
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2009ޑިސެމްބަރ  

 

 6އަދަދު  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ

 ...ދުލު ިއންސާފް އެންމެނަށްޢަޑިމޮކްރަސީއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް، 

އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ބަދަލު ހޯަދއިދިނުމުގެ 

3 .ސ   މަޤްސަދުގައި އެޗްއާރުސީއެމް އިން ހިލޭ ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުން     

ސްކޫލް ކުދިންގެ ޕޯސްޓަރ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް 
  9. ސ

  :އަދަދުަގއިމި

ހޭލުންތެރިަކްނ ސީއަށް .އާރް.ސީޑޯ އަދި ސީ  

  އިތުރުކުރުވުުމގެ މަސައްކަުތ ބައްދަލުވުން 

ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މިނިސްްޓރީއަކަށް އެޗްއާރުސީއެމް  

 ފޯކްަލ ޕޮއިންެޓއް ހަމަޖެއްސުން

ތަޢުލީމާއި ަމސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ  

 މަރުކަޒަށް ކޮިމޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް

ޙައްޤުތަކުގެ ުދވަސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ  

 ފާހަގަ ކުރުން 

 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ 

  ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް 

  2009ޑިސެމްބަރ  10

  2. ސ

 



  
 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ    2 ޞަފްޙާ  6އަދަދު  2009ޑިސެމްބަރ 

 
  ން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރު 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ  
ފަރާތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ 

ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ 6ގޮތުންނާއި ކޮމިޝަންގެ 
. ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނެވެ 10ޑިސެމްބަރ  2009ރަސްމިއްޔާތެއް 

އްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މިރަސްމި
ކުޅުދުއްފުށީދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ދާޚިލީ 

މިޙަފްލާގައި . ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަލްއުސްތާޛް މުހަންމަދު ނަޝީދެވެ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް 

ތަކާއިއެކު އިންސާނީ ޙްައޤުތަކުގެ ޤަރާރެއްގައި ޢިއްޔާމަސައްކަތް ކުރާ ޖަމް
މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވާ . ސޮއިކުރެވުނެވެ

އަދި މީގެ . ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސޮއިކުރެވުނު މިފަދަ ފުރަތަމަ ޤަރާރެވެ
ނޫނީ ލަފާ ދިނުމުގެ އިތުރުންވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހިލޭ ޤާ

ޚިދުމަތް އިއުލާނުކުރުމިާއ، ކޮމިޝަނުން ހިންގި ސްކޫލްކުދިންގެ ކުރެހުމުގެ 
މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް ދިޔަ ކުދިންނަށް އިނާމް ދިނުމާއި، މިކުރެހުމުގެ 
މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް ދިޔަ ކުރެހުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް 

ފައިވާ ސްޓޭމްޕްސެޓު ދައްކާލުމާއި، މިކުރެހުންތައް ލިމިޓެޑްއިން ތައްޔާރުކޮށް
ރުފިޔާގެ ޕްރީޕެއިޑް ކާޑް  50ބޭނުންކޮށްގެން ދިރާގުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ދައްކާލުމާއި އަދި ކޮމިޝަންގެ އައު ވެބްސައިޓް މިޖަލްސާގައި 
ތަކުގެ ފަރާތުން މިޙަފްލާގައި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ. ވުނެވެއިފްތިތާޙްކުރެ
ލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން، ވީ ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެވާހަކަދެއްކެ
މީގެ . ގެ އެގްޒެެކޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިމާދު މުޙަންމަދެވެއެޖަމްޢިއްޔާ

އިތުރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ 
އެކުލެވޭ ގޮތަށް ލޫމާތު ޢުންމު މަޙިިރައީސް ދެއްވާފައިވާ ހިޠާބާއި ބައެއް މު

  . ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސަޕްލިމެންޓެއް ވަނީ މިދުވަހާއި ގުޅިގެން ނެރެވިފައެވެ

  ަދއްކާލަނީ  ނަޫމނާސެްޓގެ  މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިިމޓެޑުްނ ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ ސްޓޭމްޕް

  އެންޖީޯއ ޑެކްލެރޭަޝންަގއި ެއންޖީއޯ ތަުކގެ ަފާރތުން ސޮއިކުރަްއަވނީ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ަދ ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިަޝން އޮފް 

މޯލްޑިވްްސ ިއްނ ހިލޭ ޤާޫނނީ ަލފާ ޭދނޭ ނިޒާެމްއ 

މިނިާޒްމެގ . ޤާއިމްކުުރަމށް ވަީނ ިނންަމވާަފއެވެ

ނުޑ މަްޤސަދަކީ  ިއްނސާނީ ަޙއްޤަކަްށ   މަިއގަ

އުނިކަެމއް ލިބިަފއިވާ ފަރާްތތަކަްށ އެކަުމގެ ަބދަުލ 

ވަކިްނ ޚާއްސަޮކށް ގެއްލިަފއިާވ . ހޯދަިއިދނުެމވެ

ސައްކަްތކުރުމަްށ މާީލ ޙައްޤެްއ ޯހދުަމށް މަ

ތަަނވަސްކަްނ ނެްތ ފަރާތްތަަކށް މަުގ 

ިމގޮުތްނ ކޮމިަޝންެގ . ތަަނވަސްކޮްށދިުނެމވެ

މަސައްކަްތ ހުިރގޮުތްނ ހަަމޖެހިަފއިަވީނ 

މުޖްަތމަުޢގަިއ އެުދވަްސަވރަކު އިްނސާީނ 

ޙައްޤުތަކާިއ ުގުޅން ުހރި މައްސަަލތައް ެބލުމަްށފަހު، 

އިްނސާީނ  ހިލޭ ޤާޫނީނ ލަފާ ދޭެނ ވަކި

ީމެގ . ޙައްޤުތަކެްއ ކޮިމޝަުނން ަކނަޑއެޅުަމށެވެ

އިތުުރން ހިޭލ ޤާނޫީނ ލަާފދިުނމަްށ ބަލާެނ 

ނުޑތަކަކީ ހިޭލ ޤާޫނީނ ލަފަައށް ެއޭދ  މިްނގަ

ފަރާުތގެ މަލީާހލަތަށާިއ ުހށަަހޅާ ަމއްސަލަާއިއ 

ނޑަައޅާފަިއާވ  ކޮމިޝަުނން ާޤޫނނީ ލަާފދިުނމަްށ ކަ

. ްނ ހުިރ މިްނވަަރށެވެއިންާސނީ ަޙއްޤަކާ ގުޅު

މިނިާޒމްެގ ަދުށން ިހލޭ ޤާޫނނީ ލަާފިދނުމަްށ 

ހަމަެޖހިފަިއަވީނ ހިޭލ ސާަބހަްށ ކޮިމޝަާނއި 

ގުިޅގެްނ މަަސްއކަތްކުރާނެ ވަކީުލން ޯހދުަމށްޓަކަިއ 

  ޢާންމުކޮްށ ިއޢުާލންކޮށް  ަޝއުޤުެވރިކަން 

 

6އަދަދު  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ   2009ޑިސެމްބަރ 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ސަލީމް ދެއްވި ޚިތާބު 

އިންާސނުްނނަީކ ކަރާމާްތތެިރ ބައެްއ

ެގ ަހޟްރަަތްށ ޙަްމާދއިهللا ކަމުގަިއ ެލްއވެިވ ާމތް

އްޤުތަުކެގޙަައދި އިްނސާނީ  . ެމވެޝުކުރުކުރަ

ނުްނނަްށއިސްލާްމދީްނ އިންސާ  ވާ ންގާ ަކމުަގއިބި

ގެނެްސެދއްެވިވ ިމއުްއމަުތެގ މާްތ ަރސޫލާ

އަްށ ޢަލަިއހި ވަސައްަލމަهللا ޞައްލަ މުޙަްއމަދު 

.ޞަލަާވތާިއ ަސލާމް ެލްއވުްނއެިދ ުދޢާކުރަެމވެ

އަދި އެކަލޭެގފާނުެގ އާުލައޞްޙާބުން ިމ

  .ޞަލަާވތާިއ ސަާލމުަގއި ޝާމިލްކުަރމެވެ

ބެޭހ މިައދަކީ އިންާސނީ ަޙއްޤުތަކާ 

މިުދވަސް ާފަހގަ. ުދވަެހވެއަޤްާވީމ ބައިނަލް 

ިއން ިމއަހަުރެގ ޝިާޢރު.ދ.ކުރުމުެގ ގޮުތްނ އ

ތަފާތުތައް ކަމަށް ަކނަޑއަޅާފަިއަވނީ، 

!ތަފާތުކުރުން  ހުއްޓާލާށެވެ ! ބަލައިގަންނާށެވެ 

އިްނ.ދ.ވަނަ އަަހރު އ1948މިައދަކީ 

މުޅިުދިނޔޭެގ ރުހުާމއިއެުކ އެކުލަވާލާަފއިވާ 

އަހަުރ61އިންާސީނ ޙައްުޤތަކުެގ ާއންުމ ަޤރާރަްށ 

ޮކންެމކީ މިަޤރާރަ. ފުރޭ ުދވަސްެވސްމެެއވެ

އިންާސނަކަްށވެްސ އެްނމެ ފުިރހަމަ ގޮުތގަިއ

ިދރިއުުޅަމށް ލިެބންެޖހޭކަރާމަތްެތރިކަާމެއކު 

  .މުިހންުމ ޤަރާެރކެވެކެްއ ިހމެޭނ ޙައްޤުތަ

ޑިމޮކްރަސީާއއި އިންާސނީ ޙައްުޤތަކަކީ

.ކަތި ައނެއްެކްއޗާ ގުޅި ލާެމހިަފއިވާ ދެކަމެެކވެއެ

އިންާސނީ ޙައްުޤަތކާއި ނުލާ ޙަޤީޤީ ޑިމޮކްރަސީެއއް

ަބިއބައިުވންަތްއ އުފެެދުމންދާދީނީ 

ދުވަްސވަެރްއގައި، ިއންާސީނ ޙައްުޤތަކަށް

އެްނމެްނވެްސ އިޙްިތރާްމކުރުމާއެކު އޭެގ

،ެއންެމން އެއްަބއިވެ އުސޫލުތަކަްށ ަތބަޢަވުމަީކ 

ދެފަާރތުެގ ވެްސ ފަިއދާައށްޓަކަިއ، އެކުވެރިަކްނ

.ެމވެނުޑ ދެކެއާލާކުރެޭވެނ ބާެރއްކަމުަގިއ ައޅުގަ 

މިޮގތުން، ިސާޔސީ އިސްފަާރްތތަކާއި، ީދނީ

ނޑިާޔރުްނާނއި ައދި ުމޅި ޢިލްމުެވރިްނނާއި، ފަ

ވިްސނުަމްށވުެރމަުޢންވެްސ ައމިއްަލ މުޖުތަ 

ޤައުމާިއ ރަްއިޔތުްނެގ ލާަބ އާިއ ަމންާފއަށް

   .އިސްކަްނދިުނން މުހިްނމުކަުމގަިއ ދެކެެމވެ

ާދރާއްޭޖގަިއ ިމހާރު ޤާިއމްަވމުން   

ދިމިޤްރާީޠ ވެީށގައި، ިމދެްނެނވިފަަދ ތަފާުތ

ޚިޔާލުތަކަްށ ތަްނދޭއިރު، އަޅުަގނޑުެމން

.އަބަުދވެްސ ިވސްނަްނޖެޭހ ަކންތަްއތަކެްއވެެއވެ

އެީއ ޚިޔާލުފަުއޅުކުރިަކމުަގއިިވއަސް،

ފާޑުކިޔުންކަުމަގިއވިއަސް، ައޅުަގނޑުެމންނަކީ

ތަހުޒީީބ ުމޖުަތމަޢެްއގަިއ ދިިރއުޅޭ މުސްިލމް

އަޚުްނނާިއ އުޚުުތންކަމަްށވާތީ، ޮކންމެކަމަަކށްވެްސ

އިންތަކަާކއި ހުޫދދުތަކެްއވާކަްނ އަބަުދވެްސ

އެކަކު ޙައްޤުޯހދުަމށާިއ .ހަނދާންކުުރމެވެ

މިިނވަންަކމުެގ ބޭުންނ ފުާޅދާއިާރެއއްަގއި

ކުރަމުްނދާިއުރ ައނެކާެގވެްސ ަޙއްޤުތަކަާށއި

ަނގޮަތްށމިިނވަންަކމާއި ަކރާމާަތށް އުނިކަްނ ާނން

މަސައްކަތްކުަރްނ ދަސްކުރުމަީކ ޑިމޮކްަރސީެގ

ާރއްެޖައކީ ދިެވހިްނެގ. މުހިްނމު ސިަފއެކެވެ

އިތުުރްނ ެއހެނިެހން ަޤއުުމތަކުެގ ަތފާތު ީދންތަުކެގ

މީހުްނ އެިކ ބޭުނންތަުކަގއި ދިރިުއޅޭ

ޤައުމަކަްށވާިއުރ އެެހްނ ދީްނތަކަށް

ބުތަުކެގއިޙްތިާރމުކުރުމަީކ އިސްލާމީ ރިެވތި ައދަ

ތެރޭަގިއވާ ކަެމއްަކން ަހނދާންކޮްށ އެޮގތުެގ ަމތިން

ހުރިާހ ިއްނސާނުްނނަކީވެްސ .އަމަލުކުަރންެޖހެެއވެ

ޤަދަރުެވިރ ބައެްއެގ ޮގުތގަިއ ދެކި،

މަިތވެިރ ތަފާތުކުުރންަތއް ނައްާތލައި މަްޝވަާރގެ

އުސޫުލ ެގންުގޅޭނަމަ، ިއންާސނީ ޙައްޤުަތްއ

ޠީ ނިޒާްމ ަވރުަގަދކުރިއެުރވުަމށާިއ ިދމިޤްރާ

 .ކުރުމަްށ ބާރު އެިޅގެްނދާެނެއވެ

  3 ޞަފްޙާ

ލިބިދިުނމަްށ ލާިޒމްކުރާ ަޙއްޤުަތްއ ަވރަްށ

ފުރިހަަމއަްށ ހިެމނިފަިއވާިއރު، ާޤނޫނު އަސާީސ ައްށ

ޢަމަލުކުރުާމއި، ައސާސީ ޙައްޤުތަާކއި ިމނިަވންކަުމެގ

ބާބުގަިއވާ ަޙއްޤުތަކާއި ިމނިަވންަކން ޙިާމޔަތްކޮށް،

ވަަނ 18ކުރިއެުރވުމަކީ ަދއުލަުތގެ ާވޖިބެްއކަމަށް 

ޔާންކޮްށފަިއވީިހނދު، މިކަުމަގިއމާްއދާަގއި ބަ 

ސަރުކާރުގެ ިޒްނމާތަކާއި މަސްޫއލިއްަޔތު ަވރަްށ

ޤާޫނންތަކާިއ ،ވީމާ  .ެއވެބޮޑުކަން ހާަމެވގެްނދެ

ޤަވާިއދުތަކާިއ އެްއގޮްތވާޮގުތެގ މަިތން ިދވެިހ

ރައްިޔތުްނނަްށ ަޙއްޤުތަކާިއ ިމިނަވންކަްނ ނުލިޭބނަަމ

މާލުކަމަްށއެކަންކަްނ ކަާމބެހޭ ިއދާާރތަކުގެ ސަ 

ގެނެްސ މިަފދަ ަކންކަން ރަގަޅުުކުރމަށް ުހށަެހޅުމަީކ

އެޗް އާުރ ސީެއމްގެ ާޤނޫީނ ާވޖިބެއް ަކމަްށވާތީ،

އެކިއެކި ކަންަކުމގައި އެޗް އާުރ ސީ ެއމް ިއްނ

.ާވނީ ހުަށހަޅާަފއެވެ ސަރުކާރަށް ގިަނ ހުށަހެުޅންަތއް

އަިދ ިމގޮަތށް ހުށަހެޭޅ ުހށަހެުޅންތަކާއެުކ ެއިކ

ންކަމާެމުދ ބިނާކުަރިނވި ފާޑުިކުޔންތަްއކަ

ރައްުދުވމުްނ އެކަންކަާމމެުދ ފުންކޮްށވިސްަނއި،

ރައްިޔތުްނެގ ެހވާިއ ލާބަައށްަޓކައި ކަންަކްނ

ރަނގަޅުކުރުަމްށ ިފޔަަވޅުއެުޅމަކީ ަސރުކާުރްނ

  . ވިސްަނަވންޖެހޭަކެމކެވެ

ންާސނީ ަޙއްޤުތަކުެގ ުކރިމަުގއި  

އޭެގ އަސާީސއުޖާާލވުްނ ިބނާވެަފިއވަނީ 

ސިފަތަކަށާިއ ުއސޫލުތަކަްށ އަުޅަގނޑުެމން ވިްސާނ

ިސޔާސީ ައިދ ާރއްޭޖަގއި .ތަބަޢަީވ ިމްނވަަރކުންެނވެ

.ޤާއިމެްއ ނުކުރެޭވނެެއވެ

ިއްނސާީނއެހެންަކމުްނ 

ޙައްޤުތަކަށް ިއޙްތިރާްމ ކުާރ

ޘަޤާފަތެއް ދިމިްޤރާތީ ވެރިކަެމްއ

ހިނގާ ުމޖުތަމަުޢއެްއަގިއ

ކުިރެއރުވުަމްށ ަވރަްށޤާއިމްކޮްށ 

  .ބޮޑު އިސްކަެމއް ދޭްނޖެެހއެވެ

ދިެވހިރާްއެޖ ސޮއިކޮްށަފއިާވ

ބައިނަްލއަޤްާވީމ މުާޢހަާދތަކުެގ

އިތުުރން، ރާްއޖޭެގ ޤާޫނުނ

އަސާސީ ގަިއ ިދވެިހންަންށ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ބަތުގައި

ކުރާ ޑު ނ

 އާނުްމ

ނިހެން

ޤތަކަށް

ޤތަކާއި

އލޫމުާތ

ފިޔަވަޅު

ކުވެސް

އޤުތަްއ

ޑުމެން

މިޔާބުވެ

ތންނަށް

 4 ޞަފްޙާ

މން 

ގެ މުނާސަބަ

ނށ އަޅުގަ

މެންގެ ޑު

އެހެނ 

ންސާނީ ޙައްުޤ

އިންސާނީ ޙައްޤު

ކމުގެ މައު

 ބެހޭގޮތުން ފި

 ބޭފުޅަކު

  

އިންސާނީ ޙްައ

ވމަށް އަޅުގަ

ސައްކަތް ކާމި

ނމެހާ ރައްޔިތުނ

ޝަރަފްވެރި މެހްމާ

މިއަދުގެ އަދި

 ރައްޔިތުންންަށ

އަޅުގަޑު ކީ 

ގޔާއި،

ގއިވެސް، އިން

އި ކުރުމާއެކު، 

އ ހިނގާކަ

މަ، އެކަމާއި

ށ ކޮންމެ

! ޑައިގަތުމަށެވެ

 ދުޢާއަކީ އި

ށ ކުރިއެރުުވ

މަސ  މިކުރާ

 ދިވެހި އެން

 

ފހު އެ ޖަލްސާގެ 

އަ

ދިވެހި

އިލްތިމާސަކ

ދިރިއުޅުމުގަ

ދާއިރާތަކުގަ

އިޙްތިރާމް

ޚިލާފްކަމެއް

ލިބިއްޖެނަމަ

އެޅުއްވުމަށް

އަވަސްވެވަޑަ

އަޅުގަޑުގެ

ޙިމާޔަތްކޮށް

އެންމެން

އޭގެފައިދާ

!ލިބުމެވެ

ނ

ތ

ނ

ނ

ރ

ނ

ޖަލްސާއަށްފަސްމީ 

 

 ނިއުސްލެޓަރގެ 

  .ހެެއވެ

ވ ކުރިއަރީާނ

ގައި މަސައްކަތް

ހރު ރާއްޖޭގައި

އކަކު އަނެކަކަށް

އ ރައްދުކުރުމަކީ

މަށް ވަރަށްބޮޑަށް

އިންސާނީ 

ވމަށާއި ޤައުމުގެ

ގައި، ރާއްޖެއަށް

 ބޭނުންވަނީ

ބައިބައިވެ. މވެ

މއްޗަށް އެކުލެވޭ

އެރުން ހޯދުމަށް

ީނ ޙައްޤުތަކާއި

ަސބަބުން ބުރޫ

 ފަރާތްތަކުން

ން އާލާކުރުމަށް

 

ދވަހު ބޭއްވުނު ރަސ

 .ހުއްޓިވަޑައިގެން 

ނ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ

ން ޤަބޫލުކުަރންެޖހެ

އް ތަރައްޤީވެ

އިވެ އެއްރޫޙެއްގަ

މިހާ. ށަވަރެވެ

ރޅިވެރިކަމާއި އެ

ބަސްތައްފރަތުގެ 

ތައް ކުރިއެރުވުމަ

. ކަމެކެވެ

 އާލާކޮށް ދިރުވު

ސައްކަތްކުރުމުގަ

މެ ބޮޑަށް

އެކުވެރިކަމެ އި

 ސަފުތަކެއްގެ މަ

އޤީ އާއި ކުރިއެ

ދައިން އިންސާނ

ސް މިކަމުގެ ސ

 އެންމެހާ

އި އެކުވެރިކަން

 !ދ ގޮވާލަމެވެ 

ވަނަ ދު 2009ރ 

ު ޒަފުން ފޮޓޯއަކަށް 

ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ިންާމތަކެއް ވާަކން

ޤައުމެއް

ރައްޔިތުން އެއްބަ

ކށްގެންކަން ކަށ

ޢންމުވަމުންދާ ރު

ދިމާކުރުމާއި ނަފް

އިންސާނީ ޙައްޤުތަ

ހރަސްއެޅިގެންދާ

ޙއްޤުތަކުގެ ރޫޙު

ހވާ ލާބަޔަށް މަ

މިހާރު އެންމެ

އއްބައިވަންތަކަމާ

ނިކަމެތިވެފައިވާ ސ

ޤއުމަކަށް ތަރައް

އނދަގޫވާނެ ފަދަ

މިނިވަންކަމަށްވެސް

އރާނެތީ،

އއްބައިވަންތަކަމާ 

އޅުގަނޑު މިއަދު

ޑިސެމްބަރ 10ށް 

ބރުން އަދި މުވައްޒަ

 އޮފް ަދ 

 ނިޒާެމްއ 

މިނިާޒްމެގ 

ަޙއްޤަކަްށ 

ގެ ަބދަުލ 

އްލިަފއިާވ 

ށ މާީލ 

 މަުގ 

މިަޝންެގ 

ހިަފއިަވީނ 

އިްނސާީނ 

ލމަްށފަހު، 

އިްނސާީނ 

ީމެގ . ވެ

 ބަލާެނ 

ށް ެއޭދ 

އސަލަާއިއ 

ައޅާފަިއާވ 

. ނވަަރށެވެ

ާފިދނުމަްށ 

 ިމޝަާނއި

ދަމށްޓަކަިއ 

 

ހިއުމަން

 ަރިއޓްސް

.ސްެމެއވެ

ޅުކުރުަމށް

ިއންސާީނ

ިއންސާީނ

ފެްއުދމަްށ

 ައިދވެސް

ޤުތަްއޙައް

 އެްނެމ

އިެރއްަގިއ

ދައުލަުތެގ

ާޒރާތަކުްނ

ިއންސާީނ

އސޫލްަތްއ

މްކުރުަމށް

ުޖތަމަުޢެގ

ަވންކަުމެގ

  އި 

ޒި

ރަ

ކޮ

ޢާ

ދި

އި

ހު

ޙަ

ހެ

މި

އެ

ނި

ޤަ

އު

މި

އަ

އެ

އަ

ސް ފާހަގަ ކުރުމަށް

ޗއާރުސީއެމް މެމްބަ

ސް ކޮމިަޝން

ޫނނީ ަލފާ ޭދނޭ

މ. ންަމވާަފއެވެ

ިއްނސާނީ ަޙ  

ރްތތަކަްށ އެކަުމގެ

 ޚާއްސަޮކށް ގެއް

ސައްކަްތކުރުމަްށ

 ފަރާތްތަަކށް

ިމގޮުތްނ ކޮމ 

ްނ ހަަމޖެހ

ްސަވރަކު އ

މައްސަަލތައް ެބލު

ދޭެނ ވަކި އ

 ަކނަޑއެޅުަމށެވެ

 ލަާފދިުނމަްށ

 ޤާޫނީނ ލަފަައށް

 ުހށަަހޅާ ަމއް

ނޑަައ ދިުނމަްށ ކަ

ްނ ހުިރ މިްނ

ލ ޤާޫނނީ ލަާފ

 ސާަބހަްށ ކޮމ

 ވަކީުލން ޯހދުަމ

 ަޝއުޤުެވރިކަން 

 ިހއުަމން 

ުދަވސްވެސހަީރ 

 ހާަލުތ ރަަގޅު

އފިއީވނަަމެވސް، 

ުލވެރިކުުރވަިއ އ

ެ ރ ސަޤާފަެތއް އު

ަކތްތަްއ 

ންާސީނ ޙަ

ބަިއިދނުުމގެ

ނ ޖެހޭީނ ެއއ

ދަ ކަމަްށވާތީ،

ސަރުކާުރގެ ވުާޒ

 ައދާކުުރމުަގއި އ

ުމގެ ުއ ކުރު

ޘަޤާފަެތްއ ޤާިއމް

ައިދ މުުޖ. ވެ

ުޤތަކާިއ ިމނިަވ

ޖެޭހ ާވިޖބުތަކަކާއ

ނީޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސ

ނަޝީދު އާއި އެޗް

ހިއުަމން ރައިްޓސ

 ިއްނ ހިލޭ ޤާޫނ

ަމށް ވަީނ ިނން

 މަްޤސަދަކީ  

 ލިބިަފއިވާ ފަރާ

ވަކިްނ . މވެ

 ޯހދުަމށް މަ

ްނ ނެްތ

. ްށދިުނެމވެ

 ހުިރގޮުތްނ

ގިއ އެުދވަސ

ިއ ުގުޅން ުހރި މަ

ޫނީނ ލަފާ ދޭ

އ ކޮިމޝަުނން

 ހިޭލ ޤާނޫީނ

ތަކަކީ ހިޭލ 

 މަލީާހލަތަށާިއ

ނ ާޤޫނނީ ލަާފދ

 ަޙއްޤަކާ ގުޅުނ

 ަދުށން ިހލޭ

ިއަވީނ ހިޭލ

މަަސްއކަތްކުރާނެ

 ިއޢުާލންކޮށް  ޝ

6އަދަދު  2  

ައދަކީ މި

ަވނަ އ6ަ ނގެ 

 ަޙްއޤުތަކުގެ

ްތތަކެްއ ކުރެވިފަ

ްށ މީުހން އަހު

ްށ އިްޙިތރާމްކުާރ

ޭހ މަަސއް

އިން. ނެއވެ

ނނަްށ ލިއްބަ

ެރއް ައދާކުރަްނ

 ސަުރކާރަކުން

ސާތަުކްނނާއި، ސ

 ަމސްޫއލިއްަޔތު

ްށ ިއޙްތިރާްމ

މކީ ިމފަަދ ޘަ

ނ ލާިޒމްކަމެކެވެ

ހކުވެްސ ޙައްުޤ

ރއިުރ ައދާކުރަްނޖެ

  

ލއަޤްވާމީ އިންސާނީ

ސްތާޛް މުޙައްމަދު ނ

މޯލްޑިވްްސ

ޤާއިމްކުރުަމ

މަިއގަނޑު 

އުނިކަެމއް

ހޯދަިއިދނުެމ

ޙައްޤެްއ

ތަަނވަސްކަނ

ތަަނވަސްކޮްށ

ކަްތމަސައް

މުޖްަތމަުޢގަ

ޙައްޤުތަކާިއ

ހިލޭ ޤާޫނ

ޙައްޤުތަކެްއ

އިތުުރން

ނ ުޑތަމިްނގަ

ފަރާުތގެ

ކޮމިޝަުނން

އިންާސނީ

މިނިާޒމްެގ

ހަމަެޖހިފަިއ

ގުިޅގެްނ މަ

ޢާންމުކޮްށ 

2009ޑިސެމްބަރ 

ކޮމިޝަްނ

އިންާސނީ

މަސައްކަްތ

ޙައްޤުތަކަްށ

ޙައްޤުތަކަްށ

ކުރަންެޖޭހ

ވަރަްށިގނަ

ރައްިޔތުްނ

އިސްަދއުެރ

އޮްނނަ

މުއަްއސަސ

އެބަެއއްެގ

ޙައްޤުތަކަްށ

ގެްނގުުޅމަ

ކޮންމެެހން

ކޮންމެީމހަ

ބޭނުންކުާރ

ބައިނަލް

އަލްއުސް



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިަޝން އޮފް ަދ 

މޯލްޑިވްްސ ިއްނ ހިލޭ ޤާޫނނީ ަލފާ ޭދނޭ ނިޒާެމްއ 

މިނިާޒްމެގ . ޤާއިމްކުުރަމށް ވަީނ ިނންަމވާަފއެވެ

ނުޑ މަްޤސަދަކީ  ިއްނސާނީ ަޙއްޤަކަްށ   މަިއގަ

އުނިކަެމއް ލިބިަފއިވާ ފަރާްތތަކަްށ އެކަުމގެ ަބދަުލ 

ވަކިްނ ޚާއްސަޮކށް ގެއްލިަފއިާވ . ހޯދަިއިދނުެމވެ

ޙައްޤެްއ ޯހދުަމށް މަސައްކަްތކުރުމަްށ މާީލ 

ތަަނވަސްކަްނ ނެްތ ފަރާތްތަަކށް މަުގ 

ިމގޮުތްނ ކޮމިަޝންެގ . ތަަނވަސްކޮްށދިުނެމވެ

ުތްނ ހަަމޖެހިަފއިަވީނ މަސައްކަްތ ހުިރގޮ

މުޖްަތމަުޢގަިއ އެުދވަްސަވރަކު އިްނސާީނ 

ޙައްޤުތަކާިއ ުގުޅން ުހރި މައްސަަލތައް ެބލުމަްށފަހު، 

ހިލޭ ޤާޫނީނ ލަފާ ދޭެނ ވަކި އިްނސާީނ 

ީމެގ . ޙައްޤުތަކެްއ ކޮިމޝަުނން ަކނަޑއެޅުަމށެވެ

އިތުުރން ހިޭލ ޤާނޫީނ ލަާފދިުނމަްށ ބަލާެނ 

ނުޑތަކަކީ ހިލޭ  ޤާޫނީނ ލަފަައށް ެއޭދ  މިްނގަ

ފަރާުތގެ މަލީާހލަތަށާިއ ުހށަަހޅާ ަމއްސަލަާއިއ 

ނޑަައޅާފަިއާވ  ކޮމިޝަުނން ާޤޫނނީ ލަާފދިުނމަްށ ކަ

. އިންާސނީ ަޙއްޤަކާ ގުޅުްނ ހުިރ މިްނވަަރށެވެ

މިނިާޒމްެގ ަދުށން ިހލޭ ޤާޫނނީ ލަާފިދނުމަްށ 

ހަމަެޖހިފަިއަވީނ ހިޭލ ސާަބހަްށ ކޮިމޝަާނއި 

ަސްއކަތްކުރާނެ ވަކީުލން ޯހދުަމށްޓަކަިއ ގުިޅގެްނ މަ

  ޢާންމުކޮްށ ިއޢުާލންކޮށް  ަޝއުޤުެވރިކަން 

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ  6އަދަދު    2009ޑިސެމްބަރ 

  

  5 ޞަފްޙާ

 

ތަކާއި ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރު

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން، މޫސުމަށް އަންަނ

ބަދަލުތަކާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން

އިތުރުތެރިކަން  ހޭލުން  މަޢުލޫމާތު ފަތުރައި

ހިންގުމަށް މި ފޯރަމުން ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރުމުގެ

އަދި ކޮމަންވެލްތުގެ އެންމެ. ގޮވާލައެވެ

އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ނަތީޖާ މުޠާލިޔާ

ކުރުމަށާއި، މޫސުމަށް އަންަނ

 ބަދަލުތަކާގުޅޭގޮތުން ކޯޕަންހޭގަންގައި ބޭއްވޭ 

ވާހަކަތައް މުޠާލިޔާކުރުމަށާއި، ކޮމަންވެލުްތ

ފޯރަމުން ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް

ހުށަހެޅުމަށާއި، ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ

އިންސާނީ ޙައްޤު ތަކާބެހޭ ޔުނިޓަށް ކުރެވިދާނެ

ކަންތައްތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކިައ

މަސައްކަތްކުރާނެ ވަރކިންގް ގްރޫޕެއް

އަދި މި ވަރކިންގް ގްރޫޕްގައި. އެކަށައެޅުނެވެ

ހިމެނޭ ޤައުމު ތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެވެސް

 .ޝާމިލް ވެއެވެ

  ކޮމަންވެލްތު ފޯރަމް އޮފް ނެޝަނަލް ހިޔުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ގެ ބައްދަލުވުން 

ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯގެ، ޕޯޓް އޮފް

އަށ24ް- 23ނޮވެމްބަރ  2009ސްޕެއިންގައި 

ބޭއްވުނު ކޮމަންވެލްތް ފޯރަމް އޮފް ނެޝަނަލް

ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސްގެ

ބައްދަލުވުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ

މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް އަޛްރާ އަޙްމަދު

24މިބައްދަލުވުުމގައި . ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ

ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤައުމެއްގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ކޮމިޝަނަރުންނާއި، އިސްއޮފިޝަލުން

އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް. ވެބައިވެރިވެވަޑައިގަތެ

ސް އޮފް ދަ ހައިކޮމިޝަނަރ ޮއފް ހިއުމަންއޮފީ

ރައިޓްސްއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއެއް

އިންވެސް މިބައްދަލަވުމުގައި'ވިޓްނެސް'ކަމަށްވާ 

ންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިއި. ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން

ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި މޫސުމަށް އަންަނ

ހުރި ގުޅުމާއި ބަދަލާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި 

ނެޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް

އިންސްޓިޓިއުޝަންސްތަކުގެ ދައުރާގުޅޭގޮތުން

އެމްގެ .ސީ.އާރް.އެޗްދެއްވީ   ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

.އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް އަޛްރާ އަޙްމަދެވެ  ފަރާތުން

  ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން  ސީއަށް .އާރް .ސީޑޯ އަދި ސީ 

ދެގ .ހިއުަމްނ ރަިއްޓސް ކޮިމޝަްނ ޮއފް ދަ މޯލްޑިވްްސއިން، އ

ކުޑަކުދިންެގ ޙަްއޤުތަކާއި ބެހޭ ަބއިނަްލއަޤްާވމީ ުމޢާހަާދއާއި އަްނެހނުްނނާިއ 

ހޭުލންެތރިަކްނ  މެދުކުެރޭވ ޭނދެޭވ ތަާފތުަތއް ނަްއތާލުާމ ބެޭހ މުާޢހަދާައށް 

ައްށ 9ިއްނ  8ޮނވެމްބަރ  2009އިތުރުކުުރުމގެ ަމސައްކަތު ަބއްދަުލވުެމއް 

ވެިރްނގެ ތެޭރގަިއ ސްޫކލްތަކާއި، އްކަުތ ބަްއދަުލވުުމގެ ބައި ިމަމސަ. ބޭއްިވއެވެ

 ފް ޮކމިޓީތަާކއި، ިމނިސްްޓީރ އޮ އަންެހުނންެގ ަތަރއްޤީއަްށ ަމސައްަކތްކުރާ

ހެލްްތ ެއންްޑ ފެމިލީެގ ިޑޕާޓްަމންްޓ އޮްފ ޖެްނޑަރ އެންްޑ ެފމިީލ 

އެޗްއާއި، ަތުޢލީމާިއ .އެމް.ޖީ.ޕްރޮޓެކަަޝން ސަރވިސަްސއާއި، އައި

ންަނ ގެ މަރުކަޒާއި، ވިލިނގިީލގައި ހުމަސައްކަތް އުނަގންަނއިދޭ ކުޑަުކިދން

ަގިއ ކުޑަކުދިންެގ ިހޔާާއއި، ައވަުށ އޮފީްސތަކާިއ ައދި މިާދިއރާތަކު

 . ވެްނދޫބޫްނ ހިމެިނވަޑަިއަގންަނވައެ މަސައްކަތްކުާރ ެއހެނިެހން ފަރާްތަތކުގެ މަ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ކޮމިަޝން އޮފް ަދ ހިއުަމން ރައިްޓސް 

މޯލްޑިވްްސ ިއްނ ހިލޭ ޤާޫނނީ ަލފާ ޭދނޭ ނިޒާެމްއ 

މިނިާޒްމެގ . ޤާއިމްކުުރަމށް ވަީނ ިނންަމވާަފއެވެ

ނުޑ މަްޤސަދަކީ  ިއްނސާނީ ަޙއްޤަކަްށ   މަިއގަ

އުނިކަެމއް ލިބިަފއިވާ ފަރާްތތަކަްށ އެކަުމގެ ަބދަުލ 

ވަކިްނ ޚާއްސަޮކށް ގެއްލިަފއިާވ . ހޯދަިއިދނުެމވެ

ޙައްޤެްއ ޯހދުަމށް މަސައްކަްތކުރުމަްށ މާީލ 

ތަަނވަސްކަްނ ނެްތ ފަރާތްތަަކށް މަުގ 

ިމގޮުތްނ ކޮމިަޝންެގ . ތަަނވަސްކޮްށދިުނެމވެ

ުތްނ ހަަމޖެހިަފއިަވީނ މަސައްކަްތ ހުިރގޮ

މުޖްަތމަުޢގަިއ އެުދވަްސަވރަކު އިްނސާީނ 

ޙައްޤުތަކާިއ ުގުޅން ުހރި މައްސަަލތައް ެބލުމަްށފަހު، 

ހިލޭ ޤާޫނީނ ލަފާ ދޭެނ ވަކި އިްނސާީނ 

ީމެގ . ޙައްޤުތަކެްއ ކޮިމޝަުނން ަކނަޑއެޅުަމށެވެ

އިތުުރން ހިޭލ ޤާނޫީނ ލަާފދިުނމަްށ ބަލާެނ 

ނުޑތަކަކީ ހިލޭ  ޤާޫނީނ ލަފަައށް ެއޭދ  މިްނގަ

ފަރާުތގެ މަލީާހލަތަށާިއ ުހށަަހޅާ ަމއްސަލަާއިއ 

ނޑަައޅާފަިއާވ  ކޮމިޝަުނން ާޤޫނނީ ލަާފދިުނމަްށ ކަ

. އިންާސނީ ަޙއްޤަކާ ގުޅުްނ ހުިރ މިްނވަަރށެވެ

މިނިާޒމްެގ ަދުށން ިހލޭ ޤާޫނނީ ލަާފިދނުމަްށ 

ހަމަެޖހިފަިއަވީނ ހިޭލ ސާަބހަްށ ކޮިމޝަާނއި 

ަސްއކަތްކުރާނެ ވަކީުލން ޯހދުަމށްޓަކަިއ ގުިޅގެްނ މަ

  ޢާންމުކޮްށ ިއޢުާލންކޮށް  ަޝއުޤުެވރިކަން 

 

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ  6އަދަދު    2009ޑިސެމްބަރ 

ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމެއް ޤާއިމްކުރިތާ އެއް އަހަރު

ނޮވެމްބަރ 14- 13ފަރާރުން ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، ސަރުކާރުގެ 

އަށް ބޭއްވުނު ޑިމޮކްރަސީ ފެއަރގައި ހިއުމަން ރައިޓްސ2009ް

ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ވަކިވާގޮތަށް،. ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ

ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މަުޢއްސަސާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި،

މްޒުކޮށްދޭ ސްޓޯލްތަކެއްސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި މީޑިޔާ ރަ

އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ. މިފެއަރއިން ފެނިގެންދިޔައެވެ

ކޮށްދިނުމާއިސްޓޯލްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރު

ގެންދާ އެކި މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތން ކުރަމުންކޮމިޝަނު

.މްތަކެއް ކުރެވުނެވެފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު އެތައް އިންތިޒާ

މީގެތެރެއިން ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އާންމު ކުއިޒަކީ ވަރަށް ރަގަޅު

 .ތަރުޙީބެއް ލިބުނުކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 

އަށާއި، ސަރުކާރުތަކަށާއި،. ނަވީ ޕިއްލޭ އދ
ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް

ތަޢުލީމްކޮމިޝަންތަކަށާއި، މީޑިޔާއަށާއި، 
އުގަންނައިދޭ ފަރާތްތަކަށާއި އަމިއަްލ
ފަރުދުންނަށް ގޮވާލައްވަނީ މިފުރުޟަތުެގ
ބޭނުން ހިފާ ތަފާތުތައް ބަލައިގަނެ،
ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުމަށް އެންމެން

  .އަތްގުޅާލުމަށެވެ

ތަފާތުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކި

އެކަމުގެ ށްތުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަވަބާ

މިގޮތުން އިޖްތިމާޢީ،. ފޯރައެވެއަސަރު 

އިޤްތިސޯދީ، ޘަޤާފީ އަދި ހަމައެހެންމެ

މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކަށް

ސިޔާސީ ވެރިންނާއި،. އަސަރުކުރެއެވެ

ސަރުކާރުތަކުންނާއި އަމިއްލަ ފަރުދުން ގިނަ

ފަހަރަށް ތަފާތުކުރުންތަކާ ދިމާވުމުން އެކަމަށް

.އެކަށޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅައެވެ

އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ މީހަކީ ބަދަލެްއ

  .ގެނެވޭނެ މީހެކެވެ

  6 ޞަފްޙާ

މިއަހަރުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ
ތަފާތުތައް"ދުވަހުގެ ޝިޔާރަކީ 

 !"ހުއްޓާލާށެވެ ތަފާތުކުރުން  ! ބަލައިގަންނާށެވެ 

ގެ ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޮރ.އދ
ހިއުމަން ރައިޓްސް، ނަވީ ޕިއްލޭ ހާމަކުރައްވާ

މިއަހަރުގެ ޝިޔާރެއްގެ ގޮތުގައިގޮތުގައި 
ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ
ތަފާތުކުރުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންލިބޭ
މީހުންނަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންގެ
.ދިރިއުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާތީއެވެ
ތަފާތުކުރުމުގެ ސަބަބުން ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި،

.މަނުޖެހުްނ އުފެދެއެވެދެބަސްވުމާއި ހަ
ތަފާތުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު
.އެނގޭއިރުވެސް ގިނަމީހުން މިކަން ކުރެއެވެ
ަނވީ ޕިއްލޭ އިތުރަށް ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި
އެބޭފުޅުންގެ  އަމާޒަކީ ތަފާތުކުރުމުން
އެއްކިބާވެފައިވާ މުޖްތަމަޢުތަކަކާއި ދުނިޔެއަކީ

ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ އެންމެންނަށް 
  .ކަންތައްކުރާތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމެވެ

  ގައި އެޗްއާރުސީއެމް އިން ބައިވެރިވުން  2009ޑިމޮކްރަސީ ފެއަރ 

މިއަހަރުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ
ނޑު 2009ޑިސެމްބަރު  10ދުވަސް،  މައިގަ

ގޮތެއްގައި އަމާޒު ކުރެވިފައި ވަނީ
.ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ

ހުރިހާ އިންސާނުންވެސް ދުނިޔެއަށް"
ނީ، މިނިވަންކަމުގައި، ހަމަހަމައުފަންވަ 

ޙައްޤުތަކަކާއެކު، ހަމަހަމަ ދަރަޖައެއްގައި
މީގެ ".ކަމޭހިތެވިގެންވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ 

ލީހުންޖްގެ ޢާންމު މަ. އަހަރުކުރިން އދ 60
ޢާންމުއެކުލަވާލާފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ 

ޤަރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނޑުތަކަކީ ބައިނަލް އަޤް ވާމީމިމިންގަ

ނޑު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ މައިގަ
ބައިނަލް އަޤްވާމީ .އެއް އަސާސެވެ

ޤާނޫނުގައި މިކަން ބަޔާންކޮށްފައި
އޮތްނަމަވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމުގައި
ކުރިމަތިވާ އެކި ބާވަތުގެ ތަފާތުކުރުންތައް
ހަކުނައްތާލުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ދުވަ

މިލިޔަނަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން
   .ހަނގުރާމަކުރަމުންދެއެވެ

  !ހުއްޓާލާށެވެ  ތަފާތުކުރުން  !ތަފާތުތައް ބަލައިގަންނާށެވެ 

 ޑިމޮކްރަސީ ފެއަރ ގައި ބެހެއްޓުނު އެޗްއާރުސީއެމްގެ ސްޓޯލަށް ަބޔަކު ޒިޔާރަތް ކުރަނީ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރހިއުމަން 

ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިަޝން އޮފް ަދ 

މޯލްޑިވްްސ ިއްނ ހިލޭ ޤާޫނނީ ަލފާ ޭދނޭ ނިޒާެމްއ 

މިނިާޒްމެގ . ޤާއިމްކުރުަމށް ވަީނ ިނންަމވާަފއެވެ

ނުޑ ަމްޤސަދަކީ  ިއްނސާނީ ަޙއްޤަކަްށ   މަިއގަ

އުނިކަެމއް ލިބިަފއިވާ ފަރާްތތަކަްށ އެކަުމގެ ަބދަުލ 

ވަކިްނ ޚާއްސަޮކށް ގެއްލިަފއިާވ . ހޯދަިއިދނުެމވެ

ޙައްޤެްއ ޯހދުަމށް މަސައްކަްތކުރުމަްށ މާީލ 

ށް މަުގ ތަަނވަސްކަްނ ނެްތ ފަރާތްތަކަ 

ިމގޮުތްނ ކޮމިަޝންެގ . ތަަނވަސްކޮްށދިުނެމވެ

މަސައްކަްތ ހުިރގޮުތްނ ހަަމޖެހިަފއިަވީނ 

މުޖްަތމަުޢގަިއ އެުދވަްސަވރަކު އިްނސާީނ 

ޙައްޤުތަކާިއ ުގުޅން ުހރި މައްސަަލތައް ެބލުމަްށފަހު، 

ހިލޭ ޤާޫނީނ ލަފާ ދޭެނ ވަކި އިްނސާީނ 

ީމެގ . ޙައްޤުތަކެްއ ކޮިމޝަުނން ަކނަޑއެޅުަމށެވެ

އިތުުރން ހިޭލ ޤާނޫީނ ލަާފދިުނމަްށ ބަލާެނ 

ނުޑތަކަކީ ހިޭލ ޤާޫނީނ ލަފަައށް ެއޭދ  މިްނގަ

ފަރާުތގެ މާލީާހލަތަށާިއ ުހށަަހޅާ ަމއްސަލަާއިއ 

ނޑަައޅާފަިއާވ  ކޮމިޝަުނން ާޤޫނނީ ލަާފދިުނމަްށ ކަ

އިންާސނީ ަޙްއޤަކާ ގުޅުްނ ހުރި ިމްނވަރަްށ 

ހިޭލ ޤާޫނީނ މިނިާޒމްެގ ަދުށން .  ބެލޭނެެއވެ

ލަފާދިުނމަްށ ަހމަޖެހިަފިއވަީނ ހިލޭ ސާަބހަްށ 

  ކޮމިޝަާނއި ގުިޅެގން މަސައްކަތްުކާރނެ ވަކީލުްނ 

  2009ޑިސެމްބަރ 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހިލޭ ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުން 

  7 ޞަފްޙާ  6އަދަދު 

  
ހޯދުަމށްޓަކަިއ ޢާންމުޮކްށ އިޢުލާންޮކްށ 

ޝައުޤުެވރިކަްނ ފާޅުކުރާ ަފރާތްތަކާިއ ީމެގ 

އިތުުރން ިމގޮަތށް މަަސއްކަތްކުރުަމްށ 

ރާްއޭޖެގ ޝަޢުޤުވެިރވާ ަފރާތަށް ހޯުދމަށް ދިެވހި

އަްށ ބޮޑެތި ލޯ ަފރމްތަާކއި ޯލ ސޮސައިޓީ 

ާޒްމ ކޮމިޝަުންނ މިނި. ދަޢުަވތު ދީެގްނނެވެ

  ޤާއިމްކޮްށ ިމނިާޒމުެގ ަދށުްނ ިޚދުަމތް ދިުނމަްށ 

އިންސާނީ ޙަްއޤުތަކުގެ ދުވަސް ާފހަަގ ކުރުމަްށ ބޭްއވުނު ޖަލްާސގަިއ ޝަރަްފވެރި މެހްާމން ައލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު 

ިހއުމަްނ ަރއިްޓސް ކޮމިޝަނުްނ ހިލޭ ާޤނޫނީ ަލފާ ދޭްނ ހަމަޖެުހނު ކަަމށް މިޖަލްާސގައި . ނަޝީދު ވާހަކަފުުޅ ަދްއކަވަނީ

 .  އިއުލާްނ ކުރެުވނު

  އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ؟

ހެކިބަްސ . މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ 34.4%މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު މާރާމާރީ ހިންގާ މަންޒަރު ފެނިއްޖެނަމަ ހެކިބަސް ދޭން ނުކެރޭނެ ކަމުގައި 

މީހުން ސަބަބެއްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ  25.8%ބުނިމީހުންގެ ތެރެއިން ދޭން ނުކެރޭނެ ކަމަށް 

  .ނަފްސަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެތީއެވެ

 -އެޗްއާރުސީއެމް ،  2008 އް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާމުޖުތަމައުގައި ކުށްކުރުން އާއްމުވަމުންދާ ސަބަބުތަ  -

 

ުމންދާަކން ަބއިނަްލއަޤްާވީމ ތަްއޔާުރވަ

އިންާސނީޙައްުޤތަކުގެ ދުވަްސ ފާހަގަކުުރމުެގ 

ގޮުތްނ ކޮމިަޝުންނ ބޭްއވިރަްސިމއްާޔތުަގއިަވީނ 

އަިދ މިިޚދުަމތް ފޯރުކޮްށ . އިޢުލާންކޮްށފަެއވެ

ދިުނމުަގއި ޮކިމޝަާނއިއުކު މަަސއްކަތް ކުުރމަްށ 

ޝައުޤުެވރިވާަކްނ ބައެްއ ައމިްއލަ ފަރާްތތަްއ 

 .ުރދަީނ ފާޅުުކރަމުްނެނވެމިހާ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ  6އަދަދު    2009ޑިސެމްބަރ 

  ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 

ޝަނަްލ ހިއުަމން ަރއިޓްްސ ކޮމިަޝނާއި ނޭ 

ަވނަ 9ޫޖްނ   2009ޕްލޭިނންްގ ަކުއންސިލާިއއެކު 

ދުަވހު ބޭްއުވނު ބައްދަުލވުުމގަިއ ސަރުކާރުގެ ޮކްނމެ 

މިނިސްްޓރީެއއްަގިއ ިހއުަމން ރައިޓްްސ ފޯަކލް 

 ޕޮއިެޓއް ޤާިއމްޮކށްެދއްުވމަްށ މިޮކމިުޝން ުހށަހެޅި 

ގަިއ  2009ސްޓް އޯގަ  17ހުށަހެުޅމާިއ ުގިޅގެން، 

ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާގެ އޮފީުހން، ސަރުކާރުގެ ޮކްނމެ 

ސްްޓރީއަކަްށ ހިުއމަްނ ރައިޓްްސ ފޯަކލް މިނި

މިަފދަ ފޯކަލް . ޕޮިއންޓެްއވަީނ ައއްަޔންކުރަްއވާަފެއވެ

ޕޮިއންޓެްއެގ މަސްޢޫލިްއޔަތަަކްށވާީނ 

އެިމނިސްޓްީރއެްއެގ މަަސއްކަްތތަްއ ކުރިޔަްށ ގެްނދަީނ 

އިންާސނީ ަޙއްޤުތަކާއި ެއްއގޮަތްއކަމަށް ބަލަިއ ައިދ 

ިމޝަނަްށ ބޭުނންާވ އެކަން ޔަޤީންުކރުމާއި، ކޮ

މައުލޫާމތު އެއްކުުރމާިއ ފޯރުކޮްށދިުނމަްށ 

ވަނަ ދުަވުހ 18ނޮވެމްަބރ  2009. އެހީެތރިެވދިުނެމވެ

ހުރިހާ މިނިސްްޓރީތަކުގެ ހިުއމަްނ ރައިޓްސް ފޯަކްލ 

. ޕޮިއންޓުްނނާިއއެުކ ބަްއދަުލވުެމްއވަީނ ޭބއްވިަފެއވެ

މިބަްއދަލުުވމުެގ ކުރިން ިއންސާނީ ޙައްުޤތަްއ 

ހިުއަމން  ކާތެރިޮކށް ަދމަހައްަޓއި ކުިރެއރުވުަމށާއި ރައް

 ރައިޓްްސ ެމއިްނސްޓްރީމްކުުރމުަގއި 

  8 ޞަފްޙާ

އްަޞއެހީައްށ ބޭނުްނވާ މީހުްނނަީކ ޙާ

އެހެްނ އިންާސނުްނނެކޭ އެއްަފދަިއން އިްނާސީނ 

ައދި ަވކިން . ޙައްޤުތަްއ ލިިބގެްނވާބައެެކވެ

ޙާއްޞަކޮްށ އެީމހުންނަީކ އިތުުރ ަރއްކާތެރިަކމާިއ 

އެހެްނ ފަރުުދންނެޭކ . އަޅާލުންޭބނުްނވާަބޔެކެވެ

މާިއ އެއްަފދަިއން މުޖްަތމަުޢގަިއ ކަރާމާްތތެިރކަ

ޤަދަރުެވރިކަާމއެކު އުެޅވޭނެ މަގު ަފހިކުރުަމީކ 

ޙާއްަޞއެީހައށް . ކޮންމެެހން ކުަރންޖެޭހނެކަމެެކވެ

ބޭނުްނާވ މީުހްނ އެިކއެކި ގޮްތގޮުތން ތަފާތުޮކްށ 

މުޖްަތމަުޢްނ އެްއކިބާކޮށްލުމަކީ އިްނސާީނ ޙައްުޤތަކަްށ 

ހުރުަމތްތެރިޮކށް ހިތާ މުްޖތަމަުޢެއއް ިބނާކުރުަމްށ 

  .އަާޅނެކަެމކެވެ ހުރަސް

  ޙާއްަޞ އެީހއަްށ ބޭނުްނވާ މީުހންަނށް 

ލިބިގެްނވާ ިގަނގުަނ ޙައްޤުތަެކއް ިއންާސީނ 

ޙައްޤުތަކުގެ ުމޢާހަާދތަކުަގއި ވަނީ ވަަރްށ 

ިމގޮުތން ޙާްއަޞ . ސަރީހަކޮްށ ަބާޔންކޮށްފަެއވެ

އެހީައްށ ބޭުނންާވ ީމހުްނނާިއ ބެޭހ މުާޢހަާދަގިއ 

މިފަަދ ީމހުްނަނށް ލިިބގެްނާވ ަވރަށް ިގަނ 

މީގެ އިުތރުްނ . ޙައްޤުތަކެްއ ބަާޔންކޮށްަފވެެއވެ

ާދގަިއވެްސ ކުޑަކުދިންެގ ަޙއްޤުތަކާބެޭހ ުމޢާހަ

ޙާއްަޞ އެހީައްށ ބޭނުްނާވ ކުިދންަނށް ލިިބެގންާވ 

މިަޙއްޤުތަުކެގ . ޙައްޤުތަްއ ަބާޔންކޮށްފަިއެވއެވެ

ތެރޭަގިއ އެުކދިްނނަްށ ބޭުނންާވ ޙާއްަޞ ެއހީ، 

ޙާއްޞަ ޞިއްީޙ ފަރުވާ، ަތޢުީލމް ުއނެގނޭެނ 

 މަގުަފހިކުރުން، ަތމްރީްނ ލިޭބނެ ަމގު ފަހިކުުރން،

  ސަރވިސް، ވަޒީާފއަށް ރިހެބިލިޓޭަޝން 

ތަްއޔާުރވުން، ުކޅިވަރުކުުރން މިަފދަ ަޙއްޤުތަްއ 

މިޙައްުޤތަކަކީ ޙާްއަޞ . ބަޔާންކޮްށފަިއވެެއވެ

އެހީައށް ބޭުންނވާ ީމހުން މުޖްަތމަުޢގަިއ 

އެކަށީެގްނާވ ަދއުރެްއ އަދާުކުރމަްށ ވަރަްށ 

  .ބޭނުްނތެރި ޙައްުޤތަކެކެވެ

ޙާއްޞަ އެީހއަްށ ބޭނުްނވާ ީމުހން 

މުޖްަތމަުޢން އެއްކިބާކޮްށ އެކަހެރިކުުރމަކީ 

. މިޙައްޤުތަުކްނ ެއމީުހްނ ަމހްޫރމްކުުރމެވެ

މިޙައްޤުަތްއ ެއީމހުންަންށ ލިބޭެނ ަމުގ ފަިހ 

ކުރެވިފަިއާވނަަމ ެއމީުހންނަީކ އެހެްނމީުހންނެޭކ 

އެއްަފދަިއން މުޖްަތމަޢުައްށ ފަިއދާކުރަިނިވ 

  . ބައެއްކަުމގަިއ ވެެގންާދނެެއވެ

 

 ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް އައްޔަންކުރުން 

ހިއުަމްނ ަރއިްޓސް ފޯކަްލ ޕޮިއންޓުްނނަްށ 

ކުެގ މައްޗަްއ ިބނާޮކށް އަދާކުެރއްިވާދެނ ރޯުލތަ

ކަްލ ތަްއޔާރުކޮށްަފިއވާ ަކރުދާްސ ފޯ ންމިކޮމިޝަ 

މި . ޕޮިއންޓުްނނާިއއެުކވަީނ ިޙއްސާުކރެވިަފއެވެ

ކަރުދާުހގަިއ ިހއުަމން ރައިްޓސް ކޮިމޝަާނިއ 

ފޯކަލް ޮޕއިްނުޓންާނއި ގުިޅެގން ކުެރިވދާެނ 

 ކަންތަްއތަކަށާިއ ޙާސިލްާވނޭ ުނަވތަ ނުކުްނާނނޭ

 ަމްއޗަށްވެސް  ނަތީާޖތަކުގެ 

މި ކަުރދާުހެގ މައްަޗްއ . އަލިއަުޅވާލާާފވެެއވެ 

ބިނާކޮްށ ބަްއދަުލވުުމގަިއ ޕަަވރ ޮޕއިންްޓ 

ަގިއ މިަބްއދަލުުވމު. ޕްރެެޒންޓޭަޝނެްއ ދެުވެނވެ

ކަންތަްއތަކަްށ އެއްބަްސ މިކަރުާދހުަގއިާވ 

ިމިނސްޓްރީތަކާިއ  ،ީމގެ އިތުުރން. ވެުވެނވެ

ވަކި ވަިކން ބަްއދަލުކޮށް ިމ ކަުރދާުހގަިއާވ 

ކަންތަްއތަްއ ުކރިއަްށ ެގްނދާޭނ ޮގތާިއ 

 .ބެހޭގޮުތްނ މަްޝަވރާކުރުމަްށ ިނންުމނެވެ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6އަދަދު  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ   2009ޑިސެމްބަރ 

ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 

އުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ަދ ހި

ވަނަ ދުވަހު 21އޮކްޓޯބަރ  2009މޯލްޑިވްސް އިން 

މާފުށީގައި ހުންނަ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް . ކ

އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ 

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ  17ނޮވެމްބަރ  2009ރިޕޯޓް 

މި މަރުކަޒަކީ ތަފާތު މައްސަލަތަކާއި ހުރެ . ނެރެފައެވެ

 18އަހަރާއި  9އާއިލާއާއި ވަކިކުރަން ޖެހޭ އުމުރުން 

އަހަރާއި ދެމެދުގެ ފިރިހެންކުދިން ބޭތިއްބުމަށް 

ކުދިންގެ  88މިމަރުކަޒަކީ . ހަދާފައިވާ ތަނެކެވެ 

ޖާގައިގެ ތަނެއް ނަމަވެސް  މިހާރު އެތަނުގެ 

މި . ކުދިންނެވެ 54ޖިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ތިބީ ރަ

ޒިޔާރަތަކީ އެމަރުކަޒުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި 

ގައި މިކޮމިޝަނުން  އެމަރުކަޒަށް  2008ޖޫން  11

ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް  ރިކު

  .ޒިޔާރަތެކެވެ މިހާރު ހުރިގޮތް ބެލުމަށް ކުރި

މިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު މިޒިޔާރަތުން ކޮ

ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން އިސްލާޙު 

ބެހޭ ކަމާކުރުމަށް ހުށަހަޅާކަންތައްތައް މިހާރުވަނީ 

  . އިދާރާތަކާއިއެކު ޙިއްސާ ކުރެވިފައެވެ

މި ރިޕޯރޓުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ބައެްއ 

 ގައި މިމަރުކަޒުކަންތައްތަކަށް ބަލައިލާއިރު، 

ޕްރޮވިންސް  އްއިމާރާތެ އަންނަ ބޭނުންކުރަމުން 

އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކެއްގެގޮތުގައި 

ކަން އެމަރުކަޒަްށ ބޭނުންވާބޭނުންކުރުމަށް ނަގަން 

އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި އެއިމާރާތަކީ އެމަރުކަޒުގެ 

ސްކޫލަކަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ތަނަކަށްވާތީ 

ންމު ތަނެއްކަމަށް އެތަނަކީ އެމަރުކަޒަށް ވަރަށް މުހި

ވިދާޅުވަމުން މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިންގެ ފަރާތުން 

މިހާރުވެސް އެމަރުކަޒުގެ ކުދިން ކިޔެވުމަށް  ގެންދާތީ،

ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ތަނަކަށްވާތީ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް  ފެންނަކަމަށް  ބެހެއްޓުމަށް އެގޮތަށް 

 .ވެއެވެއިކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފަ

މުހިންމުކަމެއްކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކުރާކަން 

އަވަސް  ،ވީމާ. މިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ފަންނީ މަސައްކަތްތަްއ 

ދަސްކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމްކޮށް، ވަސީލަތްތައް 

ހޯދާ ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ކުދިންންަށ 

ތެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތްމަސައްކަ

މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް މިރިޕޯޓުގައި ކޮމިޝަނުން ބާރު 

  . އަޅާފައިވެއެވެ

ގައި ކައުންސެލަރެއް ހުރިކަމުގައި މަރުކަޒު

ވިޔަސް ކައުންސެލަރ ޗުއްޓީގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން 

މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭތާ ވަރަށްގިނަ 

މިމަރުކަޒުގައި  ކޮށް،ދުވަސްވެފައިވާކަން ފާހަގަ 

ތިބިކުދިންނަކީ ތަފާތު މައްސަލަތައް ދިމާވެފައި ތިބި 

ގަވާއިދުން  ވާތި އެކުދިންނަށް ށް ކުދިން ތަކަކަ

ނޑި ލިބޭނެ ޚިދުކައުންސެލިންގެ  މަތް މެދުނުކެ

ކުރިން އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނުން 

މިރިޕޯޓުގައި ނެރުނު ރިޕޯރޓްގައިވެސް ފާހަގަކޮށް، 

  .ތަކުރާރުކޮށްފައިވެއެވެމިކަން 

މަރުކަޒުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައިވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 

އަދި . ނުކޯލުގެ ހިދުމަތް ދެވެއެވެ މަހަކު އެއްފަހަރު ފޯ

އާއިލާއިން ބައްދަލު ކުރަން ބޭނުން މީހުންނަށް 

އައިސް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތާއި،  ށްމަރުކަޒަ

ކޮންމެ އަހަރަކު ޗުއްޓީއަށް އާއިލާ ގާތަށް ގެންދަން 

އެ . ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އެފުރުސަތު ލިބެއެވެ

ތީ އެކުދިންގެ މަރުކަޒަކީ ކުޑަކުދިން އުޅޭތަނަކަށް ވާ

އް އާއިލާއާއި ގުޅުންބަދަހި ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެ

ކުދިންގެ އުމުރާއި ޙާލަތަްށ ކަމަށް ފާހަގަކޮށް، 

ރިޢާޔަތްކޮށް މަހަކު އެއްފަހަރުދެވޭ ފޯނުކޯލުގެ 

މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ޢުސޫލެއްގެމަތިން، ، ބަދަލުގައި

 މި ހިދުމަތް ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވެސް

    .މިރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

  9 ޞަފްޙާ

މިމަރުކަޒުގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ކެއުމަށް 

ރުފިޔާ ކަމަށާއި  30ސަރުކާރުން ދެއްވަމުންގެންދަވަނީ 

 ށް ފަކަމަރުކަޒުގެ އެކޮމޮޑޭޝަންގައި ތިއްބަވާ މުވައްޒަ 

ރުފިޔާ ކަމަށާއި،  15ކެއުމަށް ދުވާލަކަށް ލިބެނީ 

މިހާރު ބާޒާރުގައިވާ ކާތަކެތީގެ އަގަށް ބަލާއިރު ކުދިންގެ 

މަށް އެކަށީގެންވާ ކާނާ ފޯރުކޮށް ހެދި ބޮޑުވު

އެކުދިންނަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކިރު  ށާއި،ނުދެވޭކަމަ

މަރުކަޒުގައި ކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، ނުލިބޭ

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ތިބި ކުދިންގެ އަދަދަށްބަލައި 

އެކުދިންގެ ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާނެ ކާނާ 

އިގެން ކުދިންގެ ކެއުމުގެ ބަޖެޓް ފޯރުކޮށްދެވޭވަރަށް ބަލަ

ވިހާވެސް އަވަހަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނުން 

  . އެވެއިވެހުށަހަޅާފަމިރިޕޯރޓުގައި 

މީގެ އިތުރުންވެސް މަރުކަޒުގައި 

ފެންވެރުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ފެން މޫދާ ކާރިވުމުގެ 

ސަބަބުން ލޮނުވެ ފާވަސް ދުވާކަމަށާއި، އެކަމުގެ 

ނަށް ތަފާތު ހަމުގެ މައްސަލަތައް ސަބަބުން ކުދިން 

 ގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާފުށީ  ތީ،ދިމާވާ

 ގެން ނަމަވެސް ފެންޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް

ފެން ލިބޭނެ މަރުކަޒަށް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ސާފު

އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް މިރިޕޯޓުގައި 

އަދި މިމައްސަލައަކީ  .ހުށަހަޅާފައިވެއެވެކޮމިޝަނުން 

މިދިޔަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތުގެ 

  .ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމެކެވެ ވެސްރިޕޯޓުގައި 

އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ އިތުރުން ކުދިންގެ 

އުމުރުފުރާއަށް ބަލައިގެން ކުދިންނަށް މަސައްކަތް 

މަސައްކަތްތެރިކަން އުގަންނައިދިނުމުގެ ގޮތުން 

ހިންގާފައިވާކަމަށާއި މިހާރު ދަސްކޮށްދޭ ކްލާސްތަކެއް 

 މި ކަން ހުއްޓިފައިވާތާ  އެއް އަހަރު ވެފައިވާތީ،

ކުދިން މުޖުތަމައުގައި ބޭނުންތެރި ކުދިބަޔަކަށް މި

 ހެދުމަށް މަސައްކަތް ދަސްކޮށް ދިނުމަކީ ވަރަށް 

 

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ؟

  . މީހުންނަށް ފެނިފައިވެއެވެ 59.7%ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި މީހަކު ނޫނީ ބަޔަކު މާރާމާރި ހިންގަނިކޮށް  2008

- މުޖުތަމައުގައި ކުށްކުރުން އާއްމުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ، އެޗްއާރުސީއެމް  -

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6އަދަދު    10 ޞަފްޙާ  2009ޑިސެމްބަރ 

 
  

 

 

 

 

 

 ކޮމިޝަނުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން   ތެރެއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ 

 ސީޑޯ އަދި ސީއާރުސީ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން  ސީޑޯ އަދި ސީއާރުސީ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 

 

 ފެއަރ ގައި އެޗްއާރުސީއެމްގެ ސްޓޯލް ޑިމޮކްރެސީ  ޑިމޮކްރެސީ ފެއަރ ގައި އެޗްއާރުސީއެމްގެ ސްޓޯލް 

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ 



 

 

  

ި◌ު◌  

 11 ޞަފްޙާ 2009ޑިސެމްބަރ    6އަދަދު  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ

 
 

 ކޮމިޝަނުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
 

 

 

 

ވޯލްޑް ޑޭ ފޮރ ދަ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޗައިލް އެބިއުސް ފާހަގަ ކުރުމަށް  ޑިމޮކްރަސީ ފެއާރގައި  އެޗްއާރުސީއެމް 

ނޑުދޮށުގައި ބޭއްވުނު     ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއްިނހެދިގޮ

  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން 

 

ވޯލްޑް ޑޭ ފޮރ ދަ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޗައިލް އެބިއުސް ފާހަގަ ކުރުމަށް 

ނޑުދޮށުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއްިނ    ހެދިގޮ

މަސައްކަތު ބައްދަލުމުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުގައި ބޭއްވުނު . ގދ އަތޮޅުގައި ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުމުގެ ބައިވެރިންނާއި ކޮމިޝަންގެ ޓީމް . ގއ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ  6އަދަދު   12 ޞަފްޙާ  2009ޑިސެމްބަރ 

 
 ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ވަނަ ދުވަހަކީ  3

ފާހަގަކުރާ ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ 

ޚާއްސަ  ،މިއަހަރު މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް. ދުވަހެވެ

ދގެ .އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ އ

ނޑައަޅާފައިވާ ، ސެކްރެޓޭރިއެޓް، އެނޭބަލް އިން ކަ

 ޝިޔާރަކީ

“Making the MDGs Inclusive: 
Empowerment of persons with 
disabilities and their communities 
around the world”  

ސާސްކަފުގެ ލަނޑުދަނތަކުގައި ޙާއަްސ (

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމެނުން، 

ވާ މީހުންނާިއ ދުނިޔޭގައި ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުން 

 )އެމީހުންގެ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުވުން 

ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަކީ 

އެހެން އިންސާނުންނެކޭ އެއްފަދައިން އިންސާނަކަށް 

ވީތީ ލިބިދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ . މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ ބަޔެކެވެ 

އިން ) ށ(އްދާގެ ވަނަ މާ 35ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

އާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި މުޖުތަމަޢު އަދި ދައުލަތުގެ 

ފަރާތުން ޚާއްސައެހީތެރިކަމާ ރައްކާތެރިކަން 

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ  ،މީގެ އިތުރުން.  ލިބިދިނުމަށް ކަ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ އިންސާނީ 

ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ޙާއްސަ އެހީއަށް 

ނުންވާ މީހުންނަށް މިޙައްޤުތަކާއި، މިފަދަ އެހީއަށް ބޭ

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް 

ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް 

ނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ . ދައުލަތަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ

ރާއްޖޭގެ އިތުރުން، މުޅި ދުނިޔެއިންވެސް ޚާއްސަ 

ންނާމެދު ދެކެމުންދާ ނަޒަރަކީ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހު

ޙައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށްވުރެ ވެލްފެއަރގެ 

ުނވަތަ ބޭސް ފަރުވާގެ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ 

ޢާއިލާއާއި މުޖުތަމައުގެ ފަރާތުން . ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ 

 .އެދުމެކެވެ

ޙާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަކީ 

އި ވީހިނދު، މުޖްތަމަޢުގެ އެއްބައި ކަމުގަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް އެއްވެސް 

މީހަކާމެދު ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅުމަކީ އެމީހެއްގެ 

އިއްޒަތާއި ކަރާމަތަށް އުނިކަންލިބޭނޭ ކަމަކަށް 

ވީހިނދު، ޙައްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަކީވެސް 

 މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ޤައުމުގެ 

ތަރައްޤީގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެ ބަޔަކަށް 

ވާއިރު، އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް 

މިކޮމިޝަނުގެ  ،ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަކީ

ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި އެކަމަށްޓަކައި 

  . މިކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ ކަމެކެވެ

ކުޑަކުދިންގެ  ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ

ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް 

ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ 

ކެއަރ ސޮސައިޓީއަށާިއ  ،އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ

ލާސްތައް ހިމެނޭ ންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ކް މިކުދި

ކަތް ސްކޫލުތަކުން ކުރަމުންގެންދާ އަގުހުރި މަސައް

ފާހަގަކޮށް މި ފުރުޞަތުގައި އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު 

ހަމަ އެއާއެކު، މިފަދަ މީހުންގެ . ދަންނަވަމެވެ 

ޙައްޤުތައް ހޯދައިިދނުމަށް އަލަށް އުފެދިފައިވާ ޖަމިއްޔާ 

ޖަމާއަތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ 

އަދިޚާއްސަ . އަގުޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ވަޒަން ކުރަމެވެ

ވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާިއ އެހީއަށް ބޭނުން 

މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީން އަދާކުރައްވާ ދައުރު ފާހަގަކޮށް 

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަްއ 

ހޯދައިދިނުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

މިހާރަށްވުރެ  މަސައްކަތްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ދައުރު

ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށްވެސް މިކޮމިޝަނުން 

  .ގޮވާލަމެވެ 

 

އެކަށީގެންވާ ލޯތްބާއި އަޅާލުން ނުލިބި މިފަދަމީހުންގެ 

ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޅެމުންދަނީ 

އަސާސީ ޙައްޤުަތކާއި މިނިވަންކަން ގެއްލިފައިވާ 

މި ގޮތުން ތަޢުލީމު . އެކަހެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ގެ ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި، ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމު 

ޙައްޤާއި، މަޢުލޫމާތު ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި، ވަޒީފާ 

އަދާކުރުމުގެ ޙައްޤާއި މިނިވަން މާހައުލެއްގައި އުޅުމުގެ 

ޙައްޤު ފަދަ އެތައް ޙައްޤުތަކެއް މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން 

މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބިދެވޭނޭ 

ކު އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ނެތްކަން ހިތާމަޔާއެ

  . ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ 

ތުމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ މީހުންގެ ހާލަތު ދެނެގަ

ލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިނުވާތީ އެކިފަރުދުންގެ މަޢު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަނެ 

 އެފަރުދަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

މިކަން . ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ

މިހެން އޮތުމުގެ ސަބަބުން ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 

މީހުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން އެންމެ އެކަށީގެންވާ 

ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ދަތިތަކެއް 

. ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ 

ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ  މިހެންކަމުން

ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ހަރުދަނާ ދިރާސާއެއް ކަމާބެހޭ 

ވަނަ  35ފަރާތްތަކުން ކޮށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެމީހުންނަށް ) ށ(މާއްދާގެ 

ޙާއްސަ ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

މެހެއްޓެނިވި ސިޔާސަތުތަްއ އެކަށައަޅަިއ ދެ

ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުމަށް ކަމާބެހޭ 

 ،މީގެ އިތުރުން. ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ

ޙާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ބިލް ފާސްވެ 

އެބިލްގައިވާ ކަންތައްތައް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި 

 ފީޒުކުރަންފެށުމަކީ މިކޮމިޝަނުގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަން

  އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ؟

ބިރުގަންނަ ސަބަބެއްކަމަށް އާންމުކޮށް މީހުން ދެކޭ . މީހުންނެވެ 38.7%މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ދުވާލު އެކަނި ނިކުމެ އުޅެން ބިރުގަންނަނީ 
  ) 11.40. (%އަދި ވައްކަން ނުވަތަ ފޭރުމުވެ) 11.80(%ސަބަބުތަކަކީ މާރާމާރީ 

- މުޖުތަމައުގައި ކުށްކުރުން އާއްމުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ، އެޗްއާރުސީއެމް  -



   

 

                                                               

                                                                                         

                  

                                

 

           

                            

                                 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ  6އަދަދު   13 ޞަފްޙާ  2009ޑިސެމްބަރ 

މިަސފުޙާަގއިިމވަނީ . އަަހރުަވީނ ޯޕސްޓަުރ ކުެރހުމުެގ މުބާރާަތެއއް ހިްނގާަފއެވެ ނަްށ ައމާޒުކޮްށެގން މި ކޮިމޝަުންނ ސްކޫްލ ކުިދން ހިއުަމްނ ރަިއްޓސް 

ޭބުނންކޮށްެގން ސެޭޓމް މުބާާރތުްނ ވަަނތަކަށް ިދޔަ ކުރެހުންަތއް މި. ތުވެކުެރުހންތަކުެގ ަމއުލޫމާ  ވާުކރާހާފައި  ުކދިްނނާއި އެކުިދންޔަމިމުބާާރތުން ަވަނތަކަށް ދި 

ޓޭމްްޕތަްއ ިވްއކައިެގން ލިބޭަފިއސާ ބޭުނންކޮްށެގން ކުޑަކުިދންަންށ ޚާއްސަ ވިކްޓިމް ިމސް. ްނވަީނ ަތްއޔާރުކޮށްަފެއވެސެޓެއް، މޯލްިޑްވސް ޕޯސްްޓ ލިިމޓެޑްއި

ރުފިާޔގެ ރީޗާްޖ  50ްނތައް ޭބނުންޮކށްެގން ިދރާުގގެ ހުޔަ ކުރެ ުރންވެްސ ަވނަތަަކށް ދި އަދި ީމގެ ިއތު. ކުރުަމށްަވީނ ހަަމޖެހިަފއެވެޤާއިމް ަފންޑެއް ސަޕޯޓް

  . ކޮށްފަެއވެ ަފރުމާ ަވނީ  ވައުޗަރ ކާޑު 

އަހަރުން ދަުށގެ  13

 3އުމުރުުފރާިއން 

ވަަނއަށް ހޮިވަފއިވާ 

ހުސައިން –ކުރެހުން 

އިސްކަންދަރު ،  ހާޒިމް

 ސްކޫލް

 

  ވަަނއަށް ހޮވިަފިއވާ ކުރެުހން  1އަހަރުން ދަުށގެ އުުމރުފުާރއިން  16

 ކުޅުދުއްފުށީ .ޖަލާލުއްދީން ސްކޫްލ، ހދ، އުއްމު ހާނީ ހުސައިން 

 

އަހަރުން ދަުށގެ  13

ަވނަައށް  3އުމުރުުފރާިއން 

- ހޮވިަފިއވާ ކުރެުހން

 ޝައުލާން ޝަފީޤް،

 އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

ވަަނއަށް ހޮވިަފިއވާ  1އަހަރުން ދަުށގެ އުުމރުފުާރއިން  13

 ސްކޫލް އިސްކަންދަރު، އަޢިޝަތު ޝަމްހާ ނިޒާމްކުރެހުން 

 ސްކޫލް ކުދިންގެ ޕޯސްޓަރު ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް 

ވަަނއަށް ހޮވިަފިއވާ  2އަހަރުން ދަުށގެ އުުމރުފުާރއިން  13

 ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ، ޒަހާ މުޙަންމަދު ޒިޔާދް ކުރެހުން 
ވަަނއަށް ހޮވިަފިއވާ  2އަހަރުން ދަުށގެ އުުމރުފުާރއިން  16

 އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، ފާތިމަތު ޝައުފާ އީސާކުރެހުން 

 

އަހަުރން ަދށުެގ  16
ވަަނއަްށ  3އުމުރުުފރާިއން 

   ހޮވިަފިއވާ ކުރެުހން

ބިލެއްދޫ  ސަމީން މޫސާ،

 ބިލެއްދޫ .ސްކޫލް، ފ

ވަަނއަށް ހޮވިަފިއވާ  2އަހަރުން ދަުށގެ އުުމރުފުާރއިން  13

 ތާޖުއްދީން ސްކޫލް، ފާތިމަތު އަފާފް ބުޝްރީކުރެހުން 

އަހަރުްނ ދަށުގެ  16
ަވނައަށް  3އުމުރުުފރާިއން 
   ހޮވިަފިއވާ ކުރެުހން

 މަދު ސަލީމްއަޙް އީމާޢު 

 އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6އަދަދު  ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރހިއުމަން   14 ޞަފްޙާ  2009ޑިސެމްބަރ 

 

 

 

 

 

  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

ަބއިނަްލއަްޤވާމީ ފެންވަުރަގިއ މިއަހަރު 

އަނިާޔ ުހއްޓުވުްނ ފާަހގަ ކުާރ  އަންހެނުންނަްށ ކުރާ 

އިްނ )ޑުދގެ އަންހެނުްނގެ ފަން.އ(ޔުނިެފމް ދުވަހަށް 

ނޑައަޅާަފިއވާ ިޝޔާރަކީ  ކަ

 SAY NO‐ UNITE to END Violence Against Women 

އަންހެނުންނަްށ ކުރާ އަނިާޔ  -ނޫނެކޭ ބުނާށެ (

 .އެވެ )ހުއްޓުވުަމށް އެްނމެްނ ުގޅޭށޭ

ހަމަަކމަީކ އަންހެނުންނާއި ފިިރހެނުންގެ ހަމަ

ދީން ގެެނސްީދފަިއވާ މަިތވެިރ މާތްެވގެްނވާ ިއްސލާމް

ޤާނޫުނ ައދި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫިރއްޔާ ގެ . އުޞޫެލކެވެ

އަންހެުނންގެ ަޙއްުޤތަކަީކ . އަސާީސ ގެ އަާސސްއެެކވެ

  . އިންސާނީ ަޙއްުޤތަެކކެވެ

ނޑުމެންެގ ތެެރއިްނ ަބއެ ްއ އަުޅގަ

އަންހެނުންނަށް އަިނޔާލިބެމުންާދ ވާހަކަަތކަކީ ީމގެކުރިްނ 

ތުންތުންަމތިން ެދކެވެމުން އަންަނ ވާހަަކއެއްަކމަުކ 

. ސާިބތުާވކަެމވެމިކަމަކީ މިހާރު ދިރާސާަތކުންެވސް 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ެހލްތް އެންޑް ފެމިީލެގ ޑިޕާރޓްމަންޓް 

އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ެފިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ 

ވަނަ އަަހރުގެ ނޮވެްމަބުރ  2007ސާރިވސަްސއިން 

ދި މޯލްިޑވްްސ ސްޓަޑީ އޮްނ "މަހުގައި ހަާދފަިއާވ 

 - ވިމެންސް ހެްލތް ެއންޑް ލައިފް ެއކްްސޕީރިއަންސަސް 

އަލް ރިޕޯރޓް އޮން ޕްރިވޭަލންސް، ހެްލްތ އިނީޝި 

އައުޓްކަްމސް އެންްޑ ވިމެންސް ެރސްޮޕންސަންސް ުޓ 

 49އަހަރާިއ  15ަދއްާކޮގތުަގއި އުމުރުން " ވައަލެްނސް

އަންހެނަކަްށ  1އަންހެނަކުން  3އަހަރާ ޭދތެޭރގެ ކޮްނމެ 

އެމީހުންެގ ހަޔާުތގަިއ ކޮންެމވެސް ކަހަަލ ޖިސްމާީނ އަިދ 

އަިދ މީގެިއތުުރްނ . ަކެއއްެވފަިއވެެއވެޖިންސީ ހާނީއް

 5އަހަރާ ދޭެތރޭގެ ކޮންމެ  49އަހަރާއި  15އުމުރުން 

އޭާނެގ ަބއިވެިރޔާެގ  އަންހެނަކަށް  1އަންހެނަކުން 

ފަރާތުން ކޮންެމެވްސ ކަހަލަ ޖިސްމާީނ އަދި ޖިްނީސ 

ނުޑ . ހާނީއްކަެއއް ިލބިަފއިެވއެވެ މީެގއިުތރުން މާބަ

ނޑުމެންެގ ތެރެއިްނ ދުަވސްވަުރގަިއވެްސ ައޅު   6.3%ގަ

 އަންހެނުންނަށް 

މިގޮތުްނ ިމފަަދ އަންހެނުންނަްށ ަވގުީތ ރަްއކާތެިރ 

ހިޔާވަހިކަެމއް ފޯރުކޮށްދިުނމަީކ ސަުރކާރުން މިަކމަްށ 

އިތުރު ަސމާލުކަެމްއދީގެން ކުރަންޖެިހަފއިވާ ަކމެްއކަމަްށ 

ހަމަ މިއާެއުކ، ާއއިލާާއިއ . މިކޮޝަނުން ދެކެެމވެ

ބަިއވެރިާޔގެ ުފށުްނ އަންހެނުންނަށް ލިބޭއަނިާޔތަަކްށ 

އިންސާާފިއ ހިމާަޔތް ިލބިދިުނމަްށ ޤާނޫނެްއއޮތުަމީކ 

މިަފދަ ބިލެްއ ޑިޕާރޓްމަންޓް . ވަރަށް މުޙިންމުކަެމކެވެ

އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 

ާސރިވސަސް ިއން އެކުަލވާލާަފއިާވކަން ިމ 

ައދި ިމ ބިލް ައވަްސ . ފުރުަޞތުަގއި ފަާހަގކުރަމެވެ

ނަަކށްުވމަީކ ކޮމިޝަުނެގ މުއްަދތެްއގެ ތެޭރަގއި ޤާނޫ

  . ވަރަށް ބޮޑު އެދުެމްއ ކަުމގައި ދަންނަަވެމވެ

އަނިޔާ ިލޭބ ފަރާުތެގ ާއއިލާއިްނވެްސ ައނިާޔ 

ލިބޭފަރާަތށް އެހީތެިރކަމާއި އެްއބާރުލުންީދ ދެވަަނފަހަަރްށ 

 .އަނިޔާ ިލބޭނެފަަދ ޮގތްަތކަށް ޢަމަލުނުކުުރމަށް ގޮވާަލމެވެ

ޑް ފެިމީލެގ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހެލްތް އެން

މެންޑޭޓަކީ ވަރަށް ިގނަ މަސައްަކްތތަެކްއ އެމެންޑޭޓްގަިއ 

ހިމެނިފަިއވާ ިއދާާރއަކަްށ ވީަނމަެވްސ އަންހެނުންެގ 

ޙައްޤުަތއްރަްއކާތެރިޮކްށ ކުރިއެރުުވުމެގ 

މަސަްއކަްތތަްއވެްސ މިހާރަށްވުެރ ފުޅާޮކށް އަިދ 

 .ހަރުދަނާކުރާނެ ކަުމެގ އުްއމީދު ިމކޮިމަޝނުން ކުރަމެވެ

އަްޤވާީމ ފެންވަުރގަިއ މިަފަދ ބައިނަލް 

ދުަވސްަތއް ފާހަަގކުރަމުންދާއިުރ، ިދވެހި އަންހެްނ 

ކަނބަލުންނަީކ ަޤުއމުގެ ައގޮބޮޑު ަރުއސުލްމާލެްއކަމުަގިއ 

ައދި ހަމަ އެފަަދއިްނ . މިކޮމިޝަނުްނ ަޤޫބލުކުރަމެވެ

ޤައުުމގެ ތަަރއްީޤއާިއ، ކުރިއެރުުމގައި ިދވެހި އަންހެްނ 

ގެ އިހުްއސުރެ އަދާކުަރްއާވފަިއވާ ދައުަރްށ ކަނބަލުން 

ައދި މި ަޤއުުމެގ . މިކޮމިޝަނުްނ ތަޢުީރފް ރައްުދކުރަމެވެ

ހަމަޖެހުމާއި އަމަްނއަމާންކަަމށް، ދަިރން ތަރުިބއްަޔުތ 

ކުރުމުގެ ބުރަ ަމސްއޫިލއްޔަުތގެ ތެެރއިންނާއި ޢާއިީލ 

ޒިންމާތަުކގެ ތެރެިއން ިދވެހި އަންެހން ކަނބަލުްނ 

ޚިުދމަްތަތކަްށވެްސ މިޮކމިަޝނުން ުއފަލާއެުކ  ކުރައްވާ 

  . ފާހަގަޮކށް ޝުކުރުަދންނަވަެމވެ

ބަިއވެރިާޔގެ ފަރާުތން ތަފާތު އަނިޔާ ލިބެމުންާދކަން ިމ 

މިނަީތޖާތަަކކީ ިހއުމަން ރައިްޓސް . ސާރޭވއިން އެނެގެއވެ

. ކޮމިޝަނުްނ ނުހަނު ކަންބޮޑުާވކަމެްއކަން ފާހަގަކުރަެމވެ

އަންހެނުންނަކީ މުޖްތަަމޢުެގ ެއްއބަިއ 

ހިނުދ، އަދި އަންހެނުންނަްށ ކުރެޭވ ޖިްނީސ  ކަމުަގއިވީ 

އަދި އެހެނިހެން ައނިޔާއަކީ އެކަނބަުލންގެ ޙަްއޤުަތކުްނ 

ާޢއިލީ ހަމަޖެހުަމްށ އަިދ ދަރިންެގ ، މަޙުރޫމްކުރުވައި 

ތަރުިބއްޔަަތާށއި ުދޅަހެޔޮކަަމްށ ހުރަސްެއޅޭނޭ ފަަދ 

އަންހެނުންގެ ދުޅަހެޔޮ ކަާމއި،  ކަމަަކށް ވީހިނދު، އަދި 

ޤީއަީކ ުމިޅ މުޖްަތމަުޢގެ ދުޅަ ހެޮޔކަމާިއ ތަރައް 

ތަރަްއޤީައށް ކޮްނމެހެން ބޭނުންކަަމކަށް ވީހނދު، 

އަންހެނުންނާ ފިިރހެނުންގެ ހަމަހަަމަކން ާޤއިމުޮކށް، 

އަންހެނުންގެ ޙަްއުޤތައް ެއކަނބަލުންަނށް ހޯދަިއދިނުމަީކ 

މި ކޮިމޝަުނގެ ސިޔާަސތުެގ ތެރޭަގއި ހިމެޭނ ައިދ 

ިމޮކމިޝަނުން މަަސްއކަތްކުރަމުްނގެންާދ އެކަަމށްޓަކައި 

  . އަދި ަމސަްއކަްތކުާރނޭ ކަމެެކވެ

އަދި ހަަމއެާއއެުކ، އެިކ ނަންނަުމގަިއ 

އެިކގޮްތގޮތުްނ އަްނހެނުންނަށް ކުެރޭވ އަނިޔާ އަީކ 

އެްއވެސް ޙާލެްއގައި ިމކޮިމޝަުނން ޤަބޫލުކުާރ 

އަިދ އެކަންކަްނ ހުްއޓުވަިއ،  މިަފަދ . ކަމެއްނޫެނވެ

ސާފު ޢަަމލުތައް ހިންާގ ފަރާތްަތކާމެުދ ބޭއިން 

މިކޮމިޝަނުްނެގ ާޤނޫނީ ޒިންމާެގ ތެެރއިން ހުއްުޓވުަމްށ 

މަސަްއކަްތކުރުމުަގިއ ދެމިިތބޭޭނ ކަުމގަިއވެްސ 

މިކޮމިޝަނުްނ އެްނމެހާ އަންހެން ކަނބަލުންނަްށ އަިދ 

  .  ދިވެހި ަރއްޔިތުންަންށ ޔަޤީންޮކށް އަރުަވެމވެ

ްއ ލިބެމުންާދ ފަާރތްަތކަްށ މިފަދަ އަނިާޔތަ

މިހާރު ސަރުކާުރން ފޯރުކޮްށދެްއާވ އެހީތެރިކަްނ 

މިހާރަށްވުެރ ުފޅާޮކށް، ހަރުދަނާކުރަްނ ޖެހިފަިއވާަކމަްށ 

މިޮގތުން މިަފަދ އަންހެނުންނަްށ . މިކޮމިޝަނުން ދެކެެމވެ

އެމީހުންނަށް ައނިޔާދޭ މީހުްނގެ ަމއްަޗށް 

ހީެތރިކަން ދައުަލތާިއ ބަރޯާސވުންކުޑަވާޭނަދފަ ގޮަތކަށް އެ

 .  ސަރުކާރުން ފޯރުޮކްށދިނުމަކީ ިމކޮިމޝަުނގެ ެއދުމެެކވެ

 

  އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ؟

އަދި . މީހުންނަށް ފެނިފައިވެއެވެ 31.6%ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި މީހަކު ނޫނީ ބަޔަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަނިކޮށް  2008
  .މީހުންނަށް ފެނިފައިވެއެވެ 86.9%ބޭނުންކޮށްގެން ހުއްޓާ މަސްތުވާތަކެތި 

- މުޖުތަމައުގައި ކުށްކުރުން އާއްމުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ، އެޗްއާރުސީއެމް  -
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