއި، ވައްކަންކުރުމާއި، ފޭރުމާއި، މީހުންގެ  ޙައްޤުތަކަށް އަރަިއގަނެ ތުޫނ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ

ފުރާނައަށާއި، މުދަލަށާއި ގޯތިގެދޮރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދިނުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި، 

 މިގޮތުން . ތަނެވެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތުންފަދަ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަމުން ގެންދާގެއަންހެނުން 

އަހަރު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ބައެއް މީހުންގެ ފުރާނަ ދުއްވާލާފައިވާކަމާއި، ތުއްތު ކުދިން ބާޒާރު ކޮތަޅާއި ވަަނ 2011

ދަޅުފަދަ އެއްޗެއްސަށް ލާފައި އެއްލާލައިފައި ވުމާއި، އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، އަދި 

 ކަން ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ގަދަކަމުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމުގެ ގިނަ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ

އިރު، މިފަދަ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް މުޖްތަމަޢުގައި އިތުރުވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި ގިނަ 

  .ސާނީ ބިރުވެރިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ ޢާއިލާތަކަކަށް ނަފް 

ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ރައްކާތެިރ ، މުޖްތަމަޢުގައި ހިނގާ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައި

ތަކުންވެސް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަދިވެސް މިވަނީ މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރާއި، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާ

އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާއިރު މުޖްތަމަޢު ބިރުވެރިތަނަކަށް ވެފައިވާ މައިގަނޑު . ކުރަންޖެހިފައެވެ
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އަދި ތަންފީޛުކުރުމުގެ . ވޭތީއެވެތަންފީޛުނުކުރެ ކުރެވޭ ޙުކުމްސަބަބަކީ ކުށްކުރާމީހުންނަށް ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީގޮތުން 

މަރުޙަލާގައި އެމީހުން އިޞްލާހުކޮށް މުޖުތަމަޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

 ކު ބަޔަގިނަ މީގެ އިތުރުން، މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން ރަނގަޅަށް އަހުލުވެރި ނުވެ ތިބި . ހިންގިފައި ނުވާތީވެސް މެއެވެ 

ގަންނަމުންދާކަން މިފަދަ މީހުން ވައްކަމާއި ފޭރުންފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަލުން އަރައި. މުޖްތަމަޢަށް ނެރެވިފައިވާތީއެވެ

  . ށްލެވެއެވެފާހަގަކޮ

ން ދިޔަ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ފެށުނީ ނިމިގެ ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް އުފެދި ރައްޔިތުން ބާރުވެރި ކުރުވާ 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަްއ ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގަިއ . އަހަރުގެތެރޭގައެވެ

ފުރަތަމަފަހަރަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް އުފެދިފައިވާކަން 

އަދި މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގިައ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށް ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެޅިގެންދިޔަ . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން . ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ

އިވާ އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބް އަދާކުރުމަށް ހުރަހެއްނެތި ހިންގުމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފަ

އެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެމަގު ފަހިވެފައި އޮތުމަކީ މިނިޒާމާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެ 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ  އަދި . ވަސްވެގެން ދާނޭ ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގު ތަނަ

ގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާވެ ހުރިހާ " ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ"ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކުރިއެރުވުމަށް އުފައްދާފައިވާ  

އިޤްތިޞާދީ އަދި ސަގާފީ ޙައްޤުތަކާިއ  ،އިޖްތިމާޢީ ކައުންސިލްތަކަށް މަންފާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުމަކީ 

ސިޔާސީ އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިއްބައި ދިނުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެއް 

  .ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އެފަދަ ޙައްޤުތައް ހެޔޮގޮތުގައި ކުރިއެރުވޭނީ ދައުލަތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގިައ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި 

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި، މުއައްސަސާތަކާއި، ސި

މިކޮމިޝަނުން . ކޮށްގެންނެވެ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާ އަދި ޢާންމު ރައްޔިތުން ގުޅިގެން އެއްރޫޙެއްގައި މަސައްކަތް

ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން އިންސާނީ އުންމީދުކުރަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް 

  .ހައްޤުތަކުގެ ހާލަތު ކުރިމަގުގައި ރަނގަޅުވެގެންދާނެކަމަށެވެ
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ވަނަ މާއްދާ  190ސް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވްކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިހިއުމަން ރައިޓްސް 

ގައިވާ ގޮތުގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  5ގެ ) 2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު (އިާއ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު 

އްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާ ފަސް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މަތިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާއާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ންގެ މަޤްޞަދަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިކޮމިޝަ .ކޮމިޝަން އެކެވެ 

ޤަރާރުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން،  މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ، އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަްއ 

   .ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ހިތްވަރު ދިނުމެވެ ޙިމާޔަތްކޮށް

  ފަސް މެންބަރުންނަކީ؛ނައަހަރު ކޮމިޝަނުގައި ތިއްބެވި ވަ 2011

 )ކޮމިޝަންގެ ރައީސް (އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙްމަދު  -1

 )ނާއިބު ރައީސް( އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޠަލާލް  -2

 އަލްފާޟިލާ ޖީހާން މަޙްމޫދު -3

 އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް  -4

 .ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް އެވެ -5

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަންގެ  8ގެ ) 2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު (ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު 

ވަނަ ޖަލްސާގައި  30ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުނެްގ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  2011ޑިސެމްބަރ  27ނާއިބު ރައީސްކަމަށް، 

ވަަނ ދުވަހުން  2012ޖަނަވަރީ  2އަދި . ޔަން ކުރެއްވުމަށް ފާސްކުރައްވާފައެވެ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޠަލާލް ވަނީ އައް

  .ފެށިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޠަލާލް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ 
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. މުވައްޒަފުންނެވެ 52ތިބީ އަށް އެޗްއާރސީއެމްގެ އިދާރާގައި  2011ޑިސެމްބަރ  31ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން، 

އިދާރީ ގޮތުން ބޭނުންވާ ، މަސައްކަތްތައް ވީހާވެސް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިއަދި އެޗްއާރސީެއމް އިން ކުރާ 

  .ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ މައްޗަށެވެ 6ގެ މަސައްކަތް ބަހާލެވިފައިވަނީ ރާއިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އިދާ

  ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލު 

ނޑަށް ބަދަލުތަކެްއ  2011 ވަނައަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ އޮނިގަ

  .ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ ނެވުނު ބަދަލުތަކާއިގެ މިގޮތުން . ވަނީ ގެނެވިފައެވެ

 .)ޑީ .އޭ .ސީ (ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް 

މަށް ބޭނުންވާ ސަޕޯޓް ގެ އެހެން ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ހިންގު.އެމް.ސީ.އާރ.ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓަކީ އެޗް

ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގެ އިތުރުން، ހިއުމަން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ އަދި މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭގޮތްުނ . ދޭ ޑިޕާޓްމަންޓެވެޤާއިމުކޮށް

ގެ .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް. ރިސޯސަސް އާ ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތަކީ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓެވެ

މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތައް ވެސް  ،ތި ހޯދުމާއި ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކާއިއިދާރާ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެ

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

 .ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެގައި ބަލަހައްޓަނީ ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިން  ބަޖެޓްގައި ހެިމނޭ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް 

ގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި، ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް .އެމް.ސީ.އާރ.މީގެ އިތުރުން އެޗް

 .ކުރަމުން ގެންދަނީ މިޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ 

  .)ޑީ .އޭ (ޕާޓްމަންޓް ޑި ވޮކަސީ ޑް އެ 

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

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

. ލިއްޔަތެކެވެއޫ އެމްގެ މަސް.ސީ.އާރ.ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެޗްހިތުމުގެ ރޫޙު އާލާ ށްޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮ

ވެފައިވަނީ އިނާްސނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތަކަށް  އެޑްވޮކަސީމިހެންކަމުން 

އަދި ލީފްލެޓް، ޕޯސްޓަރ، އަތްމަތީފޮތް، ނިއުސްލެޓަރ އަދިވެސް ، ޕެއިން މްސެމިނަރ، މީޑިޔާ ކެ/މަސައްކަތްތައް ވޯކްޝޮޕް

ޢާންމު ރައްޔިތުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތައް އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތައް، ، މިނޫނަސް އެކިއެކިވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން

ރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި ސްކޫލްތައް އަދި އެކިއެކި ފަރާތްކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕް

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

  .ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެެވ

  

  

  



 
  15  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  .)ޑީ .އެމް .އާރ(މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް  އެންޑް ރިސަރޗް 

ނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާ  ޓްމަންޓްގެ މައިގަ

މިނިވަންކަން ޙައްޤުތަކާއި ޙައްޤުތަކާއި، ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުން ލިބިދޭ އެންމެހައި 

ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ، ފޯރުކޮށް ނުދެވޭ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަްށ 

ކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ އިންސާނީ ތައް ދިރާސާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުށަހެޅުމާއި، 

  . ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ޤަރާރުތަކާއި މުއާހަދާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ 

  .)ޑީ .އައި (ޓްމަންޓް ޑިޕާ  އިންވެސްޓިގޭޝަން 

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

އްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙަ

ށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން ބުނެ، އެމީހަކު އަމިއްލައަ އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށް

މީހަކު ނުވަަތ ޖަމާޢަތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް އެފަދަކަމެއް ހިނގާކަމަށް، ނުވަތަ 

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

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

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

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

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

  .ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ އިންވެސްޓިގޭޝަން  ހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަކީ ހުށަ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު އުސޫލެއްކަމަށް ބުނެ 

 .)ޑީ .ޕީ .އެލް (ޑިޕާޓްމަންޓް އެންޑް ޕޮލިސީ ލީގަލް 

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

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

ގެ ދަށުން، އަލަށް އެކުލަވާލާ ) ޅ(މިފަދަ އުނިކަން ހުރިނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރަން ހުށަހެޅުމަށާއި، މި މާއްދާގެ ، ބެލުމަށާއި

ގެ ދަށުން، އިންސާނީ ) އ(ތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުމަށާއި، މި މާއްދާގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤު

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

ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ، ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާ 24އޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާއި، ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ސްމަ

މިނޫން ގޮތްގޮތުންވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ، ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރުމާއި

ކަމާއި ލަފާދިނުމަކީ ލީގަލް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި، ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ދޭން ޖެހޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރި

ސަރުކާރުން އެކަށައަޅައި އަދި މީގެ އިތުރުން . ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެއެންޑް ޕޮލިސީ 

ނޑުތަކަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތު ތަކާއި އަދި އެހެނިހެން އޮނިގަ

  .ކާއި އޮނިގަނޑުތަކެއްތޯ ބެލުމަކީވެސް މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތެކެވެއެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިޔާސަތުތަ
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 .) އެމް .ޕީ .އެން (ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް 

ނޑު ބޭނުމަކީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ބަންދު ކުރެވިފައި މީހުން ތިބޭ ތަންތަނުގަ.ޕީ.އެން އި އެމްގެ މައިގަ

ނޑު، އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިެގ އަމަލެއް ހިނގާތޯ ބެލުމާއި، ތަނުގެ އާ ންމު ހާލަތާއި އިދާރީ އޮނިގަ

ނޑާ އެއްގޮތަށް ޤާއިމް  .ކުރުމެވެކުރެވިފައި ވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ޤަވާއިދުން ޒިޔާރަތް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަ

ރާ ޒިޔާރަތްތަކުގެ މަޤްޞާދަކީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު އެމް އިންކު .ޕީ.އެން

ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނު ތަކާއިޢަމަލުކުރެވެނީ  ތޯ ބެލުމާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ލަފާދީ ހުށަހެޅުންތައް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާމެދު ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް މިކަންކަން ބެލުމަށްފަހު ފާހަގަ

 ،އަމަލުތައް ހުއްޓުވައިދަށުދަރަޖައިގެ އިަދ މި ހުށަހެޅުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަނިޔާއާއި ލާއިންސާނީ . ވެމެ ހުށަހެޅު

ށް ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާ އެ ހުށަހެޅުންތަކާއިެމުދ ދައުލަތަކުރުމަށް  އިޞްލާޙު

  .ކަތް ކުރުމެވެ އް މަޝްވަރާކޮށް، އެކަންތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސަބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި 
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  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް  2011

އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ، ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ވަނައަހަރު މިކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  2011

ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައިވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ހިއުމަން 

ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިސްކަން  10ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  2014-2010ޓީޖިކް ޕްލޭން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެ 

  މިމަސައްކަތްތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ؛. ދީގެންނެވެ 

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން  .1

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން  .2

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން  .3

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ މިންވަރު ދެނެގަތުން  .4

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

 ން ހުއްޓުވު

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތައް ކުރުން  .6

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާދާުރ  .7

 ކުރުވުން 

 މަދަނީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން .8

 ޙައްދީ ގުޅުންތައް ގާއިމުކޮށް ބަދަހިކުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަ .9

 ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން  .10

   



 
  18  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުން  ޤާނޫނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ . 5

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މިކޮމިޝަންގެ ) ޅ(ވަނަމާއްދާގެ  20ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އިދާރީ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ  ލާތެރޭގައި ހިމެނޭ، ސަރުކާރުން އެކުލަވާ 

 2011ރޫޙް އާލާކުރުމާއި، ޙިމާޔަތްކުރުމިާއ ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރަށް ދޭންޖެހޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުމުގެ ގޮތުން 

  .ވަނައަހަރު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

  މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަށް ކޮމެންޓް ކުރުން  އަނިޔާ  15.

ވަނަ އަހަރު ކޮމެންޓްކޮށްފައިވާ ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވޭ  2011އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަކީ ކޮމިޝަނުން 

އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ގެ ދަށުން "ޓޯޗަރ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އަގެއިންްސޓް". އްމު ބިލެކެވެހިމު

   .ހިއްމުކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މު 

އްޓުވުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ މައްަޗްށ މިބިލް މައިގަޑު ގޮތެއްގައި އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހު

ދައުލަތުގެ "މިބިލްގައި އަނިޔާ ކުރާ ފަރާތަކީ . ބިނާކޮށް އޭގައިވާ ކަންކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހިމަނައިގެންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މެނޭ ގޮތަށް އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންވެސް ހި" މުވައްޒަފެއް

މިގޮތުން ބަންދުކުރެވޭ ތަންތަނުގެ . އްމުކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެހިފުޅާދާއިރާއެއްގައި މާނަކުރެވޭނެ ގޮތަށް އޮތުމުގެ މު 

އަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ގެ ތެރޭގައި ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާދޭ ތަންތަނާއި، ނަފްސާނީ ފަރުވާދޭ ތަންތަނާއި، ޚާއްސަ އެހީއިމާނަ

އްމުކަން ފާހަގަކޮށް އެގޮތަށް މިބިލް ހިމަރުކަޒުތަކާއި އަދި ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުތައްވެސް ހިމެނުމުގެ މު 

  . އިޞްލާހުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ހިންގުމުގައި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް 

އިތުރުން އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މިޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުގެ 

ބެހޭ ފަރާތްތަކެއްގެ ލަފާ އަދި މި ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލުމުގައި އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކާއި ކަމާ. އްމުކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ ހިމު

  . ހޯދުން މުޙިއްމުކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ

 ށް ކޮމެންޓް ކުރުން ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލަ  25.

އާ ވަނަ މާއްދާ 61ވަނަ މާއްދާއާއި  53ބިލްގެ ބިލް އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ބެލުމަށްފަހު މި ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ 

ވަނަ މާއްދާއަކީ  53ބިލްގެ  މި . ގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުނެވެފެންނަ ޚިޔާލުތްައ ރައްޔިތުން ކޮމިޝަނަށްގުޅޭގޮތުން 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ  61އަދި . ބެހޭ މާއްދާއެވެފުދުމާ ކުށްކުރާ މީހާގެ ތަސައްރުފް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކަ

  .އުވާ ނުކުރެވޭނެކަމަށެވެތެރޭގައި ދަޢުވާ ނުއުފުލައިފިނަމަ ފަހުން ދަ

ވަނަ މާއްދާގައި ކުށްކުރި މީހާެގ  53މި ދެ މާއްދާއާބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ށް ބިގެންވާ ކުށެއްކަމަށް ބުނުމުން އޭނާ އެކުރީ ކުށެއްކަމަނަމަ އެފަދަ މީހަކު ކުރި ކުށަކީ މަޢާފް ލިފުދިފައި ނުވާ ތަސައްރުފް 

ބަދަލުގައި އެމީހަކީ ކުށްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަންހުރި މީހެއްކަމަށް ނުބެލެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ އޭގެ 

 .އޮތުން މުހިއްމުކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ



 
  19  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

އިންސާނީ އަދަބުދިނުމާއި ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން މީހުން މެރުން، ރޭޕްކުރުން، ފްރޯޑާއި އެމްބެޒްލްމަންޓް، ލާ 61

ނޑައެޅުމުން  އަނިޔާކުރުންފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކަކީ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައުވާނުކޮށްފިނަަމ ދައުވާނުކުރެވޭނެ ކުށް ކަމަށް ކަ

ދާއަްށ ށް މިކަމުގެ ސަބަބުން އިންސާފް ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ މިމާއްބުނު ފަރާތަށާއި މުޅި މުޖުތަމަޢައަނިޔާ ލި

މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ،އިޞްލާހު ހުށަހެޅުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މުޢާހަދާ ކަމުގައިވާ

އި، ސިވިލް ލޯ އާއި ކޮމަން ލޯ އޮފް އީކުއަލިޓީ އިން ޖަސްޓިސްއާ އާއި ޑްރާފްޓް ޕްރިންސިޕަލްސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ    . ހިންގާ ޤައުމުތަކުގައި ސްޓެޓިއުޓް އޮފް ލިމިޓޭޝަންސް ކަ

މިބިލަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި އަދުލު އިންސާފް ޤާއިމްކުރުމަށް އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި ފާސްވެ 

ތަނީްފޛުކުރެވެންޖެހޭ ބިލެއްކަމާއި، މިބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ އިރު ކޮމިޝަނަށް 

  . ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވުން އެދޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ

 އަށް ކޮމެންޓް ކުރުން  )ސަންސެޓް ބިލް (ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބިލް  ޞަ ޚާއް  ނުރައްކާތެރި ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  35.

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބިލަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ  ޞަނުރައްކާތެރި ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޚާއް

. މިކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަކަން ހާމަކޮށްފައިވާނެއެވެ  ނުރައްކާތެރި ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ބިލެއް ކަމުގައި

އެހެންނަމަވެސް، މިބިލުގައި އެކުލެވޭ ބައެއް މާއްދާތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙާއި  

  . ނެއެވެ ކަމާއި މިކަންކަން އިޞްލާހުކުރުމަށް އެދިފައިވާރާ ބައެއް މާއްދާތައް ހިމެނިފައިވާ ފުށުއަ

އެގޮތުން މިބިލުގައި މުވައްކިލާއި ޤާނޫނީ ވަކީލާ ދެމެދު މަޝްވަރާކުރުމާއި، ގޯތިގެދޮރަށް ވަނުމާއި، ބަންދުގިައ ބެހެއްޓުމާއި، 

ނޑައެޅުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާ ވަރަށްބޮޑަށް ހަނިކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ   .  މިޤާނޫނުގެ މުއްދަތު ކަ

އްޤުތަކެއް ދިގު ން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙަގައިވީ ނަމަވެސް، ޤާނޫނު އާސާސީދު ވިސްނުނު ކަމު ޞަބިލުގެ ރޫޙާއި މަޤްމި

ކަމުގައި  ފައިދާ އެކި ފަރާތްތަކުން ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމެއް މުއްދަތަކަށް ހަނިކުރެވިފައި ހުރުމަކީ މިކަމުގެ ނާޖާއިޒް

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އޮތުން މަތީގައިވާ ކުރުމުގައި  ކަމުން މިބިލް ތަންފީޒުއެހެން. ވާނެއެވެ ފާހަގަކޮށްފައި

  . ވާނެއެވެންމު ކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ދެކޭކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދަންނަވާފައި މުހި

 ށް ކޮމެންޓް ކުރުން ލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލަ އު ދަ  45.

މި ޕޭ ކޮމިޝަން . އްމުކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ މިބިލްގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ ޕޭ ކޮމިޝަނެވެހިމު މިބިލުން އެންމެ 

ތަކެއް ނޫން ކަމާއި މި އެކުލަވާލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކަކީ މިފަދަ ކޮމިޝަނަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އުޞޫލް

ންބަރުންގެ އަދަދާއި، ކޮމިޝަންގެ އުމުރާއި، ކޮމިޝަން ދެމި އޮންނަ މުއްދަތާިއ، ބިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޭ ކޮމިޝަންގެ މެ 

 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް ދެވޭ މުސާރަ ފަދަ ކަންކަމަކީ ރާއްޖެ ފަދަ ވަސީލަތްތައް މަދު ޤައުމަކަށް އެކަށޭނަ ކަންކަން 

  . ވާނެއެވެ ކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ޔާންކޮށްފައިވާ ބިލްގެ މަޤްސަދުތަކާއި ކަންކަން ޙާސިލް ކުރުމަށް މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ ބިލްގައި ބަ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި

އިތުރު . އެކި މުއައްސަސާތަކުން އެކި ސިފަސިފާގަޔާއި އެކި މިންވަރަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ

ރާ ގޮތްވެ އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާނެގޮތް  ދިމާވާނެކަމާއި، މިކަން ކުރަން މަސައްކަތްތައް ފުށުއަ މުއައްސަސާއެއް ހެދުމުން 



 
  20  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ވަގުތާއި ފައިސާ ބޭކާރު ނުވާނެ ގޮތެއްގެ  އަދި، ގޮތަކަށްއެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތާ ފުށުނާރާނެ ނިންމަވާއިރު 

  . ވާނެއެވެ ންމުކަމަށް ކޮމިޝަނުން ދެކޭކަން ބަޔާންކޮށްފައިފުންކޮށް ވިސްނާ ވަޑައިގަތުން މުހިމަތިން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް 

 ށް ކޮމެންޓް ކުރުން ހެއްކާބެހޭ ބިލަ  55.

ކޮށް ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޞަދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރެވެމުންދާ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަކީ، ޚާއް

ވީމާ، އަލަށް މިއެކުލަވާލެވޭ . އް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ ޖިނާޢީ ދަޢުވާ އުފުލޭއިރު އޭނާގެ ޙައްޤުތަ

ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަކީ މައްސަލައެއްގައި ދެފަރާތުންވެސް ހުށަހަޅާ ހެކި ކޯޓުތަކުން ބަލައިގަނެ، އެމައްސަލައަކާ ގުޅުންހުންނަ އަދި 

. ޓަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނެއްކަމަށް ވާންޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯސާބިތުވާފަދަ ޤަރީނާތަކަށް ބުރަވެ  ކަމެއް

ވީޑޯިއ ލިންކާއި އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ ތަކެިތ - އޭ އާއި ޓެލެ .އެން .ލަތްތަކުގެ އެހީގައި ޑީސީ މުޖުތަމަޢުގައި ބޭނުންކުރާ ޒަމާނީ ވަ

އަލަށް ހެދޭ ހެއްކާބެހޭ މުގެ ފުރުޞަތުވެސް ޤަރީނާ ހޯދު ބޭނުންކޮށްގެން އުނދަގޫ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ހެއްކާއި 

އެކަންޏެއް ލިޔުމުންނާއި އަނގަބަހުންދޭ ހެކިބަހަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭނީ މީގެ ސަބަބުން . ާޤނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ 

ވޭނެކަން ކަމަށް ބެލެވޭނެ އެހެން ކަންތައްތަކާއި ތަކެތިވެސް މިހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުން ބަލައިގަނެ " ހެކި. "ވެނޫނެ 

  . ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ

އެކުލަވާލެވުނު  އަލަށް. ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްއެކުލަވާލެވި  އުޤޫބާތެއްދިވެހިރާއްޖޭގައި އައު ޤާނޫނުލް

މައްސަލަތަކުގައި އުޤޫބާތަށްވުރެ ރަގަޅު އެއްޗަކަށްވާއިރު، ޖިނާޢީ ރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުލްޤޫބާތަކީ މިހާޢުޤާނޫނުލް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އޭނާގެ ދިފާޢުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އަދި ޤާނޫނެއްގެ 

  . އެވެއްމުކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެހިދަށުން ބަލައިގަނެވޭނެފަދަ ހެކި ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު އަވަހަށް ފާސްކުރުން މު 

 ށް ކޮމެންޓް ކުރުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ބިލަ  65.

ފައިވާނީ މިއީ ބަލާމިބިލަށް ކޮމެންޓް ކުރުމުގައި . ބިލެކެވެމުގެ ބިލަކީ ކޮމިޝަނުން ދިރާސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތު

މުންދާ ން ތަންތަނުގައިވެސް ޢަމަލު ކުރަ ދުނިޔޭގެ އެހެ  ރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާއި ގުޅިފައިވާ ބިލަކަށްވާތީ،

 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުއުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި 

  . ދެވޭނެ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ ލިބި

ސަބަބު ބަޔާންކުރަން ނުޖެހޭނެކަމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ  މިގޮތުން ރެކޯޑު ހޯދުމަށް އެދުމަށް ކޮންމެހެން އެދޭ

ސް މިޚިދުމަތް ލިބޭނޭގޮތް ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަގު ނުނަގާ ގޮތަށް ނަމަވެ  މާލީގޮތުން ތަނަވަސް ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވި 

  . ހަމަޖައްސަން ފެންނަކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކޮމެންޓް ކޮށްފައިވާނެއެވެ 

 ށް ކޮމެންޓް ކުރުން ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލަ  އި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ސިޔާސަތު ލަތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ އު ދަ  75.

ފައިވަނީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުަތްއ ށް ކޮމެންޓްކުރުމުގައި އިސްކަންދީމިބިލަ

އެގޮތުން މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު ޞިއްހަތުގެ ފެންވަރު . މަތިން ބިލް އެކުލަވާލުމަށެވެރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ ގޮތެއްގެ 

  . އިވާނެއެވެ ލަފާދީފަ ރަގަޅުކުރުމަށާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން މިބިލް ފަރުމާކުރުމަށް 
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  ވަނައަހަރު މުރާޖަޢާކުރެވިފައިވާ އިދާރީ އުޞޫލްތައް  2011 85.

މުޖްތަމަޢުގައި ޢާންމު ހާލަތަށްވުރެ ނިކަމެތިކަން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ  85..1

 ރިވިއު ރިޕޯޓް 

ދެވެމުން އަންނަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކ  މި ރިޕޯޓަކީ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެވޭ އެކި އެހީތައް

ބެލުމަށާއި، މިހާރު ޢަމަލު ކުރެވެމުން އަންނަ ސިޔާސަތުތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ރޫޙެއްގައިތޯއެއް

މަތިން ބައްޓަންކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައި ތައްޔާރުކުރެވެމުންދާ  މުއާހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

  .ރިޕޯޓެކެވެ 

ފް ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އޮ ، އާއިފައިސާ  މުންގެންދާގޮތުގައި ދެ  ން ޒަކާތުގެ ސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު މި ރިޕޯޓްގައި މިނި 

އެހީއާއި، ޤާނޫނީގޮތުން ބެލެނިވެރިކަން  ދެވޭ ކުދިންނަށް ޓާއް ބަފައިން ބަލަހަ/މައިން މުންގެންދާ އެކަނިވެރިއެންޑް ފެމިލީއިން ދެ

އެހީއާއި،  ދެވޭ  ދެވޭ އެހީއާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް  ކުދިންނަށް  ޓަމުންދާއްބަލަހަޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މީހުން 

ސަބްސިޑީ  ދޭ ޕޮލިސީއާއި އަދި ކަރަންޓުބިލަށް " މަދަނަ"އެހީކަމުގައިވާ  ގޮތުގައި ދެވޭ  ގެ  ންސްމެޑިކަލް އިންޝުއަރެ

މުރުން ޢުރުން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން ސިޔާސަތުތަކަށާއި، އަދި މީގެ އިތު ޅޭ ދިނުމުގައި ގެންގު

  .ސިޔާސަތުތަކަށް ބަލައިލެވިފައި ވެއެވެ ވޭ މާލީއެހީ ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭދެ މީހުންނަށް  ދުވަސްވީ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކުގެ ރިވިއު ރިޕޯޓް  85..2

ދުތައް ހެދުމުގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަްއ ޢިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާމި ރިޕޯޓަކީ 

ކޮންވެންޝަން "ހަދާކަމުގައިވާ ޢާ އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި ބައިނަލްފަިއވާ މިރައްކާތެރިކޮށްދީ

ފައިވާ ކަންތައްތަްއ ބާރުއަޅާގައި " އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިޭނޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެންއޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް 

 ތައްޔާރު ކުރާ ނުވާނަމަ މިކަމަށް ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން  ދުތަކުގައި ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލުމަށާއި ހިމެނިފައިޢިމި ޤާނޫނުތަކުގައާއި ޤަވާ

  .ރިޕޯޓެކެވެ 

 މަތާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ރިވިއު ރިޕޯޓް ޚިދު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ  85..3

ފާހަގަކޮށް، ރަނގަޅު ހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ސިޔާސަތުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޚިދުމަތާބެ މި ރިޕޯޓަކީ ޞިއްޙީ

ތާބެޭހ ޙަޞިއް ސަރުކާރުގެ  އިދިނުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހަމަތަކަށް ބަލަ ޙީ ޚިދުމަތްތައް ލިބި ފެންވަރުގައި ޞިއް 

  . ރޯިޕޓެކެވެގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ  ބާރުއެޅުމުގެ ކުރުމަށް  ޢާލިޠާސިޔާސަތުތައް މު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކުގެ ރިވިއު ރިޕޯޓް  85..4

ދުތަކާިއ ޢިޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާ ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅުންހުރި މި ރިޕޯޓްގައި ބަލަމުން ދަނީ 

ކަންތައްތައް ރަގަޅުކުރުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެޭހ  މި ސިޔާސަތުތަކުން ފަާހގަކުރެވޭ އަދި . ސިޔާސަތުތަކުގެ މައްޗަށެވެ

 ރުތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށާއި މިނޫންވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްދަ 

  .ބެލުމަށް ބާރު އެޅޭނެއެވެ
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ރިވިއު ރިޕޯޓް  85..5

ބެހޭގޮތުން ހިމެނިފައިވާ ސިޔާސަތަށް އިންސާނީ މި ރިޕޯޓްގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ތައުލީމާ

ރަނގަޅުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަށާއި އަދި މިކަންކަމާމެދު މި ތައް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ބަލައި 

މީގެ އިތުރުން ތަޢުލީމުގެ ގައުމީ މަންހަޖުގައި އިންސާނީ ހައްޤުތަްއ . ކޮމިޝަނުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ

ޒާރާއިން އަދާކުރާ ރޯލްގެ މުހިންމުކަމަށް އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމާބެހޭ ވު ހިމެނިފައިވާ ގޮތާއި،

ނޑައެޅިފައިވާ  ކަންތައްތައްކުރުމަށާއި ތަޢުލީމު  އަލިއަޅުވާލައި، ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުގައި ކަ

މި ރަންޖެހޭ ބައިތަކަށް ކުގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުގައި އިތުރަށް މަސައްކަތްލިބިދިނުމުގެ 

  . ބަލައިލެވޭނެއެވެރިޕޯޓްގައި 

 ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސީ ރިވިއު ރިޕޯޓްތައް  5.9

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ރިވިއު ރިޕޯޓް  95..1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭގޮތުން ން އި ބަލާފައިވާނީ ސަރުކާރުމި ރިޕޯޓްގަ

ނޑު ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގައި އި އުޞޫލްތަކުގެ މައްޗަށް އަޤްވާމި ންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މައިގަ

ޤުތަކުގެ ނަޒަރަކުން ބަލައި، ހަރުދަނާކުރުމަށް ފެންނަ އަދި މި ސިޔާސަތު އިންސާނީ ޙައް .ބަލާފައިވާ މިންވަރުގެ މައްޗަށެވެ

 ޢާތްކޮށް މި ސިޔާސަތު މުޠާލިޔަޢާށް ރިނު ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުޞޫލްތަކުގެ މައްޗަކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް، ކުރިންވެސް ދެންނެވު

  .ފައިވާނެއެވެކުރުމަށް ބާރުއަޅާ

މި ސިޔާސަތުގައި ސަރަހައްދީ ކައުންސިލްތަކެއް އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ތެރޭގައި،  މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި އެ ފަދަ މުއައްސަސާއެއް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު

ރުން ސަރަހައްދީ ކައުންސިލްތައް ނެތް އިރު އަދި މީގެ އިތު. ޤާއިމް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބާޔާން ކުރެވިފައި ނެތުން ހިމެނެއެވެ

ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ސަރުކާރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ޤައުމީ އިދާރާތަކެްއ 

  .  އުފައްދާފައިވާކަންވެސް މި ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ

ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭރަމު ކު މިހެންކަމުން މި ސިޔާސަތުގައި މިހާރު އަމަލު 

ތުތަކެއް ހުރުމުން ޢައުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި ކަމާބެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލޫތަކާއި ތަފާތު މަފްހޫމްތަކަކާއި ގުޅޭ އިޖްރާ

ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮްށ  މި ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެ އޭގެ ސަބަބުން 

ކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުޞޫލްތަކަށް ބަލައި އިދާރީ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަ

ކުރުން ފެންނަކަމަށްވެސް މި ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ބަދަލުދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ 

  . ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ 

 މެންޓަލް ހެލްތް ޕޮލިސީގެ ރިވިއު ރިޕޯޓް  95..2

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަވަނަންޓް އޮން ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިްތ "ރިޕޯޓްގައި ބަލާފައިވާނީ މި ސިޔާސަތު މި

ވަނަ ބާބުން ލިބިދޭ އަސާީސ  2އި، ޤާނޫނު އަސާސީގެ ހަމަތަކާ ،އުސޫލުތަކާއިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ " ޑިސްއެބިލިޓީޒް



 
  23  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ނޑީގެ ބަލި މީހުންނަށްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި،  ޙައްޤުތަކަށާއި، ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ސިކު

  . ހަމަހަމަކަމާއެކު ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލުމުގެ މައްޗަށެވެ 

ނޑީގެ ބަލިމީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބޭނުންތައް ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ  ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ސިކު

 ،ތެރެއަށްލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން، އެކަންކަން ފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރާއި ގޮތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި

ނޑަށް ބަދަލު ގެން  ނަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް މި ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުން ޤާނޫނީ އޮނިގަ

އަދި މީގެ އިތުރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ . ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެންނަކަމަށް މި ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ 

ތަކުން މި ރޮނގުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުން ކަމަށާއި ދައުރަކީ ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާ

އެކަމަށްޓަކައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު މި ފަދަ ޕޮލިސީއެއްގައި ހިމެނިދާނެ ކަމަްށ 

  .ފެންނަކަމަށްވެސް މި ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ 

 އެނެލިސިސް ރިޕޯޓް " އެންޑް ރިމޫވަލް އޮފް ޖަޖަސް އޮން އަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕާރސްޕެކްޓިވް  އެޕޮއިންޓްމަންޓް " 95..3

ނޑިޔާރުންނާއި ޤާޟީން މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރުމުގައާއި މަޤާމުން ވަކި ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރެވޭ ގޮތްތަކުގެ  މި ރިޕޯރޓުގައި ފަ

ންކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަލު ކުރެވެމުންދަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުެގ އަދި މިދެންނެވުނު ކަ. މައްޗަށް ބެލިފައި ވާނެއެވެ

ނޑަކުންތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ބެންގަލޯރ ޕްރިންސިޕްލްސް އާއި  ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ދަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފް "މިންގަ

ނޑިޔާރުންނާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ "ޖަސްޓިސް  . ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

  މަސައްކަތްތައް އެހެނިހެން އްމު ހި ކޮށްފައިވާ މު  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން  4.9.5

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ގައި  2013 - 2010އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 

" ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު"ިއ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެފެއާޒާ

ފޮރިން އެގޮތުން ޤާނޫނުގެ ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް . އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ 

އަދި ލިބިފައިވާ ޚިޔާލުތަކަށް ކޮމިޝަންެގ  .ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފޮނުވައި އެމިނިސްޓްރީގެ ޚިޔާލުވަނީ ލިބިފައެވެ އެފެއާޒްގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާްޒ ހުށަހެޅުންތައް ހިމެނުމަށްފަހު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި މިބިލް 

  .ންގެ މަޖިލިހަށް ފާސްކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްދަނީ ކުރެވެމުނެްނވެމެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތު

ގައި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތުގެ ދިރާސާ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރެވި ކޮމިޝަނު 

މިދިރާސާގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ކަރުދާސް އަދި . އެވެދިރާސާކުރެވިފައިވެ

  .ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ހުށަހަޅާފައެވެ

މިގަވާއިދުގައި ޤާނޫނީ . ހިއުމްަނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހިލޭ ޤާނޫނީ އެހީ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދެއްވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ 

ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަޑުތަކާ ޤާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރެވިފައި އެ  ހީދެވޭނެ ފަރާތްތައް ކަ

  .ވާނެއެެވ

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން " ރޯމް ސްޓެޓިއުޓް އޮފް ދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓް"

ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށް މިކަރުދާސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ  ށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ދިރާސާކޮމިޝަންގެ ޚިޔާލު މަޖިލީހަ

ހިއްސާކޮށް މިމައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ދިރާސާކުރާ ކޮމެޓީގެ އެދިލެއްވުމަކަށް ކޮމިޝަންގެ ޚިޔާލު އެކޮމިޓީއާ 
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ސްދީގު ކުރެއްވުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުން ތަ. ހިއްސާކޮށްފައިވާނެއެވެ

   .ސިޓީއަކުން ދަންނަވާފައި ވާނެއެވެ

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ އުމުރު ދަށްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

   .ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ މަށްޓަކައި ދިރާސާމައްސަލާގައި ކޮމިޝަންގެ ޚިޔާލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅު

ޕީޕަލްސް "ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ  ޓްރޭލިޔާގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒާއި އޮސް

ހުށަހެޅުންތައް އެފަރާތާ ހިއްސާކޮށް އަދި މިބިލަށް ކޮމިޝަންގެ " ސްމަގްލިންގ އެންޑް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގް ލެޖިސްލޭޝަން

އެންޑް  ގޕީޕަލް ސްމަގްލިން  .މިބިލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ 

ހިއުމަން  އި އާ ވަރާތަކުގައި ޕީޕަލް ސްމަގްލިންގހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ލެޖިސްލޭޝަން ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވުނު މަޝް

ގަތުމަށް މީހުން ބޭނުން އިޚިލާފަށް ޖިނާޢީ ކުށްތަކަށް އަރަ ދުމާއި ބެހޭ ގޮތުންނާއި ޤާނޫނާ ހެ އަށް އެއް ޤާނޫނެއް ރެފިކިންގޓް

އިސްތިސްނާއްެއ ނެތި މި ޤާނޫނު އެންމެންގެ މައްޗަށް ހިންގުމާއި މެދުގަ އާއި  ކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމެއް ކަމަށާއި،

މިފަދަ  ،މީގެ އިތުރުން. އިރު ވިސްނަންޖެހޭ ކަންކަމާއި މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެގޮތުން މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހަދާ ޢީއިޖްތިމާ

  . ބިލެއް އެކުލަވާލުމުގައި އެހެން ޤާނޫނުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރާ މެދުވެސް މްަޝވަރާ ކުރެވުނެވެ

ޖްމަންޓާއި، ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުން އަދި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ރިސޯޓުތަކުގެ މެނޭ

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ހިނގާ ދެބަސްވުންތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނޭ އުޞޫލާ 

  .ވެބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ވާހަކަ ދައްކާ މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެގުޅޭގޮތުން ކަމާ

 ބެހޭގޮތުން އުޞޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ  ޚިދުމަތް ކަރަންޓްގެ ސްޓެލްކޯއިން ޢާންމުންނަށް 

  .މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ
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 ނަން  އަހަރު 

  މަޢާފް ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ބިލް  .1  2009  5    

    8  2009  
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު . 2

  ބިލްޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ 

  1  2009  

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ . 3
މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 
މުއްޠަލިބު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

  ކެޮމންޓްސް 

  ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން މަނާކުރުމުގެ ބިލް . 4  2009  4  

  އިޖުރާއަތުގެ ބިލް  ޖިނާޢީ . 5  2009  1  

  11  2009  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ . 6

  އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު 

  2  2009  
ކުޑަކުދިންނާ ތަކުލީފުލިބިގެންނުވާ މީހުން ޖިންސީ . 7

  ޖަރީމާތަކުން ރައްކަތެރިކުރާ ބިލް 

  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބިލްޑިންގެ އެކްޓް . 8  2009  2  

  މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ބިލް . 9  2009  14  

  ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން މަނާކުރާ ބިލް . 10  2009  11  

  2  2009  
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން .11

  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު

  6  2010  
ޙައްޤުތައް ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ . 12

  ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބިލް 

  3  2010  
ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު މަޤާމުތައް ފުރާމީހުންގެ . 13

  މުދަލާއި ފައިސާ ހާމަކުރުމުގެ ބިލް 

  ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ބިލް . 14  2010  24  

  11  2010  
ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަޑުތަކާއި ޚިލާފް . 15

  ބިލް ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ 
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  ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލް . 16  2010  7  

  އެއްވެ އުޅުމުގެ ބިލް . 17  2010  12  

  13  2010  
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް . 18

  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލް 

  4  2010  
ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ . 19

  ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ބިލް 

  ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ބިލް. 20  2011  3  

  8  
2010  
2011  

  ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާބެހޭ ބިލް . 21

  އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ބިލް. 22  2011  51  

  ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލް . 23  2011  6  

  ސަންސެޓް ބިލް. 24  2011  4  

  މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލް ދައުލަތުގެ . 25  2011  3  

  ހެއްކާބެހޭ ބިލް . 26  2011  11  

  މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު . 27  2011  2  

  ޕީނަލް ކޯޑް . 28  2011  6  

  13  2011  
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒުގެ . 29
  ބިލް

 

  27  އަދަދުކޮމެންޓްކުރެވިފައިވާ ބިލްގެ ޖުމްލަ 

  02  ކޮމެންޓްކުރެވިފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ ޖުމްލަ އަދަދު

  244  ބިލަށް ކޮމެންޓް ކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ ޢަދަދު 27

  8  ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން ތަސްދީޤްކުރެވިފައިވާ ބިލްގެ ޖުމްލަ އަދަދު / ކޮމެންޓްކުރެވިފައިވާ ބިލް

ތަސްދީޤްކުރެވިފައިވާ ބިލްތަކުގައި ކޮމެންޓްސް ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން / ކޮމެންޓްކުރެވިފައިވާ ބިލް

  ހިމެނިފައިވާ އަދަދު 

  

5  

  

 .ބިލެވެ 8ން ތަސްދީޤުކުރެވިފައިވަނީ ތެރެއި ބިލްގެ  27ކޮމެންޓްކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ 

  



 

 ބައިވެރިން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެރައިޓް ޓު އިންފޯރމޭޝަން 

  
  

 

 

އާއި ޕެރެލަލް ރިޕޯރޓް އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަާދކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން 
ބޭއްވި ސީޑޯ މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ޕެރެލެލް ރިޕޯރޓް ރައިޓިންގ  ށްކުރުމަ  ވެރިރައިޓިންގ އަށް އަހުލު

 ދެއްވަނީ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު 



 

  އދަލުވުން

 ނ 

ނާއެކު ބޭއްވި ބައް

 ޭބްއވި ަބއްދަުލުވން 

ބޭފުޅުންނާ ޝން ގެ

ިަޝނަރ އާ އެކު 

މައިގްރޭޝަ ރ ފޮ
  
  
 

ިނައރ ޓްރޭްޑ ކޮމި
 
 
 

ޮ އޯގަނައިޒޭޝަން 

އިޮކމިަޝންެގ ސީނ

ނޓަރނޭޝަނަލް އޯ

ަހއކެނޭޑިއަްނ 

އިން



 
  27  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

 

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން . 6

  މައްސަލަތައް  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2011 6.1

މިބާބުގައި ، 'އަސާސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަންކަން'ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބު، 

ނޑައަޅާފައިވާ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ އާއި، އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް  604ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަ

 21އޮވެދާނެކަމްަށ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބަލަން ނިންމާފައިވާ  އުނިކަމެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު 

ވަނަ އަހަރު  2011މިގޮތުން، . ވަނަ އަހަރު މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ  2011ޝަކުވާ  625މައްސަލަ، އެކު ޖުމްލަ 

ހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ އަ 2010މައްސަލައާއި،  252ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

ވަނަ އަހަރު  2008މައްސަލައާއި،  8ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2009މައްސަލައާއި،  174

 4އިން ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެ 2007މައްސަލަ އަދި  9ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމައި، ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން  447އެކު ޖުމްލަ ، މައްސަލަ

  . ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ 

  

   



 
  28  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  ހިސާބު  މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް 

ހުށަހެޅުނު   މައްސަލަތައް  ނިންމުނު 
ބަލަމުންދާ 
މައްސަލަތައް 

 ޙައްޤުތައް އިންސާނީ

2011 
 ގައި 

 ގައި ނިންމުނު  2011
ގައި  2011

 ހުށަހެޅުނު 

 ޖުމްލަ 

 އަހަރު 

ުމްލަ 
ޖ

ުންދާ  
ަލަމ

ބ
 

ިންގ
ިޓަރ

ޮނ
މ

 20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

                      
17 ތަފާތުނުކުރުން    9 7 4 3       13

18 ދައުލަތުގެ ވާޖިބު    3 1   1       3

20 ހަމަހަމަކަން    3             3

21 ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު   7 5 2 2     1 9

76 2 3 5 
2
4 

3
2 

23 އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްގުތައް   44 66

24 ޒާތީ ދިރިއުޅުން  2 8 3 2       1 12

1             1   
އަޅުވެތިނުކުރުމާއި، ގަދަކަމުން 

 މަސައްކަތްނުކުރުވުން
25

8       1 7 8 1   
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤާއި އިންތިޚާބުތަކަްށ 

 ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު
26

27 ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން    1 1 1         2

2       2 1 3 1   
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 

 މިނިވަންކަން 
29

32 އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން    1 1   1       1

33 ނަމާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު   7 3 2 1       9

25       2 
1
1 

34 ކައިވެނިކުރުމާއި ޢާއިލާ ޤާއިމްކުރުމުގެ ޙައްޤު    14 13

64       4 
1
8 

22 43 3 

ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރާގެ ކުދީންނާއި ޢުމުރުން 
މީހުންނާއި ޙާއްޞަ އެހީއަށް  ދުވަސްވީ 

ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބޭ ޙާއްޞަ 
 ރައްކާތެރިކަން

35

36 އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު   15 10 5 5       20

99   1   
3
5 

6
2 

37 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު    37 98

38 ޕެންޝަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު      1   1        

15       3 
1
2 

40 މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ ގެންގުޅުމުގެ ޙައްޤު   3 15

ދަތުރުފަތުރުކުރުމާިއ ވަޒަންވެރިވުމުގެ    4             4 41



 
  29  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

 މިނިވަންކަން 
42 ޢަދުލުރިވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުން   17 16 7 9       24

79   5 1 9 
3
3 

43 ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައްއެޅުން 2 44 48

6     1   1 2 5   
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުނުކުރުމާިއ 

 ބަންދުނުކުރުން 
45

6       1 2 3 3 1 
ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާއި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ 

 ޙައްޤުތައް 
48

16       1 3 4 11 2 
މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮްށ ދަޢުވާ  އަވަހަށް
 ކުރުން 

50

1             1   
ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންގެ 

 ޙައްޤުތައް 
51

52 އިޢުތިރާފާއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާ ހެކި   1             1

42     1 
1
2 

54 ލާއިންސާނީ އަދަބު ނުދިނުން  3 30 22 9

56 ޙައްޤު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ    1             1

63       
5
6 

2
7 

83 35 1 
ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާ އިޙްތިރާމާއެކު 

 މުޢާމަލަތުކުރުން 
57

62 އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުން    7 2 1 1       8
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  30  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

 
ގެއްލިގެންކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް 

އެކަމަށް ލިބިފައި ނެތުމާއި، ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައި ނެތުންފަދަ ސަބަބުތަކާހުރެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުން ބައެއް 

ވަމުންދިޔުމާއި، މިކަމާ ގުޅިގްެނ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާއި، ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަޙުރޫމް 

 .ސްކޫލްތަކާއި، ކޯޓުތަކުގެ ޚިދްމަތްތަކުން ރައްޔިތުން މަހުރޫމު ވަމުންދާ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ 

ރައްޔިތުންގެ  މީގެ އިތުރުން، ކުނިބުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުވެފައި ނެތުމުން،

ސިއްޙަތަށް ތަފާތު ގެއްލުންތައް ވަމުންދިޔުމާއި، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިދާރާތަކަށް އެބައެއްެގ 

ދައުރު އެބަޔަކަށް ފުރިހަމައަށް ސާފުވެފައިނެތުމާއި އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ލިބިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވާ 

 . ލަތައްވެސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެމައްސަ

ފޭރާމާ ހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެންކަމަށްބުނެ ކޮމިޝަނަށް ގިނައިން ހުށަހެޅިފައިވަނީ ރަށްރަށުން ގޯތި ދޫނުކުރާާތ 

ރުން، ގޯތީގެ މީގެ އިތު. ކުރާނެ ތަނެއް ނުލިބިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެވެވަސްތަކެއް ވަމުންދާތީ ބޯހިޔާގިނަދު 

  .  ވެރިފަރާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ދިނުމަކާނުލާ ކައުންސިލްތަކުން ގޯތި ނެގުމުގެ މައްސަލަތަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން އެކި އަހަރުތަކުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 2004

މިއަހަރުވެސް އެންމެ . ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނުންވާނީ ބަލާ ނިންމާފައެވެ 2011މައްސަލައެއް  10މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

ކަންބޮޑުވުން އޮތް އެއްކަމަކީ ގެދޮރު އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ގެދޮރުއަޅާ އަދިވެސް ނިމިފައިނުވާތީ އެފަރާތްތަްށ 

އަދި ރަށް ބަދަލުކުރި ފަރާތްތަކަށް ގެދޮރު ދިނުމުގައި . އިވާ މައްސަލައެވެއަދިވެސް ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާންޖެހިފަ

ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ގެ ދީފައިނުވާކަމުގެ ޝަކުވާވެސް މިކޮމިޝަނަށް ލިބި ކޮމިޝަނުން ދަނީ އެމައްސަލަތައްވެސް 

ނީ ކަމާ ގުޅޭ ޝަނުން ވަވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމި  2011މިމައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގައި . ބަލަމުންނެވެ

އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދާއިީމ އިދާރާތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް، އެކަންތައްތައް ދިރާސާކޮށް 

ނިލަންދޫ .ދާންދޫ، ގއ.ވިލިނގިލި، ގއ. ގއ ގެ އާއި 120މަޑިފުށީގައި .ގައި ތ 2011ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކާ 

ގެ އަޅާދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާރ މެނޭޖްމަންޓް  209މާމެންދޫ ގައި .އަދި ގއ

  . ސެންޓަރ އިން މަޢުލޫމުާތ ދީފައިވެއެވެ

ރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، އެންމެ ގިނައިން ގުޅުންހު ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާ އިޙްތިރާމާއެކު މުއާމަލާތު ކުރުމާ

ހުށަހެޅިފައިވަނީ ޖަލުތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ގައިދީންނަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ލިބެމުން ނުާދ 

، މައްސަލަތަކާއި މިގޮތުން، ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ޖަލުތަކަށް ކުރި ޒިޔާރާތްތަކުގައި މިމޭރުމުން ފާހަގަކުރެވުނު . މައްސަލަތަކެވެ

ފަރުވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ލިބެމުންނުދާކަމަށް ބުނެ ގައިދީންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ޙީޞިއް

މިމައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ . ޝަކުވާތައް ހިމެނެއެވެ

އި، ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަންޖެހޭ ބަލިމީހުންނާއި، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ބަލިމީހުންނާއި، ނަފްސާނީ މީހުންނާ

ބަލިމީހުންނާއި، އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރްުނ އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާ ބަލިމީހުންގެ ބޭސްފަރުވާގެ 

  . މުގައި ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފަރާތް އިހުމާލުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނު

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމާއި، ޑޮކްޓަރުން ނެތުމާއި،  ޙީމީގެ އިތުރުން، މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައިވާ ޞިއް

އި، އަދި ބޭސްފަރުވާ ކުރަން އެހީ ނުލިބުމާއި، ހެލްތް އިންޝުއަރެންސްއާިއ އާލާތްތައް ނެތުން ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިހުރުމާ



 
  31  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

މިގޮތުން، އެކި . ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތަކާގުޅިގެންވެސް މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

ގެ މައްސަލައާއި، ވަސީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގެ ހެލްތު ޕޯސްޓްތަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުގައި ޑޮކްޓަރުން ނެތުމު

އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް އެތަންތަނުން ލިބެންނެތްކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެތަންތަން ބަންދު ކުރުމުގެ 

ނޑި ދަން ދާންޖެހޭކަމަށް ބުނެ ބޮޑެތި ޚަރަދުކޮށްގެން އެހެން ރަށްރަށަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯ  ،ސަބަބުން ސިއްޚީ ހިދުމަތް މެދުކެ

 ޙީއަދި އެކި އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމުގައާއި، ވެކްސިންދިނުމާއި އެހެނިހެން ސިއް. ހިމެނެއެވެހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް 

ދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށްބުނާ މައްސަލަތައްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ޚި

  . ހަގަކޮށްލެވެއެވެފާ

ކުޑަކުދިންނާއި، ޅަފުރައިގެ ކުދިންނާއި، ޢުމުރުން ުދވަސްވީ މީހުންނާއި އަދި ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޤާނޫނުން 

 ކުޑަކުދިންގެ . ލިބިދޭ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެމުންނުދާކަމަށް ބުނެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ޙައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި، އެކި ފަރާތްތަކުން ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާ ކުޑަކުދީންނަްށ 

ޚާއްޞަ އެހީއަށް . ލިބެމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާއާއި، ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ

ލިބިދޭ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމުން މަޙްރޫމުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 

  . ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ބޭސް ފަސޭހައިން ލިބެން ނުހުރުމާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބެމުންނުދިޔުމުގެ މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ޙައްޤުން މަޙްރޫމުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި، ގިނައިން ކައިވެނިކުރުމާއި ޢާއިލާ ޤާއިމުކުރުމުގެ 

މައިންބަފައިންގެ ދެމެދު ، މީގެ ތެރޭގައި. ހުށަހެޅިފައި ވަނީ ޢާއިލާ ރޫޅުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަކުވާއެވެ 

ދަރިންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މަންމަ  ށް އަނިޔާވެރިވުމާއި،ޖެހޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ނަފްސާނީ ގޮތުން ދަރިންނަ

މީގެ އިތުރުން، . ހަޟާނަތުގެ މައަްސލަތައް ހިމެނެއެވެ ،ނުވަތަ ބައްޕައަށް ނުލިބުމާއި، ދަރީންނަށް ޚަރަދު ނުލިބުމާއި

ނުވަތަ ޢާއިލާގެ، ، މާއި،  ބެލެނިވެރިންގެދިރި އުޅޭނެ ގެދޮރު ނެތު އެކަނިވެރި މައިންނަށް ލިބެންވާ ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބުމާއި،

ނުވަތަ އިނދެގެންއުޅޭމީހާގެ ފަރާތުން ނަފްސާނީ، ޖިސްމާނީ އަދި ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތައްވެސް 

  . ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

ހަމަހަމަކަމާއެކު އަމަލު ނުކުރެވުމާިއ ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި  ،އުނގެނުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި 

ސްކޫލުން ދަރިވަރުން ވަކިކުރުމާއި، ދިރިއުޅޭ ރަށުން އެކަށޭނަ ފެންވަރަކަށް  ،ކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފް ނުލިބިތަފާތު

މީގެ . ވެމައްސަލަތައް ހިމެނެއެއަދި ސްކޫލްތަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ، ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެފައިނެތުމާއި

ސްކޫލްގެ އެކި ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހުމުން ، އިތުރުން، އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ދަރިވަރުން ސްކޫލުން ސަސްޕެންޑްކުރުމާއި

އިމްތިޙާނުތައް ނެގުމުގައި ދިމާވާ އިދާރީ މައްސަލަތަކުގެ ، ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ސްކޫލް ބަންދުކުރާ މައްސަލަތަކާއި

  . ނގެނުމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން ލިބިފައިވާ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ ސަބަބުން އު

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން ލިބެމުންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ބިދޭީސ 

ކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަްއ މަސައްކަތްތެރިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން  ،މީގެ ތެރޭގައި، މުސާރައާއި އިތުރު ޢިނާޔަތްތަށް ލިބިފައިނުވުމާއި. ހިމެނެއެވެ

ކަތްކުރުމަްށ މާއި، މަސައްސަބަބުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަތިވުނުފޫޒުގެ ގައި ވެރިންގެ ވަޒީފާގެ މާހައުލު، ވަކިކޮށްފައިވުމާއި

ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން ވަޒީފާގެ ، ނުވުމާއި، ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތްކުރުވުމާއި އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދީފައި

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތުމާއި، ވަޒީފާ ދާއިމީ ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވުމުން ، އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވެފައިވުމާއި

  . ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގެއްލިފައިވާ ހައް



 
  32  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ އެކި ފަރާތްތަކުން ލިބެމުންދާކަމާއި،  ،ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި

ނެތުމާއި، އަދި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެމީހުންގެ  ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި، މުސާރަ ނުދިނުމާއި

  . ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ

ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާ އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް ލިބިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ 

ލާއިންސާނީ އަދަބު . ލަތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެފުލުހުންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަ ،ތެރޭގައި

ނުދިނުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ތަފާތު ޙާލަތްތަކުގައި ފުލުހުން ހިފަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ލާއިންސާނީ 

މީގެ އިތުރުން، ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާިއ . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ތަކަށް އަނިޔާކުރުމުގެ މައްސަލަތައްފަރާތްއަދަބުދިނުމާއި، އެ 

  . ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ނުލިބުމުގެ މައްސަލަތައްވެސް ާފހަގަކުރެވެއެވެ

ޝަނަށް މި ކޮމައްސަލައެއް  34ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ލާއިންސާނީ އަދަބު ދިނުމާއި އަނިޔާކުރުމުގެ 

ބަންދުކުރެވިފައި ޤައިދީން  ،ޤައިދީން، ނުވަތަ އެމީހުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި .ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ

، ކިޔުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއިއެކަހެރިގޮޅިއަށް ލުމާއި،  ،ހުންނަ ގޮޅިން، ސަބަބަކާނުލައި އެހެން ގޮޅިއަކަށް ބަދަލުކުރުމިާއ

ބޭނުންވާ ތަކެތި އަދި ގައިން ސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފަދަ ބައެއް އަސާސީ ވަޞީލަތްތައް ނުލިބުމާއި،  ނިދުމަށް

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތާއި ކްލެމެންސީގެ ފުރުޞަތު އަދި ޢާއިލާއަށް ފޯނުކުރުމާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބުމާއި، 

ހުންނަ ތަނުގެ  އަދި ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތާއި ބަންދުކޮށްފައި، ފީޛުކުރަމުން ދިއުމާއިކުރެވިފައިވާ ޙުކުމާ ޚިލާފަށް ޙުކުމް ތަން

  . ޙާލަތު ދަށްވުން ހިމެނެެއވެ

ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، 

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ލަސްވުމާއި، ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި، ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށްއެިދ 

  . ސަލަތަކާއި، އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމުވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެހުށަހަޅާފައިވާ މައް 

ޢަދުުލވެރިކަމާ އެކު އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިްނ 

އަވަސް މިނެއްގައި ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން ނުދިޔުމާއި، އިދާރީގޮތުން ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާއެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާ 

ށް އުނިކަން ލިބިގެންދިޔުމާއި، ޤާނޫނުގައި ވަކިގޮތަށް ބުނެފައިވަނިކޮށް ޤާނޫނާއި ަކއަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޙައްޤަ

މައްސަލައަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގިައ ތަފާތުކުރުން  އެއްބާވަތުގެ މައްސަލަތަކެއްގައި އެކި ، ޚިލާފަށް ފިޔަވަޅުއަޅާފައިވުމާއި

  . ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ

އިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި މަދަނައިގެ ދަށުން ބައެްއ ، މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައިޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގެ 

އިސީޔޫ އިން ޖާގަ ނުލިބުމާއި، އަދި ބަލިމީހާގެ ޢާއިލާގެ މީހުންނަށް ބަލިމީހާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބޭސްތައް ނުލިބުމާއި، އަ

މީގެ އިތުރުން، ބަލިމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއިން . ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވުމުގެ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ

ން އިންސާނީ ޙައްޤަށް އުނިކަން ލިބިގެން މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނަށް ހާމަކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކަވުމުގެ ސަބަބު 

  . ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބައިތިއްބާފައިވާ ތަންތަނުގައި ހިނގާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް 

ދުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ޖަލުތަކަކީ އެފަދަ ބަލިމީހުން ގެންގުޅެން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ބޭސްފަރުވާ ކުރަންޖެހޭ މީހުން ބަން

އެކަށީގެންވާ ތަންތަނަށް ނުވުމާއި، ދުވަހުން ދުވަހަށް ހަދަންޖެހޭ ބައެއް ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށް ބޭނުން ކުރާ ބައެއް އާލާތްތައް 

  . އިހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ ނެތުން، ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިހުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގަ 



 
  33  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވަނިކޮށް ނިޔައުވެފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް  6.2

ދޭ ތަކުގެ ތެރޭގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވަނިކޮށް ނިޔައުވެފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަ

ދައުލަތުގެ ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ، ވެފައިވާކަމަށް ބުނެވޭ މީހުންގެ މައްސަލަތަކާއިނިޔައު ތަންތަނުގެ އިޙުމާލުން 

ވޭމަންޑޫ ޕޮލިްސ  .ތަހުޤީގު މަރުހަލާގައި ތ، ވެފައިވާ މީހެއްގެ މައްސަލައާއި ނިޔައުމަރުކަޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވަނިކޮށް 

ކުރަމުންދަނިކޮށް  ޛުމާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީ.ކއާއި، މައްސަލަ މީހެއްގެ ވި ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ނިޔައު

ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި .ގައި ގދ 2010ޖޫން  4މީގެ އިތުރުން، . ވެފައިވާ މީހެއްގެ މައްސަލަ ހިމެނެއެވެނިޔައު

ގައި ނިޔައުވި  2010ޖޫން  5 ރުވާ ދެމުންދަނިކޮށްބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓާ އަމިއްލަގައިގާ ރޯކޮށްލިކަމަށް ބުނެ މާލެ ގެނެސް ފަ

ގައި  2011ނޮވެމްބަރު  16ހާދިސާ ތަހުޤީގު ރިޕޯޓް ނިންމާ ނިޔައުވި ގައްދޫ ފުލޫނިޔާ އިބްރާހީމް އަފްޟަލް  .ގދ

މަގުގައި ކުރި ތްކޮށްންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަމި ހާދިސާގެ ތަހުޤީގަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަ. ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވެއެވެ

ކުރުމަށްޓަކާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ  މިފަދަ ހާދިސާއެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އިސްލާހު

 . ސާރވިސަސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ 

  ގެ ޚިދްމަތް   1424 ކޮމިޝަނަށް ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު  6.3

އިންސާނީ ޙައްޤެއް ގެއްލިގެން، ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން 

ވަނަ ދުވަހު  29ޖުލައި  2010ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

 74ކޯލް ލިބި،  1017ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް  2011ޖަނަވަރީން  2011ފްރީ ނަމްބަރަށް -ޓޯލް  1424އިފްތިތާޙްކޮށްފައިވާ 

  .  އައު މައްސަލަވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ

  ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާގައި ކުރި ދަތުރުތައް  6.4

ގެ ކުޑަކުދީންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާގައި ކޮމިޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތްތަކު

ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި  އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށް އޭނާ  18ތެރޭގައި، 

ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލެއް ލޫމާތު ލިބުމާއި ގުޅިގެން އޭޕްރީލް މަހު ދޫނިދޫއަށް ކުރި ޒިޔާރަތާއި، ޢުބަހައްޓާފައިވާކަމުގެ މަ

 .ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަށް ޖޫން މަހު ހއ ސްކޫލަށް ނުދެވޭގޮތަށްށް އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާއަހިންގައިގެން 

ދަށުގައި ބައިތިއްބާފައިާވ  ގައި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ .ސީ .ސީ.ޓީ.ފިނޮޅުގައި ހުންނަ ސީފޭދޫ  .ކދިއްދޫއަށް ކުރި ޒިޔާރަތާއި، 

މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ލިބުމާގުޅިގެން ޖުލައި މަހު ކުރަމުންދާކަމުގެ  ކުދީންނަށް ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ 

އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާކަމުގެ  ޒިޔާރަތާއި، އަދި ުކޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ، ނަފްސާނީ އެސެންޓަރަށް ކުރި

އިތުރުން، ކުޑަ އަންހެން  ފުވައްމުލަކަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ .ހުށަހެޅުމާގުޅިގެން ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ޏ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް

ވިލިނގިއްޔަށް ކުިރ . ލިބުމާގުޅިގެން އޮކްޓޯބަރ މަހު ކ ކުއްޖަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ކޮމިޝަނަށް

  . ޒިޔާރަތް ހިމެނެއެވެ 

ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް  .އި، ތކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުގެ ތެރޭގަ ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާގައި، މަރުގެ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން 

ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުއްޓައި ޖެނުއަރީ މަހު ނިޔައުވި ޢަބްދުލްބާޞިތުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެރަށަށް ކުރި  ސްޓޭޝަންގައި

ހުއްޓައި އޯގަސްޓް މަހު  ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއަްސ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުގައި  .ޒިޔާރަތާއި، ކ

މާފުށި ޖަލުގައި ޙުކުމް  .ނިޔައުވި އަޙްމަދު އާސިފުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެމަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތާއި، ކ

  . ތަންފީޒުކުރަމުންދަނިކޮށް ނިޔައުވި ޢަބްދުލްމުންޢިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް މާފުށި ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތް ހިމެނެއެވެ



 
  34  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ކުރިމަތިލުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެދާނެކަމަށް  ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ހުންނާނޭ ރަށަކާމެދު އުފެދުނު ޚިޔާލު .ޤަބޫލުކުރެވިގެން ކޮމިޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުގައި، ކ

ހިނގަމުންދިޔަ ހަމަނުޖެހުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް   ތުންނާ ދެމެދު ތުލުސްދޫ ރައްޔި .ފުލުހުންނާއި ކ، ތަފާތުވުމާ ގުޅިގެން

 ތުލުސްދޫއަށް ކުރި ޒިޔާރަތާއި، ށ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ހުންނާނޭ ރަށަކާމެދު އުފެދުނު ޚިޔާލު .ފެބްރުއަރީ މަހު ކ

ހަމަނުޖެހުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މާޗް  ހިނގަމުންދިޔަ  އަތޮޅު ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު .ފުލުހުންނާއި ށ، ތަފާތުވުމާ ގުޅިގްެނ

  . ފުނަދޫއަށް ކުރި ޒިޔާރަތް ހިމެނެއެވެ .މަހު ށ

މިމައްސަލަތަކުގައި، ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤު ޓީމްތައް ހާދިސާގެ ވެށިންނާއި، ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށްގެންނާއި، 

ސުލްހަވެރި އަދި ލިޔެކިޔުންތައް ދިރާސާކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށްގެންނާއި

އަދި މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ވަގުތުން . ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްލިފައިވާ އި، ވަގުތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އަންގަ

  .އެކު މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެރައްކާތެރިކޮށްދީ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާ

  މައްސަލަ ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރާ ކަންތައްތައް  6.5

ކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، އަދި ކޮމިޝަނުން އަމިއްލައަށް ބަލަންފަށާފައިވާ މައްސަލަތަ

 359ވަނަ އަހަރު ނިމިދިޔައިރު ތަޙުޤީޤު މަރުހަލާގައިވާ 2011. މައްސަލަތައް ވަނީ މިއަހަރު ބަލައި ނިންމާފައެވެ

މައްސަލައިގެ ތެރެއިން، ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤުތައް އެންމެ އެދެވޭ އަދި އެކަށޭނަ ހަލުވިމިނެއްގައި 

ވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި، ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުންނާއި ކުރިއަށްގޮސްފައިނު

އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިނުވުމުން، ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތަކާއި ބަޔާންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް 

  . ދަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުގައި ބައެއް ފަހަރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކުގެ 

އަދި ، ތެރޭގައި، ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ކަމާބެޭހ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލަސްވުމާއި، ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވުމަށާއި 

ލުން ދިނުމަށާއި ކޮމިޝަންގެ އެންގުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ލަސްވެ ފަސްޖެހުން އެއްބާރު

މިގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް . ހިމެނެއެވެ

ންސިލްއާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން އެޑިޔޭުކޝަންއާއި، މާލެ ސިޓީ ކައު

ފެންފުށި .ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި، އަދި އދ، ސަރވިސަރސްއާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި

  . ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ފަސްޖެހި

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅެމުންދާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އަދި ހުރި 

ވަކި މިންވަރުން، އިންސާނި ޙައްޤަކާ ގުޅުމެއް ނެތް، ނުވަތަ އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނެ 

މުއައްސަސާއެއް ހުރެމެ އެމުއައްސަސާއަކަށް ހުށަނާޅާ، އެމަރުހަލާ ފުރިހަމަނުކޮށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނަށް 

އަށް  1424ހަމަމިމޭރުމުން، ކޮމިޝަނަށް ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރު . މިއަހަރުވެސް ހުށަހެޅެމުންދާކަމީ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ

އިވާ ފަގެ ތެރެއިން، އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ގުޅިގެން އައު މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ލިބިލިބިފައިވާ ކޯލްތަކު

ޙައްޤަކާ ގުޅޭގޮތުން . އަށްވުރެ މަދު ޢަދަދެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވ8ެ%ކޯލްތަކުގެ އިންސައްތަ އަކީ މުޅި ޖުމްލަ ކޯލްތަކުގެ 
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އިގެން ހައްލުކުރެވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު ސީދާ ގުޅޭ މުއައްސަސާއަކަށް ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަމައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު އެކަމަކާ 

  . ހޯދުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ އެކަމަށް އޮތް އެންމެ އަވަސް ހައްލުމިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަކީ 

  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ ބައެއް މުހިއްމު މައްސަލަތައް  2011 6.6

އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކަށް ރައްކާތެރިކަން  10ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބެމުން ދިޔަ  6.6.1

  ހޯދައިދީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން 

ގެ އަންހެންކުއްޖަކަށް ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން އެކިކަހަލަ އަދި އެކިވަރުގެ އަނިޔާ އަހަރު  10މިމައްސަލައަކީ، 

ލިބެމުންދާކަމަށާއި، ސްކޫލަށް ނުފޮނުވާ ގޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނީާތ އެކި ފަރާތްތަކުން މިމައްސަލަ ކަމާބެހޭ 

ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  ސާތަކަްށ ހުށަހެޅިނަމަވެސް އެއިދާރަތަކުން އެކަށީގެންވާ އައްސަމު

ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް މިމައްސަލަ އައުމާއެކު، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ރަށަށް ކޮމިޝަންގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން . މައްސަލައެކެވެ

ދައި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ ވެށްޓާއި ޙާލަތު ބަލައި، ކުއްޖާއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯ، ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކޮށް

އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްގެ އިސްފަރާތްތަކާ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކޮށް މިމައްސަލައަށް ޙައްލުހޯދުމަށް 

  . މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ

އަނިޔާ ކުރާކުރުމާއި، އަދި ޢާއިލާގެ  ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރި ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި، ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ކުއްޖާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުން 

ފަދަ ަބހުރުވައިން ކުއްޖާއާމެދު ގެއްލުން ލިބޭތެރެއިން ކުއްޖާއަށް ނަފްސާނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ކަމާއި، ކުއްޖާގެ ކަރާމާތަށް 

ނޑުހައިހޫނުކަންމަތީ ކުއް ޖާ ބައެއް ފަހަރު ޢާއްމުންގެ ތެރޭގައިވެސް ކުއްޖާގެ ބައްޕަ މުޚާތަބް ކުރާކުރުމާއި، ކާން ނުލިބި ބަ

ނޑު ދަންވަންދެން ރަށުތެރޭގައި  ހުންނަކަމާއި، ސްކޫލަށް ނުދެވޭގޮތަށް ސްކޫލުން ކުއްޖާ ގޭގައި ބަހައްޓާފައި  ހުރުމާއި، ރޭގަ

އަނބުރާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ކުއްޖާ ކުރީގައި ހުރިއިރު މާރަނގަޅުކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެއުޅޭކަމާއި، 

ކޮމިޝަންގެ . އެދެމުންދާކަން ހިމެނެއެވެއެހެނިހެން ފަރާތަތްތަކުގައި އެކުއްޖާ ގެންގޮސްދިނުމަށް އަވަށްޓެރިންނާއި އަދި  ދަށަށް

ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާޙައުލަކީ ކުއްޖާއަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް، 

ޙައުލެއް ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން މިހާރުން މިހާރަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުއްޖާ ގެންދިޔުމަްށ ކުއްޖާއަށް ރައްކާތެރި މާ

ގަޑިއިރުތެރޭގައި،  24މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއަށް ކޮމިޝަނުން އަންގައި، ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުތާ 

  . ކުއްޖާ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ އެދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް 

އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކަށް  11ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އަދި ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބެމުންދިޔަ  6.6.2

  ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން 

ބޭބެމެންގެ ފަރާތުން ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އްޕަ އާއި ކުއްޖަކަށް އޭނާގެ ބަ އަހަރުގެ އަންހެން 11މިމައްސަލައަކީ، ޢުމުރުން 

އަދި ޖިންސީ އަނިޔާތައް ލިބެމުންދާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ 

ވާކަމަށް ބުނެ އެްނޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅި އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ހައްލެއް ލިބިފައިނު 

ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް މިމައްސަލަ އައުމާއެކު، ކުއްޖާ ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށަށް ކޮމިޝަންގެ . ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ

  . އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކޮށް، ވެށްޓާއި ޙާލަތު ބަލައި، ކުއްޖާއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވެއެވެ

މިޝަންގެ ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާޙައުލަކީ ކުއްޖާއަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ނޫންކަން ކޮ

ފާހަގަކޮށް، ކުއްޖާއަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން މިހާރުން މިހާރަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުއްާޖ 



 
  36  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއަށް ކޮމިޝަނުން އަންގައި، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް،  ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ

ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ދަނީ މިކުއްޖާގެ ޙާލަތު . ވަގުތީގޮތުން އެހެން ޢާއިލާއަކާ ކުއްޖާ ވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ

  . މޮނިޓަރކުރަމުންނެވެ 

އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް  13ގެނުމުގެ ޙައްޤުން މަހުރޫމުކޮށްފައިވާ ނަފްސާނީ އަދި ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބި، އުނ 6.6.3

  ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން 

އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކަށް ބަޔަކު ބިރުދައްކާ، ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ މައްސަަލ  13މިމައްސަލައަކީ، 

ސްކޫލަށް ނުފޮނުވާ ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ސްކޫލް  ޖާ ޤީޤުންނާއި ޝަރީޢަތުން ވަކި ގޮތަކަށް ނިމެންދެން ކުއްފުލުހުންގެ ތަޙް

ބޯޑުން ނިންމައި އަންގާފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކުއްޖެާގ ޙައްޤުތަކެއް ނިގުޅައިގެންފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

  . މައްސަލައެކެވެ

ރެން ސަރވިސް ސެންޓަރުންނާއި، ޕޮލިސް އެރަށުގައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑް، ލަ ހުށަހެޅުމާއެކު ޝަނަށް މިމައްސަކޮމި

ޔުކޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ޑިސްޓޭޝަނުންނާއި، ސްކޫލުންނާއި، ސަރަޙައްދީ ޤައުމީ ިއދާރާއިންނާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ

އިސް ވެރިންނާއި ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށް، މިމައްސަލައަްށ  ސާފުކޮށް، ސްކޫލް ބޯޑާއި އަދި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ

  .  ސުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ

މިގޮތުން ކާމިޔާބު ނުވުމުން، މިދަރިވަރާއި އަދި މިމައްސަލާގައި ޝާމިލުވާ އެހެން ދަރިވަރެއް، ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ ޤާނޫނީ 

ނެރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް އަންގައި، އެ އެންގުމަށް ޢަމަލު ނުކޮށް ބާރުގެ ދަށުން ސްކޫލަށް 

ވަނަ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދުމުން، ހަމަ  2ދުވަސްވަމުންދާތީ، އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއެކު ބައްދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން 

މީގެ . ސްކޫލުން ބެލެނިވެރީންނަށް އަންގާފައިވެއެވެ އެދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި، އެދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ނެރުމަށް 

  . އިތުރުން، އެދަރިވަރުންގެ ޙާލަތު ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރކޮށްފައިވެއެވެ

  ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓައި ނިޔައުވި މީހެއްގެ މަރުގެ މައްސަލަ  6.6.4

 ،ގައްދޫ ފުލޫނިޔާ.އިބްރާހީމް އަފްޟަލް ގދޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކޮށްފައިހުރި ގައްދޫ .ގދގައި  2010މިއީ، 

މިއްލައަށް ގައިގައި ރޯކޮށްލިކަމަށްބުނެ، މާލެ ގެނެސް އިންދިރާ ގާނީްދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް އަ

ންމައި، އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމެއް އެރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެޙާދިޘާ ތަޙުޤީޤުުކރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނި، ނިޔައުވުމާގުޅިގެން

  . ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ

ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަ ކޮންމެ މީހެއްގެ 

ކަމަކަށް ވީހިނދު، އެދުވަހު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ އެފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭނޭ، ރައްކާތެރިކަމަކީ

އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި، އެހެން ، ޞިއްޙީ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގައާއި، އޭނާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުން 

ފައި ހުރި ހުރުމަކީ އޭނާ މަރުވި ޙާދިޘާ ހިނގުމުގައި މީހުންނަށިާއ އަދި ތަނަށް ގެއްލުން ދެވިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އޭނާ ބަހައްޓާ

އަދި އޭނާ ނިޔައުވެފައިވަނީ އަލިފާނުގެ . ފުލުހުންގެ އިހުމާލު ވަރަށްބޮޑަށް އޮތްކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ދެކެއެވެ 

އިގާ ރޯކޮށްލައިގެން ހިނގި ޙާދިޘާއެއްގައިކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ޘާބިުތވިނަމަވެސް، އެ އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއަކީ އޭނާ އަމިއްލައަށް ގަ

  .ކަމެއްކަމަށް ނުވަތަ ފުލުހުން އޭނާގެ ގައިގާ ރޯކޮށްލައިގެން ހިނގި ކަމެއްކަމަށް މިތަޙުޤީޤަށް ޘާބިތުވެފައެއްނުވެއެވެ



 
  37  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ންޖެހޭ ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ޙާދިޘާއެއް ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަޅަ

  .ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް މިޙާދިޘާގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

  ދިޔަ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން ގެއްލެމުން ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް ކަނޑާލުމުގެ ސަބަބުން  6.6.5

ދަށަށް އިންޖީނުގޭގެ ހިންގުން ބަދަލުވެ، އެނަރޖީ  ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ.ގއލިޓީޒް ކުންފުނިން މިމައްސަލައަކީ، ޔުޓި
އޮތޯރިޓީން ފާސްކޮށްފައިނުވާ ރޭޓަކަށް ކަރަންޓަށް ނަގާ އަގު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން، ސްކޫލާއި އަދި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ 

ޅުތެރޭގެ ރަށެއްގެ ސްކޫލުން އަދި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ކަރަންޓު ކަރަންޓު ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ، އަތޮ
ނޑާލުމުގެ ސަބަބުން އެރަށުގެ ތަޢުލީމީ އަދި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް މެދުކެޑިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ . ކަ

ރަޙައްދީ ޤައުމީ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް، ސަ މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއެކު ރަށު ކައުންސިލުންނާއި، ސްކޫލުންނާއި، އަދި 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލައަށް ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން 

ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން ނޫނީ ކަރަންޓު ގުޅައި ނުދެވޭނެކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ، މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް
  . އެވެނިންމާފަ

މިނިންމުމާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ 
އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ އަދި ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކޮމިޝަނުން އެންގި 

މުރަކަށް އެދި، ނެރުނު ޢަމުރަށްވެސް ކައުންސިލުން ތަބަޢު ނުވުމުން، އަކޯޓު ، ށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީއެންގުމާ އެއްގޮތަ
މުރުކުރުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާ ކައުންސިލްއާ ދެމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އައެ

  . ގެ ޚިދްމަތް ވަނީ ދީފައެވެސްކޫލަށާއި ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ކަރަންޓު 

  ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ސިއްޙީ ޚިދްމަތްތައް ލިބުމުގެ ޙައްޤު  6.6.6

ޤަވާޢިދުން ފަރުވާ ލިބެންޖެހޭ ބޮޑެތި ބަލިތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ލިބެމުން ނުދާކަމަށް ބުނެ ގިނަ 

ކޮމިޝަނުން . ރަމުންދާ މީހުންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަމުންދެއެވެޢަދަދެއްގެ މައްސަލަތަކެއް، ޖަލުޙުކުމް ތަންފީޒުކު

މިކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، ފަރުވާ ، މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ، މެޑިކަލް ޑޮކިޔުމެންޓްތައް ދިރާސާކޮށް

މައްސަލަތައް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހޯދައިދިނުމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދެވިހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 

ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، އެފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ލިބުމުގެ 

   .ލިބި، މައްސަލަ ބަލައި ނިމިފައެވެ  މިގޮތުން ބައެއް މައްސަލަތަކަށް ވަނީ އެކަށީގެންވާ ހައްލު. މަގުތަނަވަސްކުރުމަށެވެ

ުކން ކޮމިޝަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ، ޖަލުތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގެ ސިއްޙީ ޚިދްމަތް ލިބެން މިމައްސަލަތަ

ނެތުމާއި، މާލެ ގެނެސްގެން ފަރުވާދިނުމުގެ އިންތިޒާމާއި މަސައްކަތްވެސް އެކަށީގެންވާ އަދި ފަރުވާތެރި ގޮތެއްގައި 

  . ވޭކަމެވެ އިން ކުރިއަށް ނުގެންދެ. އެސް.އާރް.ޕީ.ޑީ

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު  6.6.7

ކުށުގެ ރެކޯޑް ހުރިކަމަށް ، މަސް ވެފައިވަނިކޮށް 03އަހަރާ  01މާފުށީ ޖަލުގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ  .ކ

ސިވިލް ސަރވިސް މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެކޮމިޝަނުން ބަލައި،  އްެއބުނެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލަ

ން ހޯދައި ދިރާސާކޮށް، އޭނާ އެންްޑ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް އި  ކޮމިޝަނުންނާއި، ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ 

އާއި ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، މި މައްސަލަ )4(ވަނަ މާއްދާގެ  41ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 



 
  38  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ގެންދެވިދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ  ހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށްކޯޓަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެ

  .  ިނންމާފައެވެހުށަހެޅިފަރާތަށް ލަފާދީ މައްސަލަ ވަނީ 

 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީން : މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު  6.6.8

 4މީހުން، އެމީހުންނަށް  2ރާއްޖެއައިސްފައިވާ އިންޑިއާގެ ޕްރައިވެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީއަކުން މަސައްކަތަށް ) ހ(

މަހުގެ މުސާރަ ނުލިބޭކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވެގެން ކުންފުނީގައި އެދުމުން ކުންފުނިން ޕާސްޕޯޓް 

އި، ޏާންތައް އެކުންފުއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، މައްސަލަ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ހޯދައި، ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވާގޮތަށް، އެބިދޭސީންނަށް މުސާރަ 

އަދި އެކުންފުންޏާއި ބިދޭސީ . ދިނުމަށްފަހު ރާއްޖެއިން ފުރުވާލުމުން މިމައްސަލަ ވަނީ ބަލައި ނިމިފައިވެއެވެ

ދެމެދު ހެދިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ ފުރުޞަުތ  މަސައްކަތްތެރީންނާއި

ތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ތަނަވަސް ވާފަދަ މާއްދާތަކެއް ހިމެނިފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން

އްކަތްތެރީންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތަށް އެއެއްބަސްވުންތަްއ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށް، ބިދޭސީ މަސަޤާނޫނާއި އެއް

 .އެކުލަވާލުމަށް އެކުންފުންޏަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ

މީހުން، އެމީހުންނަށް ކެއުމާއި  18ގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ އިންޑިއާގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް) ށ(

ނުޖެހޭކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޢަދަދަށް މުސާރަ ލިބެމުން  ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ މަޖެހިފައިވާ ހުރުމުގެ ކަންތައް ހަ

ބޭނުންވެގެން ކުންފުނީގައި އެދުމުން، ކުންފުނިން އެމީހުންގެ ޕާސްޕޯޓް  ނުދާތީ، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ޓިކެޓްގައި ގައުމަށް ދާން 

އި، ސަލަ ބެލުމަށްފަހު، އެކުންފުންޏާއި، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާޅި މައްހިފަހައްޓާފައިވާތީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، އިންޑިއަން ހައި 

އެމީހުންނަށް އެނބުރި އަމިއްލަ  މަށްފަހުއެމީހުންނަށް ހައްގުވާ މުސާރަ ހޯދައި ދިނުކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް އެކުންފުނިން 

އެމީހުން ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ގޮސްފައިވާތީ އަދި . ވަޒަނަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދީފައި ވާނެއެވެ 

ން އެންމެ އޮތޯރިޓީ އި  ލޭބަރ ރިލޭޝަންމިމައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނައުމުގައި . މައްސަލަ ވަނީ ބަލައި ނިމިފައިވެއެވެ

  .ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 



 
  39  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  ތިރާމްކުރުމުގެ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން ޙް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އި . 7

ދިވެހި ތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ޤުގައި އިންސާނީ ޙައް)މ(ވަނަ މާއްދާގެ  20ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

ރައްޔިތުންނާއި، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން މީހުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވައި، އެޙައްޤުތަކަށް 

ވަނަ  21ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވުމާއެކު، މިޤާނޫނުގެ 

އެހެނިހެން ގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި، ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ 2011ރެވިފައިވާ ފަދައިން، ގައި ބަޔާންކު) އ(މާއްދާގެ 

މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކްަނ އިތުރުކުރުމުގެ 

އްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ރެވުނު މަސަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުވަނަ 2011މިގޮތުން . އެވެކޮށްފައިވެ

  .ހިމެނެއެވެ

  ންގުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހި ޓީޗަރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް  7.1

އިސްވެރިންނާއި ޓީޗަރުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ސްކޫލްތަކުގެ 

މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމުގެ މައިގަނޑު . ވަނަ އަހަރުގައެވެ 2010އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގަން ފަށާފައިވަނީ 

އެޙައްޤުތަކަށް ، ކީ، ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއިމަޤުޞަދަ

ކަމުގައި ހެދުމާއި،  މަރުކަޒުތަކެއްސްކޫލްތަކަކީ އެފަދަ މާހައުލެއް ގާއިމުވެފައިވާ ތިރާމްކުރާ ސަގާފަތެއް އަށަގެންނެވުމާއި އިޙް

ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި އިންސާނީ ހައްޤުތައް ހިމެނިގެން ދާއިރު ސުކޫލްތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ 

އަތޮޅެއްގައި  11މްލަ މިއަހަރު ތެރޭގައި ޖުމިގޮތުން، . ލުވެރި ވެފައިވާ ބައެއްކަމުގައި ހެދުމެވެ ހުޙައްޤުތަކަށް އަ އިންސާނީ 

ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  އަތޮޅެއްގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އެކި ފަރާތްތަކަްށ  2011ގޮސް ކުރިއަށް ގެން މިހަރަކާތްތައް 

ނޑު ގޮތެއްގައި އަލި  .ވެއެވެދެވިފައި  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައުލޫމާތު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގައި މައިގަ

އަސާސީގެ ނު އަޅުވާލެވިފައިވަނީ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައި ކަމާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މަޢުލޫމާތާއި، ޤާނޫ

ގެ މަޢުލޫމާތާއި، އިސްލާމީްދނުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަްށ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުއަސާސީ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ތަޢުލީމް އުނގެނުމުގެ  ތަކާއި، ވަޒީފާގެ ޙައްޤުތަކާއި،ންގެ ޙައްޤުޑަކުދިދީފައިވާ އަހައްމިއްޔަތާއި، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި، ކު

ވެރިވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެުރވުމާއި އަދި ރާއްޖެ ބައިސްކޫލްތަކުގައި އިޙައްޤާއި، 

 .ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށެވެ

  ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް އަހަރު ވަނަ  2011

 ބައިވެރިންގެ ޢަދަދު   ފަރާތް  ކުރި އަމާޒު   ބޭއްވި ރަށް   ތާރީޚް 

  24  އަތޮޅުގެސްކޫލްތައް.އއ  ރަސްދޫ.އއ  މާރޗް  14 - 12

  30  އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތައް. ވ އަދި މ  މުލި .މ  މާރޗް  31- 29

  24 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތައް. ފ އަދި ދ  ކުޑަހުވަދޫ .ދ  އޭޕްރީލް  14–12



 
  40  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  28  އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތައް.ރ  މީދޫ.ރ  އޭޕްރީލް 28 – 26

  29  އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތައް .ބޅ އަދި   ދަރަވަންދޫ .ބ  އޭޕްރީލް 28 – 26

  18  އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތައް .ގއ ވިލިނގިލި .ގއ  މޭ  10 – 8

  26  އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތައް.ގދ  ތިނަދޫ .ގދ  މޭ  12 – 10

  24  ހއ ގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތައް  ކެލާ .ހއ  ޖޫން  5-17

  19  އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތައް .ހދ  ހަނިމާދޫ .ހދ  ޖޫން  23 – 21

  21  ކ އަތޮޅު އަދި މާލޭގެ ސްކޫލްތައް  މާލެ  ޖުލައި  18 – 17

  24  އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތައް.އދ  މަހިބަދޫ.އދ އޮކްޓޯބަރ 29 – 27

  267  :ޖުމްލަ 
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ނޑު ގޮތެއްގައި ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައި ކަމާއި، ހިއުަމން މިޓްރޭނިންތަކުގައި މައިގަ

ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މަޢުލޫމާތާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ 

ޙައްޤުތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ މަޢުލޫމާތާއި، އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ދީފައިވާ އަހައްމިއްޔަތާއި، އަންހެނުންގެ 

އަދި މީގެ އިތުރުން، . ޙައްޤުތަކާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށެވެ

 ބައިވެރިންނާއި ގުޅޭގޮތުން، އެފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަށްވެސް ވާނީ 

  .އަލިއަޅުވާލެވިފައެވެ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު ކާރުގެ ބައެއް އޮފީސްތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން ސަރު

  .ބޭއްވުނެވެދަލުވުންތައް ބައް

  އަމާޒުވާ ފަރާތް   އޮފީސް   ތަން   ތާރީޚް 
ބައިވެރިންގެ 

  ޢަދަދު 

ޒުވާނުންގެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު    މެއި   30 – 29

  މަރުކަޒު 

 އި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންނާޔޫތު 

  މުއައްޒަފުން 
20  

ޖަލުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ   ޑީޕީއާރުއެސް   މާފުށީ ޖަލު    2011ޖޫން  25

  އްޒަފުން ވަ ޑީޕީއާރުއެސްގެ މު 
43  

ލްޑިވްސް ޕޮލިސް މޯ އިސްކަންދަރު ކޮށި   2011އޯގަސްޓް  18

   ސަރވިސް

  ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރސް 
19  

  82  ޖުމްލަ 

  

މަޑަވެލީ ސްކޫލް ބަންދުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކޮށް ހައްލެއް . ގދ

ހޯދުމަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އެރަށަށް ދަތުރުކުރި ޓީމްގެ ރިޕޯޓްގައި، އެރަށުގެ ޢާންމު މުޖްތަމަޢުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުެގ 

ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަކަން ފާހަގަކޮށްފައިވުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ރަށުގެ 

ރައްޔިތުންންަށ އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ރަށުގެ ކައުންސިލްއާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެދޭކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާީތ 

މަޑަވެލީގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް . ގދ ގައިއެއްކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާ 

ވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ  އަށް 28އިން  26މިހެން ކަމުން މަޑަވެލީގައި މެއި . ނިންމިއެވެ 

ޕްރޮގްރާމްގައި ބެލެނިވެރިންނަށާއި، ސްކޫލް މިދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު  2. ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައެވެ



 
  42  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ރުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާިއ އޭގެ މެންބަރުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށާއި ކައުންސެލަ.ޓީ.ދަރިވަރުންނަށާއި، ސްކޫލް ބޯޑާއި ޕީ 

ހައްޤުތަކަށް މިގޮތުން ބެލެނިވެރިންނަށް . ގުޅުން ހުރި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ

ހޭލުންތެރިވުމާއި ދަރިން ހެޔޮގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު އަދި އަޚްލާގާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތްއ 

ދަރިވަރުންނަށް ކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން . ކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާދެވުނެވެރައް

ގެ މެންބަރުންނަށް ދަރިވަރުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާއާއި ގެޅޭ ގޮތުން . އޭ.ޓީ.ސްކޫލް ބޯޑް އާއި ޕީ. މަޢުލޫމާތުދެވުނެވެ

ންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މުޙިއްމުކަމާއި ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުދިނުމުގައި ޓީޗަރުންގެ ޓީޗަރުންނަށް އި . މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ 

ކައުންސެލަރުންނަށް . ދައުރާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ދަރިވަރުންގެ ޙައްޤާއި ޒިންމާތައް އޮޅުންފިލުވައިދެވުނެވެ

  .ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ  އިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި

. ން ނަގާދީފައިވާނެއެވެ ޝަމީގެ އިތުރުންވެސް ސަރުކާރުގެ އިތުރު މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޓްރޭނިންގ ތަކުގައި ސެ

  ނީ؛ މިގޮތުން ސެޝަން ނަގާދެވިފައިވަ 

 ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހިންގެވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ސިވިލްސަރވިސް  - 

 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ގެ އޮފިސަރުންނަށް ހިންގެވިސްސް ސަރވިލިމޯލްޑިވްސް ޕޮ - 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން، އެކިދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮމިޝަނުންވަނީ 

ރާއްޖޭގެ އެކިދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މިގޮތުން، . ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައެވެ 21ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ 

ނޑުތައް ، މީހުންނަށް 629އެކިފަންތީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން  އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަ

  .ވާނެ ޢިލްމާއި ހުނަރު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެހިފަހައްޓައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުން 

  މާލަކީ އަނިޔާއެއް ކޮންމެ އިހު  7.3

ޕޭނެއް މްމި ނަމުގައި ކެ" ކޮންމެ އިހުމާލަކީ އަނިޔާއެއް"ފަށާފައިވާ ވަނަ އަހަރު  2010ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 

މަޤްޞަދަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ކުޑަކުދިންނާމެދު އިހުމާލުވުމަކީ ކޮބައިކަން  ހިންގުމުގެ

ރާތްތަކަށް އަންގައިދިނުމާއި،  އަދި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ޢާއްމުންގެ މެދުގައި އެންމެހާ ފަ

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުކޮށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި އެކުދިންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާއާ މެދު 

  .ށް މަސައްކަތްކުރުމެވެހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އެކާަމ ދެކޮޅަ 

 2011މި މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި، ކެމްޕޭނުގެ ބައެއް ޙަރަކާތްތަްއ 

މި ގައި ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޅޮހީ . މަހިބަދޫ އަދި ނ. އިތުރުން އދމީގެ . ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ބޭއްވުނެވެ

ދެރަށުގައިވެސް ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އަދި އެއެގޮތުްނ . ވެކެމްޕޭން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެ 

އެކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބެލެނިވެރިންނަށާއި، ޓީޗަރުންނަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް 

އްސަކޮށް ެބލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކޮމިއުނިޓީ ތިއެޓަރ ޚާ ،ދި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއިއަ. ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އަދި އިޙުމާލުވުން ހުއްޓުވުމާ  ،މި ކެމްޕޭނުގެ ސަބަބުން. ވުނެވެފޯރަމެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެ

ހިއުމަން  .ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެގުޅޭގޮތުން މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޙިއްސާކުރެވި މިކަމާމެދު މުހިންމު މަޝްވަރާތައް 

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން މުގެ ސަބަބުން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން، ކުޑަކުދިންނަށް ވާ އިހުމާލާމެދު  ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރު



 
  43  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

އެކި މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން އިހުމާލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޝަކުވާތައް ވަކިކެޓެގަރީއެއްގެ ގޮތުގައި 

  .ފާހަގަކުރެވެން ފަށާފައިވެއެވެ

  ކާއި ހަރަކާތްތައް ޝަންތަ ގެންދެވުނު ސެ  މަހިބަދޫގައި  ކުރިއަށް . އދއިހުމާލު ކެމްޕޭނުގައި 

  ތާރީޚް   #
އަމާޒު ކުރެވިފައިވާ 

  ފަރާތް 
  ސެޝަންގެ ތަޢާރަފް 

1  29 

  ސެޕްޓެމްބަރ

މި ބައިގައި އިހުމާލަކީ ކޮބައިކަމާއި، އިހުމާލުގެ ބާވަތްތަކާިއ   ޓީޗަރުންނަށް 

ތައުލީމީދާއިރާގައި ދަރިވަރުންނާމެދު ވެވޭ އިހުމާލާ ގުޅޭގޮތުން 

މިސެޝަންގައި ތައުލީމީ ދާއިރާއިން . މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ

ވެވޭ އިހުމާލަށް ހެދިފައި ހުރި ކޭސް ސްޓަޑީ ތަކަށް މަޝްވަރާ 

ކޮށް އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް ސްކޫލްގެ މާހައުލުގެ ތެރެއިން 

  .ހައްލުހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ

2  29 

  ސެޕްޓެމްބަރ

އަދި  6،7،9ގްރޭޑް 

  ގެދަރިވަރުންނަށް 10

ޝަންގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާއި އެފަދަ މި ސެ

ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ 

މިސެޝަން ގައި މި ގްރޭޑްތަކުގެ . މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ

ދަރިވަރުންނަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކާ ބެހޭގޮތުން 

  .މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ

3  30 

  ސެޕްޓެމްބަރ

މި ސެޝަންގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ   ބެލެނިވެރިންނަށް 

އެކިކަހަލަ ގޯނާ އަކީ ކޮބައިކަން ބެލެނިވެރިންނަށް 

ނަފްސާނީ އަިދ  ،މީގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ. އަންގައިދިނުމަށެވެ

ޖިސްމާނީ ގޯނާގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނާ މެދު ވެވޭ އިހުމާލާ 

އަދި . ވަނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ ބެހޭގޮތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ހަޤީޤީ ހާދިސާތައް 

އަދި މިފަދަ ކަންކަން . ބެލެނިވެރިންނާއި ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ 

ހުއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި އެހީ ހޯދާނެ ފަރާތްތަކުގެ 

  .މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ

އދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ  ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް  ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު 

މިހަވީރުގައި މަހިބަދޫގެ އެކި . ބޭއްވުނެވެ ހަވީރެއް 

މުއައްސަސާތަކުންނާއި އަމިއްލަ ޖަމިއާްޔ އަދި ޖަމާޢަްތ 

ކުޑަކުދިން މިހަވީރުގައި .  ތަކުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ

ޝައުގުވެރިވާ ފަދަ ތަފާތު ކުޅިވަރިތަކާއި ކުދިންނަށާއި 

ބެލެނިވެރިންނަށް އެކި ކަހަލަ މުހިއްމު މައުލޫމާތު ލިއްބައިދޭފަަދ 

" މީގެ އިތުރުން  .އި ލިޔުންތައް ވަނީ ދެވިފައެވެލީފްލެޓް ތަކާ

މި މެސެޖް ލިޔެފައިވާ ސްޓިކަރ "  ކޮންމެ އިހުމާލަކީ އަނިޔާއެއް
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  .  ވަނީ ހަވީރުގެ ބައިވެރިންނަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ  އެއްވެސް

ރަށުގެ   ފޯރަމް ތިއޭޓަރ

، އިރައްޔިތުންނަށާ

  ބެލެނިވެރިންނަށް 

ތިއޭޓަރ ފޯރަމް ފަރުމާކުރެވިފައިވާނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ  

ހާނިއްކައިގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެރަށަކަށް އެންމެ /އަނިޔާގެ

އަދި މި މައްސަލަ . ގޮތުންނެވެއާންމު މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ

ގެ ލުކުރެވިދާނެ ގޮތާއި، މުޖްތަމަޢުދިމާވާންޖެހުނު ސަބަބާއި، ހައް

މެދު މި އެކި އެކި ފަރުދުންނާއި ހިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތަކާ

އަދި ކުޑަކުދިންގެ . ވަރާކުރެވިފައިވެއެވެފޯރަމްމެދުވެރިކޮށް މަޝް

 .މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާނެއެވެމެދު އްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރާނެ ގޮތާމަ

  

 .އަތޮޅު ކައުންސިލް، މަހިބަދޫ ރަށު ކައުންސިލް، އދ .އދއިތުރުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މިކެމްޕެއިންގައި 

އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް  .އދޢުލީމީ މަރުކަޒު، އަތޮޅު ތަ. އދއަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، 

އްޔާ، މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، ޢިޗް، މަހިބަދޫ ރައްޔިތުންގެ ޖަމްންސާރވިސް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މަހިބަދޫ ބްރާ 

  .ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ ސްކޫލް ރެޑް ކްރެސެންޓް، މަހިބަދޫ ޕްރީ ދިރާގު، މޯލްޑިވްސް 

  ންތަކާއި ހަރަކާތްތައް ޝަ ޅޮހީގައި  ކުރިއަށްގެންދެވުނު ސެ  .ނނުގައި އިހުމާލު ކެމްޕޭ 

  ސެޝަންގެ ތަޢާރަފް   އަމާޒު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތް   ތާރީޚް   #

  ގެ ކިޔަވާ ކުދިން 5،6،7ގްރޭޑް   އޮކްޓޯބަރ 12  1

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކާމެދު މަޢުލޫމާތު 

މި ފޮްތ " ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް"އަދި . ދެވުނެވެ

  . ސްކޫލް ލައިބްރަރީއަށް ހަދިޔާކުރެވުނެވެ

  ޅޮހީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުން  އޮކްޓޯބަރ 12  2

މި ސެޝަންގައި އިހުމާލަކީ ކޮބައިކަމާއި، އިހުމާލުގެ 

ތެރެއިންވެވޭ އިހުމާލަކީ  ވައްތަރު ތަކާއި ތައުލީމުގެ

އަދި އާންމުކޮށް . ކޮބައިކަމާމެދު މައުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ

ސްކޫލްތަކުގައި ހިނގާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިހުމާލު 

ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތަކާމެދު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަްށ 

  .ގެންދެވުނެވެ

  ބެލެނިވެރިން   އޮކްޓޯބަރ 13  3

ނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ މި ސެޝަންގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަ

އެކިކަހަލަ ގޯނާ އަކީ ކޮބައިކަން ބެލެނިވެރިންންަށ 

ނަފްސާނީ . މީގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ. އަންގައިދިނުމަށެވެ

އަދި ޖިސްމާނީ ގޯނާގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނާ މެދު ވެވޭ 

އަދި . އިހުމާލާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ

ކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ހަޤީީޤ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަ

. ހާދިސާތައް ބެލެނިވެރިންނާއި ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ

އަދި މިފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާިއ 
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އެހީ ލިބޭނެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

  .ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ

  އޮކްޓޯބަރ 14  4
ގެ  9،10ޅޮހީ ސްކޫލް ގްރޭޑް 

  ދަރިވަރުން 

ހަނގާ ކުރުމަކީ ކޮބައިކަމާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން 

ކުދިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއި ބެހޭ 

އަދި މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން . މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ

ވީޑިއޯއެއްގެ އެހީގައި ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު 

  .ދެވިފައިވެއެވެ

  ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް  ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު 

މި ހަވީރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޅޮހީގެ ޖަމިއްޔާއެއް 

. ކަމަށްވާ ސީޑް އެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެންނެވެ

މިހަވީރުގައި ޅޮހީގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުންނާއި އަމިއްލަ 

. ޖަމިއްޔާ އަދި ޖަމާޢަތް ތަކުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ

 ޝައުގުވެރިވާ ފަދަ ތަފާތުމިހަވީރުގައި ކުޑަކުދިން 

ކުޅިވަރުތަކާއި ކުދިންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް 

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި އަނިޔާތަކާއި ގުޅޭ މުހިއްމު 

 މައުލޫމާތު ލިއްބައިދޭފަދަ ލީފްލެޓް ތަކާއި ލިޔުންތައް ވަނީ 

ކުރުންފަދަ ކުދިންނަށް މީގެ އިތުރުން ހަނގާ. އެވެބަހާފަ

 .އިވެއެވެމައްސަލަތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ދެވިފަދިމާވާ 

  ފޯރަމް ތިއޭޓަރ
، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް

  ބެލެނިވެރިންނަށް 

މި ތިއޭޓަރ ފޯރަމް ފަރުމާކުރެވިފައިވާނީ ކުޑަކުދިންނަށް 

ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެރަށަކަށް އެންމެ 

ދި މައްސަލަ އަ. އާންމު މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ 

ހައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތާއި، ދިމާވާންޖެހުނު ސަބަބާއި، 

މަތްދޭ ޚިދުއެކި އެކި ފަރުދުންނާއި  ޢުގެމުޖްތަމަ

މެދު މި ފޯރަމްމެދުވެރިކްޮށ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތަކާ

އަދި ކުޑަކުދިންގެ . ވަރާކުރެވިފައިވެއެވެމަޝް

މެދު މަޢުލޫމާތު މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރާނެ ގޮތާ 

  .ދެވިފައިވާނެއެވެ

  

އިދާރާ، ޅޮހީ  ގެ ޅޮހީ ކައުންސިލް  .ސީޑް އެސޯސިއޭޝަން، ނރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ އިތުރުން  ރަކާތުގައި ހިއުމަން ޙަމި

  .ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ ޅޮހީ ޔޫތް ކްލަބްއަދި މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ްލ،  ހޮސްޕިޓަލް، ޅޮހީ ސްކޫ
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  މާލެ  - ރައިޓްސް ކޭމްޕް  7.4

  

މި . ކުރާ ދުވަހެވެވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަޤްއަހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ބައިނަލްޔާ ނޮވެމްބަރ އަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނި 19

ގެ ހަރަކާތްތައް މާލޭގައި ކުރިއަްށ  ކެމްޕެއިން "ކޮންމެ އިހުމާލަކީ އަނިޔާއެއް"ދުވްަސ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި 

ގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަްށ "ރައިޓްސް ކޭމްޕް "ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން 

 ކްޓަރޑޮ އިބު ނާދެއްވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ކޭމްޕް ޝަރަފުވެރި ކޮށް. އެކްޓިވިޓީ ކޭމްޕެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ 

ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ކުދިންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ކުޑަދަކީ، ޞަމިހަވީރު ބޭއްވުމުގެ މަޤް . ވެޙަސަންމަނިކެ ދު ޙީމަދު ވައްމުޙަ

ކުރާ ނޭދެވޭ  ކުދިންނަށްކަމާއި، އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން އްސަކޮށް ކުޑަކުދިންނާމެދު އިހުމާލުވުމަކީ ކޮބައިޚާއަންގައިދިނުމާއި، 

އްލުކެރެވޭނެ ގޮތްތައް އާންމުންނަށް އަންގައިދިނުމާއި އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތްއ ރުތައް އަންގައިދިނުމާއި، މިކަންކަން ހައަސަ

ތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢައްޔާ ޖަމާޢިރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމް

ނޑަކަށް މި ކޭމްޕްގައި  ޕާކުގައި ބޭއްވިލްޓަންސަ. އާންމުންނަށް ދިނުމެވެ އަށް ވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން  900ގާތްގަ

  . ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ

  :ބިައވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް

  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން . 1

  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް . 2

  )މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން(ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ އެޑިއުކޭޝަން . 3

  )މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް(ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް . 4

  މޯލްޑިވްސް ޓައިނީ ހާރޓްސް . 5

  ންޝަ މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭ. 6

  ކެއަރ ސޮސައިޓީ. 7

  )އާކް ( ރަން ޑްއެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލް. 8

  މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓް . 9

  މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް . 10
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  ކެމްޕެއިން  ކުއެކީ އެ  7.5

ގައި ކުޑަކުދިންނާއި، އަންހެނުންނާއި،  2011ގެނަމުގައި ޖޫން " އެކުއެކީ"

އްސައެހީއަށްބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ޚާދުވަސްވީމީހުންނާއި، 

މުޖުތަމަޢުގައި އެފަދަ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހުރި  އި ގޮންޖެހުންތަކާ

ނިޒާމުތަކާ މެދު ވާހަކަ ދައްކާ އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ 

މިހަރަކާތުގައި ކަމާގުޅޭ ތަފާތު ވީޑިއޯ  .ކެމްޕެއިންނެއް ބޭއްވުނެވެދުގައި ޞަމަޤު

ކުގެ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅު ސްޕޮޓްތައް ދެއްކުމާއި، މިކަމާމެދު ތަފާތު ދާއިރާތަ

ޓަރ އައިޓަމެއް ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިދިން ތިއޭއެފް.ޑީ .އެން.ދެއްކެވުމާއި، އެމް

  . ހިމެނެއެވެ

  މި ހަރަކާތުގައި އާންމު ކުރެވިފައިވާ ވީޑިއޯ ރިޕޯޓްތައް 

 

   

  

  

  

 

  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަސްވީރު ވާހަކަ މުބާރާތް  7.6

އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ  ގޮތުގައި ހިފައި އެންމެ ފުރިހަމަ  ބޭނުން ދިންނަށް ލިބޭ ޙައްޤުތަކުގެ ޑަކުކު

ލެއް ކުދިންގެ މެދުގަިއ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ މާހަޢު ނެކަން ދައިމުޖްތަމައެއް އުފޭެދނީ އިންސާނީ ޙަޢްޤުތަކީ ކޮބަ

މި ސަބަބަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް . އްކެއްނެތެވެޝަގާއިމްކުރެވިގެން ކަމާމެދު އެއްވެސް 

ކޮންެމ ދު ހާސިލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޞަމި މަޤް. އަހަންމިއްޔަތެއްދޭ ކަމެކެވެ ޚާއްޞަމަސައްކަތްކުރުމަކީ މި ކޮމިޝަނުން 

މިގޮތުން، މިއަހަރު  ކުރިއަށް . ށް އަމާޒުކޮށްގެން ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެހަރަކުވެސް ސްކޫލްކުދިންަނއަ

ބެހޭ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ،ގެންދެވުނު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތްަސވީރު ވާހަކަ މުބާރާތް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ

މި މުބާރާތް މެދުވެރިކޮށް ކުޑަކުދިންގެ . ން ކުދިންނަށް އަންގައިދިނުމަށެވެޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަ  ލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާގައިވާބައިނަ

ލޫމާތު ސްކޫލް ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި ޢުޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ތަފާތު މަ

   .ފޮނުވުނެވެރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ލޫމާތު ހިމެނޭ ޕެކެއް ރާއްޖޭގެ ހުޢު ގުޅޭ މަ

އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި މި ) އަހަރާ ދެމެދު 19-17އަހަރާއި،  16 -  14އަހަރާއި ،  13 -  11(އުމުރު ފުރާއަކަށް  3

ދަރިވަރުން އިޢުލާނުކޮށް  އަދި ވަނަތަކަށް ހޮވުނު. ފައިވެއެވެޅާވާހަކަ ހުށަހަ 190ތަސްވީރު ވާހަކަ މުބާރާތަށް ޖުމްލަ 

ގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ  2011ޑިސްމްބަރ  10އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  ފައިވަނީދީއިނާމު

  .ޖަލްސާގައެވެ 

 ދައްކުވައިދޭ ރިޕޯޓް  ކުށްކުރުމާއި މާރާމާރީއާ ބެހޭ ތަފާސްހިސާބުތައް

 ރިޕޯޓް ހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ކުރަންޖެޤާނޫނުހެދުމުގެ 

 ރިޕޯޓް ދާއިރާއަށް އަދާކުރެވިދާނެ ދައުރާގުޅޭ ޝަރުޢީ 

 ރިޕޯޓް  ރާތަކަށް އަދާކުރެވިދާނެ ދައުރާ ގުޅޭތަންފީޒީ އިދާ

 ރިޕޯޓް  މުޖްތަމަޢުގެ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ 

 ރިޕޯޓް ތަކާ ގުޅޭ ލާތަކުގެ ޒިންމާ އިޢާ



 
  48  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  ތައް ޢު މުބާރާތުގެ މަޢުޟޫ 

 !އެހެންކުދިންނާ ދިމާކުރާ ކުއްޖަކަށް އަހަރެން ނުވާނަން! ކުއްޖަކަށް އަހަރެންނެއް ނުވާނަން ކުރާ ހަނގާ •

 !ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް  •

ރަގަޅު ޞިއްޙަތެއްގައި ދިރިއުޅުމާއި ބަލިވެއްޖެނަމަ ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ލިބުމަކީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ލިބިގެންވާ  •
 !ޙައްޤެއް

ރިހަމަ ފު ،އެހެންކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިން ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު، ޤަދަރުވެރި •
 ! ދިރިއުޅުމެއް ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވޭ

ކުއްޖާގެ ކުލައަށް، މުއްސަނދިކަމަށް، މަޝްހޫރުކަމަށް . ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އަނެކާއަށް އިޙްތިރާމް ކުރަންވާނެ •
 !ތަފާތެއް ނުކުރާނަން ކުދިންނާބަލައި އެހެން

  !ލަ އަދަބެއް ދެވިގެން ނުވާނެއެއްވެސް ކަހަ ކުއްޖާ ލަދުގަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ތަދުކުރުމުގެ ގޮތުން •

 !ޙައްޤުތައް ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ލިބޭފަދައިން، ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ޒިންމާތަކެއްވެސްވޭ  •

  

  ސީ ބުކްލެޓް .އާރް .ސީ  7.7

  

  

އަށް ކުޑަކުދިން އަހުލުވެރިކުރުވާ އެކުދިންނަށް ) ސީ.އާރު.ސީ (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްޢަޤްވާމީ މުޢާހަދާ 

ތައްޔާރުކޮްށ ވަނީ ފޮތެއް މިމުޢާޙަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢޫލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި މިކޮމިޝަނުން 

މިފޮތުގައި . ކޮށްފައިވާ ފޮތެކެވެ ޑަކުދިންނަށް ފަހުމު ވާނޭ އަދި ޝައުގުވެރިވާނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކު މިއީ. ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ

ކުދިންނާ އަދި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ކުޑަމިމުޢާހަދާގެ ތަފާތު މާއްދާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލުމުގެ އިތުރުން މިމާއްދާތަކާ 

ނޑު މަޤު.  އެވެވެބަޔާންކުރެވިފައިގުޅުންތައްވެސް  ޓީޗަރުންނާ ހުރި  ދަކީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް އެކުދިން ޞަމިފޮތުގެ މައިގަ

ފިކުރު އަދި އެކުދިން ދެކޭ ގޮތްވެސް ހިއްސާކޮށް ކުދިން މިކަމުގައި އެކުދިންގެ ވިސްނުމާއި  ައހުލުވެރިކުރުވާ 

  . ބާރުވެރިކުރުވުމެވެ

  



 

 ރައިޓްސް ކޭމްޕްގެ ތެރެއިން 

  
  
  

 
  މަހިބަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އިހުމާލު ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން.އދ

 



 

 ތެރެއިން ގައި ބޭއްވި އެކުއެކީ ކެމްޕެއިންގެ  2011ޖޫން 
  
  
  

 
  ގެ ތެރެއިން އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ބޭއްވި ފެއަރ

 



 
  49  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  

   ޔޫތް ޗެލެންޖް : ނުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދިފާޢުގައި ޒުވާ  7.8

ބައެއްގެ  ޔޫތް ޗެލެންޖްގެ މިގޮތުން  .ބައިވެރިއެކެވެގެ  2012 – 2011ޔޫތުޗެލެންޖް  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ 

) އަށް 2ން 31ހުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަ(ކުޅުދުއްފުށީގައި . އާއި ހދ) އަށް 20ން  17އޯގަސްޓު މަހުގެ (ގޮތުގައި މާލެ 

ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް އެޗްއާރްސީއެމްއިން ބޭއްވުނު 

ބައިވެރިވާ ޔޫތުޗެލެންޖް އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއްވެސް  އެޗްއާރްސީއެމް އިން. އެވެޔަކުރިއަށް ގެންދި

ތަފާތު އެކި . މި ޢާންމު ޝިޢާރުގެ ދަށުންނެވެ " އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދިފާޢުގައި ޒުވާނުން"ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރިއަށް

. ފައިވެއެވެލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މިޝިޢާރާ ގުޅޭގޮތުން މުަޢލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރެވިސީވަ

އަދި ފޯރަމް ތިއޭޓަރ ގެ ލުއިފޮތް ބޭނުންކޮށްގެންނާއި،  ރާތާއި،ޝްވަރާތަކާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަންއާއި، ސުވާލު މުބާމަމިގޮތުން 

އަލަށް ތަޢާރަފް ކުރެވުނު  ،މީގެ އިތުރުން. ހަރަކާތްތައް މެދުވެރިކޮށް މިކަން ހާޞިލްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ

ޤުތަކުގެ ދިފާޢުގައި މަސައްކަތްކުރަްނ ގައި އިންސާނީ ޙައް" ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރސް ރެޖިސްޓްރީ"އެޗްއާރްސީއެމްގެ 

 ޔޫތް ޗެލެންޖްގައިމިގޮތުން މާލޭގައި ބޭއްވުނު . ފުރުޞަތު މި ހަރަކާތުގައި ހުޅުވާލެވުނެވެ ނޯޓުކުރުމުގެ އެދޭފަރާތްތަކުން ނަން

ފަރާތްތަކުގެ  ގިނަ ބައިވެރިންވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދިފާޢުގައި މަސައްކަތްކުރާ  އަށް ވުރެ  200ކަނިވެސް ޖުމްލަ އެ

  .ނޯޓުކޮށްފައެވެ ރަޖިސްޓްރީގައި ނަން

މި ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއްގެ ތެރެއިންވެސް މުޖްތަމަޢުގައި ހުރި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު މައްސަލަތަކަށް، ވަކިން 

ކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް އަދި މީހުންނާއި، ބިދޭސީ މަސައް ހުންނައަންހެނުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޚާއްޞަކޮށް ކުޑަކުދިން،

   .ދާއިރާތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެދަ ޚާއްޞަ އުނގެނުމުގެ ޙައްޤުފަ

 

  ކުލަޖައްސާ ފޮތް  –ޙައްޤުގެ ކުލަތައް  7.9

 ނަށް ކުޑަކުދިން) ސީ.އާރު.ސީ(ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްޢަޤްވާމީ މުޢާހަދާ 

ކުޑަކުދިން  ފައިވާ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢޫލޫމާތުތަޢާރަފުކޮށް މިމުޢާޙަދާގައި ބަޔާންކޮށް 

" ޙައްޤުގެ ކުލަތައް"އިން  ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރަކާތެއްގެ ތެރެޙަޝައުގުވެރިވާ 

މިކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް  ކުދިންގެ ކުލަޖައްސާފޮތެއް ވަނީ މިނަމުގައި ކުޑަ

ގައި މިމުޢާހަދާގެ ތަފާތު މާއްދާތަކުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިާވ މިފޮތު. ޝާއިޢުކޮށްފައެެވ

ކުޑަކުދިންނަށް ދޭހަވާނޭ ގޮތަށް، ކުދިންނާ ގުޅޭ އިބާރާތުން  އްކަންތައްތަ

ކޮށްފައިވާ ޔާން ބަ ހިމަނާފައިވާ މާއްދާ ތަކުގައި އަދި މިފޮތުގައި. ލިޔެވިފައިވާނެއެވެ 

އްވެސް ންނަށް ޚާއްޞަ ބައެރިވެކޮށް ބުނެދިނުމަށް، ބެލެނި ލުތަފްޞީ ކަންތައްތައް

   .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

  

  



 
  50  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  ޤައުމީ މަންހަޖުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް  7.10

މި . ކެވެމަޢުލޫމާތު އިތުރުކުރުމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ކަމެ ބެހޭހަޖުގައި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާޤައުމީ މަން 

ސީ އާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު .ޑީ.ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމަށް އީއްޤުތަކާޖުގައި އިންސާނީ ޙަމަންހަގޮތުން ޤައުމީ 

 އިސްލާޙުތައް އަދި މީގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ނިމި، ގެންނަން ޖެހޭ . އެކުލަވާލެވިފައެވެވަނީ ބައިތަކެއް މަންހަޖުގައި ހިމަނާނެ 

  . އުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެގެނަ

  

  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބް މެނުއަލް  7.11

ކުދިންގެ މެދުގައި ތިރާމް ކުރާ ޘަޤާފަތެއް އެޙްއްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކޮށް އިންސާނީ ޙަޢްޤުތަކަށް އިޙަކިޔަވާ ކުދިން، އިންސާނީ 

. ފެއްދުމަށްވަނީ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައެވެއިޓްސް ކްލަބްތަކެއް އުއުމަން ރަގައި ިހ 2012ޓަކައި ސްކޫލްތަކުގައި އުފެއްދުމަށް

އަދި މީގެ . ފައެވެ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިކްލަބްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް ތައްޔާރު ،މިގޮތުން

ތައްޔާރު ސެޝަންތައް ޓީޗަރުންނަށް ދިނުމަށް ކްލަބް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނު މި އިތުރުން 

  .ކުރެވިފައިވެއެވެ

  

  މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން  7.12

ތަކާގުޅޭ ޙައްޤު ންމު ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ ޢާ ރާމްތައް ހިންގުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގް

 ރާމްތަކެއް ގޮތުން މީޑިއާގެ އެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮގް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މައުލޫމާތު 

 . ވަނީ ހިންގިފައެވެ

  

  އްޤުގެ ވާހަކަ ޙަ  - ރާމް ރޭޑިއޯ ޕްރޮގް  7.13

ވުމާއެކު އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް  ވަސީލަތްކަމަށްއެއް  އެންމެ ގާތް ރޭޑިއޯއަކީ އާންމު ރައްޔިތުންނާ

އަމާޒުކޮށްގެން މައުލޫމާތު ފޯރުކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެއް ވަސީލަތަކީ ރޭޑިއޯ ކަމުން، ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 

އެޕިސޯޑުގެ  13މިނަމުގައި " ވާހަކަ ޙައްޤުގެ"ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް  ސީގެ ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ކަމަށްވާ ރާއްޖެ.ބީ.އެން.އެމް

ޤުތަކާއި މިޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ އެކިއެކި އަސާސީ ޙައް. ސިލްސިލާ ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ

ޕްރޮގްރާމެއްގައިވެސް  ތުން، ކޮންމެމިގޮ. ގޮތަށެވެ ބައިވެރިވުމާއެކު ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ގުޅޭގޮތުން އާންމުންގެ

އެސް .އެމް.ރާމްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވާނެ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާއި، އަދި އެސްޅޭތޮގުން ކުރު ރިޕޯޓަކާއި، ޕްރޮގްވަކި ޙައްޤަކާއި ގު

 ،ންއަދި މީގެ އިތުރު .ހުށަހަޅައިދެވިފައެވެމެދުވެރިކޮށް ޖަވާބު ދެވޭނެ ފަދަ ސުވާލެއް ހިމެނޭގޮތަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ 

. ކޮށް ސުވާލުކުރުމުެގ ފުރަޞަތު ހުޅުވާލެވި ވަގުތުން ޖަވާބު ދިނުންވެސް މިޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނިގެން ދިޔައެވެއާންމު

 .މިޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް އެޗްއާރސީއެމްގެ ވެބްސައިޓްގަޔާއި ފޭސްބުކް ގައި އަޑުއަހާލެވެން ހުންނާނެއެވެ
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 ސުރުޚީ   ޑްކާސްޓް ކުރި ތާރީޚް ބްރޯ 
ޕްރޮގްރާމް 

 ނަންބަރު 

2011ޖޫން  02  1 އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 

2011ޖޫން  09  2 އަދުލު އިންސާފު ލިބުމުގެ ޙައްޤު  

2011ޖޫން  16  3 މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު 

2011ޖޫން  23  4 ބުމުގެޙައްޤުތަޢްލީމް ލި 

2011ޖޫން  30  5 އްއަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަ 

2011ޖުލައި  7  6 އްޙައްޤަުތކުޑަކުދިންގެ  

2011ޖުލައި  14  7 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  

2011ޖުލައި  21  8 އެކަށީގެންވާ މާޙައުލެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު  

2011ޖުލައި  28  9 ސާފުބޯފެން ލިބުމުގެ ޙައްޤު 

2011ސެޕްޓެމްބަރ  22  10 ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމުގެ ޙައްޤު 

2011ސެޕްޓެމްބަރ  29  11 ގެވެށި އަނިޔާ  

2011އޮކްޓޯބަރ  06  12 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައްޤު 

2011އޮކްޓޯބަރ  13  13 އްބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތަ 

 

 . ގަޑިއިރު ވަނީ ހޭދަކުރެވިފައެވެ  13މިޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި އޮންއެއަރގެ 

  ޓިވީ ޕްރޮގްރާމް  - އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި  7.14

ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަދި ޕޮލިސީ ފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކުގައި ގިނައިން އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ލިބުމަކީ އަންހެނުންގެ 

 ން ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ބައިވެރިވުން އަދި މިގޮތުން އަންހެނު. ޙައްޤުތަކަށް މަސަްއކަތްކުރުމުގިައ ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުމެކެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  2011 އިތުރުކުރުމާއި ބާރުވެރިކުރުވުމަށް 

 5 ޝަންގެ ގޮތުގައިޕެނަލް ޑިސްކަ ވް މިގޮތުން ލައި. ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ

. ގަޑިއިރަށެވެ 1މިޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވަނީ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއް  .ޕްރޮގްރާމެއް ޓީވީން ދުރަށް ދައްކާފައިވެއެވެ

  .ގަޑިއިރު ވަނީ އޮންއެއަރގައި ހޭދަކުރެވިފައެވެ  5މިގޮތުން ޖުމްލަ 
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 ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް އަދި މެސެޖް އާންމުކޮށް ދެއްކުން ޙައްގުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  7.15

ސީ .ބީ.އެން.މްފައިވާ ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް އެގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުކުޑަ

ކުދިންގެ ޙައްޤުތަަކްށ ކުޑަމީގެ އިތުރުން . ފައެވެއްކާމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވަނީ ދަ 3ވަން ޓިވީ ޗެނަލް މެދުވެރިކޮށް 

މިލަވައިން . ފައެވެއްކާފައިވާ ވީޑިއޯ ލަވަ އެކި ޓީވީ ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ދަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮ

 ދައްކުވައިދެނީ، އާއިލާތެރޭގައި ހިނގާ ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަސަރާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ލިބޭ 

ގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި އަދި ގިނަ ކެފޭތަކެއްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ސްކުރީންތަކުގައިވެސް ކުަޑ މީގެ އިތުރުން މާލޭ. ގެއްލުމެވެ

   .ކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއިގުޅޭ އެކިއެކި މެސެޖުވަނީ އާންމުކުރެވިފައެވެ

  ފާހަގަކުރުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަސް  7.16

މަޤްސަދުގައި ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ޒިންމާދާރު މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރުމުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް 

އެހެން އަހަރުތަކުގައި މިދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން އަންނަނީ . ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންނެވެ

ނޑައަޅާ ތީ ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިއންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް . މެއްގެ މައްޗަށެވެޔޫއެން އިން ކަ

ފުރަތަމަ ކަނޑައަޅައިގެން މިދުވަސް ފާހަގަކުރި މިއީ  'ކޮންމެ ޙައްޤަކާއެކު ޒިންމާއެއް'ގޮތުގައި  ކޮމިޝަނުން އަމިއްލަ ތީމެއްގެ 

ކަމާއި، ވާ  ންވާ ކޮންމެ ޙައްޤަކާއެކު ޒިންމާއެއްގެ އެފަރުދުންނަށް ލިބިމީގެ މަޤްސަދަކީ އާންމު ފަރުދުންނަށް . ފަހަރެވެ 

  . ކުރުމެވެ އެޒިންމާތައް އުފުލުމަށް ހޭލުންތެރި

ވީ  2011ޑިސެމްބަރ  10މިއަހަރުގެ މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ނޑޭރި މާލަމުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއަކާއި، ރަން ނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭ ހޮ ދުވަހުގެ ރޭ  2011ޑިސެމްބަރ  12ނަބަ

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޣިޔާޘުއްދީން  2011ޑިސެމްބަރ  17އިން ދެއްކި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނަކާއި، ވަން ސީ .ބީ.އެން.އެމް

  . ހިމެނެއެވެ' ރައިޓްސް ފެއަރ'ސްކޫލްގައި ބޭއްވި 

ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަުދ  ގޮތުން ބޭއްވި ހަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށް ފާހަގަކުރުމުގެއިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަސް 

ގޮތުން ކޮމިޝުަނގެ ސެކްރެޓަރީ  ގައި މަރްޙަބާ ދެންނެވުމުގެރަސްމިއްޔާތުޓި މިށްކީރިތި ޤުރްއާން ގެ ބަރަކާތުން ފެ. ނަޝީދެވެ 

އޭގެ ފަހުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަޛްރާ އަޙްމަދު  އަދި. ދެއްކެވިއެވެ  ވާހަކަ އަޙުމަދު ޝާހިދު ޖެނެރަލް 

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުންކުރި މުހިއްމު މަސައްކަތާގުޅޭ އެ  2011އެއަށްފަހު . ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ ދުވަހާ 

މި . އިވާ ކުރު ވީޑިއޯ ރިޕޯޓެއް ދެއްކިއެވެމަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފަ

ރޒް ގްލޯބަލް ރިޕޯޓް އިފްތިތާޙު ކުރުންވެސް އޮތެވެ . އެން.ހަފްލާގައި ޔޫ ކޮށްދެއްވީ  މި ރިޕޯޓް އިފްތިތާޙު . ވޮލަންޓިއަ

ހިއުމަން އަދި އެއަށްފަހު ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ . ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަޛްރާ އަޙްމަދެވެ

އެއަށްފަހު . ޓްރެފިކިންގ އެސެސްމަންޓްގެ ފައިނަލް ހޯދުންތަކާގުޅޭގޮތުން ކުރު ީވޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދެއްވިއެވެ

ވަނައަހަރު ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ތަސްވީރު ވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށް  2011ކޮމިޝަނުން 

މި އިނާމްތައް ވަނަވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަްށ . ށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމުދިނުން އޮތެވެމުބާރާތުން ވަނަވަނައަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި. މީ ޙަސަނެވެހު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަ 

ކޮމިޝަނުން ކުރި  ހޯދާމިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ އެކި ކަންކަމުގައި އެކުދިންގެ ބައިވެރިވުން

ންޓޭޝަނަށް ފަހު ޝަރަފްވެރި މެހުމާނު ޒެމި ވީޑިއޯ ޕްރެ. ދިރާސާއާ ގުޅޭ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން އޮތެވެ

އައިޓަމެއްގެ  ގެ ެއންމެ ފަހުގެ މި ހަފްލާ. ތެވެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން އޮ



 

ޑިސެމްބަރު ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި  10ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް 
 ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވާހަކަ ދައްކަނީ 

  
 

 

ޑިސެމްބަރު ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި  10ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް 
 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ ރައީ



 

ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ތަސްވީރު ވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ވަނަވަނައަށް ހޮވުނު 
 ފަރާތްތަކަށް އިނާމުދެއްވަނީ

 
 

 
 

 

 އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ބޭއްވި ފެއަރގެ ތެރެއިން 
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އޭ އިން ކުރިއަށް ގެންދެވި ކެމްޕޭންގެ ދަށުން މީ .ޕީ .އެފް.އެން.ގޮތުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޔޫ

ގެއިތުރުން، މީ  .ކުޅެވުނެވެލަވަ ލައިވްކޮށް ' އާރު"ޑްސް ބޭންޑުގެ ފަރާތުން ރާގު ހައްދަވާ ވިދާޅުވެ ދެއްވި ން އެންޑް މައި ފްރެ

މިޝިއާރުގެ ދަށުން އާންމުކުރަން ބޭނުންވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މެސެޖްތައް އެކުލެވޭ " ކޮންމެ ހައްޤަކާއެކު ޒިންމާއެއްވޭ"

  .ޕްރޮމޯޝަނަލް ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކުރެވުނެވެ

  ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން  77.1

މި މަޥްޟޫޢަށް ޕެނެލް ޑިސްކަޝަން " ޤަކާއެކު ޒިންމާއެއް ވޭކޮންމެ ޙައް"އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި 

. ކޮމިޝަންގެ އިތުރުން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވާކް އިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ މިޕްރޮގްރާމްގައި . އެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ

މިޕްރޮގްރާމްގައި . ކުރެވިފައެވެޓް ކާސްއި އެމްއެންބީސީ ވަން އިން ޓެލެ ގަ 2011ޑިސެމްބަރ  12މިޕްރޮގްރާމްވަނީ 

އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރާއްޖޭގައި 

އިން އަދި މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެ. އައިސްފައިވާ ގޮތާއި، ކުރިއެރުންތަކާއި އަދި މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހާލަތުގެ މައްޗަށެވެ

ހަދާތަކުން އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާހަދާތަކާއި އެމުޢާބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު

މިީއ . މައުލޫމާތާއި، ކޮމިޝަނުން މިޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވުނުވެ

  .އިރުގެ ޕްރޮގްރާމެކެވެ ގަޑިއެއް

ގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ށްފައިވަނީ ކޮމިޝަން މުގެގޮތުން ބޭއްވި ފެއަރ އަމާޒުކޮއިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރު

ކޭޝަން ރައިޓްސް، ހެލްތް އެންޑް ޑިސްއެބިލިޓީ ޔުކަމަށްވާ އެޑިތީމެޓިކް އޭރިޔާ  5ގައި އަމާޒުކުރާ  2010-2014

  . ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި ޒިންމާތަކަށެވެ ންޓް ވަރކަޒް ރައިޓްސް، ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އަދި ވިމެންސް ރައިޓްސްއާމައިގްރެ ، ރައިޓްސް

ޒް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާމިފެއާރގައި 

ން، އަމިއްލަ މަދަނީ ރވްިސ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަ ސަރވިސް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަ

ރކް ގެ ފަރާތުން ކްގެ އިތުރުން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަޝީ، އާ ، ކަމަށްވާ ކެއަރ ސޮސައިޓީޖަމްޢިއްޔާތައް 

 ކުރިއަށް  ޓޯލްގެ ހަރަކާތްތައް ސް ފަސް ފޯކަލް ގްރޫޕްތަކުން ކޮމިޝަނުގެ  ،އިތުރުން މީގެ . ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ

 10 ން ހޮވުނުގުރުއަތުއިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިފެއަރގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ވަޑަ .ވެއެވެގެންގޮސްފައި

  .ފަރާތަކަށް މިފެއާރގެ ސްޕޮންސަރުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިނާމްތައް ދީފައިވެއެވެ
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  މަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް ފަތެއް ގާއިމްކުރު ޤާ ޘަ ކުރާ މް ތިރާ ޙް އި  އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް  18.7

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑްރަގް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރީހެބިލިޓެޝަން ސަރވިސަްސ  - 2011ފެބްރުއަރީ  21 •

އައިވީ އަށް ހޭލުންތެރި މުއައްސަސާތަކަށް އްެޗއިން ގާނޫނު ތަންފީޒްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ  )ޑީޑީޕީއާރއެސް(

ގޮތުން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި އެޗްއައިވީ ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ކުރުމުގެ

ންވެސް ކޮމިޝަނު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި  މިމި .ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ ތެރިކަން އިތުރުކެުރވިދާނެ ންހޭލު

 .ސެޝަންސް ނަގައިދިނުމަށް ހަމަޖެހުނެވެ
 

ޕީޕަލް ސްމަގްލިންގ އެންޑް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ޤާނޫނެއް  - 2011ޖޫން  06 •

. ސްމުގައިވާ މިއެކުލަވާލުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮސްޓްރޭލިއަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދެ ބޭފުޅުންކަ

މި ބައްދަލުވުމުގައި . ބްރިޑީ ރައީސް އާއި މިސް އެލިސަން ޖޯންސް  ކޮމިޝަން މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ

ށް ރައްކާތެރިކަމާިއ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަނީ މިފަދަ ޤާނޫނެއްގައި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަ

އެ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ  ކަމަށާއިފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ހިމާޔަތް

އަދި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ޢަމަލަކީ ޖިނާޢީ ކުށެއްކަން . ޤާނޫނުގައި ހިމެނުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރިއެވެ ބައެއް މި

 .ނުގައި ހިމެނުމަށް ބާރުއަޅާފައިވެއެވެދަބުތައްވެސް މި ޤާނޫބަޔާންކުރެވި އެކަމަށް ދެވެންޖެހޭ އަ
 

ރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ދ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓް ހޯލްޑަރްސްގެ ތެ.އ -  2011ޖުލައި  18 •
ރަސްމީ  ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި، ބެޔާނީ .ސްޕްލޭސްޑް ޕަރސަންސް ޑރޓުއަރ އޮން އިންޓަރނަލީ ޑިޕަ ޝަލް ރެސްޕެ

ސްޓަރ ޕޮލިސީ ޕްލޭން އާއި ނެޝަނަލް ޑިޒާ ޕީ .ޑީ .އައި. އެވެމެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ކޮމިޝަން ގެ
ނެޗުރަލް . ބެޔާނީ ވިދާޅުވިއެވެ.އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ނަޒަރުން ބެލުމަށް ޑރހުރި ކަންކަން މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ގައި 

ނުވާކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ގައި އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާއިރުވެސް މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހެދިފައި ޑްރާފްޓްކުރުމުސްޓަރގެ ބިލެއް ޒާޑި
ލައިންސް ވެސް އަދިވެސް ޑްރާފްޓްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރެވިވާކަން ޑްޕީ ގައި.ޑީ.އަދި އައި. ފާޅުކުރެއްވިއެވެ

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ކްލައިމެޓް "މުގެ ޕްރޮގްރަމްތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ހޭލުންތެރިކުރު. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ 
ހިމެނުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަމާއި  ސްކޫލް ކަރިކިއުލަމްގައިވެސް ހިމެނުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއެުކ " ޗޭންޖް

  .ރިއެވެ މަޝްވަރާކުރެވެމުން ދާކަން ކޮމިޝަނުން ހާމަކު
 

މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅުވައިގެން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުށްވެރިންތަކެއް މިނިވަންކުރުމަށް  - 2011 އޯގަސްޓް  9 •

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް 

ދެވަނަ ފުރުސަތުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަން  ،މިގޮތުން. މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ނައީމްއާ ބައްދަލުކުރިއެވެ

ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި ގައިދީން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މޮނިޓަރކުރުމަށް ހަމަޖެހިފާއި އުސޫލު ސާފުކުރުމާ އަދި މިކަމާގުޅޭގޮތުން 

 .މިހާތަނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ
 

ފީސިބިލިޓީ އެސެސްމަންޓް ފޮރ އެސްޓެބްލިޝިން "ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން ހިންގާ  –2011ސެޕްޓެމްބަރު  13 •

ހައްދަވާ ކޮންސަލްޓަންޓް " ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ފޮރ ޖުވެނައިލް އޮފެންޑަރސް

 .މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ ގްރޭވްސަން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނާއެކު.މރ
 

 އިކޮނޮމިކް ކައުންސެލަރ މިސް މެގަން ފޮސްޓަރ/ހައިކޮމިޝަންގެ ޕޮލިޓިކަލް ކެނޭޑިއަން  – 2011އޮކްޓޯބަރ  4 •
ން ކެނެޑާއިން ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިކަ ރާ މަސައްކަތްތުަކގެ މައުލޫމާތު ހޯއްދަވާ ކޮމިޝަނުން ކު ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރައްވާ

    .އެވެރިމަޝްވަރާކުފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ގޮތްތަކާމެދު 



 

 އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ބޭއްވި ފެއަރގެ ތެރެއިން 
 
 
 
 

 

 ޅޮހީ ގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއްިނ.އަށް ނ 13-12އޮކްޓޯބަރު 
 



 ލވުން

 

ކޮމިޝަނުން 

ކު ބޭއްވި ބައްދަލު

އާ ކޮ ބެޔާނީ .ރ

ބޭފުޅުންނާ އެކު ގ

 ޕަރަސންސް ޑ
 .ނީ

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ގެލ
 
 
 

ލީ ޑިސްޕްލޭސްޑް
ބައްދަލުކުރައްވަނ

 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

 އޮން އިންޓަރނަލ

އެގެ އޮސްޓްރޭލިއާ

ޓުއަރ ޝަލް ރެޕަ 

ޮ

ސެޕްޝ



 
  55  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ މިންވަރު ދެނެގަތުން . 8

 ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކާ ގުޅިގެން  18.

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާޙަދާގައި، ކުޑަކުދިންނަކީ ޢާއިލާއާއި މުޖްތަމަޢުގެ ލޯތްބާއި 

އަޅާލުމާ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ ބައެއްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އެކުދިންނަކީ ކަންކަމުގައި އަމިއްލަ ޚިޔާލު 

. ލްކަން ލިބިފައިވާ ބައެއްކަމާއި އެކުދިންގެ އަޑު ބޮޑެތިމީހުން އަހަންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެފާޅުކުރުމުގެ ޤާބި

ގައި، ކުޑަކުދިންނަށް އަސަރުކުރާ ކަންކަމުގައި އެކުދިންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން  12ސީއާރސީގެ މާއްދާ 

ޔުނިސެފާ މިކޮމިޝަނު ގުޅިގެން އުލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބާރުއަޅާފައިވުމާއެކު، ލިބިފައިވާކަމާއި އެފަދަ ޚިޔާލުތައް އަޑުއެހުމަށް ދަ

ބަޔާންވެފައިވާ ފަދައިން ކުޑަކުދިންގެ  މުއާހަދާގައި  ޑިމޮކްރެޓިކް ދިވެހި ދައުލަތާއި މުޖްތަމައުއިން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ 

ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އެީހގައި  މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްން ހޯދުމާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން ހުރި ބައިވެރިވު 

  . ށްފައިވެއެވެތައްޔާރުކޮދިރާސާ ރިޕޯޓެއް 

މިދިރާސާއިން ކުޑަކުދިންނަށް ޚިދުމަތްފޯރުކޮށޭްދ ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށްބަލާއިރު، ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުން 

އެކުދިންނާ މަޝްވަރާކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް ގިނަ  ހުންނަ ކަންތައްތަކުގައި

ކުޑަކުދިންނާ  ،އަދި ހަމަ އެހެންމެ .ވުނެވެފަރާތްތަކަކަށް މިކަމުގެ މުހިއްމުކަން ރަގަޅަށް ދޭހަނުވާކަން ފާހަގަކުރެ 

މީޑިއާގައި ކުޑަކުދިންގެ ޚިޔާލުތަްއ  މާއި،އް ޤާއިމްވެފައިނެތްކަމަޝްވަރާކުރުމާއި އެކުދިންގެ އަޑު އެހުމުގެ ރަސްމީ ނިޒާމެ

އަޑުއެހުމާއި، ކުދިންގެ އުމުރާއި ޤާބިލްކަން ތަންދޭ މިންވަރުން ޚިޔާލުތައް އުފެއްދުމަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަްއ 

ދިންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމުގައި ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް މަދުކަމާއި، ސްކޫލްތަކުގައި ކުދިންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ކު

އަދި ކުދިންގެ ޚިޔާލުތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރެވޭ  . ކޮށްފައިވެއެވެ ޤާއިމްވެފައިނުވާކަމަށް ކުދިންނާއި މުދައްރިސުންވެސް ފާހަގަ

ތެރޭގައި އަލަށް އެކުލަވާލުމުގެ  އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ  .ކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެިމންވަރު ކުޑަ

ނިޒާމް  ޚިޔާލުހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުއިންސާފުގެ ޤާނޫނުފަދަ ބައެއް ބިލްތަކުގައި ކުޑަކުދިންގެ 

އިންސާނީ ، ކީނަމަވެސް ފާހަގަކުރެވޭ އެއްކަމަފާހަގަކުރެވުނު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ޤާއިމްކުރުމުގެ ވިސްނުން ހުރިކަން 

ވަސީލަތްތަކާއި މާއްދީ ވަސީލަތްތައް މަދުވުމާއި ހަރުދަނާ އިދާރީ ނިޒާމްތަކެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އެންމެ 

ކަންކަމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ބައިވެރިވުން . ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވި އޭގެ ފައިދާ ލިބުމަށް ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަމެވެ

މިގޮތުން . ގެ މުހިއްމުކަމާމެދު ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކުން ކުށްހީތަކެއް ކުރެވޭކަން މިދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނެވެ ހޯދުމު

ކުޑަކުދިންނަކީ، ކަންކަމުގައި ރަގަޅު ޚިޔާލެއް ހުށަހެޅުމަށް ޤާބިލްބައެއް ނޫންކަމަށް ހީވުމުން ފެށިގެން، ކުޑަކުދިންނަށް 

މީހުންނަށް އިޙްތިރާމްކުރުން ކުޑަވެދާނެކަމުގެ ބިރުވެސް އޮންނަކަމަށް މިދިރާސާއިން  މިފުރުޞަތުދޭނަމަ، ބޮޑެތި

  . ފާހަގަކުރެވުނެވެ 

ދގެ ހިއުމަން .އ އޮފް އިޝޫޒް އެކުލަވާލުމަށްފަހު  މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މައްސަލަތަކާބެހޭ ގޮތުން ލިސްޓް  28.

  ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

އަޤްވާމީ މަދަނީ އަދި ގެ ބައިނަލް .ތެރެއިން އދ  ގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭ 

ބިނާކޮށް  ކޮމިޝަންގެ ގެ ދަށުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ) އައިސީސީޕީއާރު(ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ 

ވަނަ   102އެ ކޮމެޓީގެ . ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ  އަހަރު ރިޕޯޓެއްމި  ކޮމިޓީއަށްރައިޓްސް  ގެ ހިއުމަން. ދފަރާތުން އ

ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ލިޔެކިއުންތަކާ " ލިސްޓް އޮފް އިޝޫޒް އައިސީސީޕީއާރ"ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކުރި 



 
  56  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ގައި ގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުއަޤްވާމީ ލިޔުންތަކާއި، ދިވެހި ދައުލަތުހޯދުންތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ބައިނަލް

މައްޗަށް ވަނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ކަމާގުޅޭ ދައުލަތުގެ އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ

  . ރިޢާޔަތްކޮށްފައެވެ

ދާގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުގައި މާއް 27ސީ އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޔާ

މާއްދާއަކީ، އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ސިޔާސީ އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތައް  15އަލިއަޅުވާލާފައިވާ 

އި، ލިބިގަތުމުގެ މާއްދާއާއި، އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅުން ހުއްޓުވުމުގެ މާއްދާއާ

ފާރި އަދި ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުވުން ހުއްޓުވުމުގެ މައްދާއާިއ، އިންސާނުން ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަ މުންނާއިއަޅުވެތިކުރުވު

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންނޫން ގޮތްގޮތަށް މީހުން ހައްޔަރުނުކުރުމުގެ މާއްދާއާއި، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހުންނާއި 

އްލިފިައވާ ގޮތަށް ބައިތިއްބާފައިތިބޭ ީމހުންގެ ޙާލަތާބެހޭ މާއްދާއާއި، ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޙައްޤާބެހޭ މިނިވަންކަން ގެ

ހެއްގައި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ލީ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އިންސާފުވެރި މަޖި  މާއްދާއާއި، މިނިވަން، ޝަރުޢީ އަދި 

މީހުންގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި އާއިލާއާއި ގެދޮރާއި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮްށ ، ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ މާއްދާއާއި

ހިތުމުގެ މާއްދާއާއި، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާބެހޭ މާއްދާއާއި، ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

އާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ އަދި ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ޤާނޫީނ މާއްދާއާއި، ޖަމިއްޔާއާއި ޖަމާޢަތް ހެދުމާބެހޭ މާއްދާ

  .ރައްކާތެރިކަން އެންމެންނަށް ލިބުމުގެ މާއްދާއެވެ

ރޑް ކޮމިޓީއަށް  .ނަސްލީ އިމްތިޔާޒުތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާޙަދާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އދ 38. ގެ އައިސާ

  ށަހެޅުން ކޮމިޝަނުން ޝެޑޯ ރިޕޯރޓެއް ހު 

  

މުއާޙަދާއެއް ކަމުގައިވާ  ދ ގެ .އިމްތިޔާޒްތައް ނައްތާލުމަށް އަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ އ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ނަސްލީ 

އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ރޭޝަލް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން އޮން ދި

ރޑް( މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމާ . ޓެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ރިޕޯ  2010ކާރުން ގެ ދަށުން ސަރު)އައިސާ

ރޑް ކޮމިޓީން  ވަނަ  79ކުރިއަށްދިޔަ އެކޮމިޓީގެ  އަށް 2011ސެޕްޓެމްބަރ  2އިން  2011އޮގަސްޓް  8ގުޅިގެން އައިސާ

ގައި ބަޔާން ވެގެންވާ އިންސާނީ އެމުއާޙަދާ ސެޝަންގައި ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ވަނީ

ގޮންޖެހުންތައް އަދި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ  ކުރިމަތިވާ ،ރައްކާެތރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކަންކަމާއި އްޤުތައްޙަ

ރޑްގެ  ގެވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އދ  2011އޮގަސްޓް  4ތައްޔާރުކުރި ޝެޑޯ ރިޕޯރޓެއް  ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް އައިސާ

ތިރީގަިއ . އެވެއަށް ހުށަހަޅާފަ) މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަމަލުކުރަމުންދާ  މުއާޙަދާއަށް މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން(ޓްރީޓީ ބޮޑީ 

  .ވާ ހުށަހެޅުންތަކެވެ ގައި ހިމަނާފައި ރިޕޯޓުޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ކޮމިޝަނުން ބަ

ވާމީ މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ އަދި މުޢާހަދާގެ އަޤްޒުތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ބައިނަލްނަސްލީ އިމްތިޔާ .1
  .ރޫޙާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނެއް އަދި ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލުން

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހާލަތް ދެނެގަތުމަށާ އަދި އެމީހުންނާމެދު ކުރާ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމުގެ  .2
 .ރަށް ތަފްޞީލުކޮށް މަޢުލޫމާތު  އެއްކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުންމަޤްޞަދުގައި ވަ

ބަދަލުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް  ގެ ގޮތުގައި އާންމުން ދެކޭގޮތްބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަކީ ދަށުދަރަޖައިގެ ބައެއް .3
 .އަދި މި މައްސަލައާބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާތައްކޮށް މޮނިޓަރކުރުން . އެޅުން



 
  57  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ޚިތަފާތުކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކައުންސިލިންގ  .4
 .ހިލޭ ގުޅޭނެ ނަންބަރެއް ގާއިމުކުރުން

ންބުއިން އަދި އެހެނިހެން ދިނުމުގައާއި، ބިދޭސީންނަށް ކެއި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ދިރިއުޅުމަށް ތަންތަން ހޯދައި .5
ތައް އެކުލަވާލައި ނާޔަތްތައް ހޯދައިދިނުމުގައި އެމީހުންނާމެދު ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ގަވާއިދު އި

 .ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން އަދި އެކަށޭނަ

ނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންނާ އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް  .6 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަ
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި /އްސަކޮށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާއި އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީޚާ

 .އެހީތެރިކަން ހޯދުން

ނޑައަޅާފައިވާ މަން ރައިޓްސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓްތަކަސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ހިއު .7 ށް ކަ
ށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ަވޞީލަތްތަކާއި އަދި ގަވާއިދުތަްއ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަ

 .އެކުލަވާލުން

އިްނޓަރނެޓްގެ ޒަރީއާއިން ނަސްލީ ގޮތުން ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދުން ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުަތއް  .8
  .އެކުލަވާލުން

 .ބެހޭ ބިލް އެކުލަވާލާ ފާސްކުރުންމި މުޢާހަދާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ސައިބަރ ކްރައިމް ނައްތާލުމާ .9

ނަސްލީ އިމްތިޔާޒުތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ތައާރަފްކުުރން އަދި މި ޤާނުނާއި ގަވާއިދުގައި  .10
 .ނަސްލީ ގޮތުން ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ދެނެގަނެ އަދި ނައްތާލުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވުން

ރުޖަމާކުރުމާ މި ތަރުޖަމާގެ ތައަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ދިވެހި ބަހަށް ހޭ ބައިނަލްތިޔާޒުތައް ނައްތާލުމާބެނަސްލީ އިމް .11
 .ކޮޕީތައް އާންމުންނަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުން

މުޖުތަމަޢުގެ ހުރިހާ ފަރުދުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނަސްލީ އިމްތިޔާޒުތައް ނައްތާލުމާބެހޭގޮތުން ކެމްޕޭނުތައް  .12
  .ހިންގުން 

 .ލްތަކުގެ މަންހަޖުގެ ތެރެއަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައި ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުންސްކޫ .13

އަޤްވާމީ ނަސްލީ އިމްތިޔާޒުތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ދުވަސް ފާހަގަކޮށް، ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބައިނަލް .14
  .ހިންގުން 

ޓްގައި ިއން ހުށަހެޅި ރިޕޯ  ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމުގައި އެޗްއާރްސީއެމްން ދިވެހި ދަޢުލަތަށް ރޑް ކޮމިޓީ ސާއައި

ކުރުންތައް ނައްތާލުމަށް އަިދ ރާއްޖޭގައި ތަފާތު ތެރޭގައިއޭގެ. ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ވަނީ ރިއާޔަތްކޮށްފައެވެ

ފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅެވޭކަން ފާހަގަކޮށް މިކަންކަން ރަނގަޅު އްޖޭގައި ބައެއް ބިދޭސީންނާމުެދ ތަނެތުމާއި ރާ ޤާނޫނެއް ހެދިފައި 

ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް  މިސެޝަންގައި ރާއްޖޭގައި .ިއ ދައުލަތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ ސަރުކާރާ ކުރުމަށް

ތްކޮށް އެކޮމިީޓން ޢާޔަތަކުގެ މައްޗަށް ރިނައްތާލުމަށް އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅު އޮތް މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބަލައި އެކަންކަން 

  .ކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ދިވެހި ދައުލަތަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ރަނގަޅުކުރަން ހުށަހަޅާ

  ން ގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޛު ކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތު  ޓްރީޓީ ބޮޑީ މޮނިޓަރިންގ 48.

  ރިޕޯޓްގައި ވާ ހުށަހެޅުންތައް  އާރް .ޕީ .ޔޫ  4.18.

އަހަރު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ ވަނަ 2010ދ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުން .އ

ވަނަ އަހަރުގެ  2011ރިޕޯޓުވަނީ ޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އް އަދި މި ރިވިއުގެ މަ. ލަތް ރިވިއުކޮށްފައެވެއުދިވެހި ދަ
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މި ރިޕޯޓުގައި އިންސާނީ . ންފައެވެވަނަ ސެޝަންގައި ބަލައިގެ 16ޗްމަހުގައި ބޭއްވި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ މާ

ހެޅުން ހުށަ 126އަދި . ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން ކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށް ދިވެހި ދައުލަތަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

  .ހިމެނޭ މި ރިޕޯޓުގައިވާ ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ބަލައިގެންފައެވެ

ކުރުމަށް  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތްތައް

މި ކޮމިޓީ . ލައިފައިވާ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރައްވާފައެވެސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަނީ ކުރިންވްެސ އެކުލަވާ

އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޝިާމލުކޮށްގެން ކަމުން، ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީގެ ހުރިހައި 

ޓީގެ މަސައްކަތްތައް ނަމަވެސް، ސްޓޭންޑިންގ ކޮމެ . ނީ ބައިވެރިވެފައެވެބައްދަލުވެމެއްގައިވެސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަ

  .އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކުރިއަށްނުދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

  އޮބްޒަވޭޝަންސް މޮނިޓަރކުރަން ފެށުން  ގލޫޑިން ކޮންކް  ގެ ސީޑޯ  4.28.

ވަރަކަށް ކަންކަްނ  70ގައި ގާތްގަޑަކަށް އޮބްޒަވޭޝަންސްވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންކުލޫޑިންގ  2007

ވަނަ އަހަރު  2011މިގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލީސިފަ އައިސްފައިވާ މިންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން . ހިމެނެއެވެ

ރެއްގެމަތިން ހައާ ދެފަ ސްމި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން، ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަ

ހާޞިލް ނުކުރެވޭ ގިނަ ންކުލޫޑިންގ އޮބްޒަވޭޝަންސްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮ  .ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ

ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް އާންމުކުރުމާއި ވީހައިވެސް ، އެގޮތުން. ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ 

ނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކަށްވެސް މި ކޮންކުލޫޑިންގ . ޅާފައެވެގިނަބަޔަކަށް އަންގައިދިނުމަށް ވަނީ ހުށަހަ

މީގެއިތުރުން، ހުށަހަޅާއިފައިވާ ކަންކަން ތަނީްފޛުކުރުމަށް  .ވެގެން ދިޔައެވެއެނގިފައިނުވާކަން ފާހަގަ  ސްއޮބްޒަވޭޝަން

ތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިފައެއް އެކްޝަން ޕްލޭންއެއް ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް، ޑްރާފްޓްކުރުން ފިޔަވައި އި

  .ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަށް އަމަލީސިފަ އައިސްފައިހުށަހެޅުންތަކޮށް ބަލާއިރު ގިނަ ޖުމްލައަދި . ނުވެއެވެ

  ޒިޔާރަތް  ގއަތޮޅުތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް  ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރި މޮނިޓަރިން  58.

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މުޢާހަދާތަކުންނާއި، އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުންނާއި ޤަވާޢިދުތަކުން އަދި އެކަށައަޅާފައިވާ އެކިއެކި 

ޔުިތންނާއި ދިރިއުޅޭމީހުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސިޔާސަތުތަކުން ރާއްޖޭގެ ރައް

 އެމް .ސީ.އާރް. އުލޫމާތު ހޯދުމަކީ އެޗްއެހެންކަމުން މި ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮްށދެވެމުންދާ  ނުދާގޮތް ބަލާ މަ. ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 

މަތީގަިއ ، ވަކިވަކިން އޮންނަ ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައިކަމުން ރާއްޖެ އެކުލެވިގެންވަނީ. ން ލާޒިމްކުރާކަމެކެވެލުއިން ބެ

ޚާއްޞަކޮށް ކުދި ރަށްރަށުގައި . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް ނުލިބުން އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ

ތިނަދޫއަށް މޮނިޓަރިން . މާޅޮސް އަދި ގދއުކުޅަސް، އއ . ވަނައަހަރު އއ 2011އެހެންކަމުން . ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށެވެ

ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ޓްރީޓީ  2012މި ދަތުރުތަކުގެ އަމާޒަކީ  . ދަތުރުތަކެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ

ރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑީ އިން ދިވެހިރާއްޖެ ރިވިއު ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތީ އެ ޓްރިޓީ ބޮޑީއަށް ފޮނުވާ ޝެޑޯރިޕޯޓް ތައްޔާ

ވަނަ އަހަރު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ޓްރީޓީ ބޮޑީއިން ދިވެހިރާއްޖެ ރިވިއު  2007މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި، 

އަދި . ކުރުމަށްފަހު ދަޢުލަތަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލީސިފަ އައިސްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމެވެ

ތޮޅު ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދެވިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ރައްޔިތުންނާއި، ސަރުކާރުގެ އަ
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މިގޮތުން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުގެ . މުއައްސަސާތައް އަދި އެހެނިހެން ގްރޫޕްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމެވެ

   .ލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކާއި ހިއްސާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެއުދައަލީގައި ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް 

މުޖްތަމަޢުގައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެފަދަ މައްސަލަތަކުން މިންޖުވެފައިވާ ހަރުދަނާ  68.

  ޓެއް ޤާއިމުކުރުން ށް ވެ 

  ރޭ ނުވެހޭ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް، އަތޮޅުތަކުން ފެން ހުސްވާ މައްސަލަ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ވާ  6.18.

އަހަރުން ފެށިގެން ކޮމިޝަނުގެ ވަނަ 2009ހުސްވާ މައްސަލައަކީ  ވާރޭ ނުވެހޭ މޫސުމާ ދިމާކޮށް އަތޮޅުތަކުން ފެން 

ން ދިޔައިރުވެސް އެދެވޭ ރަނގަޅު އަހަރު ފާއިތުވެގެ  2ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވެފައި، މި މައްސަލައަށް 

 ށް ކަސާނާ ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު އަސާސީ ޙައްޤަނުވުމާއެކު، ފެނަކީ އިންދައި ދީފައިހައްލެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހޯ

މޫސުމާ ދިމާކޮްށ ވާރޭ ނުވެހޭ . ވެ ވާތީ،  މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައި ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ވަނީ މޮނިޓަރކޮށްފައެ

ނޑު ގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވަ  ނީ ފެން ހުސްވެފައިވާ އަތޮޅުތަކުން ފެން ހުސްވާ މައްސަލަ މޮނިޓަރކުރުމުގައި މައިގަ

ރަށްތަކުގެ މަޢްލޫމާތާ މި ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ބޯން ބޭނުންކުރާ ވާރޭ ފެން ހުސްވުމުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ފެނުގެ 

ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް  ގޮސްފައިވާ މިންވަރާއި، ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިހާތަނަށް ހިނގާފައިވާ ، މަޢްލޫމާތާއި

ޚަރަދާއި، ފެނުގެ މައްސަލައަށް ޕްރޮއެކްޓިވްކޮށް މިހާތަނަށް ދައުލަތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، މަދަނީ މުޖްތަމަޢުން 

ނޑުގެ ތެރެއިން ރައްކާތެރި ފެން ލިބުމުގެ ޙައްޤަށެވެމިހާތަނަށްކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަ .  ކަށާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

މި މައްސަލަ މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމުގެ ޙައްޤަށް 

ނުންކުރެވޭ ވަރަށް ފެން ރައްކާކުރުމަށާއި، ފެން ނަގާއިރުގައާއި، ބިނާކޮށް، ވާރޭ ވެހޭ މޫސުމުގައި ވާރޭ ނުވެހޭ ދުވަސްވަރު ބޭ

ފެން ރައްކާކުރާއިރު އަަމލުކުރަންވީ ގޮތްތަކަށް އަތޮޅުތަކުގެ މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅުއްވާ 

ހުސްނުވާނެގޮތަކަށް ފެނުގެ އިންތިޒާމް  ވިސްނުމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި އަތޮޅުތަކުން ފެން 

ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓުގައި ހުރި ދަތިތަކަކީ ކޮބައިކަން ފާހަގަކުރުމުގެ އިތުރުން، މިކަން ހްައލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 

  .ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ

  ފެތުރެމުންދާ މައްސަލަ  ރާއްޖޭގައި ވައިރަލް ހުމާއި، ޑެންގީހުން ހަލުވި މިނެއްގައި  6.28.

އަހަރުވެސް ވާރޭ ވެހޭ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަތޮޅެއްގައި ވަނަ 2011އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން ދެ ވޭތުވެދިޔަ 

 އަދި މިރޯގާގެ ތައް ފެތުރެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުމާގުޅިގެން މުގެ ރޯގާފަދަ ހު ވައިރަލް ހުމާއި، ޑެންގީހުމާއި، ޗިކުންގުންޔާ 

. ގެ ހާދިސާއަށްފަހު ކޮމިޝަނުން ވަނީ މި މައްސަލަ މޮނިޓަރކޮށްފައެވެޖޫން މަހު ހިނގި ފުރަތަމަ މަރުސަބަބުން 

ނޑު ގޮތެއްގައި ދެނެގަނެފައި ވަނީ  މައްސަަލ  މި ސަބަބާއި އި މިރޯގާތައް ފެތުރެމުންދާ މިންވަރާމޮނިޓަރކުރުމުގައި މައިގަ

ފެތުރެމުންދިޔަ ހުމާ ގުޅިގެން ކަމާ ގުޅުންހުރި ، ޚިދްމަތް ލިބިގަތުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ޙައްލުކުރުމަށް ޞިއްޙީ

އްތަކަކީ ކެބިނެޓުގެ ނިންމެވުންތަކާއި މިގޮތުން  ބަލައިލެވުނު ކަންތަ. ފަރާތްތަކުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަމެވެ

ސީ .ޑީ.އެޗް.ސީ.މަސައްކަތްތަކާއި ސީ ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާހަވާލުގައި  ގެ.އެފް.ޑީ.އެން.ފޯސް އުފެއްދުމާއި، އެމް ކްޓާސް

ނޑުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ . ކެވެޔަ މަސައްކަތްތަންގެންދިއަދި ކައުންސިލްތަކުން ކުރަމު އިަދ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

މި މައްސަލަ  ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުމުގެ އިތުރުން މި މައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނުން. ޚިދްމަތް ލިބުމުގެ ޙައްޤުގެ މައްޗަށެވެ

 .ޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެެވޙައްލުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަޅުއްވާފައިވާ ފި



 
  60  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ތައްތައްކަން ޑެންގީހުން އިތުރަށް ފެތުރެމުންދޭތޯއާއި މިކަން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ދައުލަތުން ކުރަމުންދިޔަ 

  .މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ

  ރާއްޖޭގައި ކުދިންނަށް ވެކްސިންނުދިނުމުގެ މައްސަލަ އަދި ކުދިން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވާ މައްސަލަ  6.38.

ފައި ހުރުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއްނަމަވެސް ދީއަށް ވައްދާއިރު ވެކްސިންތައް ހަމަޔަށް  1ޕްރީ ސްކޫލް ނިންމާ ކުދިން ގްރޭޑް 

ކޮމިޝަނުން . ބައެއް ބެލެނިވެރިން ދެކޮޅުހަދަމުންދާތީ ކޮމިޝަނުން ވަނީ މި މައްސަލަ  މޮނިޓަރކޮށްފައެވެ ދިނުމަށްވެކްސިން 

ނޑު ސަބަބަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިންދޭން ށްއައިސް ދެކޮޅުހަދާ މީހުން މިހާރަކަ މި މައްސަލަ މޮނިޓަރކުރަންޖެހުނު މައިގަ

ރިމަތިވެދާނެކަމަށް ކުދިން ގިނަވެއްޖެނަމަ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރުމުގެ ބިރު ކުވެކްސިން ނުދޭ  ފެންނަމުންދާތީއާއި

ނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާލާފައި ވަނީ ވެކްސިން ނު. އެވެ ލަފާކުރެވޭތީ ކުދިންނާމެުދ   ދޭމި މައްސަލަ މޮނިޓަރކުރުމުގައި މައިގަ

ތަކުގެ މައްޗަށާއި، މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އެއްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވޭ ގޮތް

އެނަލިައޒްކުރުމަށާއި، ވެކްސިން ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން މާހިރުން ދެކޭގޮތާއި އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިސީއިން 

  . ވެކްސިން ދިނުން ލާޒިމް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުގެ މަށްޗަށެވެ 

ން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތުަކގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނު ށް ކުދިން ނުފޮނުވާ މައްސަލަ މޮނިޓަރކުރުމުގައި ސްކޫލަ

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑޭޓާ އެނަލައިޒްކުރުމާއި، ކުދިން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމާއި، ކުދިންނަށް ވެކްސިން ނުޭދ 

ފޮނުވާ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައާއި ކުދިން ސްކޫލަށް ނު

މަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމާއި، މި މައްސަލަގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނިޒާމީ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ 

ނޑުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ ޚިދްމަތާއި ތަޢްލީ މި މައްސަލަ . ފައެވެށް ވަނީ ބަލާމު ލިބުމުގެ ޙައްޤައޮނިގަ

ކޮމިޝަނުން  އާ )ސީ.ޑީ.އެޗް.ސީ.ސީ (ކޮންޓްރޯލް  ޒް ސެންޓަރ ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެންޑް ޑިސީމޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު 

ނުދޭ މައްސަލަ  އެ ސެންޓަރާއި ބައްދަލުކުރުމުން ރާއްޖޭގައި ތަފާތު ސަބަބުތަކާއިހުރެ ވެކްސިން . ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ

އަދި . ފައިވާކަމަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެފެންމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހި

ވެކްސިން ދިނުމަށް ދެކޮޅުހަދާ ފަރާތްތައް ރެކޯޑްކުރެވޭނޭ ސިސްޓަމެއް އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް މާލޭގައި 

މެއް ޕަބްލިކް ހެލްތް ސިސްޓަ އެކަށޭނަ މާލޭގައިއަދި  .ކުރެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެއެކަން އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ނު

 .ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

 ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ފޮލޯއަޕް  78.

  ދޮރުގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ ރިޕޯޓު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގޯތިގެ  7.18.

ންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގޯތިގެދޮރުގެ ޙާލަތު އޮތް މި"ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  2008 ކޮމިޝަނުން ނޮވެމްބަރ

ވަނަ  2011ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލީސިފަ އަންނަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން " ރިޕޯޓް  ކުރު ދިރާސާ 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި، ރިޕޯޓުގެ  މިޝަނުން ވަނީއަހަރު ވެސް ކޮ

މިގޮތުން، މި ބައްދަލުވުމުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، . ހުށަހެޅުންތައް ހިނގާ ނުހިނގާ މިންވަރު ދެނެގަނެފައެވެ

މުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމަކަށް އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުމެްއ ހުށަހެޅު 18ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ކެޓެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ހެންނަމަވެސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް މާއެ  .ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

  . ވެކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެ 



 
  61  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ ރިޕޯޓު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު  7.28.

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

ގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލީސިފަ އައިސްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމު" ދިރާސާ ރިޕޯޓް

ޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންްޑ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް ސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް، ޑިޕާސައޮފް ހިއުމަން ރިސޯ 

ހިމެނޭ ޖުމްލަ  މި ރިޕޯޓުގައި. ފަހަރު މަތިން ބައްދަލުކޮށްފައެވެލް އާ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކި އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ

އަދި މީގެ ތެރެއިން . އިންސައްތަ ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 87ގެ ތެރެއިން ޅުމު ހުށަހެ 71

އިންސައްތަ ހުށަހެޅުމަކީ މިހާރު ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައްކަމަށް ވީހިނދު މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައީ  24ޖުމްލަ 

ނޑުތަކާ  އިވަޒީފާއާބެހޭ ރިޕޯޓުގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނާ. ހެޅުންތަކެވެއިދާރީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ހުށަ  ގައުމީ މިންގަ

. ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްގުޅޭ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެ

. ހުށަހަޅާފައެވެވަނީ ލީހަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިތަކާއެކު އިސްލާޙްނަން ފެންނަ ގެން ސަރުކާރުން އެހެނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް 

ކަމަށްވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައީ ތަންފީޛީ  އްތަ އިންސަ 13ކުރެވޭ ހުށަޅުންތަކަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ޙާޞިލްނު

ނޑު ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުތައް ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް . އިރާތަކާގުޅޭ ހުށަހެޅުންތަކެވެދާ ދިމާވާ މައިގަ

  .ހެދުން ލަސްވުމާއި އެކަށީގެންވާ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ނުލިބުން ހިމެނެއެވެ

  ކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އިންސައްތަޛުރެއިން ތަންފީ ޒީފާއާބެހޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެވަ  

 ތަންފީޛުކުރެވިފައި 
އެކަށީގެންވާ 
 މިންވަރަކަށް 

އާދައިގެ 
 މިންވަރެއް 

 ކުޑަ މިންވަރަކަށް
އެއްވެސް ވަރަކަށް 
 ޙާޞިލްނުކުރެވޭ 

24% 20% 13% 31% 13% 
24% 33% 31% 13% 

%87  13% 
 

  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް  7.38.

ރާއްޖޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ މައްޗަށާއި، މިކަމާގުޅޭ ޤައުީމ 

ނޑުތަކުގައި މިބައި ހިމެނިފައިވާގޮތުގެ މައްޗަށާއި، މިފަދަ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ  ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭންތަކާއި އިދާރީ އޮނިގަ

ކަމާގުޅޭ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރަށިާއ އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށްވެސް ބަލާލާފައިވާ، ޚިދުމަތްތަކާއި 

ެގ ނަމުގައި "އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް - އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީސް "

  .ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ 29މި ދިރާސާ ރިޕޯޓުގައި ޖުމްލަ . ށްފައެވެ ގައި ވަނީ ރިޕޯޓެއް އާންމުކޮ 2010އެޕްރީލް  13

މި ރިޕޯޓުގައި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އަމަލީ ސިފައަންނަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި، މި އަހަރުވެސް 

މި . އާއެކު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް

ބައްދަލުވުމުގައި ލިބިނު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލައި، ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލީސިފަ އައިސްފައިވާ މިންވަރަށް 

ކަމަށާއި، ކެއް ރާވަމުން ގެންދާ އަދި ގިނަ ކަންތައްތަ .ބަލާއިރު، ވަރަށް ގިނަކަންތައްތަކެއް ރޭވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ

  .  ބައެއް ކަންތައްތައް ތަންފީޛީ މަރުހަލާގައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ 



 
  62  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

މި ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސްއަްށ 

އަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި ހިުރ ދަތިތަކަށް ބަލާލާއިރު، ޚާއްޞަ އެހީ

 29ރިޕޯޓްގައިވާ ޖުމްލަ . ކުރެވެއެވެ ފަންނީ މީހުންގެ ދަތިކަމުގެ އިތުރުން އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ފާހަގަ

ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން   29އިަދ . އިންސައްތަ ހުށަހެޅުމެވެ  7ނީ އެންމެ ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން ތަންފީޛުކޮށްފައި ވަ

. ތަންފީޛުކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަމީ ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރާކަމެކެވެ އިންސައްތަ ހުށަހެޅުން  31

އިދާރީ ކަންތައްތަކަށް އަމާޒުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ޙާޞިލްނުކުރެވޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ 

ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓާއި، އިންސާނީ . ހުށަހެޅުންތަކެވެ

 .ވަޞީލަތްތައް ލިބުމުގެ ދަތިކަން ހިމެނެއެވެ

  ކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އިންސައްތަރެއިން ތަންފީޒު ރިޕޯޓާބެހޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެ ބިލިޓީ އޭޑިސް

 ތަންފީޛުކުރެވިފައި 
އެކަށީގެންވާ 
 މިންވަރަކަށް 

އާދައިގެ 
 މިންވަރެއް 

 ކުޑަ މިންވަރަކަށް
އެއްވެސް ވަރަކަށް 
 ޙާޞިލްނުކުރެވޭ 

07% 07% 14% 41% 31% 

 

  ޝަނަލް ސްކޫލްގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓް ޔޫތް އިންޓަނޭ  ލާލޭ  7.48.

ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަން ލާލޭ ޔޫތް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީއިން 

ނުދާތީއާއި، ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެމުންނުދާ މައްސަލަ  ލިބެމުން

މުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މި ރިޕޯޓުގެ ޅުހުށަހެ 53. ޢާންމުކޮށްފައެވެ ވަނަ އަހަރުވަނީ ރިޕޯޓެއް 2010ތަޙުޤީޤުކޮށް 

އެ މިނިސްޓްރީއިން  )ކޮބާ ނަތީޖާ؟(. މޮނިޓަރކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ވަނީ ބައްދަލުކުރެވިފައެވެ  އް ހުށަހެޅުންތަ

ކެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ ހުށަހެޅުނަްތ

އަދި ރިޕޯޓްގެ ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ލާލޭ ސްކޫލަށް ޚާއްޞަ ސިސްޓަމާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަކަށް ނުވާތީ . ކުރެވެމުންނެވެ 

ނަމަވެސް . ދެއްވާފައެވެ  އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ސިސްޓަމުން ކުރަންޖެހޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަމަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު

ލާލޭ ރޯިޕޓްގައިވާ . ލާލޭ ސްކޫލަށް ގުޅައިގެން އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައިވޭތޯ ވަނީ ބަލާފައިކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ

ގުޅޭ ގައި އެޑިއުކޭޝަންގެ ސިސްޓަމާގިނަ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ސީދާ ލާލޭ ސްކޫލަށް ޚާއްޞަ ހުށަހެޅުންތަކަށް ވުމާއި، އެ ރިޕޯޓް

އިން ގ ރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންހާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ފޮލޯއަޕް ރިސަހުށަހެޅުން ވަރަށް މަދުކަމަށް ވުމުން، އެ ރިޕޯޓްގެ ހުރި 

  . ުނހެދޭނެތީ އެރިޕޯޓުގެ އިޝޫ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ

   މުވައްޒަފުން އެއްފަހަރާ ވަކިކުރަމުން ދިއުން ތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކޯޕަރޭޝަން  7.58.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުގައި، ކޯޕަރޭޝަންތަކާއި ކުންފުނިތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން އެއްފަހަރާ ވަޒީފާއިން 

ކަމުގައި އެއްވެސް ވަކިކުރަމުންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، އެކަމުގެ ހަޤީޤަތާއި، މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަމުންދާނަމަ އެ

އޯ އާއި،  .ޓީ .މި ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމައްޓަކައި އެސް. އެވެރުމެއްވޭތޯ ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވެއިންސާނީ ޙައްޤަކަށް ބުރޫއެ

ކުރެވި ވަނީ މުޢާމަލާތު  ދަން ހެލްތް ސާރވިސް ކޯޕަރޭޝަނާޕެނީއާއި، ނޮމްސީ އާއި، ގަން އެއަރޕޯޓް ކޮ.ސީ.ޓީ.އެމް

  . އެއްކުރެވިފައެވެ މައުލޫމާތު
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއާއެކު ބައްދަލުކުރުން  7.68.

ލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން އެކި އޫމި ކޮމިޝަނުގެ މަސް

ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރަށް އެކި ހުށަހެޅުންތައް ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ 

އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ހަުށހަޅައިގެން، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ހިމެނެއެވެ

ލަތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދައު

އެ މިނިސްޓްރީގެ  ނަތު ޖަމީލް އާއިމިއާ .ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ޑރ

ގުޅިގެން  މި ބައްދަލުވުމާ ބަރ މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ބޭއްވިއަރަހުގެ ޑިސެމްވަނަ 2011. ފައެވެށްއިސްވެރިންނާ ވަނީ ބައްދަލުކޮ

 . ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

  ހާލަތު ދެނެގަތުން  މީހުންގެ ކާރިސާގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު  ސުނާމީ  7.78.

މީހުންގެ ތަފާސް ގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ  2004 ޑިސެމްބަރ 26

 .ކައުންސިލާއި، ތ އަތޮޅު .ރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާއި، ގއނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓައެއްކުރުމަށް  ސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތުހި

  . ކުރެވުނެވެ މުޢާމަލާތު ކޮޅުފުށީ ރަށުކައުންސިލާ .ރުން މކައުންސިލްގެ އިތު މަޑިފުށީ ރަށު

 2011ގެ ގޮތުގައި މީހުން ދާއިމީ ހިޔާވަހިކަން ނުލިބޭ މީހުން  1067ލަ ޖުމް ބަލާއިރު،  އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް

އަދި މީގެތެރެއިން ގިނަމީހުން އުޅެމުންދަނީ ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައިކަން . ގެންދެއެެވ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދިރިއުޅެމުންވަނަ

ދިރިއުޅޭ  މީ ހިޔާވަހިކަން ނުލިބޭ މީހުން ދާއިވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2011ތިރީގައި މިވަނީ . ޖެހެއެވެ ފާހަގަކޮށްލަން 

  .ރަށްތަކާއި އެރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދެވެ

ޕީ އިންގެ އަދަދު.ޑީ.އައި ރަށް  ޕީ އިންގެ އަދަދު.ޑީ.އައި ރަށް    

ދާންދޫ .ގއ 712    ކޮޅުފުށި  .މ  34 

މާމެންދޫ .ގއ 3  ނާލާފުށި  .މ  107 

ށް ވޭވަ .މ ިނލަންދޫ  .ގއ 2   16 

މީދޫ  .ދ ގިލި ނވިލި .ގއ 1   34 

މަޑިފިުށ .ތ ތިނަދޫ .ގދ 154   4 

  

 6ތެރެއިން މިވަގުތު ވަގުތީ ހިޔާގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ  ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށްތަކުގެދާއިމީ ހިޔާވަހިކަން ނުލިބޭ މީހުން 

  .ޓެވެމަޑިފުށް .ކޮޅުފުށި އަދި ތ .މާމެންދޫ، މ .ނިލަންދޫ، ގއ .ދާންދޫ، ގއ .ގިލި، ގއނވިލި .އެއީ، ގއ. ރަށެއްގައެވެ

އަދި ސުނާމީގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ . ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ ށްށް ރިޢާޔަތްކޮމި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަ

މިޝަނުން ދާއިމީ ހިޔާވަހިކަން ނުލިބި ގިނަދުވަސް ވަމުންދާތީ، ކޮ . ނެވެ ބަލަމުން ގެންދިޔައީ ހާލަތު ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 

 2011ޑިސެމްބަރ  26. ވަސް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް މިކަމަށް އަކަ



 
  64  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ކާރިސާގައި ހާލުގައިޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ދާއިމީ ހިޔާ ނުލިބި  ސުނާމީ، ނުން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނުގައިވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަ

ޙައްގުތަކެއް ފޯރުކޮށް ނުދެވި ލަސްވެގެންދާ  ދުވަހަކީ ދިވެހި އެތައް އާއިލާތަކަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީކޮންމެ  ލަސްވެގެންދާ

ގެއްލުނު މީހުންގެ  އަދި މިހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ސުނާމީގައި ގެދޮރު  ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، ދުވަހެއްކަން މިކޮމިޝަނުން 

ދިރިއުޅުމުގެ  ފަރާތްތަކަށް ވީއެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދާއިމީ ހިޔާއާއި ރިހާތެރެއިން ދާއިމީ ހިޔާ ނުލިބި ތިބި ހު 

   .ގޮވާލާފައިވެއެވެފަރާތްތަކަށް  އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ

  ހާދިސާ  ކޮޅުފުށީ ވަގުތީ ހިޔަލުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ  7.88.

ހާއިރު  1:00ގެރޭ ވަނަ ދުވަހު  2011ޑިސެމްބަރ  18 ،ގުތީ ހިޔާތަކުގެ ތެރެއިން ބްލޮކެއްގައިކޮޅުފުށީގައި ހުންނަ ވަ. މ

މުޅިން އަކީ ވަގުތީ ހިޔާމި . މޮނިޓަރ ކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވެއެވެން ކޮމިޝަނުން ގެގުޅި މާހާދިސާ ހިނގުހިނގި އަލިފާނުގެ 

އެ ބްލޮކްގައި ހުރި ޖުމްލަ . ވަނީ އަނދާފައެވެްށވުމުން، މުޅި އެބްލޮކް އެއްކޮފިލާއިން ހަދާ ޓިނުން ހިޔާކޮށްފައި ހުރި ތަނަކަށް 

މާލީ އަދި  އަވަސް ޚިދުމަތުގެ ގޮތުގައި ، ގުޅިގެން ހާދިސާ ހިނގުމާ . މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ 42ވަގުތު ކޮޓަރީގައި އެ  40

ވަގުތީ . ރުކޮށްދީފައިކަން ކަށަވަރުކުރެވުނެވެން ފޯއެހެނިހެން އެހީތެރިކަން ވަނީ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތު

ސީ އާއި ހަވާލުކޮށް .ސީ.ޓީ.އެޅުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ އެމް  އިމާރާތެއްދައިގެންގޮސްފައިވުމުން، އެތަުނގައި އައު ނއަ އްހިޔާތަ

   .އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ

   



 
  65  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ން ތިބޭ މީހުންނާމެދު ހިންގާ ލާއި  ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި މިނިވަންކަން . 9

މަލުތައް ހުއްޓުވުން ޢަ  

މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަހައްޓާފައިތިބޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެފަދަ ތަންތާނގައި 

އެއްވެސް އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ، އަދި ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހިނގާތޯ ބަލައި މޮނިޓަރކުރުމަށް ނެޝަނަލް 

ގެ ފަރާތުން ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތްތަކެްއ )މްއެ .ޕީ.އެން(ޕްރިވެންޓިވް މެކޭމިޒަމް 

ޒިޔާރަތް  ،މިގޮތުން . ކަށް ޒިޔާރަތްތައް ކުރެވުނެވެތަނަ  18ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ  2011އެގޮތުން . ކޮށްފައިވެއެވެ

ތަންތަނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ  ކުރެވުނު ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ

މަރުކަޒު، އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ، ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ، ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ، 

އިވާ ތަންތަނަްށ ވުޭތވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަ. ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އިތުރުން ޖަލުތައް ހިމެނެއެވެ

  .ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ

 އަދަދު  ޒިޔާރަތްކުރެވުނު ތަން  ޒިޔާރަތްކުރެވުނު ތާރީޚް 

2011ޖެނުއަރީ  4  1 ހިންމަފުށި ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ. ކ 

2011ޖެނުއަރީ  29އަދި  23  2 ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ  

ފެބްރުއަރީ އަދި  17  

2011 ޗްމާ 10  
 3 ކަސްޓޯޑިއަލް ދޫނިދޫ ޕޮލިސް 

2011ޗް މާ 28  4 މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް  

2011އޭޕްރީލް  12  5 ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން . ތ 

2011އޭޕްރީލް  13  6 ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން . ލ 

2011އޭޕްރީލް  13  7 ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން . ލ 

2011އޭޕްރީލް  28  8 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒު  

2011މެއި  10  9 އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ  

2011މެއި  19  10 މާލެ ޖަލު  

2011ޖުލައި  31 )ސީ .ސީ.ޓީ.ސީ(ކަރެކްޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ފޮރ ޗިލްޑްރެން   11 

2011އޮގަސްޓް  8  
އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ފޮރ ޗިލްޑްރެން 

 )ސީ.ސީ .ޓީ.އީ(
12 

2011ސެޕްޓެމްބަރ  6  13 ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން . ގދ 

2011ސެޕްޓެމްބަރ  7  14 ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން . ގދ 

2011ސެޕްޓެމްބަރ  7  15 ވިލިގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން . ގއ 

2011އޮކްޓޯބަރ  24  16 ސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ ޑިޓޮކް  ހުޅުމީދޫ. ސ 

2011އޮކްޓޯބަރ  25  17 ސްޓޭޝަން ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް . ޏ 

2011ޑިސެމްބަރ  4  18 އައްސޭރި ޖަލު  
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ކުރު ޚުލާސާއެްއ 

ރު އޭގެތެރެއިން 

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 

ހުށަހެޅުމާއި  73

  

  

  މޯލްޑިވްސް 

ކުރެވުނު ކަންތައްތަ

އަދި ރިޕޯޓްގެ ކު. ވެ

ޅން ހުށަހަޅާފައިވާއި

ހުށަހެޅުން ހު 05ން 

3ތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

58%

16%

14%

13%

ރ 

ޯ ކޮމިޝަ ން އޮފް ދަ 

ކުމަޢުލޫމާތާއި ފާހަގަ

ޙިްއޞާ ކުރެވެއެވެ 

ހުށަހުެޅ 241ތކަށް 

ނޑުތަކާއިގުޅޭގޮތުން ގަ

ދި އިދާރީ ކަންތައްތަ

ރެވުނު މިންވަރު 

14%

4

%

ވެމުންދާ މިންވަރު 

 
ހިއުމަން ރައިޓްސް  

ކުން ހޯދުނު މަރަތަ

ބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ

  .ވއެވެ

ނ ކަމާބެހޭ އިދާރަާތ

ނނުތަކާއިޤައުމީ މިންގަ

އަދި. ހަޅާފައިވެއެވެ

  .ޅާފައިވެއެވެ

  

42%

ތައް ތަންފީޒް ކުރެ

43%

އް ތަންފީޒް ކުރެވެ

 – 2011 ރިޕޯޓް 

ރތަކަށްފަހު، އެޒިޔާރަ

ރެވޭ ރިޕޯޓެއް ކަމާބެ

ޓގައި ޝާއިޢު ކުރެެވ

ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން

ޤާނޫ މިގޮތުން . ފއެވެ

ހުށަހެޅުން ހުށަ 4

ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ 1

ހުށަހެޅުންތަ

ހުށަހެޅުންތައް

އ ނުގެނެވޭ 

ން ފެށިފައި 

ހީ ފިޔަވަޅު  

 އިސްލާހީ  
   

ވަޅުއެޅިފައި

އަހަރީ
 

މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަ

ތަކަކާއެކު ތައްޔާރުކު

އެމްގެ ވެބްސައިޓް.ސީ

ވނަ އަހަރު ކުރި ޒި

ީނ ތަންފީޒު ކުރެވިފަ

43 ގުޅޭ ގޮތުން 

20ރުމާއިގުޅޭގޮތުން 

ތަންފީޒް ކުރެވިފައި 

ތަންފީޒް ނުކުރެވޭ 

އިސްލާހެއް

ްސލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅުން

 މިންވަރަށް އިސްލާހީ

އެދެވޭ ވަރަކަށް 
ފިޔަވަޅުއެޅިފައި 
އިސްލާހީ ފިޔަވަ

ކޮންމެ މޮ

ހުށަހެޅުންތަ

ސ.އާރް.އެޗް

ވަ 2011

ވަނ %42

ސިޔާސަތާ

ތަންފީޒުކުރު

ތަ

އިސ

އާދައިގެ
އެޅިފައި 
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ޖަލުގައި  މާފުށި ޖަލަށް ޒިޔާރާތްކޮށް . އިން ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ކ.އެމް .ޕީ.ވަނަ އަހަރު އެން 2011

ޔުނިޓްގެ ޙާލަތު ވަރަށް ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ފަހުން މިޔުނިޓް އުވާލާ  ތިބި ބިދޭސީން 

ރއެއް ލައިބްރަރީ ކޯނަހިމެނޭ މިޖަލުގައި ދީނީ ފޮތްތައް  ،މީގެ އިތުރުން. ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ މިޤައިދީން އެހެން ޔުނިޓަކަށް

. ވެ ފޮތް ހްުނނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެ އަދި މިހާރު މި ލައިބްރަރީގައި ޤައިދީން ކިއުމަށް ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ. ހަދާފައިވެއެވެ

މީގެއިތުރުން މިޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ދޭން ފެށި، މިހާރު ޕެރޯލް ބޯޑު 

ބައެއް މާއްދާތަްއ އަދި ހަމަ މިއަހަރު ވަނީ ޖަލުގައި އޯލެވެލް އާއި ހަމައަށް . އެސްގެ ދަށަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.އާރ.ޕީ.ޑީ

މިގޮތުން . އަދި ޤައިދީންގެ ގިންތި ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ފެށިފައެވެ . ވެސް ފަށާފައެވެޤައިދީންނަށް ކިޔަވައިދޭން

ފައިވާއިރު، މާލެ ޖަލަށް ނުރައްކާތެރިކަން އެހާ ބޮޑު ނޫން ތިއްބާއިމާފުށީ ޖަލުގައި އެންމެ ހައި ސެކިއުރިޓީގެ ޤައިދީން ބަ 

  .ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަ ޤައިދީން ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެޤައިދީން ބަދަލުކުރެވި އައްސޭރި ޖަލަށް އެންމެ 

ހިޔާގެ ކުދިންނަށް ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދިއުމުގެ އިތުރުްނ ތަނަށް މީގެއިތުރުން، ކުޑަކުދިންގެ 

  .މުވައްޒަފުން އިތުރު ކުރެވިފައިވެއެވެ 

ށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލާއިރު، ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ބެހޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކަށް ހު

މަޢުލޫމާތުތައް ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެކި މަޢުލޫމާތުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވަކި ފޯމްތަކެއް ހަދައި އެމަޢުލޫމާތުތައް ޕޮލިްސ 

މިސާލަކަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ދެވޭ . ފައިވެއެވެސްޓޭޝަން އަދި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓަން ފެށި

. ސިއްހީ ފަރުވާއާއި ފޯން ކޯލް އަދި ޢާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތަނުގައި ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓަން ފަށާފައިވެއެވެ

ޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓަމުން ދިއުމާއި، ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަށް ލިބިގެންވާ ހައްޤުތައް އަންގައިދީ އެކަން ލި

ޓްމަންޓްގެ ޕްރޮސީޖަރތަކަށް އިތުރު ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މިހާރު މުރާޖާ ކުރަމުންގެންދާކަމަްށ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާ 

  .ފައިވެއެވެފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ދީ

ކަތް ކުރަމުންދާކަމަށާއި ގެނެވޭތޯ މަސައްންވަރްަށ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ގެ ފެއަތޮޅުތެރޭގައި އިމާރާތްކުރާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް 

 16ވެސް އެސްޓޭންޑަޑަށް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާކަމަށާއި އަންނަ އަހަރަށްވެސް  ތަންތަން  ހަދާފައި ހުރި މިހާރު

  .ފައިވެއެވެޕޮލިހުން މަޢުލޫމާތު ދީ ކަމަށްވާ ސްޓޭޝަނެއްގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓްކުރެވިފައި

އިތުރުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އިންސިނަރޭޓާ މަރާމާތްކުރެވި އޭގެ  މީގެ 

ބޭނުން ކުރަންފެށުމާއި، ނަފްސާނީ ބަލިމީހުންނާއި މުސްކުޅިވެ ގައިބާރުދެރަވެ ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނޫން 

ބެލެހެއްޓެމުން  ޤަވާޢިދުން  ޢަމަލުކުރާގޮތާއި ރެކޯޑުތައް ބޭތިއްބުމާއި ބޭސްދިނުމުގައި ނު އިތުރަށް އެހެންމީހުން މަރުކަޒުގައި 

  . ދެއެވެ

ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފަރުވާހޯދަމުންދާ ކްލައިންޓުންގެ ޞިއްޙީހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ގެންގުޅޭ ފޯމުތަކާއި 

ރައްކާކޮށްބެލެހެއްޓެން ފެށުމުގެ އިތުރުން ސެންޓަރުގައި ހުރި ޑީސަލިނޭޝަން އެލިޔުންތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފައިލުކޮށް 

މީގެއިތުރުްނ . ލިބެން ފެށިފައިވެއެެވ ޕްލާންޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަހައްލުވެ ސާފުފެން ކްލައިންޓުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް 

 ޑުމެއް ނެތި ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ނމެދުކެ) ޔޫރިންކިޓް (ލާތް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އާ

  .ހަމަޖެހިގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ



 
  68  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  އިން ކުރި މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތްތަކުގެ ރިޕޯޓްތަކުގެ ކުރު ޚުލާޞާ . އެމް .ޕީ .ހަރުތެރޭގައި އެން އަ  19.

ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ވަނަ  4ނުއަރީ ޖެ  2011ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް  .ކ 1.19.

  ރިޕޯޓްގެ ޚުލާޞާ 

ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ލިބެމުންދާ މީހުންނާއިމެދު .މި ރިޕޯޓްގައި ބަލާފައިވަނީ ކ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާ މީހުންނަށް އަދި މި ސެންޓަރުން ފަރުވާލިބެމުން. ޢަމަލު ކުރެވޭގޮތާއި ސެންޓަރުގެ އާއްމު ޙާލަތަށެވެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިންނިާއ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެ ތަސްދީގުކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ 

ޓަރުން މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް މިސެން

  . ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންނަށް ލިބިދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމެވެ

މިސެންޓަރަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ދުރުހެލި ކުރުމަށް ފަރުވާދޭ ސެންޓަރެއްކަމުން އެމީހުންނަށް 

އަދި ފަރުވާ . ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެފަރުވާދިނުމަށާއި އުޅުން އިސްލާހުކޮށް ޒިއްމާދާރު ބަޔަކަށްހެދުމަށް ގެންގުޅޭ އޫުސލުތަކަށް 

ހޯދަމުންދާ މީހުންތިބޭ ތަންތަނާއި ފަރުވާގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާހުކުރަންފެންނަ ކަންތައްތަކާއި އަދި ފެންވަރު 

ފަރުވާ މި ރިޕޯޓްގައި ސެންޓަރުގައި . ދެމެހެއްޓުމަށް އެޅިދާނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ

މޮޑެލް ހިންމަފުށީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ ) ސީ .ޓީ(ދިނުމަށްގެންގުޅޭ ތެރަޕިއުޓިކް ކޮމިއުނިޓީ 

ސީ މޮޑެލްގައި ހިމެނޭ އަސާސްތަކާއި ސެންޓަރުގައި ކްލައިންޓުންނަށް ހިންގޭ .އަދި ޓީ. ގޮތަށްވެސް އަލިއަޅުވިައލާފައިވާނެއެވެ 

  .ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ބައެއް ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށްގެންދެވޭ ގޮތްތައްވެސް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ  ހަރަކާތްތައް ތާވަލް

އިސްލާހުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ބޭހާއި އެހެނިހެން ޞިއްޙީ 

ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކިޓު ފަދަތަކެތި މެދުކެޑުމެއްނެތި އާލާތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ އިތުރުން ކުޑަކަމުދާ

އަދި މަސައްކަތްކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވެފައިވާ . ޤަވާއިދުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ޚާއްސަކޮށް ފާހަގަކުރެވުނުއެއްކަމަކީ ކްލައިންޓުންގެ  މީގެތެރެއިންވެސް. މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ 

ސެންޓަރުގައި ކްލައިންޓުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން . އަދަދާއި އެކަށޭނެ މިންވަރަކަށް ކައުންސެލަރުންގެ އަދަދު މަދުކަމެވެ

  .ކުރިޔަށްގެންދާ ހަރަކާތްތައް އެދެވޭގޮތުގައި ކުރިޔަށްގެންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

ފަރުވާދިނުމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ  ކުރާމީހުންނަށް ބޭނުން  ށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމުގައި ބަލާފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތިހު

) ޑްރާފްޓް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންގަޑުތަކުގެ، ޤަވާއިދަށާއި

ތުން ގެންގުޅޭ މިންގަޑުތަކުގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ ބަލިމީހުން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގައާއި ނަފްސާނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮ، ޤަވާއިދަށާއި

ދން ގެންގުޅޭ  އުސޫލުތަކަށާއި އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާއްމު .ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގައި އ

  .ޤަރާރަށެވެ

 :ދާގޮތް ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވެމުން 

އެމްއިން ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުންތަށް ތާވަލެއްގެ ސިފައިގައި ތައްޔާރުކޮށް .ޕީ.އެން

ނޑައެޅުމެއްފަހު  . ފޮނުވައެވެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅާއި އިސްލާހް ކުރެވޭނެ ތާރީޚެއް ކަ

އެގޮތުން، ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒްކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މިޮނޓަރިންގ ޓޫލް އެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުންތައް 



 
  69  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

 37އަދި އިސްލާހުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް މިސެންޓަރަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ . ތަންފީޒު ކުރެވޭ ނިޞްބަތް ބަލަމުން ގެންދެވުނެވެ

  . ހުށަހެޅުމެވެ  3%ހެޅުމުގެ ތެރެއިން ތަންފީޒްކުރެވިފައި ވަނީ ހުށަ

  

  ގެ ޚުލާޞާ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ  29އަދި  23ޖެނުއަރީ  2011ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް  1.29.

. ތަނުގެ ޢާއްމު ޙާލަތަށެވެ މި ރިޕޯޓުގައި ބަލާލެވިފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން ކުދިންނާމެދު ޢަމަލު ކުރެވޭގޮތާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ  އަދި މިތަނުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާިއ 

 . ރާރުތަކުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކުދިންނަށް ލިބިދެވޭތޯއެވެޤަ

ކަމުން، ތުއްތު ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގައި އް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަކީ ވަކިވަކި އުމުރުފުރާގެ ކުދިން ބަލަހައްޓާތަނެ

ތަކާއި، ދެ ޖިންސުގެ  ކުޑަކުދިންނާއި، ފުރާވަރަށްއަާރ ވަރަށްގާތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުން ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތް

ކުދިންނާއިމެދު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމަށާއި އަދި އިސްލާހުކުރަންފެންނަ ކަންތައްތަކާއި 

ށް ފެންނަކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް އަދި ވަކިން ޙާއްސަކޮށް އިސްލާހުކުރުމަ. ތަނުގެ ޢާއްމު ޙާލަތަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ

  . އެޅިދާނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު ތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ

އަހަރުން މަތީގެ އަންހެން ކުދިން ބޭތިއްބުމަށް އިމާރާްތ ކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ  9މި ރިޕޯޓްގައި 

ނ މީގެއިތުރުން ތަނުގެ މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ . ޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެތަކެއްޗާއި މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ބަޖެޓްގައި ކަ

ދާއިީމ  ށްސަބަބުން ކުދިން ބަލަހައްޓަން ތަކުލީފުތަކާއި ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކޮށް، ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި މިކަމަ 

މުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުން ކަމާއި ގުޅޭ އަދި ހިޔާގައި ކުދިންބެލު. ޙައްލެއް ހޯދަން ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

އަދި މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ . ދާއިރާތަކުން ތަމްރީން ދިނުމަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

  . ސްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެކައުންސެލިންގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީންގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށްވެ

މީގެއިތުރުން ކުދިންގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑްތައް ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަކޮށް ފައިލްކުރުމާއި ކުދިންނަށް ބޭސް ދެވޭގޮތުގެ 

ރާއްޖޭގައި ކުޑަ ކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒު ތަކުގައި ދިވެހިއަދި . ތަފްޞީލް ޤަވާއިދުން ރެކޯޑްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ނޑުތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ކަންތައްތަކަށް ބޭނުން ކުރާނެ  މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންގަ

  .ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލްތައް އެކުލަވާލައި އެފަދަތަކެއްޗަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

  :ކުރެވެމުންދާގޮތް ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލު 

 ،ތާވަލެއްގެ ސިފައިގައި ތައްޔާރުކޮށް އްހުށަހެޅުންތަ ކުރުމަށްފަހުކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ ބައަްދލު ކޮމިޝަނުން

ނޑައެޅުމަ . ފޮނުވައެވެ ކޮމިޝަނަށް ފަހު ށްހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅާއި އިސްލާހް ކުރެވޭނެ ތާރީޚެއް ކަ

 3%ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން ތަންފީޒްކުރެވިފައި ވަނީ  31އަދި އިސްލާހުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހިޔާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ 

  .ހުށަހެޅުމެވެ
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 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ 10ޗް އަދި މާ  17ފެބުރުއަރީ  2011ށް ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަ  .ކ 1.39.

  ޚުލާޞާ ޒިޔާރަތުގެ ކުރު 

މި ރިޕޯޓުގައި ބަލާލެވިފައިވަނީ ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ މީހުންނާއިމެދު  ޢަމަލު 

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެ . ކުރެވޭގޮތާއި ތަނުގެ ޢާންމު ޙާލަތަށެވެ

އަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލް

 . މުޢާހަދާތަކިާއ ޤަރާރުތަކުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް މި ތަނުގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ލިބިދެވޭތޯއެވެ

އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ޖިނާއީ އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި ގެނެވޭ މީހުން ތަހުޤީޤީ  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަކީ ރާއްޖޭގެ

ޒިޔާރަތްކުރި ވަގުތު މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ  ކޮމިޝަނުން . މަރުޙަލާގައި ބަންދުކުރުމަށް ހުންނަ އެންމެ ބޮޑު ކަސްޓޯޑިއަލްއެވެ

އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ގިނަ  ،ހަމަ އެހެންމެ. ނެވެ ހިންގުން ކުރިއާއަޅާ ބަލާއިރު ހަރުދަނާ ވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވު 

އެކު މި ރިޕޯޓްގައި  އިސްލާހުކުރުމަށް ފެންނަ ކަންތައްތަކާއި ށްވުމާއެހެންކަމަ . ކަންތައްތަކެއްވެސް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

 . ހައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު ތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ

 ފައި ބޭރަށްގޮސް މަރުކަޒުން ޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބި މީހުން ކޯޓަށިާއ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މި ކަސް

ނުޑ އެއްކޮށް ބަލާ ފާސްކުރުމުގައި ބައެއް ފަހަރު ބައެއް މުވައްޒަފުން ބަންދުގައި  ،އަންނައިރު އަންނައުނު ބޭލުމަށްފަހު ހަށިގަ

އިންސާނީ ކަރާމާތްަށ ބުރޫ އަރާނެފަދަ ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދާކަމަށް ބަންދުގައި ތިބި  ބައިތިއްބާފައި ތިބި މީހުންގެ

އިދެއްގެ މިފަދަ ޢަމަލުތައް މަދުކުރުމާއި ހުއްޓުވުމަށް އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ތަފްޞީލީ ޤަވާ ދީފައިވާތީ،މީހުން މަޢުލޫމާތު 

ހަމައެހެންމެ އަޚުލާޤީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮުތން . އި ހުށަހަޅާލެވިފައި ވާނެއެވެ ދަށުން މެނުވީ ބަލާ ފާސް ނުކުރުމަށް މި ރިޕޯޓްގަ

ގޮޅިން ބޭރަށްނެރެ ގިނަވަގުތު ކްރޮސްކޮށް ބިޑިއަޅުވާފައި ބާއްވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އެފަދަ 

ނޑުތަކާ ކަންކަމަށް ހެދިފައިވާ    .ރާއި ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނެއެވެ ފުށުނާރާގޮތަށް ހަތިޔާ  މިންގަ

މީގެއިތުރުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މީހުން ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ ތަންތަނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން  

ކިކަމެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާން ނުރައްކާތެރި ޙާލަތްތަކުގައި ނުވަތަ އެފަދަ ޙާލަތަކާއި ގުޅިގެން މުޢާމަލާތު ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ވަ 

ނޑައެޅުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް  ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ކަ

ކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ މި އެލަވަންސް ކަނޑައެޅުމުގައި ޙާލަތާއި ވަގުތައް ބަލައި އެންމެންނަށް އެއްގޮތަކަށް ސަރުކާރުން ޢަމަލު 

އަދި ފުލުހުންނަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި އެބައިމީހުންގެ ވަޒީފާއާއި ގުޅޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނުީދ  . ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

  .އޭގެ ފަހުންވެސް  ކުރިން ދީފައިފައިވާ ތަމްރީނުގެ ރިފްރެޝަރ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް މި ރިޕޯޓްގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން އެކަހެރިކޮށް ބޭއްތިބުމުގައި ހިނގާލަން ގޮޅިްނ ބޭރަށް ނުނެރެ ގިނަދުވަހު ނުބޭތިއްބުމާިއ  ،ންމީގެއިތުރު

އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅުމިާއ އަދަބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުންވެސް ގިނަދުވަހަށް ޢާއިލާއަށް ފޯންކޯލް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދީ 

އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބައެއް މީހުން ބަންދުގައި ތިބޭތާ . ނުހިފެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވުމާއިއެކު ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ވީހާއަވަހަކަށް ތަޙުޤީޤްކޮށް އެ މައްސަލަ ޝަރީއަތަްށ 

  . ން މޮނީޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެެވފޮނުވުމަށާއި މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤް ކުރާފަރާތްތައް ޤަވާއިދު

މި ރިޕޯޓްގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތަފުޞީލު އެމީހުންގެ ސެލްލޮގްގައި ރައްކާކުރުމަށް 

ދިން ބޭއްތިބުމަށް ބޮޑެތި މީހުންނާއި ވަކިން އަދި ހަމައެހެންމެ ކުޑަކު . މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

އަދި މިތަނުގެ ގޮޅިތަކަްށ . ރަކާތްތައް ނުފެންނަގޮތަށް ވަކި ޚާއްޞަ ގޮޅިއެއް ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެޙަ ބޮޑިެތ މީހުންގެ 



 
  71  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އުވަރަށް ގިނައިން މީދާ ވަންނަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީއާއި ތަނުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް މަދިރި 

ތަނުގައި ސާފުތާހިރުކަމާއި ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މީދަލާއި މަދިރި މަދުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ 

ތު މީގެއިތުރްުނ މި ރިޕޯޓްގައި ކަސްޓޯޑިއަލަށް ގެނެވޭ މީހުންގެ ޞިއްޙީ ޙާލަ. މަސައްކަތްކަތެއް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅާފަިއ  ޞިއްޙީ އޮފިސަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ފުރިހަމައަށް ބަލައި އެ މަޢުލޫމާތު ލިޔެ 

  . ވާނެއެވެ

  :ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާގޮތް 

ފައިގައި ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުންތައް ތާވަލެއްގެ ސި އްކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުންތަ ކޮމިޝަނުން

ނޑައެޅުމެއްފަހު  އަދި . ފޮނުވައެވެ ކޮމިޝަނަށްތަންފީޒް ކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅާއި އިސްލާހް ކުރެވޭނެ ތާރީޚެއް ކަ

ޒްކުރެވިފައި ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން ތަންފީ  62އިސްލާހުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ 

  .އެވެ 2%ވަނީ 

  ކުރު ޚުލާޞާ ޒިޔާރަތުގެ  ކުރި މޮނިޓަރިންގވަނަ ދުވަހު  28މާރޗް  2011މާލޭ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް  1.49.

މި ރިޕޯޓުގައި ބަލާލެވިފައިވަނީ މާލޭ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ިތބޭ މީހުންނާއިމެދު  ޢަމަލު 

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެ . ކުރެވޭގޮތާއި ތަނުގެ ޢާއްމު ޙާލަތަށެވެ

އަދި ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކިާއ ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެ ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 . މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް މި ތަނުގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ލިބިދެވޭތޯއެވެ

ހައްދުތަކުން ޖިނާއީ އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި ގެނެވޭ މީހުން ތަހުޤީޤު މާލޭ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަ 

ފެންނަ ކޮމިޝަނަށް އިސްލާހުކުރުމަށް އެހެންކަމުން، . ކުރާ މަރުކަޒެކެވެ ކުރުމަށްޓަކައި ތަހުޤީޤީ މަރުހަލާގައި މީހުން ބަންދު

 . ށް މި ރިޕޯޓްގައި ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެކަންތައްތަކާއި ހައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަ

މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބި މީހުން ކޯޓަށާއި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ތަނުން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށްފަހު 

ނޑު އެއްކޮށް ބަލާ ފާސްކުރުމުގައި ބައެއް ފަހަރު ބައެއް މުވަ ބަންދުގައި  ،އްޒަފުންއައުމުން އަންނައުނު ބޭލުމަށްފަހު ހަށިގަ

ބައިތިއްބާފައި ތިބި މީހުންގެ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ބުރޫ އަރާފަދަ ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދާކަމާއި އަދި ހަޑިހުތުރުބަުހން 

ޙާލަތްތަކުގައި މުޢާމަލާތުކުރާކަމަށް ބަންދުގައި ތިިބ މީހުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުމާއިއެކު މިފަދަ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އެފަދަ 

. ަކންތައް ކުރެވޭނެ ތަފްސީލީ ޤަވާއިދެއް ގެ ދަށުން މެނުވީ ބަލާ ފާސް ނުކުރުމަށް މި ރިޕޯޓްގައި ހުށަހަޅާފައި ވާނެއެވެ

އަޚުލާޤީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން  ގޮޅިން ބޭރަށްނެރެ ގިނަވަގުތު ކްރޮސްކޮށް ބިޑިއަޅުވާފައި ބާއްވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު 

ފުށުނާރާގޮތަށް ހަތިޔާރާއި ބާރުގެ  މިންގަނޑުތަކާއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް ހެދިފައިވާ ލިބިފައިވާތީ  

  .ބޭނުންކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނެއެވެ

 ބުމުގައި ގޮޅިން ބޭރަށް ހިނގާލަން ނުނެރެ ގިނަދުވަހު ނުބޭތިއްބުމާއި އްތިބޭ މީހުން އެކަހެރިކޮށް ބޭބަންދުގައި ތި ،މީގެއިތުރުން

ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅިދާނެތީ ނުވަތަ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އަދަބެްއ ދިނުމުގެ ގޮތުންވެސް ގިނަދުވަހަށް ޢާއިލާއަްށ 

އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގަިއ . ފޯންކޯލް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދީ ނުހިފެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ތާ ވަރަށް ގިނަދުވަސްތައެއް ވެފައިވުމާއިއެކު ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ވީހާއަވަހަކަށް ގިނަބަޔަކު ބަންދުގައި ތިބޭ



 
  72  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ތަހުޤީޤްކޮށް އެމައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވުމަށާއި މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤް ކުރާފަރާތްތައް ޤަވާއިދުން މޮނީޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 

  . ޤާއިމްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ 

ރިޕޯޓްގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތަފުޞީލު އެމީހުންގެ ސެލްލޮގްގައި ރައްކާކުރުމަށް މި 

ބުމަށް ބޮޑެތި މީހުންނާއި ވަކިން އަދި އްތިކުޑަކުދިން ބޭ، ހަމައެހެންމެ. މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

މި  ،މީގެއިތުރުން. ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ އެކަށައެޅުމަށްބޮޑެތި މީހުންގެ ޙަރަކާތްތައް ނުފެންނަގޮތަށް ވަކި ޚާއްސަ ގޮޅިއެއް 

އަށް ަބލައި އެ ރިޕޯޓްގައި ކަސްޓޯޑިއަލަށް ގެނެވޭ މީހުންގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ޞިއްޙީ އޮފިޝަލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ފުރިހަމަ

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ބަންދުގައިވާ މީހުންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ . ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު ލިޔެ

ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް މުހިންމު ވަޞީލަތެއް ކަމަށްވާ ސްޓެރަލައިޒަރ ހަލާކުވެފައި ހުންނަތާ ައހަރަކަށްވުރެ ގިނަދުވަސް 

އިވާތީ އެމެޝިން މަރާމާތުކުރުމަށް ނުވަތަ އާމެޝިނެއް ހޯދުމަށިާއ އަދި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މުހިންމު އެހެނިހެން ވެފަ

  . ޞިއްޙީ އާލާތްތައް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ ތަންތަނުގައި މީހުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން  ،މީގެއިތުރުން

ނުރައްކާތެރި ޙާލަތްތަކުގައި ނުވަތަ އެފަދަ ޙާލަތަކާއި ގުޅިގެން މުޢާމަލާތު ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ވަކިކަމެއްގައި 

ނޑައެޅުމުގައި ދަ ކަމަށް ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާއުލަތުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުން އެކި ޙަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ކަ

ނޑައެޅުމުގައި ޙާލަތާއި ވަގުތަށް ބަލައި އެންމެންނަށް އެއްގޮތަކަށް ސަރުކާރުން  ފާހަގަކުރެވޭތީ މިފަދަ އެލަވަންސް ކަ

އަދި ފުލުހުންނަށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި އެބައިމީހުންގެ ވަޒީފާއާއި ގުޅޭގޮތުން . ޢަމަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ނޑިގެން ނުދާނެގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނުދީ  އޭގެ ފަހުންވެސް ކުރިން ދީފައިވާ ތަމްރީނުގެ ރިފްރެޝަރ ކޯސްތައް މެދުކެ

އެގޮތުން . ހިންގުމާއެކު ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ފުރުޞަތު ދިނުމަށް މި ރިޕޯޓްގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

   .ގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެހުށަހެޅުމެއް މި ރިޕޯޓު 49އިސްލާހުކުރުމަށް ފެންނަ 

  :ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާގޮތް 

ތާވަލެއްގެ ސިފައިގައި ތައްޔާރުކޮށް  އްކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުންތަ ކޮމިޝަނުން 

ނޑައެޅުމަށްކުރެވޭނެ ތާރީޚެހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅާއި އިސްލާހް މި އަނބުރާ  ކޮމިޝަނަށް ފަހު އް ކަ

އެގޮތުން، ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒްކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މޮނިޓަރިންގ ޓޫލް އެއް ތައްޔާރުކޮށް . ފޮނުވައެވެ

ށް މާލޭ ޕޮލިސް އަދި އިސްލާހުކުރުމަށް ފެންނަކަމަ. ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒު ކުރެވޭ ނިޞްބަތް ބަލަމުން ގެންދެވުނެވެ

  .ވެ އެ 2%ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން ތަންފީޒްކުރެވިފައި ވަނީ  49ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ 

  

ގަމާއި ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް . އަދި ލ ދުވަހު ވަނަ  12އޭޕްރިލް  2011ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  .ތ 1.59.

  ޒިޔާރަތުގެ ކުރު ޚުލާޞާ  ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ 13އޭޕްރިލް  2011

ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ . ގަން އަދި ލ.ލ، ވޭމަންޑޫ.މި ރިޕޯޓުގައި ބަލާލެވިފައިވަނީ ތ

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއި . ތާއި ތަނުގެ ޢާންމު ޙާލަތަށެވެމީހުންނާއިމެދު  ޢަމަލު ކުރެވޭގޮ

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިަދ ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެ 



 
  73  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ގެންވާ ޙައްޤުތައް މި ތަނުގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގައި ބަޔާންވެ

   . މީހުންނަށް ލިބިދެވޭތޯއެވެ

ހަމަ .ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ ކަމަށްރަނގަޅުޝަންތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ޒިޔާރަތްކުރި ވަގުތު މި ޕޮލިސް ސްޓޭ  ކޮމިޝަނުން

އެކު މި ރިޕޯޓްގައި ންކަމަށްވުމާއެހެ . ކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެެވއެހެންމެ އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއްވެސް ހުރި

 . އިސްލާހުކުރުމަށް ފެންނަ ކަންތައްތަކާއި ހައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު ތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ

އަނިޔާއެއް ނުކުރާކަމަށް ޒިޔާރަތްކުިރ ކަސްޓޯޑިއަލުގައިވެސް ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މީހުންނަށް އެއްވެސް ޖިސްމާނީ  3މި 

ދުވަހު މި ސްޓޭޝަންތަކުގައި ބަންދުގައި ތިބި މީހުން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުމާއިއެކު ކުރިޔަށްއޮތްތާގައިވެސް 

އަދި ވަކިން  .ޅާފައިވާ ނެއެވެހަ ށަ ބަންދުގައި ތިބޭމީހުންނަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ނުދިނުމަށް މި ރިޕޯޓްގައި ހު

މަތީގައިވެސް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެްއ ގުރުކުރެވޭ މީހުން ސްޓޭޝަނަށް ބަންދުކުރަން ގެންނަ މަޚާއްޞަކޮށް ހައްޔަ 

  .ނުދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނެއެވެ

އި ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން އިތުރު ކުރުމަށާ.ވޭމަންޑޫ އަދި ލ. ތ ،މީގެއިތުރުން

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މުވައްޒަފުން އިތުރު ކުރާއިރު އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމާއި  2ކުރިއަށްއޮތްތާގައި މި 

ކޮންމެ ސްޓޭޝަނެއްގައިވެސް ޝިފްޓެއްގައި އެންމެ މަދުވެގެން އަންހެން އޮފިސަރަކު ހުންނާނެހެން އޮފިސަރުންގެ ޑިއުޓީތަްއ 

ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ .ވޭމަންޑޫ އަދި ލ. ތ ،ހަމައެހެންމެ. ވާނެއެވެ ރޭވުމަށް ހުށަހަޅާފައި

، އެކުކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުމާ ބައެއް މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް އެދުމުންވެސް ޗުއްޓީ ނުލިބޭތާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ 

ބަޔާންކޮށްފައި ވާފަދައިން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން  ވަނަ މާއްދާގައ19ި  ގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު

 .ޗުއްޓީގެ ކަންތައްތައް ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނެއެވެ

ގަޑިއިރުތެރޭގައި  24މަދުވެގެން  މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިނަަމ އެ މަޢުލޫމާތު އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔަކަށް

ގައި ވާފަދައިން )ޅ(ވަނަ މާއްދާގެ 39އެންގުމަށާއި އަދި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ދޫކޮށްލާނަމަ ފުލުހުންގެ ޢާންމު ޤަވާޢިދުގެ 

ލިޔެކިޔުމުން  ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަން އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔަކަށް އަންގައި އެކަން 4އެންމެ ލަސްވެގެން 

ލަހައްޓައި އަދި މިގޮތަށް ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔަކަށް އަންގައިފިނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު ބަންދުގައިވާ މީހާއަށް ދިނުމަށް މި ބަ

 ދިވެހި ބަސް ނުދަންނަ ބިދޭސީއެއް ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ އެބަސްދަންނަ އެހެން ،ހަމައެެހންމެ. ރިޕޯޓްގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

  .މީހަކު ލައްވައި އެނާއަށް ހައްޔަރުކުރިސަބަބާއި ލިބިދޭ ހައްޤުތައް އަންގައި ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ބެލުމަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އިސްކަން ދިނުމަށާއި  ލިބިފައިވޭތޯއަނިޔާއެއް އެއްވެސް  ނަށްން ހުހައްޔަރުކުރެވޭ މީ  ،މީގެއިތުރުން

ވަގުތުން އެކަން  ،އެހީތެރިކަން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާއަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ޞިއްޙީ

ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ފައިލްގައި ނޯޓުކޮށް ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކޭނެ ނުވަތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބޭނެގޮތް ހަދައިދިނުމަށް 

ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސްތުވާ .ފުރަތަމަ ކޮޅުގައި ތ ވަނަ އަހަރުގެ  2011ހަމައެހެންމެ . ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

އެކު މިފަދަ މީހުން ގޮޅިއަކަްށ ޅީގައި ހުއްޓާ ނިޔާވެފައިވާތީއާތަކެތި ބޭނުންކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރި  މީހަކު ގޮ

ލުމުގެ ކުރިން ތަނުގައި ތިބޭ ޑޮކްޓަރުން މިފަދަ މީހުންގެ މަސްތުގެ ޙާލަތު ޗެކްކޮށް އެކަމުގެ ތަފުޞީލު ލިޔެ، 

މަސްތުވެފައިވާނަމަ ޑޮކްޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެމީހަކާމެދު ޢަމަލުކޮށް މަސުްތގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުވުމުން ނޫނީ ގޮޅިއަަކށް 

  . ށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެނުލުމަ



 
  74  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

މި ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހު ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ މީހުން ހިނގާލަން ނުވަތަ ކަސްރަތު ކޮށްލުމަށް ގޮޅިން 

ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެހުރި .ވޭމަންޑޫ އަދި ލ.ބޭރްަށ ނެރުމުގެ ވަކި އުސޫލެއް ނޯންނަކަމަށް ތ

ން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ މިކަމަށް ލިޔެކިޔުމުން ވަކި އުސޫލެއް ހަދައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ މީހުން އެއުސޫލާއި ފަރާތު

އެއްގޮތަށް ގޮޅިން ބޭރަށްނެރެ އެކަމުގެ ތަފުޞީލު އެމީހެއްގެ ފައިލްގައި ލިޔުމަކުން ފެންނާނެހެން ރިކޯޑްކުރުމަށް މި ރިޕޯޓްގައި 

ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ ބަލަދުވެރިންނަށް  ،މީގެ އިތުރުން. ވެހުށަހަޅާފައިވާނެއެ 

ފޯނުކުރުމުގެ އުސޫލްތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށާއި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ މީހުންނަށް އެކަން އަންގައި 

ނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާ  ބަންދުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް  އިދުން ޢާއިލާއަށް ފޯންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީ އެކަން ލިޔެކިޔުމުން ކަ

  .ބެލެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ އެވެ

  :ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާގޮތް 

ކު މަޝްވަރާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއާއި އެ ތިންމި

ރިޕޯޓްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން . ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ

 އަދި އެފަރާތަށް ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތާވަލެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒް . މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ

ނޑައެޅުމެއްފަހު  . ފޮނުވުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ ކޮމިޝަނަށް ކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅާއި އިސްލާހް ކުރެވޭނެ ތާރީޚެއް ކަ

ހުށަހެޅުްނ  39ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް . ގަން އަދި ލ.ލ، ވޭމަންޑޫ.އިސްލާހުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ތ

  .ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ

 2011އަދި  08ނޮވެމްބަރ  2010ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ގުރައިދޫގައި ހުންނަ  .ކ 1.69.

  ޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ކުރު ޚުލާޞާ ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނި  28އޭޕްރީލް 

ބޭ މަރުކަޒުގެ ޢާއްމު ޙާލަތަށާއި ބަލިމީހުން ތި ފައިވަނީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބައިތިއްބާފައިތިބޭމި ރިޕޯޓުގައި ބަލާ

ނޫޅެވޭ ބަލިމީހުން އަށް އަމިއްލަ ،މިމަރުކަޒަކީ ނަފްސާނީ ބަލިމީހުންނާއި މުސްކުޅިވެ ގައިބާރު ދެރަވެ. ތަންތަނުގެ ޙާލަތަށެވެ

ބަލަހައްޓަމުންދާ މަރުކަޒެއްކަމުން، މިފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޓުމުގައި ވަރަށް ގާތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުން ފޯރުކޮށްދޭ 

އަދި . ފައިވާނެއެވެއްތަކަށް މިރިޕޯޓުގައި ބަލާދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ ކަންތަ، ގޮތްތަކާއި

 އްޞަކޮށްޚާއިޞްލާޙުކުރުމަށް ފެންނަކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު ތަކުގެ މައްޗަށް ވަކިން 

 . ފައިވާނެއެވެބަލާ

ބޭނުންވާމީހުންގެ މަރުކަޒަށް ނަފްސާނީ ބަލިމީހުން ފޮނުވުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ބަލިމީހާގެ ބެލެނިވެރިޔާ  ޚްާއޞަ އެހީއަށް

ޢާއިލާގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓައިގެން ބެލެހެއްޓޭވަރަށް ބަލިމީހާ ރަނގަޅުވުމުން ޢާއިލިާއން ހަވާލުވުމަށް މި  ،އެއްބަސްވާ ފަދައިން 

ގައި މިކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މަރުކަޒަށްކުރި ޒިޔާރަތުގަިއ  02އޭޕްރީލް  2009މިހުށަހެޅުމަކީ  .ރިޕޯޓްގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ 

  .ރަގަޅުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމެކެވެ

މަރުކަޒުން ފަރުވާހޯދަމުންދާ މީހުންނަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގާނެ ވަކިވަކި ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ކްލާސްތައް ދާއިރާގެ 

ގޮޅިތަކަށްލައި އެކަހެރި އަދަބުދިނުމުގެ ގޮތުން . ޖުރިބާކާރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެފަންނީ ތަ

އެގޮތުން ގޮޅިތަކަށްލުން ހުއްޓުވުމަށާއި ގޮޅިއަށް ލެވޭމީހުންނަކީ ސައިކިއޭޓްރިސްޓްގެ އިރުޝާދާއި ހުއްދައިގެ މަތިން  ކުރާތީ

ބަލިމީހާ ގޮޅިއަށް ލުމުގައި ޢަމަލު  ،މީގެއިތުރުން. އެކަށައެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމެއް ކަމުގައި މެނުވީ 



 
  75  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ކުރާނޭ ގޮތުގެ އެންމެހާ މަރުޙަލާތަކެއް އެކުލަވާލާ ތަފްޞީލީ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާ އެއަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް 

   .ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

އްމު ޞިއްޙީ ވަޞީލަތްތައް މަރުކަޒުގައި ނެތުމުންނާއި ބައެއް ތަކެތި ހަލާކުވެފައި ހިކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މު 

މަރުކަޒަށް ބޭސްލިބުން ލަސްވެ  ،މީގެއިތުރުން. ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެތި މަރުކަޒަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ޑި ޤަވާޢިދުން ބޭސް ލިބޭނެ ނފަށަންޖެހުންފަދަ ޙާލަތްތައް ދިމާވަމުންދާތީ މަރުކަޒަށް މެދުނުކެ  ބަލިމީހުންނަށް އެހެންބޭހެއް

މިހާރު މަރުކަޒުގައި ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާ ބޭސް ލިސްޓް  ،މީގެ އިތުރުން. އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

އަދި . ވުމަށްފަހު އަލުން މުރާޖާޢާ ކުރުމަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ މާހިރުންނާއެކު މަޝްވަރާކުރެއް 

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ސްޓެރެލައިޒަރެއް ނެތުމުން ސްޓެރެލައިޒަރެއް " ސްޓެރެލައިޒް"މަރުކަޒުގައި ގެންގުޅޭ އާލާތްތައް 

  . ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

އްމު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ހިއަމާޒުކޮށްގެން އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީފަދަ މު ބަލީގެ މީހުންނަށް މަރުކަޒުގައި ތިބި މުސްކުޅި

ލޮލުގެ ބަލިތައް ހުރި މީހްުނނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ހޯދައިދިނުމަށް އަވަސް  ،މީގެއިތުރުން. މިރިޕޯޓްގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ 

ލެއް ދިމާވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލީ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ކުއްލި ޙާލަތެއް ނުވަތަ ނުރައްކަ

މަރުކަޒުގެ ލައިބްރަރީގައި ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތްތަކާިއ . ޢުޞޫލްތަކެއް އެކުލަވާލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ލައިބްރަރީއަށް ފަހުގެ ފޮތްތަކާއި  ނޫސްމަޖައްލާތައް ނެތުމުން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން މަރުކަޒުގެ 

ތުން ގައި މިކޮމިޝަންގެ ފަރާ 02އޭޕްރީލް  2009މިހުށަހެޅުމަކީ . ނޫސް މަޖައްލާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ 

  .ރަގަޅުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމެކެވެ މަރުކަޒަށްކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގައިވެސް

  :ކުރެވެމުންދާގޮތް ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލު 

ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުންތަށް ތާވަލެއްގެ ސިފައިގައި ތައްޔާރުކޮްށ  ކޮމިޝަނުން 

ނޑައެޅުމަ މި . ފޮނުވައެވެ ކޮމިޝަނަށް ފަހު ށްހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅާއި އިސްލާހް ކުރެވޭނެ ތާރީޚެއް ކަ

ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން  43ހުށަހަޅައިފައިވާ  ށްއަދި އިސްާލހުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒަ

  .ވެއެ %4ތަންފީޒްކުރެވިފައި ވަނީ 

  ކުރު ޚުލާޞާ ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ  19މޭ  2011މާލެ ޖަލަށް  1.79.

މެދު ޢަމަލު ކުރެވޭގޮތާއި ތަނުގެ ޢާންމު ޤައިދީންނާ ލާލެވިފައިވަނީ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛް ކުރަމުންދާމި ރިޕޯޓުގައި ބަ

ތޯއާއި މިފަދަ އެއްވެސް އަމަލަކަށް ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިނގާ ޙާލަތަށާއި މިޖަލުގައި އެއްވެސް އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއިންނާއި ދިެވހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ  އަދި . މަގުފަހިވެދާނޭ ކަމެއް ހުރިތޯއެވެ

ބައިނަލްއްަޤވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާިއ 

 . ތަންފީޛް ކުރަމުންދާ ޤައިދީންނަށް ލިބިދެވޭތޯއެވެ ޤަރާރުތަކުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް މިޖަލުގައި ހުކުމް 

މާލެޖަލަކީ ނުރައްކާތެރިކަން އެހާ ބޮޑުނޫން ޤައިދީން ހުކުމްތަންފީޛް ކުރުމަށް މާލޭގައި ހެދިފައިވާ ދެވަނައަށް ރާއްޖޭގައި 

މާލެޖަލަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރާތަށް ވަނަ އަހަރު  2009މިކިޮމޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި ވަގުތު  .އެންމެގިނަ މީހުންގެ ޖާގައިގެ ޖަލެވެ

ހެން ފަހު ގެނެވިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ޖަލުގެ ރިމާންޑް ސެންޓަރު ޖަލާއި ވަކިން އެ

އިވާީނ ޖަލުގެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފަ. ވުމެވެ އިމާރާތެއްގައި ހަދާފައި



 
  76  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ގިންތިކޮށް ވަކިކުރެވިފައިނުވާކަމާއި، މާފުށީ ޖަލުގެ ޤައިދީންނަށް  ދިވެސް ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންސިއްހީ ކަންކަމާއި، އަ

އަދިވެސް . ލިބިދެވޭ ގިނަ އިނާޔަތްތަކެއް މިޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގެންގުޅެވެމުންދާ ތަފާތުކުރުންތަކެވެ 

އެހެންކަމަށްވުމުން މި ރިޕޯޓްގައި  . ސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެޖަލުގައި އި

  . އިސްލާހުކުރުމަށް ފެންނަ ކަންތައްތަކާއި ހައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު ތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ

މިގޮތުން ޖަލުގައި ތޮއްޖެހުމުގެ . ހުށަހެޅުމެއް އިޞްލާހުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ 50މްލަ މިދާއިރާތަކުން މިރިޕޯޓުގައި ޖު

މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑުކަމާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު އެކިއެކި އެހެނިހެން ޞިއްޙީ މައަްސލަތައް ދިމާވަމުންދާކަމާއި 

ދެއްކި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވާކަމާއި، އަދި ގިނަ ފަހަރަށް ކުއްލި ޤައިދީން ގިނަ ކަމުން ބަލިވެގެން ޤައިދީން ޑޮކްޓަރަށް ނު 

ޙާލަތުގައި ޑޮކްޓަރްަށ ގެންދަންޖެހޭ މީހުން ގެންދިއުމުގައިވެސް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަން ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުާރ 

މީގެ އިތުރުން ޤައިދީން ޖަލަށް . ފައިވާނެއެވެމުވައްޒަފުންނާއި ޤައިދީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ މިކަންކަމަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅާ

ދުރާލާ ޤައިދީންގެ ބަލި ޙާލަތު ދެނެގަނެވިފައި ހުރުމުން މިފަދަ އެތަކެްއ  ،ގެނެވޭ ވަގުތު ޤައިދީންގެ މެޑިކަލް ޓެސްޓްތައް ހަދާ

ރިޕޯޓުގައި  މައްސަލައަކަށް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނޭކަން ފަާހގަކޮށް ކުރިމަގުގައި މިކަންތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

 .  ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ޖެހިފައިވާ ގޮޅިތަކުގައި އްތޮ ޤައިދީން ގޮޅިން ބޭރަށް ޔާޑަށް ނުކުމެލައި ހިނގާލުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބި އެތައް ދުވަސްތަކެއް

ނުވަތަ ހޭދަކުރަންޖެހޭކަމާއި، ޖަލުން އެކަހެރި ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭކަމާއި، އެއްވެސް ކަހަލަ އުނގެނުމުގެ 

 . ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެން ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ޖަލުގައި ނުހިންގޭކަ 

ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެމީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި ޖަލުގެ ކަންކަން 

ތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށާއި ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިސްލާހުކުރުމަށް ވަޒީފާއާއި ގުޅޭ ތަމްރީންގެ ފުރުސަ

މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާއި ގުޅޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނުދީ  އޭގެ ފަހުންވެސް ކުރިން ދީފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ 

  .ރިފްރެޝަރ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް މި ރިޕޯޓްގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ްނ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތަފުޞީލު އެކުލެވޭ ރަނގަޅު ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެްއ މީގެއިތުރު

ޤާއިމްކޮށް ޤައިދީންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް 

  . ޅާފައިވާނެއެވެބާރުއެޅުމަށް ހުށަހަ

  :ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާގޮތް 

ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް ރިޕޯޓްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށް ކުރާނެ  ކޮމިޝަނުން

އަދި އެފަރާތަށް ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތާވަލެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުންތައް . މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ

ނޑައެޅުމަށްފަހު ތަންފީޒް ކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅާއި އިސް . ފޮނުވުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ  ކޮމިޝަނަށްލާހް ކުރެވޭނެ ތާރީޚެއް ކަ

 3%މީގެތެރެއިން ތަންފީޒު ކުރެވިފައިވަނީ  .ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ  51އިސްލާހުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް މާލޭ ޖަލަށް 

  .ހުށަހެޅުމެވެ
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  ރގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލީސިފަ އަންނަ މިންވަރު ދެނެގަތުން ޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަ މި ސަބްކޮ  1.89.

ކޮމެޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ -ން ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ސަބްއްލޭގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުމިނިވަންކަން ގެ

ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒް ވަމުންދާ 2009އިން ކުރި ޒިޔާރަތަށްފަހު ) ޓީ .ޕީ.އެސް(

ފައިވާ އިގެން އެކަންކަން އިސްލާހު ކޮށްނަމަގެ ކޮންމެ ޒިޔާރަތެއްގެ ވިޒިޓް ޕްލޭންގައި ހިކޮމިޝަން މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް 

ޓީގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިްނ .ޕީ .އެގޮތުން އެސް. މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް މިއަހަރުވެސް ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ

  .ވަނީ މިހާތަނަށް ތަންފީޒް ކުރެވިފައެވެ  %58

  މުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން ތަކުގެ ހުށަހެޅުން ތަންފީޒްކުރުމަށް ބާރުއެޅު ޓް ރިޕޯ  29.

ކަމާބެހޭ މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުންބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ތަންތަނަށް ކޮމިޝަނުން ކުރާ ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ 

 ތައްޓުތަކުގެ ހުށަހެޅުންފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯމިފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަރާތްތަކާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި، 

އަހަރުވެސް ވަނަ 2011އެގޮތުން . ބެހޭގޮތުން ބިނާކުރުވަނިވި މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ ތަންފީޒުކުރުމާ 

ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ފް މިނިސްޓްރީ އޮ ،އެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް.އާރް.ޕީ.ބެހޭ އިދާރާތައް ކަމަށްވާ ޑީ ކަމާ

   .އްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ އެކު ބަސްއާއަދި  ޕޮލިސް ސަރވި) ނިޓްއެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔު ރޖެންޑަ(
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  އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތައް ކުރުން . 10

  ރައިޓް ސައިޑް އޮފް ލައިފް ސާރވޭ  110.

ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން ހުރި މި ދިރާސާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި މި ކޮމިޝަނުން އަދާކުރާ ދައުރާމެދު ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ 

ޕީގެ .ޑީ .އެން.ޔޫ . ނެގަތުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ދިރާސާއެކެވެއެންމެހައި މީހުންގެ މެދުގައި އޮތް ހޭލުންތެރިކަން ދެ

ގެންދިއުމަށްޓަކައި  މި ދިރާސާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް. ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދިރާސާއެކެވެ

ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ބައްދަލުވުން  35ތެރޭގައި  ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު، މާޗް މަ◌ަހާއި އެޕްރިލް މަހުގެ 

ދިރާސާއަށް ބޭނުންވާ ސާރވޭކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން . ބޭއްވުނެވެ

 އަތޮޅަކުން 7އަދި މި ސަރވޭ ރާއްޖޭގެ . ފަރާތުންނެވެ  ގެ " އެންޝުއަރ"ށްވާ ހޮވާލެވުނު އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމަ

 7ރާއްޖޭގެ  ،ދިރާސާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޮޑުބައެއް މިހާރުވަނީ ނިމި. ރަށެއްގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ 17ހޮވާލެވުނު 

އަދި ރިޕޯޓު ލިޔުމަށްޓަކައި މި ސާރވޭއިން ލިބުނު ތަފާސް ހިސާބުތައް . އަތޮޅްެއގައި ސާރވޭ ވެސް ކޮށް ނިމިފައެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ  2012މި ދިރާސާ ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ . ހުށަހެޅިފައެވެމިހާރުވަނީ ދިރާސާގެ ކޮންސަލްޓަންޓް އަށް 

  .ކުރީކޮޅުގައެވެ 

  ރެފިކިންގް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް ރެޕިޑް އެސެސްމަންޓް އޮފް ހިއުމަން ޓް  210.

ސަބަބުތަކާިއ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާ ނުހިނގާ މިންވަރާއި، ހިނގުމަށް މެދުވެރިވާކިންގ މި ދިރާސާއަކީ ހިއުމަން ޓްރެފި

މި  ،ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބާކަމާއި ،މިފަދަ ޢަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އެޅިފައިވާ ނުވަތަ ރޭވިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި

ނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެޅިފައިވާ ނުވަތަ ރޭވިފައިވާ  ފިޔަވަޅުތަކާއި މަސައްކަތްތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ވިމެންގެ . އެން .މި ދިރާސާއަކީ ޔޫ. ކެއްތޯ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ދިރާސާއެކެވެފިޔަވަޅުތަ

ސާގެ ދިރާސާ ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށާއި ދިރާ. އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ދިރާސާއެކެވެ

ކޮންސަލްޓަންޓެއް ކަމަށްވާ ޑޮކްޓަރ މޮންދިރާ ށްފައިވާ ވިމެންގެ ފަރާތުން އައްޔަންކޮ އެން .މަށް ޔޫއިންސެޕްޝަން ރިޕޯޓު ލިޔު

މިގޮތުން . ދައްތާވަނީ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމާގުޅުންހުރި ބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައެވެ

ސާގެ ރިޕޯޓު ލިޔުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންވާ އެކި އެކި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އަދި ދިރާ. ސްޓޭކްހޯލްޑަރަކާއި ބައްދަލުކުރެވުނެވެ 19

އަދި ިމ . ދިރާސާގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމިފައެވެ. އްވުނެވެފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން ބޭ 23ސްކޫލެއްގައި  9ގޮތުން 

  .ގައެވެ  2012ރިޕޯޓު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

  ކޭޝަން ޔު ންޑް ސެކްޝުއަލް ހެލްތު އެޑި ރައިޓް ޓު ރިޕްރޮޑަކްޓިވް އެ  310.

ކޭޝަންއަކީ އުފަންވަނިވި ޞިއްޙަތާއި، ޖިންސީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ޔުރައިޓް ޓު ރިޕްރޮޑަކްޓިވް އެންޑް ސެކްޝުއަލް ހެލްތް އެޑި

ކޮމިޝަނުން ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މި  ޞިއްޙާަތ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ

ފަސް  އަތޮޅަކުން ހޮވާލެވިފައިވާ  4މި ދިރާސާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ . ކުރަމުންގެންދާ ދިރާސާއެކެވެ

މިހާތަނަށް މިމަސައްކަތުގެ . ރަށެއްގައި އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

ހާ ފޯކަސް ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުރި  2012އަދި . އަތޮޅުގެ މަސައްކަތްތައްވަނީ ނިމިފައެވެ 1 ދަށުން



 
  79  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ވަނަ އަހަރު ނެރުމަށް ވަނީ  2012މި ދިރާސާގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓު . ކެއް ނިންމުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެގްރޫޕް ޑިސްކަޝަންތަ

  . ހަމަޖެހިފައެވެ

 

  ކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން އްޔާތަ ޖަމްޢި މަދަނީ . 11

  )ދެވަނަ ބުރު (ކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ޢިއްޔާތަ މަދަނީ ޖަމް  111.

ހުރި ކުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންއްޔާތަޢިއޯ ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ މަދަނީ ޖަމް.ޖީ.އުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ އެން ހި

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަގަޅު ހުށަހެޅުން  މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާ ތްައ ހިންގުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތްރަކާޙަ

މިއަހަރު މާލީ އެހީތެރިކަން  ،މިގޮތުން.  ފަރާތަކަށް މިއަހަރުވަނީ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދީފައެވެ 5ހުށަހަޅާފައިވާ  

ލީ ރަކާތް ތަކާއި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާޙަހިފައިވާ އްޔާތަކާއި،  ހިންގުމަށް ހަމަޖެޢިފައިވާ މަދަނީ ޖަމްފޯރުކޮށް ދީ

ތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުެގ ޢިއްޔާމަދަނީ ޖަމް. އެވެއެވަނީއި މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގަ އެހީތެރިކަމުގެ 

އަދި މަދަނީ . ވަރު ދިނުމެވެތްތެރިވެ ހިއްޔާތަކަށް އެހީޢިމަޤްޞަދަކީ  އިންސާީނ ޙައްޤުތަކަށް  މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމް

މީގެ އިތުރުން  އަދި. އްޔާތައް މުެދވެރިކޮށް އިންސާނީ ޙައްގުތަކަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށް  އަހުލުވެރި ކުރުވުމެވެ ޢިޖަމް

ތިރާްމ ޙްއި ން ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މުޖުތަމަޢު ލާފު ކަންތައް ޚި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ

  .   ކުރާ ޘަޤާފަތެއް މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ދިރުވުމެވެ 

  

  ރަކާތް ޙަ ހިންގާ   ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތަޢާރަފް   ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން  #
ކޮމިޝަނުންދޭ 

  އެހީ 

1 

  

/ ހުވަދޫ އެއިޑް

މޯލްޑިވްސް ޔޫތް 

  އެކްޝަން 

އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަދަނީ . ގދ

އިންސާނީ އްޔާތައް ހަރުދަނާކޮށް ޢިޖަމް

ރުވުމަށް މަސައްކަތް ޙައްޤުތައް ކުރި އެ

މުގެ ޤާބިލްކަން ކުރު

އްޔާތަކުގައި އިތުރުކުރުމާއި ޢިޖަމްއެ

އްޔާ ތަކުން ހިންގާ ޢިމަދަނީ ޖަމް

ރަކާތްތަކުގައި އިންސާނީ ތަފާތު ހަ

ކުރިއެރުވުމަށް  ޙައްޤުތައް

ތަފާތުގޮތްތައް ހިމެނުމަށް 

  އްޔާތަކަށް އެހީތެރިވުން ޢިޖަމް

ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ދެ 

  ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި (

  )ބެހޭގޮތުން

  ރ 19,700

 .އއ( އަމްސާ  2

  )މަތިވެރި

އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށާއި 

ތަރައްގީގެ މަގުގައި އަންހެނުންގެ 

ރަށުގެ ، ކުރުމާއިދައުރު ފުޅާ

އެންމެންނަށް އިންސާނީ ޙައްގުތަކަކީ 

އީިދ ހޭލުންތެރި އަންގަކޮބައިކަން 

މީހުން ބިނާ ކުރުން -   

މުގެ ހޭލުން ތެރި ކުރު- 

 ތައް ބޭއްވުން  ވާރކްޝޮޕް 

އިންސާނީ ހައްގު (

  )ތަކާބެހޭގޮތުން 

  ރ14,000



 
  80  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  ކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

އިހަވަންދޫ  3

ގުޅުން މަސްވެރިންގެ 

  )އިހަވަންދޫ (

ލާފު ޚިއިންސާނި ޙައްޤުތަކާއި  

ރައްކާތެރިވެފައިވާ ކަންތައްތަކުން 

ޓެއް ރަށުގެ ޢާއްމު ށްދުޅަހެޔޮ ވެ

ރައްޔިތުންނަށް ލިއްބައި ދިނުމަށްޓަކައި 

އްޔާތަކުގެ ހިންގުން ޢިމަދަނީ ޖަމް

ހަރުދަނާކޮށް ޤާނޫނު އަސާސީން 

ލިބިދޭ އިންސާނީ ހައްގުތައް 

  .  ރައްޔިތުންނަށް އަންގައި ދިނުން

އިހަވަންދޫގައި ހުރި  - 

މުއައްސަސާތަކުގެ 

ންޓޭޝަނެއް ދިނުން ޒެޕްރެ  

އްގުތަކުގެ ޙައިންސާނި  - 

 ސެމިނަރ

އިންސާނީ ( އަގޮޅި ފޯރަމް  - 

ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކަށް 

އާއްމު ރައްޔިތުން އަުހލުވެރި 

) ކުރުވުމަށް  

( ވާރކް ޝޮޕެއް  - 

އިންސާނީ ހައްގުތައް 

އަންގައިދޭ ޤާނޫނު ތަކުގެ 

މުހިއްމު ބައިތައް 

)އަންގައިދިނުން  

  ރ20,000

ފެނަކީ  ތަދު އެއްޗަކަށް ވުމާއެކު،   ޓަރ ކެއަރވޯ 4

ފެން އެފެއްދުމުގައި ކޮރަޕްޝަން މަދު 

ސާފު ފެން ލިބުމުގެ  ކުރުމާއި،

ޙައްޤަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން 

  )އަތޮޅަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން. ލ(

ސެމިނާ އެއް ހިންގުން  - 

ސާފު ފެން ލިބުމުގެ ޙައްޤަށް (

  )މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން 

" ދަ ރައިޓް ތު ވޯޓަރ"  - 

ފޮތް ތަރުޖަމާ ކޮށް ޕްރިންޓް 

  ) ކުރުން

ކުރެހުމުގެ މައުރަޒެއް ބޭވުން  - 

ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރު  - 

މައުރަޒުގެ ( ކުރުން 

  )ކުރެހުންތައް ބޭނުން ކޮށްގެން

  ރ 20,000

  

ޅުން ހުރި މައްސަލަތަކަށް ކާއެކު ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އިންސާނީ ހައްގުތަކާގު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަ  211.

  ޒިންމާދާރުކުރުވުން 

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާމެދު ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެމުންދާ  - 2011ޖެނުއަރީ  18 •
ރޒްއާއި ކޮމިޝަން  މަސައްކަތާއި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ

ންކަމުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ މިބައްދަލުވުމުގައި އެއްބަސްވެވެނު ކަ . މެންބަރުން ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ 
އިންތިޚާބާގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހޯމްއެފެއާޒްއިން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި 
ކޮމިޝަނާއިގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނާބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުެގ 

އަދި ރައިޓް ޓު އިންފޯރމޭޝަންއާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމް . ހޯމްމިނިސްޓްރީއިން ހިންގެވުން ހިމެނެއެވެސެޝަނެއް 
  .މިނިސްޓްރީއިން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވުމަށްވެސް އެއްބަސްވެވުނެވެ



 
  81  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ގެ ނިޔަލަށް ނިއުޔޯކްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  4ން މާޗް  22ފެބްރުއަރީ   2011  - 2011ފެބްރުއަރީ   1 •
ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުމަށް، އިންޓަރނޭޝަނަލް  55ގެ (CSW) ކޮމިޝަން އޮން ދަ ސްޓޭޓަސް އޮފް ވިމެން 

އިވާ ތައްޔާރުކޮށްފައިން  )ICC(އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފް ނެޝަނަލް  ކޮމިޓީ  ގކޯޑިނޭޓިން 
ދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ހޯސްޓެްރޓީޖިކް ޕޭޕަރަށް 

ވުމުގައި މި ބައްދަލު . ވެންގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކުރިއެ ޖެްނޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ފްރޮޓެކްޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި ކޮމިޝަ
ސްޓޭޓްަސ " އޭ" ކަމަށް ވުމުންގައި ސްޓޭޓަސް" ބީ"ގައި ރާއްޖެ އޮތީ ICCކަންކަމުގައި  ގަކުރިކޮމިޝަނުން ފާހަ 

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ވެދެވެން . އެވެއްކަތް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރިމިކޮމިޝަނުން މަސަހޯދުމަށް 
 ށްގޮތުން އެފަރާތަގުޅޭ އެބައްދަލުވުމާ އަދި ގައި ލޮބީކުރެވޭނެކަމާއި CSW55އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށާއި 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ   .ހިއްސާކުރާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ ލިބެމުންދާ މައުލޫމާތު މި ކޮމިޝަނަށް 

 ން ވަރަށް ކީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިވެރިވުމަމިފަދަ ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ބަ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ތަކާއި މުއައްސަސާ
 .ތަރުހީބުދޭ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރިއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށް އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ  -  2011މާޗް   1 •
ރަށެއް ނިންމުމުގައި  އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގާނެ . އަތޮޅާއި ށ. ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން ކ

ތުން އުފެދުނު ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކަކާ ގުޅިގެން  ދިމާވި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް އަވަސް އަދި ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮ
އެގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ރަށްރަށުގަިއ . ސް އާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި

ޖެހުންތަކުގައި ފުލުހުންނާއި އާންމުންނާއި ދެމެދު ކުރިމަތިލުން ހިނގާ، ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ހިނގަމުންދާ ހަމަނު
އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އާންމު ރައްޔިތުންގެ . އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާތީ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ

ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަ  ،ން މަޝްވަރާގެ އުޞޫލުންމެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާތީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއި
އެދެއަތޮޅަށް ޓީމްތައް ފޮނުވައި މިކަން  ދައްކައިގެން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން
 .ޙައްލުކުރުމަށް ރަށުގެ އިސްފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ

އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން ހިންގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  މިނިސްޓްރީ  – 2011މާޗް  6 •
. އެވެ މިޝަން މެންބަރުން ބައްދަލުކުރި މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއެކު ކޮ

އަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ބަސްވެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބައިނަލްބައްދަލުވުމުގައި އެއް
ހިންގުމަށް ކުރިމަތިވާ ޤާނޫނީ  ފާހަގަ ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވުމާއި، ކައުންސިލް  2011މީހުންގެ ދުވަސް 

ކުރުމާއި ޤާނޫނު ގޮންޖެހުންތަކާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުންގެ ޤާނޫނުގައިވާ ޤާނޫނީ ދަތިތައް ިފލުވައި އިސްލާހް
އަދި . ގޮތް ބެލުމުގައި ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވިއެވެކުރަމުންދާތަންފީޒުކުރުމާއި ޤާނޫނަށް އަމަލު 

  .މީހުންގެ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްވެސް އެއްބަސްވިއެވެ މިފަދަ

ރީތައް އިތުރުވާން ފަށާފައިވުމާއި، މާލޭގެ ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ މާލޭގައި ނުރައްކާތެރި މާރާމާ -2011މާޗް  •
ތެރޭގައި އުޅޭކަމުގެ ޝަކުވާތައް ލިބެމުންދާތީ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މާރާމާރީތައް އިތުރުވެފައިވާތީ 

ގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް ގުޅި ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާކަން ފާޅުކޮށް، މިކަމުގައި
  .ވުނެވެމަޝްވަރާކުރެ މަށް ބައްދަލުކޮށް ކޮބައިތޯ އޮޅުންފިލުވު 

މާލޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް މާރާމާރީ ހިންގަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން، އެފަދަ ކުށްތައް ހުއްޓުވުމަށް  – 2011އޭޕްރީލް  4 •
މި . ކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ ޖިނީާއ ކޯޓާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތަ

ބައްދަލުވުމުގައި މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ގާނޫނީ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކޯޓަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ މައުލޫމާތު 
ހެކި ، ގެ މަތިން ބަޔާންނެގުމާއިއަދި ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގައި ގާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތު . ކޯޓުން ހިއްސާކުރިއެވެ

ގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަދަ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މައްސަލަ ކަމާއިބެހޭ ހޯދުމުގައި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތު
  .ފަރާތްތަކުެގ ސަމާލުކަމަށް ކޮމިޝަނުން ގެނައުމަށް އެއްބަސްވިއެވެ
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އިންސާނީ ޙައްގުތަކުގެ ނަޒަރުން އަދުލްއިންސާފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ  - –2011އޭޕްރީލް  28 •
މި  ދެ ބައްދަލުވުމުގައިވްެސ  . ކޯޓްގެ ވެރިންނާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރިއެވެ ފެމިލީ ގޮތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓް އަދި 

ގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓް ހުށައެޅުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަންނަށް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެމިކަސްކިއުރީ
ލިބިދޭކަމީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ނަމަވެސް ކޯޓުތަކުން ބޭނުން ކުރަމުންނުދާ ކަމެއްކަމާއި މިއީ އެކުގައި 
މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ ދާއިރާއެއްކަމާއި  ޝަރީއަތް ހިނގުަމން ދާއިރުވެސް ޝަރީއަތުން ބޭރުގައިވެސް ސުލްހަވެރި 

ޯކޓުތަކާއި  އަދި މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި . އް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކޮއްދޭނެކަން ހާމަކުރިއެވެހައްލެ
ގުޅިގެން  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެ ކޯޓުންނާއި ކޮމިޝަނުން އެކަމުގައި 

ނޑައެޅުނެވެ ކާތްތެރިވާނެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަރަ    . ކަ

އެކި ބާވަތުގެ އެއްވުންތަށް ރޫޅުމުގައި ފުލުހުން ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭކަމުގެ ޝަކުވާތައް  –2011އޮކްޓޯބަރ  24 •
މައުލޫމާތު  ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ދައުރާ ގުޅޭގޮތުން ލިބެމުންދާތީ އަދި އެޝަކުވާތަކުގައި  ށް ކޮމިޝަނަ

މި ބައްދަލުވުމުގިައ . އެވެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިންގެ މެންބަރުންނާއެކު ސާފުކުރުމަށް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ
ނަމަ އެކަމަށް  މުޒާހަރާތައް ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހުން އެކިފަހަރު އެކިގޮތަށް އަމަލުކޮށް ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ

ރަލްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެމި ބައްދަލުވުމުގައި  .ފިޔަވަޅުއަޅަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ސާފުކުރެވުނެވެނުން އެކޮމިޝަ
 . ވެއޮފީހުންވެސް ބައިވެރިވިއެ

މާލޭސިޓީކައުންސިލުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ސަމާލުވުމަށާއި  -  2011އޮކްޓޯބަރ  27 •
ން އެކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި  ކޮމިަޝނަށް  އެހީތެރިވެވިދާނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ދެފަރާތުގެ ގުޅު 

ކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތުގައި . ހަރުދަނާކުރުމަށް އެކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާ ކޮމިޝަން މެންބަރުން ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ
ހަމަހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދިނުމްަށ ފަސޭހަކަމާއެކު  އް އިންސާނީ ހައްގުތަރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލްތައް ވުޖޫދަށް އައުމަކީ 
އުގައި ޚާއްސަ އަދި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިމުގައި މުޖުތަމަ. ކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް 

 .އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤުތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން އެދުނެވެ

މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ތެލެސީމިއާ ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާ - 2011ޑިސެމްބަރ  27 •
ކަންކަމުގެ އެފަރާތުން ފާހަގަކުރި މި ބައްދަލުވުމުގައި .  ވިއެވެޅުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްއެސޯސިއޭޝަންގެ ބޭފު

ތެރޭގައި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރުގެ ޑޮކްޓަރުން އިސްތިއުފާ ދިނުމާ ގުޅިގެން  ހިދުމަތް ދިނުމަށް 
ނު ބަދަލުތަކުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އެ ސެންޓަރު ހެލްތް ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށުގައި ވާތީ މި ކަންކަމުގެ ހައްލު ގެނެވު

އަދި ޚާއްސަކޮށް ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ . އެވެ ނުވާ ނޭނގޭކަމަށް ފާހަގަކުރިހޯދުމަށް ޖަވާބު ދާރީވާނެ މީހަކު ނުހުރެ ވާ 
ށީގެންވާ އެކަ ކިުދންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފަރުވާއާއިވަރު ދަށްކަމާއި އެދުމަތުގެ ފެންޚިލިބޭ  ނަށްތެލެސީމިއާ ކުދިން 

އެކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ދޭންޖެހޭ ވަރަށް ސަމާލުކަން  ،އެގޮތުން .މައުލޫމާތު ދެވިފައިނުވާކަންވެސް ހާމަކުރިއެވެ
މުގައި މި ބައްދަލުވު. ސާކުރިއެވެނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނާއެކު ހިއް

އްސަ ސަމާލުކަމަށް ބޭނުންވާ ޚާގޮތުން  މިއާ ކުދިންނަކީ ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީގޮތުގައި ތެލެސީ ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރި
 ގަނެ ކުދިންކަމާއި ދައުލަތުން ފޯރުކޮށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ހުރި ސިސްޓެމިކް މައްސަލަތައް ދެނެ

ންވަރު ފަރުވާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ މިނަށް ކުދިންއަދި އެ. ބައްދަލުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ ގުޅޭ އިދާރާތަކާއިކަމާ
  .ހުގީގުކުރުމަށްވެސް އެދުނެވެ އެއްގެ ގޮތުގައި އެ މައްސަލަ ތަބަލައި ސީރިއަސް މައްސަލަ
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 ބަދަހިކުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ގުޅުންތައް ޤާއިމްކޮށް . 12

ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަނާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ 

ނިޒާމްއާއެކު ޤާއިމުވެފައިވާ ގުޅުން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން، ކޮމިޝަނުން ކުރާ ކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތުތައް 

ތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކްަށ އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަމާއި ހިތްވަރު ލިބިގަތުމުގެގޮތުން އެ ފަރާތް

ގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ފޮނުވުމާއި، 65/182ލިއުޝަން ރިޒޮއާރް އިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލް .އެޗް.ސީ.އެޗް.އޯ

ގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ފޮނުވުމާއި،  14/5ލިއުޝަން ރައިޓްސް ކައުންސިލް ރިސޮ އާރް އިން ހިއުމަން.އެޗް.ސީ.އެޗް.އޯ

އާ ގުޅުންހުރި ސަރވޭ  33ގެ މާއްދާ ) ޑީ .ޕީ.އާރް.ސީ (ކޮންވެންޝަން ފޮރ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޕީޕަލް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީޒް 

ންޑް އެކްޓިވިޓީޒް އަށް ބޭނުންވާ އޮން ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓްޓިއުޝަންސް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީޒް އެ

ގެ  ހިއުމަން ރައިޓްސް ޓްރެއިނިންގ މެނުއަލްގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ފޮނުވުމާއި، .އެފް.ޕީ.މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ފޮނުވުމާއި، އޭ 

  . އޭޕީއެފް ގެ އެނުއަލް މީޓިންގ އަށް ކޮމިޝަނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ

އާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސަރވިސް ފޮރ ) އައި.ޑަބްލިޔު.އާރް(ރާއުލް ވޮލަންގބަރގް ިއންސްޓިޓިއުޓް އިތުރުން އަދި މީގެ 

ކޮމިޝަނުން ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް  އާއެކު )އާރް.އެޗް.އެސް.އައި(ހިއުމަން ރައިޓްސް 

އެދި ހުށަހެޅުމަށް މިދެފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން މިދެ ފަރާތުންވެސް އެފަރާތުން ކޮމިޝަނާއެކު މާއެކު މިކަމަށް ނިންމަވާފައިވު

ޔޫ .އޯ.ވަނަ އަހަރުގައި މިދެ ފަރާތާއެކު އެމް 2012މިހެންކަމުން . ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ

  .ގައި ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ

- ކޮންސަލްޓަންޓް މިސް ހެލެނާ ނައިގްރެން  ހެލްތް އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ގެ  WHO– 2011ޖެނުއަރީ  31 •
 އި ސިއްހީދާއިރާގެ ޞިއްޙީ ހިދުމަތްތަކާކްރޫގްއާ މެންބަރުން ބައްދަލުކުރައްވާ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ނަޒަރުން ރާއްޖޭގެ 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުގައި ކޮމިޝަނުން މިބައްދަލުވު  .މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވުނެވެ މަޝްވަރާކޮށް ޙާލަތާބެހޭގޮތުން 
ހެދިފައި ނެތުމާއި ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވި ޤާނޫނެއް  ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ސިއްހަތާބެހޭ ކަންކަމުގެ 

އެގޮތުން މުޖުތަމައުގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދުތައް . ހިމެނެއެވެފައިވުން ގިނައަހަރުތަކެއް ވެ 
ޤާނޫނީގޮތުން ޚާއްސަކަމެއް ދޭންޖެހޭނެކަމުގިައ  އެނގެން ނެތުމާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ސިއްހީ ދާއިރާއިންވެސް

  . އެވެގަކުރިކޮމިޝަނުން ފާހަ 

 ޒިޔާރަތްކުރި ރާއްޖެއަށް  ޚާބު ރޭވި ހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތި –2011ފެބްރުއަރީ  2 •
ލޯކަލް  މި ބައްދަލުވުމުގައި. ކުރިއެވެބައްދަލުކޮމިޝަނުން  ން އެސެސްމަންޓް ޓީމްއާއިލެކްޝަ ކޮމަންވެލްތުގެ 

މާއި މި ންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހޯދުކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޓީމުގެ ފަރާތުން އޮޅުންފިލުވުމަށް ބޭނު
ދު ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބުގެ އެކި ކަންކަމާމެއިންތިޚާބުގައި ކޮމިޝަންގެ ދައުރަކީ ކޮބައިތޯ އާއި ޖުމްލަގޮތެއްގައި 

   .ދެކޭގޮތް އޮޅުން ފިލުވިއެވެ

ސިންހާ  .ޑރ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮގްރާމަރކެނޭޑިއެން ރެޑް ކްރޮސްގެ ހެޑް އޮފް  – 2011ފެބްރުއަރީ  22 •
ރުމަށް މި ޙައްގުތައް ހިމާޔަތްކުމި  ބައްދަލުވުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ . ވިއެވެމެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއް  ކޮމިޝަން 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ  ތާއި،ކުރަމުނާްދ މަސައްކައަދި  ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ 
ހުށައެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ކޮމިޝަނަށް  ގޮންޖެހުންތައް އަދި

  .ކުރެވުނެވެ މާތު ހިއްސާ މައުލޫ



 
  84  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

" ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ އަސާސްތަކާއި ހައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެކުލަވާލާ ޕްރޮޖެކްޓް  - 2011ފެބްރުއަރީ  24 •
ގެ ތެރެއިން " ޕްރޮމޯޝަން އޮފް ފަންޑަމެންޓަލް ޕްރިންސިޕްލްސް އެންޑް ރައިޓްސް އެޓް ވަރކް އިން މޯލްޑިވްސް

 ރި ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޮގަނައިޒޭޝަން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއާ ގުޅުންހު
ގެ ބޭފުޅުންނާއެކު )އެލް.އޯ.ޑީ.އެސް.ޔޫ(އާ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ލޭބަރ ) އޯ.އެލް.އައި(

ފައި ތު ހިއްސާކުރުމަށް އެއްބަސްވެއެގޮތުން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާ. ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ
  .ވެއެވެ

ކަމަށްވާ   ސާކް ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލްކުރާ  ސަރަހައްދީ ޖަމިއްޔާއެއް  -  2011އޭޕްރީލް  25 •
ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގައި  17އިން " ޕީޕަލްސް ސާކް"

އްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނާއެކު ހިއްސާކުރުމާއި އެޖަމިއްޔާގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ ކުރާނެ މަސަ
ގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ލުން ހޯދައި މަޝްވަރާކުރުމަށް  އެ ޖަމިއްޔާރުއެއްބާ

ސާކް ޤައުމުތަކުގައި ހުރީ އެއްގޮތް މައްސަލަތަކެއްކަމާއި ހުރިހާ މިބައްދަލުވުމުގައި . ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ
ޤައުމުތަކުން ގުޅިގެން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކޮށްގެން މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ 

އިންސާނީ ހައްގުތައް ، ޑިމޮކްރެސީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ފާހަގަކުރި އެގޮތުން . މުހިއްމުކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ
  .މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ވިޔަފާރި ހިމެނެއެވެ ، )އަންހެނުން، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން(

ޒޭބާ ތަންވީރް ބުޚާރީ . ޔުނިސެފްގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަގާމާއި މިސް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ  – 2011 އޭޕްރީލް  26 •
މި ބައްދަލުވުމުގައި ޔުނިސެފް އާއި ގުޅިގެން . މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ ހަވާލުވުމާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަން 

ވިދާނެ ކަންކަމާމެދު ކޮމިޝަނުންކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި މިމަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި ކުރެ
  .މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ

ކުރީގެ ރައީސް  ގެ މެންބަރު އަދި މޮރިޝަސްގެ ) އެފް.އެލް.ޖީ (ފައުންޑޭޝަން ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް – 2011މެއި  3 •
ބައްދަލު  ނާ މެންބަރުން ގެ ކޮމިޝަން ކްރިސްޓޮފަރ ކަސާމް އުތީމް އާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސަރ ރޮބިްނ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަމުންދާ ޑިމޮކްރެޓިކް ބަދަލުތަކާއެކު ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ . ކުރެއްވިއެވެ
އަދި . ޙައްޤުތަކުގެ ހާލަތަށް އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޖީއެލްއެފް ގެ ފަރާތުން ސާފުކުރެއްވިއެވެ

މަސައްކަތުގައި  ޤުތައް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން ގެންދާރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައް
އަދި މީގެއިތުރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް . ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާބެހޭ ގޮތުންވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއެވެ

އިވާ، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް ނުހެދި ލަސްވުމާއި، ކުރިއެރުވުމުގައި ޖުމްލަކޮށް ރާއްޖެއަށް ދަތިވެފައިވާ ކަންކަން ކަމުގަ
  .ތަންފީޒީ އިދާރާތައް ޒަމާނާގުޅޭގޮތަށް ތަރައްޤީ ނުކުރެވުން ފަދަ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވުނެވެ 

 ސަރަޙައްދީ  ޔޫއެންޑީޕީގެ ދެކުނާއި ހުޅަނގު އޭޝިޔާ ޑިވިޝަންގެ، އަދި އޭޝިޔާ އާއި ޕެސިފިކްގެ– 2011މެއި  4 •
މި . ވިއެވެގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްބިއޯުރގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ މިސް ފަޑްޒާއީ ގަވަރަޑްޒިމްބާ ކޮމިޝަން 

އަދިޔޫއެންޑީޕީ އާއި ކޮމިޝަންގެ . ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވުނެވެ
ދެވިދާނެ  މާބެހޭ ގޮތުންނާއި ދެފަރާތުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުންމަސައްކަތްތަކުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރު

އަދި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޔޫއެންޑީޕީ ގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ . ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ 
ދާއިރާއިން ކުރިމަތިވެފައިވާ ތަފާުތ  ގެކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލުބަދަލުކުރެވި، ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކު އިތުރު

  .އެކި މައްސަލަތަކާމެދު ވެސް ވާހަކަ ދެކެވިފައިވެއެވެ 

ރަހާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ހާލަތާބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަ - 2011މެއި  25 •
ނޑައަ ޅުއްވާފައިވާ ބައެއް ސަފީރުންނާ ކޮމިޝަންގެ ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކަ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް . މެންބަރުން ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ



 
  85  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މރ ޓްނަރ، ޖެން އުމެ ޕްމޮ. ބަރނާޑް ސަވެޖް، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ސަފީރު މރ.ކަ
. ޖޭމްސްޖޯން ރެންކިންއެވެ. ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ސަފީރު ކްރިސްޓީން ރިބިޗަން އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަފީރު މރ

ގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވަމުންދާ ފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައި  ކޮމިޝަންގެ 
ށް ބާރުއަޅަމުން ގެންދާކަން ޤްވާމީ މުޢާޙަދާތައް ރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތަހުރަސްތަކާއެކުވެސް ބައިނަލްއަ

އަދި ޑިމޮކްރެސީ އާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން . ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ
  .ދެންނެވިއެވެ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަން ހޯދަން ބޭނުންވާކަމުގައިވެސް

އިންޓަރނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ އެންޑް އިލެކްޓޯރަލް އެސިސްޓެންސް  – 2011ޖޫން  15 •
ޝަނުން ސްއާ ކޮމިއެންޑްރޫ އެލި. ޝިއާ ޕެސިފިކް މރގެ ޑިރެކްޓަރ ފޮރ އޭ ) އައިޑިއާ އިންޓަރނޭޝަނަލް (

ސްޓޭޓް "އައިޑިއާ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އި މަޝްވަރާކުރެވުނީ އިންޓަރނޭޝަނަލްމި ބައްދަލުވުމުގަ. އެވެބައްދަލުކުރި
ނޑުގެ އަލީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ " ޑިމޮކްރީެސ އެސެސްމަންޓް އޮފް ޑިމޮކްރެސީގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރުމުގެ  އޮނިގަ

ނޑާބެހޭ މަޢުއެގޮތުން އައިޑިއާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ . ދިރާސާއެއް ހެދުމާމެދުއެވެ ލޫމާތު ކޮމިޝަނާ އޮނިގަ
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މި ދިރާސާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ހިއްސާކުރައްވައި 
ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ . ވެވެއެމަޝްވަރާކުރައްވާފައި

އަދި ކޮމިޝަނުން ކުރާ . ފައެވެާކގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްއި، އެޗްއާރްސީއެމްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައޮތްގޮތާ ހާލަތު
އެކިއެކި ދިރާސާތަކާއި މަސައްކަތްތަކަށް އައިޑިއާގެ ފަރާތުން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން 

 .އިމުކުރުމަށް އެއްބަސްވެވުނެވެމަޝްވަރާކުރެވި އެއްބަސްވުމެއް ގާ ދެފަރާތުެގ މެދުގައި

ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ (ICC)ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓު  -  2011ޖޫން  19 •
ގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް (CICC) މި ކަމާ ބެހޭގޮތުން ކޯލިޝަން ފޮރ ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓް 

މި . ވިއެވެއްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރެއްބަ ބެލެއިސް ސެރާނޯ ކޮމިޝަނާ އެވްލީން ސަރަޙައްދުގެ ކޯޑިނޭޓަރ، މިސް
 ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ގޮތުން ރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ މެދުއި އައިސީސީގައި ބައިވެރިވުމާ ބައްދަލުވުމުގަ

ކުރެވިދާނެ ދައުރާ މެދު އަދި މަދަނީ ކަމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އަދާމި. މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ
 .ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ސީއައިސީސީއަށް ހޯދުމާބެހޭގޮތުންވެސް ވާހަކަދެކެވުނެވެ 

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން  ،އަށް 23ން  02 ޑިސެމްބަރ 2011 - 2011ޖޫން 26 •
ސްރީލަންކާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޒުވާނުންގެ ކޭމްޕްގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުންދާ ސްރީލަންކާގެ 

ެގ (SUNFO)އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ސްރީލަންކާ ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ފްރެންޑްޝިޕް އޮގަނައިޒޭޝަން 
އޭ ޑެޝަޕްރިޔާ ވިޖޭތުންގާ . ޑަބްލިއު. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަދި ލަންކާގެޕީސް އެމްބެސެޑަރެއް ކުަމގައިވާ ޑރ

   .އެމް އަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.ސީ.އާރ.އެޗް

ގެ ދެކުނު އޭޝިޔާ )އެމްއައިއޯ(އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯރމައިގްރޭޝަން  –2011ޖޫން  5 •
ސަރަހައްދުގައި އެޖަމާޢަތް ތަމްސީލުކުރައްވާ ރީޖަނަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް، މިސް ރަބާބް ފާތިމާ އާއި އެޖަމިއްޔާގެ 
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް މައިގްރޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ގެ ލޭބަރ އެންޑް ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިވިޝަންގެ އިސްވެރިޔާ 

 މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި . ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ ފެޑްރީކޯ ސޯޑާ އާ . މރ
ހާލަތިާއ  ސީންނާއި، ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގގެ އުޅޭ ބިދޭއުޅޭ ބިދޭސީން، ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ރަސްމީލިޔެކިޔުންތައް ނެތި 

މި ބައްދަލުވުމުގައި އައިއޯއެމްގެ ފަރާތުން ވަނީ  .ންނެވެ އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރެވެމުންދާ މައްސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތު 
ގުޅުންހުރި  ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި އަދި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންނާ

ނީ އޮނިގަނޑު ބެހޭގޮތުންނާއި މި ކަންކަމާގުޅޭ ޤާނޫދިނުމާ އެކިކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް
ށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަން ހަރުދަނާކޮށް، މިކަންކަން ބެލޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަ

އަދި . މި ކަމުގައި އެޗްއާރްސީއެމްއިން އަދާކުރާނެ ދައުރާމެދު ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ ށް،ހާމަކޮ



 
  86  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

އަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ޙިމާޔަްތކޮށްދިނުމާބެހޭ ބައިނަލްލާތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޢާއިންނާއި އެ މީހުންގެ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީ
ރާއްޖެއިން ތަސްދީޤުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ މިކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔާ، އެ ކަމާގުޅިގެން ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 .ތު ސާފުކޮށްފައިވެއެވެމްގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާމަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުންވެސް އައިއޯއެ

އެނުއަލް ހިއުމަން ޓް އަދި މުކުރާ ސްޓޭޓް ރިޕޯޓްމަންޓުން ޢާންގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާއެމެރިކާ -  2011ސެޕްޓެމްބަރު  8 •
ޓަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ކޮލޮމްބޯގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބެސީގެ ޕޮލިޓިކަލް އެންޑް އިކޮނޮމިކަލް ރައިޓްސް ރިޕޯ

  .ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެތާޤް އާއެކު ޝްމަތު މު ޠިމޯލްޑިވްސް އަލްފާޟިލާ ފާ ސްޕެޝަލިސްޓް ފޮރ 

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހަރ އެކްސަލަންސީ މްިސ  – 2011އޮކްޓޯބަރ  4 • އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަ
ންބަރުން މިޝަން މެ ފަރ ގަނިންގް އާއި ކޮކްރިސްޓޮ. ޕޮލޮޓިކަލް އޮފިސަރ މރ ޕެޓްރިޝާ ބުޓެނިސް އާއި

އި މި ބައްދަލުވުމަކީ އެ ބޭފުޅުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދަވަ . އެވެބައްދަލުކުރި
 .ބައްދަލުވުމެކެވެ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ނިއުޒިލެންޑްގެ ހައިކޮމިޝަނަރ  – 2011ނޮވެމްބަރު  24 •
މި ބައްދަލުވުމުގައި . ވިއެވެން މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްޝަ ޕީޓަރ ހެމިލްޓަން ކޮމި. ލަންސީ މރއެކްސަ .ހިޒް

ސާފުކޮށް ނިއުޒިލެންޑް ސަރުކާރުން އެހީތެރިވެވިދާނެ ގޮތްތަކާމެދު  ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު 
 .މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސައުތް ސެންޓްރަލް އެންޑް އޭޝިއާ ބިއުރޯގެ ޑެސްކް  އެމެރިކާގެ -  2011ނޮވެމްބަރު  29 •
ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގައި .  ވިއެވެލުކުރެއްބައްދަ އެމިލީ ފްލެކްނަރ ކޮމިޝަނާޝީލާ ބެރީ އަދި ން ކަމަށްވާ އޮފިސަރު

ނީ ހައްގުތައް ކުރިއަރުވާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ދިމާވާ އިންސާނީ ޙައްގުތަކާއި ގުޅުންހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި އިންސާ
 .މައްސަލަތަކާމެދު ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެއާއި އެފަދަ އްސަކޮށް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ޚާ، ގޮންޖެހުންތައް

  އްޤުތަކާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން އިންސާނީ ޙަ  121.

ޑުތައް ކުރިއެރުވުމަށާއި ނއިދާރާތަކުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ވަނަ  2011އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން 

  .ތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ ވާ ޙަރަކާތްއަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައި

ލީގަލް "އަށް އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި ބޭއްވުނު، ސައުތް އޭޝިއާ ކޮންފަރެންސް އޮން  2011ފެބްރުއަރީ  26- 25 •
ގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޖީހާން މަޙްމޫދު " އެމްޕަވަރމެންޓް އޮފް ދަ ޕުއަރ

ކޮންފަރެންސްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ބައެއް ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ދެކުނު އޭޝިއާ  މި .ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
 ސަރަހައްދުގެ އަދުލްއިންސާފް އާއި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމް، ހައްގުތަކާއި ޤާނުނުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާއި 

ހަމަކަން ންސާފުގެ ތެރެއިން ހަމަމުޖުތަމައުގެ އާއްމު ހާލަތަށް ވުރެ ނިކަމެތިކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އަދުލް އި 
ދުެކނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން މިދާއިރާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަދަނީ . ހިމެނެއެވެ އްތްތަހޯދައިދެވޭނެގޮ

 .ޖަމިއްޔާތަކުންވެސް މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވިއެވެ

ލް އޮފް ީސނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ރައުންޑް ޓޭބަ"އަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީގައި ބޭއްވުނު  2011މާޗް  26 - 22 •
 .ގައި ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަޙުމަދު ޝާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ" އޮފިސަރސް

 



 
  87  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ކެޕޭސިޓީ އެސެސްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ "އަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކްގައި ބޭއްވުނު  2011މާޗް  30 -  28 •
  .މުއުމިނާ ވަޙީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ ގައި ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ " ވަރކްޝޮޕް

ރީޖަނަލް ސެމިނަރ އޮން ސިޓިޒަްނ "އަށް ފިލިޕީންސްގެ މެނީލާގައި ބޭއްވުނު  2011މާޗް  31 - 29 •
ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސާ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙްމަދު ބައިވެރިވެ " އެސެސްމަންޓް އޮފް ޑިމޮކްރަސީ

ކުރުވުމާއި ޑިމޮކްރެސީ ދިރާސާކުރައްވާ ނުވަތަ އެކަމަށް  ޑިމޮކްރެސީ އާ ބޭހޭގޮތުން ހޭލުންތެރި .ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
ފައިވާ މި ސެމިނާގައި، ޑިމޮކްރެސީގެ ޙާލަތްތަކާއި ދީ ޝައުގުވެރިވާ ގައުމުތަކާއި، މަދަނީ މުޖުތަމައުތަކަށް ދައުވަތު
މަކުން ގައު 14އަދި ބައްދަލުވުމުގައި . ރާކުރެވުނެވެމެތޮޑޮލޮޖީއާ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއިމެދު މަޝްވަ

  .މަންދޫބުން ބައިވެރިވިއެވެ

ގައި ސްވިޓްޒަރލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި ބޭއްވުނު، ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ އެންޑް ބޯޑް މީޓިންގ އޮފް  2011އޭޕްރިލް  1 •
ންބަރު އަލްފާޟިލާ ޖީހާން ގައި ކޮމިޝަންގެ މެ) އޭޕީޓީ (ދި އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ދަ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ 

 .މަޙްމޫދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

އަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބަރކްޝައަރ ގައި ބޭއްވުނު ކޮމަންވެލްތް ފޯރަމް އޮފް ނޭޝަނަލް  2011މެއި  14 – 13 •
މުަދ ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސާ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙް" ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް

ނޑުގޮތެއްގައި  .ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އިންސާނީ  މައިގަ
މިބައްދަލުވުމުގައި  މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި މޫސުމަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ހިޔާލުބަދަލުކޮށް ޙައްޤުތަކާއި

 .ހުށަހެޅިއެވެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ރި ގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެއިން ހު ނީ ޙައްޤުތަކާއިންސާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާއި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ "އަށް ސްވިޓްޒަރލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި ބޭއްވުނު  2011މެއި  19 – 17 •
އޮފް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ފޮރ ދަ ޕްރޮމޯޝަން އެންްޑ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ހިއުމަން 

ރައީސާ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަޛްރާ ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ  24ގެ ) 24އައިސީސީ " (ރައިޓްސް
 މިބައްދަލުވުމުގައި  .އަޙްމަދާއި ކޮމިޝަން މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޠަލާލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް  ނޭޝަނަލް ،ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މުޅި ދުނިޔޭގައި
ފޯރ  މަދު އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އިތުރުވެފައިވާތީ އޮފީސް އޮފް ދި ހައިކޮމިޝަނަރ ފާއިތުވެދިޔަ) އިއެންއެޗްއާރއަ(

ކަތްތައް އިުތރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އިން މިއިންސްޓިޓިއުޝަން ތަކުގެ މަސައް) އޯއެޗްސީއެޗްއާރ(ހިއުމަން ރައިޓްސް 
 ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ދާއިރާތަކުގެ  އަދި މަޝްވަރާކުރެވުނު . ބާރުއަޅާފައިވެއެވެ

  .ހިއުމަން ރައިޓްސްއާ ހުރި ގުޅުން ހިމެނެއެވެ ވިޔަފާރިއާއި ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުންނާއި،

އޮން  ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން "އަށް މެލޭޝިއާގެ ކުއާލަލަމްޕޫރު ގައި ބޭއްވުނު  2011ޖޫން  21 – 20 •
އޮފް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްޓިވް ރައިޓްސް އިން ޓު ދަ ވަރކް އިންޓަގްރޭޓިންގ ރިޕްރޮޑަ

ގައި ކޮމިޝަން މެންބަރު އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމާއި ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ " އިންޓިޓިއުޝަންސް
  .ވެއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޛަހީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެ

 ސަރަޙައްދުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަދަނީ  ގައި ބޭންކޮކްގައި އޭޝިޔާ  2011ސެޕްޓެމްބަރ  5 •
ެއންޖީއޯޒް ނެޓްވޯރކް އޮން ނޭޝަނަލް  އޭޝިއަން "ޖަމާޢަތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާ 

ހިއުމަންރައިޓްސް  ގެފަރާތުން، އޭޕީއެފްއާ ގުޅިގެން އޭޝިޔާ ޤައުމުތަކުގެ" ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް
ޢަލީ . ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަން މެންބަރު ޑރ ކޮމިޝަންތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބަލާ ރިވިއު ކުރުމަށް 

އިންސާނީ  އޭޝިޔާ ގައި ޖަމާޢަތުން އެކުލަވާލާފައިވާއެރިވިއު ކުރެވިފައިވަނީ  މި. ޝަމީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ 
   .ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ  2010ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ގޮތާބެހޭ ރިޕޯޓް  ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުއައްސަސާތައް ޤާއިމްކުރުމާއި



 
  88  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

އެނުއަލް މީޓިންގ އެންޑް ބައެނިއަލް "އަށް ތައިލެންޑްގެ ބޭންކޮކްގައި ބޭއްވުނު  2011ސެޕްޓެމްބަރ  8 – 6 •
ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސާ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް )" އެފް.ޕީ.އޭ( ޝިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމްކޮންފަރެންސް އޮފް ދި އޭ

ޢަލީ ޝަމީމާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާހިދު ބައިވެރިވެ . ޢަޛްރާ އަޙްމަދާއި މެންބަރު ޑރ
މުއައްސަސާަތކުގެ  ޤުތަކާބެހޭ ޤައުމީއަކީ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގައިވާ އިންސާނީ ޙައް އޭޕީއެފް. ވަޑައިގަތެވެ

 އޭޕީއެފްގެ  .ޖަމްޢިއްޔާގެ އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރެކެވެ  އެޗްއާރްސީއެމް އަކީ މި. މައި ސަރަހައްދީ ޖަމްޢިއްޔާއެވެ
އައު ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުން ފަދަ މުހިންމު  މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވި ޢާއްމު ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި

ށް ހުޅުވާލައިގެން މެމްބަރުންނަ އެޖަމާޢަތުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި  މުންތައް ނިންމޭ ނިން
 8އަދި  7އޮތީ  ކޮންފަރެންސްބައެނިއަލް ބާއްވާ، އޭޕީއެފްގެ  ކޮންމެ ދެއަހަރަކުން . ވަނަ ދުވަހު އެވެ 6 ސެޕްޓެމްބަރު

ނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވަނީ  ކޮންފަރެންސްގައިމި . ވަނަ ދުވަހުއެވެ ތަރައްޤީ ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ "މައިގަ
ގޮންޖެހުންތަކުގެ އިތުރުން  އާއި، މިޙައްޤު ލިބިގަތުމާއި ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ހުރި  ) ރައިޓް ޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް" (ޙައްޤު

 އާ ދެމެދު. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންތަކާއި އދ މިގޮތުން. ވެމިކަމުގައި ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާބެހޭ ގޮތުންނެ 
ގުޅިގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ކުރާ އަސަރުތައް  އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމާއި، ތަރައްޤީ ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާ

  .ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ  ފަދަ ތަފާތު އެކި

ސްޓރެންތެނިންގ "އަށް އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ގައި ބޭއްވުނު ވަރކްޝޮޕް އޮން  2011އޮކްޓޯބަރ  18 – 17 •
ގައި ކޮމިޝަން " ވަޓް ރޯލް ފޮރ ސިވިލް ސޮސައިޓީ: ރީޖަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކޯޕަރޭޝަން އިން ސައުތް އޭޝިއާ

  .ޢަލީ ޝަމީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ .ޑރމެންބަރު 

އޭޕީޓީ ގްލޯބަލް ފޯރަމް އޮން ދި "އަށް ސްވިޓްޒަރލެންޑްގެ ޖެނީވާގައި ބޭއްވުނު  2011ނޮވެމްބަރ  12 – 10 •
ގައި ކޮމިޝަން " ފްރޮމް ޕްލެޖަސް ޓު އެކްޝަންސް: އޯޕީސީއޭޓީ ޕްރިވެންޓިންގ ޓޯޗަރ، އަޕްހޯލްޑިންގ ޑިގްނިޓީ

ގައި ބޭއްވުނު އޭޕީޓީ  2011ރ ނޮވެމްބަ 12އަދި . މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޖީހާން މަޙްމޫދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ
  .ބޯޑް މީޓިންގ ގައި ވެސް އަލްފާޟިލާ ޖީހާން މަޙްމޫދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އެންއެޗްއާރއައި "އަށް ސައުތް ކޮރެއާގެ ސޯލްގައި ބޭއްވުނު  2011އޮކްޓޯބަރ  13 – 10 •
ކޮންޖަންކްޝަން ވިތް އައިސީސީ ބިއުރޯ އެންޑް ކޮންފަރެންސް އޮން ބިޒްނަސް އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން 

ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސާ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙްމަދު ބައިވެރިވެ " އައިސީސީ ވަރކިންގ ގްރޫޕް
  .ވަޑައިގަތެވެ

ރީޖަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސާކް "އަށް ނޭޕާލްގެ ކަތުމަންޑޫ ގައި ބޭއްވުނު  2011ސެޕްޓެމްބަރ  21 – 20 •
. ގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޠަލާލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ" ޑިމޮކްރަސީ ޗާޓަރ
ގެ ދެލިކޮޕީގައި ވާ މުހިންމު 'ސިޓިޒެންސް އިނިޝިއޭޓިވްސް: ސާކް ޑިމޮކްރެސީ ޗާޓަރ'މިބައްދަލުވުމުގައި 

ވަނަ  17މިބައްދަލުވުމުން އެކުލަވާލާ ޑްރާފްޓް އަދި . މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅުވާލާ ބައިވެރިން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ
  .ސާކްސަމިޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމިއެވެ 

ންގ ޓިރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން އެޑްވޮކޭ "އަށް ފިޖީ ގެ ސުވާގައި ބޭއްވުނު  2011ނޮވެމްބަރ  30 – 28 •
ޟިލާ މަރްޔަމް ޢަޛްރާ ލްފާ ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސާ އަ" އަ ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް މެކޭނިޒަމް

މިަބއްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  .އަޙްމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ
ގޮތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރެޒެންޓޭޝަނެްއ 

  .ވިއެވެދެއް

   



 

 އާޕެޓްރިޝި
 ބައްދަލުވުން

 

ންވެލްތުގެ 

ެ ސަލަންސީ މިސް 
މިޝަނުން ބޭއްވި

އިގެންނެވި ކޮމަން
 .ލުވުން

ފީރު ހަރ އެކްސަ
ކޮމި ގަނިންގ އާ 

ވަޑަ ވމަށް ރާއްޖެ 
ކު ބޭއްވި ބައްދަލު

ފއި ހުންނަވާ ސަ
ފަރ ކްރިސްޓޮ. ރ

 

ބެއްލެވު ކަންތައް 
އެކުސްމަންޓް ޓީމާ

ނޑައަޅުއްވާފަ ށ ކަ
ލ އޮފިސަރ މރ

ގެ ކގެ އިންތިޚާބު
އިލެކްޝަން އެސެސ

ކާއިން ރާއްޖެއަށް
ޓިކަލްސް އާއި ޕޮލި

ލް ކައުންސިލްތަކު
އި

އެމެރިކާ
ބުޓެނިސް

ލޯކަލް
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ފ ލޭބަރ ގެ 

އެކު ބޭއްވި ބައްނާ

ޑިޕާޓްމަންޓް އްޮފ

ބައެއް ސަފީރުންނާ

ޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑ
 ބައްދަލުވުން 

 ނޑައަޅުއްވާފައިވާ
  
 

ޔުނައިޓެ އި އާ ޝަން
ބޭއްވި ބަ ންނާއެކު

 

 ރާއްޖެއަށް ކަނ

ގަނައިޒޭޝަބރ އޯ
ބޭފުޅުން

ޕްގެ ޤައުމުތަކުން

ރނޭޝަނަލް ލޭބަ

ޔޫރަޕް

އިންޓަ



 
  89  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން . 13

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރާއި ހުނަރު މަތި ކުރުމަށާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން 

މިގޮތުން، . ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެވަނަ އަހަރު ގިނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގިައ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން  2011

ވަނަ އަހަރު ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކަށާއި، ރާއްޖެއާއި  2011ކޮމިޝަނުގެ އެނުއަލް ވާރކް ޕްލޭންގައި ހިމެނިގެން 

ތަމްރީން  35ޖުމްލަ . ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާފައިވާ ކުރު  މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވާފައިވެއެވެ

ޕްލޭންގައި  ފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ރު ކޮމިޝަނުގެ މަޤްޞަދަކަށް ބަލާ ތު ހޯދައިދެވުނުއިޞަފުރު 99ގައި ރާމްޕްރޮގް

ޓިކް އޭރިއާގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިދާރީގޮތުން، މަސައްކަތް ހަލުވި ތީމެ 5ކަޑނައެޅި އަމާޒު ކުރެވިފައިވާ 

ން އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ ތަމްރީން ތަކަާށިއ ށާއި މުވައްޒަފުދެވޭ ތަމްރީންތަކަކުރުމަށް 

މީގެ އިތުރުން . ށެވެޓްމަންޓް ތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ މައްޗަގެ ވަކި ވަކި ޑިޕާ ކޮމިޝަނު 

އެްއ " ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް އެނަލިސިސް" ންވާ ރޮނގުތައް ހޯދުމަށް އަހަރު މުވައްޒަފުންނަ◌ަށް ތަމްރީން ބޭނު ވަ◌ަނަ 2011

މި . ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ ތުތަކެއްސަ◌ަ ހެދުމަށްފަހު އެ އެނަލިސިސް އަށް ބެލުމަށްފަުހ އިތުރު ތަމްރީން ފުރު

ރާމް ރަދުގައި ހިންގާފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްޚައިގެން، ކޮމިޝަނެުގ މްތަކަކީ ކޮމިޝަނުން އިސްނަގަދެންނެވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާ

ލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާ އަޤުއާމީ އިދާރާތަކުގެ މާތަކުގެ އިތުރުން، ބައިނަލް

  . ވެކެފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ތަކާއި މަދަނީ ޖަމާއަތްތަކުންނާއި ސަރުކާރުން ލިބި

 

 

  ހިންގިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް
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  11.6%   28  12  ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގިފައިވާ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް 

  0.4%   1  1  މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ގުބޭރުގައި ހިންގިފައިވާ ދިރާއްޖެއިން 

  87.9%   212  23  ރާއްޖޭގައި ހިންގިފައިވާ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް

  

  ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން  131.

ވަނައަހަުރ  2011އްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަކީ ކޮމިޝަންގެ އަމާޒަކަށް ވާތީ، މުވަގެ ދާއިރާއިން އިންސާނީ ހައްޤުތަކު

ރޒް އިްނ ހިއުމަން ރައިޓްސް"ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް  ތު ހުޅުވާލައި އެއް ޞަސްކޮލާރޝިޕް ގެ ފުރު" މާސްޓަ

އަހަރު ދުވަހުގެ މިކޯހުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވަނީ ތައިލޭންޑްގެ  1. ތު ދެވިފައިވެއެވެޞަމުވައްޒަފަކަށް އެފުރު

 . ވެމަހިޑޯލް ޔުނިވާރސިޓީއަށެ

  މްތައް ލިބިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާ / ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރުމުއްދަތަކަށް ހިންގާފައިވާ  231.

 12ވަނަ އަހަރު  2011ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް  17މުޅި ޖުމްލަ 

ޕްރޮގްރާމެއް ފިޔަވާ ހުރިހާ ތަމްރީން◌ް  3ރުން ތަމްރީން ލިބިގަނެފައިވާއިރު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަށް މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއިން ބޭ

އޭޝިއާ އެގޮތުން . ޕްރޮގްރާމަކަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވާފައިވަނީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ޖަމާއަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައެވެ 



 
  90  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގެ  4އިން  ).ޕީޓީ  .ޑީ(މް ޑިޕްލޮމަސީ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާއާއި ) އެފް.ޕީ.އޭ(ޕެސިފިކް ފޯރަމް 

  . އެވެވަނީ ލިބަިފތު ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޞަފުރު

  

  ތައް ވާރކް ޝޮޕް / ޕްރޮގްރާމް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބައިވެރިވި ތަމްރީން  331.

  ބައިވެރިން   ޕްރޮގްރާމް  ޤައުމު / ރަށް   މުއްދަތު   #

ކެޕޭސިޓީ އެސެސްމަންޓް   ބެންގްކޮކް   ދުވަސް  2  1

  ޓްރެއިނިންގ ވާރކްޝޮޕް

  މިނާ ވަހީދު އުޑިރެކްޓަރ،މު

/ ސިޑްނީ  ދުވަސް  3  2

  އޮސްޓްރޭލިއާ

  ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، އަޙުމަދު ޝާހިދު  އޯ މީޓީންގ .އީ.ސީ

/ ބެންގްކޮކް  ދުވަސް  4  3

  ތައިލޭންޑް 

ޓަރީ ސެކެްރ ،މެމްބަރ، ޖީހާން މަހުމޫދު  ލީޑަރޝިޕް ފޯރ މެނޭޖަރސް

  ޖެނެރަލް އަޙުމަދު ޝާހިދު 

/ ނިއުދިއްލީ  ދުވަސް  7  4

  އިންޑިއާ 

ސްޓްރެންތެނިންގ އެޕްލިކޭޝަން 

  އޮފ ސީޑޯ އިން ސައިޓު އޭޝިއާ 

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ ޟުހައްމަދު ސުނާދު 

  އަޙުމަދު ލަތީފް

5  19 

  ދުވަސް

/ ދިއްލީނިއު

  ޓިމޮލެސްޓޭ 

އެނުއަލް ހިއުމަން  21. ޕީ.ޓީ .ޑީ

ރައިޓްސް އެންޑް ޕީޕަލްސް 

  ޑިޕްލޮމަސީ ޕްރޮގްރާމް

ސެކްރެޓަރީ، އައިޝަތު އިމްތިޝާލް 

  އިބްރާހިމް

/ މަންޑޫކުަތ  ދުވަސް  5  6

  ނެޕާލް 

ބްލެންޑަޑް ލާރނިންގ ކޯސް އިން 

 ޓޯޗަރ ޕްރިވެންޝަން ފޮރ

  އައި.އާރ.އެޗް.އެން

އެސިސްޓަންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 

މޫސާ އިލްހާމް، ޒުލައިޚާ ، هللاމުނާ އަބްދު

  ދާއޫދު، މުހައްމަދު ފިޒްނީ 

/ ކެރެލާ  ދުވަސް  5  7

  އިންޑިއާ 

ބްލެންޑަޑް ލާރނިންގ ކޯސް އިން 

ނެޝެނަލް އިންކުއަރީސް ފޮރ 

  އައި.އާރ.އެޗް.އެން

ސީ ޑިރެކްޓަރ ޝަމްޢުން ޙަމީދު، ޕޮލި

އޮފިސަރ މުހައްމަދު ހުޝާމް އަލީ، 

 އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ޙަމިއްޔާ ލަތީފް

ރޑް ސައުތު އޭޝިއާ / ނިއު ދިއްލީ   ދުވަސް  5  8 އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އައިމިނަތު ތާ

ގެ ތަމްރީނު  ދަދު ޢަ ތު ލިބިފައިވާ ޞަ ފުރު 

 ތު ޞަ ފުރު 
 ގެ ބާވަތް ތަމްރީނު 

  މެމްބަރުން  2

 މުވައްޒަފުން  13
 ހަލުވި ކުރުމަށް / ހަރުދަނާ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް  6

  މެމްބަރ  1

 މުވައްޒަފުން  5
 ތީމެޓިކް އޭރިއާއާއި ގުޅުން ހުރި / އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ކޮންވެންޝަން 4

  ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ސީދާގޮތެއްގައި ގުޅުންހުރި   2  މުވައްޒަފުން  7



 
  91  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  އަޙުމަދު   ވިސިޓިންގ ޕްރޮގްރާމް   އިންޑިއާ 

/ ބެންގްކޮކް  ދުވަސް  5  9

  ތައިލޭންޑް 

ރައިޓްސް ހިއުމަން . ޕީ.ޓީ .ޑީ

އެޑްވަކަސީ އެންޑް މައިގްރަންޓް 

  ވާރކާރސް ޕްރޮގްރާމް

އެސިސްޓަންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 

  އައިމިނަތު ޝިމްޔާޒާ

/ ނިއުދިއްލީ  ދުވަސް  5 10

  އިންޑިއާ 

ޑިރެކްޓަރ ޝަމްއުން ޙަމީދު، އައިޝަތު   އިންޑިއާ  - ސްޓަޑީ ޓުއަރ 

ފަސޯހާ، މީޑިއާ އޮފިސަރ އަޙުމަުދ 

ރިސާރޗް އޮފިސަރ މައުރިާފ ރިލްވާން، 

މުހައްމަދު، އެސިސްޓަންތް 

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ހުސައިން 

މުހައްމަދު ލަތީފް، ލީގަލް އޮފިސަރ މަރިޔަމް 

  ނީލާ 

/ މަނީލާ   ދުވަސް  5 11

  ފިލިޕީންސް 

ސައިން ރަޝީދު، ޙުޑިރެކްޓަރ   ފިލިޕީންސް  - ސްޓަޑީ ޓުއަރ 

ތު ޔައިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ އާޝި

ނާ، މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ ޒީނަތު ޢުޝި

ދު، އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ އްމަޙަމު

މިނަތު ސީމާ، ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ އާ

  ރަންދާ ފުއާދު 

  

    ވާރކްޝޮޕް / ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ރާއްޖޭގައި ބައިވެރިވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  431.

ރަނގަޅުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ގިނަ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ބިނާކޮށް ފެންވަރު 

/ ންގ ނި ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ ޓްރެއި  ފުރުޞަތުތަކެއް މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި  ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް

އެގޮތުން ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކީަކ ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން . ވާރކްޝޮޕްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ

ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ކޮމިޝަނުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދެއްވާފައިވާ ފުރުޞަތުތަކުގައިވެސް 

އައި،ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން،އަދި  .އާރ.އެޗް. އެން، ސީ .ޑީ.އެގޮތުން، އެމް. ރިކޮށްފައިވާނެއެވެ މުވްައޒަފުން ބައިވެ 

  . ވާރކްޝޮޕް ގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ/ ޓްރެއިންގ  23ޖުމްލަ . މާލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް ހިމެނެއެވެ

  ރީނުގެ ބާވަތް ތަމް ތަމްރީނުގެ ފުރުޞުަތ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ޢަދަދު

  ހަލުވި ކުރުމަށް /ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ  09  64

ތީމެޓިކް އޭރިއާތަކާ /އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ކޮންވެންޝަން 06 88

  ގުޅުންހުރި 

  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ސީދާ ގުޅުންހުރި   08  60



 
  92  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

 ސެންސިޓައިޒޭޝަން ވާރކްޝޮޕް  –ރައިޓް ޓު އިންފޮމޭޝަން  531.

ގަިއ  2011މާރޗް  23-22ކޮމަން ވެލްތު ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން 

. ތަކާއި މީޑިއާ ތަކުގެ ކަމާ ބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދެވިފައިވެއެވެުމވައްޒަފުންނަށާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ކޮމިޝަނުގެ 

ބޭފުޅުންނާއި މީޑިއާ ތަކުގައި  5ތަކުން ޖަމްޢިއްޔާ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން މަދަނީ  17މިޓްރެއިނިންގ ގައި ކޮމިޝަނުގެ 

ންސާނީ އި ޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި، މިޕްރޮގްރާމުން މަ. ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ 4މަސައްކަތް ކުރައްވާ 

ޤައުމުގެ ކުރިއެރުވުމާއި ހުރި  އިކޮރަޕްޝަންއާހައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤާއި ޑިމޮކްރަސީ، އެންޓި 

ޚާއްސަކޮްށ އިވާ މިންވަރާއި ގުޅުން ދެނެގަތުމުގެ އިތުރުން މިރީޖަންގައި މައުލޫމާތު ލިބިގަތުގެ ހައްޤު މީހުންނަށް އެގިފަ

ހިއްސާ  މުގެ މުހިއްމުކަން ބައިވެރިންނާޑައެޅުނކަ އްފެންނަ ސިޔާސަތުތަ ށްއެކު ދެފުދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއައި ސިޔާސީ ބަދަލާ

 .ކުރެވުނެވެ

   އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ފޮރެންސިކް ޓްރެއިނިންގ 631.

ގޭޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި އިންވެސްޓިޝަނުގެ ކޮމިމިޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމަކީ 

މިޕްރޮގްރާމުގައި އިންވެސްޓިގޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ . ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމްަށޓަކައި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ

އިނިންގ ގައި ޓްރެމި މުވައްޒަފުން  22ޖުމްލަ ޝަނުގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއެކު ކޮމިއިތުރުން 

ލިސް ސްގެ ޕޮސާރވިމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ނިންގއަކީ،ޓްރެއިގައި ބޭއްވުނު މި  2011ޖޫން  9 – 5. ވެބައިވެރިވެފައިވެއެ

ޓަވިއުކޮށް މި ޓްރެއިނިންގގައި ތަހުޤީޤުގެ މަރްހަލާގައި އިން . އެކެވެ އެކު ހިންގިފައިވާ ޓްރެއިނިންގއެކަޑަމީގެ އެހީތެރިކަމާ

ބަޔާންނަގާނެ ގޮތާއި، ތަހުޤީޤަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ، މައްސަލަ ބަލާނެ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް  

   .ދީފައިވެއެވެން މައުލޫމާތު ޅުޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ ބޭފު

  ގބޭސްޑް ބަޖެޓް އެނަލިސިސް ޓްރެއިނިން  ސް ރައިޓް  731.

 26ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އެހީގައި ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވި ޓްރެއިނިންގ ގައި ޖުމްލަ   ބޭރުގެ އެހީގައި ޕީގެ .ޑީ .އެން.ޔޫ

ސްޓްރީ ވައްޒަފުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނާއި މިނިމު 20މީގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ . މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ 

މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ރައިޓްސް ބޭސްޑް . ފައިވެއެވެއޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ

  .ބަޖެޓެއްގައި ހުންނަންޖެހޭނެ މިންގަނޑު ތަކާއި ބަޖެޓް އެނެލިސިސް ހެދުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ

  ރައިޓްސް؛ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާރސް އޮން އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް  831.

ގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކޮށް، ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަްއ އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ސަޤާފި ހައްޤުތަކަށް ކޮމިޝަން 

އޮކްޓޯބަރ  20-  16ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެހީގައި، .ޑީ .އެން .ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޓްރެއިނަރުން ބިނާކުރުމަށް، ޔޫ

ޓްރޭނިންގ  ނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާރސް އޮން އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސްއިގައި ޓްރެ 2011

މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް . މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ 24މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ޖުމްލަ . ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައިވެއެވެ

އިޓްސް ހިއުމަން ރަ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ސަޤާފީ ހައްޤުތަކުގެ މުއާހަދާއާއިއަމާޒުކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި، އިޖްތިމާއީ، 

  .މެކޭނިޒަމް ހިމެނެއެވެ

   



 

ންޓަރނޭޝަނަލް އައިޑިއާ އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ބޭއްވި ޓްރެއިނިންގ އޮން އި

  އެސެސްމަންޓް އޮފް ޑިމޮކްރަސީ ގެ ބައިވެރިން
 

  

 

އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ސަޤާފި ހައްޤުަތކަށް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ބޭއްވި 
 ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން  ތަމްރީން 



 

އަމާޒުކޮއްގެން ބޭއްވި ށް އަށް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާއި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓަ 17- 13މާރޗް 
 ތެރެއިން  ހައިލެވެލް ޑައިޮލގު ގެ

 

  

 

ލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސާރވިސްގެ އެހީގައި ކޮމިޝަނުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މޯ
ޕްރޮގްރާމްގެ  އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ފޮރެންސިކް ޓްރެއިނިންގމުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި 

 ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ



 
  93  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

 ؛ޓްރެއިނިންގ އޮން އެސެސްމަންޓް އޮފް ޑިމޮކްރަސީ އިން ދަ މޯލްޑިވްސް 931.

-25އެހީތެރިކަމާއެކު ގެ ) އައިޑިއާ(އެސިސްޓަންސް  ޓިއުޓް ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ އެންޑް އިލެކްޓޯރަލްޓިއިންޓަނޭޝަނަލް އިންސް

މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން، މަދަނީ  08ކޮމިޝަނުގެ . ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައިވެއެވެގައި އޮކްޓޯބަރު  27

ބޭފުޅުންނާއި ވިލާ  2މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކްގެ ބޭފުޅުންނާއި  2 ގެތަކުގެ ތެރެއިން ޑިމޮކްރަސީ ހައުސްޖަމްއިއްޔާ

. ވެއެވެބޭފުޅުން ބައިވެރިވެފައި 2އަދި ޑިމޮކްރަސީ އައިލެންޑް އިން  ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ޅުންނާއި ބޭފު 2ން ކޮލެޖު

 . އެސެސްމަންޓެއް ހިންގާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ މި ޓްރެއިނިންގގައި ޑިމޮކްރަސީގެ 

  



 
  94  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

 ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން . 14

  ގެ ނިޔަލަށް  2011ޑިސެމްބަރ  31

  
  ނޯޓް 

ޕަބްލިކް  2011

  ބޭންކް އެކައުންޓު 

ޕަބްލިކް  2010

  ބޭންކް އެކައުންޓު 

        ލިބުނު ފައިސާ 

 20,626,188.85 15,430,469  3  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގި 

 -  -  4  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ

 788,638.31 904,906  17  އެހީގެގޮތުގައި ލިބުނު

 16,335,375  21,414,827.16    ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

        ކުރެވުނު ޚަރަދު 

 12,294,259.22 10,446,258  5  ނގި ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް ހި  210

ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކިޚިދުމަކަސް ނޫން ގޮތުން ދޭ  213

  ފައިސާ

6  
539,969.54 144,255 

 1,105,300.58 528,297  7  ރަދު ޚަ ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ 221

 326,244.42 217,257  8  މުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް ހިންގު 222

 4,421,040.40 3,363,434  9  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  223

 1,299,129.95 406,543  10  ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  225

 158,843.53 72,135  11  މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި  228

  ސަބްސިޑީޒް 

12  
22,548.16 19,594 

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ  423

 ޚަރަދު

13 
458,853.05 232,696 

ޓްރެޜަރީއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

 )ޓްރާންސްފަރ(  ޖަމާކޮށްފައިވާ

15 
137,896.00  

 20,626,188.85 15,430,469    ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

ނޑާ ބާކީ    788,638.31 904,906   ލިބުނު ފައިސާއިން ހޭދަކުރެވުނު ވަރު ކަ

  
  
  
  
  
  
  
  



 
  95  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

 މުޢާމަލާތްތައް  ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނުގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށްޓަކައި ހިންގި 
 2010  2011  ނޯޓް   

        ލިބުނު ފައިސާ 

ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (ޕީ .ޑީ .އެން .ޔޫ 

  ) އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 
17  530,929.06  329,065 

 200,334.25 277,402    ޔުނިފެމް 

ޕާރޓިސިޕޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޔޫސް އޮފް ޗައިލްޑް (ޔުނިސެފް 

  )މެކޭނިޒަމް 

  
57,375.00 ‐ 

 606,467  788,638.31    ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

       ކުރެވުނު ޚަރަދު 

ކެޕޭސިޓީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (ޕީ .ޑީ .އެން .ޔޫ 

  ) އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  
517،122.17  369,362  

  77,068  44،239.98    ޔުނިފެމް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޔޫސް އޮފް ޗައިލްޑް ޕާރޓިސިޕޭޝަން (ޔުނިސެފް 

  )މެކޭނިޒަމް 

  
45،568.88    

 446,430  606,931.03    ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

 
   



 
  96  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެފައިސާ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން 
  ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް  31

  ބަޖެޓް  2011  ނޯޓް   

2011 

ބަޖެޓް އެކަށައެޅި 

/ ފައިސާއާއި އާމްދަނީ 

  ހޭދަ ކުރެވުނު ފައިސާ 

2010 

އެކަށައެޅި ބަޖެޓް 

ފައިސާއާއި 

ހޭދަ / އާމްދަނީ 

 ކުރެވުނު ފައިސާ 

           ލިބުނު ފައިސާ

 15,610,605  3 23,780,489  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް 

ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް 

  ފައިސާ 
4    340,696 

 15,951,301  23,780,489   ފައިސާގެ ޖުމްލަ ލިބުނު 

      ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 5 14,693,368 12,294,259.22 10,446,258  ނގި ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް ހި  210

ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް  213

  ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ 
6  612,696 539,969.54 144,255 

 7 1,052,507 1,105,300.58 528,297  ޚަރަދު ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ  221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ  222

  އަގު 
8 242,000 326,244.42 217,257 

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ  223

  ޚަރަދު 
9 4,908,740 4,421,040.40 3,363,434 

 10 1,517,853 1,299,129.95 406,543  ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  225

 11 220,000 158,843.53 72,135  މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  226

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި  228

  ސަބްސިޑީޒް 
12  57,825 22,548.16 19,594 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

  )ޓްރާންސްފާ ( ޓްރެޜަރީއަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ 
15 ‐ ‐  

  ށް ހޭދަކުރި ލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަ ޖުމް 

  )ޓްރާންސްފާ ލައިގެން (
 0 20,167,335.80  15,197,773 

 2,972,653.20 753,528    ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ނުހިމަނާ ހުރި ބަޖެޓް ބާކީ 

      ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ  423

  ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު 
13 475,500 458,853.05 232,696 

 475,500 458,853.05 232,696    ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  ަލޖުމް 

ފިނޭންސް އެންޑް (ޖުމްލަ ބަޖެޓްބާކީ 

  )ޓްރެޜަރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ 
  2,989,300.15  520,832 
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    ގެ ބަޔާން މިލްކިއްޔާތު 

  ގެނިޔަލަށް   2011ޑިސެމްބަރ  31

 2010  2011  ނޯޓް   )އެސެޓްސް ( މިލްކިއްޔާތް 

        ދިގުމުއްދަތައް ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދާ 

 2,430,553.59 1,910,416  13  މެިޝެނރީއާިއ އިްކވިްޕަމންޓް ، އިމާާރތް

        ކަރަންޓް އަސެޓްސް 

  160,376  -   14  ނަުގދު ފައިސާ 

ނުަދއްކާހުިރ ބިްލތަކަށް އަްނނަ ައހަރުެގ ބަޖެުޓްނ ލިބެންޖެޭހ 

  ފައިސާ 
15  14,691.55  249,435 

  2,319,957  2,445,245.14    މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމްލަ 

 

  މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން 

  ގެނިޔަލަށް   2011ޑިސެމްބަރ  31

 2010  2011    )ލައިބިލިޓީ ( މާލީ ޒިންމާ 

 249,435 14,691.55  15  ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަނބުރާ 

  ރައްދުކުރަންޖެހޭ 
14  -  160,376  

 1,910,146 2,430,553.59  13  ހަރަމުދާ ތަމްސީލު ކޮށްދޭ ރައުސުލްމާލު 

 2,445,245.14 2,319,957    މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމްލަ 
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 ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެފައިސާ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއި  އި،ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާ 

  މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ރިޕޯޓާބެހޭ ތަފްޞީލް ނޯޓްތައް 

  )ރުފިޔާއިން (މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓްތައް 
 ގެ ނިޔަލަށް  2011ޑިސެމްބަރ  31

 :   ތަޢާރަފް  - 1

ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2003ޑިސެމްބަރ  10ދުނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އުފެ

އަދި އެއަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ޙައިޘިއްޔަތު ލިބި ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ މުއައްސަސާއަކަށްވީ ހިއުމަން . ޤަރާރަކުންނެވެ 

. ގެންނެވެ ގައި ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމާ ގުޅި  2006އޯގަސްޓް  17) 2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު (ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު 

ވަނަމާއްދާގައި،  189ގައި ތަޞްދީޤު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  2008އޯގަސްޓް  7

 އޮންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެއް އްލު ޤިދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ މުސްތަ

މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ، ހިއުމަން ރިައޓްސް  އިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއުމަން ރަގުޅިގެން، 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ . ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ) 2006/6ބަރު ންޤާނޫނު ނަ(ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު، 

ކުރުމުގެ  ރު ލިބިފައިވާ، އަމިއްލަނަމުގައި މުޢާމަލާތުމުގެ ބާނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި، ދަޢުވާލިބު އަމިއްލައަކީ  މޯލްޑިވްސް 

އިސާ މިކޮމިޝަން ހިންގުމަށްބޭނުންވާ ފަ. ކެވެ ޞެވަކިސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚް އަދި ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ 

  .ލިބެނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނެވެ

  ކުގެ ޚުލާޞާހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަ  - 2

ނޑު ސިޔާސަތުތަްއ ވަނަ އަހަރުގެ  2011 މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަ

  .އެނޫން ތަފާތު ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްފިައވާނެއެވެ . ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ 

  ގޮތް  ހުށަހަޅާފައިވާ

އާ  ދައުލަތުެގ ) 3/2006ޤާނޫނު ނަމްބަރ (ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮމިޝަންގެ އާމްދަނީއާ، ޚަރަދާއި، މިލްކިއްޔާތާއި،  12މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ބާބު 

ރޑް  މާލީޒިންމާތަކާބެހޭ ހިސާބުތައް ބޯޑުން ނެރެ ޝާއިޢު  އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ

ރޑް އާ އެއްގޮތަށް އެކްރޫއަްލ ) އިޕްސަސް( ކޮށްފައިވާ އިންޓާރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓާރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ

 . ބޭސިސްއަށެވެ

ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރައްޔަތުން މަޖިލީހުްނ ގައި " ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން"

ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން ކޮމިޝަނުގެ  ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން  2011

ބަޖެޓުން ނެގޭ ފައިސާ ފިޔަވައި   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވުނު . ގޮތްގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ އެވެ 

ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ނުވަތަ ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ  ދަޢުލަތުގެ ޢާމްދަނީއެއްކަމުން މިފައިސާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

  . އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސިންގަލްޓްރެޜައީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާނެއެވެ 



 
  99  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

އޮފީހަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާވެސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނަށް 

  . ލިބުމުންނެވެ

އާ އެއްގޮތްވާގޮތުން " ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން"މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

އަދި އެހެން އަރަންޏާއި ދަރަންޏާިއ މިގޮތުން ހަރުމުދަލާއި، . ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ އެމުޢާމަލާތެއް

  . ރައުސުލްމާލުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ

އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން  ކޮމިޝަނަށް ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދާ ޑިޕްރިސިއޭޓް ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ) 2012ޖެނުއަރީ  25(ސިޓީއިން  DA/168/2012/3-13އެމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 

  .ސްޓްރެއިޓް ލައިން މެތަޑަށެވެ

  ބޭރުގެ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ލިބޭ ހިލޭ އެހީ  

ހީގެ ފައިސާއާއި އެފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް ބޭރުގެ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ހިލޭ އެ

"   ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އެހީ ލިބިގެން ހިންގުނު މުއާމަލާތްތައް"ގައި " ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން"

  .    މިނަމުގައި ވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ 

  ތު ޢާމަލާ ބޭރު ފައިސާއިން ހިންގޭ މު  -2.1

އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއަކީ . މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާ އިންނެވެ

ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ . މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ފައިސާކުަމގައިވާތީއެވެ ކޮމިޝަނުގެ

ބޭރު ފައިސާގެ އަރަންޏާއި . ތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެއެމުޢާމަލާ

މިނޫންގޮތަކަށް . ރޭޓުގައެވެ ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް އެމުއާމަލާތް ހިނގި ދަރަންޏެއްވާނަމަ އޭގެ ބާކީތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

  .މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ އްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ތަކުގެއަގުކޮށްފައިވާނީ ކުރިޔަށް އެ

  

ށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނު ކޮމިޝަނަ  -2.2
  ތަކެތި 

 ހޯދާ ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް އޮފީހަށް ގަނެފައި . ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތްއަގުގައެވެ އޮފީސް 

  . ތި ވާނީ ކެޕިޓަލައިޒް ނުކޮށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެތަކެ

  ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ ކަންތައް  މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީޒިންމާ ތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ  -2.3

ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ  މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީޒިންމާ ތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ

  .ބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވާގޮތަށް މި މުޢާމަލާތްތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާނެއެވެ



 
  100  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  މާލީ ޒިންމާތައް  -2.4
 

ޚަރަދުތަކަކީ އަހަރު ތެރޭގައި އަގު  އަގު އަދާނުކުރެވި ހުރި. އަގުގައެވެ ގެމާލީ ޒިންމާތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އޭ

. ގެ ކުރިން އަދާކޮށްނިންމަން ޖެހޭ ފައިސާއެވެ 2012ޖެނުއަރީ  31މިޚަރަދުތަކަކީ . އަދާކުރުމަށް ކޮމިޓްވެފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ 

އި ހުރި ނިމުނު އިރު ކޮމިޝަނުގަ 2011ޑިސެމްބަރ  31ޢަދަދު ތަކަކީ ފައިވާ ށްދެންހުރި މާލީ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮ

މިނިސްޓްރި އޮފް ފައިނޭސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާއާއި، ކޮމިޝަނުގައި ބޭނުންކުރެވޭ 

   .ހަރުމުދާ ތަމްސިލު ކޮށްދޭ ދައުލަތުގެ ރައުސްމާލެވެ

 ލިބުނުފައިސާ  -2.5

ވަނަ އަހަރަށް  2011ގައި ލިބުނުފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީ " ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން" 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 

ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބަޖެޓް ފައިސާފިޔަވައި އެކިގޮތްގޮތުން ދައުލަތުގެ . އެވެކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އަކީ ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުންތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަފައިސާއެއްނޫކަމުން  މިފަދަ 

އަދި އަހަރު . ސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިޔު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން ޓްރެޜަރީގެ ކޮން 

ނިމުނު އިރު މިގޮތަށް ޖަމާ ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން ޓްރެޜަރީއަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ 

    .ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

 ޓްރާންސްފަރ  -2.6

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ދައްކާފައިއެވަނީ ކޮމިޝަނަށް ބަލައިގަތް ދައުލަތުގެ "ގެ ގޮތުގައި ޓްރާންސްފަރ

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިޔު 

" ދަ ފައިސާގެ ތެރެއިން މާލީ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޓްރާންސްފަރ ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާމިފަ. ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވުނު ޢަދަދެވެ

  .ގެ ތަފްސީލް ޑިސްކްލޯޝަރ ނޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ" ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން

  ނަގުދު ފައިސާ  -2.7

މިފައިސާ . ގެ ބާކީއެވެގައި ގެންގުޅޭ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ދައްކާފައިއެނަގުދު ފައިސާ

  .އަކީ ކޮންމެ އާ މާލީ އަހަރެއް ފެށޭއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެކެވެ 

  ބަޖެޓްގެ މަޢޫލޫމާތު  -2.8

މަޖިލީހުން ފާސް ކުރެއްވި ބަޖެޓްގެ މުޅިޖުމްލަ އަށް ބަދަލު ރު ވަނަ އަހަ 2011މި ހިސާބުތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ 

  .ނާންނަގޮތަށް އެއްކޯޑުން އަނެއޯްކޑަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަޖެޓެވެ

  މުގައި ދިމާވި ދަތިތައް ރުކު  ތައްޔާރު މާލީބަޔާން -2.9

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2011ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަންގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި  2010އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ 

މިކޮމިޝަންގެ ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި މާލީޒިންމާތަކާ ބެހޭ ހިސާބުތައް އިންޓާރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓާރ އެކައުންޓިންގ 



 
  101  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

ރޑް  ށް އެކްރޫއަލް ބޭސިސްއަށް ތައްޔާރުކުމަށް ލަފާދެއްވާފައިވީ ނަމަވެސް މިނިޒާމަށް މާލީ އާ އެއްގޮތަ ) އިޕްސަސް( ސްޓޭންޑަ

ބަޔާން ތައްޔަރުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްޞަސާތަކުން ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިނުވާތީއާއި އަދި ދައުލަތުެގ 

އްޔާރުކޮށްފައިނުވާތީ މިކޮމިޝަނަށް ގިނަގުނަ ދަތިތަކެްއ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން މިނިޒާމަށް މާލީބަޔާން ތަ

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައި މިވަނީ  2011އެހެން ކަމުން ކޮމިޝަނުން . ކުރިމަތިވެފައިވީކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

ރޑް  ކްރޫއަލް ބޭސިސްއާ އާ އެއްގޮތަށް އެ) އިޕްސަސް( އިންޓާރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓާރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ

  .އެއްގޮތްވާނެ ގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ހަދާފައިވާ ފޯމެޓަކަށެވެ 

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެފައިސާ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ  ،އި ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާ 

  ތަފްޞީލު ނޯޓްތައް  މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ރިޕޯޓާބެހޭ  ބަޔާނާއި 

  ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓްތައް މާލީ 
 ގެ ނިޔަލަށް  2011ޑިސެމްބަރ  31

  

 ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރި ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރި ފައިސާ  - 3

  2010 2011 ތަފްޞީލް 

 15,610,605 23,780,489  ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް 

 20,626,188.8515,430,469  ބަޖެޓުން ނެގި ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި 

  180,136 2,989,300  ބަޖެޓުގައި ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި ފައިސާ 

ކޮމިޝަނަށް ބަލައިގަތް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

  ފިނޭންސް އަށް ރައްދުނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ
- 26,737 

 206,873 2,989,300  )ރައްދުކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ( ބަޖެޓްބާކީ 

  
  

  
 

 ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ  - 4

 2010  2011ބަޖެޓް  ތަފްޞީލް 

  26,730 -   ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބުނު 

  191 -   ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ޖަމާނުކުރެވިހުރި ޕެޓީ ކޭޝް ފައިސާ 

 180,136 -  ބަޖެޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާވަނަ އަހަރުގެ 2011 

 207,057 ‐  ޖުމްލަ 
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                        މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު  - 5

  
2011ޚަރަދު 2011ބަޖެޓް   2010   

 9,443,8808,181,793 6,813,932 އުޖޫރަ މުސާރައާއި 211

 5,249,488446,930.86 3,645,754  އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ  212

 
 (13,428) ގަޑީލާރި

 14,693,36812,294,259.22 10,446,258 ޖުމްލަ 

  

 ޕެންޝަނާއި މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތްގޮތުން ދޭފައިސާ  - 6

539،969.54 612,696 ފައިސާ ޕެންޝަންގެ  001 213  144,255 

612,696539،969.54   ޖުމްލަ   144,255 

  

 ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  - 7

ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ރާއްޖޭގެ 001 221  363,246 162,637 101,520 ރަދު ޚައެތެރޭގައި ކަ

 10,000 12,928 6,715 ރަދުޚައެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ރާއްޖޭގެ 002 221

 174,450 88,952.42 40,743 ރަދު ޚަވައިގެމަގުން ކުރާ ދަތުުރއެތެރޭގައި  ރާއްޖޭގެ 003 221

 499,811 839,909.16 372,119 ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  ރާއްޖޭން 004 221

  ‐ ‐ ދަތުރު ޚަރަދު ބިދޭސީނަށްދެވޭ 005 221

 5,000 874 7,200 ދަތުރު ޚަރަދު އެހެނިހެން  999 221

      

 1,052,507 1,105,300.58 528,297  ޖުމްލަ  

 

 އަގު  މުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެއޮފީސް ހިންގު  - 8

 80,000 246,118.42 140,246 ހޯދާތަކެތި އޮފީހަށް  ބެހޭ ގޮތުން ލިޔެކިޔުމާއި 001 222

 45,000 43,169.88 31,020 ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި  އިންފޮމޭޝަން  002 222

222 003 
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ގެ ފިއުލް

  ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
‐ ‐  

222 004 
ގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ އުޅޭވަގުުތއޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި 

 ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
27,000 479.29 12,451 

  50,000 11,290 ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި އިލެކްޓްރިކާ  005 222

  ‐ ‐ ހޯދުމަށް  ޕާރޓްސް  ސްޕެއަރ 006 222

  ‐ ‐ ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި  ޔުނިފޯމް 007 222
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 15,000 9,865 15,799 ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ކުނިކަހާ  008 222

 5,000 912 1,330 ތަކެތި  ހިފާގެންގުޅޭ 009 222

  10,000 4,565 ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި  އޮފީސް 010 222

222 011 
 މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ދޮރުފޮތި،

  ހޯދުމަށް
5,000 ‐ 2,789 

 5,000 9,844.83 13,622 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި  999 222

 
 242,000 326,244.42 217,257   ޖުމްލަ 

 ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ  - 9

 150,000 313,233.53 115,362 ޚަރަދުގެ ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް  ޓެލެފޯން، 001 223

 425,000 449,082.59 373,040 ފީގެ ޚަރަދު އިލެކްޓްރިކް  002 223

 15,000 30,902.47 14,785 ދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ބޯފެނާއި 003 223

 150,000 173,554.33 135,390 އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު  ލީޒްލައިނާއި  004 223

 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި  ޢިމާރާތުގެ 005 223

 ‐ 5,000 320 ކުލި  ތަކެތީގެ 006 223

 ‐ ‐ ‐ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ޢިމާރާތާއި  007 223

 29,717 32,000 33,000 ތުގެ ޚަރަދު ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަ އޮފީސް 008 223

 36,800 13,584.55 14,265 މެސެޖް ޚަރަދު ޕޯސްޓޭޖާއި 009 223

223 010 
އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް  އިޢްލާން،

 ޚަރަދު
30,000 48,088.15 26,816 

 2,000 2,528.33 457 ޚަރަދު އުފުލުމުގެ  011 223

 80,000 71,682.23 20,592 އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު ޖަލްސާ 012 223

223 013 
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ  އެކިއެކި

 ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 
18,000 320,616.36 101,379 

223 014 
ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ  އިޖްތިމާޢީ

 ޚަރަދު
1,330,600 779,928.01 256,750 

223 015 
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ  ސަރުކާރުން

  ކުރާ ޚަރަދު
‐ ‐ ‐ 

223 016 
ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ  ކޮންސަލްޓެންސީ

 ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ
249,340 208,152.17 120,549 

 20,000 23,065.14 14,865 މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު މެހުމާނުންނަށް  017 223

223 018 
މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި  ބިދޭސީ

 ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް.އައި
- ‐ ‐ 
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 ‐ ‐ - ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް އެކިކަންކަމަށް 019 223

 150,000 189,954.67 55,027 ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު ޢާންމުފައިދާއަށް 020 223

 ‐ ‐ ‐ ޚަރަދު ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ  021 223

223 022 
ިޚދުމަތުަގއި އުެޅނިކޮށް ލިބޭ ެގއްލުމަށް ނުވަތަ ބަިލވާ  އޮފީުހގެ

 ބޭސްކޮށްދިނުަމށް މީހުނަށް
- ‐ ‐ 

223 023 
ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި  ރާއްޖެއާއި

 ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު
- ‐ ‐ 

 (27.25) ‐ ‐ ފައިސާ ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ  ބޭންކްޗާޖާއި 024 223

 745,000 294,258.34 570,889 ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން  އިންޝުއަރެންސް  025 223

 30,000 29,089.53 73,578  އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އެހެނިހެން  999 223

 
 4,908,740 4,421,040.40 3,363,434  ޖުމްލަ 

 

 ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ  - 10

 ‐ 328,200 194,154.51 ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ  ސްކޮލަރޝިޕް، 001 225

225 002 
ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި  ކުރުމުއްދަތުގެ

 ދާމީހުންގެ ޚަރަދު 
281,238 457,831.80 ‐ 

 848,715 605,957.34 399,543 ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު ވާރކްޝޮޕް  003 225

225 004 
އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި  ރާއްޖޭގައި ހިންގާ

 ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ
‐ ‐ ‐ 

225 005 
އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ  ރާއްޖޭގައި

 ޚަރަދު
47,700 8,550 ‐ 

225 006 
މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ  އޮފީސް

 ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު 
12,000 32,636.30 7,000 

 1,517,853 1,271,733.44 406,543 ޖުމްލަ 

                                       

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  - 11

226 001 
ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް  މީހުން 

 މަރާމާތުކުރުން
‐ ‐  

226 002 
ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް  މީހުން 

 މަރާމާތުކުރުން
100,000 39,376.50 33,580 

 ‐ 1,750 ‐ ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން  ފަރުނީޗަރާއި 009 226

 18,845 100,000 96,220.03 އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން މެޝިނަރީއާއި 010 226



 
  105  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

 19,710 20,000 21,497 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން  ކޮމިޔުނިކޭޝަން 012 226

 220,000 158,843.5372,135 ޖުމްލަ 

 

 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                  - 12
 

228 007 
ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާއަތްތަކާއިތަންތާނގެ 

 ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
57,825 22,548.16 19,594 

 57,825 22,548.16 19,594 ޖުމްލަ 

  

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  - 13
 

  ތަފްސީލް 
އަހަރު 

 ފެށުނުއިރު ހުރި 

މިއަހަރު 

  ހޯދުނު 
 ޑިޕްރިސިއޭޝަން 

އަހަރު 

ނައްތާލެވުނު 

ގެއްލުނު / 

 /

 ވިއްކާލެވުނު 

އަހަރު 

ނިމުނުއިރު ހުރި 

ގަތް (ތަކެތި 

 )އަގުގައި 

 17,035.00 760,378.04   243,414.49     701,454.79 58,923.25  ފަރުނީޗަރ ފިޓިންގްސް 

މެޝިނަރީއާއި 

  އިކްވިޕްމަންޓްސް 
530,399.00  107,241.55    372,245.00  11,110.00 

637,640.55 

 0.00  ‐  ‐  ‐  ‐  ރިފަރެންސް ފޮތް 

 48,950.00  ‐   41,409.00     29,968.25  18,981.75  މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 

 200,190.00  ‐  2,038.00  60,000.00  140,190.00  ސޮފްޓްވެޔަރކޮމްޕިއުޓަރ 

އާއިގުޅޭގޮތުން ހޯދާ .ޓީ .އައި 

  ތަކެތި 
580,675.00  202,720.00    403,945.00   35,350.00 783,395.00 

 2,430,553.59 63,495.00  1,063,051.49  458,853.05 1,971,700.54  ޖުމްލަ 

 

  #ނޯޓް 

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދާ ޑިޕްރިސިއޭޓް ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  2011

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) 2012ޖެނުއަރީ  25(ސިޓިީއން  DA/168/2012/3-13ޓްރެޜަރީ އިން އެމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 

ވަނަ  2011ސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާއަކީ ހަމައެކަނި ވީމާ ޑިޕްރި. ފަދައިން ސްޓްރެއިޓް ލައިން މެތަޑަށެވެ 

  .އަހަރުގައި ކޮމިޝަނަށް ހޯދާފައިވާ މުދަލުން ޑިޕްރިސިއޭޓް ކުރެވުނު އަދަދެެވ

  



 
  106  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

2010ބަޖެޓް  ތަފްޞީލް             

2,430,553.59  އިުރ ހުިރ ހަުރުމދާ ނު އަހަުރ ިނމު

2,430,553.59  ޖުމްލަ 

  

 )ޓްރާންސްފަރ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜައީއަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ   - 14

 
2011 2010 

ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީގެގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާއިން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 

  . ޓްރާންސްފަރ ކުރެވުނު

 3,154,300.15  160,376 

 160,376 3,154,300.15  ޖުމްލަ 

ގެ މުސާރައިގެ ފައިސާއާިއ  2010ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓީކޭޝްގެ ބާކީއާއި  2010މިފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ   #ނޯޓް 

އެން .ވަނަ އަހަރު ވަނަ ވަނަ އަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކުން ބަލައިގެންފައިނުވާ ފައިސާއާއި ޔ2010ޫއާޓްކޮމްޕެޓިޝަންގެ 

  .ހަރަކާތުގެ ރީއެންބަރސްމަންޓް ފައިސާއެވެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ހިންގުނު

 ކޮމިޝަނުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ނަގުދު ފައިސާ  - 15

   2011 2010 

 7 -  ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ޖަމާނުކުރެވި ހުރި ޕެޓީ ކޭޝް ފައިސާ  

 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ  2012 

 -  ފައިސާ
133,639 

 133,646 -  ޖުމްލަ  

 

 ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ބިލްތައް  - 16

  2011  ތަފްސީލް   ބަޖެޓް ކޯޑް 

  1,102.30  ޑޮނާޑް އިންވެސްޓްމަންޓް   223014

  600.00  ތަފަރާ   221001

  12،989.25  ޑިޕޮޓް   222001

  14,691.55 ޖުމްލަ 

  

ފައިނޭޝަލް  .ގޮތުގައެވެފައިސާ ނުދައްކާހުރި ބިލްތައް މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނީ މާލީ ޒިންމާއެއްގެ  •

ގައި ހިމަނާފައިވާ  16ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރިކޮށްފައިވަނީ އިޕްސަސްގެ އެކުރޫއަލް ބޭސިސްއަށްކަމަށްވާތީ ނޯޓް 

. ބިލްތަކުގައިވާ ފައާިސވާނީ އެބިލެއް ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަޖެޓް ކޯޑްގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައެވެ

ނަމަވެސް މިއަދާހަމައަށްވެސް .ށަހެޅުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެކި ފަހަރުމަތިން ފޯނުން އެންގިފައިވާނެއެވެމިބިލްތައް ހު



 
  107  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

މިލިސްޓުގައިވާ ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން ޑޮނާޑް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ބިލުފިޔަވައި އެހެން ބިލެއް ކޮމިޝަނަށް 

  .ލިބިފައިނުވެއެވެ

  
 ހިލޭ އެހީގެ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް  ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާތްތަކުން ލިބިފައިވާ  - 17

  ކެޕޭސިޓީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ކެޕޭސިޓީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ "ޕީ އާއި މިކޮމިޝަނާއި ގުޅިގެން .ޑީ .އެން.ޔޫ

  .ގައި އެވަނީއެވެޕްރޮޖްެކޓް ޚަރަދު ތަފްސީލް ތިރީ"  މޯލްޑިވްސް

 2010  2011  ނޯޓު   ތަފްސީލް 

 1,365.25 298,439    ވަނަ އަހަރުގެ ބާކީ  2010

 529,563.81 329,065   ޕީ އިން ލިބުނު .ޑީ .އެން.ޔޫ

 530,929.06 627,504   ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

     ކުރެވުނު ޚަރަދު 

 238,907.50 63,608   މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  211

 48,375.47 154,744   ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  221

 78,206.59 99,010   އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  223

 52,000 ‐ އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 423

 ‐ 150,632.61   ޚަރަދު  ކުރެވޭ  ކުރުމްަށ ތަމްރީން  225

 516,122.17 369,362   ޖުމްލަ ޚަރަދު 

   

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު ނިމުނު އިރު ހުރި ބާކީ  2010ޕީ އިން ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެވަނީ .ޑީ.އެން.ޔޫ -1 :ނޯޓު

. ރުފިޔާއާއެކު މުޅި ޖުމްލައަށްވާ ފައިސާއެވެ  529,563.81ވަނަ އަހުަރގައި ލިބިފައިވާ  2011ރުފިޔާ އާއި  1365.25

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރގެ މުސާރައާއި ކޮމިޝަން .ޑީ .އެން.މިޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ޔޫއަދި މިފައިސާއަކީ  ޕީއިން ކަ

ންގެ މުވައްޒަފުން މެމްބަރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ބޭއްވި ހައިލެވަލް ޑައިލޮގްގެ ޚަރަދާއި ކޮމިޝަ

އަދި ) ޖްތިމާއި އަދި ސަޤާފީ ހައްޤުތައްއިޤްތިޞާދީ،ޢި(ކި ދާއިރާތަކުން ބިނާކުރުމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި އެ

ގެ ޚަރަދާއި ޓްރޭނިންގ ނީޑްސް " ދަ ރައިޓްސައިޑް އޮފް ލައިފް" ކޮންމެ ފަސްއަހަރަކުން އެއްފަހަރު ކުރިއަށްގެންދާ ސާރވޭ 

  .ޑީޕީއަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރާ ފައިސާއެވެ.އެން.މިޕްރިޖެކްޓްގެ ބާކީ ފައިސާއަކީ ޔޫ. ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ޚަރަދެވެއެނަލިސިސް

  

 

 

  

  



 
  108  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 

  ޔުނިފެމް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚަރަދު ތަފްސީލާއި ނޯޓް 

  2010  2011  ތަފްސީލް 

 402, 200,334.25 277  ވަނަ އަހަރުގެ ބާކީ  2010

 200,334.25 277,402  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

    ކުރެވުނު ޚަރަދު 

 43,248 -  ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  221

 44,239.98 33,820  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  223

 44,239.98 77,068  ޖުމްލަ ޚަރަދު 

ޕްޮރެޖކްޓުން ހިްނގާަފިއވަީނ ކޮިމޝަުނން " ވަަނ އަަހރުގަިއ ހިްނިގ ޔުނިެފމް 2011މިކޮމިަޝނުްނ  •
  . ހަދަުމްނދާ ހިުއަމން ޓްެރފިކިްނގ އެސެސްަމންްޓގެ ކޮންސަލްޓާންީސ ޚަރަެދވެ

ނޑައަޅާފައިވާ ދެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ  2011ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި މިކޮމިޝަނުން  • " ވަނަ އަހަރަށް ހިންގުމަށް ކަ
ސްޓްރެންތަނިންގ ކެޕޭސިޓީ އޮފް "އާއި " ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޔޫސް އޮފް ޗައިލްޑް ޕާރޓިސިޕޭޝަން މެކޭނިޒަމް

  .އެވެ "ސީ.އާރް.އެމް ޓު މޮނިޓަރ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ސީ.ސީ.އާރް.އެޗް

" ސީ.އާރް.ޝަން އޮފް ސީއެމް ޓު މޮނިޓަރ އިމްޕްލިމެންޓޭ .ސީ.އާރް.ސްޓްރެންތަނިންގ ކެޕޭސިޓީ އޮފް އެޗް"މިގޮތުން 

ރުފިޔާ ވަނީ މިޕްރިޖެކްޓް ހިންގިފައި ނުވާތީ ) ފަސްދޮޅަސް ތިންހާސް( 63,000.00ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ދީފައިވާ 

  .ޔުނިސެފްއަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރެވިފައެވެ

ީސ  .އާރް.ން އޮފް ސީ އެމް ޓު މޮނިޓަރ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަ.ސީ.އާރް.ތިރީގައިމިވަނީ ސްޓްރެންތަނިންގ ކެޕޭސިޓީ އޮފް އެޗް

  .ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޚަރަދު ތަފްސީލާއި ނޯޓެވެ 

  2011  ތަފްސީލް 

 57,375.00  ލިބުނު އެހީ 

 57,375.00  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

   ކުރެވުނު ޚަރަދު 

 8,400.00  ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  221

 37,168.88  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  223

 45,568.88  ޖުމްލަ ޚަރަދު 

  

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކުޑަކުދިނާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އެކުދިންގެ ބައިވެރިވުން  -# ނޯޓް  •
މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ބާކީ ހުރި . ހޯދާ މިންވަރާ އަދި މިކަމުގެ މައުލޫމާތު އޮތް މިންވަރި ދެނެގަތުމުގެ އެސެސްމަންޓަށެވެ 

 10,000އިން ފާސްކުރުމުން ކޮންސަލްޓަންޓްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ މި އެސެސްމަންޓްގެ ރިޕޯޓް ޔުނިސެފް
  .އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުމުން ބާކީވާ ފައިސާ އަކީ ޔުނިސެފްއަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރާނެފައިސާއެވެ. ރުފިޔާއެވެ) ދިހަހާސް(



 
  109  ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ – 2011އަހަރީ ރިޕޯޓް 
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ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މުޢާހަދާތަކުން  ރާއްޖޭގެއަހަރަކީ، ދިވެހިވަނަ 2011

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އު ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ހި

މިގޮތުން، އިންސާނީ . ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކްެއ ކުރެވުނު އަހަރެކެވެމިކޮމިޝަނަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި 

ޙައްޤުތަކުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއަށް ދައުލަތާއި ޖަމާޢަތުގެ އެކި ފަރާތްތަްއ 

ގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ވުމުގައި ޖަމާޢަތުއަހުލުވެރި ކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރު

ގުޅިގެން ޓްރީޓީ ބޮޑީތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތަކާއި ލިޔުންތައް ފޮނުވުމުގެ  ހަދާތަކާޢާ ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުދިވެހި

ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ޅިފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްހެއިތުރުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހުށަ 

އްސަސާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އައަދި މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އެހެން މު . ޙައްލުކޮށްދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 2011ނަ މަސައްކަތްތަކެއް، ޚިދުމަތްތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ސަމާލުކަންދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ފުޅާކުރުމަށް ގި 

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ކުރެވޭ . ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ އަހަރު ވަނަ

ގެ .އެމް.ސީ.އާރ.މަސައްކަތްތަކާއި ވަކި ޤައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ޙާލަތު ރަގަޅުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި އެޗް

މިގޮތުން، އެކިޤައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެޭހ . ބޮޑަށް ދެވިފައިވެއެވެ ވަނައަހަރުވެސް ވަރަށް  2011ބައިވެރިވުން 

ގެ ތަޖްރިބާ އެފަރާތްތަކާއި ޙިއްޞާކުރުމާއި، އިންސާނީ .އެމް.ސީ.އާރ.އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމުގައި އެޗް

  .ޅައިދިނުން ހިމެނެއެވެހަދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޖްރިބާ ހުށަ  ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ، ވާރކްޝޮޕާއި ކޮންފަރެންސްތަކުގައި
  

ފައިސާއާިއ  ނައަހަރުވެސް ކޮމިޝަންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ބޭނުންވާ ވަ  2011ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން، 

އަދި މީގެ އިތުރުން، އެކުވެރި . ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ ވަސީލަތްތައް ދިވެހި 

ގުޅުންހުރި އެކިފަރާތްތަކުން ޙައްޤުތަކާ ދައުލަތްތަކާއި، އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ފޯރަމްއާއި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ 

  .ގަކުރަމެވެދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަން ފާހަ ފޯރުކޮށް
  

ޖިކް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވި، އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓީ  5ޓަކާ، މިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ގެންދިޔުމަށްކޮ

 2011ޒާމްކުރެވިފައިވުމާއި، އެމައްޗަށް ބިނާކުރެވިފައިވާ އެނުއަލް ވާރކްޕްލޭންގެ ދަށުްނ މަސައްކަތްތައް ރޭވި އިންތި 

އެކު، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު މިކޮމިޝަންގެ ޖެޓް ދައުލަތުން ދެއްވާފައިވުމާ ނުންވާ ބައަހަރުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭވަނަ

  .މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް އަންނާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރެވެއެވެ
  

ފަރާތްތަކެއްެގ ގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުމުގައި ގިނަ .އެމް .ސީ.އާރ.އަހަރު އެޗްވަނަ 2011

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަްއ  މިގޮތުން، މިުޅ. އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިފައިވެއެވެ

ގެންދެވުނު ޙަރަކާތްތަކުގައި ކޮމިޝަނާއެކު ބައިވެރިވެ މަސައްކަްތ  ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް

ސައްކަތްތަްއ އަދި ކޮމިޝަންގެ މަ . މެވެ ންނަވަހުރިހާ ފަރާތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުދަކުރި 

ތްތަކަށް ޢައްޔާ ޖަމާޢިމާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ ޖަމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ފަންނީ އަދި

އްޤުތަކުެގ ޙައްޔާތަކާއި އިންސާނީ ޢިއިތުރުން، އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްމީގެ . ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ

އަދި ވަކިން . އެހީތެރިކަން ފާހަގަކްޮށ އެހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ  ގެދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން 

ގޮތުގައި ކާމިޔާބުކުރުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ޚާއްޞަކޮށް، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ

  .ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެމުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެެވ
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