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02 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ     މާރޗް 2013

ނަފްސަކަށް އަނިޔާވެރިވުމަށް މަގުފައިވެދާނެފަދަ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމަށް 
އެގޮތުން  އަޅުއްވާފައެވެ.  ބާރު  ވަރަށްބޮޑަށް  ވަނީ  އިސްލާމްދީން 
މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކާ ނުވަތަ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ޢަދާވާތްތެރިވެ 
ހަނގުރާމަ ކުރުން ވަނީ ޙަރާމް ކުރައްވާފައެވެ. މިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް 
އެނގެއެވެ.  ފުޅުތަކުން  ޙަދީޘް  وسلمގެ  عليه  اهلل  صلى  ރަސޫލުهللا 
އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. “މުސްލިމަކާ ދިމާއަށް 
ހަނގުރާމަކުރުންވަނީ  އޭނާއާ  އަދި  ކަމެކެވެ.  ފާސިގު  އެއްޗެހިގޮވުމަކީ 
ނަފްސުގެ  މިނޫނަސް  ބުޚާރީ(  )ޞަހީޙުލް   “ ކުފުރެއްކަމުގައެވެ. 
އަހަންމިއްޔަތު  ދެވިފައިވާ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ކަރާމާތް  ރައްކާތެރިކަމާއި 
ބަޔާންކޮށް ވާރުދަވެފައިވާ ވަރަށްގިނަ ޙަދީޘްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން، 
އެނގިގެންދަނީ  ޙަދީޘްފުޅުތަކުން،  ރަސޫލާގެ  ކީރިތި  ޤުރުއާނާއި  ކީރިތި 
އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނާގެ ނަފްސާއި ފުރާނަ ރައްކާތެރިކުރެއްވުމަށް 

ދެއްވާފައިވާ އަހަންމިއްޔަތުކަމެވެ. 

އިސްލާމްދީނުގައި ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން 
މުޢާހަދާތަކުގައިވެސް  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  އިތުރަށް،  ދެއްވާފައިވުމުގެ 
މިގޮތުން،  ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ.  ވަނީ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  މިޙައްޤު 
1948 ގައި އދ. ގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފާސްކުރި ބައިނަލް އަޤްވާމީ 
ގައި  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  އޮފް  ޑެކްލަރޭޝަން  ޔުނިވަރސަލް  މުޢާހަދާ، 
ވެސް އިންސާނާގެ ފުރާނަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވަރަށްބޮޑު އަހަމިއްޔަތެއް 

ދެއްވާފައިވެއެވެ. 

އެންމެ  ތެރެއިން،  ޙައްޤުތަކުގެ  ދެއްވާފައިވާ  މާތްهللا  އިންސާނާއަށް 
ޙައްޤެވެ.  ދިރިހުރުމުގެ  ޙައްޤަކީ  މަތިވެރި  އެންމެ  އަދި  މުހިންމު 
ޙައްޤެއް  އެއްވެސް  އެހެން  މެނުވީ،  ލިބިގެން  އެޙައްޤު  އެހެނީ، 
ނުލިބޭނެވެ. އެހެންކަމުން، މީގެ ސާދަސަތޭކަ އެތައް އަހަރެއްކުރިން 
އިންސާނުންނަށް  މިޙައްޤުވަނީ  ބާވައިލެއްވުމާއެކު،  އިސްލާމްދީން 
ފުރާނައަށް  ނުލައި  ޙައްޤަކާ  އަދި،  ދެއްވާފައެވެ.  ފުރިހަމައަށް 
ގެއްލުންދިނުން އިސްލާމްދީނުގައިވަނީ ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން، 
ހަށިގަނޑަށްވެސް  މީހެއްގެ  އެހެން  އަދި  ހަށިގަނޑަށްވެސް  ތިމާގެ 
ގެއްލުންދިނުންވަނީ ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ.  އެހެނީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑާއި 
ކީރިތި  މާތްهللا  މިލްކެކެވެ.  ވަތަޢާލާގެ  ސުބުހާނަހޫ  هللا  ފުރާނައަކީ 
ޤުރުއާނުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވާ އާޔަތެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. “ އަދި 
ޙައްޤަކާއި  ޙުރުމަތްތެރިކުރައްވާފައިވާ ނަފްސެއް  ތިޔަބައިމީހުން، هللا 
ލައިގެން މެނުވީ ނުމަރާށެވެ!” )ސޫރަތުލް އިސްރާއު 33( އަދިވެސް 
އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ އާޔަތެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. “ އަދި 
ތިޔަބައިމީހުންގެ އަތްތަކުން ތިޔަބައި މީހުންގެ ނަފްސުތައް ހަލާކުގެ 

ތެރެއަށް އެއްލާނުލާށެވެ.” )ސޫރަތުލްބަޤަރާ- 195(

އެޙައްޤަށް  ދެއްވައި،  އިންސާނާއަށް  މިޙައްޤު  އިސްލާމްދީނުގައި 
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީވެސް،  އަދަބު  ފަރާތްތަކަށް  އަރައިގަންނަ 
މިޙައްޤު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ. ނިސާއު ސޫރަތުގެ 93 ވަނަ 
އާޔަތުގައި މާތްهللا ވަޙީކުރައްވާފައިވާ އާޔަތުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. “ 
އެމީހާގެ  ފަހެ،  މަރާމީހާ)ދަންނާށެވެ!(  މުއުމިނަކު  ޤަޞްދުގައި  އަދި 
ޖަޒާއަކީ ނަރަކައެވެ. އެތާނގައި އަބަދަށް ދެމިހުންނަނިވި ގޮތުގައެވެ. 
އަދި هللا އެމީހާގެ މައްޗަށް ކޯފާ ލައްވައި ލަޢުނަތް ލެއްވިއެވެ. އަދި 

ބޮޑުވެގެންވާ ޢަޛާބު އެމީހާއަށް ތައްޔާރުކުރެއްވިއެވެ.”

ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު
ލިޔުނީ: އިބްރާހިމް ޒާހިދް 



    ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ     މާރޗް 032013

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ އ.ދ.ގެ 
މުއާހަދާއަކީ ކޮބާ؟

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޕަރސަންސް 
ޙައްޤުތަކާބެހޭ  މީހުންގެ  ހުންނަ  )ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޑިސްއެބިލިޓީސް  ވިތް 
ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަކީ  މުއާހަދާ(  އ.ދ.ގެ 
ގެނެވިފައިވާ  ވުޖޫދަށް  ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ޙައްޤުތައް  އެ  ރައްކާތެރިކޮށްދީ، 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

ޙައްޤުތައް  އެމީހުންގެ  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  މިމުއާހަދާގައި 
ވަނީ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ދަޢުލަތުން  ލިއްބައިދިނުމަށްޓަކައި  ފުރިހަމަޔަށް 

ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ:

މިމުއާހަދާ ވުޖޫދަށް އައީ ކީއްވެ؟

އަހަރުވަންދެން   20 އެކަމަށްޓަކައި  ގެނެވިފައިވަނީ  ވުޖޫދަށް  މިމުއާހަދާ 
ނަތީޖާއެއްގެ  ކެމްޕޭނުގެ  ކުރި  މީހުން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ކަންކޮޅުތަކުގައި  އެކި  ދުނިޔޭގެ  އެކުލަވާލުމުގައި  މިމުއާހަދާ  ގޮތުންނެވެ. 
ޙައްޤު  ފަރާތްތަކުގެ  އެފަދަ  މީހުންނާއި  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ތިބި 
މުއާހަދާގައި  ބައިވެރިވެ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން  އުފައްދާފައިވާ  ހޯދައިދިނުމަށް 

ހިމެނޭ ބައިތަކާމެދު ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ަމޤްޞަދަކީ  ގެނައުމުގެ  ވުޖޫދަށް  މިމުއާހަދާ 
މީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި އުނދަގޫތައް ނައްތާލުމަށް ދަޢުލަތްތަކުން 
މީހުންނަށް  ހުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކަނޑައެޅުމެވެ.  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާނެ 
ދަޢުލަތްތަކުން  ވަރަށްގިނަ  އޮންނަންވާނެކަމަށް  މުއާހަދާއެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި 
ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. އަދި މި މުއާހަދާއަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 
މީހުންނަށް ހަމަހަމަކައި މުޖުތަމަޢްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިއްބައިދޭ 
އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށްވެސް އެ ޤައުމުތަކުން ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. 

އޭގެތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެވެސް ހިމެނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން މިމުއާހަދާގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 13 ޑިސެމްބަރ 2006 
ގައެވެ. އަދި މުއާހަދާ ތަސްދީޤްކޮށްފައިވަނީ 5 އޭޕްރީލް 2010 ގައެވެ.

މުއާހަދާގައި  އެ  މާނައަކީ  ސޮއިކުރުމުގެ  މުއާހަދާއެއްގައި  ދަޢުލަތަކުން 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް އެ ދަޢުލަތުން އެއްބަސްވުމެވެ. 
އަދި ދަޢުލަތަކުން މުއާހަދާއެއް ތަސްދީޤްކުރުމުގެ މާނައަކީ އެ މުއާހަދާގައި 
ބުނާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމާއި މުއާހަދާއިން ލިބިދޭ 
ބަދަލުތައް  އެންމެހައި  ގެންނަންޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ޙައްޤުތައް 

ގެނައުމަށް އެއްބަސްވުމެވެ.

މި ޙައްޤުތަކާއި މި ލިސްޓްގައި ނުހިމެނޭ ޙައްޤުތައްވެސް މުއާހަދާގެ އެކިއެކި 
މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ އދ.ގެ މުއާހަދާ: ކުރު ތަފްސީލެއް: 1 ވަނަބައި
ލިޔުނީ: ޢަބްދުލް މުޙްސިން 

ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހަމަހަމަކުރުން
 

ކަންކަމުގައި އަމިއްލައަށް ގޮތްނިންމުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުން

އާއިލީ ދިރިއުޅުމަށް އިޙްތިރާމްކުރުން

ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުމާއި ޖިސްމާނީ އަނިޔާއިން ސަލާމަތްކުރުން

އިންކްލޫސިވް ތަޢްލީމް ފޯރުކޮށްދިނުން

އެކަށީގެންވާ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުން 

މުޖުތަމަޢްގެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމާއި މުޖުތަމަޢްގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅެވޭނެ 
ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން

މަޢުލޫމާތު ލިބިގަނެ ހިއްސާކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން



04 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ     މާރޗް 2013

މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގައިތިބި 
މިމުއާހަދާ މުޙިއްމުވަނީ ކީއްވެ؟

ހުންނަ  )ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކޮމިޓީ  ޑިސްއެބިލިޓީ  އ.ދ.ގެ 
ބަލާ  ކުރޭތޯ  ދަޢުލަތްތަކުން  ކަންތައްތައް  މުއާހަދާގެ  ފަރާތްތަކާއިބެހޭ 
މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ރިޕޯޓްކޮށްގެން،  އަށް  ކޮމިޓީ( 
ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަޢުލަތަށް ބާރުއަޅާ ޒިންމާދާރުކުރެވޭނެއެވެ.

ޕޮލިސީތައް  ގުޅުންހުރި  މީހުންނާއި  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
އަޑުއަހާ،  ފަރާތްތަކުގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެކުލަވާލުމުގައި 
އެފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އެފަދަ ޕޮލިސީތަކުގައި ރިއާޔަތްކުރަން 
ޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން އާ ޤާނޫނުތަކާއި ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލުމުގަޔާއި 
ގުޅޭގޮތުން  މުއާހަދާއާއި  މީހުންނާބެހޭ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
އ.ދ އަށް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން 

ބައިވެރިކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ވަނީ  މިންގަނޑުތަކެއް  އާ  ހާސިލްކުރަންޖެހޭ  ދަޢުލަތްތަކުން 
ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިގޮތުން އިންކްލޫސިވް )އެކުލެވިގެންވާ( ތަޢްލީމެއް 
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބޭނުން ތަނެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު ލިއްބައިދޭން 
މުއާހަދާއަކީ  ފުރަތަމަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތަފްސީލުކޮށް  ޖެހޭނެކަމަށް 

މިއީކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ދިރިއުޅުމާއިގުޅޭ  އެމީހުންގެ  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ހޯދައިދިނުމާއި  ކޮންޓްރޯލު  ފުރިހަމަ  ކަންކަމުގެ  އެންމެހައި 
މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެގެން ދިރިއުޅެވޭނެގޮތް 
ދަޢުލަތަށް  މިމުއާހަދާއިން  ކަންކަން  ތަނަވަސްކޮށްދިނުންފަދަ 

ލާޒިމްކުރެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން ދިމާވެފައިވާ 
ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށް މިމުއާހަދާ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ 
ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ނައްތާލުމަށްޓަކައި  ތަފާތުކުރުންތައް 

މީހުންނާއިބެހޭ ޤާނޫނެއް ދިވެހި ދަޢުލަތުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި މިމުއާހަދާގެ 

ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ރަށުފެންވަރުގެ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ 
ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ހައްލުހޯދުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 
މަސައްކަތްކުރާ  ހޯދުމަށް  ޙައްޤު  ފަރާތްތަކުގެ  އެފަދަ  މީހުންނާއި 

ޖަމާޢަތްތަކަށް މި މުއާހަދާގެ ބޭނުން ހިފޭނެއެވެ.

ފަރާތްތަކުން  އެކިއެކި  މީހުންނާމެދު  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ގެންގުޅޭ ނޭދެވޭ ގޮތްތައް ބަދަލުކޮށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މިމުއާހަދާގެ 
ބޭނުން ހިފޭނެއެވެ. މިގޮތުން މިފަދަ ކަންކަމަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކޮށް 
ހޯދައިދިނުމުގެ  އިންސާފު  މީހުންނަށް  ހުންނ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
އިތުރުން އެފަދަ މީހުން މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ކުރުމަކީ 

މިމުއާހަދާއިން ދަޢުލަތަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމެކެވެ.
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ކޮން  ލާޒިމްކުރަނީ  މައްޗަށް  ދަޢުލަތުގެ  ދިވެހި  މިމުއާހަދާ 
ކަންތައްތަކެއް؟

ޙައްޤުތައް  މުއާހަދާގައިވާ  މި  ސޮއިކުރުމާއިއެކު،  މުއާހަދާގައި  މި  ދަޢުލަތުން 
ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ޢަމަލީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން:

ޙައްޤުތައް  އެންމެހާ  އެމީހުންގެ  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
އެންމެހައި  މިސާލަކަށް   – ފިޔަވަޅުއެޅުން  ލިއްބައިދިނުމަށް  ފުރިހަމަޔަށް 
މީހުން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ތަފާތުކުރުންތަކުން  ބާވަތްތަކުގެ 
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން. އޭގެތެރޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް 
ނުގެންނަ  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މިޙައްޤުތައް 

ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުންފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ.

މިހާރު ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތައް މުޠާލަޢާކޮށް، ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް 
ފާހަގަކޮށް، އެބަދަލުތައް ގެނައުން.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ތަފާތުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޢަމަލުތައް 
ނައްތާލުން.

ފުރިހަމަޔަށް  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އާޤާނޫނުތަކާއި ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލުން.

ދައުލަތުގެ ކޮންމެކަމެއް ރާވާ ހިންގުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުންގެ 
ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ ލިއްބައިދިނުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން.

ރައްކާތެރިކޮށްދޭ  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
މުއާހަދާއާއި ތަޢާރަޒްވާ ނުވަތަ އެ މުއާހަދާގައި ބުނެފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް 

އުނިކަން ލިބޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ކަންކަމުގައި މުޢާމަލާތްކުރާ އެންމެހައި 
ފަރާތްތަކަކީ އެފަދަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު 

ދެވިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ފަރުދުން  ވަކިވަކި  ފަރާތްތަކާއި  އަމިއްލަ 
މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރާކަން ޔަޤީންކުރުން

މިންގަނޑުތައް  )މިސާލަކަށް  ގޮތްނިންމުމުގައި  ކަނޑައަޅާ  ކަންކަން 
ފުރުޞަތު  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ފަދަ(  ކަނޑައެޅުން 

ދިނުމަށް ބާރުއެޅުން.

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
މިފަދަ  އަދި  ޔަޤީންކުރުން.  އަލިއަޅުވާލާކަން  ކަންކަމަށް  ގުޅުންހުރި 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބައިވެރިކުރުން.

ރަނގަޅު  އެކަށިގެންވާ  ގުޅޭ  މީހުންނާއި  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
މީހުން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި،  ޕޮލިސީތައް 
ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އަދި މުޖުތަމަޢްގައި އެމީހުންގެ 

މަޤާމަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.



    ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ     މާރޗް 052013

އެކަމަށް  ދަޢުލަތުން  ފޯރުކޮށްދެވޭނީ  ޙައްޤުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މުއާހަދާގައި 
ކަމާއިބެހޭ  ދަޢުލަތުގެ  އެހެންކަމުން  އަޅައިގެންނެވެ.  ފިޔަވަޅުތަކެއް  އެކަށޭނަ 
ފަރާތްތަކުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ، މިޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދެމުންދޭތޯ 
މައްޗަށް  ސަރުކާރުގެ  ކުރަމުންދާ  ވެރިކަން  އެއިރެއްގައި  ޔަޤީންކުރުމަކީ  ބަލާ 

ލާޒިމްކުރާ ކަމެކެވެ.

މިމުއާހަދާއާ  ބެލެވޭނީ  ނަމަ،  ނުކުޅެދެފި  ކުރުމަށް  މިކަންކަން  ދަޢުލަތުން 
ޚިދުމަތްދޭ  ނުވަތަ  ދަޢުލަތުން  މިގޮތަށް  ޚިލާފުވީކަމުގައެވެ.  ދަޢުލަތުން 
މައްޗަށް  ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  މުއާހަދާއާއި  މި  ފަރާތްތަކުން 

ފަހުން އަލިއަޅުވާލާނަމެވެ.

ޙައްޤުތައް  އެ  ޙައްޤުތަކަކީ  ގިނަ  ވަރަށް  ހިމެނޭ  މުއާހަދާގައި  މި 
ދަޢުލަތުން  ކުރިން  ނިގުޅައިގަނެވުމުގެ  ޙައްޤެއް  އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 
ބުނެފައިވާ  މުއާހަދާގައި  އެހެންނަމަވެސް  ޙައްޤުތަކެކެވެ.  އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅު 
ވަގުތުން  އެންމެންނަށް  ހުރިހާ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޙައްޤެއް  ހުރިހާ 
ފޯރުކޮށް ނުދެވިދާނެކަން މި މުއާހަދާ ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ދަޢުލަތަށް 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޙައްޤުތައް  މި  މިންވަރަކަށް  މަތީ  އެންމެ  ކުޅަދާނަކަންހުރި 

މަސައްކަތްކުރުމަށް މި މުއާހަދާ ލާޒިމްކުރެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ ކުރިއެރުވުމަށް 
ދަޢުލަތުން މަސައްކަތްކުރާއިރު ކޮމްމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް މި 

މުއާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ:

ޙައްޤުތައް  އެމީހުންގެ އިންސާނީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް 
ލިބިދިނުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ޒާތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.

އެންމެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކަމަށްވާ ކެއިންބުއިމާ ބޯހިޔާވަހިކަން، އަސާސީ 
އެންމެހައި  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ތަޢުލީމު  ޙިދުމަތާއި  ސިއްޙީ 

ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުން.

މި މުއާހަދާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުތަކާ، 
ޚާއްޞަކޮށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޤާނޫނާ ހުރި 

ގުޅުމަކީ ކޮބާ؟

ކުރުމާއި  ރައްކާތެރި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
މާއްދާގައި  ވަނަ   30 ޤާނޫނުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ 
ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ނުވަތަ  ‘ނުކުޅެދުންތެރިކަމާބެހޭގޮތުން، 
މުއާހަދާތަކާއި،  ތަސްދީޤްކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ބެހޭގޮތުން  މީހުންނާ 
އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށް، އެ އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތެއްގެ 
މަތިން ޢަމަލުކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއް’ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
މުއާހަދާގައި  ބެހޭ  މީހުންނާ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  މާނައަކީ  މީގެ 
ހިމެނޭ ހުރިހައި ޙައްޤުތަކެއް އެ މުއާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކަމަކަށް ވުމެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޤާނޫނެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ހެދޭ އެންމެހައި ޤާނުނުތަކަކީ މި މުއާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި 
ތަޢާރުޒު ނުވާ ޤާނޫނުތައްކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ޔަޤީންކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 
ވާނަމަ،  ތަޢާރުޒު  މުއާހަދާއާއި  މި  ޤާނޫނުތައް  ހެދިފައިވާ  މިހާރު  އަދި 

އެޤާނޫނުތައް ސަރުކާރުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 

ނިގުޅައިގެންފައިވާކަމަށް  ޙައްޤުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މުއާހަދާގައި  މި 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު ނަމަވެސް މިމުއާހަދާގެ 
ހާޒިރެއް  ކޯޓަކަށް  ފަރާތެއް  އެއްވެސް  ނުވަތަ  ދަޢުލަތް  ބޭނުންކޮށްގެން 
ނުކުރެވޭނެއެވެ. ސަބަބަކީ މިމުގާހަދާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާއްމު ޤާނޫނުތަކުގެ 
ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެހެންނަމަވެސް  ނުވާތީއެވެ.  ބައެއްކަމުގައި 
ޤާނޫނެއްގެ  އެއްވެސް  ޤާނޫނު،ފަދަ  ރައްކާތެރިކޮށްދޭ  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ 
ދަށުން މައްސަލައެއް ކޯޓަކަށް ވެއްދުމަށްފަހު މި މުއާހަދާއަކީ އެ މައްސަލަ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވެގެންދާނެއެވެ.  އެއްޗަކަށް  ބާރުލިބިދޭ  ސާބިތުކުރުމުގައި 
ކޯޓްތަކާއި  މާއްދާގައި،  ވަނަ   68 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  ވަނަ   2 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން 
ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން މާނަކުރުމުގައްޔާއި ލިބިދިނުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖެ 
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް  މުއާހަދާތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވެފައިވާ 

ވަނީ ބަޔާންކޮށަފައެވެ.



ރައްޔިތުންގެ  ޤައުމެއްގެ  ހުރިހާ  ދުނިޔޭގެ  މަސައްކަތްތެރިންނަކީ  ބިދޭސީ 
ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާ އެބައިމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން 
ސަމާލުކަންދޭ ބައެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭބައެކެވެ. މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ 
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ޤައުމުގައާއި އަދި މަސައްކަތް 
އެކިއެކި  ކުރިއަރުވާ  އިޤްތިޞާދު  ޤައުމުގެ  ހިޖުރަކުރާ  ކުރުމަށްޓަކައި 
ޘަޤާފަތްތަކަށް ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވާ ބައެކެވެ. ހަމައެއާއެކު 
އިންސާނުންގެ މެދުގައި އިޙްތިރާމު އަށަގަނުވާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ 
އަސްލު ފިތުރަތުގައި ދެނެގަތުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދީ އެއް މުޖުތަމައާއި 
އަނެއް މުޖުތަމަޢު، އެއް ޘަޤާފަތާއި އަނެއް ޘަޤާފަތް ގުޅުވައިދޭ އިންސާނީ 
ވަސީލަތެކެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން  ހިޖުރަކުރުމަކީ 
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ 
ކަރާމާތްތެރިކަން  ޙައްޤުގެ  ބަދަލުކުރުމަށާއި އިންސާނީ  ހާލަތު  ދިރިއުޅެމުގެ 

ވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި އޮތް ވަސީލަތެއްވެސްމެއެވެ. 

ބިދޭސީ  ޚިލާފަށް،  ކަންތައްތަކާ  މިދެންނެވުނު  އެހެންނަމަވެސް، 
ޤައުމުތަކުން  ހިޖުރަކުރާ  މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތްތެރިން 
މީގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކުރަމުންގެންދާކަން  އަމަލު  ދޭތެރޭ  އެމީހުންނާއި 
މިސާލެއްގެ ގޮތުން އެޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި 
ދެމެދު ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅުމާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް މި 
ދެންނެވުނުފަދަ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 
އެއް  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ތަފާތުކުރުންތަކަކީ  ދެންނެވުނުފަދަ  މި  އަދި 
އިންސާނަކު އަނެއް އިންސާނަކާއިދޭތެރޭ ބަހައްޓައިގެންވާނެ ކަންތައްތަކެއް 
ނޫނެވެ. އަހަރެމެންނަކީ އިންސާނުންކަމުގައި ވީހިނދު، އަހަރެމެން އެކަކު 
ކަމަކަށް  އިންސާފުވެރިކަމެއް  އަނިޔާވެރިވެގަތުުމަކީ  މައްޗަށް  އަނެކެއްގެ 
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްބަހެއް ނުވެނޭނެއެވެ. އަދި މިއީ ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން 

ބަލާއިރުގައިވެސް އިންސާފުވެރިގޮތެއް ނޫނެވެ.  

އިޙުމާލު ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް  ވެވޭ  ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ދެމެދު 
 1/2 މުޖުތަމައުގެ  ކުޑަކުޑަ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގިނަގުނައެވެ. 
މަސައްކަތްތެރިން  ބިދޭސީ  މިދެންނެވުނުފަދަ  )ދެބައިކުޅައެއްބައި(އަކީ 
ކަމުގައިވީއިރު، އެމީހުންނަށް ވެވޭ އިޙުމާލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެފަދަ ކަންކަން 
އެނގި އަޅާނުލާ ތިބޭ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ މައްޗަށްވެސް ވެވޭ އޙުުމާލެއް 
ކަމުގައި ނޫނީ ނުވާނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން
ލިޔުނީ: މަރިޔަމް ނީލާ 

2ވަނަ ބާބު ކަމުގައިވާ “ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން” މި ބާބުގައި 
ލިބިދީފައިވާ  ބިދޭސީންނަށް  ހަމައެކަނި  ތެރެއިން  މާއްދާގެ   54 ހިމެނިގެންވާ 
އަސާސީ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ބިދޭސީންނަށް  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ 
ހައްޤުތަކުގެ ގޮތުގައި 26 ހައްޤެއް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިއިންވެސް އެނގި 
ކޮންމެހެން  އެމީހުންގެވެސް  އިންސާނުންކަމާއި  ބިދޭސީންނަކީވެސް  ހާމަވަނީ 
އެއްފަދައިން  ރައްޔިތުންނެކޭ  ދިވެހި  އެހެނިހެން  އިންސާނުންނަށްވިތީ 
ލިއްބައިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއްވާކަމެވެ. އެގޮތުން މި ލިޔުމުގައި ވަރަށް މުޙިއްމު 

އަސާސީ އެއް ޙައްޤގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާނަމެވެ.

    ޤާނޫނުއަސާސީގެ 12ވަނަ މާއްދާ “ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު”

މީހަކަށްމެ،  ކޮންމެ  މާއްދާއިން  21ވަނަ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ނަފްސު  މިނިވަންކަމާއި،  އަމިއްލަ  ޙައްޤާއި  ދިރިހުރުމުގެ 

ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިމާއްދާއިން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، 
ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި، ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު 
ލިބިގެންވެއެވެ. ފަހެ، މިޤާނޫނުއަސާސީގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
މީހެއްގެ  އެއްވެސް  މެނުވީ  އެއްގޮތަށް  ޤާނޫނަކާ  ހަދާފައިވާ  މަތިން  ގޮތުގެ 
މިންވަރެއް  އެއްވެސް  މިނިވަންކަމެއްގެ  ނުވަތަ  ޙައްޤެއްގެ  މިއިން  ކިބައިން، 

ނިގުޅައިގަނެވިގެނެއް ނުވާނެއެވެ.

އެންމެހާ  ދިރިއުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދޭހަވާގޮތުގައި  މިމާއްދާއިން  ވީމާ، 
ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  އޭގެ  މަންފާ  ޙައްޤުގެ  މިބުނެވުނު  ރައްޔިތުންނަކީ 
ލިއްބައިދެވެން ޖެހޭނެބައެކެވެ. އެއީ ބިދޭސީން ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ދިވެހިން 
ކަމުގައިވިޔަސް ހަމަހަމައަށް މިބަޔާންކުރެވުނު ޙައްޤު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދިވެހި 
ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާއެކެވެ. ވާޖިބެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގަައި ދިރިއުޅޭ 
ވަރަށް  ކަމުގައިވީނަމަވެސް  ބަލައިލި  އާބާދީއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބިދޭސީންނަކީ 
ބޮޑު އިންސައްތައެއް ހިއްސާކުރާ ބަޔަކަށްވާއިރު، އެމީހުންގެ މި އަސާސީ ޙައްޤު 
ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަކީ އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ދައުލަތް ހިންގެވުމާ 
ހަވާލުވެ ތިއްބެވި ފަރާތްތަކާއި އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެހެނީ، 
ބިދޭސީންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ޤައުމު 

06 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ     މާރޗް 2013



ދޫކޮށް ހިޖުރަ ކުރާ ބަޔަކަށްވުމާއި އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ތަރައްޤީ ބައްޓަން ކުރުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ސަބަބަށްޓަކައެވެ. 

ބިދޭސީންގެ ޙައްޤުތަކަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އިސްކަމެއް ދެވިފައިވާ އެހެނަސް 
އޭޝިއާ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީވެސް  ކަމަކަށްވީއިރުގައި،  ދޫކޮށްލެވިފައިވާ  އަޅާނުލާ 
ގިނަ  އެންމެ  ކުރުން  ހިޖުރަ  މަސައްކަތްތެރީން  ބިދޭސީ  މިފަދަ  ބައްރުގައި 
ރައްޔިތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމަކަށް  މިފަދަ  ކަމުގައިވީއިރު،  ޤައުމު  އެއް 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކަމެކެވެ.  މުހިއްމު  ވަރަށް  ތިބުމަކީ  ހޭލުންތެރިވެފައި 
އާއްމު  ދިނުމަކީ  ހަމަލާ  ބިދޭސީންނަށް  އަދަދަކަށް  ގިނަ  އައިސް  މިހާރަކަށް 
ކަމަކަށް ވެފައިވާއިރު، އަދި މަދުން ނަމަވެސް، ބިދޭސީން މެރުމާއި ބިދޭސީން 
މަރުވުމާއި  ސަބަބުން  ނޭޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  ރައްކާތެރި  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތް 
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  އެކަންކަންް  ލިބުމަކީ  ނިކަމެތިކަން  މާހައުލުގައި  ވަޒީފާގެ 
ދައުލަތުން މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެނީ، ދިރިހުރުމުގެ 
ޙައްޤަކީ އިންސާނާ އިންސާނަކަށްވީތީ ލިބިދޭންޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ އެއް ޙައްޤު 
ކަމުގައިވުމާއެކު މިޙައްޤަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
މުއާހަދާތަކުންވެސް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤަކަށް ވާތީއެވެ. މިގޮތުން، މަދަނީ 
އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާ )ICCPR( ގެ 3ވަނަ 
ބައިގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި ދިރިހުރުމުގެ ހައްޤަކީ 
ޙައްޤެވެ.  އެއް  އަސާސީ  އެންމެ  ލިބިގެންވާ  އިންސާނަކަށްވެސް  ހަމަކޮންމެ 
މިޙައްޤަކީ ޤާނޫނުން ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ޙައްޤެއް ކަމުގައިވެސް ވާންޖެހެއެވެ. 
އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މިޙައްޤު އެފަރާތެއްގެ ކިބައިން 
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އަރައިގަނެވިގެނެއް ނުވާނެއެވެ. ޔުނިވާރސަލް ޑެކްލެރޭޝަން 
އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ 

މީހަކީވެސް ދިިރިހުރުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތެކެވެ.
     

“ދަ ޔޫރަޕިއަން ކޮންވެންޝަން އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް” މި މުއާހަދާގެ 1ވަނަ 
ބާބުގެެ 2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތުން ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ފުރާނަ 

ޤާނޫނުން ހިމާޔަތް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު މުއާހަދާތަކުން ދޭހަވާ ގޮތުގައި ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ 
ފުރާނައަކީވެސް އެއިންސާނަކަށް ލިބިގެންވާ އަސާސީ ޙައްޤެއްކަމާއި އެ ޙައްޤަކީ 
ޤާނޫނީ ގޮތުން ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ޙައްޤެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. ވީމާ، 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަކީވެސް މިޙައްޤު 
އަޅުގަނޑުމެން  ވޭތޯ  ބަޔަކަށް  ލިބިދީފައިވާ  ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  އޭގެ 

ޔަޤީންކުރަން ޖެހެއެވެ.
 

    ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ     މާރޗް 072013

Rights Infringed,  
Restricted to live,
Unable to speak,
Restricted to move.

Tortured mind,
Striving for freedom.
Impaired hearts,
Tears shed in silence dry out, 
Dare not to be discovered.

Just like a lonely rose bush,
In a tiny garden,
Covered by thorns.
Tormented by the blowing wind,
Cut off by sharp blades, every now 
and then.
Petals spread along the ground,
The unaware removed by day,
Placed in darkness.

Crushed souls,
Left out in captivity,
With no mercy.
Humanity at its flaw.
"Remove  these handcuffs,
Untie these feet.
Let me gain freedom.”

The only desire they long for.
The only words,
Emerging Out of their prayers.

This could worsen,
Happen to you,
Your child or friend, 
If not rescued from Human Trafficking.

S triving for  freedom
by:  Mariyam Neela
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މަޒީނާ  ޖަހައިގެން  ކިހިއްޔަށް  ދަރިފުޅު 
ދުވާލުގެ  ހަވީރުވެ،  ނުކުތެވެ.  މަގުމައްޗަށް 
ޖެހިލާ  މަޑުވެފައިވާއިރުވެސް  ހޫނުކަން 
ހިތަފުސްތައް  މަގުމަތީގެ  ވައިރޯޅިއާއެކު 
ވާރޭނުވެހޭތާ  ދެއެވެ.  އަރައިގެން  ވަޔަށް 
ނުކުމެ  މަގުމަށްޗަށް  ގިނަދުވަސްވީއެވެ.  މާ 
އުޅެނިކޮށް  ހިނގައިނުގަނެވިގެން  ރަނގަޅަށް 
ދުންކަނޑާފައި ދިޔަ ސައިކަލަކުން މުޅި މަގު 
އަޅައިގެންހުރި  މަޒީނާ  ހިރަފުސްކޮށްލިއެވެ. 
ބޮޑު ބުރުގާއިން ދަރިފުޅުގެ އަނގައާއި ނޭފަތް 
ދަރިފުޅު  ނިވާކޮށްލިއެވެ.  އަވަސްއަވަހަށް 
ކުރުމަށްޓަކައެވެ.  ސަލާމަތް  ހިރަފުހުން 
އޮބެންދެންވެސް  ހިރަފުސްތައް  ނަމަވެސް 
މަޑުނުކޮށް މަޒީނާ ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ. 
އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން މަންމަމެން ދިރިއުޅޭ 
ގެއާހަމަޔަށް ފޯރާތޯއެވެ. ގޭގައި ރޯދަވީއްލޭނެ 
ގެއިން  މަންމަމެންގެ  ނެތުމުން  ފަދަވެސް 

ރޯދަވީއްލުމަށެވެ.

ހިނގާލުމާއެކު  މިނިޓްހާއިރު  ފަސް  އެންމެ 
ކުރުވެއްޖެއެވެ.  ނޭވާ  ވަރުބަލިވެ،  މަޒީނާ 
އެއްފަރާތުގައި  މަގުގެ  ހުރިދިމާއިން  އޭނާ 
ހުރި ގޭގެ މަގުމަތީ ފާރުގައި ލެނގިލިއެވެ. 
ރާނާފައި  އުސްކޮށް  ހަމަޔަށް  މެއާއި  އަދި 
ދޮޅުއަހަރުގެ  އޭނާގެ  މަތީގައި  ފާރުގެ  ހުރި 
ފިރިހެން ދަރިފުޅު ބައިންދާލިއެވެ. އެކުއްޖާ 
ފާރުމަތީގައި ނީންނަންވެގެން ރޯންފެށިއެވެ.

މަޒީނާ  ވަރުބަލި...’  ވަރަށް  ‘މަންމަ 
އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ވިސްނައިދޭން އުޅުނެވެ. 
އެ  ނަމަވެސް  އުރަނީ.’  މި  ‘އިރުކޮޅަކުން 
ދިޔައެވެ.  ކުސްތަޅަމުން  ހުއްޓާނުލާ  ކުއްޖާ 
މަޒީނާ ފުން ނޭވާއެއް ލިއެވެ. އަދި އޭނާގެ

އަށްމަސް ފުރިފައިވާ ބަނޑުގައި މަޑުމަޑުން އަތް 
އުނގުޅާލިއެވެ. ޝަފީޢު އަންނާނީ ކޮން އިރަކުން 
ބާއޭ އޭނާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ވިހަންވާއިރަށްވެސް 
އޭނާއަށް މިރަށަށް އާދެވޭވަރު ވާނެބާއެވެ. މީހާރު 
ނޫންހެއްޔެވެ؟  ހުރެވިއްޖެ  ވާހާދުވަހު  މާލޭގައި 
ދެން އަހަރެން ކައިރިއަށް އަންނަން އުޅޭށެވެ. 

މަޒީނާ ހިތާހިތާ ކިޔާލިއެވެ.

މަޒީނާގެ  ދިޔައީ  މާލެ  މިފަހަރު  ޝަފީޢު 
ބަނޑަށް ހަމަސް ފުރުނު ތަނާއެވެ. އެއީ މަޒީނާ 
ކައިރީ ތިންމަސްދުވަހު ހުރުމަށްފަހުއެވެ. ދެން 
ތިންމަސް  މާލޭގައި  އަންނާނީ  އެނބުރި  އޭނާ 
އޭނާގެ  އެނގެއެވެ.  މަޒީނާއަށް  ކޮށްފައިކަން 
ދޮށީ އަނބިމާ އާއި އެބަނޑަށް ލިބިފައިވާ ހަތަރު 
ދަރީންނާއެކު ތިންމަސް ހޭދަކުރުމަށް ފަހުއެވެ. 
މާލޭގައި  ކައިރީ  އަނބިމީހާ  ފުރަތަމަ  ޝަފީޢު 
ދުވަސްތަކެއް  ހިތްދަތި  ދުވަސްތަކަކީ  އުޅޭ 
ނޫންކަމުގައި މަޒީނާ އޭނާގެ މިހާރުގެ ހަމައެކަނި 
ތަކުރާރުކޮށް  ކައިރީގައި  ނާއިފާ  ރަޙްމަތްތެރިޔާ 
ބުނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށްވެސް 
ބަލައެވެ.  ވިސްނައިދެވޭތޯ  އެގޮތަށް  އެކަން 
އެއްބަހެއް  އެކަމަކާ  ހިތް  އޭނާގެ  އެކަމަކު 
އުޅޭ  ބޭރުގައި  ރަށުން  ޝަފީޢު  ނޫނެވެ. 
އިޙްސާސް  މުޅީންވެސް  އޭނާއަށް  ދުވަސްވަރު 

ކުރެވެނީ އެކަނިވެރިކަމާއި ހިތްދަތިކަމެވެ.

ނާއިފާއަކީ އެމީހަކާއި ރަޙްމަތްތެރިކަން ބާއްވަން 
މީހާއެވެ.  ހަމައެކަނި  ހިތްހަމަޖެހޭ  ޝަފީއު 
މީހަކު  އެނޫން  ގެއަށްވެސް  އެމީހުންގެ  އަދި 
ޝަފީޢުގެ ހުއްދައާއި ނުލާ ވެއްދުން އޮންނަނީ 
ބައްޕަ  މަންމައާއި  މަޒީނާގެ  މަނާކޮށްފައެވެ. 
ފިޔަވައެވެ.  މީހުން  އެއްބަފާ  އެއްބަނޑު  އަދި 
އެހެން ތިމާގެ މީހުންވެސް ވަނުމަކަށް ޝަފީޢު

އެސަބަބާހުރެ  ނުޖެހެއެވެ.  ހިތްހަމައެއް 
މަޒީނާގެ ކުރީގެ ހުރިހައި ރަޙްމަތްތެރީންނާވެސް 
އަދި  ކެނޑިފައެވެ.  ގުޅުން  ވަނީ  މަޑުމަޑުން 
އެގެއަށް  މީހުންވެސް  ތިމާގެ  އެއްބަޑު  އޭނާގެ 
އައިސްގޮސްވެ ނޫޅެއެވެ. ޝަފީޢު އާއި މަޒީނާގެ 
ކައިވެންޏަށް މަގުފަހިވީ ނާއިފާގެ ސަބަބުންނެވެ. 
އެއީ މީގެ ތިން އަހަރެއްހައި ދުވަސް ކުރިންނެވެ. 
އިމްތިހާނުގައި  އޯލަވަލް  ދިޔައީ  މަޒީނާ  އޭރު 
ނަމަވެސް  ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.  އިށީންނުމަށް 
ކޮބައިކަމާއި  މަޤާމަކީ  އަންހެނުންގެ  ދީނުގައި 
ޖެހޭ  އަދާކުރަން  އަންހެނުން  ދިރިއުޅުމުގައި 
މެދުވެރިއަކަށް  ނާއިފާ  ކޮބައިކަން  ދައުރަކީ 
ވިސްނައިދިނީއެވެ.  މަޒީނާއަށް  ވެގެން 
އިމްތިހާނުގައި  އޯލެވެލް  އޭނާ  އެހިސާބުން 
ނުވިއެވެ.  ބޭނުމެއް  ބައިވެރިވާންވެސް 
ނަމަވެސް މަންމަމެންގެ ބާރުއެޅުންތަކާހެދި އޭނާ 
އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވިއެވެ. އެކަމަކު ނަތީޖާ 
މަހެއްހައި  އޭގެ  ނޫނެވެ.  ރަނގަޅެއް  އެހައި 
ކައިވެނިކުރީ  ޝަފީޢުއާ  އޭނާ  ފަހުން  ދުވަސް 
މައިންބަފައިންގެ އެންމެ ހިތްހަމަޖެހުމާ އެކުއެއް 
ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން މަޒީނާގެ ކައިވެންޏާ 

އެހައި ބޮޑަކަށް ދެކޮޅެއް ނުހަދައެވެ.

މަޒީނާއަށް އެނގެއެވެ. ޝަފީޢު އަކީ ގޯސް މީހެއް 
ނޫނެވެ. އޭނާ މަޒީނާއަށް ވަރަށް އޯގާތެރިއެވެ. 
ދުވަސްތަކުގައިވެސް  ހުންނަ  މާލޭގައި 
އޭނާ  ދެފަހަރު  ހަފުތާއަކު  މަދުވެގެން 
ވިހަން  މިހާރު  އަދި  ގުޅާނެއެވެ.  މަޒީނާއަށް 
ކައިރިވެފައިވާތީ މަދުވެގެން ދެރޭން އެއްރޭ އޭނާ 
ޚިލާފަށް  ހީކުރާގޮތާއި  މީހުން  ގިނަ  ގުޅައެވެ. 
ގެންގުޅޭ  ޢަމަލުކުރަނީ  މަޒީނާއާއިމެދު  ޝަފީޢު 
ބޭނުންވާ  ނޫނެވެ.  އެއްފަދައިންނެއް  އަޅަކާއި 
ގުޅުން  އަނބިފިރިކަމުގެ  ކޮންމެގަޑިއެއްގައި 
އެކަމަށް  މަޒީނާ  ނޫނެވެ.  ހިންގާކަށްވެސް 
ޝަފީޢު  ދުވަހަކުވެސް  ކުރަނިކޮށް  އިންކާރު 
މަސައްކަތެއް  ހިންގާކަށް  ގުޅުމެއް  އެފަދަ 
އެފަދަ  ޝަފީޢުގެ  މަޒީނާވެސް  ނުކުރެއެވެ. 
އެދުމަކަށް ދުވަހަކުވެސް އިންކާރެއް ނުކުރެއެވެ. 
ފިރިމީހާގެ އެފަދަ އެދުމަކަށް އިންކާރު ކުރުމަކީ 
ދީނީގޮތުން ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން މަޒީނާއަށް 
ދީނުގައި  ވިސްނައިދީފައެވެ.  ވަނީ  ޝަފީޢު 

އެކަން އޮތްގޮތް ބުނެދީފައެވެ.

އިރުކޮޅަކު  ފިލުވާލުމަށްޓަކައި  ވަރުބަލި 
ފާރުމަތިން  ދަރިފުޅު  މަޒީނާ  މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު 

ނެގުމަށްފަހު ކިހިއްޔަށް ޖަހާލިއެވެ. އަދި

އާހް.....
ލިޔުނީ: ޢަބްދުލް މުޙްސިން 

ކުރު ވާހަކަ



    ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ     މާރޗް 092013

އަނެއްފަރާތުން  މަގުގެ  އެވަގުތު  ހިނގައިގަތެވެ.  ފުންނޭވާއެއްލުމަށްފަހު 
ހައިފާ  އެކުވެރިޔާ  އުޅުނު  އެކުގައި  އެންމެ  ކުޑައިރުއްސުރެ  މަޒީނާގެ 

އަންނަތަން ފެނުނެވެ.

‘ހައިފާ!’ އޭނާ ހައިފާ އަރާހަމަވުމުން ގޮވާލިއެވެ.

ހައިފާ ހުއްޓިފައި މަޒީނާއަށް ބަލާލިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މޫނުމަތީގައިވީ 
އަސަރުތަކެކެވެ.  ހުންނަފަދަ  ބަލާލާއިރު  ގޮވާލުމުން  މީހަކު  ނުދަންނަ 
މަޒީނާ  ދުރަށް ހިނގައިގަތެވެ.  މަޒީނާއާއި  ހުރެފައި  ބަލަން  އިރުކޮޅަކު 
ދެވަނަ ފަހަރަށް ގޮވާލަން އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ނުގޮވާ މަޑުކޮށްލިއެވެ. 
އަދި ހައިފާއާއި ދިމާއަށް ބަލަން ހުރުމަށްފަހު އެނބުރި ހިނގައިގަތެވެ. 
ހައިފާއަށް އޭނާ ނޭންގުނީހެއްޔެވެ. ނުވަތަ ގަސްދުގައި އޭނާ ނޭންގޭކަމަށް 
ގުޅުން  މަޑުމަޑުން  ހައިފާއާއި  އިންފަހުން  އާއި  ޝަފީޢު  ހެދީހެއްޔެވެ. 
ކެނޑެމުންގޮސް މިހާރު ދިމާނުވާތާވެސް އަހަރެއްހައި ދުވަސް ވެދާނެއެވެ. 
މަޒީނާ އަބަދު ގޭގައި އިންނާތީއާއި އެހެންމީހުން އެގެއަށް ވަންނަން ހުއްދަ 
ނޫނެވެ.  ރުޅިންނެއް  ކެނޑުނީއެވެ.  ގުޅުން  ހައިފާއާއިވެސް  ނޯންނާތީ 
ހައިފާއަށް  އެހެންނަމަވެސް  ގޮތެވެ.  ނިޔާކުރި  ހާލަތު  އެއީ  ނަމަވެސް 
ދިއުމުން  ނުކޮށް  މަޑުވެސް  އަދި  ނުބުނެ،  އަންގައިންވެސް  ގޮވާލުމުން 
މަޒީނާ ވަރަށް ދެރަވިއެވެ. އެވާނީ ހަމަ އަސްލުވެސް ހައިފާއަށް މަޒީނާ 
ނޭންގުނީ ކަމަށެވެ. މޫނު ބުރުގާ އެޅިފަހުން މަގުމަތިން މީހަކުފެނުނަސް 
މަޒީނާއެއް  އެމީހުންނަކަށް  ނުލަނީސް  ގޮވާ  ކުރިން  ފެނުނަސް  މީހަކު 
ނޭންގެއެވެ. އަދި ގޮވާލުމުންވެސް ގިނަ މީހުންނަށް ކާކުކަން އެނގެނީ 

ވާހަކަ ދައްކާލާ ތަޢާރަފް ވެލީމައެވެ.

ނަމަވެސް  ފޭދުނެވެ.  ކަރުނަ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ލޮލުން  މަޒީނާގެ 
އޭނާ ހިތްވަރުކޮށްލާފައި ނުރޮއެ ހިފަހައްޓާލިއެވެ. ދުނިޔަވީ ކަންކަމާމެދު 
ދެރަވެ ހިތާމަ ކުރުމަކީ މީހާ ގެއްލެނިވެ ހިނގައިދާނެ ކަމެއްކަން އޭނާއަށް 
އެނގެއެވެ. އޭނާ އެހުރީ ރަނގަޅުގޮތުގައެވެ. އެގޮތުގައި ހުރެގެން ދިމާވާ 
ޖާގަދެވިގެން  ދިރިއުޅުމުގައި  ހިތާމަކުރަން  ދެރަވެ  ކަމަކާއި  އެއްވެސް 
ނުވާނެއެވެ. މަޒީނާއަށް އޭނާގެ މަންމަމެންގެ ގެއާއި ހަމަޔަށް ދެވުނުއިރު 
ބަންގިގޮވަން ފަށައިފިއެވެ. އޭރު އޭނާހުރި ވަރުބަލިވެ މާނޭވާ ލެވިފައެވެ. 
އޭނާގެ  ފެނުމާއެކު  މަޒީނާ  އަނދިރިވާގޮތްވެފައެވެ.  މޫނުމައްޗަށް 

ދައްތައައިސް ކިހިލީގައިއިން ދަރިފުޅު ނެގިއެވެ.
 

‘މަޒީނާއަށް ހަމަ ސާބަސް!’ އޭނާގެ ދައްތަ ބުންޏެވެ. ‘ކީއްތަ ވާނީ 
ދުރުހިލޭ  އަހަރެމެންނެކޭ  މިހާރު  އަންނަން!  ބަލާ  ބުނިއްޔާ  ގުޅާލާފަ 

މީހުންނެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތް.’
 

‘ދަރިފުޅާ އަވަހަށް އާދޭ ރޯދަވީއްލަން.’ މަޒީނާގެ މަންމަ ފައުޒިއްޔާ 
މަޒީނާގެ  ހިނގައިގަތުމުން  ދޮށަށް  ކާމޭޒު  މަޒީނާ  އަދި  ބުންޏެވެ. 
އަޒީޒާ!  ކޮންކަމެއް  ‘ތިދެން  ބުންޏެވެ.  ގާތްވެލުމަށްފަހު  ދައްތައާއި 
ހަމަ އެމަންޖެ އަންނަ އިރަށް ޖެހޭތަ ފަށައިގަންނަން.’ ފައުޒިއްޔާގެ 
އަޑުގައި ވަނީ ނުރުހުމެވެ. އަޒީޒާ އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. އޭނާ މަޒީނާގެ 

ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ގޮސް ކާމޭޒު ދޮށުގައި އިށީންނިއެވެ. 

‘ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މިގެއަށް ރޯދަވީއްލަން އަންނަން ނަމައެއްނު. 
އެކަނި އުޅޭއިރު ކިހިނެއް ރޯދަވީއްލާނެ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ހެދޭނީވެސް.’ 
މަޒީނާ  ބުންޏެވެ.  ފައުޒިއްޔާ  ފިރުމާލަމުން  ބުރަކަށީގައި  މަޒީނާގެ 
ކަދުރުތަށިން  ހުރި  މޭޒުމަތީ  އޭނާ  ނުދެއެވެ.  ޖަވާބެއް  އެޔަކަށް 
ކަދުރެއް ނެގިއެވެ. ގޭގައި ކެއްކޭނެފަދަވެސް ނެތްވާހަކަ މަންމަމެންނާ 
ހިއްސާކުރާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ 
ސިއްރުތައް ހިއްސާކުރުންފަދަ ކަމަކަށް ވާތީއެވެ. ދެއްވި މިންވަރަށް 
އީމާން ނުވުން ކަމުގައި ވާތީއެވެ. ޝަފީޢު އަކީ މާގިނަ ފައިސާތަކެއް 
ލިބޭ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާއަށް ލިބޭ ލާރިއެއް ލިބެނީ މިސްކިތްތަކުގައި 
ދަޢުވަތަށް ދީނީ ތަޤްރީރު ދީގެންނާއި ޖަލްސާތަކުގެ ޕޯޑިއަމްތަކުގައި 
ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީގެން އަދި ބައެއް ލެކްޗަރ ސެޝަންތައް 
ނަގައިދީގެންނެވެ. މުޖުތަމަޢްގައި ހުރި ގިނަ ވަޒީފާތަކަކީ އެ ވަޒީފާތަކާ 
އެފަދަ  އެހެންކަމުން  ވަޒީފާތަކެއް ނޫނެވެ.  ހިތްހަމަޖެހޭ  މާ  ޝަފީޢު 
ވަޒީފާއެއް  އެއްވެސް  ދާއިމީ  ބޭނުންނުވާތީ  އަދާކުރުމަށް  ވަޒީފާތައް 

ޝަފީޢު އަދާނުކުރެއެވެ. 

-ނުނިމޭ-
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The rec epti on held to c ommemorate the 9th anniversar y of  HRC M and Internati onal  Human 
Rig hts D ay 201 2

President of the Commission Ms.  Mariyam Azra 
Ahmed addressing the reception

Vice President Mr.  Mohamed Waheeduddin 
addressing the reception
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“Know Your Rig hts”  was an event organized by the C ommissi on to raise awareness among 
the migrant workers populati on in  the M aldives on their  c onstituti onal  r ig hts afford ed 
by the C onstituti on of  the M aldives.  The provisi ons in  the c onstituti on appl icable to the 
expatriate c ommunit y in  the M aldives were read out in  the event in  Nepal i ,  Banglad eshi , 
M alayalam and Tamil .

 “Anhenunnah Kura Aniyaa Huttalaa”

From the events organised to c ommemorate the 9th anniversar y of 

HRC M and Internati onal  Human Rig hts D ay 201 2



ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފަށާފައިވާ ނޭޝަނަލް 
އިންކުއަރީގެ މާލޭގެ ސެޝަންތައް ފެށުން

ޚަބަރު :

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދީ، 
ބެލުމަށްޓަކައި  މިންވަރު  ތަނަވަސްކޮށްދީފައިވާ  ފުރުޞަތު  އުނގެނުމުގެ 
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް )އެޗްއާރސީއެމް( އިން 
ފަށައިފައިވާ “ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ އޮން އެކްސަސް ޓު އެޑިޔުކޭޝަން ފޮ 
މަޢުލޫމާތު  ޕްރީ-ހިޔަރިންގ  މާލޭގެ  ގެ  ޑިސްއެބިލިޓީޒް”  ވިތް  ޗިލްޑރަން 
ސެޝަންތައް 16 ޖެނުއަރީ 2013 ވީ ބުދާދުވަހުން ފެށިގެން 31 ޖެނުއަރީ 
2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދިޔައެެވެ. 16 ޖެނުއަރީން 
މިއިންކުއަރީގެ  މުއައްސަސާތަކާއެކު  ކަމާގުޅުންހުރި  ސަރުކާރުގެ  ފެށިގެން 
ބައްދަލުވުންތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި 
ހުޅުމާލޭގައި ޢާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން  މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް 

ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮށްސައެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  މަޤުސަދަަކީ،  މައިގަނޑު  ހިންގުމުގެ  އިންކުއަރީ  މި 
އުނގެނުމުގެ  ކަށަވަރުކޮށްދީ،  ޙައްޤު  އުނގެނުމުގެ  ކުދިންނަށް  ހުންނަ 
ފުރުޞަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  ތަނަވަސްކޮށްދީފައިވާ 
ކުދީންނާއި،  ބެލެނިވެރީންނާއި،  އާންމުންނާއި،  މަޢުލޫމާތު  މިންވަރުގެ 
އަދި  ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި  މަދަނީ  މުއައްސަސާތަކުންނާއި،  ކަމާގުޅުންހުރި 
މިދާއިރާގެ ފަންނުވެރި މާހިރުންގެ ފަރާތުން ހޯދުމާއި، އަދި މިނިޒާމުގައިހުރި 
ހުށަހަޅުމާއެކު  ހުށަހެޅުންތައް  ކަންތައްތައް ރަގަޅުކުރުމަށް ދައުލަތަށް  އުނި 

މިކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރު އެޅުމެވެ. 
މަދަނީ  އަތޮޅުތަކުގެ  މާލެއާއި  އަދި  މުއައްސަސާތަކާއި  ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ 
ބައްދަލުވުންތަކެއް  މަޝްވަރާ  ގުޅޭގޮތުން  މިއިންކުއެރީއާ  ޖަމިއްޔާތަކާއެކު 
މަޢުލޫމާތު  ޕްރީ-ހިޔަރިންގ  ހުރިހާ  އަތޮޅުތަކުގެ  ފަށައި،  ކޮމިޝަނުން 

ސެޝަންތައްވަނީ ބާއްވާ ނިންމާފައެވެ. 

“ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ އޮން އެކްސަސް ޓު އެޑިޔުކޭޝަން ފޮ ޗިލްޑރަން 
ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީޒް” ގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަކީ:

12 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ     މާރޗް 2013

ކުދިންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ގޮތުން  ދެނެގަތުމުގެ  އޮތްމިންވަރު  ފުރުސަތު  އުނގެނުމުގެ 

ކުރާ ދިރާސާ

އަޑުއެހުންތަކުގެ ކުރިން ކުރާ ދަތުރުތައް )ޕްރީ-ހިޔަރިންގ 
ވިޒިޓްތައް(

ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ބަޔާން

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުންތައް

އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ހުށަހެޅުންތަކަކާއެކު 
ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ 

ހިއްސާކުރުން 

ހުށަހެޅުންތަކަށް  ރިޕޯޓްގައިވާ  އިންކުއަރީ  ނޭޝަނަލް 
ބާރުއެޅުން  އެކަންކަމަށް  ބަލައި  މިންވަރު  ދާ  އަމަލުކުރަމުން 

)މޮނިޓަރިންގ(

އެއްއަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މިއިންކުއަރީ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 
ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އަދި  މުއައްސަސާތަކުނާއި  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ 
މީހުންގެ ދަފްތަރަށް ބަލައި އެއްކުރި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ފާހަގަކުރެވޭ 
11 އަތޮޅެއްގައެވެ.  މިއަތޮޅުތަކަކީ ހއ. ހދ. ށ. ނ. ރ. ޅ. ކ. އދ. 

ގދ. ޏ އަދި ސ އަތޮޅެވެ.
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އ.ދ. ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަރޓުއަރ އޮން ދި 
އިންޑިޕެންޑެންސް  އޮފް ޖަޖަސަ އެންޑް ލޯޔަރސް 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ބައްދަލުކުރުން

އެޗްއާރސީއެމްގެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ 
ރިޕޯރޓް ނެރުން

ޚަބަރު :ޚަބަރު :

އ.ދ. ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަރޓުއަރ އޮން ދި އިންޑިޕެންޑެންސް  އޮފް ޖަޖަސަ 
އެންޑް ލޯޔަރސް، މިސް ގެބްރިއެލާ ނައުލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި 19 

ފެބްރުއަރީ 2013 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވި ކޮމިޝަނުން ހިއްސާކުރެވުނު މައުލޫމާތުތަކުގެ 
ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުންނާއި ގާނޫނީ ވަކީލުން އަދި  އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް 
ކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އަދި މިދާއިރާ 
ތަކާއި ކޮމިޝަނާއި އޮންނަ ގުޅުމުގެ އިތުރުން އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމުގައި 
އިތުރުން،  މީގެ  އަދި  އަޅުވާލެވުނެވެ.  އަލި  މައްޗަށް  ގޮންޖެހުންތަކުގެެ  ހުރި 
އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމާއި ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ރިޕޯރޓްތައް އެކުލަވާލުމުގައި 
އެދާއިރާއާގުޅުންހުރި  އަލިއަޅުވާލުމާއެކު،   މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތުގެ  ލިބިފައިވާ 
މަސައްކަތްތަކަށްވެސް  ކުރަމުންދާ  ގޮތުން  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ކަންކަން 

ބަލައިލެވުނެވެ. 

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިސް ގެބްރިއެލާ ނައުލް ގެ އިތުރުން އ.ދ. ގެ ހިޔުމަން 
އޯ.އެޗް.ސީ.އެޗް. ޔޫ.އެން.  އާއި  ސައިދް  ސާފިރް  އެޑްވައިޒަރ  ރައިޓްސް 

އޮފިޝަލުން  ގެ  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  އަދި  ފޮލޮރެސް   އެމޭންޑާ  އިން   އާރް 
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރިޕޯރޓް  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  ކޮމިޝަންގެ 2012  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
ނޫސްވެރިންނަށް  މައުލޫމާތު  މަސައްކަތްތަކާއިބެހޭ  ކޮމިޝަންގެ  ނެރުމަށާއި 
ހިއްސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން 14 މާރޗް 2013ވީ ބުރާސްފަތިދުވަހު ކޮމިޝަންގެ 

އިދާރާގައި ނޫސްވެރިންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޝަންގެ ރައީސާ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް އަޛްރާ އަޙްމަދު، 
ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ތޮލާލް، މެމްބަރުން ޖީހާން މަޙްމޫދު އާއި، އަޙްމަދު 
ޢަބްދުލް ކަރީމާއި، ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި 
ކޮމިޝަން ގެ ރައީސް 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ނެރެދެއްވައި 
މިރިޕޯރޓްގައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައި ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް 
ދެއްވެވިއެވެ. އަދި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިން 

ކުރި ސުވާލުތަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންވަނީ ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ.



ކެނެޑާއިން ކޮމަންވެލްތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 
ސްޕެޝަލް އެންވޯއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި 

ބައްދަލު ކުރުން

ޚަބަރު :

ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ފަރާތުން ކޮމަންވެލްތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ 
ސްޕެޝަލް އެންވޯއި، ސެނެޓަރ ހިއު ސެގާލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި 

25 މާރޗް 2013ގައި ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ  ގުޅޭގޮތުންނާއި  މަސައްކަތާއި  ކޮމަންވެލްތްގެ  މިބައްދަލުވުމުގައި 
މީގެ  އަދި  މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.   ގޮތުން   ބެހޭ  މަސްރަހާއި  ސިޔާސީ 
އިތުރުން،  ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރެވުނެވެ. 

ހައި  ކެނެޑާގެ  އިތުރުން  ގެ  ސެގާލް  ސެނެޓަރ  މިބައްދަލުވުމުގައި 
ވައިޓިންގއާއި  ޝެލީ  އެކްސެލެންސީ  ހަރ  ޑެސިގްނޭޓާއި،  ކޮމިޝަނަރ 
އަދި ސައުތް އޭޝިއަން ރިލޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ މިސްޓަރ ޕީޓަރ 
ބޭޓްސްއާއި، މިސް ރޯޒްމޭރީ ބްރިސޮން އާއި މެގަން ފޮސްޓަރ ބައިވެރިވެ 
ވަޑައިގެންނެވީ  ބައިވެރިވެ  ފަރާތުން  ކޮމިޝަންގެ  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޢަޛުރާ އަޙުމަދާއި، ނައިބުރައީސް 
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ތޮލާލްއާއި ކޮިމޝަންގެ މެމްބަރު ޑރ. އަލީ ޝަމީމް 

އާއި ޖީހާން މަހްމޫދް އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޝަމްއޫން ޙަމީދެވެ. 

14 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ     މާރޗް 2013

އެޗްއާރސީއެމްއަށް ބަޖެޓް އެނަލިސިސް ޓްރޭނިންއެއް 
ހިންގުން

ޚަބަރު :

އެޗްއާރސީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށާއި އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ބަޖެޓް އެނަލިސިސް 
ޓްރޭނިންއެއް މާރޗް މަހުގެ 26 ން ފެށިގެން 31ގެ ނިޔަލަށް ހިންގުނެވެ. 

ކޮމިޝަންގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  މަޤްސަދަކީ  ޕްރޮގްރާމްގެ  މިތަމްރީން 
މުވައްޒަފުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ނަޒަރަކުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދެނެގަނެ 
އަދި އެނަލައިޒް ކުރުމަށް ތަމްރީންދީ އަދި މިދާއިރާއިން ހާއްސަ ހުނަރު ހުރި 
މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމެވެ. ޔޫއެންޑީޕީގެ އެހީގައި އައިޖީޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 
ތަޖުރިބާކާރެއް  ދެއްވީމިދާއިރާގެ  މައުލޫމާތު  ޕްރޮގްރާމްގައި  މިތަމްރީން  ހިންގި 

ކަމުގައިވާ މިސްޓަރ ޖެރެމީ ޖޫލިން ސާރކިންއެވެ.

މިޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި މައުލޫމާތު ދެވުނު ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ 
ސާސްކަފް  އަދި  ސަލާމަތާއި  އިންސާނީ  ތަރައްޤީއާއި،  އިންސާނީ  ޙައްޤާއި 
ބައިތަކާއި،  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ބަޖެޓްގެ  ދައުލަތުގެ  ލަނުލަނޑިތަކާއި،  ތަރައްގީ 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ގެތެރޭ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ބަޖެޓާ ގުޅުވުމާއި، 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  ގޮތުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ހުރި  ބައިތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިހުރި  ބަޖެޓްގައި  ޒިންމާތަކާއި،  އޮންނަ  މައްޗަށް 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިކޮށް  ޙައްޤުތައް  އިންސާނީ  އަދި  ގުޅުމާއި 
މިޓްރޭނިންގ  އަދި  ހިމެނުނެވެ.  ބައިތައް  ޖެހޭ  ހިމެނެން  ތެރޭގައި  ބަޖެޓްގެ 
ނިމުމަށްފަހު، މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވި ކޮންސަލްޓަންޓް، 
ބަޖެޓް އެނެލިސިސްއެއް ހިންގާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މެނުއަލްއެއް ތައްޔާރުކޮށް 

ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހުނެވެ.

މިއަހަރު ކޮމިޝަނުން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޞިއްޙީދާއިރާއަށް 
ނަޒަރަކުން  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  ބަޖެޓު  އެކަށައަޅާފައިވާ  ދައުލަތުން 

ދިރާސާކުރުން ހިމެނެއެވެ.



    ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ     މާރޗް 152013

ތިންބިލެއްގައި ހުރި ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން ކޮމިޝަނުން 
ފާހަގަކުރުން

ޚަބަރު :

އަރިހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަދި  ފާސްކޮށް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ 
ތަސްދީޤުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލާއި ސިޔާސީ 
ޕާޓީތަކުގެ ބިލް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ބިލްގައި 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އަދި ބައެއް ޤާނޫނުތަކަށް ފުށުއަރާ މާއްދާތަކެއް 
ހުރުމާއެކު އަދި އެބިލްތައް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފިިނަމަ، ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ 
އިންސާނީ ހައްޤުތަކަކާއި މިނިވަންކަމަށް އަސަރުފޯރާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވުމުން، 
ރައްޔިތުންގެ  އަލުން އިޞްލާޙްކުރެއްވުމަށް  އެބިލްތައްް ތަސްދީޤު ނުކުރައްވައި 
ސިޓީގެ  ކޮމިޝަނުންވަނީ  ވާހަކަ  ފެންނަ  ފޮނުއްވެވުމަށް  އަނބުރާ  މަޖިލީހަށް 
ޒަރީޢާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަންނަވާފައެވެ. އަދި މިބިލްތަކުގައި ހުރި 
ކޮމިޝަނުންވަނީ  އެކަންކަން  ފާހަގަކޮށް،  ކަންކަން  ކަންބޮޑުވާ  ކޮމިޝަނުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަންނަވާފައެވެ.

އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް: 
ބިލްގައި ހުރި ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން

މި ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ހުއްޓި ތިބިގެން ނުވަތަ އިށީންދެ 
ތިބިގެން އެއްވެ އުޅެވޭނެ ސަރަހައްދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިކޮށްފައިވާކަން 
ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރާއްޖެފަދަ ބިން ކުޑަ ޤައުމެއްގައި ސްކޫލް، މިސްކިތް، 
ޖެހޭނަމަ،  ތިބެން  ދުރުމިނުގައި  ސަރަހައްދެއްގެ  ވަކި  ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި 
އެއްވެ އުޅުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިދޭތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ. 
މީގެ ބަދަލުގައި ވަކި ވަގުތަކެއްގައި އިސްވެދެންނެވުނު ތަންތަން ހިމެނޭ 
ނުތިބެވޭނެކަމަށް  ހުއްޓިގެން  ނުވަތަ  އިށީންދެ  ސަރަހައްދުތަކުގައި 
މުޒާހަރާކުރުމަށް  މިތަންތަނުގައި  ނުވަތަ  ފެނެއެވެ.  ބަޔާންކުރުމަށް 
އަދި  ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން(  ސައިލެންޓް  )މިސާލަކަށް  ގޮތްތައް  ތިބެވޭނެ 

ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ވަޞީލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަށް ފެނެއެވެ.

އެއްވުމާ  އެ  ގައި،  )ކ(  އަދި  )ޅ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   20 ބިލްގެ  މި 
ދެކޮޅު ފަރާތަކުން ކުރިމަތިކުރުވަފާނެ ހުރަހަކުން އަދި މާއްދީ ގެއްލުމަކުން 
ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ސުލްހަވެރިކަމާއެކު 
އެއްވެ އުޅުމުގެ ޙައްޤު ބަޔަކު ބޭނުންކުރަމުންދަނިކޮށް އެތަނަށް އެހެން ބަޔަކު 
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން  ޙާލަތްތަކެއް  ގޮތްތަކާއި  އެއްވެވޭނެ  އެއްވާނަމަ، 
ގޮތުން  އެޅުމުގެ  ހުރަސް  އެއްވުމަކަށް  އެހެންކަމުން  ފާހަގަކުރަމެވެ. 
އެހެން ބަޔަކަށް އެއްވެ ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެ އަދި 
ފެންނަން  ޤާނޫނުން  މި  ގޮތް  ކަންކުރާނެ  މެދުވެރިވުމުން  ހާލަތްތައް  އެ 
ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކޮމިޝަނުން މިބިލަށް 
ހިމެނޭކަންވެސް  އިސްލާހު  މި  ތެރޭގައި  އިސްލާހުތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ 
ބިލް

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިޤްތިޞާދީ 
އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތަކަކީ ދައުލަތުގެ ތަނަވަސްކަމާއި، ކުޅަދާނަކަން 
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ދައުލަތުން  ރައްޔިތުންނަށް  ހުރިމިންވަރަކަށް 
ކަންކަން ކަމަށްވާއިރު، ރާއްޖޭގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް މިފަދަ 
ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު،  ދަތިތަކާއި  މާލީ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ކަންކަން 
މާލީ  ބޮޑެތި  މިފަދަ  އާއިލާތަކަށް  މެންބަރުންގެ  މެންބަރުންނަށާއި، 
އިނާޔަތްތަކެއް މިބިލުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅުމަކީ ރައްޔިތުންގެ 
ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.  ކަމެއްކަމަށް  ތަފާތުކުރެވިގެންދާނެ  މެދުގައި 
މެންބަރުކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު 
މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޕެންޝަން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކެނޑެމުންދާ 
ޕެންޝަން ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވުމުން 

އެއް ޤާނޫނު އެނެއް ޤާނޫނާއި ފުށުއެރާނެކަމަށް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

4 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށާއި 
އެމަޖިލީހުގެ ޤަދަރަށާއި، އެމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާފަދަ 
ނުވަތަ ހުރަހެއް އެޅިދާފަދަ ކޮންމެ އަމަލަކީ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް 
އުނިކަމެއް ލިބިދިނުންކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމީ ވަރަށް 
ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މާނަކުރެވިދާނެ އަދި ބާރުތަކެއް )މިސާލަކަށް ވަރަށް 
ކުޑަކުޑަ ކަމެއްގައިވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ( ލިއްބައިދޭ އިބާރާތެއްކަމަށް

މާއްދާގައިވާ  ވަނަ   90 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މަޖިލީހުގެ  ބިލަކީ  އިމްތިޔާޒުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގޮތުގެމަތިން 
މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމާއި، ރައްޔިތުންގެ 
އެއްކިބާވެ  ނުފޫޒުން  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  ޤާނޫނީ  މެންބަރުންގެ  މަޖިލީހުގެ 
މުސްތަޤިއްލުކަމާއި  މުއައްސަސާގެ  މަޖިލީހުގެ  އަދާކުރުމާއި،  ފުރިހަމައަށް 
ކަރާމާތް ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ބިލެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު 
މާބޮޑެތިމާލީ  ފުޅާކޮށް،  މިމަޤްޞަދަށްވުރެ  ބިލަކީ  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 
ބިލެއްކަމަށް  ލިބިދޭ  ބާރުތަކެއް  އެކަށީގެންނުވާ  އަދި  ލިބިދޭ  އިނާޔަތްތައް 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ބިލްގައި ހުރި ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން

ޙަރަކާތްތެރިވާ  ގުޅޭގޮތުން  އެއްވުމާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  ބިލްގެ 54  މި 
މި  ކޮމިޝަނުން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގް  މޯލްޑިވްސް  ނޫސްވެރިންނަކީ، 
ޤާނޫނު ފާސްވާތާ  3 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދާ އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ 
ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކްރެޑިޓްކުރެވިގެންވާ ނޫސްވެރިންނަށް 
މީޑިއާތައް  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ވާންވާނެކަމަށް 
މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް  ލިބިގެންވަނީ  ގާނޫނުން  ބާރު  ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ 
ކައުންސިލްގެ  މީޑިއާ  މިއީ  އަދި  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކައުންސިލަށްކަން 
ޤަވާޢިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީޑިއާގައި 
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ ހަމަތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ 
ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މަޤްޞަދުގެ  އެކަށައެޅުމުގެ  މިންގަނޑު  އަޚުލާޤީ 
މިހާރު  ކައުންސިލުން  މީޑިއާ  މިކަން  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކަމެއްކަން 
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަފާއިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.
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16 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ     މާރޗް 2013

ހިއުމަން  ހިމަނާފައިވާ  ބިލުގައި  ޕާޓީގެ  ސިޔާސީ 
ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން 

އުނިކަން  ޤަދަރަށް  އިމްތިޔާޒަށާއި  މަޖިލީހުގެ  އެހެންކަމުން  ފެނެއެވެ. 
އިތުރަށް  ކަންކަން  ހުރަސްއެޅޭފަދަ  މަސައްކަތަށް  އަދި  ލިބޭ 
އޮޅުންފިލުމަށް  މަފްހޫމް ސާފުކޮށް  މާއްދާގެ  މި  ތަފްޞީލްކޮށްދިނުމަކީ 

ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް ފެނެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ  ގޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   4 މިބިލުގެ 
އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަން ލިބޭފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުމުން ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް 
ކަންކަމަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިމާއްދާގައި  ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. 
މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުން އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމެވެ. 
މިސާލަކަށް ދޮގުމަޢުލޫމާތު ދިނުން، އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން ފަދަ 
ކަންކަމެވެ. މިގޮތަށް އެއްކުށަކަށް ދެޤާނޫނަކުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމަކީ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވާނެ ކަމެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

މިބިލްގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ޢާންމު ތަނެއްގައި މެންބަރަކު 
ބަލައި ފާސްކުރާނަމަ، އެކަން ކުރަންވާނީ ޝައްކެއްނެތި ޔަޤީންކުރެވޭ 
މިންވަރަށް އެފަދަ މެންބަރަކާމެދު އެފަދަ ކަމަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ 
ފާސްނުކޮށް  ބަލާ  ކަންކަމަކީ  އެފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ކަމަށް 
ކުށްތަކުގައި  ޔަޤީންކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫންކަމަށް ދެކެމެވެ. ޖިނާޢީ 
ޝަރުތުތަކަކާއެކު  ވަކި  އަދި  ޙާލަތްތަކެއްގައި  ވަކި  ވަކިބަޔަކު 
ބަންދުކުރެވޭގޮތަށް އޮތުމުން ފަރުދުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ގެއްލި 

އަދުލު އިންސާފް ނެތިގެންދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

މިބިލުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައި ޖިނާޢީ ކުށެއްގައި 12 މަސްދުވަހަށްވުރެ 
ކުރު ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުމުންގެންދާ މަރުހަލާގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު 
އެމެންބަރަކު  ފަރާތަކުން  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާނަމަ، 
ބައްދަލުވުންތަކަށް  ކޮމިޓީތަކުގެ  މަޖިލީހުގެ  ޖަސްލާތަކަށާއި  މަޖިލީހުގެ 
ހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޝަރީޢަތުން 
ނުވަތަ  )ޖޫރިމަނާއެއް  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  މައްސަލައެއްގައި  ޖިނާޢީ 
ގޭގައި ބަންދުކުރުން ނުވަތަ ޖަލުގައި ބަންދުކުރުން( ހުކުމެއްކޮށްފައިވާ 
ފަރާތަކަށް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވޭގޮތަށް އޮތުމަކީ، ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި 
ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި  އަދުލްއިންސާފު  ހަމަހަމަކުރުމާއި  އެންމެން 
މިކަމަކީ  ހިލާފުކަމެއްކަމަށްވާތީ  އުޞޫލްތަކާއި  ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ 

ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫނެވެ.
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އަންނަނިވި  ހިމެނިގެންވާ  ބިލުގައި  ކުރެވޭތީ،  ފާހަގަ  ފޯރާފާނެކަމަށް  އަސަރު 
މާއްދާތައް މިކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

  11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

އެޕާޓީއެއްގެ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  އެދި  އުފެއްދުމަށް  ޕާޓީއެއް  ސިޔާސީ 
މީހުންގެ  ހާސް(  )ދިހަ   10،000 މަދުވެގެން  އެދިފައިވާ  މެންބަރަކަށްވުމަށް 

ސޮއި ހޯދައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މި ބިލުގައި ކަނޑައެޅިގެން 10،000 މީހުން ހިމެނެންޖެހޭނެކަމުގައި ބުނުމުން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ހ(އިން  މާއްދާގެ  30ވަނަ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކަމުގައި  ހަނިކުރެވުނީ  ހައްޤު  ލިބިދިފައިވާ  ރައްޔިތުންނަށް  އެންމެހައި 
ހިންގައި،  އުފައްދައި،  ޕާޓީތައް  ސިޔާސީ  މިމާއްދާއިން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
ރައްޔިތަކަށްމެ  ކޮންމެ  ހައްޤު  ބައިވެރިވުމުގެ  ހަރަކާތްތަކުގައި  ޕާޓީތަކުގެ 
ލިބިދީފައިވާކަން ހާމަވެއެވެ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 16ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި 
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤެއް ހިފެހެއްޓޭނީ މިނިވަން 
ދީމިޤްރާތީ މުޖުތަމައެއްގައި އެފަދަ ޙައްޤުތައް ހިފަހައްޓާ މިންވަރަކަށްކަމުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮވެއެވެ. 

  30ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ )6( 

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުވާލުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރު ކުރެވިދާނެ ނުކުތާތަކެއް ބަޔާންކޮށް 
މިމާއްދާގެ )6(ވަނަ ނަންބަރުގައި ބާޔާންކޮށްފައިވަނީ މި ޤާނޫނާ ތަކުރާރުކޮށް 
ބޭނުންކޮށްފައިއޮތުމުން،  ލަފްޒު  މި  ޚިލާފުވުން”  ޚިލާފުވުން،“ތަކުރާރުކޮށް 
ބޭނުން ކުރެވުނީ ކޮންގޮތަކަށް ވިސްނާފައިތޯ އަދި  ކުށެއްކުރާ ފަރާތެއް އެއްމެ 
އެކަން  ބެލެވޭއިރުގައި  ކަމުގައި  ކުށެއް  އެއީ  އަރައިގަތަސް  ކުށަކަށް  ފަހަރަކު 
ތަކުރާރު ކުރުމުން ހައިކޯޓުން އަމުރު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮތްއޮތުން އިތުރަށް 

ބުނެދޭންޖެހޭކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަން.

  30ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ )4( 

ޕާޓީގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ކޮންމެ މަހަކުވެސް ކޮންމެސް އެއް ހަރަކާތެއް 
ހިންގުން. މި މާއްދާ އިަދި އިތުރަށް ތަފްސީލު ކޮށްދިނުމަށް. އެއީ ކޮންކަހަލަ 
ހަރަކާތްތަކެއް ކަމާއި އެހަރަކާތް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަންތަނަކީ ކޮބައިކަން 

ހާމަކޮށްދީފައި އޮތުން. 

  35 ވަނަ މާއްދާ

މެމްބަރުންގެ  ހަމައެކަނި  ބަޔާންކުރުން.  އުޞޫލެއް  ހަރުުދަނާ  ދޭނެ  ފައިސާ 
އަދަދަށް ނުބެލުން.

  44 ވަނަ މާއްދާގެ)ޅ( 

އާއްމު  މަގުތަކާއި  ބޭރުގައި  ދާއިރާއިން”  ހުއްދަކުރާ  ޤާނޫނަކުން  “އެހެން 
ހަރަކާތްތައް  ބައްދަލުވުންތަކާއި  ޢާއްމު  ޕާޓިގެ  ސިޔާސީ  މައިދާންތަކުަގއި 

ނުބޭއްވުން.

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކި ފިކުރުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް 
ހަރަކާތްތެރިވުމަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ 
ވަކިގޮތްތަކެއް ބަޔާންކުރާ ބިލަކަށްވެފައި، ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދައި ހިންގުމަކީ 
ކޮންމެ  މާއްދާއިން  30ވަނަ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހި 
ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެއްކަމުގައިވުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛު 
ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ގަވާއިދަކުންވެސް  ނުވަތަ  ޤާނޫނަކުން  އެއްވެސް  ކުރާ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤެއް މިނިވަން ދީމުޤްރާތީ ޤައުމުތަކުގައި ހަނިކޮށްފައިވާ 
ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަނިކުރުމަކީ  އިތުރަށް  މިންވަރަށްވުރެ 
ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަން ގެއްލި ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމަށް



    ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ     މާރޗް 172013

ހިންގާނޭތަނެއް  ހަރަކާތް  ސިޔާސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން،  މާއްދާ  މި 
ސާފުނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން. 

މީގެ އިތުރުން 30ވަނަމާއްދާގެ )ށ()4(ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ 
ހަރަކާތްތައް ބާއްވާނެ ތަނެއް ސާފުނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި ހަމަ މިމާއްދާ 
ލިބިދީފައިވާ  މާއްދާއިން  32ވަނަ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އޮތުމުން  މިފަދައިން 

އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރެވޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

07 ޖެނުއަރީ 2013

ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވިގެން ކަމަށްވެފައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޤާނޫނީ ނިޒާމު މިވަގުތު އޮތީ މިފަދަ މިންވަރަކަށް ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ 
ގޮތަށް ހަރުދަނާ ކުރެވިފައި ކަން ޔަޤީންކުރެވެން ޖެހޭނެކަމަށާއި،  މިގޮތުން 
މިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މުހިއްމު އެތައް ޤާނޫނުތަކެއް އަދިވެސް މަޖިލީހުގައި 
ޤާނޫނުލް  ބިލް،  އިޖުރާޢަތުގެ  ޖިނާޢީ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ފާހަގަކޮށް،  ވާކަން 
އުޤޫބާތާއި، ހެއްކާބެހޭ ބިލް، ވިޓްނަސް ޕްރޮޓެކްޝަން ބިލް ފަދަ މުހިއްމު 
ފެންވަރެއްގައި  ޒަމާނީ  އަދި   ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ހިމެނޭކަމަށް  ބިލްތައް 
އިންސްޓިއުޝަންތައްވެސް  ފޮރެންސިކް  މިނިވަން  މަސައްކަތްކުރާ 
ކޮށްފައިވެއެވެ. ފާހަގަ  ނެތްކަންވެސް  ޤާއިމްކުރެވިފައި  ފުރިހަމަގޮތެއްގައި 

އެޗްއާރސީއެމްއިން މުހިއްމު ދެބިލަކަށް ކޮމެންޓްސް 
ހުށަހެޅުން

ޚަބަރު :

ކުށާއި  މަރުގެ  އަދި  ބިލާއި  އުޤޫބާތުގެ  ޤާނޫނުލް  ދެބިލެއްކަމުގައިވާ  މުހިއްމު 
އެކުށާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލްގައި އިސްލާހުކުރުމަށް 
އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ފާހަގަކޮށް  ކަންތައްތައް  ފެންނަ 
ހުށަހަޅަފައިވެއެވެ. ކޮމެންޓްސް  )އެޗްއާރސީއެމް(އިން  މޯލްޑިވްސް  ދަ 
 

26ގައި   މާރޗް  ކޮމެންޓްސް  ބިލަށް  ގެ  އުޤޫބާތު  ޤާނޫނުލް  މިގޮތުން، 
އެކުށާއި  ކުށާއި  މަރުގެ  އަދި  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 
ބިލަށް ކޮމެންޓްސް މާރޗްމަހުގެ  ގުޅޭ އެހެނިހެން އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ 
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްގެ  އެޓޯނީ  ދުވަހުވަނީ  10ވަނަ 

ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލަށް އެޗްއާރސީއެމް އިން ހުށަފައިވާ ޢާންމު ކޮމެންޓްތަކުގެ 
ގުޅުންހުރި  ކުޑަކުދިންނާ  ބިލުގައި  އުޤޫބާތުގެ  ޤާނޫނުލް  މުޅި  ތެރޭގައި 
މާއްދާތަކުގައި 14 އަހަރު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަން 15 އަހަރަށް 
ބަދަލުކުރަން ފެންނަކަމަށާއި އަދި އެއީ ގިނަ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި މުކައްލަފެއް 
ކަމުގައި ބެލެވޭ އުމުރަކީ 15 އަހަރު ކަމުގައިވާތީކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ބިލަށް  ކަނޑައެޅުމުގެ  އުޞޫލުތައް  އެހެނިހެން  ގުޅޭ  އެކުށާއި  ކުށާއި  މަރުގެ 
އެޗްއާރސީއެމް އިން ހުށަފައިވާ ކޮމެންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި 
ކުށްކުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް،  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި 
ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި  ހައްޤުތައް  މުޖުތަމަޢުގައި  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ހައްދުތައް 
އަމާންކަން ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި އެޅޭ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް ވާތީ، 
ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްޓަކައި ކުށްކުރުން 
ބަލާ މުޖުތަމަޢުގެ އަޙްލާޤީ މިންގަނޑު  ކޮބައިތޯ  އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތަކަކީ 
ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައި ކުށްކުރުން މަދު 
ކުރަންޖެހިފައިވާކަން  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  އުފުއްދުމަށްޓަކައި  މުޖުތަމަޢުއެއް 
އެއްވެސް  ތަންފީޛުކުރެވެންޖެހޭނީ  އަދަބު  މަރުގެ  އަދި  ފާހަގަކޮށްފައިވެެއެވެ. 
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As article 33 of the Police Act affords 
detainees medical attention, take immediate 
action against the Police Officers who 
neglected providing medical attention to the 
injured among those detained following the 
unrest in Addu City on 8th February 2012 
(even when they requested medical aid) and 
establish a system that ensures and affords 
the detainees the required medical attention 
as stated in the Police Act.

As the Maldivian constitution ensures that 
household/private properties are inviolable 
and as children and elderly people are afforded 
special protection under the constitution, to 
immediately investigate and take immediate 
action against the law enforcement Officers 
whose conduct was in violation of the afore 
mentioned rights during their operations to 
search for the suspected perpetrators of 
the incidents on 8th February 2012 and to 
take necessary action to ensure that such 
incidents do not repeat.

As Article 57 of the Constitution states that 
everyone deprived of liberty through arrest 
or detention as provided by the law, pursuant 
to an order of the court, or being held in State 
care for social reasons, shall be treated with 
humanity and with respect for the human 
dignity of the person, to  take necessary 
action against those who have violated these 
principles – in order to end/deter degrading 
treatment to/towards the personal and 
human dignity of people arrested and 
detained

Conduct trainings for law enforcement officials 
on observing human rights ethics (refrain from 
brutal, inhumane treatment) during arrest, 
investigations and during various stages of 
detention while dealing with detainees or 
prisoners 

As  article 237 of the constitution states that 
the security services shall protect the nation’s 
sovereignty, maintain its territorial integrity, 
defend the constitution and democratic 
institutions, maintain and enforce law and 
order, and render assistance in emergencies; 
the dissent in Addu City on 8th February 
2012 escalated without being controlled and 
caused irrevocable damages; To take effective 
measures to ensure that similar incidents do 
not repeat in the future and investigate this 
incident and take the necessary legal action if 
the police are found to be negligent. 

As  article 237 of the constitution states 
that the security services shall protect 
the nation’s sovereignty, maintain its 
territorial integrity, defend the constitution 
and democratic institutions, maintain 
and enforce law and order, and render 
assistance in emergencies; the dissent in 
Addu City on 8th February 2012 escalated 
without being controlled and caused 
irrevocable damages; 
To take effective measures to ensure that 
similar incidents do not repeat in the future 
and investigate this incident and take the 
necessary legal action if the defense force 
is found to be negligent. 

Upgrade the security of the judicial courts 
with modern technology and establish a 24 
hours security maintenance systems in the 
courts

Establish a network to record and document 
the work done by the courts

Take legal action against the media outlets 
that broadcast news in a manner that incites 
fear and hatred in public and damage to 
state and private property. In addition, urge 
and ensure that the media is responsible 
and fair when broadcasting news.

Maldives National Defense Force

Department of Judicial Administration

Maldives Broadcasting Commission
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Maldives Police Service

To immediately Investigate and take legal 
action against the Police Officers who 
carried out brutal, inhumane and degrading 
treatment and punishment that are in 
direct violation of the Maldivian Constitution, 
the Police Act and in violation of the rights 
afforded by the international conventions 
that the Maldives is party to, against those 
arrested following the incidents of 8th 
February 2012 in Addu City.

As article 33 of the Police Act affords 
detainees medical attention, take immediate 
action against the Police Officers who 
neglected providing medical attention to the 
injured among those detained following the 
unrest in Addu City on 8th February 2012 
(even when they requested medical aid) and 
establish a system that ensures and affords 
the detainees the required medical attention 
as stated in the Police Act.

As the Maldivian constitution ensures that 
household/private properties are inviolable 
and as children and elderly people are 
afforded special protection under the 
constitution, to immediately investigate 
and take immediate action against the law 
enforcement Officers whose conduct was 
in violation of the afore mentioned rights 
during their operations to search for the 
suspected perpetrators of the incidents on 
8th February 2012 and to take necessary 
action to ensure that such incidents do not 
repeat.

As Article 57 of the Constitution states 
that everyone deprived of liberty through 
arrest or detention as provided by the law, 
pursuant to an order of the court, or being 
held in State care for social reasons, shall 
be treated with humanity and with respect 
for the human dignity of the person, to  take 
necessary action against those who have 
violated these principles – in order to end/
deter degrading treatment to/towards the 
personal and human dignity of people 

arrested and detained

Conduct trainings for law enforcement officials 
on observing human rights ethics (refrain from 
brutal, inhumane treatment) during arrest, 
investigations and during various stages of 
detention while dealing with detainees or 
prisoners 

To provide compensation, under a prescribed 
guideline/mechanism, to police who suffered 
damaged to personal property during the 
incidents of 8th February 2012.

Act in accordance  to articles 48 (a) and 51 (c) 
of the Maldivian Constitution when arresting 
and detaining people

Since Article 77(b) (1) of Police Act – “to 
obstruct or hinder the role/duty of police” – 
includes obstruction in any manner or carrying 
out any action that could obstruct or planning 
to carry out or planning to be part of any such 
action or calling or encouraging or assisting or 
trying to carry out any such action, To take 
necessary legal action against everyone 
who obstructed and refused to follow police 
orders on 8th February 2012.

As  article 237 of the constitution states that 
the security services shall protect the nation’s 
sovereignty, maintain its territorial integrity, 
defend the constitution and democratic 
institutions, maintain and enforce law and 
order, and render assistance in emergencies; 
the dissent in Addu City on 8th February 2012 
escalated without being controlled and caused 
irrevocable damages;  To take effective 
measures to ensure that similar incidents do 
not repeat in the future and investigate this 
incident and take the necessary legal action 
if the police and defense force is found to be 
negligent. 

To immediately Investigate and take legal 
action against the Police Officers who carried 
out brutal, inhumane and degrading treatment 
and punishment that are in direct violation 
of the Maldivian Constitution, the Police Act 
and in violation of the rights afforded by the 
international conventions that the Maldives is 
party to, against those arrested following the 
incidents of 8th February 2012 in Addu City.

Police Integrity Commission

    ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ     މާރޗް 2013



20 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ     މާރޗް 2013

ކުރެވުނު  ފާހަގަ  މިކަރުދާހުގައި  އެކުލަވާލެވުނު 
ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:

މިކަމާއި  އަހަރު  ވަނަ   2011 މަތިން  އެގޮތުގެ  އެއްކޮށްފައެވެ. 
ގުޅޭގޮތުން ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށް  ކޮމިޝަންގެ އެޑްވޮކަސީ ޓީމްއާއި 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް އާއި ދެމެދުވަނީ 
ރާއްޖޭގެ  މިހާރު  އަދި  ބާއްވާފައެވެ.  ތަކެއް  ބައްދަލްވުން  މަޝްވަރާ 
މިކަމަކީ  ދިއުމާއި،  ހުސްވަމުން  ބޯފެން  ސާފު  އަތޮޅުތަކުން  އެކިއެކި 
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިމަތިވާ މައްސަލައަކަށް ވުމުން މިކަމަށް ދާއިމީ 
ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކާއި މިހާރު ކުރަމުންދާ 
މަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން 2012 އޭޕްރީލް މަހު  ނޭޝަނަލް 
އާއެކު  )އެން.ޑީ.އެމް.ސީ(  ސެންޓަރުން  މެނެޖްމަންޓް  ޑިޒާސްޓަރ 

ބައްދަލުވުމެއްވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

2009، 2010، 2011 ގައި ވާރޭނުވެހޭ މޫސުމުގައި އަތޮޅުތަކުގެ 
ރަށްރަށުން ފެން ހުސްވެ، ފެނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވަމުން ދިއުމާއި 
ދަޢުލަތުގެ  ވަނީ  ކޮމިޝަނުން  ހޯދުމަށް  ހައްލެއް  މިކަމަށް  ގުޅިގެން 
ދަތިކަން  ފެނުގެ  އަދި  އެއްކޮށް  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުން  ކަމާބެހޭ 
ފޯރާފައިވާ ރަށްރަށަށް ގުޅައިގެންނާއި މީޑިއާގެ ޒަރީއާއިން މަޢުލޫމާތު

ފުރަތަމަ ސޮފްހާގެ ބާކީ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވާރޭ ނުވެހޭދުވަސްވަރާ...

ފެން ހުސްވެގެން 2012 ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ 60 ރަށުގެތެރެއިން 
މޫސުމުގައި  ވާރޭނުވެހޭ  އަހަރުވެސް  ވަނަ  ރަށަކ2011ީ   30
ފެން ހުސްވެގެން ރިޕޯޓްކުރުމާއި ގުޅިގެން އެން.ޑީ.އެމް.ސީއިން 
އެރަށްތަކަށް ފެން ގެންގޮސްދީފައިވާ ރަށްރަށްކަމާއި، އެހެންކަމުން 
އެރަށްރަށަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދިމާވާ ފެނުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ 

ހައްލެއް ހޯދިފައި ނުވާކަން 

ފެން ހުސްވެފައިވާ ވަރަށްގިނަ ރަށްރަށުގައި ސުނާމީ ކާރިސާއާއި 
ހުރިކަމުގައި  ޕްލާންޓްތައް  ފެން  ހުރި  ބަހައްޓާފައި  ގުޅިގެން 
އަދި  ހަލާކުވެފައި  ހުރީ  ޕްލާންޓްތައް  ފެން  ގިނަ  ވީނަމަވެސް 
ނެތިގެން  ލިބޭނެގޮތެއް  ޚަރަދު  ހިނގާނެ  ކުރުމަށް  މަރާމާތު 
އުފެދުމާއި  ކުންފުނިތައް  ޔުޓިލިޓީސް  ނުކުރެވިކަމާއި،  މަރާމާތު 
ދަށަށް  އެކުންފުނިތަކުގެ  ޕްލާންޓްތައް  ފެން  ގިނަ  ގުޅިގެން 
ޔުޓިލިޓީސް  ހައްލެއްހޯދުމުގައި  މައްސަލައަށް  ގޮސްފައިވާއިރު 
ކުންފުނިތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމާއި، އަދި ފެން ޕްލާންޓްތައް 
މަރާމާތުކޮށްގެން ފެން އުފައްދަން ފެށިއްޖެނަމަ، ފެނުގެ ދަތިކަމަށް 
ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބޭނެކަން ފެން ޕްލާންޓް ބަހައްޓާފައިހުރި ހުރިހާ 

ރަށެއްގެ ކައުންސިލުންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން

ރާއްޖޭގެ  )މިއީ  ގިނަ  ވުރެ  އަށް  އަތޮޅުތަކުނ66،845ް  އެކި 
ޖުމްލަ އާބާދީ )325،135(ގެ %20 އަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއްގެ 
ވަނީ  އިޙްސާސްކުރަން  ދަތިކަން  ފެނުގެ  މީހުންނަށް  މީހުން( 

ޖެހިފާކަން

އެން.ޑީ.އެމް.ސީ އިން މަޢުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި 2012 ގައި ފެން 
ހުސްވެގެން ފެނަށް އެދިފައިވާ ރަށްރަށަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
ޚަރަދުވާނެކަމަށް  ރުފިޔާ  ދިވެހި  މިލިޔަން(  )ހަ   6000000
ފެން  އަހަރުވެސް  ވަނަ   2011 އަދި  ކުރެވޭކަމާއި،  އަންދާޒާ 
ޚަރަދެއް  ބޮޑު  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ފެން  ރަށްތަކަށް  ހުސްވެފައިވާ 

)ގާތްގަނޑަކަށް 5 މިލިޔަން ދިވެހި ރުފިޔާ( ހިނގާފައިވާކަން



The United Nations Special Rapporteur on the 
Independence of Judges and Lawyers Gabriela 
Knaul met with the Human Rights Commission of the 
Maldives in February 2013. 

Discussions during the meeting focused on the 
challenges faced by judges, lawyers and other 
parties involved in the administration of justice and 
the relationship between these institutions and the 
Commission. In addition, discussions also focused on 
the information gathered for different reports and 
on the efforts that are being made to strengthen 
the justice system of the Maldives. 

The meeting was also attended by the UN Human 
Rights Adviser, Safir Sayed and officials from 
UNOHCHR and the UNDP.

NEWS :

UN S pecial  Rappor teur on the 

Ind epend enc e of  Judges and 

L aw yers meets HRC M
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The Human Rights Commission of the Maldives 
(HRCM) released the Annual Report of 2012 at a 
news conference that was held at the Office of 
HRCM on March 14, 2013, attended by  Commission 
President Maryam Azra Ahmed Vice President 
Ahmed Tholal, Members Jeehan Mahmoodh, 
Ahmed Abdul Kareem and Dr. Aly Shameem.  A 
Presentation highlighting the important contents 
of the report was delivered following its release 
by the president. After briefing the media on the 
report members answered questions from the 
media. 

HRCM’s annual report 2012 and the reports of 
previous years can be downloaded (in Dhivehi 
Language) from www.hrcm.org.mv.
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NEWS :

HRC M c onducts training 

sessi ons for  government 

inst ituti ons

HRCM began human rights training sessions 
targeting the government institutions and 
ministries on March 18, 2013. 

The objectives of conducting these training 
sessions are to familiarize the civil servants 
with the different aspects of human rights and 
to incorporate human rights perspectives in 
the state policies and framework. The sessions 
are being conducted with a special focus on 
exchanging information on the services provided 
by the institutions from a rights based approach. 
Discussion will also be held on rights based issues 
faced by the institutions when providing services.

The training sessions will be held for 6 different 
ministries. So far training sessions have been held 
for the Ministry of Environment and Energy, Ministry 
of Education, Ministry of Human Resources, Youth 
and Sports, Ministry of Health and Ministry of 
Home Affairs. The last session will be held in June 
2013 for Ministry of Gender, Family and Human 
Rights. 
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Following the financial audit of the Human Rights 
Commission of the Maldives, the Auditor General 
declared that the Commission’s Financial Statement 
for the year 2012 conforms to the required standard 
established by the Finance Reporting under the Cash 
Basis of Accounting published by the International 
Public Sector Accounting Standards Board. 

In his statement, the Auditor General stated that 
the expenditure of the Commission has been for the 
most part within the bounds of the Financial Laws 
and Regulations of the State, and has been utilized 
to realize the objectives of the Commission in the 
manner and to the extent endorsed by the People’s 
Majlis. Furthermore, the Auditor General highlighted 
three points that the Commission needed to improve 
upon to be fully compliant to the general guidelines 
and financial laws.

The Auditor General further stated that the 
statement of assets and fiscal responsibility of the 
Commission is a fair and true reflection of the actual 
financial conduct of the Human Rights Commission. 

NEWS :

Auditor G eneral :   HRC M’s 

Financial  C onduct C onforms to 

S tandards
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The National Inquiry in to the Access to Education 
for Children with Disabilities was launched in 
November 2012 with the purpose of looking in to the 
practices, policies and laws related to the education 
for children with disabilities and to determine the 
States role in providing for people with disabilities 
in a non-discriminatory manner, with a special focus 
on the educational needs of children with disabilities. 

The Components of the National Inquiry are;

Research on access to education for children            
with disabilities in Maldives

Preliminary visits

Written submissions

Open hearings

Preparing a report based on the information 
collected from the preliminary visits, written 
submissions and hearings and sharing the report 
with relevant stakeholders, and

Monitor the implementation of the report. 

Preliminary sessions were conducted in 11 Atolls 
around the country till the end of December 2012 
and the sessions in Male’ started in January 2013. 

According to the most recent statistics (2009), 
there are 2,250 children with disabilities registered 
in the Maldives and of these children only 230 have 
access to education.
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The Preliminary sessions of the National Inquiry 
in to the Access to Education for Children with 
Disabilities in Male’ came to an end in April. 

The sessions were conducted in the schools; 
aiming at students, parents, teachers and 
school management and also among the 
relevant stakeholders in the government. 
The purposes of the sessions were to raise 
awareness on the educational rights of children 
with disabilities and determine the situation 
from their perspective. 

At present, the Commission is evaluating the 
outcome of the preliminary sessions and will 
soon announce the date and schedule of the 
hearing.  

Str iv ing for freedom

From the events 
organised to 
commemorate the 9th 
anniversary of HRCM 
and Internat ional 
Human Rights Day 
2012 

Recommendations 
by Human Rights 
Commission of the 
Maldives in the report 
released fol lowing the 
inc idents of February 
8th,  2012

HRCM releases annual 
report 2012
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