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c 

  ފެށުން

ލާއަށް ޙަމްދާއި ޢާސުބްޙާނަހޫ ވަތަ اهللاއިންސާނުންނަކީ ކަރާމާތްތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ލެއްވެވި މާތް 
އިންސާނުންގެ ކަރާމާތްތެރިކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ހާމަކޮށްދެއްވައި، މީސްތަކުންގެ މެދުގައި  އަދި. ޝުކުރުކުރަމެވެ

ޢަދުލު އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމުގެ ރިވެތި މިސާލުތައް ދެއްކެވި، ދެދޭހަށް ކައުކުރެއްވި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު 
އަދި މި ޞަލަވާތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ . ތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ޞަލާަވهللا ޞައްލަ

 .އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލް ކުރަމެވެ

ވަނައަހަރު  2007. މިއީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ހަތަރުވަނަަ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ
ގައި އިންސާނީޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައިލެވިފައި ކޮމިޝަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މި ރިޕޯޓުގައި، ރާއްޖޭ

ގައި ކޮމިޝަނުގެ  މަސައްކަތްތައް ހިނގައި ދިޔަގޮތުގެެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލުމާއެކު ކޮމިޝަނުން  2007އަދި . ވާނެއެވެ
ވަނައަހަރު  2007ހަމައެއާއެކު . ވެކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތަކަށް ކުޑަ ތަފްޞީލަކާއެކު ބަލައިލެވިފައި ވާނެއެ

ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކާއި، ކުރި ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަށާއި، މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކަށާއި، ޒިޔާރަތްކުރިި 
ރާތަކަށް ތަންތަނާއި، ކޮމިޝަނުން ކުރި ބޮޑެތި ތަޙްޤީޤް ތަކާއި، މި ކަންކަމާާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާ

 ،މީގެއިތުރުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި. ހުށަހެޅި ކަންތައްތައްވެސް މިރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ

ކޮމިޝަުނން ނިންމި މައްސަލަތަކާއި، މިހާރު ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތަކާއި، ބޭރުގެ އެހީ އާއި، ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު ޚަރަދު 
  . ޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވާނެއެވެތައްވެސް މިރިޕޯ

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ރާއްޖެ  ހިއުމަން
ބައިވެރި ވެފައިވާ ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މުޢާހަދާތަކާާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން 

އްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކްޮށ ދަމަހައްޓައި، އެފަދަޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހިރާ
  . ކޮމިޝަނެކެވެ

ދީގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ބޮޑު އިސްކަމެއް މިއަހަރު ކޮމިޝަނުން ވަރަށް  
އަތޮޅެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުން ހޮވާލެވުނު ފަރާތްތަކަކަށް  ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ

އަދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި، ތަޙްޤީޤް ކަުރންޖެހޭ މައްސަލަތައް . ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުނެވެ
ކިއެކި ކަންކަން ބެލުމަށްޓަކައި އެފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރިޕޯޓްތަކާއި އިތުރަށް ތަޙްޤީޤްކޮށް، ބަންދުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެ

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްްޤުތައް . ތަކަށް ހުށަހެޅުނެވެހުށަހެޅުންތައް ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާ
ކު ހަލުއިގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކޮށް، ދަމަހައްޓައި، ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކަމާއެ

އަދި މިކޮމިޝަނަކީ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް . ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ
  . މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ އިތުބާރުކުރާ ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ގިނަގުނަ ރައްޔިތުން
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އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޝަނެއްގެ ގޮތުން ފަރުދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ  
މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރާއްޖެޭގ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ 

މިގޮތުން މި ކޮމިޝަނުން ކުރާ . ތުގެ މަތިން މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމުގެ މައްޗަށް ބާރު އެޅިފައިވެއެވެއެއްގޮތްވާ ގޮ
މަސައްކަތްތަކުގައާއި ނެރޭ ނޫސްބަޔާން ތަކާއި ޢާންމުންނާ ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުުގައިވެސް ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުމާއެކު، ޤައުމުގެ 

 .ސާފަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެމަޞްލަޙަތަށް ވިސްނައި، ހަމަޖެހުމާއި އިން

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނީ އެ ޤައުމެއްގައި  
. ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެވިެގންނެވެއެކުލެވިގެން ހަމަހަމަަކަމާއި ޢަދުލުއިންސާފުގެ ހަރުދަނާ ސިފަތަކެއް 

އިސްލާމީ ޤައުމެއްކަމަށްވާތީ މިފަދަ ސިފަތަކެއް މި ޤައުމުގައި ހުރުން ލާޒިމްވާހިނދު، ސައްތައިން ސައްތަ ހިރާއްޖެއަކީ ދިވެ
އަދި . ފުރިހަމަ ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމެއްް ޤާއިމްކުރެވުމުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެެ

ގެ މެދުގައި އޮންނަގުޅުން ރަނގަޅުވެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިތުބާރު ކޮށް މިފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު
ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތުތަކަށް ވުރެ ޖަމާޢަތާއި ޤައުމުގެ ފައިދާއަށް އިސްކަންދިނުމަކީވެސް ވަރަށް 

  .ވޭނީ އޭރުންނެވެޙަޤީޤީ ޑިމޮކްރަސީ އެއް ޤާއިމް ކުރެ. މުހިންމު ކަމެކެވެ

އިންސާނީ  . ގެ ހުރިހާ ފަރުދުންވެސް އިޙްތިރާމް ކުރާ ކަމަކަށް ވާންޖެހެއެވެއިންސާނީޙައްޤުތަކަކީ ޤައުމު 
އޭގެ ސަބަބުން މުޅި . ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ނުކުރެވޭ ނަމަ އެއީ ހަމައެކަނި ވަކި ފަރުދަކަށް ދިމާާވ ހިތާމައަކަށް ނުވާނެއެވެ

. ޖެހުމަށް އަސަރުކުރާ ކަމަކަށްވެ، ސިޔީާސ އަދި އިޖްތިމާޢީ ހަމަނުޖެހުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވެމުޖުތަމަޢުގެ ހަމަ
މުޖުތަމަޢުގައި . މިހެންވެއްޖެނަމަ، އިންސާނުންގެ ކަރާމާތްތެރިކަން ގެއްލިގެން ދާފަދަ ޢަމަލުތައް ޢާންމުވެގެން ދާނެއެވެ

ށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫއެރުމާއެކު ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށްވެސް އޭގެ ތަޅާފޮޅުމާއި، ފިތުނަފަސާދަ ޢާންމުވެ ތަރައްޤީއަ
ކޮށް ޞަމިހެންވެ މިފަދަ ކަންކަމަށް ޖާގަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން އެންމެހާ ފަރުދުންނާއި، ވަކިން ޚާއް. ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެއެވެ

ންސާފު ޤާއިމް ކުރުމަށް ޚާއްޞަ އަހަމިއްޔަތެއް ސަރުކާރުން، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް، ހަމަހަމަކަމާއި ޢަދުލުއި
އަދި އެފަދަ ރޫޙެއްގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ހިއުމަން . ދިންުނ މުހިންމެވެ

ކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައް
  . މިކޮމިޝަނުން ބާރުލައި މަސައްކަތް ކުރާނަމެވެއަބަދުވެސް އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް 

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މިަތން ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ   
ޓްސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ގެންދިޔަ ކަމަށްވިޔަސް، މި ޤައުމުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިއުމަން ރައި

ސަރުކާރުގެ . ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މައިގަނޑު ވާޖިބު އަދާކުރުމަކީ މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ
ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް، ރައްކަތެރިކުރެވޭނެ ގޮތުގައި، ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކަކީ ވެސް ފަރުދުންނާއި މުޖުތަމަޢުގެ 

މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި އޮންނަންޖެހޭ . އެ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރަންޖެހޭނެ ތަންތަނެވެ
ދާކަމީ ކުރިޔަށް ރު ފެށިގެން އެއް ތައްޔާރުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް މިހާ" ޕްލޭންއެކްޝަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ނޭޝަނަލް "

  . އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދާނެ ކަމެކެވެ
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އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަކުޑަ ޤައުމަކީ ވަރަށް ރިވެތި އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިން އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް 
ނަމަވެސް، މިހާރު ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި . ތިބި ބައެކެވެފަހައްޓައިގެން ހިޒަމާނުއްސުރެ އިސްލާމް ދީނުގެ މާތް އުޞޫލުތަކުގައި 
ގްރޫޕްތަކާއި ގޭންގުތައް ހަދައި ފަރުދުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް . ކަންތައްތައް ހުރީ މިގޮތަށޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ

ންދަނީ އެއީ ހަމަ ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު އަރައިގަނެ، އިންސާނުންގެ ފުރާނައަށާއި މުދަލަށާއި ގޯތި ގެދޮރަށް ގެއްލުން ދެމު
. ވާނެއެވެއެއްވެސް ޙާލެއްގައި ފުރުޞަތު ދެވިގެންނުމިފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް . ހުއްދަ ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ

. ކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެމުޖުތަމަޢުން އެކަހެރި އެފަދަ ފަރާތްތައް މިފަދަ ކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދާ، ޙައްޤު އަދަބުދީ، 
އަދި އެއްވެސް މީހަކީ ޤާނޫނު އޭނާގެ މައްޗަށް . އެންމެންނަކީވެސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ކިޔަމަންވާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހެއެވެ

އިންސާނީ ޙައްްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމަކީ ޤާނޫނަށް ކިޔަމަންވެ ތިބެ . ހިންގުމުގައި އިސްތިސްނާ ވާނޭ މީހެއްނޫނެވެ
މިހާރުގެ ޒުވާން ޖީލުތައް މިގޮތަށް . ދީނުގެ މާތް އުޞޫލުތަކުގައި ހިފަހައްޓައިފި މީހަކަށް ދާދި ފަސޭހަ ކަމެކެވެއިސްލާމް 

ބައްޓަން ކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ވަރުގަދަ، ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު ތަކެއް އަޅަންޖެހިފައިވާކަން، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިާލފު 
މިގޮތަށް އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކަށްވެސް އިޙްތިރާމުކޮށް ދުނިޔަވީ ރީތި . ގައްޖެއެވެއެކިއެކި ޙާދިސާތަކުން ފެނިގެން ހިނ

ލުތަކާއި ކުރިއަރަމުންދާ ޤައުމެއްގައި ހުރުން ލާޒިމު ސިފަތައް ކަމަށްވާ ޑިމޮކްރަސީގެ ސިފަތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ޞޫއު
މި ރާއްޖެއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް . ގަން ޖެހިފައެވެވަނީ ހިންޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެ ފަރާތްތަކަށް 

އިޙްތިރާމް ކުރާ، އެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ހެދުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިތުރުން މުޅި 
މަ، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ، ވަރަށް މި ރާއްޖޭގައި އެފަދަ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމް ކުރެވިއްޖެނަ. މުޖުތަމަޢުގެ ދައުރުވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ

  . ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށް ވެގެންދާނެ ކަން ކަށަވަރެވެހަމަޖެހިގެން މިނިވަން، ޞުލްޙަވެރި، އުފާވެރިކަމާއެކު 

އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ލޮބުވެތި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް ޢިހްތިރާމުކުރާ 
އަދި އިންސާނީ  !ތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ރޫޙު އަށަގަނެފައިވާ މުޖުތަމަޢެއް ކަމުގައި ލެއްވުމެވެއިންސާނީޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަ

. ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ޘަޤާފަތެއް އުފެއްދުމަށް މިކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އަދަށްވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް ދެއްކެވުމެވެ
            !އާމީން

  

  އަޙްމަދު ސަލީމް
  އީސް ރަ                      
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 ޙައްޤުތައް އިންސާނީ ރާއްޖޭގައި

އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގުނު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ވަނަ 2007
ތޯ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާމެދު ދިވެހީންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު މިހާރު ހުރީ ކޮންގޮތަކަށް

މިގޮތުން ހިންގުނު އެކި އެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި ފާހަވެގެންދިޔަ ކަމަކީ ކުރީގައި . ބަލައިލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔައެވެ
. މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާމެދު، ދިވެހީން ދެކެމުން އައިގޮތް މިހާރު ބަދަލުވަމުންދާކަމެވެއުއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާމެދު، އަދި ހި

ކީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއްކަމާއި، ތިމާގެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަ
ދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމީ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ޢިޤަވާ އިމަސައްކަތްކުރާއިރު އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިނުގަނެ ޤާނޫނާ

  . ފަސޭހަވާނެ ކަމެއްކަން އެގިގެން ގޮސްފައި ެވއެވެ

އަދި . ދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އެންމެންވެސް ސަމާލުވާންޖެހެއެވެޢިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާއި
ޤާނޫނާއި . ލާއި އިންސާފު ގެ ހަމަތައް ދަސްކުރަންްޖެހެއެވެޞޫކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް ކަރާމާތްތެރި މީހެއްކަމާއި ހަމަހަމަ އު

މިގޮތުން . ފަރާތެއް އިސްތިސްނާ ނުކުރޭެވނެކަން އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން ކުރަންޖެހެއެވެ ދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އެއްވެސްޢިޤަވާ
. ދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ސިފަތައް އަށަގަންނުވަން ޖެހެއެވެޢިކުޑަކުދިން ނާއި ޒުވާނުންގެެ ކިބައިގައިވެސް ޤާނޫނާއި ޤަވާ

ން މެނުވީ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި މީހަކަށް ވުމަށް ތަޢުލީމީ ޙަޔާތުގައި ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ލިބިގެ
ދާއިރާތަކުން ހަރުދަނާ  މިހެންވެ ިމހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ނާއި ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން. ދަތިވާނެއެވެ

ނެ އަދި ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ މުޖުތަމަަޢެއް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި، އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ތަރައްޤީގެ އިތުރުން، ޤައުމަށް ފައިދާކުރާ
  .ޤާއިމްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަކީ އެމީހުންނަށް 
ވާނަމަ، ތަޢުލީމުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރަނގަޅު މިސާލަކަށް ދަންނަ. ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެކެވެ

ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތަކާއި، ގޯތި ގެދޮރުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި، ޢާންމުކޮށްބޭނުންވާ ކާނާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ 
ސާފުވެރި ކަމާއެކު ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ލިބެންޖެހޭ ކަންކަމަށްވާއިރު، މި ޚިދުމަތްތައް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އިން

މިހެންވެ، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް . ދިވެހިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާ ތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ
ތުންނަށް ކުރުކޮށް ދަންނަވަނީނަމަ، ރައްޔި. ހޯދައިދޭ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ސަރުކާރުގެ އެކަމަކާ ގުޅޭ މުއައްސަސާއެކެވެ

މިޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމުގައި . ގެ ހައްގުތައް ހޯދާދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެއެމީހުން
މަން ރައިޓްސް އުހިނޭޝަނަލް . "ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަކަކީވެސް އިންސާފުވެރި، ހަމަހަމަ އުސޫލުތަކަކަށް ވާންޖެހެއެވެ

ޅުއްވާނިމުމުން، މި ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށްވާނީ މިކަން އެގޮތަށް ހިނގާތޯ އެއް ސަރުކާރުން އެކަށައަ" އެކްޝަން ޕްލޭން
މިގޮތުން މިހާރު ލިބެމުންދާ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، އެކި އެކި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން . ބެލުމެވެ

އް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ވެސް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައާއި، އެތަނެއްގެ ޤަވާއިދުތަ
މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމުގައި . ރައްކާތެރިކުރެވޭތޯ ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް މިހާރު ބަލަމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

  .ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެއެވެ



8 
 

ންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ދިވެހި ރައްޔިތު
މީގެތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ ވާޖިބުތައް ގިނަވެފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިިދޭންޖެހޭ . ބާބެއް ހިމެނިފައި ވެއެވެ
އިވާ ޤާނޫނުތައް ވެސް އަދި މީގެ ދަށުން ހެދެންޖެހޭ ގިނަ ޤާނޫނުތައް ހެދިފައި ނުވުމާއި ހެދިފަ. ޙައްޤުތަކެއްވެސް ވެއެވެ

. އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތަންފީޛު ނުކުރެވުމުން، މިޙައްޤުތައް ހޯދުމުގައި ތަފާތު އުނދަގޫތަކާ ރައްޔިތުން ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ
ކުގެ ކުރެެވެމުންދާ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގަައި ބައިނަލްއަޤާްވމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަ އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އިޞްލާޙު

ާޢންމު ޤަރާރުގައި ވެސް ހިމެނޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިމެނިފައިވާކަން 
އަދި ހަމަ އެއާއެކު، ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ހެދޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ . އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ

  .ހަދާތަކުގައި ލިބިދެވޭޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމެނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ވާނެއެވެޢާބައިނަލް އަޤްވާމީ މު

ަޙޤީޤީ ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމަކާދިމާއަށް ޤައުމު ދަތުރު ކުރަމުންދާއިރު ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމާއި ޚިޔާލާއި 
ރައްޔިތުންނަށް . ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 

މިނިވަންކަމާއެކު ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބިގެން ދިއުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް 
  .ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު ބާރެކެވެ

ޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ލިބިފައި އޮތުމުގެ މާނައަކީ އެއްވެސްޙާލެއްގައި އެއްވެއުޅުމާއި ޚި
ތަނުގެ އަމަން އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ނަގާލައި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުން ކަމުގައި 

މާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އޮޅި އެހެންމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން މިނިވަންކަމާއި އަމިއްލަ ޒިން. ވެގެންނުވާނެއެވެ
އަދި ހަމައެހެންމެ . ވިސްނައިނުލައި ހިތުހުރިހާ އެއްޗެއް ހިތުހުރި މީހަކާ ދިމާއަށް ކިއުން ކަމުގައިވެސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ

ލަޙަތުތަކަށް ގެއްލުންދީ ޞްމީސްމީހުންގެ މަމީސްމީހުންގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތަށް ޙަމަލާދިނުމާއި ރައްޔިތުންނާއި އަމިއްލަ 
ކޮށް މީހުންގެ ޢަބުރާ ޢިއްޒަތް ނަގާލުން ކަމުގައި ވެސް ވެގެން ޢުއިފިތުނަފަސާދަ އުފެދޭފަދަ ތަކެތި ވެބްސައިޓުތަކުގައި ޝާ

ކުރެވޭނަމަ، މުޅި މިފަދަ ކަންކަން ހުއްދަ. މިއީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ހުއްދަކުރެވިގެންވާނޭ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ނުވާނެއެވެ
ގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދި، ޒުވާން ޖީލުތައް ހަލާކުވެ، އެކަކު އަނެކަކަށް ކުރެވޭ އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރު ނެތިގޮސް، ޢުމުޖުތަމަ

ވީމާ މިކަމާމެދު ހުރިހާ ފަރާތަކުން . މިކަމަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢު ހަލާކުކޮށްލުމަށް ލެވޭ ޒަހަަރެއްކަމުގައި ނޫނީ ނުވެ ނުދާނެއެވެ
ޙަޤީޤަތުގައި އިންސާނީ . މާލުވެ އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ ރިވެތި އުސޫލު ޤާއިމް ކުރެވެން ޖެހެއެވެސަ

މިކަން އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި . ޙައްޤުތަކުގެ އެންމެ އިސް އެއް ސިފައަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމެވެ
  .ނަމަ، އެހެންހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ދާދި ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެއުސޫލުތަކުގެ މަތިން ދެމެހެއްޓިއްޖެ

ލަތްތައް މިހާރު މިދަނީ މަޑުމަޑުން ސީޙަޤީޤީ ދިމިޤިްރާޠީ ނިޒާމެއްގިައ ޤާއިމްވާންޖެހޭ ޚަބަރުފަތުރާ މިނިވަން ވަ
ޑިއާގެ ދައުރަކަށް ވާންޖެހޭނީ ވަކި އަތަކަށް ނުޖެހި މީ.  މިއީ ޑިމޮކްރަސީ އަކަށް ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. އިތުރުވަމުންނެވެ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތެދު ޚަބަރު ފެތުރުމާއި، އިންޞާފްވެރި ކަމާއެކު ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ފާޑުކިޔައި، ކަންތައްތައް 
ު ޒިންމާދާރު ގޮތެއް. އިޞްލާހުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ ގައި އަދާ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ދައުރު

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ވެސް ވަކި ޙުދޫދެއްގެ . މުޖްތަމަޢުގައި ވަރަށްބޮޑެތި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުން ދާނެއެވެ
ތި ތެރޭގައި ގެންގުޅެން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް ވާއިރު ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި އެކަން ބޭނުންނުކުރެވި އެއްވެސް ބަލައިލުމެއްނެ
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އެހެންމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ސަބަބުބް އަންދާޒާ ނުކުރެވޭވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް މުޖްތަމަޢަށް ދަނީ 
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބަހުރުވައިގެ ސަބަުބންވެސް މުޖްތަމަޢަށް ނުބައި އަސަރުތައް ކުރަމުން . ކުރަމުންނެވެ

ތަކާއި، ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގައި ލިޔާ ލިޔުންތަކާއި، އަދި ތަފާތު ވެބްސައިޓްތަކުގައި ހުންނަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލު. ދެއެވެ
އެހެންމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭފަދަ ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން މުޅި މުޖްތަމަޢުގައި ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ބަދަލު ހިފުމުގެ 

  .ވާކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެވަރުގަދަ ރޫޙެއް އަދިވެސް އުފެދިފައި 

ޙުކުމްކުރެވި   ދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ކުށެއްނެތް މީހުންގެ މައްޗަށްޢަ
ދަތު އަދި ޖަލަށް ޙުކުމް ކުރާ މީހުން ޙުކުމުގެ މުއް. ވަންދެން ގޭ ނުވަތަ ޖަލު ބަންދުގައި ތިބެންޖެހިފައިވެއެވެ ދުވަހެއް އެތައް

ހަމަވެ އިތުރުވެގެން ދާއިރުވެސް ޖަލަށް ނުގެންދެވި ގޭބަންދުގައި ބެހެއްޓުންފަދަ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލުތައް ހިނގާފައިވާކަން 
ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީ އެއްގެެ . ވެސް އެއީ މިދެންނެވި ޢަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ނުވުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކެވެ

އެއް ސިފަ އަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާވުން ކަމަށްވާތީ، ޝަރުޢީ ދާއިރާ ވެސް މިނިވަން އެންމެ މުހިންމު 
ހަމަ އެފަދައިން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް މީސްތަކުންނަށް ހޯދާދިނުމަށްކުރެވޭ މަސައްކަތް ޙަޤީޤަތަކަށް  .ކުރަންޖެހެއެވެ

އަދި ހެދިފައިވާ . ފުވެރި ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވާން ޖެހެއެވެހެދުމަށްޓަކައިވެސް މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު އަދިި އިންސާ
މިހެންވެ، ޝަަރުޢީ ނިޒާމަށް . ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ެއއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރެވެންޖެހެއެވެ

  . މު ކަމެކެވެއެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވޭނެގޮތަށް މިނިވަން ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިން

ސިޔާސީ ބައިބައިވުންތަކާއި ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކަކީ މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވަމުން ދިޔަވަރަކަށް 
އަދި ސިޔާސީ ޚިޔާލުތަފާތުވުން ތަކަކީ ވާހަކަދައްކައިގެން ޙައްލު ހޯދިދާނޭ ކަންކަންވެސް . ހައްލުވެގެން ދާނޭ ކަންކަމެވެ

ން ބައިބައިވުން އުފެދި ޢަޤީދާގެ މައްސަލަތަކުގައި ޢާންމުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ނަމަވެސް ދީނީގޮތު. މެއެވެ
މިކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ އަސަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދެިވހި . އުފެދުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެކެވެ

ގެއްލުންތައް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދަނީ ތަޖްރިބާވެސް  އަދި އޭގެ. މުޖްތަމަޢުންވެސް މިހާރު ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ
ޅުގަނޑުމެންގެ މިކުޑަކުޑަ އަ. މިކަމަކީ މި ކޮމިޝަނުން މީގެކުރިންވެސް ކަންބޮޑުވާކަން ހާމަކޮށްފައި ވާކަމެކެވެ. ކުރެވެމުންނެވެ

ދާ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މުޖްތަމަޢުގައި ދީނީ ބައިބައިވުންތައް ުއފެދިގެންދާން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ހޯ
އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފް ވިސްނުމާއި ފިކުރު ގެންގުޅޭ މީހުން . ހަރުދަނާގޮތެއްގައި އެޅުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ

ހަމައަށް ހަރުދަނާ ރައްޔިތުންނާ  ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުމުޖްތަމަޢުގައި ގިނަވަމުންދާއިރު، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދީނުގެ 
އަދި ދީނީ ބައިބައިވުންތަކުން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކާ އިސްލާމީ . ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުްނ މުހިންމުކަން ބޮޑެވެ

މުކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެ މީަތމަޖިލީހުގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަށްގެންދެވުމުގެ މުހިން
  . ކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ

ޓީ އިންތިޚާބެއް ބާއްވާނެ އަހަރަކަށްވާނެތީ، އެފަދަ އިންތިޚާބެއް ބާއްވާއިރު، އަހަރަކީ ރާއްޖޭގައި މަލްޓިޕާވަނަ 2008
އަހަރު ވަނަ 2008. މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު އިލެކްޝަންް ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމުގެ މުހިންމުކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ

ޓީތައް ބައިވެރިވާގޮތަށް ރާއްޖޭގައިބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބާރެއް ނުވަތަ ނުފޫޒެއް ސިޔާސީޕާ
ނުފޯރާނޭ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މުސްތަޤިއްލު ތަނަކަށް ހަދަން 
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ކޮމިޝަން މުސްތަޤިއްލުނުވެ ބޭއްވޭ އިންތިޚާބަކުން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު އެމީހުންނަށް އިލެކްޝަންސް . ޖެހެއެވެ
ޓީތަކާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ސިޔާސީ ޕާ މިހެންވެ،. ފުރިހަމައަށް ލިބިދެވޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ

ކު އެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ޤަބޫލުކުރާފަދަ ގޮތަކަށް ބޭއްވޭ އިންތިިޚާބަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ދިވެހި ފަރުދަ
އެހެންނުވެއްޖެނަމަ އިންތިޚާބުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގައި ހަލަބޮލިކަން އުފެދި ރާއްޖޭގެ . ހެދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ

ވީމާ މި ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ގޮތަކަށް . ންކައިރިއެވެލްޙަ މަސަލަސް ކަމާއި އަމަން އަމާންކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރުޞު
ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސުމަށްޓަކައި މިނިވަން 

  .އެވެމުސްތަޤިއްލު އަދި މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލްކުރާފަދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް އަވަހަށް ޤާއިމްކުރެވެން ެޖހެ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކާުރ ޘަޤާފަތެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި މި ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ 
މި މަޤްޞަދު ޙާސިލް ކުރުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ . މަސައްކަތް އެއްވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ

ކާއި އޭގެ އަސާސްތައް އެނގުން ކަމުގައި ވާތީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަ
ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަމާއި އޭގެ ފައިދާ . މި ކޮމިޝަންގެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތެކެވެ ކީގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތަ

އްގައި ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސް ކަމުގައިވާ އިންސާނީ އާއި ލާބަ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ދަސްކުރަމުންދާ އިރެ
ޙައްޤުތައް އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް އެނގުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންެމ މީހެއްގެ 

   .ވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެންޖެހެއެވެ
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  ވަނައަހަރު ކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންތައްތައް 2007

  ރެޓެޖިކް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުންސްޓެ - 1

މި . އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހެދިފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ރިވިއުކުރެވުނެވެވަނަ 2009ން  2007
ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެގްރީމެންޓެއްގެ . ދިވެހިސަރުކާރާއި ޔޫއެންޕްލޭން ރިވިއުކުރެވުނީ 

އެޑްވައިޒަރެއް ކަމަށްވާ ނިއުޒީލެންޑްގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ލް އެސިސްޓެންސްގެ ދަށުން ޓެކްނިކަ
މި ގޮތުން ޕީޓަރ އާއި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާއި އެކި . މިސްޓަރ ޕީޓަރ ހޮސްކިންގ ގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތިންނެވެ

ދަލުކޮށް މި ޕްލޭނަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ބައެއް ބައް ޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންޑި
ރަކާތްތައްވަނީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެއަަށް އަންނަމުންދާ ސިޔާސީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ޙަމި ގޮތުން ބައެއް . ބަދަލުތައް ގެނެވުނެވެ

ވެސް ވަނީ   އްބައެއް ހަރަކާތްތަހިންގާނެ  ގޮތުންހަމަ މި. އެވެއުނިއިތުރުކުރެވިފަބިނާކޮށް  ށްއިޤްޞާދީ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަ
  : މި ހަރަކާތްތަކަކީ. އިތުރުކުރެވިފައެވެ

މާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމުގެ ގެ ކަ.ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފައިވާ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް އދ •
 . ން އަމިއްަލ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ތަމްރީނު ދިނުންހޭގޮތުމާބެފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރު ގޮތުން 

ގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، ލޯ ކޮމިޝަނާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒާއި •
ތަކުގައި ރައީސާ މަޝްވަރާކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު 

 .ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޮތން ޤަބޫލުކުރާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން ޤަބޫލުކުރާ ޙައްޤުތައް ޤާނޫނު  •

 .އަސާސީގައި ހިމެނިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެ އެކަމާބެހޭ މަޢްލޫމާތުތައް ޢާއްމުކުރުން
ންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޔުނާިޓ ގުޅިގެން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އި •

  .މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވުން
ފުލުހުން ގެންގުޅޭ އުސޫލީ މިންގަނޑުތައް ރިވިއުކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކަށް  •

 .ފެތޭތޯ ބެލުން
 .ލަށް ފާސްކުރެވޭ ޤާނޫނުތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އެއްގޮތްވޭތޯ ބެލުންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ގުޅިގެން އަ •
  .ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނާއިި އަދި ޖިނާއީ މަރުހަލާތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު ފަދަ ޤާނޫނުތައް އާއްމުކުރުން •
ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓުތައް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އަދި އެހެނިހެން އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ހިއުމަން ރައިޓްސް •

 .މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވުން
 . އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކޯޓުތައް އުފެއްދުމަށް ސިޔާސަތެއް އެކަށައަޅައި ޤާނޫނެއް ޑްރާފްޓްކުރުން •

ދި މިހެދުނު ދިރާސާ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއްވޭތޯ ބެލުމަށް ދިރާސާއެއްކޮށް އަ •
 . ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

 .ވަނައަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދެވޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރުން 2008 •
 . ރާމްތައް ހިންގުންސިޔާސީ ކަންތައްތަކަށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ޕްރޮގް •
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 .ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ސަރުކާރަށް ލަފާދީ ބާރުއެޅުން •
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައްޤުހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތާއި އެ ސިޔާސަތަށް ޢަމަލީ ސިފަ  •

 .ވާފައިވާ ކަންތައްތައް ބަލައިލުމުގެ ގޮތުން އެސެސްމަންޓެއް ހެދުންށް ރާޔަގެނައުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރި
ގައި ސޮއިކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި ނއަދި ކުރިއަށް އޮތްތާ ވާދިވެހިރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ސޮއިކޮށްފައި •

ފަރާތްތަކުން ކުރާނެ  މުޢާހަދާތަކަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތައް ކަނޑައަޅައި އެ
 .މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ބާރު އެޅުން

ޤައުމީ އެކިއެކި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް  •
 .ހިންގުން

ފާތުވުންތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ކުރިއަރުވައި، ބައެއް ކަހަލަ ދީނީ ޚިޔާލުތަ •
 .އުނިކަން ލިބޭކަންކަން ފާހަގަކޮށް މިކަނަްކމާގުޅޭ މަޢްލޫމާތު ފެތުރުން

އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި އެމީހުން ޓްރޭނަރުންގެ  •
 .އެޅުންގޮތުގައި މަސައަްކތްކުރުމަށް  ބާރު 

  އަހަރުގެ އަހަރީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން ވަނަ 2008 - 2

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ވަނައަހަރުގެ  2007ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް  2008
ޓަރ ހޮސްކިންގއާއެކު މިސްޓަރ ޕީ އިމި ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި، ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާ. ފެށުނެވެ

މި ހަރަކާތްތައް . ވަނައަހަރު ހިންގުމަށް ވަކި ހަރަކާތްތަކެއް ކަނޑައެޅުނެވެ 2008މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުކޮށް 
ށް އެކަށައަޅާފައިވާ ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭން އިޞްލާޙް ކުރެވި އެ ޕްލޭނުގެ  2009ން  2007ކަނޑައުެޅނީ ކޮމިޝަނުގެ 

ވަނައަހަރު އަމާޒުކުރާނެ ދާއިރާތަކެއްގެ ގޮތުން ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު  2008ކާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި މި ހަރަ. ދަށުންނެވެ
މި ދާއިރާތަކަކީ އިންސާނީ ޙައްްްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި، ޤައުމީ . ދާއިރާއަކަށް އިސްކަންދެވުނެވެ 4

އިންސާނީ ޙައްްޤުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބެލުމާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސުަތތައް ރިވިއުކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ރަކާތްތަކަކީ ވަރަށް ފުޅާކޮށް ކުރެވިދާނެ ޙަމީގެ އިތުރުން މި ކަނޑައެޅުނު ގިނަ . ދާއިރާއެވެޙައްޤުތަކާއި ވަޒީފާގެ ޙައްޤުތަކުގެ 

ރަކާތްތައް ހިންގާނީ ޙަކުރާނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯއާއި އަދި މި ރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި އިތުރަށްޙަކަންތައްތަކަށްވާތީ މި 
  .ރަކާތްތަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުވެސް އަންދާޒާކުރެވުނެވެޙައަހަރުގެ ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައިކަމާއި އަދި މި 

  ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުން - 3

. ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ލަފާދެވުނެވެނޭޝަނަލް 
ބައްދަލުކޮށް މި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ  ގެ ބޭފުޅުންނާމިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަތަކުގެ ތެރޭގައި މި ޕްލޭން . މަޝްވަރާކުރެވުނެވެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަކާމެދު 
ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  ނޭޝަނަލް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އިސްނަގައިގެން ކުރައްވާނީ މިނިސްޓްްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް 

ން އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި އަދި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެ
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އަދި މި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންވެސް ޢަމަލީ . މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް ނިންމުނެވެ
ކުރަން ފެށުމުން މި ޕްލޭނުގެ ގޮތުން ބައިވެރިވާނެކަމަށާއި އަދި މި ޕްލޭނުގެ ފައިނަލް  ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކުރެވި އެއަށް އަމަލު

ދަށްުނ ހިންގާ ހަރަކާތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި އިސް ރޯލެއް އަދާކުރާނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންކަމަށްވެސް 
  .ނިންމުނެވެ

މިފަދަ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން 
ވަނަ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުގައިވާ ހިއުމަން ރައިޓްސްއާބެހޭ ބައިގައި ހުރި ޤައުމީ އިންސާނީ  7ކުރައްވާފައިވާ ތައްޔާރު

ޙައްޤުތަކެާބހޭ  ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތައް ތަންފީޛުކޮށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 
 ދި މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވައިއަ. ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް  2008މި ޕްލޭނުގެ މަސައްކަތް . އެމީހުންގެ މުެދގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙު އާލާކުރުވުމެވެ
  .ހާތާނގައި ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ

  އެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން" އެމް.ޕީ.އެން"ޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައި - 4

ގެ އޮޕްޝަނަލް " ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ"މުޢާހަދާއެއް ކަމަށްވާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ 
މީހުން ބަންދުކުރާ ތަންތަނުގައި  ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ނުވަތަވަނަމާއްދާގެ ދަށުން  17ގެ ) OPCAT(ޕްރޮޓޮކޯލް 
" ވިޒިޓިންގ ބޮޑީއެއް"އަދި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  ބަންދުކުރެވޭ

އެމް .ޕީ.ގެ އެންއެއް އުފައްދަން ޖެހޭތީ މިކޮމިޝަނަކީ ރާއްޖޭ )އެމް.ޕީ.އެން" (ޓިވް މެކޭނިޒަމްނޭޝަނަލް ޕްރިވެން"ނުވަތަ 
  .ގައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސަވާފައެވެ 2007ޑިސެމްބަރ  2ކަމުގައި 

  ބައްދަލުވުންތަކާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް - 5

ކިއެކި ބައްދަލުވުންތަކުގަޔާއި ތަމްރީނު އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު އެރާއްޖެ ވަނައަހަރު 2007
މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން . ކުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެޕްރޮގްރާމްތަ

ހިންގާ އަތޮޅުތެރޭގައި  އަދި. ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ މާލޭގައި، ތަފާތު ހަތަރު ގުރޫޕަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ހަތަރު މަސައްކަތު
 9އަމާޒުކޮށްގެން، މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގެ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދަޢުވަތު ދީގެން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް 

ސަޕޯޓް ޓު ދަ "މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ  6މެީގ ތެރެއިން  .މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އަތޮޅުތަކުގައި ބޭއްވުނެވެ
  .ގެ އެހީ ލިބިގެންނެވެ. ދަށުން އދ ޕްރޮޖެކްޓްގެ" ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

 ބައްދަލުވުންތައް މަސައްކަތު ބޭއްވުނު ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ

  :މަޤްޞަދުތަކަކީ މައިގަނޑު ބައްދަލުވުންތަކުގެ މިމަސައްކަތު

 .ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ •
 . މިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުންހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮ •
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ގުޅުމުގެ މައްޗަށް  ހުރިސާސީއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާމާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަ •
 .މަޢުލޫމާތު ދިނުން

އްދަލުވުންތަކުގައި އެބޭފުޅުންގެ މީގެ އިތުރުން މާލޭގައި، ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވުނު ބަ •
 .ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މުޢާހަދާތައް ފަދަ ޚާއްޞަ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ދިނުން

 މައުޟޫޢުތައް ސެޝަންތަކުގެ މައިގަނޑު ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަސައްކަތު

ވަނައަހަރު ކުރި ސާވޭއެއްގެ  2005މިޝަންގެ ފަރާތުން މިނަމުގައި މިކޮ' ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް' •
 .ޙާލަތު އެނގޭ މިންވަރުޙައްޤުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ 

  .އިސްލާމްދީނާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް •
  .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް •
  .މްވުމާއި އޭގެ ބޭނުންއިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރު ފަހު •
  .ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބޮޑަށް އޮޅުންފިލުން •
  .ންވުޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިގެ އިޓްސް ކޮމިޝަނުހިއުމަން ރަ •
ގައި ފަރުދީ ފެންވަރުގައާއި ރަށު ފެންވަރު(އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ތަފާތު ފެންވަރުގައި  •

ހިންގިދާނެ ތަފާތު ) އަދި އަތޮޅު ފެންވަރުގައާއި ސަރުކާރު ފެންވަރުގައި އަދި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ފެންވަރުގައި
 . ޙަރަކާތްތައް

 މާލޭގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް 5.1

  ގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން" ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ" 5.1.1

ޕެސިފިކް އާއި އޭޝިއާ ) ޓީ.ޕީ.އޭ( "އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ދަ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ"މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި 
އާއި ސްވިޓްޒަރލެންޑްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ފެޑަެރލް ޑިޕާޓްމަންޓާއި މިކޮމިޝަން ގުޅިގެން ) އޭޕީއެފް(ފޯރަމް 
  .އަށް މާލޭގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ 25ން  24ހުގެ ގެ އޭޕްރިލް މަ 2007

 މަސައްކަތު ބޭއްވުނު މާލޭގައި އަމާޒުކޮށް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ 5.1.2
  ބައްދަލުވުން

ން ބޭއްވުނީ މިއަހަރުގެ މެއި ވަނަ އަހަރު މިކޮމިޝަނުން ބޭއްވި އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވު 2007
މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މާލޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އަމިއްލަ . އަށެވެ 29ން  27މަހުގެ 

ގައި ނުވަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ދިހަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމު. ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށެވެ
މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ސެޝަންތައް . ކޮމިޝަންގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ

ގައިވާ ން ހަމަޖައްސާފައިވާ ނިއުޒީލެންޑްގެ ބޭފުޅެއްކަމު. ނަންގަވައިދެއްވީ މިކޮމިޝަންގެ އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި އދ
މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޒާހިދު އާއި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ . އެވެގންމިސްޓަރ ޕީޓަރ ހޮސްކި

އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިމަސައްކަތު . މަރިޔަމް ޢަޛުރާ އަޙުމަދުވެސް ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވިއެވެ
ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ކުރިމަގުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، އިންސާނީ 
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މުގެ ފަހު ދުވަސް ވުލުއެހެންކަމުން މިމަސައްކަތު ބައްދަ. މިޖަމްޢިއްޔާތަކުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ
  .މަަށްޓަކައެވެޓްރެއިނާޒް ތަމްރީންކުރު ޚާއްޞަކުރެވުނީ

ބޭފުޅުންނަށް  ކުރައްވާ ތައްޔާރު ތަކެތި ކިޔަވައިދޭ ކިޔަވާފޮތާއި ފަރުމާކޮށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކަރިކިއުލަމް 5.1.3
  ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒުގެ ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ސެޝަންތައް . ށް ބޭއްވުނެވެއަ 16ން  15އެޑިއުކޭޝަން ވަރކްޝޮޕެއް މިއަހަރުގެ ޖުލައި 
މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެޑިއުކޭޝަނާއި ޤައުމީ . ނަންގަވައި ދެއްވީ މިކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނެވެ

   .ވެގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެ އްޤުތައް ހިމެނިދާނެ ގޮތްތަކާޙަމަންހަޖުގައި އިންސާނީ 

  ފުލުހުންނަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 5.1.4

ން އި 14އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު  ހުންގެފުލު
. ރިވެ ވަޑައިގަތެވެބޭފުޅުން ބައިވެ 20މި މަސައްކަތު ަބއްދަލުވުމުގައި ފުލުހުންގެ އެކި ރޭންކުތަކުގެ  .ށް ބޭއްވުނެވެއަ 15

އަނިޔާ ކުރުމާއި، 'މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޢާންމުކޮށް ގެންދެވޭ ސެޝަންތަކުގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުވުމުގައި، 
އާއި އޭގެ ' އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަދަބު ދިނުމާ ދެކޮޅު ުމޢާހަދާ

މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަީނ ކެނޭޑިއަން . އަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަލައިލެވުނެވެ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮޕްޝަނަލް
  .އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖެންސީގެ މާލީ އެހީ ލިބިގެންނެވެ

  ޓީޗަރުންނަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 5.1.5

ރައިމަރީ އަދި ސާނަވީ މަކީ މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޕްމިއަހަރު މާލޭގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވު
. ށް ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެވެއަ 20ން  19ށް އަމާޒުކޮށްގެން ނޮވެމްބަރުމަހުގެ އި ސުޕަވައިޒަރުންނަޓީޗަރުންނާ

ވަގުތުތަކެއް ނަކީ ގިނަވައިޒަރުންއި ސުޕަޓީޗަރުންނާ .ވެބޭފުޅުންނެ 16މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ 
ކުޑަކުދީންގެ ޙައްޤުތަކާ 'ަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި، ކުޑަކުދީންނާއެކު ހޭދަކޮށް އެކުދީންނަށް އުނގަންނައިދޭ ބަޔަކަށްވާތީ، މިމ

ނޭޑިއަން މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަީނ ކެ .ޚާއްޞަ ސެޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ނަގައިދެވުނެވެ' ބެހޭ މުޢާހަދާ
  .އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖެންސީގެ މާލީ އެހީ ލިބިގެންނެވެ

 އަތޮޅުތަކުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް 5.2

 9ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ރާއްޖޭގެ 
  .އްގައި ބޭއްވުނެވެހިސާބެ

 މައިގަނޑު ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަސައްކަތު" ބަލައިލެވުނީ ގޮތެއްގައި މައިގަނޑު ބައްދަލުވުންތަކުގައި މިމަސައްކަތު
 ޢަމަލީ ވަރަށް ގެންދެވުނީ ސެޝަންތައް. ކަންކަމަށެވެ އެވާ ބަޔާންކޮށްފައި ގައިމިޞުރުޚީގެ ދަށު" މައުޟޫޢުތައް ސެޝަންތަކުގެ

 މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަންގެ ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވުމުގައި. ބައިވެރިވުމަކާއެކުއެވެ ބޮޑު ށްވަރަ ބައިވެރީންގެ، ގޮތެއްގައި
 ޓްރެއިނާޒް އޮފް ޓްރެއިނިންގް ބޭއްވި ކުރިން ކޮމިޝަނުން  އަދި މަސައްކަތްކުރައްވާ މާލޭގައި އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ
  .ފާހަގަކުރަމެވެ ލިބުނުކަން ބޮޑަށް ވަރަށް އެހީތެރިކަން ފުޅުންގެބޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އަމިއްލަ ބައިވެރިވި ވަރކްޝޮޕްގައި
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މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ކޮންމެވެސް އެއް ޖަމްޢިއްޔާއެއް އިސްނަގައިގެން 
. ޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެކޮމިފައިވާތީ އެކަން މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ރާވައި ހިންގުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރި ވެދީ

އެބޭފުޅުން އެހީތެރިވެދެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ހޯލް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބައްދަލުވުމުގައި 
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެހެން ރަށްރަށުން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ ގޭގެ ހަމަޖެއްސެވުމާއި ބައިވެރީން 

އެ ފަރާތްތަކުން މިކަންކަމަކީ . ރީއުްކޅުއްވުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސެވުމާއި މިފަދަ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެފަ
މިކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ބައިވެރިވެ ދެއްވާފައިވާ މިންވަރު ހާމަ ކޮށްދޭ ކަމަކަށް 

ގެ ނަންތައް މިރިޕޯޓުގައި މިހިމަނައިލަނީ ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރި ޝުކުރެއް އެފަރާތްތަކަށް އެޖްަމޢިއްޔާތަކުވާހިނދު، 
  .މުންނެވެދަންނަވަ

  ފަރްާތއެހީތެރިވިދިން  މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ރަށް

  ންޑަރސްއުކްލަބް ސަ ތުލުސްދޫ. ކ

  ދިއްދޫ ޒުވާނުންގެ ރޫޙު ދިއްދޫ. ހއ
  ރޫޙުފޮނަދޫ ޒުވާނުންގެ   ފޮނަދޫ. ލ
  މުލީ އެކުވެރީންގެ ގުޅުްނ މުިލ. މ
  ންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓްއެސޯސިއޭޝަން ފޯ އައިލެ  ފުނަދޫ. ށ
  އަތޮޅު އޮފީސް. ގދ  ތިނަދޫ . ގދ
  ފޭލި ޖަމްޢިއްޔާ  އޭދަފުށި. ބ
  ޔުނައިޓަޑް ފްރެންޑްސް ކްލަބް  ހިތަދޫ. ސ
  މަހިބަދޫ ރައްޔިތުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ މަހިބަދޫ. އދ

  
ސީދާ އަތޮޅުވެރީން މިކަމަށް ދެއްވި  ނާއިކުގެ އިތުރުން އަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅު އޮފީސްތަކުންމި ޖަމްޢިއްޔާތަ

. ދަންނަވަމެވެސަމާލުކަމާއި ވެދެއްވި އެހީތަކަށްޓަކައި އެބޭފުޅުންނަށްވެސް މިކޮމިޝަނުން ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް 
އެއީ . ގެ ނަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެއްމަދުމުޙަ އަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް. ޚާއްޞަކޮށް ގދ

ގެ ބަދަލުގައި މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ހުވަދު އަތޮޅުގައި ބޭއްވިއިރު، އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ
  . އެވެފީހުން ކޮށްދެއްވީތީއިންތިޒާމުތައް، އެމަނިކުފާނުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން އަތޮޅު އޮ އެންމެހައިކަންތައްތަކުގެ

  ފާދިއްޕޮޅަށާއި މާލެއަތޮޅަށާއި ފެލިދެއަތޮޅަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 5.2.1

އަދި . ކ. މިއަހަރު، އަތޮޅުތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ ޅ
ށް އަ 5ން  4ޖުލައިމަހުގެ . ތުލުސްދޫ ގައެވެ. ޞަކޮށްގެން ކއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ޚާއް. ވ

 . ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ 21ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި 

  ކޮޅުމަޑުލަށާއި ހައްދުންމައްޗަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 5.2.2

ސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުގެ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު މަ. އަދި ލ. ތ
އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި ، މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި. ފޮނަދޫގައެވެ. ލ އަށް 4ން  3މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުގެ 

  . ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ 30މަސައްކަތްކުރައްވާ 
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  ތިލަދުންމަތީގެ ބައްދަލުވުން 5.2.3

. ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ ހއއަމާޒުކޮށްގެން ބުރިއަށާއި ދެކުނުބުރިއަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރު
  . ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ 28ށް ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި އަ 1ން ސެޕްޓެމްބަރު  31އޯގަސްޓު .  ދިއްދޫގައެވެ

  އްދަލުވުންނިލަންދެއަތޮޅުގެ ބަ މުލަކަތޮޅާއި ފެލިދެއަތޮޅާއި 5.2.4

 އޮކްޓޯބަރ . ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ 26އަތޮޅަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި . އަދި ދ، .ފ، .މ
  . ށް ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ މުލަކަތޮޅުގެ ވެރިރަށް މުލީގައެވެއަ 20ން  19

  މިލަދުންމަޑުލުގެ ބައްދަލުވުން 5.2.5

ން  8ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ ނޮވެމްބަރު އި ދެކުނުބުރިއަށް އުތުރުބުރިއާ މިލަދުންމަޑުލު
  .ބޭފުޅުންނެވެ 30މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ . ފުނަދޫގައެވެ. ށ އަށް 11

  ހުވަދުއަތޮޅުގެ ބައްދަލުވުން 5.2.6

 31. ތިނަދޫގައެވެ. ށް ގދއަ 18ން  15ނޮވެމްބަރ ހުވަދުއަތޮޅަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ 
ބޭފުޅުން ހިމެނުނު މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ މިއަހަރުތެރޭ ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ 

  . މެވެބައިވެރީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވު

  މާޅޮސްމަޑުލުގެ ބައްދަލުވުން 5.2.7

 1ނޮވެމްބަރުން  30ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަމާޒުކޮށްގެން އަތޮޅަށް . އަދި ބ. ރ
  . ފަރާތަކުންނެވެ 19ފައިވަނީ މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ. އޭދަފުށީގައެވެ. ޑިސެމްބަރަށް ބ

  އައްޑުއަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބައްދަލުވުން 5.2.8

ޑިސެމްބަރު . ހިތަދޫގައެވެ. ސ ނީމުލަކަށް އަމާޒުކުރި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުއަތޮޅަށާއި ފުވައްއައްޑު
  .އެވެ 15ށް ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ބޭފުޅުންގެ ޢަދަދަކީ އަ 13ން  12

  އަރިއަތޮޅުގެ ބައްދަލުވުން 5.2.9

ން  26މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އޮތީ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިއަށް ބޭއްވުނު އުތުރުބުރިއާއި ދެކުނުބު އަރިއަތޮޅު
މިބައްދަލުވުމުގައި . މި ބައްދަލުވުމަކީ މިއަހަރު ބޭއްވުނު އެންމެ ފަހުގެ ބައްދަލުވުމެވެ. މަހިބަދޫގައެވެ. އަށް އދ 27

  .ފަރާތަކުންނެވެ 17ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ 
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  ކުގައި ބައިވެރިވުންބައްދަލުވުންތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ 5.3

 އަށް 2007މާޗް  2އިން  2007ފެބްރުއަރީ  12އިންޓަރނޭޝަނަލް ވިޒިޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  .1
އެމެރިކާގައި ހިންގެވި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެޑްވޮކަސީ އެންޑް އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކޮމިޝަންގެ 

 .ރިވެ ވަޑައިގަތެވެއެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝުނާނާ ސިރާޖް ބައިވެ
އޭޝިއާ "އަށް ބޭއްވި  2007ފެބްރުއަރީ  23އިން  2007ފެބްރުއަރީ  22ތައިލެންޑްގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކްގައި،  .2

ގައި ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް " އޮން ކޮރަޕްޝަން 2007ޕެސިފިކް ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިޕޯޓް 
 .ގަތެވެމުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައި

އަށް ކޮމަންވެލްތުން ބޭއްވި  2007ފެބްރުއަރީ  23އިން  2007ފެބްރުއަރީ  22އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި  .3
ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް " ކޮންފަރެންސް ފޮރ ކޮމަންވެލްތް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް"

 .އަލްއުސްތާޛާ މާޖިދާ މަޖުދީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމާއި ކޮމިޝަން މެމްބަރ
އަށް އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމު  2007އޭޕްރިލް  9އިން  26މާޗް  2007 .4

ކުރި ސްޓަޑީ ޓުއަރ އެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ކޮމިޝަންގެ އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ 
އާޝިޔަތު ޝިޢުނާ އާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ދުންޔާ ޢަބްދުލްހާދީ އިންޑިއާެގ ވެރިރަށް 

 .ނިއުދިއްލީ އަށް ވަޑައިގަތެވެ
ޓެންތް ސައުތު އޭޝިއަން ޓީޗިންގ ސެޝަން "އަށް ބޭއްވި  18އިން  11އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި އޭޕްރިލް  .5

) ޓްރޭނީ(ގައި ކޮމިޝަންގެ އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ " އުމެނިޓޭރިއަން ލޯއޮން އިންޓަނޭޝަނަލް ހި
 .އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ސަޢީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ

ސައުތު އޭސިއާ "އަށް ބޭއްވި  2007މާޗް  24އިން  2007މާޗް  23އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި  .6
ގައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙްމަދު ބައިވެރިވެ " ފޯމްސްއޮން ޕޮލިސް ރި ކޮންފަރެންސް
 .ވަޑައިގަތެވެ

ޓުވެންޓީ އެއިތް އިނަްޓރނޭޝަނަލް ހިއުމަން "ބޭއްވި އަށް  29އިން  10ޖޫން  2007ކެނެޑާގެ މޮންޓްރިއަލްގައި  .7
ލާ މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙްމަދު ގައި ކޮމިޝަން މެމްބަރ އަލްފާޟި" ރައިޓްސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

 .ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ
ފޯޓީންތް އެނުއަލް ވަރކްޝޮޕް "އަށް ބޭއްވި  2007ޖުލައި  12އިން  2007ޖުލައި  10އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީގައި  .8

އޮފް ދަ ފްރޭމްވަރކް އޮން ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ފޮރ ދަ ޕްރޮމޯޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން އޭޝިއާ 
 .ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ" ކް ރީޖަންޕެސިފި

ރީޖަނަލް "އަށް ބޭއްވި  2007އޯގަސްޓް  21އިން  2007އޯގަސްޓް  20ތައިލެންޑްގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކްގައި  .9
ގައި " ވަޔަރަންމަންޓްހެލްތް އެންޑް އެން ޓުސެމިނަރ އޮން ދަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ބޭސްޑް އެޕްރޯޗަސް 

 .ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ އަލްއުސްތާޛާ މާޖިދާ މަޖުދީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ
އަށް ބޭއްވި އޭޝިއާ  2007ސެޕްޓެމްބަރ  29އިން  2007ސެޕްޓެމްބަރ  22އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސިޑްނީގައި  .10

ލް އަޙްމަދު ސަލީމާއި ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލފްޟި 12ޕެސިފިކް ފޯރަމްގެ 
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ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު ޔޫސުފް 
 .ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ

ގްލޯބަލް "އަށް ބޭއްވި  2007އޮކްޓޯބަރ  11އިން  2007އޮކްޓޯބަރ  10އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި  .11
ގައި ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު " ޓު ފައިޓް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ސައުތް އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ކޮންފަރެންސްއިނިޝިއޭޓިވް 

 .ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ
އަށް އޭޝިއާ ޕެސިފިކް  2007ނޮވެމްބަރ  1އިން  2007އޮކްޓޯބަރ  29އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި  .12

ގައި ކޮމިޝަން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް " ސަބް ރީޖަނަލް ވަރކްޝޮޕް އޮން ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީސް"ބޭއްވި  ފޯރަމުން
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމާއި ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޝާތު ޙަމީދާއި 

 .އިގަތެވެކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އާޝިޔަތު ޝިޢުނާ ބައިވެރިވެވަޑަ
އަށް ބޭއްވި  2007އޮކްޓޯބަރ  31އިން  2007އޮކްޓޯބަރ  30ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާ ގައި  .13

ގައި ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް " ކޮމަންވެލްތް އޭޝިއާ ކޮލޯކިއަމް އޮން ޖެންޑަރ، ކަލްޗަރ އެންޑް ލޯ"
 .ޑައިގަތެވެއެފެއާޒް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަފާޒު ވަޖީހު ބައިވެރިވެ ވަ

އިލެވެންތް ސައުތު "އަށް އިންޑިއާގެ ބެންގަލޯރގައި ބޭއްވި  2007ނޮވެމްބަރ  20އިން  2007ނޮވެމްބަރ  13 .14
ގައި ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ " އޭޝިއަން ޓީޗިންގ ސެޝަން އޮން އިންޓަނޭޝަނަލް ހިއުމެނިޓޭރިއަން ލޯ

 .އަލްފާޟިލާ އަމީނާ އާދަމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ
އަށް ބޭއްވުނު ކޮމަންވެލްތް  2007ނޮވެމްބަރ  21އިން  2007ނޮވެމްބަރ  19ޑާގެ ވެރިރަށް ކަމްޕާލާގައި ޔުގެން .15

ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސްގެ އެންމެއިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް 
 .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ

ރީޖަނަލް "އަށް ބޭއްވުނު  2007ނޮވެމްބަރ  28އިން  2007ނޮވެމްބަރ  19ންޑްގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކްގައި ތައިލެ .16
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ފޮރ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް ފްރޮމް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެނެލިސްޓް އަލްފާޟިލާ  ގައި ކޮމިޝަންގެ" އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އިން ދި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނަފްޢަތު ޢަބްދުލްވައްހާބު ) ޓ(ޞުދައިފާ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލާއި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ 

  .ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ

މެމްބަރަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ފޯރަމްގެ އެސޯސިއޭޓް  - 6
  ވުން

އަށް ބޭއްވުނު އޭޝިޔާ ޕެސިޕިކް  2007 ސެޕްޓެމްބަރު 27ސެޕްޓެމްބަރުން  24އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީގައި 
ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން  ބައިވެރިވެ އޭޝިޔާ  12ފޯރަމްގެ 

މި ފޯރަމަކީ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް . ބަރަކަށް ވިއެވެމެމްއެސޯސިއޭޓް ޕެސިފިކް ފޯރަމްގެ 
ޤައުމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މައްޗަށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމުތަކުގެ  ރައްކާތެރިކޮށް

ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އްެއ މަޤްޞަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  މި ފަދަ ފޯރަމެއްގައި މިކޮމިޝަނުން. އެކުލެވިގެންވާ ފޯރަމެކެވެ
ފެންވަރުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި 
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ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި އެކި ޤައުމުތަކުގެ އަދި މީގެ އިތުރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް . ފާހަގަވެގެންދިއުމެވެ
މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

  .ހޯދުމެވެ

  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކަށައެޅުން  - 7

ންވާ މީހުންގެ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކަށައެޅުމާ މެދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނު
އެޑިއުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސަޯޝލް ސެކިއުރިޓީން، ކޮމިޝަނުގެ ލަފައަކަށް އެދުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ކުރިއަރުވައި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެކަށައެޅޭ މިފަދަ ސިޔާސަތަކީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް 
ހަދާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައި އެކުލެވޭ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

މުކަމަށް ކޮމިޝަނަްށ ފެންނަ ވާހަކައާއި، ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ތައްޔާރުކުރެވޭ ސިޔާސަތަކަށް ވުން މުހިން
ންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ކޮ"އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ގައުމީ ސިޔާސަތުގެ ދެލިކޮޕީގައި،  ޞައްޚާ

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ކަންކަމުގައި  ޞައްޚާވަނަ މާއްދާގައިވާ  32ގެ  "ޓީޒްޕާރސަންސް ވިތު ޑިސްއެބިލި
އާ ގުޅޭ ފަންނީ ކުރިއެރުންތަކާއި އައު ހޯދުންތައް ދޭދޭ މި ދާއިރާ، ވާމީ އެހީއާއި އެއްބާރުލުން ހޯދުމާއިޤްބައިނަލްއަ

އެންމެ ފުރިހަމައަށް  ވާމީ އެއްބާރުލުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށްއަކުރުމުގައި ބައިނަލްސާއުމުތަކުގެ މެދުގައި ހިއްގަ
ފަރާތަށް ގައި އެ 2007ސެޕްޓެމްބަރ  24ބަލާލެވިފައިނުވާ ކަމަްށ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ، މިކަންކަން 

  .އަންގާފައިވާނެއެވެ

  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވުން  - 8

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ދަ ރައިޓްސް އޮފް އޯލް މައިގްރަންޓް "
ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުމަކީ ވަރަށް  "ޒްވަރކަރޒް އެންޑް މެމްބަރޒް އޮފް ދެއަރ ފެމިލީ

ވަނަ ދުވަހު  2007އޮކްޓޯބަރ  4ންނަ ވާހަކަ އެދެވިގެންވާ އަދި މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެ
  .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރުން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއް /ޖުވެނައިލް ރިހެބިލިޓޭޝަން - 9

/ ބިލިޓޭޝަންޖުވެނައިލް ރިހެ" ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށްކުށުގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރާ
ގާއިމްކުރުމާމެދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  "ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު

ގަތުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވޭ މިފަދަ ތަނަކީ ކުޑަކުދިންގެ އިންސާނީ ކޮމިޝަނުގެ ލަފައަކަށް އެދިވަޑައި
ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ ތަޢާރުޒުނުވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ގާއިމްކުރެވި، ހިނގަމުންދާނެ 

ގައި  2007ސެޕްޓެމްބަރު އްކަމުގައި ކަމެބާރުއަޅާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  ކީތަނަކަށް ހެދުމަ
  .ވެންނަވާފައިވާނެއެއެފަރާތުގައި ދަ
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ގެ ކަންތައްތައް އޮބްޒާވް  2007 ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ނެގި ޢާންމު ސިއްރުވޯޓު. 10
  ކުރުން

އްރު ވޯޓް މިކޮމިޝަނުން ޢާއްމު ސިރާއްޖޭގައި އޮންނަށް ފެންނަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު 
 .ނެރެ ޢާއްމުކޮށްފައެވެ ން ހިގާ ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއްއަދި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކަ. ވަނީ އޮބްޒާވްކޮށްފައެވެ

ނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ސިފަތަކުގައި ހިމެނޭ އެއްމެ އަސާސީ އެއްސިފަކަމުގައިވާ ވޯޓުލުމަކީ އިންސާ . އެރިޕޯޓް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
ލިބަފއިވާ އެހެންކަމުން ދިވެހި ރައްޔަތުންނަށް މި ޙައްޤު . އެއްޙައްޤެވެޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ އަސާސީ 

ކޮމިޝަނުން ކުރި ދިރާސާތަކުންނާއި . މިންވަރު ބެލުމީަކ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ
ދައުރަކީ  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ އިދާރާތަކުގެޤައުމީ ރު ޤައުމުތަކުގައި ބާއްވާ ސިއްރު ވޯޓްތަކުގައި ހޯދި ހޯދުންތަކަށް ބަލާއި
އަދި  ކަމެއްބިރުވެރި، އެޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔަތުންނަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 

މުސްތަޤިއްލު  އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން. ވާ މިންވަރު ބެލުމެވެލިބިފައިނެތި ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤު ތަފާތުކުރުމެއް
ހިއްވަރުދީ  ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ވޯޓްލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްރުކާރަށް ބާރުއަޅާ ކުރުމަށްޓަކައި ސަ

ހަމަ ގޮތުގައި އަދާ ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔަތުން އެޙައްޤު އޭގެ އެންމެ ފުރި އިހަމައެއާއެކު ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤާ. މެވެއެހީތެރިވު
އޮތް  ށްޔަތަކީ ކުރިސައެހެންކަމުން، މި ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާ. ޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެށްރުވާ އެފަދަ ވެއަހުލުވެރި ކު

ސިއްރު ވޯޓް  ގައި އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ނެގި ޢާއްމު 18ގަސްޓް އޯ 2007ޚާބު ތަކުގައި އިންތި
ތުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ޢާއްމު ރައްޔި ކޮމިޝަނުން. ނެވެމުމެއްނޫއޮބްޒާވް ކުރިގޮތަށް އޮބްޒާވް ކުރުމަށްފަހު ވޯޓާމެދު ގޮތް ނިން

ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހިއްވަރުދީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މުސްތަޤިއްލު ކުރުމަށްޓަކައި  މާއިކުރުވުމިކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި
  . ހީތެރިވުމަށެވެއެ

  ކުރިމަގުގައި ނަގާ ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތައް

ޕާޓީތަކުގެ މޮނިޓަރުންނަށް ވޯޓުގުނާ މޭޒު ކައިރީގައި ތިބެގެން މޭޒުގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް މޮނިޓަރ  ސިޔާސީ -1
  .ކުރޭވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން

  .ފޮޓޯ ޖެހި ލިޔުން ނޫން ލިޔުމެއް ގަބޫލު ނުކުރުން ގައިދޭކާކުކަން އަން -2

 . އޮތުންކޮންމެ ވޯޓިން ސްޓޭޝަނެއްގައި އެ ސްޓޭޝަނަކަށް ވޯޓު ދެވޭނެ މީހުންގެ އެންމެފަހުގެ ޞައްޙަ ލިސްޓެއް  -3

ގެ ފުރުޞަތު ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ މަންދޫބުންނަށް އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމު -4
  .ދިނުން

އަތޮޅާއި ރަށު ފެންވަރުގައި ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމޮްކށް ބެލެހެއްޓުމަށް ނަގާ މީހުންނަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް  -5
އަދި ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްނުވާ މީހުން ނެތް ނަމަ، މިމީހުން ހޮވުމަށް ރަށުގައި . ނިސްބަތް ނުވާ މީހުންކަމަށް ވުން

އަދި މި ގޮތަށް . ކޮށް މީހުން ހޮވުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވެ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދިނުންޢާއްމޮކޮށް އިޢުލާން
ކުރާ އިޢުލާނުގައި އެ މީހުންގެ ހުންނަންވީ ޝަރުޠުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި ކޮށްގެންނުވާނެ ކަންތައްތަކާއި ދޭނެ އުޖޫރަ 

  .ކަނޑައެޅިފައި އޮތުން

ތިޒާމް އްގައި ބެލޭނެ އިންފަރާތްތަކަށް ވޯޓު ގުނުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެ އޮބްޒާވް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭ ހުރިހާ -6
  .ހަމަޖެއްސުން
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 . ކުލަވާލައި ޢާންމުކުރުންވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ މީހުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑެއް އެ -7

މަޖެންސީ ގެންދާ ހުރިހާ ހިސާބުތަކުގައި އިކަރަންޓް ހިނގައިދާނެކަމަށް ބަލައި ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް  -8
  .ލައިޓްތައް ބެހެއްޓުން

ހާރަށްވުރެ މި ނުއޮބްޒާވަރުންގެ ތަމްރީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކާއި ގުނާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި، -9
  .މިގޮތުން ވޯޓުލާ ދުވަސް އައުމުގެ ކުރިން ދުރާލާ ތަމްރީން ދޭން ފެށުން. ހަރުދަނާ ކުރުން

ފައި ރަނގަޅަށް އެނގިބެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އިސްކޮށް އުޅޭ މީހުންނަށް ވޯޓާވޯޓުގެ ކަންތައްތަކުގައި  - 10
  .އޮތުން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ވޯޓުލާނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލައަށް ފާހަގަ ނުޖެހޭ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ވޯޓުލާ  - 11
  .ވަހު އޮތުންކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި ވޯޓުލާ ދު

  .ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އަޑު އިވޭ ވަރަށް އަޑު ފޯރުވާނޭ ފަދަ ވަސީލަތެއް ހުރުން - 12

ޓުގެ ކަންތައް ހިނގަމުން ދާއިރު ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ފަސޭހައިން އެކަމާ ގުޅޭނެ ފަރާތެއް އެނގިފައި ވޯ - 13
  .ފަރާތަކަށް ވުން ވަރުގެއެކަމަށް އިޖާބަ ދެވޭއަދި އެ ފަރާތަކީ އެވަގުތެއްގައި . އޮތުން

  . ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުންވޯޓުގެ ޞައްޙަ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި  - 14

. ވޯޓުލުން ހިނގަމުންދާއިރު ވޯުޓ ފޮށިތައް ހާމަ ސަރަޙައްދެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން - 15
  .ތަފްޞީލް ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން" ހާމަކަން"އަދި 

  .އިންތިޚާބުގެ ޤަވާޢިދާއި އެހެނިހެން އެންގުންތައް ޢާއްމުކޮށް އެންމެންނަށް ދުރާލާ ފޯރުކޮށްދިނުން - 16

  .ވޯޓު ގުނާ ނިމުމަށްފަހު ވޯޓު ގުނާ ތަނެއްގައި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ވަގުތުން އިޢުލާނު ކުރާގޮތަށް އޮތުން - 17

  .މެޓިކް މިޝަނެއް ހުންނަ ޤައުމުތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުންރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮ - 18

  .ގާއިމް ކުރުން) އެމް.ވީ.އީ(އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގ ސިސްޓަމެއް  - 19

  .ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފީހަކީ މިނިވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން - 20

އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް، އެ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ވަކި ހިސާބަކުން ނިމޭގޮތަކަށް އޮވެ  - 21
 .އެކަން ޤަވާޢިދުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައި އޮތުން
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 މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން  - 11

ޓީވީ /ޤުތަކަށް ދިވެހީން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިއަހަރުވަނީ، ރޭޑިޔޯމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އިންސާނީ ޙައް
މެޓީރިއަލް އުފައްދާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އިމޭޖް ވިލެޖާއި މިކޮމިޝަނާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް، 

ސްޕޮޓް  30މި . ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް އުފައްދާނެއެވެ 30ލެޖުން މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިމޭޖް ވި. މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައެވެ
" މަން ރައިޓްސްއުުޔުނިވަރސަލް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހި"ނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އަސާސްކަމުގައި ބެލެވޭ، ވާއެކުލެވިގެން
  .މާއްދާގެ މައްޗަށެވެ 30ގައި ހިމެނޭ 

  ކޮމިޝަންގެ ލުއިފޮތް - 12

ލްމަހު ޕްރިލުއިފޮތް މިއަހަރުގެ އޭދެ އްޤުތަކުގެ ތަޢާރަފެއް ހިމެނޭ ޙަންސާނީ މި ކޮމިޝަންގެ ތަޢާރަފަކާއި އި
ފޮތުގައި މިކޮމިޝަންގެ ކުރު ތަޢާރަފަކާއި ދެބައެއް ފޮޓޯތަކާއެކު ކުލަކޮށް ޗާޕުކޮށްފައިވާ މި. ކޮމިޝަނުން ޝާއިޢުކޮށްފައި ވެއެވެ

ޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ފަދަ މުހިންމު ހެހުށަ ކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ކޮމިޝަނަށް އާންމު ފަރުދުން މައްސަލަ
  . މަޢުލޫމާތު ހެިމނެއެވެ

  ފާހަގަކުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް - 13

އްޤުތަކުގެ ދުވަސްކަމުން މިކޮމިޝަނުން މިއަހަރު ޙަވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ  10ޑިސެމްބަރު 
  .ށް މިދުވަސްވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެވަރަށް ކުލަގަދަކޮ

ވަނަދުވަހު ހެނދުނު ދަރުބާރުގޭގައި ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް  10ޑިސެމްބަރު މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 
 ޗެއަރޕަރސަންެގ ކުރީގެ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއުމިޖަލްސާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ހި. ބޭއްވުނެވެ

ވެރި މެހެމާނުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ މިހާރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މިޖަލްސާގައި ޝަރަފު. ޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެއަލްފާޟިލް އަ
މިރަސްމިއްޔާތުގައި . ކޯބިޒޯ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެޕެޓްރިސް ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ މިސްޓަރ .އަޙްމަދު ސަލީމާއި ޔޫއެން

އްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރައްވާ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް ޙައިންސާނީ އަދި . ކުރެވުނެވެޙު ލޯގޯ ރަސްމީ ގޮތުން އިފްތިތާ ކޮމިޝަންގެ
މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ މެންބަރުންނަށް ހަނދާނީ އުކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން، ހި

ތުރުން މާލޭގެ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އޯޕަން މީގެ އި. ފިލައެއް ދެއުްވންވެސް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އޮތެވެ
މުބާރާތުން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ސޮސައިޓީން މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޒުވާނުންނަށް ހުޅުވައިލެވުނު ފޮޓޯއާއި ޕޯސްޓަރ 

  .ންވެސް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އޮތެވެނުވަނަވަނައަށް އައި ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދި

ޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިކޮމިޝަނުން އެދުވަހު ރޭޑިޔޯ އަދި ޓީވީ ބައިނަލްއަ
 އެހުންތެރިންނާއި ބެލުންތެރިންނަށް އްޤުތަކާ ބެހޭ ސުވާލުކޮށްޙަމިދެޕްރޮގްރާމްގައި އިންސާނީ . ވެޔައެއިޒެއް ކުރިއަށް ގެންދިކު

ރޭޑިޔޯ ޕްރޮގްރާމްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއްގައި . ރުކޮށްދެވުނެވެއްޤުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯޙައިންސާނީ 
ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްގައި މިކޮމިޝަންގެ އަދި . ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ މާޖިދާ މަޖުދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ

  .އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނިޒާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ މުޙަންމަދު ޝަފާޒް ވަޖީހާއި ކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛު ދެޑިރެކްޓަރުން

ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުނު ކުޑަކުދީންގެ  ން ފެށިގެން ހެދިގޮނޑުދޮށް 4:00ވަނަދުވަހު ހަވީރު  10ޑެިސމްބަރު 
އަށް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތްުނ މިކޮމިޝަނުން އެދުވަހު ކުރި ހަވީރަކީވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް
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މިހަވީރުގައި ކޮމިޝަންގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ . ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ  ކެއަރ ސޮސައިޓީ އަދި ރައިޓްސް ފޯ އޯލް އިން ސްޓޯލްތައް ހަދައިގެން ކުޑަކުދީންނާއި، އެންޑް ފެމިލީ

އަދި މަޝްހޫރު އަކަސަކަ ބޭންޑްގެ ލައިވް މިއުޒިކު މިހަވީރުގައި . އް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެގުޅޭ ބައެއްކަހަލަ ކުޅިވަރުތަ
އެސްޓީއޯ، އެސްޓަރސް އަދި  މިހަވީރުގައި ކުދިންނަށް ދޭނެ އިނާމުފަދަ ތަކެތި ހޯދުމުގައި މިކޮމިޝަނަށް، ދިރާގާއި،. ކުޅުނެވެ
  . ގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެބްރަދާރސްގެ ވަރަށް ދީލަތި އެހީ ލިބުނުކަން ފާހަ. ވީބީ

  ޙުސައިން ޞަލާޙް ނިޔާވި ޙާދިސާގެ ތަޙުޤީޤު - 14

ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  8އޭޕްރީލް  2007 ،ޙްއައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ނާޒުކީގޭ ޙުސައިން ޞަލާ
ފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ދެކުނުވަހު މާލޭ ވީ އާދީއްތަ ދު 15އޭޕްރީލް  2007 ،ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށްފަހު

ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ  ފެނިފައިވާއިރު، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޙުސައިން ޞަލާޙް ދޫކޮށްލިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭތީއާއި،
ޙްގެ ހަށިގަނޑަށް އަނިޔާތަކެއް ތަޙުލީލުތަކުން ޙުސައިން ޞަލާ ކުރެވުނު މެޑިކަލް ،އެޗަށް ގެންގޮސް.އެމް.ޖީ.ހަށިގަނޑު އައި

) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  20ގެ ) 2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު (ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ހިއުމަން ރައިޓްސް ލިބިފައިވާކަމަށް ދައްކާތީ، 
އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުތަކެއް ހިނގާފައިވޭތޯ 

  . ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލެވުނެވެބެލުމުގެ ގޮތުން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤުީޤކޮށް 

 ވަނަދުވަހު މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓް 13އަދި  12އޭޕްރީލް  2007 ،މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގައި  
ރުމާއި، ތަޙްޤީޤް ކުރުމާއި، ދޫކޮށްލުމުގައި ހައްޔަރު ކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި، ޙުސައިން ޞަލާޙްގައި ) އަތޮޅުވެހި(

ޙަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންނާއި، ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުންނާއި، ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ހަށިގަނޑު 
އި ރާއްޖެއިން އެޗް އިން ބެލި ޑޮކްޓަރުންނާއި އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖެއާ.އެމް.ޖީ.މައްޗަންގޮޅީ އާސަހަރާއިންނާއި އައި

ބޭރުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ފޮރެންސިކް މެޑިސިންގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި، ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު 
 15އޭޕްރީލް  2007އެޗަށް .އެމް.ޖީ.މީގެ އިތުރުން ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ހަށިގަނޑު އައި. މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

ރި މެޑިކަލް ތަޙްލީލުތަކުގެ ރިޕޯޓުތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ޕޯސްޓް މޯޓަމްގެ ވަނަދުވަހު ގެންގޮސް ކު
ރިޕޯޓުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި، މިދެންނެވި ރިޕޯޓުތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާމެދު ފަންނީ މާހިރުންގެ ފަރާތުްނ ލިބުނު 

  .މަޢުލޫމާތުވެސް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

ޓުގައި، ޙުސައިން ޞަލާޙް ތަޙްޤީޤަށް ހައްޔަރުކުރި ސަބަބާއި، އޭނާގެ ތަޙްޤީޤް ފުލުހުން ގެންގޮސްފައިވާ މި ރިޕޯ
ގައި ހައްޔަރުގައި ހުރިއިރު ގޮތާއި، މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގެނެވުނުގޮތާއި، މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓު

އި، ސިއްހީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މާހިރުންގެ ލަފައާއި ދޫކޮށްލެވުނު ކަމަށް ބުނާގޮތާ، މެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއިޙުސައިން ޞަލާޙާ
މީގެއިތުރުން، ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ މަރާއި ގުޅިގެން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ނުކުތާތަކާއި، އަދި 

 ކަންތައްތައްވަޅުތައް ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭ މިފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަގުގައި ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަ
  .މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ

މި ކަމަށް ތަޙްޤީޤް ، ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ނިންމައި މަރުވި ޙާދިސާ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް މި ޙުސައިން ޞަލާޙް
  .ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދިއެވެ
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ކޮމިޝަންގެ ދެ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި މީގެ އިތުރުން  ގެ މެންބަރަކާއި، މިކޮމިޝަން ޙްޤީޤް ކޮމިޓީގައި ހިމެނުނީ މިތަަ
 އިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެސަދަ ލޯ ސޮ ޤާނޫނީ  ދެމެންބަރުން ކަމުގައި ހިމެނޭ  މަޝްވަރެާގ މަތިން ހޮވި އެސޮސައިޓީގެ 
  .ންގެ ފަރާތުން ހޯދުނެވެމީގެ އިތުރުން ޤާނޫނީ ލަފަޔާ ފަންނީ މަޝްވަރާ އިތުރު ކޮންސަލްޓެންޓު .ވަކީލުންނެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ  ،މި ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން
ޑޮކްޓަރުންގެ އިތުރުން، އިންޑިއާގެ ޓްރިވެްނޑްރަމް އަދި ނިއުދިއްލީގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި އަދި އެމެރިކާގެ ފޮރެންސިކް މާހިރެއްގެ 

ގެ ކޯސްޓްގާޑްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޑައިވިންގ ފިޒީޝަނަކާއި، މޯ، އިލަފަޔާ
  .ހޯދިފައިވެއެވެމި ތަޙްޤީޤު ގައި މުވައްޒަފުންނާއި ސައިކޮލޮޖިސްޓުްނގެ ލަފާ 

. ކުގެ ބަޔާންތަކުގެ އަލީގައެވެފަރާތްތަނެވުނު މިރިޕޯޓުގެ ތަޙްޤީޤީ ހޯދުންތައް ބިނާކޮށްފައިވާނީ އިސްވެ ބު
މިބަޔާންތަކުގެ އިތުރުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ޤަވާޢިދުތައްވެސް މިރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގައި ދިރާސާ 

  .ކޮށްފައިވާނެއެވެ
ން ޑިޕާޓްމަންޓްއި ކަސްޓޯޑިއަްލލޭ ވަނަދުވަހު މާ 13އޭޕްރީލް  2007 ޙުސައިން ޞަލާޙް ) ހ(

  ކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް ދޫކުރެވުނު
 މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ޙުސައިން ޞަލާޙް  )  ށ(

  ބަންދުކުރުމަށްފަހު ކުރި ތަޙުޤީގުގެ ލިޔެކިޔުންތައް
ވަނަދުވަހު ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ހަށިގަނޑު މާލޭ ފަޅުތެރެއިން  15އޭޕްރީލް  2007  )ނ(

ނޑު އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުމަށް ފަހު ކުރެވުނު ފެނުމުން އޭނާގެ ހަށިގަ
  މެޑިކަލް ތަޙުލީލުތަކުގެ ރިޕޯޓުތައް

ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ހަށިގަނޑު ސްރީލަންކާއަށް ގެންދިޔުމަށް ފަހު ހެދިފައިވާ    )ރ(
  ޕޯސްޓްމޯޓަމްގެ ރިޕޯޓު

  އެރެސްޓް ސްޓޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހައްޔަރުކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު  )ބ(
  ބިޑި އެޅުވުމާއި ބިޑި ގެންގުޅުމުގެ ޤަވާޢިދު    )ޅ(
  ތަޙުޤީޤުކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު  )ކ(

 ޚުލާޞާ ހޯދުންތަކުގެ ތަޙްޤީޤީ

 ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް ޞަލާޙް ޙުސައިންހައްޔަރުން ) އަތޮޅުވެހި(މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ       
 މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓުން ޞަލާޙް ޙުސައިން އަދި .އެވެދައްކަ ލިޔެކިޔުންތަކުންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

ޙުސައިން ޞަލާޙް  .ގައި ޑިއުޓީ އަދާކުރާ ފުލުހަކު ބުނެއެވެމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްށްކަމަށް ދު ދިޔަތަން ނިކުމެގެން
ލާޙާ ބައްދަލުވިކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ފަހުން ޙުސައިން ޞަކަމަށްބުނާ ތާރީޚުގެ ދޫކޮށްލި މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓުން

މި ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގައި  ،ފަސް މީހުންގެ ހެކިބަސްމަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ އަށާއި މިކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް
ށް މިތަހުޤީގަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު މި މީހުންގެ ހެކިބަހަކީ ޢަދުލުވެރި ހެކިބަހެއްކަމަ

ދޫކޮށްލިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚުގެ  ޑިޕާޓްމަންޓުންމި ފަސް މީހުންގެ އިތުރުން، ޙުސައިން ޞަލާޙް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް  .ނުފެނެއެވެ
ފަހުން ޙުސައިން ޞަލާޙާ ބައްދަލުވި އެއްވެސް މީހެއް މި ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް ނުވަތަ އެހެން 

ދިރިހުއްޓާ އޭނާ  ޙުސައިން ޞަލާޙްކެމެރާއަކުންވެސް . ވީ.ޓީ.ސީ.ސީ އަދި. މާތު ދީފައެއް ނުވެއެވެގޮތަކުންވެސް މަޢުލޫ
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ދޫކޮށްލިފަހުން  ޙުސައިން ޞަލާޙްއެހެންކަމުން މި މީހުންގެ ހެކިބަހުން  .ފެނިފައެއްނުވެއެވެ ދޫކޮށްލިކަމަށްބުނާ ތާރީޚުގެ ފަހުން
  . ވެފެނުނު ކަމަށް ބުނާބުނުން ކަށަވަރެއް ނުވެއެ

 ،ފިޔަވައި މާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ރެކޯޑްތައްޙުސައިން ޞަލާޙް ދޫކޮށްލިކަމަށް ފުލުހުން ބުނާ ބުނު •
ކަމަށްބުނާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ދޫކޮށްލިއާއި، އިތުރު ހެއްކެއް ލިބިފައިނުވާތީން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ ޙުސައިން ޞަލާޙް ދޫކޮށްލިކަ

މާލޭ  ،ލުވިކަމަށް ނުވަތަ ދުށްކަމަށް ސާބިތު ހެކިބަހެއް ލިބިފައިނުވާތީއާއިދިރިހުއްޓާ ބައްދަ ޙުސައިން ޞަލާޙް
ކަމަށް ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޔުނިޓްގެ އިންޗާޖް ބުނާ ން ޙުސައިން ޞަލާޙް ދޫކޮށްލިޑިޕާޓްމަންޓުކަސްޓޯޑިއަލް 

އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން  ،އިސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ބުނާ ސަބަބު މުޅިން ތަފާތުވާތީއާ
މީހަކު ދޫކޮށްލާއިރު އެމީހަކަށް ދެވިފައިވާ ކުނަލާއި ބާލީސް އަނބުރާ ން ޑިޕާޓްމަންޓުމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް 
 ޙުސައިން ޞަލާޙްމަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ދުވަހު މިކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން  ޙުސައިން ޞަލާޙްހަވާލުކުރާނަމަވެސް، 
ށް ދީފައިވާ ބާލީހާއި ކުނާ އަދި އޭނާގެ ބައެއް އަންނައުނު ޙުސައިން ޞަލާޙަ ،ޅިއަށް ދިޔައިރުބަންދުކޮށްފައިހުރި ގޮ

ކެމެރާއަކުންވެސް . ވީ.ޓީ.ސީ.އެގޮޅިތެރޭގައި އޮތްކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީއާއި، އަދި މާލޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ހުރި ސީ
ން ޑިޕާޓްމަންޓުމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް  ރިހުއްޓާ ފެނިފައިނުވާތީ،ދި ޙުސައިން ޞަލާޙްދޫކޮށްލިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚުގެ ފަހުން 

 . ނުވެއެވެ ކަށަވަރެއް ށްޙުސައިން ޞަލާޙް ދޫކޮށްލިކަން މި ތަޙްޤީޤަ

. ޓީ.ސީ ކާއިއަ ކްސްރޭއެއެޗަށް ގެންގޮސް .އެމް.ޖީ.ގެ ހަށިގަނޑު އައިޙުސައިން ޞަލާޙްވަނަ ދުވަހު  15އޭޕްރީލް  •
ޗިދަމްބަރަން ދީފައިވާ . ގެ ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް އިން ރޭޑިއޮލޮޖީ ޑރ.އެޗް.އެމް.ޖީ.އައި، އް ހެދުމަށްފަހުސްކޭނެ
ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ކަނާތްފަރާތު ކޯތާފަތުގެ ކަށިގަނޑާއި ގައި " ބްރޯޓް ޑެޑް ރިޕޯޓް"ސްކޭން ރިޕޯޓާއި . ޓީ.ސީ
ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބަޔާން  )ފްރެކްޗަރ( މަށްބިންދައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަ) މެކްސިލަރީ(އަނގަމަތީގެ ކަށިގަނޑު ) ގޯމާޒައި(

ބްރޯޓް "ދީފައިވާ  އެޗުގެ ޑޮކްޓަރުން.އެމް.ޖީ.ޙުސައިން ޞަލާޙް މަރުވިކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ސަބަބުކަމަށް އައި. ކޮށްފައިވެއެވެ
 ޗަރ އަކާއިގައި ފްރެކްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން، ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު" ޑެޑް ރިޕޯޓު

  . ގެ ފްރެކްޗަރއެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމުގައެވެޒައިގޯމާ ނުވަތަ ކޯތާފަތުގެ ކަށިގަނޑު

ގައިވާ " ބްރޯޓް ޑެޑް ރިޕޯޓް"އި ސްކޭން ރިޕޯޓާ. ޓީ.ސީގެ ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ޑޮކްޓަރުން ދީފައިވާ .އެޗް.އެމް.ޖީ.އައި •
އި ހުންނަ ކެރެލާ އިންސްޓިއުޓް އޮފް ބަލާއިރު، އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގަ ނިންމުންތަކާމެދު ހޯދުނު ފަންނީ ލަފައަށް

  މަދަަވން އުންނި،. ސްޓް ޑރރޭޑިއޮލޮޖިސީނިއަރ ކޮންސަލްޓެންޓް  )ކިމްސް ހޮސްޕިޓަލް( މެޑިކަލް ސައިންސަސްގެ 
އެޗަށް ގެންގޮސް .އެމް.ޖީ.ގެ ހަށިގަނޑު އައިޙުސައިން ޞަލާޙްވަނަ ދުވަހު  15އޭޕްރީލް  2007( ސްކޭން. ޓީ.ސީ

އަދި . ބުނެފައިވަނީ އެއްވެސް ކަށްޓަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެދީފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ބެލުމަށްފަހު ) ހަދާފައިވާ
އި ހުންނަ މެޑިކަލް ކޮލެޖްގެ ސަރޖަރީ އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގަޓީ ސްކޭން ބެލުމަށްފަހު، .ގެ ސީޙުސައިން ޞަލާޙް

  .ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސް ސަރޖަން ވެސް ބުނެފަައިވަނީ، އެއްވެސް ކަށްޓަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ

ފަތުގެ ކޯތާއި އެހެންކަމުން، ޙުސައިން ޞަލާޙް މަރުވެފައިވަނީ، ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން، ބޮލުގެ ނާށިގަނޑާ •
ދީފައިވާ  އެޗް އިން.އެމް.ޖީ.އައި ލަފާކުރެވޭކަމަށް ސަބަބުން ކަމަށްފްރެކްޗަރއެއް ހުރުމުގެ  ގައި )ޒައިގޯމާ(ކަށިގަނޑު 

ތަޙްޤީޤަށް ، އެއްވެސް ކަށްޓަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް، ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް" ބްރޯޓް ޑެޑް ރިޕޯޓު"
ސްކޭން ބެލުމަށްފަހު ކަށަވަރު . ޓީ.ސީވަކިވަކިން ތަޤިއްލު އަދި ފަންނީ ގޮތުން ޤާބިލް ދެ ފަރާތަކުން އިތުބާރުހިފޭ މުސް
ވެފައި ނެތްކަމަށް ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓްގައި ) ފްރެކްޗަރ(މޫނުގެ އެއްވެސް ކަށިގަނޑަކަށް އަނިޔާއެއް  ކޮށްދީފައިވާތީއާއި،
ކުޑަވަގުތު ކޮޅެއްގެތެރޭގައި މޫނު ދުޅަވާނެކަމަށް ކްޗަރއެއް ހުރެއްޖެނަމަ، ގައި ފްރެމޫނުގެ ކަށިގަނޑެއް ބުނެފައިވާތީއާއި،

، )ފްރެކްޗަރއެއް(ށް އަނިޔާއެއްވެ ޙުސައިން ޞަލާޙް މަރުވި ސަބަބަކީ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑަ ،ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފައިވާތީ



27 
 

ކަމަށް މި  ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތެއް  ސަބަބުން) ފްރެކްޗަރއެއް(އަނިޔާއެއްވުމުގެ ) ޒައިގޯމާ( ށްކޯތާފަތުގެ ކަށިގަނޑަ
  .ނުވެއެވެ

އެއްވެސް ގުނަވަނަކަށް އަނިޔާއެއް އެތެރެ ހަށީގެ  ،ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުން •
ލޯވަރ (ފުއްޕާމޭގެެ ތިރީބައި ، ބޮލާއި މޫނުގެ އެއްވެސް ކަށްޓަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމާއި ކަމާއި،ލިބިފައިނުވާ

މަރުވެފައިވަނީ  ޙުސައިން ޞަލާޙް އެެހެންކަމުން، ކަމާއިގައި ހިމުން ދޮންވެލި ހުރި) ޓްސްޕިރޭޓަރީ ޓްރެކްރެ
އިންޑިއާގެ ކިމްސް  ،އެޗުން ދީފައިވާ ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ސީޓީ ސްކޭން.އެމް.ޖީ.އައި .އެވެގެނބިގެންކަމަށް ބުނެފައިވެ

މި ދެ ޑޮކްޓަރުންވެސް ބުނެފައިވަނީ ، ޓަރަކަށް ވަކިވަކިން ދެއްކުމުންހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރަކާއި މެޑިކަލް ކޮލެޖްގެ ޑޮކް
ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓްގައިވާ ނިންމުންތަކާމެދު، . ކަށްޓަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއްވެފައި ހުރިކަމަްށ ނުފެންނަކަމަށެވެ

އޯލް  ޓް ނިޒާމް ޕީރްވާނީ އާއިކަްނ އެކަޑަމީ އޮފް ފޮރެންސިކް ސައިންސަސްގެ ސީނިއަރ ފޮރެންސިކް ކޮންސަލްޓެންއެމެރި
ޑޮގްރާ، . ޑީ.އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސަސްގެ ފޮރެންސިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް ޕްރޮފެސަރ ޓީ އިންޑިއާ
ތް ޙާލަތްތަކުގައި، މަރުވެފައި ސާބިތު ހެއްކެއް ނެއެހެން  ސަބަބު އެނގޭ ރުވިމަ، ފަންނީ ލަފާގައިވާގޮތުން ދީފައިވާާ

އްވާ ފެނިފައިވާ މީހެއްގެ ފުއްޕާމޭގައި ދޮންވެލި ހުރުމުން މަރުވި ސަބަބުކަމަށް އެކަށީގެންވަނީ ގެނބިގެން މޫދުގައި އޮ
 ޙުސައިން ޞަލާޙްއެހެންކަމުން މަތީގައި ބުނެވުނު ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، . ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ

 . ވާ ކަމެއްކަމުގައި މި ތަޙްޤީޤަށް ފެނެއެވެމަރުވެފައިވަނީ ގެނބިގެންކަމަށް ވުމަކީ އެކަށީގެން

ނަމަވެސް ދެވަނަ ޕޯސްޓް މޯޓަމްއެއް ހެދުމަށް ޢާއިލާއިން އެދުމުންވެސް އެކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ  •
 .އެއްބާރުލުން ދީފައި ނުވާތީ، މަރުވި ސަބަބު ކަށަވަރުކުރަން އިތުރު ސުވާލުތައް ކުރިމަތިވެއެވެ

 ލޮޖީކޮޓޮކްިސ" އްކަމަށްވާބަޔެ ހެދުނު ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓުގެ ވަރަށް މުހިންމު ސްރީލަންކާގައި •
 އަކީ މަރުވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ރިޕޯޓެއްކަމަށް ފަންނީ މާހިރުން ބުނާކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް،" ރިޕޯޓް

ނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ މަރުގެ ސަބަބުތަކުގެ  ލިބިފައި ރިޕޯޓް ލޮޖީކޮޓޮކްސިމިއަދާހަމައަށްވެސް 
 ނުވަތަ އެނޫންވެސް މާއްދާއެއްގެ،، ތެރޭގައި ނުވަތަ ގެނބުމަށް މެދުވެރި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ

  .ފައެއް ނުވެއެވެލިބި މިތަޙްޤީޤަށް، ނުވަތަ ނޫންތޯ ދެނެގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ފައިވޭތޯއެއްވެސް އަސަރެއް ކްޮށ

ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ގައިގާ، ފުލުހުންގެ ޑިއުޓީއަށް ތިބި މީހުންގެެ ތެެރެއިން މީހަކު ޖެހިތަން ދުށް ކަމަށް އޭރު މާާލޭ  •
މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ  ނާއާމެދުގެ ހައްޔަރުގައި ތިބި ތިން މީހުން ހެކިބަސްދީފައިވާތީ، އޭޑިޕާޓްމަންޓް ކަސްޓޯޑިއަލް
 .މަށް މި ތަޙްޤީޤަށް ފެނެއެވެދަޢުވާ ކުރު

 ހާހައްޔަރުގައިވާ މީ ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދޭން އުޅުމުން، ހުރި ގޮތުން ހައްޔަރުގައިވާ މީހެއްގެ އަމަލުތައް •
 ޒިންމާދާރުގައި ބެހެއްޓެން ނެތް ކަމަށްބުނެ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް

ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އަދި އަމިއްލައަށް ދަންޖެހެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މީހެއް، ދަންޖެހެން މަސައްކަތްކުރި 
އަދި ދަންޖެހެން މަސައްކަތް ކުރިކަން އެމީހެއްގެ ޢާއިލާއަށް ދުވަހު، އޭނާއާ ހަވާލުވާނޭ މީހެއް ނެތް ޙާލުގައި 

 .ތަޙްޤީޤަށް ފެނެއެވެށް މިނިންމުމެއް ނޫންކަމަ ޒިންމާދާރުމަކީ ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ، އެކައެންގުމަކާނުލާ 

 ކުށެއްގެ" މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ ވަނަ 7 ގެ" ގަވާއިދު ލިބިގަތުމުގެ އިހޯދަ އެހީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ" •
 އެމީހަކު ،ކޮޕީއެއް ފުރިހަމަ ގެއިންޓަވިއުއެއް ހުރިހާ އެމީހަކާއި ކުރެވުނު ،ވުމުން ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤު މީހާގެ ތުހުމަތުގައިވާ
 ،ޢައްޔަންކުރާފަރާތަކަށް އެމީހަކު ނުވަތަ އެމީހަކަށް ސީދާ ،ދެއްކުމުން އެމީހަކު ފީއެއް ކަނޑައެޅޭ ،އެދިއްޖެނަމަ
 އެއްވެސް ތަޙްޤީޤުގެ ގެއިން ޞަލާޙްޙުސަ ،މިހެން ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް." ދޭންވާނެއެވެ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤުކުރާ
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ތަޙްޤީޤުގެ އިން ޞަލާޙްނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން، ޙުސަ ހަދާފައި ރެކޯޑިންގ އޯޑިއޯ އްގައިމަރުޙަލާއެ
އާއި އެއްގޮތަށް ނޫންކަން ފާހަގަ " ގަވާއިދު ލިބިގަތުމުގެ އިހޯދަ އެހީ ވަކީލެއްގެ ނީޤާނޫ"، ސަރވިސްއިން ކޮށްފައިވަނީ

 .ކުރަމެވެ

 އިން ޞަލާޙްއިވަނީ އިތުރަށް އޭނާގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރަން ކަމާއި، ނަމަވެސް ޙުސަމާލެ ގެނެސްފަ އިން ޞަލާޙްޙުސަ •
ގެ ތަޙްޤީޤް ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް ފުލުހުން އިން ޞަލާޙްމާލެ ގެނައުމަށްފަހު އިތުރަށް ތަޙްޤީޤް ނުކޮށް، ޙުސަ

 އިން ޞަލާޙްޙުސަ، ތަ އުޞޫލުތަކަކާ އެއްގޮތަށްނިންމާފައިވާތީ، ތަޙްޤީޤް ފުރިހަމަވިކަމަށްބަލާ ހަރުދަނާ މިންގަނޑެއް ނުވަ
  . ހައްޔަރުކުރެވުނު މައްސަލައިގާ ޢަމަލު ކޮށްފައިވާކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ

  ހުށަހެޅުންތައް

ޤީޤުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަށް އެމީހެއްގެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ފެށުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ޙްތަ •
  .އްޤު ލިބިފައިވާކަން އެންގުންޙަ ގެހޯދުމު

  .ކުރުމާއި އެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުންއޯޑިއޯ ރެކޯޑް  ތަކުގެތަޙުޤީޤު ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ •
 ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދޭން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެފަދަ މީހުން •

  .އޮތުންހަަމަޖެހިފައި ނިޒާމެއްށީގެންވާ އެކަ ބެލެހެއްޓޭނެ
މީހުން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރުމަށްފަހު  ންއެކިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި މާލެ ފިޔަވައި އެހެނިހެން ރަށްރަށު •

އި ކައިރިކޮށް ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލައެއް ނަމަ އެމައްސަލައެއް އޮންނަ ދުވަހާ ގައިއެރަށެއްގައި ތަޙުޤީޤު ނިމި މާލޭ
  .  އެމީހަކު މާލެ ގެނެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

ގެނެވޭ މީހުންގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމަށް ފަހު އެމީހަކު އަނބުރާ  އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ތަޙުޤީޤަށް  •
  .  ންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުންއެމީހަކު ހައްޔަރު ކުރެވުނު ރަށަކަށް ފޮނުވޭނެ އި

 ހައްޔަރުކުރާކުށުގެ ތުހުމަތުގައި  ،ދުގައިގަވާއި މި މާއި،އެކުލަވާލެވިފައި އޮތު އްދެގަވާއިޤު ކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ތަޙްޤީ •
 ލިބެން އޮންނަފަސޭހައިން މުންނަށް އާން ކީދައެ ގަވާއިބަޔާންވެފައި އޮތުން، އަދި  ތައްއުޞޫލު ލާމީހުން ދޫކޮށް

  ؛ވުންކަށްދަގަވާއި
ގައާއި އަދި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިފައި ތިބޭ މީހުން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ މަންޓްޑިޕާޓް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް •

. އެހެނިހެްނ ތަންތަނުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ކެމެރާތަކަކީ އަބަދުވެސް ރެކޯޑްކުރެވި މޮނިޓަރ ކުރެވޭ އެއްޗެއް ކަމުގައިވުން
ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނީގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫރެކޯޑިންގ  އެ އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި

  އޮތުން؛
މައްސަލަ ދަންނަވާ ކޮމިޓީ އަށް ނުގެންގޮސް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މީހަކު ދޫކޮށްލާނަމަ، މައްސަލަ ދަންނަވާ  •

ށްްލެވޭ މީހަކާއި އަދި އެމީހަކު ބަންދު އެ ދޫކޮ ،ކޮމިޓީގެ އިތުރުން މީހުން ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ މީހުން
ބެހޭ ފުރިހަމަ  ކަމާއިކުރެވުނު ސަބަބާއި އަދި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ހުރުމުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ، އެ

  އަދި؛ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން އެމީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމުން
ގޮތް ނޭނގޭ މަރާއި  މެޑިކޯ ލީގަލް ޓީމެއް އޮތުން އަދި މިބާވަތުގެއެޗްގައި މިފަދަ ހާދިސާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން .އެމް.ޖީ.އައި •

 .ގުޅިގެން ޕޯސްޓް މޯޓަމް ހެދޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން
އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަދަބު ދިނުމާއި ދެކޮޅު  •

އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް، އިންހުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންްޓ އޯ ކޮންވެންޝަން (މުޢާހަދާ 
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ފަދަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ފުލުހުން އިތުރަށް އަހުލުވެރި ) ޕަނިޝްމަންޓް
 .ކުރުވުމާއި އެފަދަ މުޢާހަދާތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުން

  މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން - 15

. ވަނަ ދުވަހު ކ 2005މާޗް  9މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓައި، 
ރަތްވިނަ، ގެ ފަރުދީ ޙައްޤެއް . ދޫނިދޫ ޖަލުގެ ގޮޅިއެއްގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދު، މ

ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ އިހްމާލުން ނިގުޅިފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް 
 2007ސެޕްޓެމްބަރ  20ސާރވިސް އިން މިކަމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި މަދަނީ ކޯޓަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 

  .ވަނަ ދުވަހު ދަޢުވާ ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

  ވި ހާދިސާ ތަޙްޤީޤު ކުރަންފެށުންމުޞްލިޙް ޢައްބާސް ނިޔާ. 16

ޒައިތޫނިމާގޭ . ގައި، މއ 2007ޖޫން  5މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދަނިކޮށް . ކ
މުޞްލިޙް ޢައްބާސް ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުންވަނީ މިކަންތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަޙުޤީޤެއް ކުރަން 

ބައެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި މިފަދަ  މި ތަޙުޤީޤުގެ މަޤްޞަދަކީ. ނިންމާފައެވެ
ހާދިސާއެއް ހިނގުމުން، މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ބައެއްގެ އިހުމާލުންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަތުމަށާއި އަދި މި 

އަދި މީގެ އިތުރުން މިނިސްްޓރީ  .ކަމުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުމެވެ
. އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުންވެސް ވަނީ މި މައްސަލަަ ތަޙުޤީޤު ކޮށްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުގައި ރަސްމީގޮތުން އެދިފައެވެެ

ޤައިދީއެއްގެ ބަޔާން ނެގި، މިކަމާ ގުޅުންހުރި މެޑިކަލް  10މިގޮތުން ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި މިހާތަނަށްވަނީ 
  . ށް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެދިފައެވެލިޔެކިޔުންތައްް ހޯދުމަ

  އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތައް - 17

  ދަތުރު ކުރި ކޮމިޝަނުންއަތޮޅަށް . ހއ އަތޮޅާއި .ތ 17.1

ށް ރައްޔިތުން އެއްވެ އޮފީސް މިފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ރަށުއޮފީހާއި އަތޮޅުއޮފީސްދޮށަ
މިފަދަ . ބަންދުކޮށް ވެރިންގެ ވާޖިބުތަކަށް ހުރަސްއެޅުންފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގަމުންދަނީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ފަދަ ދަރަޖައަކަށެވެ
ފަރާތަށްވެސް  އެއްވުންތައް ރޫޅާލުމުގެތެރޭގައި ބައެއް ފަހަރަށް ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުން ހިނގައި، ދެ

ބައެއްފަހަރަށް އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަކުން ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެ . އަނިޔާތައް ލިބެމުން ދެއެވެ
  .މައްސަލަ ހައްލުވުމުގެ ބަދަލުގައި އިތުރަށް ހޫނުވާގޮތްވެސް މެދުވެރި ވެއެވެ

ޑު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި، ތަނުގައި ފިތުނަފަސާދަ މިއީ އެތައްބައެއްގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލި މުޅި ޤައުމު ބޮ
ޢާންމުވެގެން ހިނގައިދާނޭ ކަމެއްކަމަށް ވާތީ މިފަދަ އެއްވުންތައް އެއްވާން މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައިތޯ 

 .ކުރީމެވެދެ ސަރަހައްދަކަށް ދަތުރު ބެލުމަށާއި، އެއްވުންތައް ރޫޅާލެވޭގޮތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ރާއްޖޭގެ
  .އަތޮޅަށެވެ. އަށް ހއ 11ން  9މޭ  2007އަތޮޅަށާއި، .އަށް ތ 19ން  17އޭޕްރީލް  2007މިދެދަތުރު ކުރެވުނީ 
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  އަތޮޅަށް ކުރި ދަތުރު. ތ

 ޅިގެން އެކަން ހިނގަންމިދެދުވަހު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާގު 28،29މާރޗް  2007ކިނބިދޫގައި . މިދަތުރަކީ ތ 
ވަނަދުވަހު ފުލުހުންގެ ބޭކަލުން ވަޑައިގެން އްެއވުން ރޫޅާލުމުގެތެރޭގައި  29ސަބަބުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި  މެދުވެރިވި

ބައެއްމީހުންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައި ވާކަމުގެ ޚަބަރު ކޮމިޝަނަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން އެކަން ތަޙްްޤީޤްކުރުމަށް ކުރެވުނު 
 . ދަތުރެކެވެ

  އަތޮޅަށް ކުރި ދަތުރު. ހއ

މިދަތުރަކީ މިއަތޮޅުގެ ބައެއް ރައްރަށުގައިވެސް ރައްޔިތުން ރަށުއޮފީސްދޮށަށް އެއްވެ އޮފީސް ބަންދުކޮށް ވެރިންގެ   
ވާޖިބުތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ފައި ވާތީ، އެފަދަ  އެއްވުންތައް އެއްވާން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމާއި، އެފަދަ އެއްވުންތައް 

މިދަތުރުގައި ކޮމިޝަނުގެ ވަފްދު . ލުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރައްވާ ގޮތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެރޫޅާ
ސްކީމްގެ ދަށުން   އިހަވަންދުއާއި ކެލާ އަކީ އޭޑީބީގެ ލޯނު. އިހަވަންދުއާއި ކެލާ އާއި ދިއްދުއަށެވެ. ޒިޔާރަތްކުރީ ހއ

 .ތް ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ދެރަށެވެސަރުކާރުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަ

 ހުށަހެޅުންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި އަތޮޅު އޮފީހާއި ރަށުއޮފީސް ދޮށަށް ރައްޔިތުން އެއްވެ އޮފީސް ބަންދުކޮށް 
ކީ ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވެރިންގެ ވާޖިބުތަކަށް ހުރަސް އެޅުން ފަދަ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތައް އިތުރުވަމުންދާ ދިއުމަ

އެހެނީ މިފަދަ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުވަމުން ދާނަމަ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގާތް . ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ
. ވެގުޅުން ކެނޑި، ތަނުގެ ނިޒާމު ބޮއްސުންލައިގެންގޮސް މުޅި ޤައުމުގައި ފެތުރިގެންދާ ޢާންމު ވަބާއަކަށް މިކަން ވެދާނެެއ
. އެހެން ވެއްޖެ ނަމަ އެތައްބައެއްގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލި ތަޙައްމަލްކުރަން ދަތި ވޭންތަކަކާ ރައްޔިތުން ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެއެވެ

ވުމާއެކު މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ވަބާއެއް ޢާންމުވެގެން ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކާ މިފަދަ ޢަމަލުތައް ހިނގަން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް 
ސާކުރުމަށްފަހު މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ހޯދައި ދިރާ

 . ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަންުނ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ

ޤުތައް ކަމުގައިވާ ތަޢުލީމް، ބޭސްފަރުވާ، ކަރަންޓް، ސާފު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ޙައް •
ބޯފެން، ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް، އަދި ބޯހިޔާ ވަހިކަން، ފަދަ ކަންތައްތައް ކޮށިްދނުމުގައި 

ކަނޑައެޅިފައި  ގެންގުޅޭނެ އިންޞާފްވެރި ހަރުދަނާ އުޞޫލްތަކެއް އެންމެންނަށް އެނގޭނޭހެން ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި
އަދި އެއުޞޫލްތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރި މިންވަރަކުން ކުރެވެން އޮތް . އޮތުން

  .އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އެކަންކަން ކޮށްދިނުން

ކަމެއް ކޮށްދޭން ބުނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ކަނޑައެޅި ތާރީޚް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ރައްޔިތުންނަށް  •
 . ފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ ކުރިން އެކަމެއް ކޮށްދޭން ބުނެފައިވާގޮތަކަށް ކޮށްދީ ނިންމުން

އެކު ރަށްރަށުގެ ވެރިންނާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަކުވާތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އިންޞާފްވެރިކަމާ •
 . ބަލައި ތަޙުޤީޤްކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން
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ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އަމުރު މަޢުރޫފް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ތިއްބަވާ ވެރިންނަކީ  •
އެފަދަ  ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޤާބިލް އަދި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ ފަދަ ބޭފުޅުން ތޯ ބައްލަވާ

 . ބޭފުޅުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ ލަސްނުކުރައްވައި ވެރިން ބަދަލުކުރެއްވުން

ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް  •
ރިޔަށްދޭތޯ ބައްލަވާ ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފިނަމަ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކު

ނުދާނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފް ވަމުންދާނަމަ އެކަން ބައްލަވާ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ވާނުވާ 
 . ރަގަޅަށް އޮޅުން ފިލުވައި ދެއްވުން

ފިނަމަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެން އުޅެނީ ރަށުއޮފީސްދޮށަށް ރައްޔިތުން އެއްވެ ވެރިންގެ ވާޖިބުތަކަށް ހުރަސްއަޅައި •
ކޮންކަމެއްތޯ ބަލާ ސާފުކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ 

 . މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ފަހު ދެން އެހެންގޮތެއް ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ބާރުގެ ބޭނުން ނުކުރުން

ހަމައެކަނި  ސް ދޮށަށް ރައްޔިތުން އެއްވެ އޮފީސް ބަންދުކުރުމުން އެތަނަށް ފޮނުވޭ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަކީރަށުއޮފީ •
ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވުން ރޫޅާލާ، އެކަމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތައް ހިފާ ހައްޔަރުކުރާ ބަޔަކަށް 

ވެގެން އުޅެނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ ބަލާ އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ ވުމުގެ ބަދަލުގައި، އެއްވެތިބި މީހުން ބޭނުން
 . ޞުލްހަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެއްވުން ރޫޅާލާ ބަޔަކު ކަމުގައި ވުން

ފުލުހުންނަކީ މަދަނީ ބަޔަކަށް ވާއިރު ރާއްޖެތެރޭގެ ރައްރަށުގައި ހިނގާ މިފަދަ ހަމަނުޖެހުންތައް އެއްވެސް ވަރަކަށް  •
ރުގެ ބޭނުން ނުކޮށް ހައްލުކުރެވޭނެ ފަދަ އުޞޫލްތަކެއް އެކަށައަޅާ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އެއްވުން ބާ

 . ރޫޅާލުމުގައި  އެއްއުޞޫލަކުން ޢަމަލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

އްވުން ރޫޅާލުމުގެ ކިނބިދޫ ގައި ހިނގައި ދިޔަ ހަމަނުޖެހުމުގައި އެރަށަށް ދިޔަ ފުލުހުން އެ. ގައި ތ 29މާޗް  •
. ތެރޭގައި ބައެއް މީހުންނަށް ޤަޞްދުގައި އަނިޔާކޮށްފައި ވާކަން އެރަށު މީހުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުން އެނގެއެވެ

ނަމަވެސް އަނިޔާކުރީ ކޮންބައެއްކަން ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް 
ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް ހޯދައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އެފަރާތްތަކަށް  ނުފޮނުވުނުކަމުގައި ވިޔަސް މިކަމުގައި

 . ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު އަދަބުދިނުން

ކިނބިދޫގައި ރަށުއޮފީސް ދޮށަށް އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން މާލެ ގެނެސް އެތައް . ތ •
އިހަވަންދޫގައި ރަށުއޮފީސްދޮށަށް އެއްވެ . ގެން ތަޙުޤީޤް ކޮށްފައި ވާއިރު ހއދުވަހެއް ވަންދެން ބަންދުގައި ބައިތިއްބައި

އޮފީސް ބަންދުކޮށް ވެރިންގެ ވާޖިބުތަކަށް ހުރަސްއެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުވެސް ބަންދުކޮށް ތަޙުޤީޤް ކޮށްފައި 
މެދު ޢަމަލުކުރުމުގައި ޢަދުލުއިންޞާފުން ނުވުމުން ދޭހަވަނީ މިފަދަ ޣައިރުޤާނޫނީ އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނާ

އެހެންކަމުން މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ވެސް ޢަދުލުއިންޞާފުން އެންމެންނާ މެދުގައި ވެސް ހަމަހަމަ . އެއްކިބާ ވެވޭކަމެވެ
 .އުޞޫލަކުން ކަންތައް ކުރުން

ދުގައި އަނިޔާކުރާމީހުން ފާހަގަކޮށް މިފަދަ އެއްވުންތައް ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ޢާންމުންނަށް ޤަޞް •
އަދި އެފަދަ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރު ކުރާނަމަ ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި . އެފަދަ މީހުންނަށް ލިބެންވާ ޙައްޤު އަދަބުދިނުން

 .އެފަދަމީހުން ނުގެންގުޅުން
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ސީ ޕާޓީތަކުން އަމިއްލަ ރަށުއޮފީސް ދޮށަށް މީހުން އެއްވެ ވެރިންގެ ވާޖިބުތަކަށް ހުރަސް އެޅުމުން ސަރުކާރާއި ސިޔާ •
މަސްލަހަތަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަ 

 .ދައްކައިގެން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

އްރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ބައެއްގެގޮތުގައި ރަށްރަށުގެވެރިންނަކީ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން އަންގާއެންގުންތަ •
                   .ތިބޭބަޔަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ރަށުގެ ކަންތައްތައް ނިންމުމުގެ ބާރުތަކެއް ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށް ހެދުން

  ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް  އި،މިރިޕޯޓް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށާ
އަދި  .އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ އަށް ފޮނުވިފައެވެ

ކޮމިޝަނުން ވަނީ މިރިޕޯޓުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއާ ބައްދަލުކޮށް 
  .މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ

މިގޮތުން . އެކި ފެންވަރުގައި ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާފައިވެއެވެފަރާތްތަކުން ކަމާބެހޭ މިހުށަހެޅުންތައް ބެއްލެވުމަށްފަހު 
 ފުލުހުންނަކީ މަދަނީ ބަޔަކަށް ވާއިރު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ހިނގާ ހަމަނުޖެހުންތައް، ބާރުގެ ބޭނުން ނުކޮށް،

އަދި  .ފާހަގަކުރެވެއެވެޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ތަށް މިކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާގޮ
އަދި  .އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ވެސް މިރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަަގ ކުރެވެއެވެ

ފިޔަވަޅު އަޅައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މުީހން ފާހަގަކޮށް އެމީހުންނާމެދު  އަނިޔާ ކުރާފުލުހުންގެ ތެރޭގައި 
  .އެވެކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފަޙައްޤު އަދަބު ދޭއެފަރާތްތަކަށް 

   ދަތުރު ކުރި ދިއްދޫއަށް ގުޅިގެން މަރާ ކުމާރުގެ ދައިސަން. މރ ޔާވިނި ވަނިކޮށް ބަންދުކޮށްފައި 17.2

 އެކު ބަދުއަޚުލާޤީއަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކާ 11ވަނަދުވަހު  2007ޖުލައި  17)  އިންޑިއާ(ކުމާރު  ދައިސަން. މރ
ދިއްދޫގައި ހުންނަ ދިއްދޫ ޕޮލިސް . ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި ހއޢަމަލު ހިންގި

ދަތުރެއް ކޮމިޝަނުން އެކަން ހިނގައިދިޔަގޮތް ބެލުމަށް ގެން ގުޅި ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓާ މަރުވުމާއޭނާ ސްޓޭޝަންގައި 
  .ވެކުރިއެ

  ބައެއް ތަންތަން ބެލުމުގެ ގޮތުން ކުރި ޒިޔާރަތްތައް - 18

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށާއި ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަންތަނަށާއި، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވަކި   
ންގުޅޭ މީހުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހުރި ނެތް ގޮތް ެބލުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ތަނެއްގައި ބައިތިއްބައިގެން ގެ

އެތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން މި ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ޚާއްޞަ 
ރާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު މި ގޮތުން ކު. ސަމާލުކަމެއްދީގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ

އަދި އެތަންތާނގައި ދެވޭ . ހޯދައި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ، އެމީހުންގެ ޙާލު އަހުވާލު އޮޅުންފިލުވައެވެ
ތުވެދާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އެއިން ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ހުރި ނެތް ގޮތް ބަލައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް އަ

ތަނެއްގައި ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދަންނަވައިގެން 
  .މި ގޮތުން މި އަހަރު ކުރެވެނު ޒިޔާރަތްތަކާއި ބޭެހ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ
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 ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓްސް ހިއުމަން ހިޔާއަށް ކުޑަކުދިންގެ ހަދާފައިވާ ބެލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން ވިލިނގިލީގައި .ކ  
ނާއި މިޒިޔާރަތުގައި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވަނީ އެތަނުގެ އިސްވެރިން. ކުރީމެވެ ޒިޔާރަތް ގައި 2007 އޯގަސްޓް 1 ފަރާތުން

ވާހަކަދައްކައި، އެތަނުގައި ތިބި ބައެއް ކުދީންނާ ވަކި ވަކިން ބައްދަލުކޮށްގެންނާއި ތަނުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި އެހެނިހެން 
   .ވަސީލަތްތައް ބަލައިގެންނެވެ

  ހުށަހެޅުންތައް

ވާކަން ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބަލާނެ މީހަކުނެތް ކުޑަކުދިންތަކެއް ބެލުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައި -1
ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު އެނގެނީ ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށްވާތީ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ލިބޭ ސަޕޯޓާއި 

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަކީ ޔަތީމް ކުދިން ބެލުމަށްޓަކާ ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ . އެހީ މަދުކަން މިކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ
އް ކަމާމެދު ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި އަދިމިކަމުގެ ސަބަބުން ޢާއްމު ފަރާތްތަކާއި އެހެނިހެން އަމިއްލަ މަރުކަޒެ

  .ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީލިބުމަށް މަގުފަހިވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ވެބްސައިޓްގައި ވާގޮތުން މިމަރުކަޒަށް އަމިއަްލ ފަރާތްތަކުން  -2
މި . ގައި ބޭނުންކުރާނެ ވަކި ގައިޑްލައިނެއް ނުވަތަ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެއެހީދިނުމު

ފަދަ އުސޫލެއް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ކަނޑައަޅައި ޤާއިމު ކުރެވިއްޖެނަމަ ޢާއްމު ފަރާތްތަކާއި އެހެނިހެން އަމިއްލަ 
  .ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީލިބުމަށް މަގުފަހިވާނެ

އަހަރުން މަތީގެ ކުޑަކުދިން  9އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ވެފައި،  9ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބޭތިއްބެނީ އުމުރުން  -3
އަހަރުން މަތީގެ ކުޑަކުދިންނަށް އެމަރުކަޒުގައި ޚިދުމަތް ދެވޭނެ މަގު  9އެމަރުކަޒުގައި ދިރިއުޅެމުްނ ގެންދާތީ، 

  .ވަސްކޮށްދިނުންތަނަ

/ މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މައިންބަފައިން -4
ބެލެނިވެރިން އިހުމާލުވުމުން ނުވަތަ އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކުދިންގެ ކަރާމާތަށާއި ކުރިމަގަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާ 

ރުކަޒުގައި ދިންނަށް ޙިމާޔަތްދީ ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް އެމައަހަރުން މަތީގެ ކުޑަކު 9
 . ތަނަވަސްކޮށްދިނުން

ންސްތައް އެމަރުކަޒުގައި ޚިދުމަތް ދޭން ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަ -5
 .ހަމަޖައްސައިދެއްވުން

  ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުންތަކާމެދު

މިރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަދި . ފޮނުވިފައެވެމިރިޕޯޓް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް 
އަދި . ސަރުކާރުން ވަރަށް ފުރިހަމަ އިޖާބައެއް ދެއްވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރައްވާފައިވާކަން މިކޮމިޝަނަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ

ންގެ ހިޔާ އަށް އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި އެކި އޮފީސްތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ވަރަށް ދީލަތި މާލީ އެހީ ކުޑަކުދި
އަދި ހަމައެއާއެކު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ  .ވެދެއްވާފައިވާކަންވެސް މިކޮމިޝަނަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ

  .މުސާރަ ރަނގަޅުވެ މުސާރައިގެ އިތުރުން އެލަވަންސާއި ކޮއްތުވެސް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެއެކިފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ 



34 
 

  ޒިޔާރަތް ކުރި ސެންޓަރަށް ރިމާންޑް މާލޭ 18.2

މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކުރެވެންދެން ވަގުތީ ގޮތުން ކުށްވެރިން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ . ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކ  
ސެންޓަރުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ލިބެމުން ދިޔަ އެކި އެކި ޝަކުވާތަކާއި ގުޅިގެން ޑް މާލޭ ރިމާން

 ގައި 2007އޯގަސްޓް  29އެތަނުގެ ޙާލަތު ބަލާ، މި ލިބެމުން ދިޔަ ޝަކުވާތަކުގެ ހަޤީޤަތް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި 
  .ކޮމިޝަނުންވަނީ އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ

ޒިޔާރަތުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދީ މި ސެންޓަރުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެވުމަށް އެވަގުތު އެތާގައި އިސްކޮށް ތިއްބެވި  މި  
އެސްގެ ބޭފުޅުންނާއި އެތަނުގައި ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ސެންޓަރުގެ އެތެރެ އަށް ވަދެ .އާރ.ޕީ.ޑީ

 .ބަލައިގެންނެވެ

  ހުށަހެޅުންތައް

ރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ތަމްރީނުކުރެވިފައިވާ ބަޔަކު ބައިތިއްބައިގެން ހަރުދަނާ މި ސެންޓަ -1
 . ކުރުން

ޖަލު ބެލެހެއްޓުމާއި ޤަޢިދީންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން އެކަށީގެންވާ  -2
 . ޢަދަދަކަށް ލެއްވުން

ން ރިމާންޑް ސެންޓަރު ބެލެހެއްޓުމާއި އިސްކޮށް ޙަވާލުވެ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ޤަވާޢިދުން އެސްގެ ފަރާތު.އާރ.ޕީ.ޑީ -3
 .މޮނިޓަރކޮށް ތަނުގެ ޙާލަތު ބެލުންވަޑައިގެން އެތަނަށް 

މި ގޮތުން މަގުމައްޗަށް އޮންނަ ފާރު އުސްކޮށް . މި ސެންޓަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ފެންވަރު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކުރުން -4
ންޓަރުގެ ތެރެއަށް އެއްޗެއް އެތެރެކުރެވޭނެފަދަ ފުރުޞަތުނުދީ، ތަނުގެ މައި ދޮރާށީގެ ފެންވަރު ގޭޓުމަތިން ސެ
 .ރަނގަޅުކުރުން

 .އްސެވުންޖެ ސެންޓަރުގައި ޑިއުޓީ އަދާކުރާ ގާރޑުންނާއި ފުލުހުން ޑިއުޓީގައި ތިއްބަވާ ވަގުތުތަކުގައި ނޭމް ޓެގް -5

ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް މައި ދޮރާއްޓާއި ކައިރި ނުވެވޭފަދަ ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ  -6
 .ގޮތަކަށް ތަނުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ސެންޓަރުގެ ތެރެއަށް މަނާ ތަކެތި ވަންނަގޮތްތައް ހޯއްދަވައި، މަނާތަކެތި އެތަނުގެ ތެރެއަށް ނުވެއްދޭނޭގޮތެއް  -7
 .ހަމަޖެއްސެވުން

 . ޒާމް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުންސެންޓަރުގައި ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތި -8

މި ގޮތުން ޤަވާޢިދުން ކުނި ކެހުމާއި ކުނި ނައްތާލުން އަދި . ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން -9
 . ހިރަފުސް ފޮޅުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުުރން

ނައުމާއި ކާ މޭޒާއި ތަށީގެ އެންމެންނަށް ވާވަރަށް ކާތަކެތި ގެ. ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކުރުން - 10
  .މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުންފަދަ ކަންތައްތައް
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އަދި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނާއި . ފާޚާނާތައް ޤަވާޢިދުން މަރާމާތުކޮށްދިނުމާއި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން - 11
ންނަ ބައި ނޫން އެނެއް ބައިގައިވެސް މީގެ އިތުރުން ގޮޅިތައް ހު. އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފާޚާނާވެސް އިތުރުކުރުން

  .އިތުރު ފާޚާނާ ހެދުން

  . ކުށްވެރިން ކެޓަގަރައިޒްކުރުން - 12

އަނިޔާކޮށްހަދާ މީހުން ވަކިން  ،ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައި އެހެން ޤައިދީންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ - 13
 . ބޭތިއްބުން

ޓަރުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރާނެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެފަދަ ރިމާންޑް ސެން ދީންއިފުށީ ޖަލުން އަންނަ ޤަމާ - 14
  . ގޮތަކަށް އެމީހުން ބޭތިއްބުން

 . ޤައިދީން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ކަންތައް ހަރުދަނާ ކުރުން - 15

ގެ އަދި ހިންގަން ތިބޭ ބޭފުޅުންނަށް ވަކި އޮފީހެއް ހަމަޖައްސައިދީ ތަނު. ސެންޓަރުގެ މެނޭޖްމަންޓް ހަރުދަނާ ކުރުން - 16
  .ހިންގުން ތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުން

ޞޫލު ހަރުދަނާކޮށް ހަމަޖެހޭ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ހުރިހާ ޤައިދީންނަށް ހަމަހަމަ އުއިލާ އާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ޢާ - 17
 . އިލީ ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައިދިނުންޢާގޮތެއްގެ މަތިން 

މައްސަލަތައް ަބލައި އެކަންކަމަށް ހައްލެއް  ރިމާންޑް ސެންޓަރުގެ އާ ޢިމާރާތް ހަދާއިރު މި ތަނުގައި ހުރި - 18
 . ންމެ ރަގަޅަކަށް ހަމަޖެއްސެވުންއަންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް އާ ޢިމާރާތުގެ ކަންތައްތައް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ވީ އެ

 މި ގޮތުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ރިމާންޑް ސެންޓަރުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭއިރު އެމީހުންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ނުވަތަ - 19
  .ފަރުވާގެ ކަންތައްތައް އެތަނުގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެފަދަ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

ދަދާއި އެކަށީގެންވާވަރަށް އަދި ކުރިއަށް އޮތް ޢައަލަށް ހަދާ ޢިމާރާތަކީ އެތަނުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންގެ  - 20
  .ގަ ހުންނާނެ ގޮތަށް ހަދާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުންދަދު އިތުރުވެދާނެކަމަށް ބަލައި، ޖާޢަތަނުގައިވެސް މީހުންގެ 

މު އްޢާކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިތިބި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން  - 21
ގައި ކުށްވެރިންނާއި ވަކިން އަދި އެމީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަޅާލުން ލިބޭނެފަދަ އިންތިޒާމެއް އާ ޢިމާރާތު

  .ހަމަޖެއްސުން

ލަތެއްގައި މެނުވީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުން ރިމާންޑް ސެންޓަރުގައި ޙާމަޖުބޫރުވެއްޖެ  -22
                            .ނުބޭތިއްބުން

  ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުންތަކާމެދު

ފެއާޒަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެ މިރިޕޯޓް
ރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށްފަހު  .އަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ
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އާ ރިމާންޑް ސެންޓަރ އަދި ޑީޕީއާރއެސްގެ . ވެއިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވެއެގެ . ޑީޕީއާރއެސް
  .ހުޅުވުމާ ގުޅިގެން މިރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގައި ހުރި ގިނަ ކަންތައްތައް ވަނީ އިޞްލާޙްކުރެވިފައެވެ

  ޒިޔާރަތް ކުރި ޢިމާރާތަށް ސެންޓަރުގެ ރިމާންޑް އައު އެސްގެ.އާރ.ޕީ.ޑީ 18.3

ރިމާންޑް ސެންޓަރުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން އާ އެސްގެ .އާރ.ޕީ.ގައި ކޮމިޝަނުންވަނީ ޑީ 2007އޮކްޓޯބަރ 
   .އަދި މިހާރު މިތަނަކީ މާލޭ ޖަލު ކަމުގައި ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ .އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ

  ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވުނު

ވަސް އަދި ރައްކާތެރިކަން ބޮޑު އަލަށް ހަދަމުންދާ ޢިމާރާތަކީ މިހާރުގެ ޢިމާރާތަށްވުރެ ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަ •
 .ތަނެއްކަން

މި ޢިމާރާތުގައި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ބެއިތިއްބުމަްށ ހަދާފައިވާ ގޮޅިތައް ހުންނަނީ ތަނުގެ މައި ގޭޓާއި  •
ރިމާންޑް ސެންޓަރާ ޚިލާފަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ތަނުގެ ގޭޓް އަދި ބޭރު ފާރާއި  ކުރީގެ. ދުރުގައިކަން
 . އާއި ހިސާބަށް ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތްކަންގޯތިތެރެ

މި ޢިމާރާތުގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކުރެވިފައި ހުންނާނެކަމަށާއި އެކި އެކި އެންގުންތައް އެންގުމާއި  •
ގޮތުން ގޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ސްޕީކަރު މި. ންމުޢާމަލާތުކުރުމުގައި ސްޕީކަރު ހަރުކުރެވި، ބޭނުން ކުރެވޭނެކަ

ލަވާ އަޑުގަދަކުރުމުގެ އްހަޅޭ ،ނުވަތަ ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނަމަފައި ހުންނާނެކަމަށާއި ކަމެއް ބޭނުންވެއްޖެހަރުކުރެވި
 .ންއިން މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނެކަޢާބަދަލުގައި ސްޕީކަރުގެ ޒަރީ

ނީ ހަމައެކަނި ީމހުންގެ ޖާގަ ހުންނާނެކަމަށާއި މި ތަނުގައި ބެއިތިއްބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަ 100މި ޢިމާރާތުގައި  •
 .ފިރިހެނުންކަން

މީހުން  ށްއަދި ގޮޅިތަކަ ކުރެވޭނެކަމާ ބަދަލުކުރާއިރު، ކެޓަގަރައިޒް ށްޢިމާރާތަޑް ސެންޓަރުގައި ތިބި މީހުން މިރިމާން •
  .ލެވޭނީ މި ގޮތުން ހަމަޖޭެހ އުޞޫލެއްގެ ދަށުންކަން

މި . ންއެކަށީގެންވާ އަދަދެއްގެ މީހުންކަ ގައާޖާގޮޅިއެއްގެ އެވަނީ  ކޮންމެ ގޮޅިއަކަށްވެސް ލާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި •
 .މީހުންގެ ޖާގަ ހުންނަ  ގޮޅިތައް ހުރިކަން 4މީހުންގެ ޖާގަ ހުންނަ ގޮޅިތަކާއި  2ގޮތުން 

ނާކުރުމާއި ފެންވެރުން ފަދަ ކަންތައް ޚާގޮޅިތައް ހެދިފައިވަނީ ގޮޅީގެ ތެރޭގައި ނިދުމާއި ކެއުން އަދި ފާ •
ފާޚާނާތައް ހުންނަނީ ގޮޅީގެ . މި ގޮތުން ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި ފާޚާނާއެއް ހުރިކަން .ކަން ށްަކހަމަޖެއްސޭފަދަ ގޮތަ

ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި  .ވަކި ކުރެވިފައިކަން އިފޫޓު އުސްމިނުގެ ފާރުބުރިއެއް ރާނަ 3އެއް ކަނެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 
ގޮޅިތަކުގައި ނިދުމަށް ހުންނާނީ  .ރިކަންހު ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައިވެސް ވެންޓިލޭޝަންމާއި ވާރޭ ފެން އިސްކޫރެއް ހުރިކަ
 .ގައި ހަރުކުރެވިފައިކަންގގޮޅިތަކުގެ ފަންކާތައް ހުންނަނީ ސީލިންއި ބަންކް ބެޑްކަމާދަގަނޑުން ހެދިފައި ހުރި 

މިއީ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ހުރުން މާ . ގޮޅިތަކުގެ ފާޚާނާ ތަށިތައް ހެދިފައި ހުރީ މުށިންކަން •
އަށް އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނަ. އްކާތެރި އެއްޗެއް ނޫންކަންރަ

 .ގެއްލުމެއް ލިބުން އެކަށީގެންވާކަން
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. ކަންގޮޅީގައި ހުންނަ ބަންކް ބެޑްތަކުގެ މައްޗަށް އެރުމުން ސީލިންގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ފަންކާތަކަށް އަތް ފޯރާނެ •
 .މިއީވެސް ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއްކަން. ތި ހަލާކުކޮށް ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަންއަދި އެތަކެ

އަދި އެނދުގެ އެކި . ގޮޅިތަކުގައި ބެހެއްޓޭ ބަންކް ބެޑްތަކަކީ އެހާ ވަރުގަދަކޮށް ހެދިފައިހުރި އެނދުތަކެއް ނޫންކަން •
 .ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި މިތަކެތިވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން ބައިތައް ވަރަށް ފަސޭހައިން ވަކިކޮށްލެވިދާނަެކމާއި

ގޮޅިތަކުގެ ބޭރުގައި ޖަހާފައި ހުރި ދަގަނޑު ބާރތަކުގައި ކަނޑާފައިވާ ތަން ހެދިފައި ހުރީ އެހާ ވަރުގަދަކޮށް  •
 .ނޫންކަން އަދި ފަސޭހައިން މި ތަން ހަލާކުކޮށްލެވިދާނެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން

ވޭ ލޮކް ސިސްޓަމް އެހާ ރަނގަޅު ނޫންކަމަށާއި މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު، ރައްކާތެރި މި ޢިމާރާތުގައި ބޭނުންކުރެ •
 .ސިސްޓަމްތައް ހުރިކަމަށް ތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތަކުން ދެކޭކަން

 މި ތަނުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސިސްޓަމް އެހާ ރަނގަޅުނޫންކަމަށްވެސް ތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި •
އަދި މި ތަނުގައި ބަޒަރ ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމްކޮށްފިނަމަ، ކަމެއް ބޭނުންވެއްޖެ ނުވަތަ . ފަރާތަކުން ދެކޭކަމަށް

 .ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ހަޅޭލަވާ އަޑުގަދަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބަޒަރގެ ޒަރީޢާއިން މުޢާމަލާތު ުކރެވޭނެކަމަށް
ނަމަވެސް އެ ތަކެތިން ކަރަންޓް ދޫކުރުމާއި ނުކުރުން ކޮންޓްރޯލް  .ރ ޕޮއިންޓްސް ހުރިކަންގޮޅީގެ ތެރޭގައި ޕަވަ •

  .ކަންދާރީބައިން ކުރާނީ އި
ޓާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށާއި އަދި އެތަނުގައި ށްކޮންމެ މީހަކުވެސް ގޮޅިއަށް ވައްދާއިރު ކާ ތަ •

 .ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ޤަވާޢިދު ދެވޭނެކަމަށް

ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައްތަކާއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް ބަންދުގައި ތިބޭ މި ގޮތުން އެތަނުގައި  -
އަދި އެއިންކަމަކާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ކަންތައްވާނެ ގޮތްވެސް  .މީހުންނަށްވެސް އެނގެން އޮންނާނެކަން

 .އެނގެން އޮންނާނެކަން
 އެހެންކަމުން. ދަން ނުޖެހޭނެކަންިއ ބޮއި ހަކަ، ފެންވަރާ، ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ އެންމެން އެއް ތަނެއްގައި ނިދާ •

 .ންވާނެކަދީންގެ ތެރޭގައި ދިމާވާފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑައިމިހާރުގެ ރިމާންޑް ސެންޓަރުގައި ޤަ
 ރިމާންޑް ސެންޓަރުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން، އެހެން މީހުންނިާއ ވަކިން ބެއިތިއްބޭނެ ފަދަ •

 .އިންތިޒާމް މި ޢިމާރާތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާކަން
މީހުން ޖާގަ  24މި ގޮތުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ހާއްޞަކުރެވިފައިވާ ގޮޅީގައި ޖުމްލަ  -

 . ހުންނާނެކަމަށް

ކެއުމާއި ނިދުން އަދި ފާޚާނާ ކުރުމާއި ފެންވެރުންވެސް ހަމަ އެހެން މީހުންނެކޭ އެތްގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި  -
 .ންނާނީ ގޮޅީގެ އެތެރޭގައިކަންހު
 

އެންމެން އެއްކޮށް ނަމާދުކުރާނެ ވަކި ތަނެއް ނުހުންނަކަމާއި ނަމާދުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް  •
 .އަދި ނަމާދުކުރާނޭ ޖާގަ ގޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ހުންނާނެކަން. އެމީހެއްގެ ގޮޅީގެ އެތެރޭގައިކަން
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މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އޮފީސް ޖާގަ ހުންނާނެކަމަށާއި މި ގޮތުން ކޮންމެ  ތަން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން •
ފްލޯރއެއްގައި ގޮޅިތައް ރަނގަޅަށް ފެންނަ ހިސާބުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްޞަކުރެވިފައި ހުންނަ އޮފީހެއް 

 .ހުންނަކަން
ރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން އެކަށީގެންވާ މި ޢިމާރާތަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޢިމާރާތެއްކަމާއި މި ތަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ތަމް •

 .ދަދަކަށް ބޭނުންވާނެކަންޢަ
މި ގޮތުން ގާރޑުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމާއި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ  -

 .ރަނގަޅު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިނގުން މުޙިއްމުކަން
ން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން ވަރަށް ތަނުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުަގއި ޤަވާޢިދުން އެތަ -

 .ބޭނުންތެރިކަން

 މިހާރުގެ ޢިމާރާތަކީ ހަދަމުންދާ އަލަށް ބަލާއިރު ކަންތައްތަކަށް ފާހަގަކުރެވުނު ޒިޔާރަތުން ކުރި މި ކޮމިޝަނުން
 ހުރި ހަމަޖެހިފައި ހެއްޓުމަށްބެލެ ތަން ޖާގައާއި ތަނުގެ ގޮތުން މި. ތަނެކެވެ ރަނގަޅު ފެންވަރު ސެންޓަރަށްވުރެ ރިމާންޑް

. ފާހަގަކުރަމެވެ ރަނގަޅުކަން) ކަންތައްތައް ކުރުންފަދަ ކެޓަގަރައިޒް ވެރިންށްކު އަދި ކެމެރާ ސެކިއުރިޓީ( އިންތިޒާމްތައް
. ފައެވެފާހަގަކުރެވި ކޮމިޝަނަށްވަނީ ހުރިކަންވެސް މައްސަލަ ބައެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ޑިޒައިންކުރުމާއި ތަން މި، އެހެނަސް

 ބަންދުގައި އެތަކެތިން ބެޑްތަކަކީ ބަންކް އަދި ފަންކާތައް ތަށިތަކާއި ފާޚާނާ މުށި ހުރި ބެހެއްޓިފައި ގޮޅިތަކުގައި ގޮތުން މި
 ފަދަ ލިބިދާނޭ ގެއްލުމެއް ފުރާނައަށް ހަށިގަނޑަށާއި މީހުންގެ ހަރަކާތްތެރިވާ ބަލަހެއްޓުމުގައި ތަން މީހުންނަށާއި ތިބި

  .ފެނެއެވެ މިޝަނަށްކޮ ތަކެތިކަމަށް

  ޒިޔާރަތް ކުރި މަރުކަޒަށް މީހުންގެ ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ ދައުލަތުގެ 18.4

 ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓްސް ހިއުމަން ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށްހުންނަ  ގައިގުރައިދޫ .ކ
ހުންނަ ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ  ގައިގުރައިދޫ .ކޒިޔާރަތަކީ  މި .ކުރީމެވެ ޒިޔާރަތް ގައި 2007 ނޮވެމްބަރު 28 ފަރާތުން

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ ކަންތައްތައް ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމަށާއި އެމަރުކަޒުން ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް 
އަދި . ންވަރު ބެލުމަށް ކުރި ޒިޔާރަތެކެވެދޭ ޚިދްމަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި، ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަމާ އެމީހުންނާމެދު އަޅައިލެވޭ މި

ގައި މިކޮމިޝަނުން އެމަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ެބލިބެލުމުން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭކަމަށް  2006ޑިސެމްބަރު  13
ންތައްތަކަކީ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރެވިފައިވަނީ ކިހާމިންވަރަކަށްތޯ ބަލައި އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަ

މިޒިޔާރަތުގައި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވަނީ އެތަނުގެ އިސްވެރިންނާއި  .ކޮބައިތޯ ވެސް މިޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ
މާރާތްތަކާއި އެހެނިހެން އިވަކި ވަކިން ބައްދަލުކޮށްގެންނާއި ތަނުގައިވާ  މީހުންނާއިވާހަކަދައްކައި، އެތަނުގައި ތިބި ބައެއް 

  .ތައް ބަލައިގެންނެވެވަސީލަތް

  ހުށަހެޅުންތައް

ޓަރީ އިންވެސްޓިގޭޝަން ރެއަދި މިތަނުގައި އާދައިގެ ލެބޯ. މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ ފެންވަރު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ކުރުން •
 .ހެދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން
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ނަކޮށް އެނދުތަކުގައި މެޑިކަލް ސެންޓަރ މިހާރަށްވުރެ ބޮޑުކުރުން އަދި މިތަނުގައިވާ އެނދުތަކުގެ އަދަދު ގި •
 .ފަޑިހަރުކުރުން

 .ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މާލެ ނުގެނެސްވާނެ ގޮތަކަށް މަރުކަޒުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން  •
އަޑުއިވުމުގެ ބާރުދެރަވެފައިވާ މީހުންނަށް އަސާ، އައިނު، ހިޔަރިންގ ، ލޮލާއި  ،މުސްކުޅިވެ ހިނގަން އުދަގޫވާ މީހުންނާ •

 .އިޑްފަދަ އެއްޗެތި ފޯރުކޮށްދެވުމުގެ އިންތިޒާމް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ހަމަޖެއްސުންއެ
 3މިހެންކަމުން މިމަރުކަޒުގައި މަދުވެގެން . މިމަރުކަޒުގައި ކައުންސެލަރުންގެ ބޭނުން ވަރަށްބޮޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު •

 .ކައުންސެލަރުން އަބަދުވެސް ވަޒީފާގައި ތިބުން
ނަ ބަލިމީހުްނ ރަނގަޅުވުމަށްފަހު އަނބުރާ އެމީހެއްގެ ގެއަށް ފޮނުވާލުމަށް ރަަނގަޅު ނިޒާމެއް މަރުކަޒަށް ގެން •

ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި މިފަދަ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މަރުކަޒުންވަނީ . (ކަނޑައެޅިފައިއޮތުން
 ).ވެފައެވާންނަރައީސް އޮފީހުގައި ދަ

 .ޔަތްތައް އިތުރުކުރުންއެޓެންޑެންޓުންގެ އިނާ •
އަދި މިފަދަ . ކޮޓަރިތަކެއް ހެދުން) އިސްޕަންޖް ޖަހާފައިވާ(އަމިއްލައަށް ގެއްލުންދޭމީހުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޕެޑަޑް  •

ސްޓްރެއިޓް ޖެކެޓް . (މީހުން އަމިއްލައަށްދޭ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް އެފަދަ މީހުން ލައްވާނެ ސްޓްރެއިޓް ޖެކެޓް ހޯދުން
އަދި މި ޖެކެޓްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން މިކަމުގެ ތަމްރީނު . ންކުރަން ވާނީ ޙާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެބޭނު

 .)ހޯދުން މުހިއްމެވެ

ޑް ބޭސްތަކެއްކަމަށް ސައިކޭޓްރިސްޓުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު މި މަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ބޭސްތަކަކީ އައުޓް ޑޭޓެ •
ކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޒަމާނާއި ގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ބޭސް ލިބިފައިވުމާއިއެ

 .ހޯދުން

  ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު

މިރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ އަށް 
ގައި މިކޮމިޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ރަނގަޅު  2006 ޑިސެމްބަރ 13. ދުވަހުއެވެ 2008ފެބްރުއަރީ  7އިވަނީ ފޮނުވިފަ

ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، 
 S‐3/2007/168/154 ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރުން ރަނގަޅުރިޓީއެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއު

  . ގެ ސިޓީންވަނީ އަންގަވާފައެވެ) 2007އެޕްރީލް  16(

ހަކުރުބަލީގެ މީހުންނާއި ޕްރެޝަރ ހުންނަމީހުންނަށް ވަކި މެނޫއެއް އަދި ޢާއްމުކާނާ ނުކެވޭވަރުގެ މުސްކުޅި މީހުންނާއި  •
ގެ މީހުންނަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކަށް ވަކި މެނޫއެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ މެނޫއާއި އެއްގޮތަށް ކެއުމާއި ތަފާތު އެހެންބަލިތަކު

 .ބުއިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާކަން

ގޮތަށް ބަދިގޭގެ ކުދި ދޮރުތަކުގެ ބޭރުން ނަރުދަލުގެ ފްރޭމެއް ހަރުކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނުވަދެވޭ  •
 . ހަދާ ނިންމައިފައިވާކަން

 ގޭގައި ނުވަތަ ކޮޓަރިގައި ތިބެގެން ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ކިޔޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން  •

 ހަޑިވާ ނެޕީތައް ވަގުތުން އަންދާ ނައްތާލުމުގެ ނިޘާމް ޤާއިމް ކުރެވުފައިވާކަން  •
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ރި މީހުން ނިދާ އެނދުގައްޔާއި އެފަދަ މީހުން ބަލިވެގެން އެޑްމިޓްކުރަން މުސްކުޅިން ނުވަތަ ނިއުރޮލޮޖިކަލް މައްސަލަތައްހު •
ހުރި ކޮޓަރީގައި ހުންނަ އެނދުގައި، އެމީހުން އެނދުން ވެއްޓުމުން ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމަށް އެނދުގައި ފަޑި 

  .އަޅާފައިވާކަން

  މާފުށީ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތް. ކ 18.5

މާފުށީ ޖަލަށް މޮނިޓަރިންގް . ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުވަނީ ކ 2007މްބަރ ޑިސެ 8މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން     
މާފުށީ ޖަލުގައި އަލަށް ހަދާ ގޮޅިތައް ބަލައިލުމަށާއި ޖަލުގެ އާއްމު ހާލަތު . މި ޒިޔާރަތަކީ ކ. އްކޮށްފައެވެޒިޔާރަތެ

  .ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރި ޒިޔާރަތެކެވެ

ންތައް ބެލެހެއްޓެވުމަށް އެވަގުތު އެތާގައި އިސްކޮށް ތިއްބެވި މި ޒިޔާރަތުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދީ ޖަލުގެ ކަ
އެސްގެ ބޭފުޅުންނާއި އެތަނުގައި ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އަދި ތަނުގެ އެތެރެ އަށް ވަދެ .އާރ.ޕީ.ޑީ

 . ބަލައިގެންނެވެ

  ހުށަހެޅުންތައް

ތު ނުލިބުން ކަމަށްވީ ހިނދު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ބޮޑު އެއް ޝަކުވާއަކީ ފަރުވާގެ ފުރުޞަ އެންމެ ދީންގެއިޤަ •
މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ރަގަޅު ފަރުވާއެއް ޖަލުގައި ތިބެގެން ނަމަވެސް ލިބޭނެފަދަ އިންތިޒާމެއް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް 

  .ހަމަޖެއްސުން
 ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ޙަވާލުވެ ސްކޮށްއި ބެލެހެއްޓުމާއި ކަންތައްތައް ޖަލުގެ މާފުށީ. ކ ފަރާތުން އެސްގެ.އާރ.ޕީ.ޑީ •

  .ވަޑައިގަތް ޤައިދީންނާއި ބައްދަލުކޮށް ތަނުގެ ޙާލަތާއި ޤަޢިދީންގެ ޙާލު ބެއްލެވުން އެތެރެއަށް ޖަލުގެ ޤަވާޢިދުން
މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ތަމްރީނު ލިބިފައި ތިބޭ ޤާބިލް ވެރިން ހޯދުން އަދި މުވައްޒަފުންނަށް  •

  . ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ އެމީހުންގެ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން
އެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ވަކި ކަހަލަ ކާނާ ބޭނުންވާ ޤައިދީންނަށް ވަކި ޙާއްޞަ މެނޫއެއް ތައްޔާރުކުރައްވާ އެގޮތުން  •

  .މަޖެއްސުންކަންތައްތައް ހިނގާނެ އިންތިޒާމެއް ހަ
ދީންނަށް ކައުންސިލިންގް ޚިދުމަތް ލިބޭނެފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަްށ އިޤަ •

  .ތަމްރީނުވެފައި ތިބި ކައުންސިލަރުން އެތަނުގައި ބެއިތިއްބުން
ފުރުޞަތު ދިނުމާއި އެކަންތައް ކުރިއަށް  ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ޤައިދީންނަށް އެމީހުންގެ އާއިލާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ •

  .ގެންދިޔުމަށް ރަނގަޅު އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުން
ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ކޮންމެވެސް . ގަޑިއިރުވަންދެން ގޮޅިން ނުނެރެ ނުބެހެއްޓުން 24އެއްވެސް ޤަޢިދީއަކު  •

ގޮޅިން ބޭރުގައި ޭހދަކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު  ވަގުތުކޮޅެއް ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ހިތްހަމަޖައްސާލުމުގެގޮތުން
  .ދިނުން

ޖަލުގައި ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި ހުކުރު ހުތުބާއަކީ ޤަޢިދީންގެ ޙާލަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތަށް،  •
  .އިސްލާޙުވުމަށް ބާރުއަޅާފަދަ އެއްޗަކަށް ހެދުން

ކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންކަމުން ދީންނަކީ މަސްތުވާތައިދަދެއްގެ ޤަޢަޖަލުގެ ގިނަ  •
  .ޖަލުގައި ތިބެގެން އެމީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭފަދަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޮގްރާމްތައް ޖަލުގައި ހިންގުން
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ންވަރު ބޭސްފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވާތީ، ޖަލުގައި މިހާރު ހުރި މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ ފެ •
ދީންނަށް ޚިދުމަތްދޭނެ އިންތިޒާމެއް އިރަނގަޅުކުރުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދުން ސްޕެޝަލިސްޓުން އެ ތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޤަ

 .ހަމަޖެއްސުން

ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މިރިޕޯޓް 
  .އަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ

  ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް ކުރި ޒިޔާރަތް 18.6

 ޑިސެމްބަރ 30 ފަރާތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓްސް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް ހިއުމަން ހަދާފައިވާ ދޫނިދޫގައި .ކ
އި، މިޒިޔާރަތުގައި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވަނީ އެތަނުގެ އިސްވެރިންނާއި ވާހަކަދައްކަ. ކުރީމެވެ ޒިޔާރަތް ގައި 2007

އެތަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ބައެއް މީހުންނާއި ވަކި ވަކިން ބައްދަލުކޮށްގެންނާއި ތަނުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި އެހެނިހެން 
ގެ ބޭނުމަކީ ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނާއި ތަނުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތް ތުމިޒިޔާރަ .ވަސީލަތްތައް ބަލައިގެންނެވެ

  . ބަލާލުމެވެ

  ށަހެޅުންތައްހު

  .ހައްޔަރު ކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކު ނިދުމަށް ގޮދަޑިއަކާއި، ބާލީހެއް ދިނުން -1
ޤީޤް ޙުތަޙުޤީޤް މަރުހަލާއިގާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމަކަށް ނުވާތީ، ތަ -2

 . ގައި ނިންމުންތެއްގެ ތެރޭޞަލާ ވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ އަވަސް ފުރުޙަމަރު

ތަޙުޤީޤް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތު ކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ  -3
  .ލިބިފައިނުވާނަމަ އެމީހަކު ދޫކޮށްލުން

ނަމަ، އެމައްސަލައެއް ހައްޔުަރ ކުރެވިފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތު ކުރެވިދާފަދަ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާ -4
ތެއްގެ ތެރޭގައި އެޓަރނީ ޞަތް މެދުވެރިކޮށް ނިންމުމަށްޓަކައި ވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ އަވަސް ފުރުޢަޝަރީ
 . ރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުންޖެނެ

ހައްޔަރު ކުރެވޭ ބައެއް މީހުން ރޭގަނޑު ދަންވަރު ތަޙުޤީޤަށް ނެރެމުންދާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު  -5
  .ވީމާ، ހައްޔަރު ކުރެވޭ އެވެސް މީހަކު ރޭގަނޑުގެ ދަންގަޑީގައި ތަޙުޤީޤަށް ނުނެރުން. ފައިވެއެވެލިބި

  .ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ދެވޭ ބޭސް ފަރުވާ މިހާރަށް ވުރެން ބޮޑަށް ރަނގަޅުކުރުން -6
ވާ މީހުންގެ އަދަދާއި އެކަށީގެންވާ ދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތަށް، ހައްޔަރުކޮށްފައިގަޑިއިރު ބޭސް ފަރުވާގެ ޚި 24ގޮތުން އެ -7

ޔޫރިން ޓެސްޓް، ބްލަޑް (ދައިގެ އިންވެސްޓިގޭޝަންސް އަދި އާ. ވަރަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ބޭތިއްބުން
  .ހެދޭނެފަދަ ލެބޯޓްރީއެއް ހުރުން) ރޭ ފަދަ ޓެސްޓުތައް-ޓެސްޓް، އެކެސް

އަހަރުން  18ލަތެއްގައި، ޙާހެން ބައިތިއްބަން ޖެހޭފަދަ އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށް ކޮންމެ 18އުމުރުން  -8
މުގެ އެމީހުންނާއި އެއްކޮށް ބޭތިއްބު މަތީގެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބޭ ޖަލުތަކުގައި ނުވަތަ ގޮޅިތަކުގައި ނުވަތަ

 . ބަދަލުގައި، އެކުދިން ވަކި ތަނެއްގައި ބޭތިއްބުން

 . އަދި ވެންޓިލޭޝަން މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ކުރުން ބޭނެ ގޮތް ހެދުންތަކަށް އަލިކަން ލިގޮޅިއެކަށީގެންވާގޮތަށް  -9

 . ޑު ސާފުކުރުމުން ގޮޅިން ބޭރަްށ ފެން ނުދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުންނތަޅުންގަ/ފާޚާނާ - 10

 .ގޮޅީގައި ހުންނަ ފާޚާނާތައް ނިވާކުރެވޭ ފަދަ ގޮތެއްގައި ބެހެއްޓުން - 11
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ތަކުގައި ދެމީހުން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭއިރު، ދެވަނަ މީހާއަށް ނިދާލާނެ ޖާގަ ފުރިހަމައަށް ނަންބަރު ޖަލުގެ ގޮޅި އެއް - 12
އެހެން ކަމުން އެގޮޅިތަކުގައި އެކަކަށް ވުރެން ގިނައިން މީހުން . ލިބިފައިނުވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

  .ނުބޭތިއްބުން
  .ން ބޭތިއްބުންގޮޅިތަކުގެ ޖާގައާއި އެކަށިގެންވާ ވަރަށް މީހު - 13
ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ އަންހެނުންނާއި އެމީހުން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ގޮޅިތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް އަންހެން ފުލުހުން  - 14

  .ބޭތިއްބުން
  .ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ އަންހެނުން ބައިތިއްބާ ސަރަޙައްދުގައި ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ ފިރިހެނުން ނުބޭތިއްބުން - 15
  .ކުގެ ފާޚާނާތައް މަރާމާތު ކުރުންގޮޅިތަ - 16
  . ގަޑިއެއްގެ އިރަށް ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރުންދުވާލަކު ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކު މަދުވެގެން  - 17
 ) އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަދިރި ބޭސް ޖެހުން( މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން - 18

  . ކުރުން އަދި މީދަލަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ގޮޅިތަށް ރަނގަޅު ކުރުންމީދާ މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތް  - 19
އަދި އެފަދަ ބަލި ޖެހިފައި . ފަސޭހައިން ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލި ޖެހިފައި ތިބޭ މީހުންނަށް އަވަސް ފަރުވާ ދިނުން - 20

ރައްކާތެރިވެވޭނެ  ތަކުންތިބޭ މީހުންނާއި ބަލި ނުޖެހި ތިބޭ މީހުން ވަކިކޮށް، ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުން އެފަދަ ބަލި
  .ދުންފަދަ ގޮތް ހެ

ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ މާބަނޑު އަންހެނުން ޤަވާއިދުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ، އެމީހުންެގ ތަހުޤީޤް ވެވަޑައިގެންނެވި  - 21
 .އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމުން

  .ލިސް ސަރވިސް އަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮމިރިޕޯޓް 

  ކަންތައްތައްބައެއް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު  ބައްދަލުކޮށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ - 19

ދުވަހު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ މިކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށް ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކާ  2007އޯގަސްޓް  9
 . ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ

އުސޫލުން މުގެ ކަންތައްތައް ކޮންޓްރެކްޓް ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބަންދު ކުރައްވާ މީހުންނަށް ކާންބޯންދިނުމޯ •
ހަވާލުކުރައްވާފިައވީ ނަމަވެސް، އެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ކާބޯތަކެއްޗަކީ ސާފުތާހިރު، މީހުން ކެއުމަށް  ބަޔަކާ

އަދި ކާންބޯންދިނުމުގެ ކަންތައްތައް . ންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުންއެކަށީގެންވާ އެއްޗެއްތޯ ބެލޭނޭ ހަރުދަނާ އި
މަ، އެފަރާތަކާ ދޭތެރޭ ވަގުތުން ފިޔަވަޅު ނަފިއިމާލުން އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގަޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެއްގެ އިޙު
  .އެޅުއްވޭނޭ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުން

ދިގު ) ތަޙުޤީޤަށް ސުވާލު ނުކޮށް(މަރަުޙލާ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް  ތަޙުޤީޤަށް ބަންދު ކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ ތަޙުޤީޤު •
މިމުއްދަތު ކުރު  ންމުއްދަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރަމު

އްމުކަން ފާހަގަކޮށް ހިހޯއްދެވުމުގެ މު ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ އަވަސް ކުރެވޭނޭގޮތެއް، އްމުކަމެއްކަމުގައި ދެކޭތީވެހިކުރުމަކީ މު
  .މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯއްދެވުން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބަންދުކުރައްވާ މީހުން، ބަންދުކުރެވޭއިރު އެމީހުންގެ އަތުން އަތުލެވޭ ތަކެތި  •
އްޓުެވމަށާއި އަދި އެމީހުން ސަރވިސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއެރައްކާތެރިކަމާއެކު ) މު ލިޔެކިޔުންތައްމުހިން(

  .ދޫކޮށްލާއިރު އެތަކެތި އެމީހުންނަށް ހަމައަށް ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސެވުން
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 . މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން ނުބޭތިއްބުން 10މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި  •

 3ޚާނާ ތަކަކީ މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު މީހަކަށް ފާޚާނާއެއް ހުރުމަށާއި، މި ފާ 10މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބޭ ކޮންމެ  •
  .ދުވަހު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަންތަން ކަމުގައި ވުން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރާ އެކިބާވަތުގެ ކުށްކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން އެއް ގޮޅިއެއްގައި  •
  .ބަންދު ކޮށްފައި ނުބޭތިއްބުން

  .މާދުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސެވުންބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ނަ •

ގޭޓު  ހުންނަމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ކައުންޓަރު ކައިރީގައާއި ގޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައާއި ގޯތިތެރެއާއި އެތަނަށް ވަންނަން  •
މެރާތައް މަސައްކަތް އަދި އެ ކެ. ކައިރީގަ އާއި އެހެނިހެން ތަނތާންގައި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެމެރާ ބެހެއްޓުން

 . ކުރޭތޯ ޤަވާޢިދުން ބެއްލެވުން

މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓޭ ގޮޅިތަކުގެ ބޭރުގައި އެމީހުންނަށް ފެންނާނޭހެން ވަގުތު އަންގައި ދިނުމަށްޓަކައި ގަޑިއެއް  •
  .ބެހެއްޓުން

ލައިގެން ގެންގުޅޭ ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއިހެދި ގޮޅިއަކަށް ނުލައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށް •
  .މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ބެލެހެއްޓޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

މީހުންގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ދެވިދާނޭ ފަދަ އެއްޗެހި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ލިބިދާނޭފަދަ އެއްވެސް މަގެއް  •
  .ނޯންނާނޭ ގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސުން

ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތަކުގައި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް ހެދިފައި ހުންނަ އަތޮޅުތަކުގައި  •
  .ގޮޅިތަކަކަކީ، މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ހެދިފައި ހުންނަ ތަންތަން ކަމުގައި ވުން

ދެވޭނަމަ، އެމީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލާއިރު ފުރަތަމަ ބަންދު ކުރި ރަށަކަށް މީހަކު ބަންދުކޮށްގެން އެހެން ރަށަކަށް ގެން •
  .އެމީހަކު އަނބުރާ ގެންދެވޭނޭ ފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެއްވުންނުވަތަ އިަމއްލަ ރަށަށް 

ނިކުންނައިރު، ހަތިޔާރު ފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން ނިކުންނަ ބައެއް އާންމުންނާއި ކުރިމަތިލުމަށް ޕޮލިހުން އަތޮޅުތަކުގައި  •
އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމް ޕޮލިހުންގެ އަތުގައި ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާނޭ ތަކެތި، ޕޮލިހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި 

  .ހުރުންކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތަކުގައި 

ންސާނީ ޙައްޤުތައް ކޮމިޝަންގެ އައިޑީ ކާޑު ދެއްކުމުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އިހިއުމަން ރައިޓްސް  •
ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްލިދާނެ ނުވަތަ ގެއްލޭ ގޮތައް އެކިއެކި 

ކާޑަށް  ޝަނަށް ލިބިގެންވީހިނދު ކޮމިޝަނުގެކޮމި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޢަމަލުތައް ބަލާމޮނިޓަރ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 .އިޙްތިރާމް ކުރުން

ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ މިހާރުވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އްދަލުވުމުގައި ިމބަ
އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށާއި އަދި ބައެއް ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި މިހާރުވެސް މަސައްކަތްތަކެއް 

  .ޅުވިއެވެކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވިދާކުރެވެމުންދާ ކަމަށް 
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  ކާއި ބެލި މައްސަލަތައްވަނައަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަ 2007

ޅިއެކު ހުށަހެޅިފައިވަނީ މުކޮމިޝަނަށް ގެ ނިޔަލަށް  2007ޑިސެމްބަރ  31ން  1ޖެނުއަރީ  2007
  :އެބައިތަކަކީ. ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައިވެއެވެ 17މި މައްސަލަތައް ތަފާތު  .މައްސަލައެވެ 531

  
  ޢަދަދު  މައްސަލައިގެ ބާވަތް

 2 ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމަތް ނަގާލުން

 5 ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ

 8  މަރުގެ މައްސަލަ

 10 ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މައްސަލަ

  69  ވަޒީފާގެ މައްސަލަ
  13 ޢާއިލީ މައްސަލަ

  14  އަސާސީ ޙައްޤު ގެއްލިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ
  37 ރުގެ މައްސަަލގޯތިގެދޮ

  21  ބޭސްފަރުވާގެ މައްސަލަ
  16  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ޒާތީ މައްސަލަ

  6 ރިހެބިލިޓޭޝަން މައްސަލަ
  57  އަނިޔާގެ މައްސަލަ

  38 ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ
  61  މައްސަލަ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި

  18  ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޝަރީޢަތް ހިންގިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ
  10  ވޯޓާބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

  146  އެހެނިހެން

  531  ޖުމުލަ 
  

ކު އެއީ މުޅިއަ. ވަނަ އަހަރު މިކޮމިޝަނަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅިފައިވަނީ ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކެވެ 2007
މައްސަލަ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޙިލާފަށް ހައްޔަރު ކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިި  61ހަމަ އެއާއިއެކު .  މައްސަލައެވެ 69

މައްސަލަ  37މައްސަލައާއި ގޯތިގެދޮރުގެ  38މައްސަލައާއި ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން  57އަދި އަނިޔާގެ . ވެއެވެ
. ކޮމިޝަނުން ބަލާ ނިންމާފައިވެއެވެމައްސަލަ  293ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޖުމްލަ  2007. ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

ކޮމިޝަނުން ބަލާ ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ  ވަނަ އަހަރު 2007މިގޮތުން . އެވެވެމައްސަލަ  238އަދި ބަލަމުން ގެންދާ 
  .ބާވަތާއި ޢަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
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  ދުަދޢަ މައްސަލައިގެ ބާވަތް
 1 ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމަތް ނަގާލުން

 3  ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ

 2 މަރުގެ މައްސަލަ

 3  ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މައްސަލަ

  44 ވަޒީފާގެ މައްސަލަ
  9  ޢާއިލީ މައްސަލަ

  5 އަސާސީ ޙައްޤު ގެއްލިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ
  17  ގޯތިގެދޮރުގެ މައްސަލަ
  12  ބޭސްފަރުވާގެ މައްސަލަ

  10 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ޒާތީ މައްސަލަ
  3  ރިހެބިލިޓޭޝަން މައްސަލަ

  14 އަނިޔާގެ މައްސަލަ
  24  ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ

  33  ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ
  9  ޝަރީޢަތް ހިންގިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް 

  4  ވޯޓާބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ
  100  އެހެނިހެން

  293  ލަ ޖުމް
  

ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2007ތިރީގައި އެވަނީ 
  .މު ބައެއް މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާއެވެމުހިއްޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޔަވަޅު އެޅިފައިވާ 

  ންފެނު މަކުނެއް ފައިދިގު ތެރެއިން ކާނާގެ ތައްޔާރުކުރި މީހުންނަށް ތިބި ބަންދުކޮށްފައި އަތޮޅުވެހީގައި - 1

ގެނެވުނު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ކެއުން ގެނައި އިރު  2007އޯގަސްޓް  1އަތޮޅުވެހީގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބިމީހުންނަށް 
ދުވަހު  2007އޯގަސްޓް  2ނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޅުތެރެއިން ފައިދިގު މަކުނެއް ފެނިގެން ހުށަހެ އިގެކުކުޅުރިހަ

 3ނަންބަރާއި  2އަދި އަތޮޅުވެހީގެ . ކޮމިޝަނުން އަތޮޅުވެއްސަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެކަންތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބެލުނެވެ
. ވެހީގައި ތިއްބެވި ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް އެމައްސަލަ ބެލުނެވެނަންބަރު ގޮޅީގައި ތިބި މީހުންނާއި އެވަގުތު އަތޮޅު
ދެންނެވުމުން ވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ކޮމިޝަނުން ޑިލްމިމައްސަލާގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށާއި މޯ

ހަމައެއާއެކު ބަންދުގައި . ވާފައެވެއެފަރާތްތަކުން ވަނީ އެފަދަ ކަމެއް ދެވަނަފަހަރަށް ނުހިނގާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއް
 ވެސްކަމަށްވާ ފައިވާތިބޭމީހުންގެ ކެއުމުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާނެ ވަކިޔުިނޓެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އުފައްދަ

  .އެފަރާތުން ވަނީ އަންގަވާފައެވެ
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  އްގެ މައްޗަށް ކުރި ޙުކުމްމީހެ ކުށް ކުރި މީހާ ނޫން އެހެން - 2

 ،ހިތަދޫ ކޯޓުން. ސ ބަޔާނެއްގެ މައްްޗަށް ބިނާކޮށް ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ،އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހައި ސޮއިކޮށް ކުމީހަ
ޙުކުމް ކުރި މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަަލަށްލުމަށް އަހަރު  1މައްސަލައާ ނުވެސް ބެހޭ މީހަކަށް އެ

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ފައިވަނީ ށްން ޙުކުމް ކޮބެލިބެލުމު މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް. ހުށަހެޅުނެވެ
ސްޓިސް އަށް ލިޔެގެން ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެމައްސަލާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖައެހެން ކަމުން . ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ

މަސްދުވަސް  2ބަންދުގައި މަސް ދުވަސް، ގޭ 6މާފުށީ ޖަލުގައި . ފަރާތް މިނިވަން ކުރެވުނެވެޙުކުމް ކުރެވި އަދަބުލިބިފައިވާ 
ލިބިފައިވާ ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި މާލީގޮތުން ސަބަބުން އޭނާއަށް  ންނަން ޖެހުމުގެހުމަސްދުވަހު  2އަދި މާލެބަންދުގައި 

ސައްކަތް މަކޮމިޝަނުން ގެ ބަދަލު ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި ގެއްލުމުގެއްލުން އަދި އޭނާގެ ޢިއްޒަތުއްނަފްސަށް ލިބިފައިވާ 
ރާއްޖޭގައި ގޮތެއް ނެ އެއްވެސް ދެވޭލިބި ބަދަލުގެއްލުމުގެ  ވާ ނުޙައްޤުން އަދަބު ލިބޭ މީހުންނަށްނަމަވެސް  .ފައިވެއެވެށްކޮ

 9ވަނައަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ  2007ފީހަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީ އެފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮ
ވަނައަހަރު ނިމުނުއިރުވެސް އެކަމަށް އަމަލީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުއްވިކަމެއް  2007ނަމަވެސް . ލިޔެފައެވެވަނީ  ދުވަހުވަނަ

  .ނުވެއެވެމިކޮމިޝަނަށް އަންގަވާފައެއް 

  ހެއްޓުންޙުކުމްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބަންދުގައި ބެ - 3

ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޖަލަށް  ،ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް ހުމަސް ދުވަ 6 ކުމުންދޫ ކޯޓުން މީހެއްގެ މައްޗަށް.ހދ
ހަމަ ފައިވާތީ، މިކަމާމެދު އޭނާ ހިތްގެން ދިޔައިރެުވސް ގޭބަންދުގައި ބަހައްޓާމަސް ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެ 6ނުފޮނުވައި 

މާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ޑިޕާޓްމަންޓް ނުޖެހޭތީ، އޭނާ މިކޮމިޝަނަށް ފޯނުން މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، މިމައްސަލައާ ބެހޭ މަޢުލޫ
ކުމުންދޫ އޮފީހަށް ލިޔެގެން މިކަންތައް .އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް އިން ހޯދުމަށްފަހު، ހދ

އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވައިގެން މީނާ ވަނީ މިނިވަން . ވަނީ ހޯދާފައެވެހިނގާފައިވާގޮތެއް މިކޮމިޝަނުން 
  . ރެވިފައެވެކު

   ޙުކުމުން ނުކެނޑޭގޮތަށް ގޭބަންދުގައި ބެހެއްޓުން މަހުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަންމަ ޖަލުދެ - 4

ހިނގަމުން ދަނިކޮށް، އޭނާގެ ފިރިމީހާ އޭނާގެ އަތުގައި  އްއަންހެނެއްގެ މައްޗަށް މާރާމާރީގެ ޝަރީޢަތެކޯޓެއްގައި 
ރުމަތް ކަނޑާފައިވާތީ، އެ އަންހެން ޙުގެން، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ގުޅިމާ ބޭރަށް ނެރު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން އިހިފާ ދަމަ

މި އަންހެން މީހާ އަށް ޙުކުމް . މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ވަނީ އިއްވާފައެވެ 2ގެ މައްޗަށް މީހާ އަށާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ
ގެ މަތިން، ޙުކުމް ތަންފީޛު ނުވާގޮތަށް ކުއްޖާގެ އިލާގެ އެދުމުޢާމަހުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ހުންނާތީ، އޭނާގެ  2ކުރި އިރު އޭނާގެ 

ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ސް ވަންދެން އެ އަންހެންމީހާ ގޭމަ 6ޢުމުރުން 
  . ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް އިން ނިންމެވިއެވެ

ލަ ހުށަހެޅުމުން މިމައްސަލަ ހިނގާފައިވާގޮތެއް ސާފު މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭތީ، އޭނާ މިކޮމިޝަނަށް މައްސަމި ނިންމުމާ
އަށް ގުޅައި މަޢުލޫމާތު  ކުރުމަށްޓަކައި މިކޮމިޝަނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް

އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ މަސް ދުވަހަކީ  4އަދި މިމައްސަލައިގައި އެ އަންހެން މީހާ ގޭ ބަނުްދގައި ބެހެއްޓޭ . ސާފުކުރެވުނެވެ
އެއްކުށަކަށް ދެ އަދަބު ލިބުމަކީ އަދުލު އިންސާފާ  ،އާއިކަމަށްވާތީ ވަސްތަކެއްމުރަކާނުލައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭ ދުއަ

ކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަދި . ވާހަކަ ދެކެވުނެވެއާ . ޑީޕީއާރއެސްމެދު މިކަމާޚިލާފުކަމަކަށް ވާތީ 
  .ގެން ދިޔައެވެގޮތަށް ހުންނަ ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖެހި ވާކުމް ތަންފީޛުހުންނަ ދުވަސްތަކަކީ ޙުބަންދުގައި އޭނާ ގޭ
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  ންގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގު އެކުކުޑަކުއްޖަކާ - 5

ހިންގާފައިވާ ހަތަރު  ލާޤީ ޢަމަލުޚްއެކުއްޖާގެ ނުރުހުމުގައި، ގަދަކަމުން ބަދުއައެކު ކުރެންދޫގައި ކުޑަކުއްޖަކާ .ޅ
ލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޚްބަދު އައެކު ގަދަކަމުން ކުޑަކުއްޖަކާ ،މީހެއްގެ މައްޗަށް

ޤަޟިއްޔާއިން އެމައްސަލަ ބެއްލެވުމަށްފަހު އެކޯޓުން  JC/2007/580ޖިނާއީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ހިނދު، އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 
ރނީ ނާފް ކޮށްދެއްވުން އެދި އެޓައުލަތަށް ފެންނާތީ، މިމައްސަލަ އިސްތިއުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ދަކު

ދުކޮށް އެމައްސަލައާގުޅޭ އީޅުއްވުމުން އެދަޢުވާއާމެދު މިކޮމިޝަނުން ތާޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެ
ގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޢިއްފަތާއި އަބުރުގެ ޙައްޤު އިލަމިރިޕޯޓް ހުށަހެޅީ މިމައްސަ. ނެވެހުށަހެޅު ގޮތުން ހައިކޯޓަށް ރިޕޯޓެއް

މީހުންނަށް އެކަމުގެ ފުރިހަމަ އަދަބު ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ތް ނިގުޅައިގަކިބައިން ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވުމާއި އެޙައްޤު އެކުއްޖާގެ 
 މަ އެހެންމެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއަދި ހަ. މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީއެވެ

މިރިޕޯޓްގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ގޯނާއެއްކޮށްގެން ނުވަތަ އެކުއްޖާގެ ކަރާމާތަށް . ލާފުވެފައިވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީއެވެޚި
ށް ހުށަހެޅޭ ހިނދު، ކުޑަކުދިންނާމެދު އެފަދަ ޢަމަލުތައް މަލެއް ކޮށްގެން އެމައްސަލަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަޢަގެއްލުން ލިބޭފަދަ 

މަލެއް ހިންގީ ޢަތުދީ، އެކުއްޖަކާމެދު އެޞަރާތްތަކުގެ ދިފާޢަކަށް އެކުއްޖާގެ ރުހުން ޝަރީޢަތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުހިންގާ ފަ
ތްކޮށް އެމައްސަލަ ނިންމެވުން އެއީ ގަނެ، އެކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔައިކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބަލަ އެކުއްޖާގެ ރުހުމާއެކުގައި

 އްގައި މިރިޕޯޓްގައި މައިގަނޑު ގޮތެ، އަދި ހަމަ އެހެންމެ. އެކުއްޖާގެ ޙައްޤަށް ލިބޭ އުނިކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ
ފަރާތަށް ތު އަނިޔާދިން ޞަދިފާޢަކަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޝަރީޢަތުގައި " ކުޑަކުއްޖާގެ ރުހުން" ހުށަހަޅާފައިވާނީ

އަދި އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާ މެދުގައި ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތްތަކާއި އެފަދަ މީހުންނާ . ވެޓަކައެނުދިނުމަށް
ދޫކޮށްލުމަށްފަހުގައި ވެސް އެމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަގޮތް  އެމީހުންނަށް އަދަބުދީ މެދުގައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައި

  .ލެއްގެ މަތިން ބެލެހެއްޓުމަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެހަރުދަނާ އުޞޫ

މިމައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ވަނީ މިޢަމަލު ހިންގި މީހުންގެ މައްޗަށް ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު 
ކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ޙުކުމް މުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމަވައި އެމީހުންނަށް ާޤނޫނީ ގޮތުން ދެވޭ އެންމެ ހަރުހިންގިކަ

   .ކުރައްވާފައެވެ

 ------------------------ 
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  ހިންގުން އިދާރީ ކޮމިޝަންގެ
 16 ޔައީވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދިކޮމިޝަނުގައި ވަނައަހަރު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން  2007

  :އެއީ. މުވައްޒަފުންނެވެ
  

  1      ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
  1      ޑިޔުކޭޝަްނ ޑިރެކްޓަރ، އެ

  1      ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެފެއާޒް
  1      ޑިރެކްޓަރ، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
  1      ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެނެލިސްޓް
  1    އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

  1    ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  1    އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ

  1      ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ
  1    އެކައުންޓްސް އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް 

  3    )ޓްރޭނީ(ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ 
  2        ސެކްރެޓަރީ

  .އެވެ    1        )ވަގުތީ(ޕިޔޯނު 

ބޮޑު ހިއަުމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަށް ޤާނޫނީ ޙައިސިއްޔަތެއް ލިބުމަށްފަހު އެންމެ 
ހިންގުމަށްޓަކައި  މިގޮތުން ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ. ދަނާ ކުރުމަށެވެެއިސްކަމެއް ދީފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރު

ފެބްރުއަރީ  21ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ގެ ދަށުން ) ހ(ވަނަމާއްދާގެ  29ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 
  .ވަނަދުވަހު، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު ޔޫސުފް ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ 2007

އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރެއްވި ހިއުމަން ވަނަ 2006
ގައި، ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދީ ވަޒީފާއިން ) 2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު (ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު 
ތީ އެއިރު ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ނުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާޝަވަކިކުރުމަކީ ޤާނޫނީގޮތުން ކޮމި

ގައި  2007މާޗް  13ގައި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވިކަމަށް  2006ނޮވެމްބަރ  27މުވައްޒަފުން 
ންގައި ކޮމިޝަ ހަމައެތާރީޚުން ފެށިގެން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޑިވިޜަނުން އެންގެވިއެވެ

ގައި ދެމުވައްޒަފަކަށް  2007ޖޫން  1. ވެނެމުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާ ދެވު ޔަމުން ގެންދިމަސައްކަތް ކުރަ
ޢަބްދުލްމުޙްސިން هللا އެއީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި އަލްފާޟިލް ޢަބްދު. ވެނެމަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވު

އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ، އޮފިސަރަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
މަޤާމުގެ ) ޓ(އަދި ރިސަރޗް އޮފިސަރ . ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރަކަށް ބަދަލުކުރުމެވެއަލްފާޟިލާ އާޝިޔަތު ޝިޢުނާ، 

ގެ މަޤާމުގައި ހުރި އަލްފާޟިލް ) ޓ(އޮފިސަރ ގެ މަޤާމު އުފައްދައި، ރިސަރޗް ) ޓ(ބަދަލުގައި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ 
ލެއިންޓްސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ސަޢީދު އާއި ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމުގައި ހުރި އަލްފާޟިލާ އާޝިޔާ ޢަދުނާނު ކޮމްޕް

 . ވެވުނެބަދަލުކުރެގެ މަޤާމަށް ) ޓ(
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 އެއީ. މުވައްޒަފުން ލެއްވުނެވެ މަޤާމަކަށް 10ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާއެކު ވަނައަހަރު  2007
ގެ މަޤާމަށް ވަޖީހް، ޑިރެކްޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑިރެކްޓަރ ލީގަލްއެފެއާޒްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަފާޒު

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނިޒާމް، ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސްގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޝާތު ޙަމީދު، އިންފޮމޭޝަން 
ޖީ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ދުންޔާ ޢަބްދުލްހާދީ، ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެނެލިސްޓްގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ޓެކްނޮލޮ

ގެ މަޤާމަށް އްަލފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނަފްޢަތު ) ޓްރޭނީ(ޞުދައިފާ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، ކޮމްޕްެލެއިންޓްސް އޮފިސަރ 
ގެ ސާދުނާ ޙަސަން އާއި އަލްފާޟިލާ އަމީނާ އާދަމް ފާޠިމަތު ފާޟިލާ މަޤާމަށް އަލް 2ޢަބްދުލްވައްހާބް، ސެކްރެޓަރީގެ 

  . އެވެގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޙަފީޡާ ) ވަގުތީ(އިތުރުން ޕިޔޯނު 

މިމަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި އަލްފާޟިލާ ދުންޔާ 
ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝުާނނާ ސިރާޖު ކޮމިޝަނުން  ޢަބްދުލްހާދީ އާއި އެސިސްޓެންޓް

 2007މިދެމަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން . ވަކިވުމާ ގުޅިގެން އެދެމަޤާމު ވަނީ ހުސްވެފައެވެ
. ޒަފުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެދެމަޤާމު އޮތީ ހުސްކޮށެވެވަނައަހަރު ނިމުނުއިރުވެސް ކަމަށް އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ މުވައް

ގައި އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ ަމޤާމުގައި ހުރި އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝިފާނާޒު  2007ޖޫން  20އަދި 
ފައިނާޒް ގައި އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު  2007ޖުލައި  1ކޮމިޝަނުން ވަކިވުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ބަދަލުގައި އެމަޤާމަށް 

  .ލެއްވުނެވެ
 5މި ގޮތުން . ވަނައަހަރު މި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނެވެ 2007

މި އުފެއްދުނު ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަކީ އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓާއި، ލީގަލް . ޑިޕާޓްމަންޓްް އުފެއްދުނެވެ
ޓާއި އަދި ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަން ގޑިޕާޓްމަންޓާއި، ޕޮލިސީ، ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިން ޑިޕާޓްމަންޓާއި، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ޑިޕާޓްމަންޓަކަށްވަނީ އެ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ހިންގާ  3ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ތެރެއިްނ  5މި . އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓެވެ
އަދި މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް އާއި ޕޮލިސީ އެންޑް . ވެބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޑައިރެކްޓަރުން ޢައްޔަންކުރެވިފައެ

މީގެ އިތުރުން  ހިއުމަން ރައިޓްސް . ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ޑިރެކްޓަރ ގެ މަޤާމަށް މިވަގުތު މީހަކު ހަމަޖެހިފައެއްނެތެވެ
ށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެކި ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮ

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ . ޑިޕާޓްމަންތްތަކަށް ބަހާލެވި އެ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ މަސައްކަތްތަށް ކަނޑައެޅުނެވެ
ކޮންމެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަައި ކޮމިޝަނުގެ ޕޮލިސީއާއި އެއްގޮތަށް އެކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި 

މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް މިގޮތުން . ޑިޕާޓްމެންޓެއްގައިވެސް ޑިރެކްޓަރުގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރެއް ހުންނަވާނެއެވެ
ޕޮލިސީ، ޕްލޭނިންގ . ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓާ ޙަވާލުވެ ހުންނަވަނީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމެވެ

. ންޓާ ޙަވާލުވެ ހުންނަވަނީ ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދެވެއެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަ
. ޙަވާލުވެ ހުންނަވަނީ ކޮމިޝަން މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙްމަދެވެ އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓާ

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓާ. ލްއުސްތާޛާ މާޖިދާ މަޖުދީއެވެޙަވާލުވެ ހުންނަވަނީ ކޮމިޝަން މެމްބަރ އަ ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓާ
 . ޙަވާލުވެ ހުންނަވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމެވެ

މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތުން ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  43މިފަސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ޖުމްލަ 
  .ޖަލްސާއިންނެވެ ވަނަ 59ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޝަންގެ  2007ރ އޮކްޓޯބަ 17ފާސްކުރެވިފައިވަނީ 

 -------------  
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ރަދުޚަކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި ކުރެވުނު   

  ޚަރަދު އެހީގެ ބޭރުގެ

ދ ގެ .އާއި އ) UNFPA(ދ ގެ އާބާދީ ޖަމްޢިއްޔާ .އާއި އ) UNDP(އްޔާ ޢިދ ގެ ތަރައްޤީއާބެހޭ ޖަމް.އ
ގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ) UNICEF(ދ ގެ ކުޑަކުދިންގެ ޖަމްޢިއްޔާ .އާއި އ )WHO(އްޙައްތު ޖަމްއިއްޔާ ޞި
ރުފިޔާ  768,060.00މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން " ޕްރޮޖެކްޓް އޮން ސަޕޯޓް ޓު ދަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް"

ރުފިޔާ ވަނީ  579,930.32ބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމް 2007މި ފައިސާގެ ތެރެއިން . ވަނީ ލިބިފައެވެ
 )CIDA(އަދި ކެނޭޑިއަން އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖެންސީ . ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ދަށުން މި  

 މި ފައިސާގެ .ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ 178,143.00 ވަނަ އަހަރު 2007އަށް ) 1892(ކޮމިޝަންގެ އެކައުންޓް ނަންބަރ 
  .ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ 153,770.61އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މުަހގެ ނިޔަލަށް ވަނަ 2007ތެރެއިން 

  ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު

 3,941,083.00އަށް ) 1909(ވަނައަހަރު މިކޮމިޝަނުގެ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް އެކައުންޓް ނަންބަރު  2007
ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނަިޔލަށް  2007ހަރު މަތިން އިތުރު ކުރަމުންގޮސް ނަމަވެސް އެކިފަ. ރުފިޔާ ދޫކޮށްދެއްވާފައި ވެއެވެ

ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ ޖުމްލަ . ރުފިޔާއެވެ 7,376,828.29ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓަކީ ޖުމްލަ 
  .ރުފިޔާ އެވެ 4,891,343.70

މުސާރަ ބޮޑު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ  ގެއަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން ކޮމިޝަންވަނަ 2007
. އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދެއްވާފައެވެވަނަ 2007ރުފިޔާ ވަނީ  1,477,029.00ރެއަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ އިގެ ތެމުސާރަ

ގައިގެ އެކު މިހާރަށްވުރެ ޖާތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރުމާމާރާޢިމީގެ އިތުރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާ 
އެޑްވާންސް ހަރު ބަދަލުވުމަށް ހަމަ ޖެހުމާ ގުޅިގެން އެޢިމާރާތުގެ އަވަނަ 2008މާރާތަކަށް ޢިން ހުރި ގޮތުން ތަނަވަސްކަ

ގެ މީ. ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ 333,875.00ފައިސާ އާއި ތަނުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް 
ހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް އެހެނި، ހަރު ކޮމިޝަނަށް އަލަށް ވެއްދި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުީނޗަރާއިއަވަނަ 2007އިތުރުން 
އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ވަނަ 2007އަދި . ށްދެއްވާފައެވެރުފިޔާ ވަނީ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮ 138,250.00ބޭނުންވާ 

އެކި  އްރުވޯޓް ނެގުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ނެގުނު ޢާއްމު ސި
ގުޅިގެން އެކަމަށް  ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވުމާ 155މަޖިލީހުގެ ޞަކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚާއް ކަންކޮޅުތަކުގައި އޮބްޒާވް

ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން  މީގެ އިތުރުން މުޅި. ރުފިޔާ ވަނީ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށް ދެއްވާފައެވެ 187,628.00ބޭނުންވާ 
ހިންގުނު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ 

ނެކަމަށް ލަފާކުރި އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައި، އެކަމަށް ބޭނުންވާ
 2007މި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބާކީ ހުރި ފައިސާ އިން . ރުފިޔާ ބަޖެޓަށް އިތުރު ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ 1,032,200.00

ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ހިންގުނު އެކި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ުދވަހު ވަނަ 10ޑިސެމްބަރ 
ނޮވެމްބަރ މަހުގައި  2007މްޕާލަާގއި ކަވެރިރަށް ޔޫގެންޑާގެ ޝަނުން، އަދި މިކޮމި. ފައިވެއެވެޙަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދު ކުރެވި

 މަށްޓަކައިޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަން ފޯރަމް މީޓިންގ ގައި ބައިވެރިވުނޭ ވެލްތުންކޮމަ ބޭއްވި
  .ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށް ދެއްވާފައެވެ 2007ވަނީ  ވެސްރުފިޔާ 94,000.00
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މިޝަން ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތުގެ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓްގެ ބޮޑުބައެއް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ ކޮނަވަ 2007
ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ  ،މާރާތުެގ ކުލި އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެއްކުމަށާއިޢިއަހަރު ބަދަލުވާ ވަނަ 2008ކުއްޔާއި 

، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދުތަކަށާއި، ސް ހޯދުމަށާއިޕްމަންޓްމެޝިނަރީ އާއި ބޮޑެތި އިކުއި، މުސާރަ އާއި
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  ރުފިޔާ،869,250.00  މިގޮތުން ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔަށް. އިލެކްޓްރިކް ފީ އަދި އެެހނިހެން ޚަރަދުތަކަށެވެ

ރުފިޔާ، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  174,666.00ޕްމަންޓްސް އަށް އިމެޝިނަރީ އާއި ބޮޑެތި އިކު، ރުފިޔާ  1,940,723.57އަށް
ރުފިޔާ، އަދި އެހެނިހެން  139,274.00ރުފިޔާ، އިލެކްޓްރިކް ފީ ގެ ޚަރަދަށް  256,710.43ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދަށް 

   .ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވިފައި ވެއެވެ 252,602.00ޚަރަދުތަކަށް 

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



52 
 

  ޝުކުރު

މެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ވަނައަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެން 2007
ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޝަނުން މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ . ޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެވި އެންމެހައިފަރާތްތަކަށް އިޚްލާކޮށްދެއް

ބޭއްވުމުގައި ލުވުންތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކަވަރުކުރި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދައަތޮޅުތަކެއް 
ރަށްރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މާލޭގަޔާއި މިގޮތުން . ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިފައެވެ

އިވާތީ އެފަރާތްތަކަށް އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަތޮޅު އޮފީސްތަކާއި ރަށުއޮފީސްތަކުން ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފަ
ގައި އެބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާއާއެކު ހޭދަކޮށްލުމަށް ތަކުއަދި ހަމައެހެންމެ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހަފްތާބަންދު. ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ

ރަށް ލިބުނު ފުރުޞަތު ނަންގަވާލައްވާފައި އަތޮޅުތަކުގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމުގައި ވަ
   .ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާތީ އެބޭފުޅުންނަށްވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ

އުލަތްތަކުގެ އަހަރު ހިންގުމަށް އެކުވެރި ދަވަނަ 2007ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު  ކޮމިޝަނުގެ މިމަސައްކަތް
 ކަންދިވެހި ސަރުކާރުން ވެދެއްވި އެހީތެރި އެޖެންސީ އާއި ކެނޭޑިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، އިޢިއްޔާއާޖަމް

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ އްޞަކޮށް ޚާއަދި ވަކިން . މިފުރުޞަތުގައި ހަނދާންކުރަމެވެ
  .ކަމެކެވެޝުކުރުވެރިވާ ތަށް ޔަކޮމިޝަނަށް ފޯރު ކޮށްދޭކަމީ އެކަމާމެދު ކޮމިޝަން ނިހާ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން
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