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 4 ---------------------------------------------------------------------- )އެސްއާރ އޯ( އޮފީސް  ރީޖަނަލް  ސަދަރން  3.1
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 5 ------------------------------------------------------------------------------- )އޭޑީ( ޑިޕާޓްމަންޓް  އެޑްވޮކަސީ  3.4
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 6 ---------------------------------------------------------------------- )އައިޑީ( ޑިޕާޓްމަންޓް  އިންވެސްޓިގޭޝަން  3.6
 6 ------------------------------------------------------------------ )އެލްޕީޑީ( ޑިޕާޓްމަންޓް  ޕޮލިސީ  އެންޑް  ލީގަލް  3.7
 7 ---------------------------------------------------------------- )އެންޕީއެމް( މެކޭނިޒަމް  ޕްރިވެންޓިވް  ނޭޝަނަލް  3.8

 8 --------------------------------------------------- ވަނަ އަހަރ  ކޮިމޝަނ ން ކޮށްަފއިވާ މ ހިންމ  މަަސއްކަތްތައް  2017 .4

 9 --------------------------------------------------------- ހަރ ދަނާކ ރ ން  ނިޒާމ   ޤާނޫނީ  ގ ޅޭ  ޙައްޤ ތަކާ  އިންސާނީ  4.1
 9 -------------------------------------------------------------------------------- ލަފާދިނ ން: ޤާނޫނީ 4.1.1
 10 ------------------------------------------------------- ބިލ ތައް: ހ ށަހެޅި ހ ށަެހޅ ންަތއް ކޮމިޝަނ ން 4.1.2

 10 ---------------------------------------------------------------- ބްރީފްަތއް  ލީގަލް ތައްޔާރ ކޮށްަފިއވާ 4.1.3

 11 --------------------------------------------------- ަމްއސަލަތައް  ފޯރ ކޮްށދީަފއިވާ އެީހތެރިކަން ޤާނޫނީ 4.1.4
 11 ------------------------------------------- ާޤނޫނ ަތއް  ހ ށަހެިޅފައިވާ ހ ށަެހޅ ންަތއް ކ ރ މަށް އިސްާލޙ  4.1.5

 11 ------------------ ސިޔާަސތ ތައް  ހ ށަހަޅާަފއިވާ ހ ށަހެޅ ންަތއް ިއދާރާތަަކށް ކަާމބެހޭދަޢ ލަތ ގެ ދިާރސާކޮށް، 4.1.6
 12 ---------------------------------------------------------- ބެލ ން  މައްސަލަތައް  ގ ޅ ންހ ރި  ޙައްޤ ތަކާ  އިންސާނީ  4.2

 12 ------------------------------------------------------- ިހސާބ   ތަފާސް ަމއްސަލަތަކ ގެ ހ ށަހަޅާަފއިވާ 4.2.1

 12 ------------------------------------------- އަަދދ   މަްއސަލަިއގެ ނިްނމާފަިއވާ ބަލައި އަހަރ  ވަނ2017ަ 4.2.2
 13 ---------------------------------------------------------- ތަްފީސލ  ނިްނމާފަިއާވގޮތ ގެ މަްއސަލަތައް 4.2.3

 14 --------------------------------------------------- ޚިދ މަތް  ގ1424ެ ަނންަބރ  ގ ޅޭ ހިލޭ ކޮމިޝަނަށް 4.2.4
 15 -------------------------------------------------------- ޒިާޔރަްތތައް  ކޮށްަފއިވާ މަރ ހަާލގައި ތަހ ީގގ  4.2.5

 15 --------------------------- މަަސއްކަތްަތއް  މ ހިްއމ  ަބެއއް ކޮްށފައިވާ ކޮިމޝަނ ން ގ ިޅގެން މަްއސަލަތަކާ 4.2.6
 17 ------------------------------------------------------------------------ ޔ ނިޓް ރައިްޓސް ޗައިލްޑް 4.2.7

 17 ------------------------------------------------------------------ ޔ ނިޓް  ޕްރޮޓެކްޝަން ސްޕެޝަލް 4.2.8

 18 ------------------------------------------------------------------------ ސެކްޝަން  ޓޯޗަރ އެންޓި 4.2.9
 19 ------------- ިޑސެބިލިޓީސް  ވިތް ޗިލްޑްރަން ޮފރ އެޑިއ ކޭޝަން ޓ  އެކްެސސް ޮއން އިންކ އަރީ ނޭޝަނަލް 4.2.10

 މަްއސަލަތަކ ަގއި ވަިކވަކި ކ ރާ ަތޙްީޤޤ  އަދި ހ ށަެހޅ ންތަކާިއ، ރިޕޯޓ ތަކ ަގއިވާ ެނރޭ ކޮމިޝަނ ން 4.2.11

 19 ------------------- ދެެނަގތ ން މިްނަވރ  ކޮށްފަިއވާއަމަލ  ހ ށަހެޅ ންތަކަށް ހ ށަހަޅާަފިއވާ މ ައއްަސސާތަކަށް
 19 -------------- ަބްއދަލ ވ ންަތއް  މ ިހއްމ  ޭބްއވ ނ  ގ ިޅގެން މަްއސަލަތަކާ ހ ށަަހޅާފަިއވާ އަހަރ  ވަނަ 2017 4.2.12
 20 ----------------------- ަމސައްކަްތތައް  ކޮށްަފއިވާ ހަރ ދަނާކ ރ މަށް އިތ ރަށް ނިާޒމް ބެލ މ ގެ މަްއސަލަތައް 4.2.13
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 22 -------------------------------------------------------- ޒިޔާރަްތތައް  ކޮށްފަިއވާ ަމރ ހަލާަގއި ތަޙްީޤޤ  4.2.15
 23 ----------------------------------------------------------------------- ބަްއދަލ ވ ންތައް  އެހެނިހެން 4.2.16

 23 ------------------ ަވރްކޝޮޕްތައް  ބޭްއވ ނ  ެސޝަންތަކާއި ޓްރެިއނިންގ ހިްނގިފަިއވާ އަހަރ  ވަނަ 2017 4.2.17
 25 ----------------------------------------------- ާޤއިމ ކ ރ ން  ޘަޤާފަތެއް ިއޙްިތރާމ ކ ރ މ ގެ  ޙަްއޤ ތަކަށް އިންާސނީ 4.3

 28 ----------------------------------------------------------------------- ކްލިނިކް  ރައިޓްސް ހިއ ަމން 4.3.1

 28 ----------------------------------------- ފަރާތްަތއް  ބަިއވެިރވި ހަރަކާްތތަކާއި ހިްނގާފަިއވާ ކްލިނިކްގައި 4.3.2
 29 -------------------------------------------------------- ހަރ ދަނާކ ރ ން  ކްލަބ ަތއް ރައިޓްސް ހިއ ަމން 4.3.3

 31 ------------------------------------------------- މ ބާާރތް  ކ ިއޒް ަރއިޓްސް ިހއ މަން ސްކޫލް-އިންޓަރ 4.3.4

 32 ------------------------------- ފޯރަމް  ޭބްއވި ގ ޭޅގޮތ ން ަޙއްޤ ތަކާ އިންާސނީ ިއސްެވރިންނަށް ފ ލ ހ ންގެ 4.3.5
 33 --------------------------------------------------------------------------------- ކެމްެޕއިން  ވާނެ 4.3.6

 34 -------------------------------------------------------- އިޤ ރާރ   ޙަްއޤ ތަކ ގެ އިންާސނީ ވިޔަފާިރއާއި 4.3.7
 35 -------------------------------- ިހމެނ ން  ަޙްއޤ ތައް އިންސާނީ ިނޒާމ ގައި  ތަޢ ލީމ ގެ މަތީ ދިވެިހާރއްޭޖގެ 4.3.8

 36 ------------------------ ބަްއދަލ ވ ން  މަަސއްކަތ  ޭބްއވި މ ަދއްިރސ ންނަށް ކިޔަަވއިދޭ ސްޓަޑީޒް ލްޝަސޯ 4.3.9
 36 ------------------------------------------------------------- ތަްމރީނ ަތއް  ގ ޅޭ ޙަްއޤ ތަކާ އިންާސނީ 4.3.10

 37 --------------------------------------- ޕްޮރްގރާމްަތއް  ތަމްރީނ  ކ ިރއަށްެގންެދވ ނ  އަހަރ  ވަނަ 2017 4.3.11
 ގ ޭޅގޮތ ން ހ ށަހެޅ ންތަކާ ހ ށަަހޅާފަިއވާ ދައ ލަތަށް ކޮމިޓީިއން މ ާރޖާކ ރާ މ ޢާަހދާ ޙަްއޤ ތަާކބެހޭ ކ ޑަކ ދިްނގެ 4.3.12

 38 ----------------------------------------------------------------------------------ފޯަރމް  ބޭްއވ ނ 

 40 ------------------------------------- ަބިއވެިރވ ން  ޙަަރކާތްތަކ ގައި ާބއްވާަފިއވާ ަފރާތްތަކ ން އެހެނިހެން 4.3.13
 42 -------------------------------------------- ދ ަވސްތައް  ފާހަގަކޮްށފައިވާ ގ ިޅގެން ޙަްއޤ ތަކާ އިންާސނީ 4.3.14

 43 --------------------------------------------------------------------- ދެެނގަތ ން  ޙާލަތ  ޙަްއޤ ތަކ ގެ އިންާސނީ 4.4
 ހ ށަެހޅ ންަތއް ހ ށަހަޅާފަިއވާ ކ ރ މަށް ތަންފީޒ  ަދއ ލަތަށް ދިވެހި ކޮމިޓީތަކ ން ަޙއްޤ ތަކާބެހޭ އިްނސާނީ އ.ދ. 4.4.1

 43 ------------------------------------------------------------------ ދެެނގަތ ން  މިްނަވރ  ތަންފީޒ ކ ރާ

 43 --------------------------------------------- ތައްޔާރ ކ ރ ން  ޓޫލްކިޓް މޮނިޓަރިްނގ ރައިޓްސް ހިއ ަމން 4.4.2
 މިްނަވރ  ތަންފީޛ ވެފަިއވާ ހ ށަހެޅ ްނަތއް ހ ށަހަޅާަފިއވާ ގ ިޅގެން މަްއސަަލތަކާ ކޮށްފަިއވާ ަތޙ ީޤޤ  ކޮމިޝަނ ން 4.4.3

 43 -------------------------------------------------------------------------------------- ދެެނގަތ ން 
 44 ------- ދެެނގަތ ން  މިންަވރ  ތަންީފޒ ކޮށްފަިއވާ މ ޢާހަދާ ަބިއނަލްއަްޤާވމީ ޙަްއޤ ތަާކބެހޭ ސިާޔސީ ައދި މަދަނީ 4.4.4

 44 ------------------------ދެެނގަތ ން  ކަންތައްަތއް ލާޒިމ ކ ރާ ކ ރ މަށް ކޮމިޝަނ ން ޤާނޫނ ން ޓޯޗަރ އެންޓި 4.4.5
 44 -------- މަަސއްކަތްަތއް  ކޮށްފަިއވާ ކޮމިަޝނ ން ގ ިޅގެން ޕްލޭންއާ އެކްޝަން  ރައިްޓސް ހިއ ަމން ނޭޝަނަލް 4.4.6

 44 ------------------------------------------ މޮނިޓަރކ ރ ން  ަމއްސަަލތައް ނިޒާމ ގަިއވާ ކަރަންޓ ގެ ފެނާއި 4.4.7

 45 ------------------------------------------------------ ދިާރާސކ ރ ން  ގ ޅ ންހ ރި ޙަްއޤ ތަކާ އިންާސނީ 4.4.8
 45 -------------------------------- ދެެނގަތ ން ިމންަވރ  ނ ިހނގާ ހިނގާ ކަންތަްއތައް ގ ޅ ންހ ރި ޙަްއޤ ތަކާ އިންާސނީ 4.5

 45 ------------------------------------------------------------------------------------- ޒިޔާރަތްަތއް  4.5.1

 45 ------------------------------------------------------------------------- ޒިޔާަރތްތައް  މޮނިޓަރިްނގ 4.5.2
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 46 ----------------------------------------------------------------------------- ޒިޔާރަތްަތއް  ފޮލޯއަޕް 4.5.3

 47 -------------------------------------------------------- ެސޝަްނތައް  ަނގާެދވިަފއިވާ ޒިޔާރަތްތަކ ގައި 4.5.4
 48 -------------------------------- މަަސއްކަތްަތއް  ކ ރި ެދނެގަތ މަށް މިްނަވރ  ވަމ ްނދާ ތަންީފޒ  ހ ށަހެޅ ން 4.5.5

 50 ------------------------------------------------------------------------- ަބއްދަލ ވ ންަތއް  ބޭްއވ ނ  4.5.6
 51 ----------------------------------------------------------------------- ރިޕޯޓ   ައހަރީ އެން.ޕީ.ެއމްގެ 4.5.7

 51 ----------- ޝީޓް  ފެކްޓް ހ ށަެހޅ ންތަކ ގެ  ހ ށަަހޅާފަިއވާ ގ ޭޅގޮތ ން ޒިާޔރަތްތަކާ ކޮށްަފއިވާ އެން.ޕީ.ެއމްއިން 4.5.8

 52 -------------------------------- އަތްމަތީފޮތް  މީހ ންގެ ަބންދ ކ ރާ ދަށ ަގއި ބެލ މ ގެ ފ ލ ހ ންގެ ޖަލ ތަކާއި 4.5.9
 52 --------- އަާދހަމަކ ރ ން  މެިޕްނގ ހިމެނޭ މަޢ ޫލމާތ  ތަންތަނ ގެ ބަލަަހއްޓާ މީހ ން ަދށ ން ބެލ މ ގެ ދަޢ ލަތ ގެ 4.5.10

 ވަސީލަތްަތއް މީިޑއާގެ ހ ށަހަޅާހ ށަެހޅ ންަތއް ޚިޔާލ ތަާކއި ފެންނަ ކޮމިޝަނަށް ހިމާޔަތްކ ރ މ ގެގޮތ ން ޙަްއޤ ަތއް އިންާސނީ 4.6

 52 -------------------------------------------------------------------------------- ާއއްމ ކ ރ ން  ބޭނ ންކޮްށގެން
 52 ---------------------------------------- މަޢ ލޫމާތ   ާއއްމ ކ ރެވ ނ  ަޒރީާއއިން ޫނސްބަާޔނ ގެ އަދި ޚަަބރ  4.6.1

 ާއއްމ ްނނަށް ޒަީރްއޔާއިން ީމޑިާއގެ މީސް މަޢ ޫލމާތ  ާއއްމ ޮކށްފައިވާ ކޮމިަޝނ ން އަހަރ  ވަނަ 2017 4.6.2

 55 -------------------------------------------------------------------------- މިްނވަރ   ވާސިލ ވެފަިއވާ

 55 ---------------------------------------------- ބަްއދަލ ވ ްނތައް  ޭބއްވ ނ  މ އަްއސަާސތަކާއެކ  ދަޢ ލަތ ގެ 4.6.3

 56 -------------------------------------------------- ަބއްަދލ ވ ންތައް  ޭބްއވ ނ  ަފރާތްތަކާއެކ  އެހެނިހެން 4.6.4
 57 ----------------------------------------------ބަްއދަލ ވ ްނތައް  ޭބްއވ ނ  ފަރާތްތަކާއެކ  ާވމީބައިނަްލއަޤ   4.6.5

 ސަރަަހްއދީ އަދި ވާމީ ަބއިނަލްައޤ   ަބއިެވިރވެފަިއވާ ޖެނެރަލް ސެްކރެޓަރީ މެްނބަރ ްނނާއި ކޮމިޝަނ ގެ 4.6.6

 57 --------------------------------------------------------------------------------- ބަްއދަލ ވ ްނތައް 

 58 ---------------------------------------------------------------- ކ ރ ން  ހަރ ދަނާ ހިްނގ ން އިާދރީ ކޮމިޝަނ ގެ 4.7
 58 ----------------------------------------------------- ތަރަްއީގކ ރ ން  ަވސީލަތް އިްނސާނީ ކޮމިޝަނ ގެ 4.7.1

 66 ------------------------------------------------------------------------------- ވަނަ އަހަރ ގެ މާލީ ބަޔާން 2017 .5

 68 ------------------------------------------------------------------------------ ނޯޓ ތައް  ބަޔާންތަކާިއގ ޅޭ މާލީ 5.1
 82 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ނިންމ ން  .6
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 ފެށ ން  .1
 

އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކަށް  ރައްވައި،އެންމެހައި މަޚްލޫޤ ންގެ ތެރެއިން އިންސާނ ންގެ ދަރަޖަ މަތިވެރި ކ  
ސ ބ ޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި هللا މާތް  ،ރައްކާތެރިވ މަށް މ ޅި އިންސާނީ އ ންމަތަށް އެންގެވި

 ޙައްޤ ތަކަށް ރައްކާތެރިވ މ ގެ އެ ،އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކަށް އިޙްތިރާމްކ ރައްވައި ،ޝ ކ ރ  ކ ރަމެވެ. އަދި
ޢަލައިވި هللا އެންމެ ރިވެތި މިސާލ  ދެއްކެވި، މ ޅި ދެދޭހަށް ކައ ކ ރެއްވި ރަސޫލ  މ ޙައްމަދ  ޞައްލަ

ތާއި ސަލާމ ގައި ވަސައްލަމްއަށް ޞާލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވ ން އެދި ދ ޢާ ކ ރަމެވެ. އަދި މި ޞަލަވާ
 ރަމެވެ. ޢާލ  އަސްޙާބ ން ޝާމިލް ކ އެކަލޭގެފާނ ގެ 

އިން ވަނަ އަހަރ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ން އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ގެ ދާއިރާ 2017ނިމިގެންދިއަ ، މިއީ
ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ ޝަކ ވާތަކާއި،  މި ރިޕޯޓ ގައި  ލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.ކ ރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅ ވާލައި އެކ ލަވާ

އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާ ތެރިކ ރ ވ މާއި، ޙައްޤ ތަކަށް މ ޖ ތަމަޢ  ހޭލ ން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، އިންސާނީ ކޮމިޝަނ ން 
ތައް ސައްކަތް ބެހޭގޮތ ން އެކިއެކި މ އައްސަސާތަކަށް މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މާއި، ލަފާ ދިނ މާއި، އެ މ އައްސަސާތަކ ގެ މަ

 ރ މ ގެ ގޮތ ން ކ ރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކ   ދި އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ގެ ޙާލަތ ރ މާ އަ ރިވިއ ކ ، މޮނިޓަރކ ރ މާއި
ޙައްޤ ތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީ، ރައްކާތެރި ކ ރ މަށް މި ކޮމިޝަނ ން  މީގެއިތ ރ ން، މި ރިޕޯޓ ގައި ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ  ހިމެނެއެވެ.
 ވާނެއެވެ.އަލިއަޅ ވާލެވިފައި މައްޗަށްވެސްއްތަކ ގެ ޙާޞިލްކ ރެވ ނ  ކަންތަ ދާ މަސައްކަތ ގައި ކޮމިޝަނަށްކ ރަމ ން 

 ،ތެރޭގައި، އިންސާނީ ޙައްޤ ތައް ކ ރިއަރ ވައިއަހަރ ގެ  14ޔަ މޯލްޑިވްސްއިން ވޭތ ވެދި ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 
ވެސް ވަނަ އަހަރަކީ 2017ފާއިތ ވި  ކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތ ން  ގިނަގ ނަ މަސައްކަތްތަކެއްނ ހަނ   ދެމެހެއްޓ މަށް، ރައްކާތެރިކޮށް

 ކާމިޔާބ  އަހަރެކެވެ. އިންސާނީ ޙައްޤ ތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓ މަށް  ކޮށްފައިވާކޮމިޝަނ ން ގިނަގ ނަ މަސައްކަތްތަކެއް 
  332 ހަރ  އިންސާނީ ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބ ނެ ހ ށަހަޅާފައިވާއަގެންދިޔަ ނިމި ،ތެރޭގައި ކ ރަމ ންގެންދާ މަސައްކަތްތަކ ގެ 

އިރ ، ހ ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ 365އެކ ޖ މްލަ  މައްސަލައާ 33ކޮމިޝަނ ން އިސްނަގައިގެން ބަލަމ ންދާ  އިމައްސަލައާ
 ކަން ފާހަގަކ ރަމެވެ. ކޮމިޝަނ ން ބަލައި ނިންމާފައިވާ ( މައްސަލަ މައްސަލަ 271)އިންސައްތަ  74މީގެތެރެއިން 

 އެއިންސާނީ ޙައްޤ ތަކަށް ހޭލ ންތެރި ކ ރ ވައި،  އެންމެހާ ފަރާތްތައްރާއްޖޭގައި ދިރިއ ޅޭ  ،ދިވެހި ރައްޔިތ ންނާއި ،ހަމަމިއާއެކ 
 އެވެ. މިގޮތ ންމަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެ ތެރޭގައި ގިނަ މި އަހަރ ގެ ޙައްޤ ތަކަށް ހ ރ މަތްތެރިކޮށް ހިތ މ ގެ ރޫޙ  އާލާކ ރ މަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީގެއިތ ރ ން،  އިވެއެވެ.ގ ޅޭ ތަފާތ  މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދެވިފަފަރާތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާ  3979ޖ މްލަ 
ދަޢ ލަތ ގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ގައި މީހ ން އިންސާނީ ޙައްޤ ގެ ޙާލަތ  ދެނެގަތ މ ގެ ގޮތ ން މޮނިޓަރކ ރ މާއި، މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް 

އެފަދަ ތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް،  12ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ބަންދ ކޮށްފައި ނ ވަތަ ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ތަންތަނަށް 
އި ބަންދ ކޮށްފައިވާ އެ ތަންތަނ ގަ، ތައް ހިންގާތޯ ބަލައިއަމަލ އިންސާނީ އަދި ދަށ ދަރަޖައިގެ ތަންތަނ ގައި އަނިޔާވެރި، ލާ
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ހަމަމިއާއެކ ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެއެވެ. ފަރާތްތަކާއި، އެ ތަންނަނ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކ ގެ ޙާލަތ  މޮނިޓަރކޮށްފައި
 . ރިވިއ ކޮށް ކޮމެންޓ ކޮށްފައިވެއެވެ ،ހެދިފައިވާ ބައެއް ޤާނޫނ ތަކާއި ސިޔާސަތ ތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ގެ ނަޒަރ ންބަލައި

ކޮށްދިނ މަށް ކޮމިޝަނ ން އިންސާނީ ޙައްޤ ތައް ފޯރ މި އަހަރ  ތެރޭގައި ކޮމިޝަނ ން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 
ދ ތަކ ގައި އިންސާނީ އި ގަވާއިޤާނޫނ ތަކާ މިގޮތ ން، ކ ރިމަތިވެފައިވެއެވެ.ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތްތަކ ގައި ގިނަގ ނަ ގޮންޖެހ ންތަކެއް 

އްމ  ޤާނޫނ ތައް ފާސްނ ކޮށް ބައެއް މ ހިދިމާވާ ދަތިތަކާއި،  ގ ޅޭ ބައިތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް ގެނެވިފައިފައިނެތ މ ންޙައްޤ ތަކާ 
ރާއްޖެ  ،އާއި ނ ދާތީތައް ތަންފީޛ ކ ރެވެމ ންއެންމެ އެދެވޭގޮތ ގައި ބައެއް ޤާނޫނ ލަސްވަމ ން ދިއ މ ން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، 

އްގައި ތަންފީޛ ކ ރެވެމ ން އެކަށީގެންވާގޮތެއިކޮށްފައިވާ މ ޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވ ންތަކ ގައިވާ ކަންކަން އެންމެ ސޮ ،ބައިވެރިވެ
ންމެ ފ ރިހަމައަށް އެނ ގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަ ،ޖެހެއެވެ. ހަމައެހެންމެގިނަ ދަތިތައް ފާހަގަކޮށްލަން ކ ރިމަތިވާ ނ ދާތީ

ނ ންވާ ބަޖެޓ ނެތ މ ގެ ޒަފ ންނަށް ބޭނ ންވާ ފަންނީ ތަމްރީނ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މަށް ބޭކ ރ މަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ މ ވައް
 ކޮމިޝަނަށް  ހަރ އައޮފީސް ޢިމާރާތާއި ބޭނ ންވާ މ ހިންމ  ބައެއް ވަސީލަތްތަކ ގެ ދަތިކަމަކީވެސް ފާއިތ ވެދިޔަ ، އިތ ރ ން

ލަތައް ބަލައި ނިންމ މ ގައި ތަފާތ  އެކި މައްސަ ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހެޅޭން، މީގެއިތ ރ   .ކ ރިމަތިލާން ޖެހ ނ  ބޮޑެތި ގޮންޖެހ ންތަކެވެ
ށަހަޅާ ފަރާތްތަކ ންވެސް ހ އިދާރާތަކ ގެ އިތ ރ ން، މައްސަލަ  އެފަދަ މައްސަލަތަކާއި ގ ޅ ންހ ރި އެހެން ބައެއް މ އައްސަސާތަކާއި 

 .މ ންދާ ދަތިތައް ފާހަގަކ ރަމެވެސަބަބ ން ދިމާވަ ބައެއްފަހަރ  އެކަށީގެންވާ އެއްބާރ ލ ން ނ ލިބ މ ގެ

ދާ މަސައްކަތްތަކ ގައި ކޮމިޝަނ ން ކ ރަމ ން  ،ކ ރިއަރ ވާ ދެމެހެއްޓ މަށް ،ރައްކާތެރިކޮށް ،އިންސާނީ ޙައްޤ ތައް ހިމާޔަތްކޮށް
ޖަމާޢަތްތަކާއި،  މ ޢިއްޔާ ޖަސަރ ކާރ ގެ އިދާރާތަކާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، އިންސާނީ ޙައްޤ ތައް ހިމާޔަތްކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރާ 

  މި ފަރާތްތަކ ން މިހާރ ވެސް އެއް ރޫޙެއްގައި މަސައްކަތްކ ރ މަކީ މ ހިންމ ކަމެއްކަމ ގައި ދެކެމެވެ. އަދި ،އާންމ ފަރ ދ ން ގ ޅިގެން
 ދަންނަވަމެވެ. ޝ ކ ރ  ކަމާއެކ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރި ،އެއްބާރ ލ ން ފާހަގަކޮށް ކޮމިޝަނަށް ދެމ ންގެންދާ

އްޒަފ ންނަށް މ ވަ، ކޮމިޝަނ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ގައި މ ވައްޒަފ ންގެ މަސައްކަތާއި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް
 .އެކ  ޝ ކ ރ  ދަންނަވަމެވެއިޚ ލާސްތެރިކަމާ

 މި ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކާމިޔާބ  މިންވަރ  ކ ރައްވާށިއެވެ! هللا މާތް 
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ވަނަ  190ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާސީ  އަކީ  އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 
ށ( ގައިވާ )ވަނަ މާއްދާގެ  5)ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ގެ ޤާނޫނ ( ގެ  2006/6ޤާނޫނ  ނަންބަރ : މާއްދާއާއި 

ބަރ ންގެ މައްޗަށް ސް މެމްގޮތ ގެ މަތިން، ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ ލަފައާއެކ ، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކ ރައްވާ ފަ
  އެކ ލެވޭ ކޮމިޝާނެކެވެ. 

ސީއާއި ޔާގެ ޤާނޫނ އަސާޞަދަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްކޮމިޝަނ ގެ މައިގަނޑ  މަޤ  
 އި ރަންޖެހޭ މ ޢާހަދާތަކާ ކ  އަމަލ މ ޢާހަދާތަކާ ޤަރާރ ތަކ ގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން  ސަރަހައްދީވާމީ އަދި ބައިނަލްއަޤ 

 އްޤ ތައް ކ ރިއެރ ވ މަށް ޤަރާރ ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން އިންސާނީ ޙައްޤ ތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި އެފަދަ ޙަ
ކަތްކ ރާ އަމިއްލަ މާޔަތްކޮށް ކ ރިއެރ ވ މަށް މަސައްހިއިންސާނީ ޙައްޤ ތައް  ،މިއާއެކ ހަމަދި މަސައްކަތްކ ރ މެވެ. އަ

 އެހީތެރިވެ ހިތްވަރ ދިނ މެވެ. ތްތަކަށް ޖަމާއަ
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 2017 –އަހަރީ ރިޕޯޓ  

 

 ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
4 

 އިދާރާ  ގެ ކޮމިޝަނ   .3

ނަ ދ ވަހ ގެ ވަ 31ވަނަ އަހަރ ގެ ޑިސެންބަރ  މަހ ގެ  2017ވްސްގައި، ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑި
ކޮމިޝަނ ގެ  މ ވައްޒަފ ން މަސައްކަތް ކ ރަމ ން ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. 74އެކ  ޖ މްލަ މެންބަރ ންނާ 05ނިޔަލަށް 

 07އިގަނޑ  ދިނ މަށްޓަކައި މަފޯރ ކޮށް  ތެއްގައިފ ރިހަމަގޮމަސައްކަތަށް ބޭނ ންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން އެންމެ 
ބަހާލެވިފައި ވެއެވެ.  މަސައްކަތްތައްރީޖަނަލް އޮފީހަށް އިމ ކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ގާ ،ންޓަކަށާއިމަޑިޕާޓް

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.   ތަފްސީލ މިގޮތ ން ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތ ގެ 

 ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީސް )އެސްއާރ އޯ( 3.1

ރީޖަނަލް  ހިތަދޫގައި ސަދަރންވަނަ ދ ވަހ  އައްޑޫ ސިޓީގެ  21ވަނަ އަހަރ ގެ ޑިސެންބަރ  މަހ ގެ   2014
ރަށް ފ ޅާކޮށް އޮފީހެއް ގާއިމ ކ ރ މ ގެ މަޤްޞަދ  ތަކ ގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޮމިޝަނ  މަސައްކަތްތައް އިތ  

ޝަނ ގެ ޤާނޫނ ގެ ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމި ،ރައްޔިތ ންނާއި ވީހާ ވެސް ގާތ ން ހިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މާއިއެކ 
 ޙައްޤ ތަކާ ތައް އަދާކ ރ މެވެ. މިގޮތ ން އިންސާނީ މަސްއޫލިއްޔަތ ފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް 20

އް ބެލ މާއި، ގ ޅ ންހ ރި ޤާނޫނީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާ ކ ރ މާއި، އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާ ގ ޅ ންހ ރި މައްސަލަތަ
ންސާނީ އި، އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކަށް އިޙްތިރާމ ކ ރ މ ގެ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މާއި

 އްޤ ތަކާ ޙަގާ ނ ހިނގާ މިންވަރ  ދެނެގަތ މާ އެކ  އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާއި ގ ޅ ންހ ރި ކަންތައްތައް ހިނ
އިންސާނީ  ރ ދަނާކޮށްއެކ  ގ ޅ ން ހަމ އައްސަސާތަކާ ދަޢ ލަތ ގެގ ޅ ންހ ރި ދިރާސާތައް ކ ރ މެވެ. އަދި 

 ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ ޖ ތަމަޢ ރ ކ ރ ވ މާއި މަދަނީ މ ލަތް ޒިންމާދާގ ޅ ންހ ރި މައްސަލަތަކ ގައި ދަޢ   ޙައްޤ ތަކާ
ރަންޖެހޭ އެންމެހާ އެކ  މަސައްކަތް ކ ރ މެވެ. އަދި ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރީ ހިންގ ން ހަރ ދަނާ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ކ 

އްޑޫ އަދި މަސައްކަތްތައް ކ ރ މެވެ. ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީހ ގެ މެންޑޭޓ ގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކީ އަ
 އްމ ލަކ  ސިޓީގެ އިތ ރ ން ގއ އަތޮޅާއި ގދ. އަތޮޅެވެ.ފ ވަ

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް )ކެޑް( 3.2

ގ ޅޭ  ނީ ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރީ ހިންގ މާތަކ ގެ ގޮތ ގައި ހިމެނެމަސްއޫލިއްޔަތ މަންޓ ގެ މައިގަނޑ  ޑިޕާޓްމި 
 މަސައްކަތްތަކާ ކޮމިޝަނ ގެ ބަޖެޓާ ނާ ގ ޅ ން ހ ރި ހ ރިހާ މަސައްކަތްތައް ކ ރ މެވެ. މިގޮތ ން މ ވައްޒަފ ން

ގ ޅ ން ހ ރި އެންމެހާ ކަންކަން ރަވާ ހިންގ މ ގެ އިތ ރ ން ޕްރޮކިއ މެންޓ ގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސ މާ 
ކޮމިޝަނ ގެ މ ދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓ ން ހިމެނެއެވެ.  މަސައްކަތްތައް ކ ރ މާގ ޅޭގޮތ ން ކ ރަންޖެހޭ 

ން އެކ ލަވާލ މ ގެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކ ރ މ ގެ އިތ ރ ން ދ ރ  ރާސްތާގެ ކޮމިޝަނ ގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭ
ންޓ ން ކ ރަމ ން ގެންދާ މ ހިއްމ  ބައެއް މަޑިޕާޓްލޭން އެކ ލަވާލ މަކީ ވެސް މި ވަރކްޕްލޭނާއި އަހަރީ ވަރކް ޕް

 ހިންގ މާ ރަކާތްތައް ހިމެނޭ ހަ އަހަރީ ވަރކްޕްލޭންގައިށް ކަނޑައަޅާ ކަކަންކަމެވެ. ހަމަ މިއާއެކ  ކޮންމެ އަހަރަ
ރާކާތްތަކަށް ބޭނ ންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން މަންޓްތަކ ން ހިންގާ ހަޑިޕާޓް އެކ ، ކޮމިޝަނ ގެ އެހެން 
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ތަކ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ. ހިއ މަން ރިސޯސްއާ ގ ޅޭ މަސްއޫލިއްޔަތ ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ ވެސް ކެޑ ގެ 
ނ ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ ފެންވަރ  ބެލ މ ގެ ނިޒާމ ގެ މަސައްކަތްތައް ރަވާ މަސައްކަތްތަކ ގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަ 

ހިންގ މާއި، އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ބޭނ ންވާ 
ރަމ ންގެންދާ ކ   މި ޑިޕާޓްމަންޓްއިންތަމްރީނ ގެ ފ ރ ޞަތ ތައް ހޯދައި ދިނ މ ގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކ ރ މަކީ 

މ ހިއްމ  މަސައްކަތްތަކެވެ. އަދި މީގެ އިތ ރ ން ކޮމިޝަނ ގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއ ނިކޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ 
ތަކ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތ މެންޓ ގެ ޑިޕާޓްކަކީ ވެސް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒ  )އައި.ސީ.ޓީ(ގެ މަސައްކަތްތަ
 މ ހިއްމ  މަސައްކަތެކެވެ. 

  )ސީބީ(ކޮމިޝަން ބިއ ރޯ  3.3

 ސަރަހައްދީ ދި މ އައްސަސާތަކާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަ ދަޢ ލަތ ގެ ކޮމިޝަން ބިއ ރޯގެ ޒިންމާތަކ ގެ ތެރޭގައި 
 2006/6 ނަންބަރ  ފަރާތްތަކާއި ގ ޅ ން ބަދަހިކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގ މާއި، ޤާނޫނ 

ތިން ގެ މަނަ މާއްދާގެ )ދ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ  ވަ 20)ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ގެ ޤާނޫނ (ގެ 
. މީގެ އިތ ރ ން ގ ޅޭގޮތ ން މީޑިއާއަށް ދޭންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ދިނ ން ހިމެނެއެވެ ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތްތަކާ

ންތައްތައް ކޮމިޝަނ ގެ މެމްބަރ ންނަށް ބޭނ ންވާ އިދާރީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ ކަ
ގ ޅޭގޮތ ން ކ ރަންޖެހޭ  ގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓ މާމްކޮށް ބެލެހެއްޓ މާއި ކޮމިޝަން ބައްދަލ ވ ންތަކ އިންތިޒާ

 ކ ރާ މަސައްކަތްތައް ކ ރ މެވެ. ހަމަ މިއާއެކ  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ކޮމިޝަނ ން
އެކ ،  އް ކ ރ މާރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނ ންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ ގޮތ ން 

ނީ ޙައްޤ ތައް އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކަށް މަސައްކަތްކ ރާ މަދަނީ ޖަމ ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގ ޅިގެން އިންސާ
ތަކ ގެ ލިއްޔަތ މަސްއޫކ ރިއެރ ވ މ ގެ ގޮތ ން ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން ހިމެނެނީ ސިބީގެ 

 ތެރޭގައެވެ.  

 އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓް )އޭޑީ( 3.4

އި ވަނަ މާއްދާގެ )މ(ގަ  20ގެ ޤާނޫނ (ގެ )ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ   2006/6ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
އްޖޭގައި ދިރިއ ޅޭ ރާ ޅޭ ގޮތ ން ދިވެހި ރައްޔިތ ންނާގ  ގެ މަތިން  އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ  

ރ މަތްތެރިކޮށް ޙ  އެ ޙައްޤ ތަކަށް އި ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ ވާ މެދ ގައެހެނިހެން ޤައ މ ތަކ ގެ މީހ ންގެ 
މައިގަނޑ   މަންޓ ގެ ޑިޕާޓްމަސައްކަތްތައް ކ ރ މަކީ މި  އާލާކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ކ ރަންޖެހޭ ހިތ މ ގެ ރޫހ 

 ލިއްޔަތ ތަކެވެ.މަސްއޫ
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 ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް )އާރއެމްޑީ( 3.5

 2006/6ގެ މައިގަޑ  މަސައްކަތްތަކަކީ ޤާނޫނ  ނަންބަރ  މަންޓ ޑިޕާޓްމޮނިޓަރިންގ ރިސަރޗް އެންޑް 
ގެމަތިން  ވަނަ މާއްދާގެ )ފ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ   20)ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނ (ގެ 

ސާތަކ ގެ ރިޕޯޓް ރާއެ ދި  ށް ކަނޑައަޅާ ދިރާސާތައް ކ ރ މާބެހޭގޮތ ން ކޮމިޝަނ ން ކ ރ މަ އިންސާނީ ހައްޤ ތަކާ
ވެހިރާއްޖެ ދި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޙައްޤ ތަކާވަނަ ބާބ  2ތައްޔާރ ކ ރ މާއި ޤާނޫނ އަސާސީގެ 

  ޙައްޤ ތަކާ ތަކ ން ލިބިދީފައިވާ ތަޞްދީޤ  ކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤ ވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ގެ މ ޢާހަދާ
އެހެނިހެން  ސަރ ކާރާ ގ ޅިގެން  ދެނެގަނެ، މި މ ޢާހަދާތަކާ ރ  މިނިވަންކަން ދަޢ ލަތ ން ފޯރ ކޮށްދޭ މިންވަ

ރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކ ން ތަންފީޒ  ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަމ ގެ ޙާލަތ  ވަޒަންކޮށް، ކޮމިޝަނ ން ތައްޔާރ  ކ 
ލަތ  ހ ރި ނެތް ހާޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރ ކ ރ މެވެ. އަދި ދިވެހިރާއް

ސް އާރ  އެމް ވެމަކީ ރަކާތްތައް ހިންގ ސޫލ ތަކ ގެ މަތިން މޮނިޓަރިންގ ހަ ބެލ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އ ގޮތް
 ލިއްޔަތ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.  ޑީގެ މަސްއޫ

 އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް )އައިޑީ( 3.6

މިޝަންގެ )ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮ 2006/6މަންޓ ގެ މައިގަޑ  މަސައްކަތަކީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ  ޑިޕާޓްމި 
ންސާނީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( އަދި )ރ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން އި 20ޤާނޫނ (ގެ 

ބްލިކް އިންކ އަރީ އްޤ ތަކާގ ޅޭ ދާއިރާތަކ ން ޕަޙައިންސާނީ  ސަލަތައް ބަލާ ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މާޙައްޤ ތަކ ގެ މައް
 ބ  ބެލެހެއްޓ މާ ގެ ތަފާސް ހިސާގ ޅ ންހ ރި މައްސަލަތަކ   ންސާނީ ޙައްޤ ތަކާ ހ ށަހެޅޭ އިހެދ މާއި ކޮމިޝަނަށް

ނިޒާމ ގެ  ހެއްޓ މ ގެލޫމާތ  ބެލެ އ ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތަކ ގެ ޓްރެންޑ ތައް ހޯދ މާއެކ  ޝަކ ވާތަކ ގެ މަ
 މެވެ.ލޫމާތ ތައް ދެނެގަނެ އެކަމާގ ޅޭ ރިޕޯރޓ ތައް ތައްޔާރ ކ ރ ތެރެއިން މ ހިންމ  މައ 

 ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް )އެލްޕީޑީ( 3.7

 2006/6ލިއްޔަތ ތަކ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  ޤާނޫނ  ނަންބަރ  މަންޓ ގެ މަސްއޫޑިޕާޓްލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ކ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  20)ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނ (ގެ 

ލެއްގެ ޤާނޫނެއް ނ ވަތަ ޤަވާޢިދެއްގެ ސަބަބ ން ކ ރެވޭ އިދާރީ އ ސޫ އަމަލ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގައި ކަންތައްތަކ ގެ 
މިފަދަ އ ނިކަން ހ ރި ނަމަ އެކަމެއް ، ކަށް އ ނިކަމެއް ލިބޭތޯ ބެލ މާއެއްވެސް މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤަ 

ލ ތައް އިދާރީ އ ސޫ ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދ ތަކާ ށ ން އަލަށް އެކ ލަވާލާރަނގަޅ ކ ރަން ހ ށަހެޅ މާ މި މާއްދާގެ )ޅ(ގެ ދަ
އެކ ލަވާލ މ ގައި އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާގ ޅޭ މަޝްވަރާއާ ލަފާދިނ މާ މި މާއްދާގެ )އ(ގެ ދަށ ން، އިންސާނީ 

މ ޢާހަދާތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން ސަރ ކާރަށް ލަފާދިނ މަށް  ސަރަހައްދީޙައްޤ ތަކާ ގ ޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި 
)ހިއ މަން ރައިޓްސް  2006/6އަދާކ ރ މެމެވެ. ޤާނޫނ  ނަންބަރ   މަސްއޫލިއްޔަތ ންނަ ކޮމިޝަނ ގެ މައްޗަށް އޮ
ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މާ ކޯޓ ގައި ކޮމިޝަނ ގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން،  24ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނ (ގެ 
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ން ގައި ޤާނޫނީގޮތ  މިނޫން ގޮތް ގޮތ ން ވެސް ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ގެ ނަމ  ފަރާތ ން ވަކާލާތ ކ ރ މާ
ފާދިނ މާ ލަ  ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމާކޮމިޝަނ ން ބަލާ މައްސަލަތަކ ގައި ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރ މާ 
މާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓ މ ގެ ގޮތ ން ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލަފާއާ މަޝްވަރާތައް ކޮމިޝަނ ގެ އިންސާނީ ޙައްޤ ތައް ހި

ގޮތ ން ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނ ންވާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން މެންބަރ ންނަށް ދިނ މާ އެހެނިހެން ގޮތް 
ފޯރ ކޮށްދިނ މެވެ. މީގެ އިތ ރ ން ސަރ ކާރ ން އެކަށައަޅާ އަދި އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތ ތަކާއި އެހެނިހެން 

 ތަކަކާ ލަވާލެވިފައިވާ ސިޔާސަތ އޮނިގަނޑ ތަކަކީ އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެ މަތިން އެކ 
 އޮނިގަނޑ  ތަކެއްތޯ ބެލ މެވެ.

 ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް )އެންޕީއެމް( 3.8

ންކަން ގެއްލޭ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމ ގެ މައިގަޑ  މަސައްކަތްތަކ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މިނިވަ
ރި ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެ ތަންތަނ ގައިގޮތަށް އެކަހެރިކ ރެވިފައި ނ ވަތަ ބަންދ ކ ރެވިފައި ބައިތިއްބާ މީހ ން ތިބޭ 

އި ހިނގާތޯ ބެލ މާއި މަލެއް ހިނގާތޯ އާއި އެފަދަ ކަމަކަށް މަގ ފަހި ވާނެ ފަދަ ކަމެއް ތަނ ގަދަށ  ދަރަޖައިގެ އަ
ލަތާއި، މ  ހާ އްގޮތްވާ ގޮތ ގެ މަތިން ތަނ ގެ އާއްއެ ންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ގެ މިންގަނޑާ އެފަދަ ތަންތާގައި އި
ޒިޔާރަތްކ ރ މެވެ.  ވާއިދ ން ރ ކ ރ މަށްޓަކައި އެތަންތަނަށް ޤަޤާއިމްކ ރެވިފައިވާކަން ކަށަވަ އިދާރީ އޮނިގަނޑ  

ކ ރެވެނީ އަމަލ  ދ  ބެލ މ ގެ ދަށ ގައި ތިބޭ މީހ ންނާއި މެ ދަޢ ލަތ ގެމީގެ އިތ ރ ން މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް 
ގޮތަށްތޯ ބެލ މަށް އެއް ގަނޑ ތަކާވާމީ މިންޤާނޫނ  އަސާސީއާއި ޤާނޫނ ތަކާއި ޤަވާއިދ ތަކާއި އަދި ބައިނަލްއަޤް 

ޅ ންތައް ހ ށަހަޅައި ކަމާބެހޭ މ އައްސަސާތަކަށް ލަފާދީ ހ ށަހެދަޢ ލަތ ގެމެދ   ފަހ  ފާހަގަކ ރެވޭ ކަންތައްތަކާ
ންކަން ނައްތާލ މަށް ކަތަކަށް މަގ ފަހިވާ އަމަލ އެފަދަ ތަންތާގައި އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ އަދި ދަށ  ދަރަޖައިގެ 

 މަސައްކަތްކ ރ މެވެ.   ތަކ ން ރައްކާތެރިވެފައިވާ މާހައ ލެއް ޤާއިމ ކ ރ މަށްއަމަލ އެކ  އެފަދަ ތްކ ރ މާއްކަމަސަ
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 މ  މަސައްކަތްތައް ރ  ކޮމިޝަނ ން ކޮށްފައިވާ މ ހިއް ވަނަ އަހަ  2017 .4

ނ  އަސާސީ އާއި ވަނަ އަހަރ  ކޮމިޝަނ ން ކޮށްފައިވާ މައިގަނޑ  މަސައްކަތްތައް އަމާޒ ކ ރެވިފައި ވަނީ ޤާނޫ 2017
ކާއި ގެ ޤާނޫނ (ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަ)ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ  2006/6ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ސައްކަތްތައް މައްޗަށެވެ. މިގޮތ ން ކ ރެވ ނ  މަ ތައް އެންމެ ފ ރިހަމަ ގޮތ ގައި އަދާކ ރ މ ގެމަސްއޫލިއްޔަތ 
ގައި  ޕްލޭންރާސްތާ ސްޓްރެޓެޖިކް ދ ރ   އަށް އެކ ލަވާލައިފައިވާ ކޮމިޝަނ ގެ 2020-2016އަމާޒ ކ ރެވިފައިވަނީ 

، ށަވަރ  ކޮށްދިނ މާއިދާއިރާ ކަމ ގައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤ ތައް ކަ  3 ދިނ މަށް ކަނޑައަޅައި ފައިވާ މައިގަނޑ  އިސްކަން

ށް ފެންވަރ  ރަނގަޅ  ހަރ ދަނާކޮ ކޮމިޝަނ ގެ ހިންގ ން  ،އިންސާނީ ޙައްޤ ތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކ ރިއެރ ވ މ ގެ އިތ ރ ން
  ދ މަތެއް ފޯރ ކޮށް ދިނ މަށެވެ.ހި
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 ޙައްޤ ތަކާ ގ ޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ ން އިންސާނީ  4.1
 ން ދިނ  ޤާނޫނީ ލަފާ  4.1.1

 ކޮމިޝަނ ން ބަލަމ ންދާ މައްސަލަތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން ތައްޔާރ ކ ރެވ ނ  ޤާނޫނީ ލަފާ: 4.1.1.1

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ  ނ ހެދި ދިގ  މ އްދަތެއް  4.1.1.1.1
 ފާއިތ ވެފައިވާ މައްސަލައާ ގ ޅޭގޮތ ން.

ށަހަޅާފައިވާ އޮފީހ ން އިސްތިޢ ނާފަށް ހ  ރނީ ޖެނެރަލްގެ ޓައެ 4.1.1.1.2
ގ ޅޭ ޝަރ ޢީ މައްސަލައިގެ އިސްތިޢ ނާފ   ބިދޭސީ ރައްޔިތަކާ

ބަލައިނ ގަތ މަށް ހައިކޯޓ ން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވ މާ ގ ޅިގެން 
 ގ ޅޭގޮތ ން.  ކ ރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާއިތ ރަށް 

އްޤ ތައް ހ ންނާއި ބަންދ ކ ރެވޭ މީހ ންގެ ޙަހައްޔަރ ކ ރެވޭ މީ 4.1.1.1.3
މައްސަލައަކާ  3ނިގ ޅައިގެންފައި ވާކަމަށް ބ ނެ ހ ށަހަޅާފައިވާ  

 ގ ޅޭގޮތ ން.
މާލެ ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ދިރިއ ޅޭ ފަރާތްތަކަށް އާސަންދައިގެ  4.1.1.1.4

ގަޑިއިރަށްވ ރެ ގިނައިރ ވެ މާލެ ގެނެވޭގޮތް  8އެހީ ހަމަނ ޖެހި 
ނިޔާވެފައިވާތީ،  ތްތައްނ ވ މ ގެ ސަބަބ ން ފަރ ވާ ނ ލިބި އެފަދަ ފަރާ

ލަތެއްގައި ފަރ ވާއަށްޓަކައި އިތ ރ  މަރ ކަޒަކަށް ނ ވަތަ މިފަދަ ހާ 
ލަތެއް ވި ފ ރާނައަށް ނ ރައްކާ ވާފަދަ ހާ މާލެ ފަދަ ތަނަކަށް ނ ގެނެ 

މެދ ވެރިވެދާނެތީ އާސަންދައިގެ ދަށ ން ބަލިމީހ ން ހަޔަރ 
 ފޮނ ވ މަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޤަވާއިދ ތަކާއި ސެންޓަރަކަށް

 ގ ޅޭގޮތ ން. ޔާސަތ ތަކާސި
 ފަރ ވާއާ ގ ޅޭގޮތ ން. ސިއްހީ ބަންދ ގައި ތިބި ފަރާތްތަކ ގެ  4.1.1.1.5
)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނ ( ގެ ދަށ ން  2013/13ޤާނޫނ  ނަންބަރ :  4.1.1.1.6

 ގ ޅޭގޮތ ން. މައްސަލައަކާބަލަމ ންދާ 
ލޫމާތ  ހޯދ މަށް އެދި ފޮނ ވާ މައ  ބަލަމ ންދާ މައްސަލަތަކާ ގ ޅިގެން 4.1.1.1.7

 ބެހޭގޮތ ން. ކާކ ރާނެ ގޮތާ ލ އަމަސިޓީތަކާމެދ  
 ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން ތައްޔާރ ކ ރެވ ނ  ޤާނޫނީ ލަފާ: 4.1.1.2

 ލާ ގ ޅޭގޮތ ން. މަސައްކަތަށް ހަދާފައިވާ އ ސޫއަންދާސީ ހިސާބ  4.1.1.2.1
 ލާ ގ ޅޭގޮތ ން.އ ސޫޕްރޮކިއޮމަންޓް މަސައްކަތްތަކަށް ހަދާފައިވާ  4.1.1.2.2
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ހަގަ ކ ރ މ ގެ ޙައްޤ ތަކ ގެ ދ ވަސް ފާވާމީ އިންސާނީ ބައިނަލްޢަޤް  4.1.1.2.3
ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާ ބާއްވާ މާލަމ ގެ ގޮތ ން ބޭއްވ މަށް

ސައ ންޑާއި، ލައިޓިންގ އަދި ޑެކަރޭޝަންސް އިންތިޒާމ ކޮށްދޭ 
 ފަރާތާއެކ  ވެވ ނ  އެއްބަސްވ މާ ގ ޅޭގޮތ ން. 

 2ގެ އިދާރާ  ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 4.1.1.2.4
ދ ވަހ ގެ މ އްދަތަށް ފޮޅާ ސާފ ކޮށް ދިނ މ ގެ އެއްބަސްވ މާ  އަހަރ 

 ގ ޅޭގޮތ ން.
ގެ މަސައްކަތް  2017ރައިޓް ސައިޑް އޮފް ލައިފް ރިސަރޗް  4.1.1.2.5

ލާފައިވާ ކޮސްޓް ޝެއަރިންގ ޔޫއެންޑީޕީއާ އެކ  ކ ރ މަށް އެކ ލަވާ 
 ގ ޅޭގޮތ ން. ގެ ޑްރާފްޓާ މަންޓ  އެގްރި

 ގ ޅޭގޮތ ން ތައްޔާރ ކ ރެވ ނ  ޤާނޫނީ ލަފާ:ކޮމިޝަނ ގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކާ  4.1.1.3

މެދ ،  ހއ. އިހަވަންދޫގައި ދިރިއ ޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާ 4.1.1.3.1
ހއ. އިހަވަންދޫ ކައ ންސިލ ން ހަރ ކަށި ފިޔަވަޅ ތަކެއް އަޅާފައިވާ 

 މައްސަލައާ ގ ޅޭގޮތ ން.
 ކޮމިޝަނ ން ހ ށަހެޅ ންތައް ހ ށަހެޅި ބިލ ތައް  4.1.2

 ހެއްކާބެހޭ ބިލ . 4.1.2.1

 ބެހޭ ބިލ .ލީމާތައ  4.1.2.2

 މ  ވޯޓ  ނެގ މ ގެ ބިލ .އާއްޔާލ  ހޯދ މ ގެ ހިރައްޔިތ ންގެ  4.1.2.3

 ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ ލީގަލް ބްރީފްތައް  4.1.3

 ޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ މިނިވަންކަމާ ގ ޅޭގޮތ ން.ހި 4.1.3.1

 ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކ ރ މާ ގ ޅޭގޮތ ން. 4.1.3.2

 .އިންސާނީ ޙައްޤ ގެ ނަޒަރ ން ހައްޔަރ ކ ރ މާއި، ބަންދ ކ ރ ން 4.1.3.3
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 ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދީފައިވާ މައްސަލަތައް  4.1.4

މައްސަލަ އެއްގައި އެ ފަރާތްތަކ ން ކޯޓަށް  2ޤާނޫނީ އެހީއަށް އެދި ހ ށަހަޅާފައިވާ  4.1.4.1
  ހ ށަހަޅާނޭ ލިޔެކިޔ ން ފ ރިހަމަ ކ ރ މަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން.

 ޤާނޫނ ތައް އިސްލާޙ  ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ ންތައް ހ ށަހެޅިފައިވާ  4.1.5

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލ ތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނ ( އާއި، ޤާނޫނ   14/2013ޤާނޫނ  ނަންބަރ :  4.1.5.1
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލ ތަކާއި  - 14/2013)ޤާނޫނ  ނަންބަރ : ، 10/2015ނަންބަރ : 

 މ ގެ ޤާނޫނ (.  ގެނައ ވަނަ އިސްލާހ   1ލްގެ ޤާނޫނ  އަށް ޕެރޯ

 ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހ ށަހެޅ ންތައް ހ ށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސަތ ތައް ދަޢ ލަތ ގެ ދިރާސާކޮށް،  4.1.6

 ޖެންޑަރ އީކ އަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން. 4.1.6.1

 ކ ޑަކ ދިންގެ ޙައްޤ ތަކާއިބެހޭ ޕޮލިސީ ރިވިއ  ރިޕޯޓ . 4.1.6.2

 1412ގ ޅޭ ނަންބަރ  އިމްކޮށްފައިވާ ހިލޭ ޤާފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީގައި މިނިސްޓްރީ އޮ 4.1.6.3
 ކ ރަމ ންދާ ސިޔާސަތ .އަމަލ އިން 

 ލ . ތ  ހޯދ މާއި ހޯދައިދިނ މ ގެ އ ސޫމައ ލޫމަ 4.1.6.4

މާޅޮސްމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީ ކިނޮޅަހ  ކައ ންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތ ން ކޮމިޝަނ ގެ ކޮމެންޓަށް  4.1.6.5
ގޯއްޗަށް އެދި އެދި ފޮނ ވާފައިވާ ދިރިއ ޅ މަށްޓަކައި ދޫކ ރާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯމާއި 

 ލ . މ ތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނ މ ގެ އ ސޫހ ށަހަޅާ ފޯ

 ވާއިދ . ބްރޯޑްކާސްޓްކ ރ މ ގެ ޤަ  4.1.6.6

 ޕޮލިސީ.  ޓަރ ޕްލޭން އަދި މެންޓަލް ހެލްތ ހެލްތ  މާސް 4.1.6.7

 ވާއިދ . ނަލް ފާމަސޫޓިކަލް ބޯޑ  ހިންގާ ޤަނޭޝަ 4.1.6.8

 ދިރާސާކ ރ މާބެހޭ ޤަވާއިދ .  ސިއްހީ 4.1.6.9
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 މައްސަލަތައް ބެލ ން  އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާ ގ ޅ ންހ ރި  4.2

 ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކ ގެ ތަފާސް ހިސާބ   4.2.1

ނަށް މައްސަލަ ކޮމިޝަ 365އް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބ ނެ ޖ މްލަ އިންސާނީ ޙައްޤެ ވަނަ އަހަރ  2017
 ނެއެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ހިމެ 33ހ ށަހަޅާފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ކޮމިޝަނ ން އިސްނަގައިގެން ބަލަމ ންދާ 

ވެއެވެ. މިއީ މައްސަލަ މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނ ން ބަލައި ނިންމާފައި 271މައްސަލަތަކ ގެ ތެރެއިން 
 އިންސައްތައެވެ. 74ވަނަ އަހަރ  ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތަކ ގެ  2017

 
 
 " ނިސްބަތްވެފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް އެއް ބާވަތަށްވ ރެ ގިނަ "މައްސަލައިގެ ބާވަތައް ނޯޓ :

 ނިންމާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަދަދ  ވަނަ އަހަރ  ބަލާ 2017  4.2.2

 މިހާރ  ބަލަމ ންދާ  ގައި ނިންމ ނ   2017 އަހަރ  
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 ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއ މަން ރައިޓްސް 
13 

2011 38 0 
2012 42 2 
2013 40 12 
2014 51 20 
2015 39 11 
2016 85 34 
2017 271 94 
 173 576 ޖ މްލަ 

 

ކ ރީ  ކާ ރ  ހ ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަވަނަ އަހަ 2017ވަނަ އަހަރ  ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ،  2017 :ނޯޓް 
 .މައްސަލަތަކެވެ އަހަރ  ނިންމި  އަހަރ ތަކ ގައި ނ ނިމި ހ ރި މައްސަލަތަކ ގެ ތެރެއިން މި

 މައްސަލަތައް ނިންމާފައިވާގޮތ ގެ ތަފްސީލ   4.2.3

 ނިންމާފައިވާ ގޮތް  
މައްސަލައިގެ 

 ޢަދަދ  
 35 މ ންދާކަމަށް އްލ ކ ރ މަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކ ރަ މ އައްސަސާތަކ ން މައްސަލަ ހަ 1
 26 މ އައްސަސާތަކަށް ހ ށަހެޅ ންތައް ހ ށަހަޅައި މައްސަލަ ނިންމާފައި  2
 129 ޙައްޤެއް ގެއްލިފައި ނ ވާކަމަށް  3
 9 އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ގ ޅ މެއް ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް  4
 55 ންއްސަސާތަކ ން ފިޔަވަޅ  އަޅާފައިވ މ މައްސަލަ ހައްލ ރ މަށް ކަމާބެހޭ މ އަ  5
 4 ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން މައްސަލަ ކ ރިއަށް ގެންދަން ބޭނ ން ނ ވާތީ  6
 7 ޝަރީއަތ ގެ މަރ ހަލާ ކ ރިއަށްދާތީ  7
 3 ލޫމާތާއެކ  މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މަށް އިތ ރ  މައ  8
 40 އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިނ ވާތީ  9
 4 މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން އެއްބާރ ލ ން ލިބިފައިނ ވާތީ  10
 107 އްލ ވެފައިވާތީ މައްސަލަ ހަ 11
 56 މައްސަލަ ސާބިތ ވެފައިނ ވާތީ  12
 48 ކ ރަންވީ ގޮތާމެދ  ލަފާދީފައިވާތީއަމަލ  13
 9 އެހެން މ އައްސަސާތަކ ގެ ސަމާލ ކަމަށް ގެނެވިފައިވާތީ  14
 40  އްލ ކ ރ މަށް ލަފާދެވިފައިވާތީމަރ ހަލާގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހަ ޝަރ އީ 15
 4 ތީ މައްސަލަ ހ ށަހެޅިފަރާތ ން ޙަޤީޤަތާއި ހިލާފ  މައ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްފައިވާ  16
 576 ޖ މްލަ  
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 ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
14 

 

 

 ކ ރީ އަހަރ ތަކ ގައިރ  ހ ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ވަނަ އަހަ 2017ވަނަ އަހަރ  ބަލަމ ންދާ މައްސަލަތަކަކީ،  2017 ނޯޓް:
 .ބަލަމ ންދާ މައްސަލަތަކެވެނ ނިމި ހ ރި މައްސަލަތަކ ގެ ތެރެއިން މިއަހަރ  

 ގެ ޚިދ މަތް 1424ކޮމިޝަނަށް ހިލޭ ގ ޅޭ ނަންބަރ   4.2.4

ގެއްލ މ ގެ ފ ރ ސަތ އޮތްކަމަށް ގަބޫލ ކ ރެވޭ އް ގެއްލިގެން، ނ ވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެ
ލަތްތަކ ގައި ފަސޭހައިން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މ ގެ ފ ރ ސަތ  ތަނަވަސް ހާ

އިމ ކޮށްފައިވާ ހިލޭ ގ ޅޭ ޤާމަހ ން ފެށިގެން ވަނަ އަހަރ ގެ ޖ ލައި  2010ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި 
އައ  މައްސަލަ  40، ކޯލ  ލިބި 745އަށް މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ޖ މްލަ  1424 ނަންބަރ 

 އެވެ.ހ ށަހަޅާފައިވެ
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 ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއ މަން ރައިޓްސް 
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 ޒިޔާރަތްތައް  ކޮށްފައިވާ ލާގައި ތަހ ގީގ  މަރ ހަ  4.2.5

ވަނަ އަހަރ ތެރޭގައި އެކި ދާއިރާތަކ ން ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާ  2017 
ގ ޅ ންހ ރި ޒިޔާރަތެއްކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޒިޔާރަތްތަކ ގައި މައްސަލަތަކާ  30ގ ޅިގެން 

 ލޫމާތ  ސާފ ކޮށް، ލިޔެކިއ ންތައް ހޯދާފައިވެއެވެ.އ ފަރާތްތަކ ން މަ

  

 
 
 

  
 
 
 

 މައްސަލަތަކާ ގ ޅިގެން ކޮމިޝަނ ން ކޮށްފައިވާ ބައެއް މ ހިއްމ  މަސައްކަތްތައް  4.2.6

 ސިއްހީ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި، ރަނގަޅ  ފެންވަރ ގެ  23ޤާނޫނ  އަސާސީގެ   4.2.6.1
ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ދިރިހ ރ މ ގެ  21އަދި   ލިބ ން ދ މަތްތައް ހި 

 ޙައްޤާއި، އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި، ނަފ ސ  ރައްކާތެރިކ ރ ން.

ވަނަ އަހަރ ގެ  2016ކ.ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދ ގައި ހ ރި ފަރާތެއް 
ކޮމިޝަނ ން އިސްނަގައިގެން ، ވަނަ ދ ވަހ  ނިއައ ވެފައިވާތީ 30އޮގަސްޓ  މަހ ގެ 

ފާހަގަކ ރެވ ނ  ކަންކަން ތަޙ ޤީޤަށް ، ބަލާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތަޙ ޤީޤ  ނިންމައި
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ކ ރ މަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް ހ އިސްލާ
 ކޮށްފައިވެއެވެ. ހިއްސާ

ރ ގެ އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަ 2016ފިޔަވަތީގައި ބަލަހައްޓަމ ން ދިޔަ ތ އްތ  ކ އްޖަކ  
ނިއައ ވި މައްސަލައާއި ފިޔަވަތީގައި ދިރިއ ޅެމ ންދާ ކ ދިންގެ  މަހ ގެ ތެރޭގައި 

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ވެފައިވާ މިންވަރ  ދެނެގަތ މަށްޓަކައި ކޮމިޝަނ ން 
ތަޙ ޤީޤަށް ފާހަގަކ ރެވ ނ  ކަންކަން ، ކ ރިޔަށްގެންދިޔަ ތަޙ ޤީޤ  ނިންމައި

 ޒިޔާރަތްކ ރި މައްސަލައިގެ ބާވަތް  ޒިޔާރަތ ގެ އަދަދ  

 ގ ޅ ންހ ރި  އިދީންނާގަ 3

 ކ ޑަކ ދިންނާއި އަންހެނ ންނާ ގ ޅ ންހ ރި  4

  ފ ލ ހ ންނާ ގ ޅ ންހ ރި 2

 ދާއިރާއާ ގ ޅ ންހ ރި  ސިއްހީ 7

 ޅ ންހ ރި ދަށ ގައި ހ އްޓާ ނިއައ ވެފައިވާ މީހ ންނާ ގ ބެލ މ ގެ ދަޢ ލަތ ގެ 5

 ލާއިންސާނީ އަނިޔާއާ ގ ޅ ންހ ރި  9

 ޖ މްލަ  30
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ކ ރ މަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ހ ލާއިސް
 ކޮށްފައިވެއެވެ.ހިއްސާމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާ 

     

ކޮންމެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އިދާރީ ހިންގ މ ގެ ދާއިރާއިން  43ޤާނޫނ  އަސާސީގެ  4.2.6.2
ކާ މީހަކާމެދ ވެސް ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެ މަތީން، ޢަދ ލ  އިންސާފ ގެ ހަމަތަ 

 އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ކަންކ ރ ން.

ސަލަ މައް މަރ ގެ އިންޒާރ  ލިބިފައިވާކަމަށް ބ ނެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
ނަ ވަ  2017ހ ށަހަޅައި، އެ މައްސަލައަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅިވަނިކޮށް، 

ފައިވާ ވަނަ ދ ވަހ  ތޫނ  އެއްޗަކ ން ހަމަލާދީ މަރާލާ 23އަހަރ ގެ އެޕްރީލް މަހ ގެ 
 ،ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނ ން އިސްނަގައިގެން ތަޙ ޤީޤ ކޮށް 

ޅ ތައް މި ކަންކަމާމެދ  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ، ކޮށްކ ރަންޖެހޭކަންކަން ފާހަގަ ހ އިސްލާ
ޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައާ ގ 
 އެވެ. ފ ލ ހ ން ހިންގި ތަޙ ޤީޤ  ކ ރިޔަށް ދިޔަގޮތް ކޮމިޝަނ ން މޮނިޓަރކޮށްފައިވެ

ހަޅާފައިވާ ނ ވާކަމަށްބ ނެ ހ ށަދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ  ހައްދައިދީފައި 
މަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޑިޕާޓްން، މާލެ ސިޓީ ކައ ންސިލާއި މައްސަލައާ ގ ޅިގެ

ތެއްކަން ފަރާތ ގެ ދިވެހި ރައްޔި އެ ،ރެޖިސްޓްރޭޝަނާ އެކިފަހަރ މަތިން މަޝްވަރާކޮށް
ތ ން ފަރާ ތައް ކޮމިޝަނ ގެ އަންގައިދޭ ކާޑ  ހެދ މަށް ބޭނ ންވާ އެންމެހާ ލިޔެކިޔ ން

ން ކަމާގ ޅ ންހ ރި މ އައްސަސާތަކަށް ހ ށަހަޅައިގެން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަ، ހޯދާ
 އިވެއެވެ.އަހަރ ގައި ކޮމިޝަނ ން ހައްދާދީފަ 31އަންގައިދޭ ކާޑ  އެ ފަރާތަށް އ މ ރ ން 

 

ރ މެއް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތަފާތ ކ   36ޤާނޫނ  އަސާސީގެ  4.2.6.3
ސީގެ އ ނގެނ މ ގެ ޙައްޤ  ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާކަމާ އަދި ޤާނޫނ  އަސާ  ނެތި 
ލެއް އ  ފ  އަދި ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅ  މާހަ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ދިރިއ ޅޭނޭ ސާ  23

 ލަތ ން މަސައްކަތް ކ ރ ން.  މަގ  ތަނަވަސްކޮށްދިނ މަށް ދަޢ  ހޯދޭނެ 

މ ގެ ބަރ  ބޭނ ންކޮށްގެން ދޯނި ބަނ ރަށެއްގެ ސްކޫލް ކައިރީގައި ލަކ ޑި އަދި ފައި
ންގެ ގައި ކިޔަވަމ ންދާ ކ ދިންދާތީ، މިކަމ ގެ ސަބަބ ން ސްކޫލ މަސައްކަތް ކ ރަމ 

ހަޅާފައިވާ އ ނގެނ މ ގެ ޙައްޤަށް ނޭދެވޭ އަސަރ ކ ރަމ ންދާކަމަށް ބ ނެ ކޮމިޝަނަށް ހ ށަ
ޓްރީ  މިނިސްމައްސަލައާ ގ ޅިގެން، އެ މައްސަލަ ހައްލ ކ ރ މަށް ރަށ  ކައ ންސިލާއި
 އޮފް އެޑިއ ކޭޝަނާ މަޝްވަރާކޮށް، އެ މައްސަލަ ހައްލ ކޮށްފައިވެއެވެ.
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 ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ޔ ނިޓް  4.2.7

ކ ރިކަމަށް  ތްސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރަކަށް ގަނާކ ރ މ ން އަމިއްލައަށް މަރ ވ މަށް މަސައްކަ 4.2.7.1
ސަލަ އިސްނަގައިގެން އެ މައްބަރ  ފެތ ރިފައިވާތީ، ކޮމިޝަނ ން ބ ނެ މީޑިއާގައި ހަ

، ބަލާފައިވެއެވެ. މި މައްސަލައާ ގ ޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި

، އިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއ ކޭޝަނާ

ދި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއެކ  ކޮމިޝަނ ން ބައްދަލ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަ 
ތީ މިފަދަ މ ންދާޖޭގައި ގަނާކ ރ މ ގެ ޝިކާރައަކަށް ވަމ ންދާ ކ ދިން އިތ ރ ވަދިވެހިރާއް

ލ ތައް ކޫލ ތަކ ގައި ޤަވާޢިދ ތަކާއި އ ސޫއްލ ކ ރ މަށް ސްމައްސަލަތައް ހަ
އްސަލަތައް އެކަށައެޅ މަށާއި، މި ފަދަ މައްސަލަތައް މެދ ވެރިވިޔަ ނ ދިނ މަށްޓަކައި މަ

މޮނީޓަރކ ރ މަށް ގ ޅ ންހ ރި  ،ދެނެގަނެ ހިނގ މަށް މެދ ވެރިވާ ސަބަބ ތައް
 މ އައްސަސާތަކަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

ޤީ މައްސަލަތައް ކ ދިންގެ ތަފާތ  އަޙްލާ، ކ ޑަކ ދިންގެ ހިޔާއިން ކ ދިން ފިލައިގެންދިޔ މާއި 4.2.7.2
ކަމަށް ބ ނެ ތަނ ގެ މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ މ ވައްޒަފ ންގެ މައްސަލަތައް ހ ރި ،ގިނަވ މާއި

ޑް ޝަނަށް ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލައަކާ ގ ޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންކޮމި
އެ  ،ލޫމާތ  ހޯދައި ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތ ން މައ ފެމިލީއާއި މޯލްޑިވްސް

 މައްސަލަތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާކ ރ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް 
 ވެ.ބައްދަލ ވ މެއް ބާއްވާފައިވެއެފެމިލީއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއެކ  

 ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓް  4.2.8

މ ންދާ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ނިޒާމ ގެ ތެރެއިން އ މ ރ ން ދ ވަސްވީ މީހ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދެ
ލީއާއެކ  ހިދ މަތްތައް ހަރ ދަނާކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމި

 ދ ތައް  ޑިވިޝަންގެ އ ސޫލ ތަކާއި ޤަވާޢި ސަސާގެ އެލްޑަލީއެ މ އައް ،ކ ރ މަށްޓަކައި
 ،ރ ންދިރާސާކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތ 
ސިލް ރަށްރަށ ގައި ދިރިއ ޅެމ ންދާ އ މ ރ ން ދ ވަސްވީ މީހ ންނަށް އެރަށްރަށ ގެ ކައ ން

ގެން ނާކ ރ މަށްޓަކައި ކޮމިޝަނ ން އިސްނަގައި މެދ ވެރިކޮށް އެހީތެރިވެދޭ ނިޒާމ  ހަރ ދަ
ކަތް ކ ރެވޭނެ މަސައް ރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއާއެކ ކައ ންސިލްތަކާއި މިނިސްޓް

 ދެނެގަތ މަށް އެކަމާގ ޅޭ ދިރާސާ ފައްޓާފައިވެއެވެ.
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 ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަން  4.2.9

ހ ރި އަނިޔާއާ ގ ޅ ން ( ގެ ދަށ ން 2013)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނ   2013/13ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
ޤ  ނ ނިމޭ ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ  ތަޙ ޤީ  2016، މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅާފައިވާއިރ  45
ވެއެވެ. މައްސަލަ އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަނ ން ތަޙްޤީޤ  ކޮށްފައި 45މައްސަލައާއެކ  ޖ މްލަ  1

 40 ޤ ކޮށްފައިވާ އޭގެތެރޭގައި އެކި ފަރާތްތަކ ން ހ ށަހެޅި ޝަކ ވާއާ ގ ޅިގެން ތަޙްޤީ
 މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ. މި  5މައްސަލައާއި ކޮމިޝަނ ން އިސްނަގައިގެން ތަޙްޤީޤ ކ ރި 

ފަރާތްތަކަށް  މައްސަލަ ހ ށަހެޅި، މައްސަލައިގެ ތަޙ ޤީޤ  ނިންމައި 40މައްސަލަތަކ ގެ ތެރެއިން 
ޤ  މައްސަލަ ދަނީ ތަޙ ޤީ  05ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ ،  2017ޖަވާބ ދީފައިވާއިރ ، 

 ކ ރަމ ންނެވެ.  

 އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަނަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކ ގެ ބާވަތްތައް 

 ޢަދަދ   ބާވަތް 
 5 ހައްޔަރ ކ ރ މ ގެެތރޭަގއި ޓޯޗަރ ކޮށްފަިއވާކަމަށް ބ ނެ ހ ށަހަޅާަފިއވާ 

 37 ބަންދ ކޮށްަފއި ހ ރި މަރ ކަޒ ަގއި ޓޯޗަރ ކޮށްފައިވާަކމަށް ބ ނެ ހ ށަަހޅާަފއިވާ 

 1  އިޢ ލާނ  ކޮށްފައިނ ވާ ތަެނއްަގއި ބަްނދ  ކޮށްފައިވާކަމަށް ބ ނެ ހ ށަަހޅާފަިއވާ

 2 ަށހަޅާފަިއވާ ހ ބެލ މ ގެ ދަށ ގައި ހ ރި ކ ޑަކ ްއޖަކަށް ޓޯޗަރ ކޮށްފަިއވާކަމަށް ބ ނެ ދަޢ ލަތ ގެ 

 45 ޖ މްލަ 

 

 
 ގޮތ ގެ ތަފްޞީލް މައްސަލަތައް ނިންމާފައިވާ 

 

 މައްސަލައިގެ ޢަދަދ   ނިންމާފައިވާ ގޮތް  
 31 ސާބިތ ނ ވާަކމަށް ނިންމާަފއި މަްއސަލަ  1

 4 އެކަށީެގންވާ ހެކިނެިތގެން މަްއސަލަ ނިންމާފައި  2

 3 މަްއސަލަ ހ ށަހެޅިަފރާތ ން ެއއްާބރ ލ ން ނ ލިބިެގން ނިންމާަފއި  3

 2 މ ައއްަސސާއަކަށް ހ ށަެހޅ މެއް ހ ށަަހޅާ މަްއސަލަ ނިންމާަފއި  4

 40 ޖ މްލަ  
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 ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއ މަން ރައިޓްސް 
19 

 ނޭޝަނަލް އިންކ އަރީ އޮން އެކްސެސް ޓ  އެޑިއ ކޭޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރަން ވިތް ޑިސެބިލިޓީސް  4.2.10

ނޭޝަނަލް އިންކ އަރީ އޮން އެކްސެސް ޓ  އެޑިއ ކޭޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރަން ވިތް 
ތަކަށް ޑިސްއެބިލިޓީސްގެ ނަމ ގައި ކޮމިޝަނ ން ކ ރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ދިރާސާގެ ހޯދ ން

ށްރަށ ގެ ރަސްފައިވާ ކ ރިއެރ ންތައް ދެނެގަތ މަށްޓަކައި، އިންކ އަރީ ކ ރިޔަށްގެންދިޔަ އައި
މި ދިރާސާ ރިޕޯޓ  އަދާހަމަކ ރ މ ގެ ، ލޫމާތ  ހޯދައިމ އައްސަސާތަކ ން މައ 
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކި ކޮމިޝަނ ން ނެރޭ ރިޕޯޓ ތަކ ގައިވާ ހ ށަހެޅ ންތަކާއި، އަދި ތަޙްޤީޤ  ކ ރާ ވަކިވަ  4.2.11
ކޮށްފައިވާ މިންވަރ  އަމަލ  މައްސަލަތަކ ގައި މ އައްސަސާތަކަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ ހ ށަހެޅ ންތަކަށް 

 ދެނެގަތ ން 

ފައިވާ ވަނަ އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނ ން ނިންމާ 2016ވަނަ އަހަރ ން  2012
ވާ ކ ރ މަށް ކަމާގ ޅ ންހ ރި އިދާރާތަކަށް ހ ށަހަޅާފައި ހ މައްސަލަތަކ ގައި އިސްލާ

ސައްކަތްކޮށް، ކޮށްފައިވާ މިންވަރ  ދެނެގަތ މ ގެ މައަމަލ ހ ށަހެޅ ންތަކަށް މ އައްސަސާތަކ ން 
މި މައްސަލަތަކ ގައި ލިބިފައިވާ ކ ރިއެރ ންތަކ ގެ ރިޕޯޓ  އެކ ލަވާލ މ ގެ 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

 ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގ ޅިގެން ބޭއްވ ނ  މ ހިއްމ  ބައްދަލ ވ ންތައް ވަނަ އަހަރ  ހ   2017 4.2.12

ފަދަ މިބެހޭ މ ހިއްމ  މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، ގައި ހ ރި އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާމ ޖ ތަމަޢ 
ނަށް ހ ށަހެޅޭ މ ކޮށް ކޮމިޝަވަޅ ތަކެއް އެޅ މ ގެ ގޮތ ން، އާއްމައްސަލަތައް ބަލާނެ ހަރ ދަނާ ފިޔަ

 މިބާވަތްތަކ ގެ މައްސަލަތަކާ ގ ޅ ންހ ރި މ އައްސަސާތަކާ ބައްދަލ ކޮށްފައިވެއެވެ. 
އައްސަސާތަކަށް ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގ ޅޭގޮތ ންނާއި، އެ މ ، ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި

 ސަސާތަކަށްއްލ  ހޯދައިދިނ މ ގައި އެ މ އައްމައްސަލަތަކަށް ހަ ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި، މި
ސަސާ ގ ޅިގެން އްލ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ދެ މ އައްމިފަދަ މައްސަލަތައް ހަ ދިމާވާ ގޮންޖެހ ންތަކާއި،

 ކ ރެވެން ހ ރި މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވެއެވެ. 
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20 

 ބައްދަލ ކ ރެވ ނ  އިދާރާތައް 

 މ އައްސަސާގެ ނަން   ނަންބަރ  
 މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރިވސް  1

 އިންިދރާ ާގންދީ ެމމޯިރއަލް ހޮސްޕިޓަލް  2

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތް  3

 މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ަސރވިސް  4

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޖެްނޑަރ ެއންޑް ފެެމލީ 5

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް އެެފައރޒް  6

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ހައ ސިްނގ އެްނޑް ިއންފްރާސްަޓރަކްޗަރ 7

 ޕްރޮޓެކްަޝން އެެޖންސީ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް   8

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަަނއިޭޒޝަން  9

  

 މައްސަލަތައް ބެލ މ ގެ ނިޒާމް އިތ ރަށް ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  4.2.13

މިހާރ   ،ލ މާއިކ ރާ އ ސޫލ ތައް އެކ ލަވާއަމަލ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މ ގައި  4.2.13.1
 . ކ ރަމ ންދާ އ ސޫލ ތައް މ ރާޖަޢާކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެއަމަލ 

ރަށް ކޮމިޝަނ ން ތަޙ ޤީޤ ކ ރާ މައްސަލަތަކ ގައި ހެކި ހޯދ މ ގެ މަސައްކަތް އިތ  4.2.13.2
ތެރިކަން ލީލ ކ ރ މ ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެހީހެކި ތަހ   ،ހަރ ދަނާކޮށް

 ވެ. ޔޫއެއް އެކ ލަވާލ މ ގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެ ހޯދ މާ ގ ޅޭގޮތ ން އެމް.އޯ.

ރ މަށް އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނ  ތަންފީޒ ކ ރ މ ގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހ ންތައް ހައްލ ކ  4.2.13.3
ކ ރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާކ ރ މަށް ކަމާގ ޅ ންހ ރި 

އްވ މ ގެ ންޖެހޭ ތައްޔާރީތަމ އައްސަސާތަކާއެކ  މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވ މަށްޓަކައި ވާ
 މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 
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 ގެ ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީހަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކ ގެ ތަފާސް ހިސާބ  ކޮމިޝަނ   4.2.14

ޖަނަލް ރީއިމ ކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނ ގެ ސަދަރން އައްޑ  ސިޓީގައި ޤާމި އަހަރ ގެ ގެ ނިޔަލަށް 
މައްސަލައެއް  24)އެސް.އާރް.އޯ(އަށް ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށްބ ނެ އޮފީސް 

ން ނިންމި ކޮމިޝަނ ން ބަލަ ،ކޮށްދި ފ ރަތަމަ މަރ ހަލާގައި ތަހ ޤިޤ ހ ށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަ
 8އް މި އަހަރ ގެ ނިޔަލަ އެވެ. މި މައްސަލަތަކ ގެ ތެރެއިން 18މައްސަލައިގެ އަދަދަކީ 
 އިވެއެވެ.މައްސަލަ ބަލައި ނިމިފަ
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  ޒިޔާރަތްތައް  ލާގައި ކޮށްފައިވާ މަރ ހަ  ޙްޤީޤ  ތަ  4.2.15

 ޒިޔާރަތ ގެ ޢަދަދ   މައްސަލައިގެ ބާވަތް  ނަންބަރ
 4 މަަސއްކަތްތެރިަކމ ގެ ދާިއރާއާ ގ ޅ ންހ ިރ  1

 3 ކ ޑަކ ދިްނގެ ޙަްއޤ ތަކާ ގ ޅ ްނހ ރި  2

 2 ނަފްސާނީ ނ ކ ެޅދ ންެތރިކަން ހ ރި  3

 5 ގ ޅ ންހ ރި  އާއެންޓި ޓޯޗަރ 4

 1 އ މ ރ ން ދ ވަްސވީ މީހ ންގެ  5

 15 ޖ މްލަ 
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 އެހެނިހެން ބައްދަލ ވ ންތައް  4.2.16

 ބައްދަލ ކ ރެވ ނ  ފަރާތްތައް  ތާރީޚް  ނަންބަރ  
 އައްޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލް   

 ގެ ިއްސވެރިން ސަރވިްސގެ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް  18ޖ ލައި  2017 1

 އެންޑް ޗިލްަރން ސަރިވްސ ސެންޓަރސ. ފެމެލީ   

2 
 

 15އޮކްޓޫބަރ   2017

 ެގ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނ  

 އިްސވެިރން 

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލް   

 ފ ޅ ން ގެ އިްސބޭޕަބްިލކް ހެލްތް ޔ ނިޓ  ހިތަދޫ ީރޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ައދި  

 ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތަކާއި ބޭއްވ ނ  ވަރކްޝޮޕްތައް ވަނަ އަހަރ  ހިންގިފައިވާ  2017 4.2.17

 ބައިވެރިންގެ އަދަދ   ނަގައިދެވ ނ  ފަރާތް  ސެޝަން  ނަގައިދެވ ނ  ތާރީޚ  

 2017މާރިޗ   27

'ރައިޓްސް އެންޑް 
 ރެސްޕޮްނސިބިލިީޓސް' ސެޝަން 

 45 ހިތަދޫ ސްކޫލް 

 25 ފޭދޫ ސްކޫލް  2017މާރިޗ   28

 30 އަތޮޅ  ަމދ ރަސާ  2017މާރިޗ   30

 25 މަަރދޫ ސްކޫލް  2017އެޕްރީލް  10

 2017އެޕްރީލް  08
'ޔަންގް ހިއ މަން ަރއިޓްސް 

 ޑިފެންޑަރސް ކޭމްޕް'

 5 ހިތަދޫ ސްކޫލް 

 5 ޝަރަފ ްއދީން ސްކޫލް 

 5 މަަރދޫ ސްކޫލް 

 5 ފޭދޫ ސްކޫލް 

 4 ނޫރާނީ ސްކޫލް 

 5 މަަރދޫފޭދޫ ސްކޫލް 

 2017ޖ ލައި  18

ކާއި ިހއ ަމން އިންާސނީ ހަްއގ ތަ
ގެ ރައިޓްސް ޮކމިޝަނ  
މަްސއޫލިއްޔަާތއި 
މަަސއްކަތްތަކަށް 

 އަހ ލ ެވރިކ ރ މ ގެ ސެޝަން 

 25 ސިޓީ ކައ ންސިލް 

 2017ޖ ލައި  24
'އިންޓްރޮޑަްކޝަން ޓ  ހިއ ަމން 

 ރައިޓްސް' ސެޝަން 

ދިވެހި ރާްއޖޭގެ ޤައ މީ 
ޔ ނިވަރސިޓީގެ ހިަތދޫ 
 ކެމްޕަހ ގެ ދަިރވަރ ން 

15 
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24 

 30 އައްޑޫ ަހއި ސްކޫލް  'އެންޓިބ ލީްނގ' ެސޝަން  2017އޮގަސްޓް  01
 2017ޖ ލައި  27

ކ ޑަކ ދިްނގެ ހަްއގ ތަކާއި 
އެކ ދިްނނަށް ެވވޭ އިހ މާލާ 

 ބެހޭޮގތ ން 'އިހ މާލ ' ސެޝަން 

 15 ނޫރާނީ ސްކޫލް 
 16 ފޭދޫ ސްކޫލް  2017އޮގަސްޓ   09
 35 ހ ޅ ދޫ ސްކޫލް  2017އޮގަސްޓ   10
 30 މަަރދޫ ސްކޫލް  2017އޮގަސްޓ   10
 13 ޝަރަފ ްއދީން ސްކޫލް  2017އޮގަސްޓ   14

 2017ނޮވެންބަރ   28

ކާއި ިހއ ަމން އިންާސނީ ހަްއގ ތަ
ގެ ރައިޓްސް ޮކމިޝަނ  
މަްސއޫލިއްޔަާތއި 
މަަސއްކަތްތަކަށް 

 އަހ ލ ެވރިކ ރ މ ގެ ސެޝަން 

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން 
ކޮމިޝަނ ގެ ސަަދން 

 އޮީފސް ރީޖަނަލް 
1 

އޮޑިޓަރ ެޖނެރަްލގެ އޮފީހ ގެ 
 ދެކ ނ  ސަަރހަްއދީ އޮީފސް 

1 

މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް 
 ސަރވިސް 

2 

 1 ހިތަދޫ ސްކޫލް 
 3 ހިތަދޫ ީރޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 

   2017ނޮވެންބަރ   29

ކާއި ިހއ ަމން އިންާސނީ ހަްއގ ތަ
ގެ ރައިޓްސް ޮކމިޝަނ  
މަްސއޫލިއްޔަާތއި 
މަަސއްކަތްތަކަށް 

 އަހ ލ ެވރިކ ރ މ ގެ ސެޝަން 

 2 ހިޔައ  ޖަމްިޢއްޔާ 

 6 މޯލްޑިްވސް ރެޑް ކްެރސެންޓް 

ފިއ ޗަރ ކޮިމއ ނިޓީ އޮފް 
 އައްޑޫ 

10 
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25 

 

 2017 –ގެ ތެރެއިން ތަކަށް ހިންގ ނ  ޓްރޭނިން ޝެޝަނ އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައެއް ސަރ ކާރ  މ އައްސަސަ 

 

 

 2017 –ގެ ތެރެއިން ވަރކްޝޮޕ އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައެއް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ހިންގ ނ  

 އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކަށް އިޙްތިރާމ ކ ރ މ ގެ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމ ކ ރ ން   4.3

ރާއްޖޭގައި ދިރިއ ޅޭ އެހެނިހެން މީހ ންގެ ހޭލ ންތެރިކަން  ،އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތ ންނާއި
ވަނަ އަހަރ ގެ  2017އާލާކ ރ މަށް  ރ މަތްތެރިކޮށް ހިތ މ ގެ ރޫހ  ޙ ޙައްޤ ތަކަށް  އެ ،އިތ ރ ކ ރ ވައި
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26 

އިންސާނީ ފަރާތަކަށް  3620 ތެރޭގައިވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިގޮތ ން
 ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. ޙައްޤ ތަކ ގެ މައ 

 

 

 

ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން  ދެކޮޅަށް ފާހަގަކ ރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދ ވާހާ ގ ޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރާ އަނިޔާއާ 
 2017 -ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނ ގެ ތެރެއިން 
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 2017 - ރެއިން ގެ ތެމ ލޫމާތ  ދިނ މަށް ބޭއްވި ރޭޑިޔޯ ޕްރޮގްރާ އާ ގ ޅިގެން މައ  ' އިންޓަރނޭޝަލް މައިގްރެންޓްސް ޑޭ '

 

 2017 - ލޫމާތ  ދިނ މ ގެ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމ ގެ ތެރެއިން ގޮތ ން މައ  ނެޓްވަރކްއާ ބެހޭ އެންޖީއޯ 
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 ހިއ މަން ރައިޓްސް ކްލިނިކް  4.3.1

އ ޅޭ ދ މަތްތައް ފ ޅާދާއިރާއެއްގައި އެންމެ ގާތ ން އަތޮޅ ތަކ ގައި ދިރިކޮމިޝަނ ގެ ހި       
އަދި  ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ ބޭނ މ ގައި މި އަހަރ  ދ.ކ ޑަހ ވަދޫ، ގދ.ތިނަދޫ

ގައި އިންސާނީ ރ.މަޑ އްވަރީގައި ހިއ މަން ރައިޓްސް ކްލިނިކް ހިންގާފައިވެއެވެ. މި ކްލިނިކްތަކ  
ކާއި ފޯރަމްތައް ގޮތ ން ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ މަށް މަސައްކަތ  ބައްދަލ ވ ންތަ ޙައްޤ ތަކާ ގ ޅޭ

 ކ ރިއަށްގެންދެވ ނެވެ. 

 ކްލިނިކްގައި ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް  4.3.2

 ރަކާތް ހަ 

ިވި 
ިވެރ

ބައ

ްތައް 
ަރާތ
ފ

ވަދޫ  
ޑަހ 
.ކ 
ދ

 

ިނަދޫ 
.ތ
ގދ

ްވަރީ  
ަޑ އ
.މ
ރ

 

މްލަ 
ޖ 

 

ަޙއްޤ ތަާކއި ޒިްނމާތަކަށް އިންާސނީ 
ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ މ ގެ 

 މަަސއްކަތ  ބަްއދަލ ވ ން 

މ ައއްަސސާަތކ ގެ  ދަޢ ލަތ ގެ

 ،ކައ ްނސިލަރ ންާނއި ،މ ަވއްޒަފ ްނނާއި 
އަންހެނ ން ތަަރއްީޤއަށް ަމސައްކަތް ކ ރާ 

އް ަމދަނީ ޖަމ ިޢއްާޔތަ، ކޮމެޓީގެ މެްމބަރ ން
 އަދި ެއހެނިހެން މ ައއްަސސާތައް 

13 16 15 44 

 އަލިޓީ ސެަޝން ަޑރ އީކ ޖެން
ގެ 10އަދި ، 9، 8، 7، 6ރަށްރަށ ގެ ގްޭރޑް 

 ދަިރވަރ ންނަށް 
48 155 104 307 

ކ ޑަކ ދިްނގެ ޙަްއޤ ތަާކއި 

ކ ޑަކ ދިންނަށްކ ރާ އަނިާޔއަށް 

ހޭލ ންތެރިކ ރ މ ގެ ސެޝަން އަދި 
ހިއ ަމން ރައިްޓސް ކްލަބްާއގ ޅޭ 

 ސެޝަން 

 މ ަދއްިރސ ންނަށް 

19 57 21 97 

 434 86 283 65 މ  ރައްިޔތ ންނަށް ރަށ ގެ އާއް  ކޮމިއ ނިޓީ ޭބސްޑް ފޯަރމް ތިއޭޓަރ

ކ ޑަކ ދިްނގެ ޙަްއޤ ތަާކއި 
ކ ޑަކ ދިންނަށްކ ރާ އަނިާޔއަށް 

 ހޭލ ންތެރިކ ރ މ ގެ ސެޝަން  

 ބެލެނިެވރިންނަށް 

60 35 76 171 
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 - ގެވެށި އަނިާޔއަށް ހޭލ ންތެރިކ ރ ން

 ޒ ވާނ ންނަށް ޭބއްވި ސެޝަން 

މަދަނީ ޖަމ ިޢއްޔާތަކާއި އެހެނިެހން 

 ފަރާތްތަކަށް 

 48 49 25 122 

 1175 327 595 253 ޖ މްލަ 

 

  

 

 2017 - ގެ ތެރެއިން އިޓްސް ކްލިނިކްގެ ތިއޭޓަރ ފޯރަމ ގދ.ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ހިއ މަން ރަ

 

 ހިއ މަން ރައިޓްސް ކްލަބ ތައް ހަރ ދަނާކ ރ ން  4.3.3

ސްކޫލްތަކ ގައި ހިންގާ ހިއ މަން ރައިޓްސް ކްލަބ ތައް ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ކޮމިޝަނ ން 
ހަރަކާތެއް ކ ރިއަށް  2ވަނަ އަހަރ   2017ކ ރަމ ންގެންދާ މަސައްކަތ ގެ ތެރެއިން 

ގެންދެވ ނެވެ. ފ ރަތަމަ ހަރަކާތަކީ ހިއ މަން ރައިޓްސް ކްލަބ ތަކ ގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ 
ކ ޑަކ ދިންގެ ޙައްޤ ތަކަށް ހޭލ ންތެރިކ ރ ވ މ ގެ ގޮތ ން މާލޭގައި ބޭއްވި ފޯރަމެވެ.  ދަރިވަރ ން
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30 

ދަރިވަރ ން ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި ޕެނަލިސްޓ ންގެ  30ސްކޫލަކ ން  10މާލޭގެ  ރަމ ގައިމި ފޯ
ގޮތ ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ، ފެމެލީ 

 ޝަން އޮތޯރިޓީ އަދި މި ކޮމިޝަނ ގެ ފަރާތ ން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.ޕްރޮޓެކް 
ކާތަކީ މާލޭގެ ހިއ މަން ރައިޓްސް ކްލަބ ތައް ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ކ ރިއަށް ގެންދެވ ނ  އަނެއް ހަރަ
ވަހ ގެ ދ  2ސްކޫލްތަކ ގެ ހިއ މަން ރައިޓްސް ކްލަބ ތަކ ގެ އިސްދަރިވަރ ންނަށް ހިންގ ނ  

 ހިއ މަން ރައިޓްސް  ،ޓްރޭނަރސް )ޓީ.އޯ.ޓީ( ސްޓަޑީ ކޭމްޕެވެ. މިއީޓްރޭނިންގ އޮފް 
ރިވާ ޓީގައި ބައިވެކްލަބ ތަކ ގެ ދަރިވަރ ން އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކަށް ހޭލ ންތެރިކ ރ ވ މަށާއި، ޓީ.އޯ.

ތަކ ގެ ނަށް އިންސާނީ ޙައްޤ ދަރިވަރ ން މެދ ވެރިކޮށް އެ ސްކޫލްތަކ ގެ އެހެން ދަރިވަރ ން 
ހިއ މަން  ،ނާކޮށްފޯރ ކޮށްދިނ މަށާއި ހިއ މަން ރައިޓްސް ކްލަބ ތަކ ގެ ހިންގ ން ހަރ ދަ ލޫމާތ  މައ 

 ރައިޓްސް ކްލަބ ތަކ ގެ ހަރަކާތްތައް ސްކޫލ ތަކ ގައި އިތ ރ ކ ރ މ ގެ މަޤ ޞަދ ގައި 
ކ ން ކޮންމެ ސްކޫލަ  10މި ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވެރިވީ މާލޭގެ  .ކ ރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ 

 ޓީޗަރެކެވެ. ގެ އިސް އި ކްލަބ  ދަރިވަރަކާ 2ން ކްލަބްތަކ ގެ އިސްދަރިވަރ ންގެ ތެރެއިން ސްކޫލަކ 
  މިހަރަކާތ ގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ބައިވެރިން 30މިގޮތ ން ޖ މްލަ 

 

 

 2017 - ރެއިން ގެ ތެޓީއޯޓީ ސްޓަޑީ ކޭމްޕ   ދަރިވަރ ންނަށް ކ ރިއަށް ގެންދެވ ނ  ހިއ މަން ރައިޓްސް ކްލަބ ތަކ ގެ އިސް
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 ސްކޫލް ހިއ މަން ރައިޓްސް ކ އިޒް މ ބާރާތް -އިންޓަރ 4.3.4

ގެ ޘަޤާފަތެއް މި މ ބާރާތަކީ ކިޔަވާ ކ ދިންގެ މެދ ގައި އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކަށް އިޙްތިރާމްކ ރ މ 
 ނ މ ގެ އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ގެ މައ ލޫމާތ  ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދިއަށަގެންނެވ މަށާއި 

ވަނަ  2017. މަޤ ޞަދ ގައި ރާއްޖޭގެ ހ ރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ހ ޅ ވާލައިގެން ބާއްވާ މ ބާރާތެކެވެ
ވެފައިވެއެވެ. ސްކޫލަކ ން ބައިވެރި 8އަހަރ  ބޭއްވި ކ އިޒް މ ބާރާތ ގައި މާލެއާއި އަތޮޅ ތެރޭގެ 

ތްވަނީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ )ޕީ.އެސް.އެމް(އާ ގ ޅިގެން ކ ރިއަށް ގެންދިޔަ މި މ ބާރާ
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑ  މެދ ވެރިކޮށް ދ ރަށް ފޮނ ވާފައެވެ. 

 މި ކ އިޒް މ ބާރާތ ގައި ބައިވެރިވި ސްކޫލްތަކަކީ؛
 މާލެ  ،މ ޙްޔިއްދީން ސްކޫލް .1
 މާލެ، އަލްމަދ ރަސަތ ލް ޢަރަބިއްޔަތ ލް އިސްލާމިއްޔާ .2
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 ޙައްޤ ތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން ބޭއްވި ފޯރަމް ފ ލ ހ ންގެ އިސްވެރިންނަށް އިންސާނީ  4.3.5

 އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކަށް ހޭލ ންތެރި މ ޖ ތަމަޢ އެއް ބިނާކ ރ މަށް ކޮމިޝަނ ން ކ ރާ 
ރި ފ ލ ހ ންނާ ގ ޅ ންހ  ، ، ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތްތަކަށާއިމަސައްކަތްތަކ ގެ ތެރެއިން

ލް ނޭޝަނަ، މައްސަލަތަކާއިމ ކޮށް ހ ށަހެޅޭ ތަކ ގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް އާއްމައްސަލަ
އްތަކަށް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް )އެންޕީއެމް(ގެ ޒިޔާރަތްތަކ ން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތަ

 ފ ލ ހ ންގެ އިސްވެރިން އަހ ލ ވެރިކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ޑިސްކަޝަން ފޯރަމެއް މި އަހަރ  
އްކަތްކ ރާ ގައި މަސަތަކ  މަންޓ  ޑިޕާޓްމ ގައި ފ ލ ހ ންގެ އެކިއެކި ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ފޯރަ
 އޮފިސަރަކ  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 25އިސްވެރިންގެ ތެރެއިން 
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 ވާނެ ކެމްޕެއިން  4.3.6

ންނާއި ފިރިހެން އަންހެން ކ ދި މ ކޮށް، ޤާއިމި ކެމްޕެއިނަކީ ސްކޫލ ތަކ ގައި މިންތީގެ ހަމަމަކަށް 
ރިއަށް ތ  ދިނ މަށް ބާރ އެޅ މ ގެ މަޤ ޞަދ ގައި ކ  ސްކޫލްގައި ހަމަހަމަ ފ ރ ސަ  ކ ދިނަށް

ވިފައިވަނީ ވަނަ އަހަރ  އަމާޒ ކ ރެ 2017ރަކާތް މި ހަ ،ގެންދެވ ނ  ކެމްޕެއިނެކެވެ. މިގޮތ ން
އަދި  ކަލާފާނ  ސްކޫލް  ،ލްއިސްކަންދަރ  ސްކޫ  ،ތާޖ އްދީން ސްކޫލް ،އިމާދ އްދީން ސްކޫލް

ރަކާތ ގެ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރ ންނާއި ޓީޗަރ ންނާ އަދި ބެލެނިވެރިންނަށެވެ. މި ހަ
މަހަމަކަން ބެލެނިވެރިންނަށް މިންތީގެ ހަ 126ޓީޗަރ ން އަދި  17، ދަރިވަރ ންނާއި 130ދަށ ން 

 ،އިތ ރ ން ފައިވެއެވެ. މީގެޤާއިމ ކ ރ މ ގެ މ ހިންމ ކަމާ ގ ޅޭގޮތ ން ސެޝަންތަކެއް ނަގައިދީ
ދަރިވަރަކ   29ވާނެ ކެމްޕެއިންގެ ދަށ ން ދަރިވަރ ންނަށް ބޭއްވި ފޯރަމްގައި 

 ފަރާތަކަށް މައ ލޫމާތ   197ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ކެމްޕެއިނ ގެ ދަށ ން ޖ މްލަ 
 ފޯރ ކޮށްދީފައިވެއެވެ.
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 2017 -ގެ ތެރެއިން  މ ދައްރިސ ންނަށް ބޭއްވި ސެޝަނ  މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާ ގ ޅޭގޮތ ން 

 

 ވިޔަފާރިއާއި އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ގެ އިޤ ރާރ   4.3.7

އްދ މަށް މިއީ އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކަށް ހޭލ ންތެރިވެފައިވާ ޒިންމާދާރ  މ ޖްތަމަޢ އެއް އ ފެ
އްޤ ތަކ ގެ' ކ ރަމ ން އަންނަ މަސައްކަތްތަކ ގެ ތެރެއިން 'ވިޔަފާރިއާ އިންސާނީ ޙަކޮމިޝަނ ން 

 4ސާވާ އްރަކާތެކެވެ. މިގޮތ ން ސަރ ކާރ  ހިދާއިރާއަށް އަމާޒ ކޮށްގެން ކ ރިއަށްގެންދާ ހަ
އިވެއެވެ. އެ ކ ންފ ންޏަކ ން ވިޔަފާރިއާ އިންސާނީ ޙައްޤ ގެ އިޤްރާރ ގައި މި އަހަރ  ސޮއިކޮއްފަ

ސް ކޮމްޕެީނ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ،ކ ންފ ނިތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް )އެމް.ޕީ.އެލް(
 ޓެޑ  އަދި ފެނަކަ އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓ  ލިމި ،ލިމިޓެޑް )އެމް.އޭ.ސީ.އެލް(

 ކޯޕަރޭޝަނެވެ.
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 2017 -ތ ގެ ތެރެއިން 'ވިޔަފާރިއާ އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ގެ އިޤްރާރ ' ގައި ސޮއިކ ރ މ ގެ ރަސްމިއްޔާ 

 

 ލީމ ގެ ނިޒާމ ގައި އިންސާނީ ޙައްޤ ތައް ހިމެނ ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތައ   4.3.8

އިންސާނީ  ،ފައިވާލީމ ގެ ނިޒާމ ގައި އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކަށް އަހ ލ ވެރިވެދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތައ 
ގެ ގޮތ ން، ނާކ ރ މ  ޙައްޤ ތައް ކ ރިއަރ ވައި، ނެގެހެއްޓ މަށް ބާރ އަޅާ މ ދައްރިބ ންތަކެއް ބި 

ދ ވަހ ގެ މަސައްކަތ   2މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔ ނިވަރސިޓީގެ މ ދައްރިބ ންނަށް 
 ބައިވެރިއަކ   26ވަނަ އަހަރ  ކ ރިއަށް ގެންދެވ ނެވެ. ޖ މްލަ  2017ބައްދަލ ވ މެއް 

ޙައްޤ ތަކ ގެ  ތަމްރީނ ކ ރެވ ނ  މި މަސައްކަތ  ބައްދަލ ވ މ ގައި، ކިޔަވައިދިނ މ ގައި އިންސާނީ
 ލޫމާތ ދެވ ނެވެ. ގެންގ ޅޭނެ ގޮތްތަކާއި މެދ  މައ  ނަޒަރިއްޔާތ 
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 2017 -ތެރެއިން ބޭއްވި މަސައްކަތ  ބައްދަލ ވ މ ގެ  މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔ ނިވަރސިޓީގެ މ ދައްރިބ ންނަށް 

 ލް ސްޓަޑީޒް ކިޔަވައިދޭ މ ދައްރިސ ންނަށް ބޭއްވި މަސައްކަތ  ބައްދަލ ވ ން ސޯޝަ  4.3.9

ލް ސްޓަޑީޒް ކޮށް ފ ޅާކ ރ މަށްޓަކައި، ސޯޝައިންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ގެ ތައ ލީމ  އިތ ރަށް ތަރައްގީ
ހަރ  އަވަނަ  2017ދ ވަހ ގެ މަސައްކަތ  ބައްދަލ ވ މެއް  1ކިޔަވައިދޭ މ ދައްރިސ ންނަށް 

އްރިސަކ  މ ދަ 21ސްކޫލަކ ން ޖ މްލަ  10މި މަސައްކަތ  ބައްދަލ ވ މ ގައި މާލޭގެ . ހިންގ ނެވެ
ސާނީ މި ވަރކްޝޮޕްގައި ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް ކިޔަވައިދިނ މ ގައި އިން. ތަމްރީނ ކ ރެވ ނެވެ

 . މ  މައ ލޫމާތ ތަކެއް ފޯރ ކޮށްދީފައިވެއެވެޤ ތައް ހިމެނ މާ ގ ޅޭގޮތ ން މ ހިއް ޙައް

 އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާ ގ ޅޭ ތަމްރީނ ތައް  4.3.10

 ގ ޅޭގޮތ ން ވަނަ އަހަރ  އެކިއެކި މ އައްސަސާތަކަށް އަމާޒ ކޮށްގެން އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާ 2017
ސީލ  ތިރީގައި ތަމްރީނ  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކ ރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މި ހަރަކާތްތަކ ގެ ތަފް

 އެވަނީއެވެ. 
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 ގެންދެވ ނ  ތަމްރީނ  ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނަ އަހަރ  ކ ރިއަށް  2017 4.3.11

 
 އަމާޒ ކ ރެވ ނ  ފަރާތް  ރަކާތް ހަ 

ބައިވެރިންގެ 
 އަދަދ  

 ޖ މްލަ 

1 

އިންާސނީ ަޙއްޤ ތަކަށް 

މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް 

ސަރވިްސގެ ޕްރިަޒން 
 އޮފިަސރ ން އަހ ލ ވެރިކ ރ ން 

ގެ ކަސްޓޯޑިއަލް ސ ަޕވިޝަނ  
 ގެ ކޯހ ގެ ބަިއވެރިން  3ސެޓްފިކެޓް 

30 

127 

ސެކިއ ރިޓީ އެންޑް އޮަޕރޭަޝނަލް 

 ގެ ކޯހ ގެ 4މެނޭްޖމަންޓްގެ ސެޓްފިކެޓް 
 ބަިއވެިރން 

34 

ކަސްޓޯޑިއަލް މެޭނޖްަމންޓް އެންޑް 
ސެކިއ ރިޓީ މެނޭްޖމަންޓް ކޯހ ގެ 

 ގެ ކޯހ ގެ ބަިއވެރިން  3ސެޓްފިކެޓް 

34 

ކަސްޓޯޑިއަލް މެޭނޖްަމންޓް އެންޑް 
 3ސެޓްފިކެޓް ސެކިއ ރިޓީ ޕްރޮްގރާމް 

 ގެ ކޯހ ގެ ަބިއވެރިން 

29 

2 

 މޯލްޑިިވސް ޕޮލިސް ަސރިވސް 

 ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރޭނިްނަގއި ހިއ މަން
 ރައިޓްސް މޮޑިއ ލް ަނގަިއދިނ ން 

106 

305 

ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް އޮިފސަރ 

 ޓްރޭނިންގ 
 

33 

ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ީރޖަނަލް 

 ޓްރެއިނިން 
25 

ޓްެރއިނިްނގ ފޮރ ޕްރޮފެޝަނަލް 
 ކަސްޓޯޑިއަލް އޮިފސަރސް 

37 

ޕޮލިސް ރެކްރޫޓްަމންޓް ޓްރޭނިްނގަގއި 

 ހިއ ަމން ރައިްޓސް މޮިޑއ ލް
 ނަަގއިދިނ ން 

104 

3 
ސިވިލް ަސރިވސް 

 އިންޑަކްަޝން ޓްރޭނިްނގ

އަލަށް ވަޒީާފއަށް ނ ކ ްނނަ ިސވިލް 
ސަރވިްސގެ މ ަވއްޒަފ ން އިންާސނީ 

 ހޭލ ންެތރިކ ރ ން ޙަްއޤ ތަކަށް 

91 91 

4 
 އެހެނިހެން 

ދިވެހި ރާްއޭޖގެ ަޤއ މީ ޔ ިނަވރސިީޓގެ 
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގައި ކިޔަަވމ ްނދާ 

26 82 



 
 2017 –އަހަރީ ރިޕޯޓ  

 

 ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
38 

ބެޗްލަރ އޮފް ަސއިކޮލޮޖީ ކ ިދން 

 އިންާސނީ ަޙއްޤ ތަކަށް ހޭލ ންެތރިކ ރ ން 

ގެ 8ކަލާފާނ  ސްކޫލްގެ ގ ރޭޑް 
ކ ދިންނަށް ަގނާކ ރ މާއި ގ ޭޅގޮތ ން  

 ހޭލ ންތެރިކ ރ ން 

56 

 605 ޖ މްލަ 

 

ކ ޑަކ ދިންގެ ޙައްޤ ތަކާބެހޭ މ ޢާހަދާ މ ރާޖާކ ރާ ކޮމިޓީއިން ދައ ލަތަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ  4.3.12
 ހ ށަހެޅ ންތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން ބޭއްވ ނ  ފޯރަމް 

ފައިވާ ލަތަށް ހ ށަހަޅާހޭ މ ޢާހަދާ މ ރާޖާކ ރާ ކޮމިޓީން ދަޢ  ކ ޑަކ ދިންގެ ޙައްޤ ތަކާބެ 
މ ޢިއްޔާތަކާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި، އަމިއްލަ މަދަނީ ޖަދަޢ ލަތ ގެ ހ ށަހެޅ ންތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން 

 މީޑިޔާގެ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒ ކޮށްގެން "ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް ފޯރަމް އޮން ސީ.އާރ .ސީ 
ވަނަ ދ ވަހ  ފޯރަމެއް  26 ސެޕްޓެންބަރ   2017ރެކަމަންޑޭޝަންސް" ގެ ނަމ ގައި 

 ފައިވެއެވެ.ބޭފ ޅ ން ބައިވެރިވެ  42ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި ފޯރަމ ގައި  އެކި މ އައްސަސާތަކ ން 
ވީ، ރޭޑިއޯ އަދި މީގެ އިތ ރ ން، މި ހ ށަހެޅ ންތަކަށް މ ޖ ތަމަޢ  ހޭލ ންތެރިކ ރ ވ މ ގެ ގޮތ ން ޓީ 

އިވެއެވެ. އަދި މިޑިއާތައް ތ  ގެނެސްދެވިފަލޫމާލް މީޑިއާ މެދ ވެރިކޮށް މައ ސޯޝަ
 ންތަކެއްވަނީ ބާއްވާފައިވެއެވެ.ހޭލ ންތެރިކ ރ މ ގެ ސެޝަ

 

 2017 - ގެ ތެރެއިން ޝަންތަކާ ގ ޅިގެން ބޭއްވި ފޯރަމ ސީއާރ ސީގެ ކޮންކ ލޫޑިން އޮބްސަރވޭ 



 
 2017 –އަހަރީ ރިޕޯޓ  

 

 ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއ މަން ރައިޓްސް 
39 

 

 2017 -ތެރެއިން ގެ ދިނ މަށް ބޭއްވި ޓީވީ ޕްރޮގްރާމ  ލޫމާތ  ރެކަމަންޑޭޝަންއާ ގ ޅޭގޮތ ން މައ  ސީއާރ ސީ 

 

 2017 -ލޫމާތ  ދިނ މަށް ބޭއްވި ސެޝަންތަކ ގެ ތެރެއިން މީޑިޔާތަކަށް މައ  



 
 2017 –އަހަރީ ރިޕޯޓ  

 

 ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
40 

 ރަކާތްތަކ ގައި ބައިވެރިވ ން ން ފަރާތްތަކ ން ބާއްވާފައިވާ ހަ އެހެނިހެ  4.3.13

ކާއި އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާމެދ  މ ޖ ތަމަޢ  ހޭލ ންތެރިކ ރ މަށްޓަކައި އެކި މ އައްސަސާތަ
އިސްނަގައިގެން ބާއްވާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކ ގައި މި ކޮމިޝަނ ން ޖަމ ޢިއްޔާތަކ ން 
 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 އިންތިޒާމ ކ ރި ފަރާތް  ރަކާތް ހަ  #

 އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން  ޑިމޮކްަރސީ ރަން  1
 ހޯޕް ފޮރ ވިމެން  ވަޔަލެންސް އަެގއިްނސްޓް ވިެމން އަރްޓ ފެސްޓް 2

ނަ މީހ ްނގެ ނ ކ ޅެދ ްނތެރިކަން ހ ން ބައިނަްލއަޤ ާވމީ ގޮތ ން ފާަހގަކ ރާ  3
 ދ ވަހާ ގ ިޅގެން ބޭްއވި ހަީވރ  

ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޒ އަލީ އިމްެޕއަރޑް 
 ސޮަސއިޓީ އޮފް މޯލްިޑވްސް 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެެފއާޒް  ރަކާތ ަގއި ބަިއެވރިވ ން ހ ކ ރ  އ ފާ ހަ 4

 
 
 

 

 2017 –ހ ކ ރ  އ ފާ ދަރ ހ ގެ ތެރެއިން 

 



 
 2017 –އަހަރީ ރިޕޯޓ  

 

 ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއ މަން ރައިޓްސް 
41 

 

 2017 -އިލީ ހަވީރ ގެ ތެރެއިން ހ ކ ރ  އ ފާ އާ

 

 2017 –ގެ ތެރެއިން އަގެއިންސްޓް ވިމެން އަރޓް ފެސްޓ ވަޔަލެންސް 

 



 
 2017 –އަހަރީ ރިޕޯޓ  

 

 ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
42 

 

 2017 -ވީރ ގެ ތެރެއިން ބައިނަލްއަޤ ވާމީ ގޮތ ން ފާހަގަކ ރާ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ މީހ ންގެ ދ ވަހާ ގ ޅިގެން ބޭއްވި ހަ

 ގ ޅިގެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދ ވަސްތައް އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާ  4.3.14

 

 ދ ވަސް  ތާރީޚ  

 ބައިނަްލއަޤ ާވމީ އަންެހނ ްނގެ ދ ވަސް  8މާރިޗ   2017

 ބައިނަްލއަޤ ާވމީ ޞިްއޙަތ ގެ ދ ވަސް  7އޭޕްރީލް  2017

 ދ ނިޭޔގެ ނޫްސވެރިަކމ ގެ ިމނިަވންކަމ ެގ ދ ވަސް  3މޭ  2017

 ޤައ މީ ކ ޑަކ ދިްނގެ ދ ވަސް  10މޭ  2017

  ޓޯޗަރ ވިކްޓިމްްސއަށް ހިްތވަރ ދިނ މ ގެ ގޮތ ން ފާަހގަކ ރާ ަބއިނަްލއަޤ ވާމީ ދ ަވސް 26ޖޫން  2017

 އ މ ރ ން ދ ވަްސވީ މީހ ންގެ ދ ަވސް   1އޮކްޓޫބަރ   2017

 ދ ވަސް  ކ ޑަކ ދިންނަށް ކ ރާ އަނިާޔއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަްލއަޤ ާވމީ ފެންަވރ ަގއި ފާަހގަކ ރާ  19ނޮވެންަބރ   2017

 އަންހެނ ންނަށް ކ ރާ ައނިޔާއާ ދެޮކޅަށް ފާހަގަކ ރާ ބައިނަްލއަޤ ާވމީ ދ ވަސް  25ނޮވެންަބރ   2017

 އިންޓަރޭނޝަލް މަިއްގރެންޓްސް ޑޭ  18ޑިސެންބަރ   2017



 
 2017 –އަހަރީ ރިޕޯޓ  

 

 ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިއ މަން ރައިޓްސް 
43 

 ލަތ  ދެނެގަތ ން އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ގެ ހާ  4.4

އްދާގެ ވަނަ މާ 37ޤާނޫނ ގެ  )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނ ( މޮނިޓަރކޮށް އެ  2013/13ޤާނޫނ  ނަންބަރ : 
 31ހ ގެ ވަނަ އަހަރ ގެ ޖ ލައި މަ 2017)ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން ރިޕޯޓ  ތައްޔާރ ކޮށް 

                                            ފޮނ ވާފައެވެ.                         ވަނަ ދ ވަހ  ވަނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ އިދާރާއަށް

ލަތަށް ތަންފީޒ  ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ ކާބެހޭ ކޮމިޓީތަކ ން ދިވެހި ދަޢ  އ.ދ. އިންސާނީ ޙައްޤ ތަ  4.4.1
 ހ ށަހެޅ ންތައް ތަންފީޒ ކ ރާ މިންވަރ  ދެނެގަތ ން 

ސީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީޤ ކޮށްފައިވާ މ ޢާހަދާތަކ ގެ ތެރެއިން މަދަނީ އަދި ސިޔާ
ހާ ހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މ ޢާހަދާއާއި، އަންހެނ ންނާމެދ  ކ ރެވޭ އެންމެޙައްޤ ތަކާބެ

ލީ ތަފާތ ކ ރ ންތައް ނައްތާލ މާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މ ޢާހަދާއާއި، އެންމެހާ ނަސް
އްޤ ތަކާބެހޭ ޙަތަފާތ ކ ރ ންތައް ނައްތާލ މާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މ ޢާހަދާއާއި، ކ ޑަކ ދިންގެ 

ޢާހަދާގެ މ ޢާހަދާއާއި، ކ ޑަކ ދިންގެ ޙައްޤ ތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މ 
ހަދާގެ އިޚްތިޔާރީ އަދި ކ ޑަކ ދިންގެ ޙައްޤ ތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މ ޢާ 1އިޚްތިޔާރީ މ ޢާހަދާ 

 ދިވެހި ދަޢ  ޢާކ ރާ ކޮމިޓީތަކ ން ، މި ބަޔާންކ ރެވ ނ  އެންމެހާ މ ޢާހަދާތައް މ ރާޖ2ަމ ޢާހަދާ 
ޑިކް ރިވިއ  ޔ ނިވަރސަލް ޕީރިއޮ ، މ ރާޖަޢާކ ރ މަށްފަހ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ހ ށަހެޅ ންތަކާއިތްލަ

ލަތ ން ޢ  ދަށަހަޅާފައިވާ ހ ށަހެޅ ންތައް ލަތަށް ހ  އާރ ( މެކޭނިޒަމްއިން ދިވެހި ދަޢ )ޔޫ.ޕީ.
ކ ން ސަސާތަކަމާބެހޭ މ އައްދަޢ ލަތ ގެ ތަންފީޒ ކ ރ މ ން ގެންދާ މިންވަރ  ދެނެގަތ މަށްޓަކައި 

                                      ލޫމާތ  ސާފ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.                           މައ 

 ހިއ މަން ރައިޓްސް މޮނިޓަރިންގ ޓޫލްކިޓް ތައްޔާރ ކ ރ ން  4.4.2

އަހަރ  ށް މި ހަދާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮޤ ތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މ ޢާ މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައް 
 ޓޫލްކިޓެއް އެކ ލަވާލާފައިވެއެވެ.            

ކޮމިޝަނ ން ތަޙ ޤީޤ  ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގ ޅިގެން ހ ށަހަޅާފައިވާ ހ ށަހެޅ ންތައް  4.4.3
 ތަންފީޛ ވެފައިވާ މިންވަރ  ދެނެގަތ ން 

 އަހަރ ގެ ކ އްޖަކަށް ލިބިފައިވާ ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލައާ  15ށ.ފޭދޫގެ  4.4.3.1
ށް ބަލައި މ އައްސަސާތައް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެ މައްޗަ ދަޢ ލަތ ގެ ގ ޅިގެން 

 .ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ން އެކ ލަވާލި ތަޙްޤީޤ  ރިޕޯޓ 
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ރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވޭތޯ ބަލާފާސް ކ ރ މ ގައާއި، ހައްޔަރ ކ ރ މ ގެ ތެ  4.4.3.2
 ތަހ ޤީޤ ގެ ރިޕޯޓ . ބެލ މަށް  ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ން ހިންގި

ގެ މައްސަލަ މަންމަގެ ފަރާތ ން ލިބެމ ންދިޔަ އަނިޔާ ތ އްތ  ކ އްޖަކަށް، އެ ކ އްޖާގެ 4.4.3.3
މަގެ ހ ށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް، ކ އްޖާ މަން މ އައްސަސާތަކަށް ދަޢ ލަތ ގެ

 ގެ ދަޢ ލަތ  ވ މާއި ގ ޅިގެން މި މައްސަލާގައި ނިއައ  ބެލ މ ގެދަށ ގައި ހ އްޓާ
ޙ ޤީޤ ގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެލ މ ގެ ގޮތ ން ހިންގި ތަ މ ޢައްސަސާތަކ ން

 ރިޕޯޓ .

މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤ ތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މ ޢާހަދާ ތަންފީޒ ކޮށްފައިވާ މިންވަރ   4.4.4
 ތ ން ދެނެގަ 

އިންސާނީ  އިވާމަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤ ތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މ ޢާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ
ރަށަކަށް  4 ޙައްޤ ތައް ފޯރ ކޮށްދީފައިވާ މިންވަރ  ދެނެގަތ މ ގެ ގޮތ ން، ލ. އަދި ރ. އަތޮޅ ގެ

 އެއްކ ރެވިފައި ވެއެވެ. ލޫމާތ ޒިޔާރަތްކޮށް މައ 

 މިޝަނ ން ކ ރ މަށް ލާޒިމ ކ ރާ ކަންތައްތައް ދެނެގަތ ން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނ ން ކޮ  4.4.5

މ ކ ރާ )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނ ( އިން ކޮމިޝަނ ން ކ ރ މަށް ލާޒި  2013/13ޤާނޫނ  ނަންބަރ : 
                      ވާލާފައިވެއެވެ.                      ކަންކަމ ގެ ތެރެއިން ނ ކ ރެވިވާ ކަންކަން ދެނެގަތ މ ގެ ގޮތ ން ކަރ ދާހެއް އެކ ލަ

ޕްލޭންއާ ގ ޅިގެން ކޮމިޝަނ ން ކޮށްފައިވާ ނޭޝަނަލް ހިއ މަން ރައިޓްސް އެކްޝަން  4.4.6
 މަސައްކަތްތައް 

މީ އިމ ކ ރެވ ނ  ޤައ ކްޝަން ޕްލޭން އެކ ލަވާލ މަށް ގާ ނޭޝަނަލް ހިއ މަން ރައިޓްސް އެ 
ގެ އ މަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭނ ކޮމިޓީގައި ކޮމިޝަނ ން ބައިވެރިވެ، ނޭޝަނަލް ހި

   އިވެއެވެ.                              ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި ބައިވެރިވެފަ ޑްރާފްޓްތަކަށް ކޮމެންޓ ކޮށް، ސްޓޭކްހޯލަޑަރ

 ފެނާއި ކަރަންޓ ގެ ނިޒާމ ގައިވާ މައްސަލަތައް މޮނިޓަރކ ރ ން  4.4.7

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ހ ރިހާ ރަށްރަށަށް ފޯރ ކޮށްދެމ ންދާ ފެނާއި ކަރަންޓ ގެ            
ވަނަ އަހަރ ގެ ޑިސެންބަރ  މަހ ން  2016މައްސަލަތަކާ ގ ޅިގެން، ނިޒާމ ގައިވާ ސިސްޓަމިކް 

މ އައްސަސާތަކ ން ފެނާއި ކަމާބެހޭ ދަޢ ލަތ ގެޕްރީލް މަހ ގެ ނިޔަލަށް އެ 2017ފެށިގެން 
ގެ ނިޒާމ ގައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލ ކ ރ މަށް ސީދާ އަދި ނ ސީދާގޮތެއްގައި ކ ރަމ ންދާ ކަރަންޓ 
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އްކަތްތަކަށް ހ ރި ގޮންޖެހ ންތަކާ އަދި އެ މަސައްކަތްތައް އިތ ރަށް އެ މަސަ ،މަސައްކަތްތަކާއި
ލޫމާތ  ހޯދައި ފޮލޯއަޕް ރިޕޯޓެއް ޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކ ގެ މައ ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ކ ރަން

އެކ ލަވާލައި، ފާހަގަކ ރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީއާ 
  ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ސާނީ ޙައްޤ ތަކާ ގ ޅ ންހ ރި ދިރާސާކ ރ ން އިން  4.4.8

 .ދ މަތްތައް ދެނެގަތ މ ގެ ގޮތ ން ކ ރެވޭ ދިރާސާ ކ ޑަކ ދިންނަށް ދެވޭ ހި  4.4.8.1
ނ  ދ މަތައް ދެނެގަތ މ ގެގޮތ ން ކ ރެވ ރާއްޖޭގެ ކ ޑަކ ދިންނަށް ދެވޭ ހި މިއީ

 މިލޫމާތ ތައް ވެލިޑޭޓްކޮށް، މި ދިރާސާއަށް އެއްކ ރެވ ނ  މައ  ދިރާސާއެކެވެ.
 ދިރާސާގެ ރިޕޯޓ  ތައްޔާރ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

 އެވެއިލިބިލިޓީ އެންޑް އެކްސެސިބިލިޓީ އޮފް ހެލްތ  ސަރވިސަސް  4.4.8.2
އް ތ ގެ ދާއިރާގައި އިންސާނީ ޙައްޤ ތަސާއަކީ ރާއްޖޭގައި އާއްމ  ސިއްހަމި ދިރާ

ން ކައި މި ކޮމިޝަނ ގެ ފަރާތ ރައްކާތެރިކ ރެވިފައިވާ މިންވަރ  ދެނެގަތ މަށްޓަ
 ބިނާކޮށް ލޫމާތ ގެ މައްޗަށް މި ދިރާސާއަށް އެއްކ ރެވ ނ  މައ  ރެވ ނ  ދިރާސާއެކެވެ.ކ 

 ރިޕޯޓ  ލިޔ މ ގެ މަސައްކަތްކ ރެވިފައިވެއެވެ. 

  އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާ ގ ޅ ންހ ރި ކަންތައްތައް ހިނގާ ނ ހިނގާ މިންވަރ  ދެނެގަތ ން  4.5

 ޒިޔާރަތްތައް  4.5.1

ވަތަ ނ  ބެލ މ ގެ ދަށ ގައި މީހ ން ބަންދ ކޮށްފައި ދަޢ ލަތ ގެމިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް 
ލާއިންސާނީ ، ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެފަދަ ތަންތަނ ގައި، އަނިޔާވެރި

 ވެންޓިވް ތައް ހިންގާތޯ ބަލައި މޮނިޓަރކ ރ މަށް ނޭޝަނަލް ޕްރި އަމަލ އަދި ދަށ ދަރަޖައިގެ 
ވެ. މި ތަނަކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވެއެ 12ވަނަ އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް  2017މެކޭނިޒަމްއިން 

 ޒިޔާރަތްތަކ ގެ ތެރޭގައި މޮނިޓަރިންގ އަދި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތްތައް  4.5.2

 # ޒިޔާރަތްކ ރި ތަން  ޒިޔާރަތްކ ރި ތާރީޚް 
  .1 ޅ. ނައިފަރ  ޕޮިލސް ސްޓޭޝަން     30ޖަނަވަރީ 2017

  .2 ގއ. ވިިލނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭަޝން     12  ޖ ލައި 2017

  .3 ހ ޅ މާލެ ޑިޓެންަޝން ސެންޓަރ 26އޮކްޓޫބަރ   2017
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  .4 ފިޔަވަތި  08އޮކްޓޫބަރ   2017

  .5 ކ ޑަކ ދިްނގެ ހިޔާ 27، 16 ނޮވެންަބރ   2017

 

 

 ކ ޑަކ ދިންގެ ހިޔާ/ވިލިމާލެ 

 # ޒިޔާރަތްކ ރި ތަން  ތާރީޚް ޒިޔާރަތްކ ރި 
  .1 މާލެ ޖަލ   07ފެބ ރ ަވރީ  2017

  .2 ޙާްއޞަ އެީހއަށް ބޭނ ްނވާ މީހ ންގެ މަރ ކަޒ   21ފެބ ރ ަވރީ  2017

  .3 ހދ. ކ ޅ ދ އްފ ށި ޕޮލިސް ސްޓޭަޝން   4އެޕްރީލ   2017

  .4 މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލް  20އެޕްރީލ   2017

  .5 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ަކސްޓޯޑިއަލް  18ޖ ލައި  2017

  .6 ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭަޝން  22އޮގަސްޓ   2017

  .7 ސ. ހ ޅ ީމދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭަޝން  23އޮގަސްޓ   2017

  .8 ކ. މާފ ށި ޖަލ  6އަދި   4,5ޑިސެންބަރ   2017
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 ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތްތައް  4.5.3

 

 މާލެ ޖަލ  

 

 ގއ. ވިލިގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން/ގއ. ވިލިގިލި 



 
 2017 –އަހަރީ ރިޕޯޓ  

 

 ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 ސެޝަންތައް  ޒިޔާރަތްތަކ ގައި ނަގާދެވިފައިވާ  4.5.4

 ނަގައިދެވ ނ  ބައިތައް  ނަގައިދެވ ނ  ފަރާތް  ތާރީޚް  އަދަދ  
ހދ.ކ ޅ ދ އްފ ށި ޕޮލިސް  27މާރިޗ   2017 1

ސްޓޭޝަނ ގައި ަމސައްކަތްކ ރާ 
 އޮފިަސރ ންނަށް 

 ޔަތ  މަސްއޫިލއްއެން.ޕީ.ެއމްެގ  އެން.ޕީ.ެއމްއަކީ ކޮަބއިކަމާ -

ސްޓޭންޑަރްޑ ދަ ނެލްސަން ަމންޑޭލާ ރޫލްސް )ޔޫ.ެއން  -
 (މިނިަމމް ރޫލްސް ފޯރ ދަ ޓްރީޓްަމންޓް ޮއފް ޕްރިޒަނަރސް

 ކޮންވެންަޝން ައގެިއންސްޓް ޓޯޗަރ -
 )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނ ( 2013/13ޤާނޫނ  ނަްނބަރ   -

ގއ.ވިލިނގިލި ޕޮލިސް  11މޭ  2017 2
ސްޓޭޝަނ ގައި ަމސައްކަތްކ ރާ 

 އޮފިސަރ ންނަށް  22

 

 މިންވަރ  ދެނެގަތ މަށް ކ ރި މަސައްކަތްތައް  ހ ށަހެޅ ން ތަންފީޒ  ވަމ ންދާ  4.5.5

ގެން އޮގަސްޓ  ވަނަ އަހަރ ގެ ޖަނަވަރީން ފެށި  2017ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް ހެދ މ ގެ ގޮތ ން 
ލްޑިވްސް މޯމަހ ގެ ނިޔަލަށް ކަމާއިގ ޅޭ މ އައްސަސާތަކަށް ސިޓީ ފޮނ ވާފައިވެއެވެ. އެގޮތ ން 

 ޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ،ޕޮލިސް ސަރވިސް، ނޭ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
 . މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ ހިމެނެއެވެ

 

 ފޮނ ވި ތާރީޚް  ފަރާތް  ތަފްޞީލް 
 ޑްރަގް ްޓރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޭޓޝަން ސެންަޓރ 
)ޑީ.ޓީ.އާރ.ސީ( ފ ވަްއމ ލަކ  ރިހެބިލިޓޭޝަްނ 
ސެންޓަރަށް ކ ރި ޒިޔާރަްތތަކ ގެ ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ 

 ފޮލޯއަޕް ހެދ މަށް 

 ޑްަރގް ެއޖެންސީ  ނޭޝަނަލް

 12ފެބ ރ ަވރީ  2017

އަްއސޭރި ޖަލ  އަދި ާމލެ ޖަލަށް ކ ރި  މާފ ށި ޖަލ ،
  ޒިޔާރަތްތަކ ގެ ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް ހެދ މަށް

 ަސރވިސް  މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް

 އެީހއަށް ބޭނ ްނވާ ީމހ ްނގެ މަރ ކަޒަށް ކ ރިޙާްއޞަ 
 ޒިޔާރަތ ގެ ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް ެހދ މަށް 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތް 

 13ފެބ ރ ަވރީ  2017
ވިލިމާލެ ކ ޑަކ ދިްނގެ ހިޔާއަށް ކ ރި ޒިޔާރަތ ގެ 

  ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް ެހދ މަށް
 ެއންޑް ފެިމލީ މިނިސްްޓރީ އޮފް ޖެްނޑަރ
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ނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކ ރި ޒިޔާރަތ ގެ 
  ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް ެހދ މަށް

 މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރިވސް 

ށ. ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭަޝނަށް ކ ރި ޒިޔާރަތ ެގ 
  ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ  ފޮލޯއަޕް ހެދ މަށް

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

ޒިާޔރަތ ެގ ހއ. ިދއްޫދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކ ރި 
  ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ  ފޮލޯއަޕް ހެދ މަށް

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

 ހދ. ކ ޅ ދ އްފ ށި ޕޮިލސް ސްޓޭޝަަނށް ކ ރި ޒިޔާރަތ ގެ 
  ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ  ފޮލޯއަޕް ހެދ މަށް

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

ދޫނިދޫ އަދި މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯިޑއަލްއަށް ކ ިރ 
  ހެދ މަށް ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ  ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތްތަކ ގެ 

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

 އއ. ރަްސދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކ ރި މޮނިޓަރިްނގ
 ޒިޔާރަތްތަކ ގެ ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް ހެދ މަށް 

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

 17އެޕްރީލް  2017

 އދ. މަހިަބދޫ ޕޮިލސް ސްޓޭަޝނަށް ކ ރި މޮނިަޓރިްނގ
 ޒިޔާރަތްތަކ ގެ ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް ހެދ މަށް 

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

 ބ. އޭދަފ ށީ ޕޮިލސް ސްޓޭޝަނަށް ކ ިރ މޮނިޓަރިްނގ
 ޒިޔާރަތްތަކ ގެ ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް ހެދ މަށް 

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

 ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަަނށް ކ ިރ މޮނިޓަރިްނގ
 ޒިޔާރަތްތަކ ގެ ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް ހެދ މަށް 

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޭޓޝަނަށް ކ ރި 
ޕް ޒިޔާރަްތތަކ ގެ ހ ށަެހޅ ްނތަކ ގެ ފޮލޯއަ މޮނިޓަރިްނގ

 ހެދ މަށް 

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

 ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކ ިރ މޮނިޓަރިންގ
 ޒިޔާރަތްތަކ ގެ ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް ހެދ މަށް 

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

ޏ. ފ ވަްއމ ލަކ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކ ިރ 
ޕް ޒިޔާރަްތތަކ ގެ ހ ށަެހޅ ްނތަކ ގެ ފޮލޯއަ މޮނިޓަރިްނގ

 ހެދ މަށް 

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކ ިރ މޮނިޓަރިންގ  ހ ޅ މާލެ
 ެހދ މަށް  ޒިޔާރަތ ގެ ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް

 ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް
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ހިންަނވަރ  ޕޮިލސް ސްޭޓޝަނަށް ކ ރި މޮނިަޓރިްނގ  ޅ.
 ފޮލޯއަޕް ހެދ މަށް  ޒިޔާރަތްތަކ ގެ ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

ނ. މަނަދޫ ޕޮިލސް ސްޓޭޝަނަށް ކ ިރ މޮނިޓަރިްނގ 
 ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް ެހދ މަށް  ޒިޔާރަތ ގެ

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

އ ނގޫާފރ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކ ރި މޮނިޓަރިްނގ  ރ.
 ފޮލޯއަޕް ެހދ މަށް  ޒިޔާރަތ ގެ ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ

 ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް

ސ. ހިތަދޫ ޕޮިލސް ސްޭޓޝަނަށް ކ ިރ މޮނިޓަރިްނގ 
 ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް ހެދ މަށް  ޒިޔާރަތްތަކ ގެ

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

ސ. ހ ޅ ީމދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭަޝނަށް ކ ރި މޮނިޓަިރންގ 
 ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް ެހދ މަށް  ޒިޔާރަތ ގެ

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

ށ. ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކ ިރ މޮނިޓަރިްނގ 
 ފޮލޯއަޕް ެހދ މަށް  ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ޒިޔާރަތ ގެ

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

ދ. ކ ޑަހ ވަދޫ ޕޮިލސް ސްޓޭަޝނަށް ކ ރި މޮނިަޓރިްނގ 
 ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް ެހދ މަށް  ޒިޔާރަތ ގެ

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

ލ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކ ރި މޮނިޓަރިންގ 
 ހެދ މަށް ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް  ޒިޔާރަތްތަކ ގެ

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

ތ. ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކ ިރ މޮނިޓަރިންގ 
 ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފޮލޯއަޕް ެހދ މަށް  ޒިޔާރަތ ގެ

 ޕޮލިސް ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް

ފިޔަވަތިއަށް ކ ރި މޮނިަޓރިްނގ ޒިޔާރަތ ގެ 
 ފޮލޯއަޕް ެހދ ން  ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ

 ެއންޑް ފެިމލީއޮފް ޖެްނޑަރ  މިނިސްްޓރީ

 

 ބޭއްވ ނ  ބައްދަލ ވ ންތައް  4.5.6

 މަޤްޞަދ   ބައްދަލ ކ ރި ފަރާތް  ތާރީޚް 

މޯލްޑިްވސް ކަރެކްަޝނަލް  13ޖަނަވަރީ  2017
 ސަރވިސް 

 ވަނަ އަަހރ  ކ ރި ޒިޔާރަތ ގެ ރިޕޯޓްގެ  2016އަްއސޭރި ޖަލަށް 
 ހ ށަހެޅ ންަތއް ހިްއސާކޮށް ަމޝްަވރާކ ރ މަށް 
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ވަނަ އަހަރ  ކ ިރ  2016ށ.ފ ނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަަނށް  މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  24ޖަނަވަރީ  2017
ވަނަ  2017ޒިޔާރަާތއި ޅ. ހިންނަަވރ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 

 އަހަރ  ކ ރި ޒިޔާަރތ ގެ ރިޕޯްޓގެ ހ ށަހެޅ ންަތއް ހިްއސާކޮށް 
 މަޝްަވރާކ ރ މަށް 

މިނިސްްޓރީ އޮފް ެޖންޑަރ  އެޕްރީލް 2017
 އެންޑް ފެމިލީ 

ވަނަ އަހަރ  ކ ރި ޒިާޔރަތ ެގ  2016ކ ޑަކ ދިްނގެ ހިޔާ ައށް 
 ރިޕޯޓްގެ ހ ށަެހޅ ންަތއް ހިްއސާކޮށް ަމޝްަވރާކ ރ ަމށް 

ހަރ  ވަނަ އަ 2016ޚާްއޞައެީހއަށް ބޭނ ްނވާ މީހ ްނގެ މަރ ަކޒަށް  މިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތ   15މޭ  2017
ކ ރި ޒިޔާަރތ ގެ ރިޕޯޓްގެ ހ ަށހެޅ ންަތއް ިހއްސާކޮްށ 

 ޝްަވރާކ ރ މަށް މަ
މިނިސްްޓރީ އޮފް ެޖންޑަރ  2017އޮކްޓޫބަރ   23

 އެންޑް ފެމިލީ 
ްޕ ވަނަ ައހަރ  ކޮށްފަިއވާ ފޮޯލއަ 2016ކ ޑަކ ދިްނގެ ހިާޔއަށް 

 ރ މަށް ޒިޔާރަތ ގެ ރިޕޯޓްގެ ހ ށަެހޅ ންަތއް ހިްއސާކޮށް މަްޝވަރާކ  

 09އޯގަސްޓް   2016ވަނަ ދ ވަހ  ައިދ  23އޭޕްރިލް   2015 މޯލްޑިްވސް ިއމިްގރޭޝަން  2017ނޮވެންބަރ   12
ެގ ވަނަ ދ ވަހ  ހ ޅ މާލެ ޑިޓެންޝަން ެސންޓަރަށް ކ ރި ޒިޔާރަތ  

 ރިޕޯޓްގެ ހ ށަެހޅ ންަތއް ހިްއސާކޮށް ަމޝްަވރާކ ރ ަމށް 
މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް  2017ނޮވެންބަރ   28

 ސަރވިސް 
ވަނަ އަހަރ ެގ  2017ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަަންށ 

 ވަނަ ދ ވަހ  ކ ރި މޮނިޓަރިްނގ ޒިާޔރަތ ގެ 12ޖ ލައި މަހ ގެ 
ހަރ ެގ ވަނަ އަ 2017 ،ރިޕޯޓ ަގއިވާ ހ ށަހެޅ ންތަކާ ގ ޭޅގޮތ ްނާނއި

ވަނަ ދ ަވހ  ހދ. ކ ޅ ދ އްފ ށި ޕޮލިްސ  4އޭޕްރިލް މަހ ގެ 

ްއ ކ ރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތ ެގ ރިޕޯޓްގެ ހ ށަހެޅ ންތަ ސްޓޭޝަނަށް 
 މަށް ހިއްސާކޮށް މަްޝވަރާކ ރ  

 
 

 އެން.ޕީ.އެމްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ   4.5.7

 ދަށ ން މީހ ން ބެލ މ ގެދަޢ ލަތ ގެކޮށްފައިވަނީ ހާއްސައެން.ޕީ.އެމްގެ މި އަހަރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ  
ގަކ ރެވޭ ބަންދ ކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް އެން.ޕީ.އެންއިން ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކ ގައި ފާހަ

ތަންފީޒ   ސާތަކަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ ހ ށަހެޅ ންތައްކަންތައްތައް ރަނގަޅ  ކ ރ މަށް މ އައްސަ
ރި އިދާރާތަކާ ކ ރެވިފައިވާ މިންވަރ ގެ މައްޗަށެވެ. އެން.ޕީ.އެމްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ  ކަމާގ ޅ ންހ 

 އޮކްޓޫބަރ ގައި ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.  17

 ހ ށަހެޅ ންތަކ ގެ ފެކްޓް ޝީޓް އެން.ޕީ.އެމްއިން ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ  4.5.8

މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހ ން އަދި ކ ދިން ބަންދ ކޮށް ނ ވަތަ ބައިތިއްބާ ނ ވަތަ ބަލަހައްޓާ 
 135ވަނަ އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް ކޮށްފައިވާ  2016ން  2009ތަންތަނަށް، އެން.ޕީ.އެމްއިން 
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 އެ ކަންކަމ ގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،ޒިޔާރަތ ގައި އެ ތަންތަނ ން ފާހަގަކ ރެވިފައިވާ އެންމެހާ 
ޅޭ ގޮތ ން ހ ށަހެޅ މާގ  688ތަނ ގެ ކަންތައްތައް ހަރ ދަނާކޮށް ރަނގަޅ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ 

ލޫމާތ  ފެންނަން ހ ންނާނެގޮތަށް ފެކްޓް ޝީޓެއް އެކ ލަވާލ މ ގެ ފަސޭހަކަމާއެކ  އެ މައ 
 މަސައްކަތް ކ ރެވިފައިވެއެވެ. 

 ންގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ގައި ބަންދ ކ ރާ މީހ ންގެ އަތްމަތީފޮތް ޖަލ ތަކާއި ފ ލ ހ   4.5.9

މެނޭ ބ ކްލެޓެއް ހިލޫމާތ  ދ މަތްތަކ ގެ މައ ހި ކޮށްދޭންޖެހޭ ޖަލ ތަކާއި، ކަސްޓޯޑިއަލް ތަކ ގައި ފޯރ 
        ތައްޔާރ  ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ކ ރެވިފައިވެއެވެ.

ލޫމާތ  ހިމެނޭ މެޕިންގ ނ ގެ މައ  ހ ން ބަލަހައްޓާ ތަންތަ ދަޢ ލަތ ގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ން މީ  4.5.10
 އަދާހަމަކ ރ ން 

ލޫމާތ  ނ ގެ މައ ހ ން ބަލަހައްޓާ ތަންތަމިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދަޢ ލަތ ގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ން މީ
ޝަނ ގެ ލޫމާތ  އަދާހަމަކޮށް ކޮމި ރި އިދާރާތަކ ން ހޯދައި، މި މައ އެ ތަންތަނ ގެ ބެލެނިވެ

 ފައިވެއެވެ.ވެބްސައިޓ ގައިވާ މެޕްގައި ހިމަނާ 

 ހ ށަހަޅާހ ށަހެޅ ންތައް  ޔާލ ތަކާއި ހި  ފެންނަ  ކޮމިޝަނަށް  ހިމާޔަތްކ ރ މ ގެގޮތ ން  ޙައްޤ ތައް  އިންސާނީ  4.6
 އާއްމ ކ ރ ން  ބޭނ ންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް  މީޑިއާގެ 

އި ރާއެއްގަވަނަ އަހަރ ވެސް ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތްތަކ ގެ މައ ލޫމާތ  ވީއެންމެ ފ ޅާދާއި 2017
ގ ޅޭގޮތ ން ދ ގައި އަދި ޤައ މ ގައި ހިނގާ އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކ ގެ މައްސަލަތަކާ އާއްމ ކ ރ މ ގެ މަޤްޞަ

ފައިވާނެއެވެ. އެގޮތ ން ލަތްތައް ބޭނ ންކޮށްގެން އާއްމ ންނަށް މައ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދީ އެކި ވަސީ މީޑިއާގެ ތަފާތ 
މިޝަނ ގެ ފަރާތ ން ށް މިކަންކަމާ ގ ޅޭގޮތ ން ކޮޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މީސް މީޑިއާ މެދ ވެރިކޮ

އި އިންސާނީ މައ ލޫމާތ  ދީފައިވާނެއެވެ. ހަމަ މިއާއެކ  ކޮމިޝަނ ގެ އެކި މަސައްކަތްތަކާ ގ ޅޭގޮތ ންނާ
ގޮތ ން އެފަރާތްތަކާ ޙައްޤ ތަކ ގެ މައްސަލަތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން މީޑިއާއިން ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅާ ސ ވާލ ތަކާ ގ ޅޭ

 ހިއްސާކޮށްފައިވާނެއެވެ.މައ ލޫމާތ  

 ލޫމާތ   ޒަރީއާއިން އާއްމ ކ ރެވ ނ  މައ  ބަރ  އަދި ނޫސްބަޔާނ ގެ ޚަ  4.6.1

 ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތްތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން އާއްމ ކ ރެވ ނ  ހަބަރ ތައް  4.6.1.1
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ބަރެއް ހަ 31މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތްތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން 
މީސް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކ ގައި  ކޮމިޝަނ ގެ ވެބްސައިޓް އަދި ،ތައްޔާރ ކ ރެވި

  ޝާޢިއ ކޮށް މީޑިއާއާ ހިއްސާކ ރެވިފައިވާނެއެވެ.

 
 

  ކ ރެވ ނ  ނޫސްބަޔާން ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތްތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން އާއްމ   4.6.1.2

އް ވަނަ އަހަރ  އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާ ގ ޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދ ވަސްތަ 2017
 ،ކޮށްނޫސްބަޔާނެއް އާއްމ   15ކ ރ މަށާއި، އިންސާނީ ހައްޤ ތަކާގ ޅިގެން ފާހަގަ 

 ފޯމްތައް އަދި މީޑިއާގެ އެކިކޮމިޝަނ ގެ ވެބްސައިޓް، މީސް މީޑިއާ ޕްލެޓް
 ލަތްތައް މެދ ވެރިކޮށް އާއްމ ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ.ވަސީ
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އަމާޒުކުިެވުނު ދާއިިާޚަބަިު

ބައްދަލުވުންތައް ޒިޔާިަތް/ ދަތުިު

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނަގައިދެވުނު ސެޝަން މުވައްޒަފުންގެ ތަމްިީން

މުއައްސަސާތަކާއިގުުޅިގެން ކުިެވޭ މަސައްކަތް އެުެނިުެން
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މީޑިއާގެ ޒަރީއްޔާއިން ލޫމާތ  މީސް ކޮމިޝަނ ން އާއްމ ކޮށްފައިވާ މައ  ވަނަ އަހަރ   2017 4.6.2
 އާއްމ ންނަށް ވާސިލ ވެފައިވާ މިންވަރ  

ލޫމާތ  ކޮމިޝަނ ގެ ފޭސް ބ ކް ސައްކަތަތަކާ ގ ޅޭ އެކި އެކި މައ ކޮމިޝަނ ން ކ ރަމ ންދާ މަ
 ޕޭޖް އަދި ޓްވިޓަރ ބޭނ ންކޮށްގެން އާއްމ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ބައްދަލ ވ ންތައް  މ އައްސަސާތަކާއެކ  ބޭއްވ ނ   ދަޢ ލަތ ގެ  4.6.3

ދަޢ ލަތ ގެ މ އައްސަސާތަކާ ގ ޅިގެން މަސައްކަތްކ ރާނެ ހަރ ދަނާ ވެއްޓެއް ޤާޢިމްކ ރ މ ގެ 
އެކި އެކި މ އައްސަސާތަކާއެކ  ބައްދަލ ވ ންތައް ދަޢ ލަތ ގެވަނަ އަހަރ   2017 ގޮތ ން 

 ބާއްވާފައިވެއެވެ. 

 މަޤްޞަދ   ބައްދަލ ކ ރެވ ނ  ފަރާތް  ތާރީޚް 

 12ފެބ ރ ަވރީ  2017
ން ލޯކަލް ކައ ންސިލް އިންިތހާބ  އޮބްަޒރވ  ކ ރ ާމގ ޅޭ ގޮތ   އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން 

 މަޝްަވރާކ ރ މަށް 
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ށް މައުލޫމާތު  ވަނަ އަުަިު މީސް މީޑިއާގެ ޒަިިއްޔާއިން އާއްމުންނަ 2017
ވާސިލުވެފައިވާ މިންވަިު 

ފެސްބުކް ޓްވިޓަި
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 27ފެބ ރ ަވރީ  2017

މަށް ކޮމިޝަނ ން ލޯކަލް ކައ ންސިލް އިންތިާހބް އޮބްަޒރވް ކ ރ   މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރިވސް 

ޕޮލިސް  ރާވާަފއިވާ ގޮތް ިހއްސާކ ރ ާމއި މޯލްޑިްވސް

 ސަރވިްސއިން  އިންތިާހބ ގެ ކަންކަމ ގައި ައދާކ ރާ ދައ ރާ
 ގ ޅޭ ގޮތ ން މަްޝަވރާކ ރ މަށް 

 1އޮގަސްޓ   2017

އިންާސނީ ކަާރމާތަށާއި ިދރިހ ރ މ ެގ ޙަްއޤަށް އ ނިކަްނ  މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރިވސް 
ތައް ިއތ ރ ވަމ ްނދާތީ ކޮމިޝަނ ގެ ައމަލ ލިބޭފަދަ 

ތަްއ ލ ައމަމިަފދަ ކަންބޮޑ ވ ންަތއް ހިްއސާކ ރ މ ގެ ގޮތ ްނނާއި 
 ހިނގަން ެމދ ެވިރވާ ސަަބބ ތައް ދެެނގަނެ، އެަފދަކަންކަން 
ތަކާ އިތ ރަށް ތަކ ރާރ ވިޔަ ނ ދިނ މަށް ކ ެރިވދާނެ ަމސައްަކތް

 ބެހޭޮގތ ން މަްޝވަރާކ ރ ަމށް 

 22އޮކްޓޫބަރ   2017
އެޓަރނީ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހ ެގ 

 ކޮންސަލްޓަންޓް 
)ޖިނާއީ ިއޖ ާރއަތ ެގ  12/2016ޤާނޫނ  ނަންަބރ  

ންާދނެ އަހ ލ ވެރިކ ރ މ ގެ މަަސއްަކތް ކ ރިޔަށް ގެ ޤާނޫނ (އަށް
 ގޮތަކާެމދ  މަްޝވަރާކ ރ ަމށް 

 23އޮކްޓޫބަރ   2017

މޯލްޑިްވސް ޕެންޝަްނ 
 އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން އޮީފސް 

 އޮފީހާއި ހިއ މަން ަރއިޓްްސ ކޮމިޝަނާ ގ ޅިެގންޕެންޝަން 

 ހިންިގދާނެ ހަރަކާތްތަާކމެދ  މަްޝވަރާކ ރ މަށް 

ނޭޝަނަލް އިންެޓގްރިީޓ 
 ކޮމިޝަން 

މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވްސއާިއ، މޯލްޑިްވސް 
ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްއާ ގ ޅ ްނ ހ ރި މަްއސަލަތަްއ 
ތަޙްީޤޤ ކ ާރިއރ  ކޮމިަޝނަށް ީދމާވާ ދަތިތަކާެމދ  

 މަޝްަވރާކ ރ މަށް 

 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކ  ބޭއްވ ނ  ބައްދަލ ވ ންތައް  4.6.4

 މަޤްޞަދ   ބައްދަލ ކ ރެވ ނ  ފަރާތް  ތާރީޚް 
ިއން ލަތާ ގ ިޅގެން އިްނސާީނ ޙައްޤ ގެ ދާިއރާމ ޖ ަތމަޢ ގެ ހާ މޯލްޑިިވއަން ިޑމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ  30މާރިޗ   2017

 ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަކާ ގ ޭޅގޮތ ން 

އިން މ ޖ ަތމަޢ ގެ ޙާލަތާ ގ ޅިެގން އިންާސީނ ޙައްޤ ގެ ދާިއރާ  ޖ މްޫހރީ ޕާޓީ 28އޮގަސްޓ   2017
 ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަކާ ގ ޭޅގޮތ ން 

ސްކައ ޓް ެއސޯިސއޭޝަން އޮފް  29އޮގަސްޓ   2017
 މޯލްޑިްވސް 

ގެ ަގއި އިްނސާނީ ޙަްއޤ ތަކަްށ އިޙްިތރާމްކ ރ މ  މ ޖ ަތމަޢ 
ޤާފަެތއް ޤާިއމ ކ ރ މާ ގ ޭޅޮގތ ން ކ ރެވިާދނެ ސަ

 މަަސއްކަތްތަކާެމދ  މަްޝވަރާކ ރ މަށް 
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 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއެކ  ބޭއްވ ނ  ބައްދަލ ވ ންތައް  4.6.5

 

ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ންނާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި  4.6.6
 ބައްދަލ ވ ންތައް  ސަރަހައްދީ 

 ބައިވެރިވި ފަރާތް  ބައްދަލ ވ ން  ޤައ މ   ތާރީޚް 
ކޮންފަރެންްސ އޮްނ ގޮޯލބަލް ޭއޖިްނ  ސޯލް /ަސއ ތ  ކޮެރއާ  21-19 ސެޕްޓެންބަރ  2017

އެންޑް ިހއ މަން ރައިްޓސް އޮްފ 
 އޮލްޑަރ ޕަރސަްނސް 

އަލްފާޟިލް މ ޙަްއމަދ  ޒާިހދ  
 ކޮމިޝަނ ގެ ނާިއބ ރަީއސް  -

'އޭީޝއަން ޕެސިފިކް ފޯަރމް އޮްފ  ބެންކޮކް/ ތައިލޭްނޑް  30-29ނޮވެންަބރ   2017
ހިއ ަމން ަރއިޓްްސ 

  -އަލްފާޟިލާ ާއމިނަތ  އީާނސް 
ނ ގެ ަރއީސް އަިދ ކޮމިޝަ

 މަޤްޞަދ   ބައްދަލ ކ ރެވ ނ  ފަރާތް  ތާރީޚް 
ޔޫރަޕިއަން ޔޫިނއަން ގެ ފަރާތ ްނ  14ސެޕްޓެންބަރ   2017

ވަނަ އަހަރ ގެ ލޯކަލް   2017

 ޅޭގޮތ ން ވަަޑއިގެްނނެވި އިންިތޚާބާ ގ  
 ވަފ ދ  

 މޮނިޓަރކ ރ މާ ގ ޭޅގޮތ ން  ،2017ބ  ލޯކަލް އިންތިހާ

 މަޝްަވރާކ ރ މަށް 

ކެނެޑާއިން ާރްއޖެއަށް  16ނޮވެންަބރ   2017
ކަނޑަައޅާފަިއވާ ސަީފރ  ހިޒް 

އެކްސެލެްނސީ މިސްަޓރ ޑޭިވޑް 

 މެކްކިނަން 

ކެނެޑާ ސަރ ކާރ ން ރާްއޖެއަށް ަކނޑަައޅާފަިއާވ 
ހިޒް އެކްސެލެްނސީ މިްސޓަރ ޑޭވިްޑ  ،ސަފީރ  

މެކްކިނަން ތަާޢރަފ ވ މ ގެ ގޮތ ްނނާ، ކޮމިޝަނ ެގ 

މަަސއްކަތްތަކާއި ކެނެޑާ ފަްންޑ ފޯ ލޯކަލް 
 ތަކާ އިނީިޝއޭޓިްވސް ިއން ކ ރިޔަްށގެްނާދ ހަރަކާތް

 ގ ޭޅގޮތ ން ަމޝްަވރާކ ރ މަށް 

ނޭޝަނަލް ހިއ މަން ަރއިޓްސް  1 ޑިސެންބަރ  2017

 ކޮމިޝަން އޮފް ަތއިލޭންޑް 

 އިންާސނީ ޙަްއޤ ަތއް ކ ރިއަރ ވާ ަރްއކާތެރިކ ރ މ ގެ 

ނެ ކަންކަާމ ދެ ޮކމިޝަން ގ ިޅގެން ކ ެރިވދދާ ގޮތ ން
 ގ ޭޅގޮތ ން ަމޝްަވރާކ ރ ން 

ޔ ނިސެފ ން ިދވެިހރާްއޖެއަްށ  26ޑިސެންބަރ   2017

 ކަނޑަައޅ ްއވާފަިއވާ ރެްޕރެޒެންޓޭޓިވް 
މިސްޓަރ މ ަހއްަމދ  މ ީނރ  އ. 

 ސަފީލްދީން 

ކޮމިޝަާނއި ޔ ނިސެްފއާ ގ ިޅގެްނ ރާްއޖޭަގިއ 

 އިންާސނީ ޙަްއޤ ަތއް ރައްކާެތރިކޮށް ކ ރިެއރ ވ މަށް 
 ކ ރެިވދާނެ ކަންަކމާ ގ ޭޅގޮތ ން ަމްޝވަރާކ ރ ާމއި،

ެގ ކ ޑަކ ދިން ، ކ ަރމ ންދާ ަމސައްކަތްތަާކއި  ކޮމިޝަނ ން
އަްނހެނ ން އަދި ނ ކ ޅެދ ްނތެރިކަްނ  ޙަްއޤ ތަކާއި 

ހ ންނަ މީހ ންނާ ގ ިޅގެން ކޮިމޝަނ ން ކ ރ މަްށ 

 ަމށް ތ ން ަމޝްަވރާކ ރ ރާވާަފއިވާ މަަސއްކަތްތަކާގ ޭޅގޮ
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ވަަނ  22އިންސްޓިިޓއ ޝަްނސް'ގެ 

 ހަރީ ޖަްލާސގައި ަބިއވެިރވ ން. އަ

  -ަމދ  އަމީން އަލްފާޟިލް އަހ 

 ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް 

 
 

 ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރީ ހިންގ ން ހަރ ދަނާ ކ ރ ން  4.7

 ކޮމިޝަނ ގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްގީކ ރ ން  4.7.1

ގެ މިޝަނ ކޮ ،މ ވައްޒަފ ންގެ ފަންނީ ޤާބިލ ކަން އިތ ރ ކ ރ މަށްޓަކައިވަނަ އަހަރ ވެސް 2017
 ،ށްދާއިރާތަކ ން މ ވައްޒަފ ން ތަމްރީނ ކޮ ތަފާތ  ،މާލީ ޤާބިލ ކަން ހ ރި މިންވަރ ން 

މަކާއި ރާތަމްރީނ  ޕްރޮގް  35ބާއްވާފައިވާ  ތާޒާކ ރެވިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތ ން ރާއްޖޭގައި
ގެ ކޮމިޝަނ   ތަމްރީނ  ޕްރޮގްރާމެއްގައި 4މ އްދަތ ގެ  ފައިވާ ކ ރ ރާއްޖެއިން ބޭރ ގައި ހިންގާ 

 މ ވައްޒަފ ން ބައިވެރިކ ރެވ ނެވެ. 

 # ގައި ހިންގ ނ  ތަމްރީނ  ތައް ރާއްޖޭގައާއި ރާއްޖޭން ބޭރ  ވަނަ އަހަރ   2017

 1 ޕޮލިސް އިްނވެސްިޓގޭޝަން ޓްެރއިނިްނގ

 2 އެކްޓް ޓީ.އޯ.ޓީ ޕްރޮގްާރމް އޮން ކްިރމިނަލް ްޕރޮީސޖަރ 

 3 މީާރގެ މަަސއްކަތްތަކާ ގ ޅޭ ަމއ ލޫމާތ  ސެޝަން 

 4 ޕަބްލިކް ސްޕީކިންގ ޓްެރއިިނންގ ެސޝަން 

 5 ގެ ޤާޫނނ  ޖަލ ތަކާއި ޕެރޯލ  

 6 ގެވެށި އަނިޔާ ހ އްޓ ވ މ ގެ ާޤނޫނ  

 7 އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާޫނނ  
މ ެރއްގެ ދަށ ން ޤައިދީްނނާއި ކ ށ ގެ ތ ހ މަތ ގައި ަހއްޔަރ ކ ރެވޭ މީހ ންާނއި ކޯޓ  އަ R-187/2014ގަާވިއދ  ނަންަބރ: 

ން ންތަާނއި ާރއްެޖއި ތަ ަފރ ވާ ދޭ  ރ ކަޒ  ފިަޔވައި ާރއްޭޖެގ ސިއްހީމަ  މީހ ން ޖަލ ގައި ސިްއހީބަންދ ަގއި ަބއިިތއްބަްނޖެހޭ 
 ދ .ބޭރ ން ަފރ ވާ ޯހދ މާ ެބހޭ ަޤވާޢި

8 

 9 ެއންޑް ފަޔަރ ފައިިޓންގސެލްފް ޑިފެންސް 

 10 ރީޖިނަލް ބްލެްނޑެޑް ލާނިްނގ ކޯސް ޮއން ބިޒްަނސް އެންޑް ިހއ ަމން ރައިްޓސް 

 11 ރީޖިނަލް ބްލެްނޑެޑް ލާނިްނގ ކޯސް ޮއން މޮނިޓަރިްނގ އެްނޑް ރިޕޯޓިްނގ

 12 ފެސިލިޓޭޓާސް ޓްރެއިިނންގ ބްެލންޑެޑް ލާނިންގ ކޯސް 

 13 ޓްރެިއނިްނގއިެވންޓް މެނޭްޖމަންޓ  

 14 ގްރެފިްކސް ޑިޒަިއނިްނގ ޓްރެިއނިންގ
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 15 ވިސް ސްޓަމަރ ސަރކަ ހައ  ޓ  ޑެލިވަރ އެްކސެޕްޝަނަލް  -ވިސް އެްކސެލެްނސް ކަސްޓަމަރ ަސރ

 16 ވޯކްޕްލޭސް ިއމަރޖެްނސީ ޕްރިޕެައރޑްެނސް އެންޑް ަފސްޓ  އެއިޑް ޓްެރއިިނންގ

 17 ނަލް އޮޑިޓް ޓްރެއިިނންގއިންޓަރ

 18 މައިްކރޯސޮފްޓް އޮީފސް ޕެކޭޖް ޓްރެިއިނންގ

 19 ޕްރޮފެޝަނަލް ިޑވިލޮޕްމަންޓ  ޕްޮރގްާރްމ 

 20 ފަންޑަމެންޓަލްސް އޮފް ހިއ މަން ިރޯސސް ޑިވިލޮޕްަމންޓ  ސެޝަން 

 21 ރޗްފޯސްޓަރިްނގ އިޮނވޭަޝން ތްރޫ ިރސަ

 22 އޮފީސް ިދވެހި ޕްޮރްގރާމް 

 23 ެވްބސައިޓްސް މެނޭިޖންގ ެއންޑް ެމއިންޓެިއނިްނގ 

 24 މައިްކރޯސޮފްޓް އޮީފސް ޕެކޭޖް 

 25 އެސެްނޝިއަލް ސްކިްލސް ފޯ ހިއ ަމން ރިޯސސް އޮފިަސރސް 

 26 އިޓްސް ޓްރެއިނިްނގ ޮއން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮކންވެްނޝަން އޮން އިކޮނޮމިްކ، ސޯޝަްލ އެންޑް ކަލްޗަރަލް ރަ 

 27 ޓްރެއިނިްނގ ޮއން ކޮންވެްނޝަން ެއެގިއންސްޓް ޓޯޗަރ 

 28 ކޯޓް ޕްރޮސީޖަރ އިންފޮޭމޝަން ެސަޝން

 29 ދީނީ ނަސޭަހތްދިނ މ ގެ ސެޝަން 

 30 ދިވެިހބަހ ގެ ޓްރެިއނިްނގ

 31 އިޓްސް ޓްރެއިނިްނގ ޮއން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮކންވެްނޝަން އޮން އިކޮނޮމިްކ، ސޯޝަްލ އެންޑް ކަލްޗަރަލް ރަ 

 32 ސްޓްރެސް މެނޭްޖމަންޓ  ސެަޝން 

 33 އެންޑް ރިްފރެަޝރ ޕްރޮްގރާމް އޮިރއެންޓޭޝަން 

 34 ޖެންަޑރ އިކ އަލިޓީ ސެަޝން 

 35 ސީ.އާރް.ސީ ކޮންކްލޫޑިްނގ ޮއބްޒަރޭވޝަންސް 

 36 ކްރިމިނަލް ޕްޮރސީަޖރ އެކްޓް ޓްރެިއިނންގ

 37 ނޯ ޔ އަރސެލްފް ބެޓަރ -ލީޑަރޝިޕް ޓްެރއިނިްނގ 

 38 އިލެކްޝަންސް ޤާނޫނ  

 39 ޯވރކްޝޮޕް ކޮމިއ ނިޭކޝަން ނެޓްޯވރކް 
 

 ނަގައިގެން ހިންގާފައިވާ ތަމްރީނ  ތަކަކީ ކޮމިޝަނ ން އިސްރީން ޕްރޮގްރާމ މި ތަމް
ކ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކ ގެ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެ  ،ޕްރޮގްރާމްތަކ ގެ އިތ ރ ން
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 ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
60 

 ރވިސް ޓްރެއިނިންގތަކާއި ސިވިލް ސަ އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާ ތަމްރީނ  ޕްރޮގްރާމ 
 .ވެކެ ތަކެ ފ ރ ސަތ   ތަމްރީނ  ލިބިފައިވާ އިންސްޓިޓިއ ޓ ން

 

 
 

ތަ އިންސައް 10ތަމްރީނ  ޕްރޮގްރާމ ގެ ތެރެއިން  39ވަނަ އަހަރ  ހިންގާވަފައިވާ  2017
ކަމާއެކ  ޕްރޮގްރާމަކީ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް )އޭ.ޕީ.އެފް(ގެ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރި 

ކީ ސިވިލް އިންސައްތަ ޕްރޮގްރާމަ 33ޕްރޮގްރާމެވެ. އަދި  4ރާއްޖޭން ބޭރ ގައި ހިންގާފައިވާ 
ތަމްރީނ ގެ  13ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއ ޓްއިން ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ 

ގެން އިންސައްތަ ތަމްރީނ  ޕްރޮގްރާމަކީ ކޮމިޝަނ ން އިންތިޒާމ ކޮށް  57ފ ރ ސަތ ތަކެވެ. 
 މެވެ.ތަމްރީނ  ޕްރޮގްރާ 22ކޮމިޝަނ ގައި ހިންގާފައިވާ 

ހަރ ގެ ވަނަ އަ  2017 ،ކ ރ މަށްޓަކައިހާސިލ  ގެ ލަނޑ ދަނޑިތައް ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ  
މަށް ލަތްތައް ތަރައްޤީކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ހިންގ  ވޯރކް ޕްލޭންގައި އިންސާނީ ވަސީ އަހަރީ

 2017ތް ހަރަކާ 88ހަރަކާތ ގެ ތެރެއިން % 25ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނ ތަކާގ ޅޭ މައިގަނޑ  
ހ ރިހާ  ގެ ނިޔަލަށް ހިންގާފައިވެއެވެ. މި ތަމްރީނ  ފ ރ ސަތ ތައް ހޯދ މ ގައި ކޮމިޝަނ ގެ

ރ ސަތ ތައް ފ  މަސައްކަތްތަކާ ގ ޅ ންހ ރި އެކިއެކި ދާއިރާތަކ ން ތަމްރީނ   މެންޓ ތަކ ގެޑިޕާޓް
ތަމްރީނ   2ކޮމިޝަނ ގެ ކޮންމެ މ ވައްޒަފަކ ވެސް މި އަހަރ  ތެރޭގައި އެވްރެޖްކޮށް  ،ހޯދައި

 .ފ ރ ސަތ ގައި ބައިވެރި ކ ރެވިފައިވެއެވެ

ގައިިާއްޖެއިން ބޭިު
10%

އިން ުައުސް
57%

ސިވިލް ސަިވިސް
ޓްިެއިނިންގެ 
އިންސްޓިޓިއުޓް

33%

ިޮގްިާމްތައްވަނަ އަުަިު ުިންގާފައިވާ ތަމްިީނު ޕ2017ް
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 2017 –ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ނަގައިދެވ ނ  ޕަބްލިކް ސްޕީކިންގ ސެޝަންގެ ތެރެއިން 

 

 
 އް ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ހޯދައިދެވިފައިވާ ތަމްރީނ  ފ ރ ސަތ ތަ އަހަރ   3ފާއިތ ވެ ދިޔަ 
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ޖުމްލަ

ދެވިފައިވާ ތަމްިީނު  އަުަިު ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ުޯދައި 3ފާއިތުވެ ދިޔަ 
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2015 2016 2017
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އަހަރ   3 ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ ހ ނަރާއި ޤާބިލ ކަން އިތ ރ  ކ ރ މަށް ފާއިތ ވެދިޔަ
 2ޔަ ވަނަ އަހަރ  ވަނީ ފާއިތ ވެދ2017ިދ ވަހ  ހިންގާފައިވާ ތަމްރީނ ތަކަށް ބަލާއިރ  

 ރީނ  ފ ރ ސަތ ތައް މ ވައްޒަފ ންނަށް ހޯދައިދެވިފައެވެ.އަހަރަށްވ ރެ ގިނަ ތަމް
 

 
ހ ނަރާއި  މ ވައްޒަފ ންގެ ހ ނަރާއި މަޢ ލޫމާތ  އިތ ރ ކ ރ މާއި، ލިބިފައިވާ މީގެ އިތ ރ ން، 

އި ބޭއްވ ނ  ރާއްޖޭން ބޭރ ގަ ރާއްޖެއާޙިއްޞާކ ރ މ ގެ ގޮތ ން،  ތަކާ މަޢ ލޫމާތ  އެހެން ފަރާތް
ޒަފ ން މި ސިމްޕޯސިއަމް އަދި މަސައްކަތ  ބައްދަލ ވ މ ގައި ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައް ،ކޮންފަރެންސް

 އަހަރ ވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

 މްތައް ވަނަ އަހަރ  މ ވައްޒަފ ން ބައިވެރިވި ބައްދަލ ވ ން، ކޮންފެރެންސް އަދި ސިމްޕޮސިއަ 2017 #

 ސީ.އާރް.ޕީ.ސީ ޓީ.އޯ.ޓީ ޓްރެއިނިްނގ 1

 ަރއިޓްސް އެްނޑް ޖ ވެއިނަލް ަޖސްޓިސް ިސމްޕޯިސއަމް ޗައިލްޑް  2

 ރކްޝޮޕް ޓީ އެކްަޝން ޕްލޭން ވެލިޑޭޝަން ވަޖެންަޑރ އިކ އަލި 3

 ރކް ރައ ްނޑް ޓޭބަލް މީޓިންގޓްވައޭ.ޕީ.އެފް ެއސް.އީ.އޯ ނެ 4

 ލިޔ ންތެރިކަމ ގެ ާޚއްސަ ވާރކްޝޮޕް  5

 އިންޓަނޭޝަނަލް ހިއ ނެމިޭޓރިއަން ލޯ ވާރކްޝޮޕް އޮން ިއސްލާމިކް ލޯ އެންްޑ  6

 ރކްޝޮޕް އެމް.އައި.ސީ.އައި.ސީ ވަ  7

 ޑް ޔ ިނސެްފ(ނޭޝަނަލް ކޮންފަރެްނސް އޮން ވައެލެްނސް އެެގއިްނސްޓް ޗިލްރަން )ަބއި މިިނސްޓްރީ އޮފް ެޖންޑަރ އެން 8

 ފް އެނ އަލް ޖެނެރަލް މީޓިްނގ ެއންްޑ ބީނިއަލް ކޮންފަެރންސް އޮފް ދަ އޭ.ޕީ.އެ 22 9

 ޕާސަްނސް  އޭ.އެސް.އީ.އެމް ކޮންަފރެންސް އޮން ގްލޯބަލް ޭއޖިްނގ އެންޑް ދަ ހިއ މަން ރައިޓްސް އޮފް އޯލްަޑރ 2 10

11 
ްސ މޯލްޑިވް  -ރކްޝޮްޕ ޮއން ޕްރިިލމިނަީރ ފަިއންޑިންގސް އެންޑް ރިކަެމންޑޭޝަްނސް: ޕޮލިސީ ޕްޭލނިންގ ވަ

 މަިއގްޭރޝަން ޕްރޮަފއިލް

 ރްކޝޮޕްއެކްޓް ޑްރާފްޑިްނގ ވަ ަމގްލިންގ ސް 12

 ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް އަްނޑަރ ިނއ  ޭނޝަނަލް ކަރިކިއ ލަމް  4ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން ޮއން ކީ ސްޓޭޖް  13

 ކޮންފަރެންސް އޮން ިއންކްލޫިސވް އެިޑއ ކޭޝަން  14
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 ކޮމިޝަނަށް ބޭނ ންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ހޯދ ން  4.7.2

އަދި  މ ވައްޒަފަކަށް ކޮމިޝަނ ގެ ވަޒީފާ ދީފައިވެއެވެ. 31ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި 2017
މ ވައްޒަފެއް ކޮމިޝަނ ގެ ވަޒީފާއިން  10ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނ ގެ 2017

 ވަކިވެފައިވެއެވެ.
 

 
 

 
 

 ތަކ ގެ ދ ވަސް ފާހަގަކ ރ ން ޙައްޤ  އިންސާނީ  4.8
 

 2017ތ ން ގެ ގޮ ދ ވަސް ފާހަގަ ކ ރ މ  ތަކ ގެ އިންސާނީ ޙައްޤ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތ ން ފާހަގަކ ރާ 
 ހަފްލާއެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. ޞަކޮމިޝަނ ން ޚާއް ވަނަ އަހަރ  

 

ވަޒީފާ ދިން
%76

ކިވިވަޒީފާއިން ވަ
%24

ުޅުނު އަދި ވަކިވި  ވަނަ އަުަިު ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއާ ގ2017ު
އިންސައްތަމުވައްޒަފުންގެ
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ފައިނަލް ބަޖެޓާއި 

ނގި ޚަރަދ ގެ  ހި

ތަފާތ 

އާމްދަނީ /ޚަރަދ  

2017

ފައިނަލް 

2017 ް ބަޖެޓ

 / ި ބަޖެޓަށް އިތ ރ ކ ރ

ި އ ނިކ ރ

އެއްއައިޓަމ ން 

އަނެއް 

އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލ ކ ރ 2017

ާ ލިބ ނ  ފައިސ

           733,565           21,927,690      22,661,255                            -               0.00        22,661,255 ް ފާސްކ ރެވ ނ  ބަޖެޓ

           733,565           21,927,690      22,661,255                            -               0.00        22,661,255 ަ ލިބ ނ  ފައިސާގެ ޖ މްލ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދ 

           522,318           15,587,848      16,110,166                            -      (652,808) 210 މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިނގި ޚަރަދ  16,762,974       

               3,130                 652,118            655,248                            -        (35,232) 213 ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދ މަތަކަށް ނޫން ގޮތ ން ދޭފައިސާ 690,480             

221 ދަތ ރ  ފަތ ރ ކ ރ މ ގެ ޚަރަދ  570,000              58,548           -                            628,548            543,101                 85,447             

222 އޮފީސް ހިންގ މ ގެ ބޭނ މަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގ  226,400              22,027           -                            248,427            212,819                 35,607             

223 އޮފީސް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ޚިދ މަތ ގެ ޚަރަދ  4,041,401          705,227        -                            4,746,628        4,689,949             56,679             

               5,082                      7,692              12,774                            -      (137,226) 225 ތަމްރީނ ކ ރ މަށް ކ ރެވޭ ޚަރަދ  150,000             

226 މަރާމާތ ކ ރ މާއި ބެލެހެއްޓ މ ގެ ޚަރަދ  95,000                24,030           -                            119,030            104,469                 14,561             

                        -                   23,130              23,130                            -           (6,870)                30,000 ް 228 ސަރ ކާރ ންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒ

                        -                               -                          -                            -                      -                            - 

722,824 21,821,126 22,543,950                          -   -22,305 22,566,255 ޖ މްލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ހޭދަކ ރި 

ކެޕިޓަލް ޚަރަދ 

                        -                 106,564            117,305                            -           22,305                95,000 

ޖ މްލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދ  95,000                22,305           -                            117,305            106,564                 -                        

           722,824           21,927,690      22,661,255                            -               0.00        22,661,255 ަ މ ޅި ޖ މްލ

           733,565                               -                          -                            -                      -                            - ީ ބަޖެޓް ބާކ

ް 423 ފަރ ނީޗަރ ،މެޝިނެރީ އަދި އިކ އިޕްމަންޓ

ފާސްކ ރެވ ނ  ބަޖެޓާއި އެފައިސާ ހޭދަކ ރެވ ނ ގޮތ ގެ ބަޔާން 
ރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް      31 ޑިސެމްބަ

ް ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސ
  ) ް 2017 ވަނަ އަހަރ ގެ ހިސާބ   )ރ ފިޔާ އިނ

281 ލިބިފައިވާ ގެއްލ މެއް ނ ވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލ މެއް ހަމަޖެއްސ މަށް ދޭ ފައިސާ
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 މާލީ ބަޔާންތަކާއިގ ޅޭ ނޯޓ ތައް  5.1
 

 ގެ ނިޔަލަށް  2017ޑިސެންބަރ   31       

 ތަޢާރަފް 
ހޫރިއްޔާގެ ގައި ރައީސ ލްޖ މް 2003ޑިސެމްބަރ  10އ ފެދ ނީ ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ސަސާއަކަށްވީ ހިއ މަން ޤަރާރަކ ންނެވެ. އަދި އެއަށްފަހ  ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ޙައިޘިއްޔަތ  ލިބި ފ ރިހަމަ ޤާނޫނީ މ އައް
މާ ވ ގައި ތަޞްދީޤ  ކ ރެއް 2006އޯގަސްޓް  17( 2006/6ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނ  )ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 189ސާސީގެ ގައި ތަޞްދީޤ  ކ ރެވ ނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަ 2008އޯގަސްޓް  7ގ ޅިގެންނެވެ. 
މިޝަނެއް ކޮވަނަ މާއްދާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ބ ރަނ ވާ މ ސްތަޤިއްލ  ހިއ މަން ރައިޓްސް 

ސްގެ މަސައްކަތްތައް ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްއޮންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ މާ ގ ޅިގެން، 
މަތީންނެވެ. ( ގައިވާ ގޮތ ގ2006/6ެހިނގަމ ންދަނީ، ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނ ، )ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ލިބ މ ގެ ބާރ   ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަކީ އަމިއްލަ ނަމ ގައި ދަޢ ވާ ކ ރ މާއި، ދަޢ ވާ
އް އޮންނަ މިނިވަން ލިބިފައިވާ، އަމިއްލަ ނަމ ގައި މ ޢާމަލާތ  ކ ރ މ ގެ ޙައިޘިއްޔަތ  ލިބިފައިވާ އަދި ވަކިސިއްކައެ

ބަޔާނަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ. މިކޮމިޝަން ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާ ލިބެނީ ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ންނެވެ. މި
ގެ މަޝްވަރާއާއެކ ، މާލީ ޒިންމާތަކާ ބެހޭ ހިސާބ ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ، ލްކިއްޔާތާއިކޮމިޝަންގެ އާމްދަނީ ޚަރަދާއި މި

 ފައިވާ މާލީ ބަޔާނެކެވެ.ކޮމިޝަނ ން ހަދާ ޤަވާއިދ ގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން ލިޔެ ބަލަހައްޓާ އޮޑިޓް ކ ރ މަށްފަހ  އެކ ލަވާލާ 
 
 އ ޞޫލ ތައް  ތައްޔާރ ކ ރ މ ގައި ބޭނ ންކ ރެވިފައިވާ މިލްކިއްޔާތ ގެ ބަޔާނާއި، މާލީ ޒިންމާތަކ ގެ ބަޔާން  .1

 
 އް މިލްކިއްޔާތ  އަދި މާލީ ޒިންމާތަކ ގެ ބަޔާންތަކ ގެ ތާރީޚަށްފަހ  ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަ  1.1

ންމާތަކ ގެ ޒިމާލީ ބަޔާންތަކ ގެ އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ ގެ ގޮތ ގައި ދެއްކިފައިވާ، މިލްކިއްޔާތ  އަދި މާލީ 
ޑ ކ ޑަމިނަށް ބޮތާރީޚަށްފަހ  ހިނގާފައިވާ މ ޢާމަލާތްތަކ ގެ ތެރެއިން، އެމ ޢާމަލާތްތަކ ގެ ބަޔާންތަކ ގެ 

 ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވާގޮތަށް މި މާލީ ބަޔާންތަކަށް ބަދަލ  ގެނެސްފައި ވާނެއެވެ.
 
 ގޮތް  މިލްކިއްޔާތ  އަދި މާލީ ޒިންމާތަކ ގެ ބަޔާންތައް ތައްޔާރ  ކ ރ މ ގައި އަގ  ދެއްކިފައިވާ  1.2

މިލްކިއްޔާތ  އަދި މާލީ ޒިންމާތަކ ގެ ބަޔާންތައް ތައްޔާރ  ކ ރ މ ގައި އަގ ތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ 
އެމ ޢާމަލާތެއް ހިނގި އިރ ގެ އަގ  ބަޔާންކ ރާ ، "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން" އާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް

ދަރަނިވެސް، ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އެއެއްޗެއް ހަރ މ ދަލާއި އަދި އެހެން އަރަންޏާއި  އ ޞޫލ ންނެވެ. މިގޮތ ން
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ހޯދި އިރ ގެ އަގ ގައެވެ. މިކޮޝަނަށް ހޯދާފައިވާ ހަރ މ ދަލ ގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތ ގައި އެއްވެސް 
 މިންވަރެއް އ ނިކޮށްފައެއް ނ ވާނެއެވެ.

 
 މާލީ ޒިންމާތައް  1.3

 31ތަކަކީ، ކ ރެވި ހ ރި ޚަރަދ މާލީ ޒިންމާތައް ބަޔާންކ ރެވިފައިވާނީ އެގެ އަގ ގައެވެ. އަގ  އަދާ ނ 
ށްވާ ފައިސާއަކީ އާ ހަމައަށް އަގ  އަދާ ނ ކ ރެވިހ ރި ޚަރަދ ތަކެކެވެ. އަދި މިޚަރަދ ތަކަ 2017ޑިސެންބަރ  

ނެއެވެ.  ދެންހ ރި ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަމ ގައި މިލްކިއްޔާތ ގެ ބަޔާނ ގައި ހިމެނިފައިވާ
އްކ މ ން، އެކި ފަރާތްތަކ ން ދައ ލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކޮމިޝަނަށް ދެމާލީ ޒިންމާތަކަކީ، އެކި

   ކޮމިޝަނ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ރައްދ ކ ރަންޖެހޭ ފައިސާއެވެ.
 
 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  1.4

 ދައ ލަތ ގެ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތ ގައި ބެލެވެނީ، ކޮމިޝަން މެދ ވެރިވެގެން، އެކިއެކި ފަރާތްތަކ ން
ނ ވާ ކޮމިޝަންގެ  އާމްދަނީގެ ގޮތ ގައި، ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި، މާލީ އަހަރ  ނިމޭއިރ  އަގ  އަދާކ ރެވިފައި

ޜަރީން  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ ޚަރަދ ތައް އަދާކ ރ މަށް، ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރ ، މިނިސްޓްރީ 
 ކޮމިޝަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެވެ.   

 
 ހިސާބ  ބަލަހައްޓައި އެކ ލަވާލ މ ގެ މައިގަނޑ  ސިޔާސަތ ތަކ ގެ ޚ ލާޞާ  .2

ޔާސަތ ތައް ތިރީގައި ސިމި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރ ކ ރ މ ގައި ބޭނ ންކޮށްފައިވާ ހިސާބ  ބެލެހެއްޓ މ ގެ މައިގަނޑ  
ތައް އެއްގޮތަށް ބޭނ ން ށްފައިއެވަނީއެވެ. ހ ރިހާ އަހަރެއްގެ ހިސާބ ތައް ބެލެހެއްޓ މ ގައިވެސް މި ސިޔާސަތ ބަޔާންކޮ

 ވާނެއެވެ.އެކަން ބަޔާންކޮށްފައި، ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ. އެނޫން ތަފާތ  ގޮތަކަށް ބޭނ ންކ ރެވިފައިވާނަމަ
 
 މާލީ ބަޔާންތައް  2.1

އ ންޓިންގ ހިމެނެނީ، "އިންޓަނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކަކޮމިޝަންގެ މާލީ ބަޔާންތަކ ގެ ތެރޭގައި 
ން ސްޓޭންޑަޑް: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައ ންޓިންގ" ގެ ދަށ  

 ތައްޔާރ  ކ ރެވޭ؛
 ފައިސާ ލިބ ނ  ގޮތާއި ހޭދަ ކ ރެވ ނ  ގޮތ ގެ ބަޔާން؛ .1
 ހޭދަކ ރެވ ނ  ގޮތ ގެ ބަޔާން؛ އަދި ފާސްކ ރެވ ނ  ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓ ން  .2
 އެބަޔާންތަކާ ގ ޅޭ ނޯޓ ތަކެވެ. .3

މަތީގައި ދެންނެވ ނ  މާލީ ބަޔާންތަކ ގެ އިތ ރ ން، ދައ ލަތ ގެ މާލިއްޔަތ  ގާނޫނ ގެ ދަށ ން ތައްޔާރ  ކ ރެވޭ 
ފައި "މިލްކިއްޔާތ ގެ ބަޔާން" އާއި " މާލީ ޒިންމާތަކ ގެ ބަޔާން" އިތ ރ  މައ ލޫމާތ ގެ ގޮތ ގައި ހިމެނި 
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ވާނެއެވެ. މިބަޔާންތަކަކީ އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސްއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރ  ކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކ ގެ 
 ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޢ ލޫމާތެއް ނޫނެވެ.

 
 ހ ށަހަޅާފައިވާ ގޮތް  2.2

 ސްޓޭންޑަޑް  މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާނީ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައ ންޓިންގ
ންޑަޑް )އިޕްސަސް(: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައ ންޓިންގ" މި ސްޓޭ 

ނ ގައި، ޙަރަދ ތައް އަސާސެއްކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެގޮތ ން ފައިސާ ލިބ ނ ގޮތާއި ހޭދަކ ރެވ ނ  ގޮތ ގެ ބަޔާ
 ފިނޭންސް އެންޑް އްޓ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފްދެއްކިފައިވާނީ، ދައ ލަތ ގެ މ އައްސަސާތަކ ގެ ހިސާބ ތައް ބެލެހެ

ކ ރާ  ޓްރެޜަރީން ގެންގ ޅޭ ސޮފްޓްވެއަރ، )ސެޕް(ގެ ކޭޝްބ ކްގައި އެޚަރަދަކަށް ޗެކ  ލިޔެ ރެކޯޑ  
 ތާރީޚ ގައެވެ. ތާރީޚ ގައެވެ. ނ ވަތަ އެޚަރަދެއް ކ ރ މަށްޓަކައި ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ ހެދ މަށް ހ އްދަދިން

ނގާފައިވާ ޑިސެންބަރާ ދެމެދ ގައި ހި 31ޖަނަވަރީއާއި 1ނީ، މާލީ އަހަރ ގެ މިބަޔާނ ގައި ހިމެނިފައިވާ 
 ފައިސާގެ މ ޢާމަލާތްތައް އެކަންޏެވެ. 

އި ހިމެނިފައިވާނީ، ފާސްކ ރެވ ނ  ބަޖެޓާ އެބަޖެޓ ން ހޭދަކ ރެވ ނ  ގޮތ ގެ ބަޔާނ ގައި، ހިނގި ޚަރަދ ގެ ގޮތ ގަ
މަތީގައި ، ނަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ ގެ ތެރެއިންމި މާލީ އަހަރަށް ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ން ކޮމިޝަ

ރ ގެ ސަރ ކާރ  ބ ނެވިދިޔަ މ އްދަތ ގައި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދ ތަކ ގެ އިތ ރ ން، ޖެހިގެން އަންނަ މާލީ އަހަ
. މިގޮތަށް މި ދެ ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކޭ މި މާލީ އަހަރ ގެ ޚަރަދ ތަކެވެ 30ބައްދ ނޫން ފ ރަތަމަ 

ބަޔާނ ގައިވާ  އްޔާރ ކ ރ މ ގައި ބޭނ ންކ ރެވިފައިވާ އަސާސްތައް ތަފާތ ވ މ ގެ ސަބަބ ން، އެ ދެބަޔާން ތަ
 ވެ. ގައި ބަޔާން ކ ރެވިފައިވާނެއެ 17ތަފާތ ތައް )ރީކޮންސައިލްކޮށް( މާލީ ބަޔާންތަކ ގެ ނޯޓ  

ފައިވާނީ އި ހިމަނާ"ފައިސާ ލިބ ނ  ގޮތާއި ހޭދަކ ރެވ ނ  ގޮތ ގެ ބަޔާން" ގައި ލިބ ނ  ފައިސާގެ ގޮތ ގަ
ނ ގެ މި ކޮމިޝަނ ގެ ބަޖެޓ ން މި ކޮމިޝަ ،ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކ ރި 2017ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ން 

ގެ ގޮތ ގައި އެކި ޚަރަދ ތަކަށް ހޭދަކ ރެވިފައިވާ ފައިސާއެވެ. ފާސްކ ރެވ ނ  ބަޖެޓ ން ނެގޭ ފައިސާއާއި އެހީ
އ ލަތ ގެ ދަފަރާތްތަކ ން ލިބޭ ފައިސާ ފިޔަވައި މި ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ނ ވަތަ ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ 

ކް އެކައ ންޓަށް ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބޭން އާމްދަނީއެއްކަމ ން މި 
އި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ޖަމާކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބަލައިގަނެފައިވާ ފައިސާ "ދައ ލަތ ގެ އާމ ދަނީގެ ގޮތ ގަ

 ބަޔާން" ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 
ންވެންޝަން" ކޮގ ތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރ ކ ރ މ ގައި އަ

ރ މ ދަލާއި، އަދި އާއި އެއްގޮތައް، އެމ ޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރ ގެ އަގ  ބަޔާންކ ރާ އ ޞޫލ ންނެވެ. މިގޮތ ން ހަ
އެއްޗެއް  ވާނީ އެއެހެން އަރަންޏާއި ދަރަންނިވެސް މާލީބަޔާންތަކ ގެ އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ ގައި، ބަޔާންކޮށްފައި

އި އެއްވެސް ހޯދި އިރ ގެ އަގ ގައެވެ. މި ކޮމިޝަނަށް ހޯދާފައިވާ ހަރ މ ދަލ ގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތ ގަ
 މިންވަރެއް އ ނިކޮށްފައެއް ނ ވާނެއެވެ.
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 ބޭރ ގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކ ން ލިބޭ ހިލޭ އެހީ   2.3
ބިފައިވާ ނަގ ދ   ކޮމިޝަނަށް ލިބޭރ ގެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކ ން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތ ގައި ހިއ މަން ރައިޓްސް 

ގޮތ ގެ ބަޔާން[  ފައިސާއާއި ނަގ ދ  ފައިސާގެ ގޮތ ގައި ބެލެވޭ ތަކެތި، ]ފައިސާ ލިބ ނ ގޮތާއި ހޭދަކ ރެވ ނ  
މިޝަންގެ ލާބައާއި ގައި ]ލިބޭ އެހީ/ޚަރަދ [ މިނަމ ގައިވާ ކޮލަމ ގައިވާނެއެވެ. އަދި އެހީ ދޭ ފަރާތްތަކ ން ކޮ

ންތަކ ގެ  ފަރާތަކަށް ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާނަމަ އެފައިސާވެސް މާލީ ބަޔާމަންފާއަށްޓަކައި އެހެން
 ނޯޓްތަކ ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

 
 ފައިސާއިން ހިންގޭ މ ޢާމަލާތ   ބޭރ   2.4

ފިޔާއިންނެވެ. އެއީ ރ މާލީ ބަޔާންތަކ ގައި ބޭނ ންކ ރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގ ކޮށް ބަޔާން ކ ރެވިފައިވާނީ ދިވެހި 
 . ޔާއަކީ މިކޮމިޝަނ ން މ ޢާމަލާތ  ކ ރ މަށް ބޭނ ން ކ ރާ ފައިސާކަމ ގައިވާތީއެވެދިވެހި ރ ފި

ކާ ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ ބޭރ  ފައިސާގެ މ ޢާމަލާތ ތައް ހިސާބ ކޮށްފައިވަނީ އެމ ޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚ ގެ އެމެރި
ގެ ބާކީތައް ވާނަމަ އޭދިވެހި ރ ފިޔާގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ. ބޭރ  ފައިސާގެ އަރަންޏާއި ދަރަންޏެއް 
ކޮށްފައިވާނީ ކ ރިޔަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަހަރ  ނިމޭ ތާރީޚ ގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ. މިނޫންގޮތަކަށް އަގ  

 އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވ ން ތަކ ގައެވެ.
 

ބޭނ މަށް ހޯދ ނ   ދިނ މ ގެ  ކޮމިޝަނަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނ ންކ ރ މަށް ހޯދ ނ  ތަކެއްޗާއި ޚިދ މަތް  2.5
 ތަކެތި 

 ބަހައްޓައިގެން އޮފީސް ހިންގ މަށް ހޯދޭ ތަކެތި ބަޔާންކ ރެވިފައިވަނީ ގަތް އަގ ގައެވެ. އޮފީހަށް ގަނެފައި 
ދި ޚަރަދ ގެ ގޮތ ގައި އަ ބޭނ ންކ ރ މަށް ހޯދާ ތަކެތި ވާނީ ކެޕިޓަލައިޒް ނ ކޮށް ޚަރަދ ގެ ގޮތ ގައި ހިމަނާފައެވެ. 

އިރ  ބޭނ ންނ ކޮށް  އެތަކެތި ބޭނ ންކ ރ މ ން ނޫންކަމ ން، އަހަރ  ނިމ ނ ، ކަމަށާއިހިމެނޭނީ ތަކެތި ގަތ މ ން 
 ހ ރި ތަކެތި ހިސާބ ތަކ ގައި ހިމަނާފައެއް ނ ވާނެއެވެ.

 
 ކޮމްޕެރެޓިވްސް  2.6

ވަނަ އަހަރ ގެ މަޢ ލޫމާތ   2016ވަނަ އަހަރ ގެ އިތ ރަށް  2017މިއަހަރ ގެ ހިސާބ ތަކ ގައި 
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 
 ބަޖެޓްގެ މަޢ ލޫމާތ   2.7

ވަނަ އަހަރ  ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރެއްވި  2017މި މާލީ ބަޔާންތަކ ގައި އެކ ލެވިފައިވާނީ 
މާލީ އަހަރ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކޮމިޝަނ ގެ ބަޖެޓަށް ، ބަޖެޓާއި

 ޖ މްލަ ޢަދަދަށް ބަދަލ  ނާންނަ ގޮތަށް ބަޖެޓްގެ އެއް ބަޖެޓ ގެ މ ޅި، އ ނިކ ރި އަދި އިތ ރ ކ ރި ފައިސާއާއި
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ކޯޑ ން އަނެއް ކޯޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލ ތަކެވެ. ބަޖެޓ ން ބާކީ ދެއްކި ނަމަވެސް އެ ސަބަބެއް ނ ވަތަ ސަބަބ ތަކެއް 
އް މެދ ވެރިވެގެން ބަޖެޓ ން ފައިސާ ޚަރަދ  ކ ރ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  ނެތް ހާލަތ ގައި، މި ބަދަލ ތަކ ގެ ތަފ ޞީލ ތަ

މި ބަދަލ ތައްވެސް ބަޖެޓާބެހޭ ހިސާބ ތަކ ގައި ދެއްކިފައިވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ، ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާނަމަ
 ބަދަލ ތަކ ގެ ތަފ ޞީލ  ކޮމިޝަނަށް 

 
ނަލް ބަޖެޓ ގެ ގޮތ ގައި ލިބިފައިނ ވާނަމަ، އެ ބަދަލ ތައް ބަޖެޓާބެހޭ ހިސާބ ތަކ ގައި ދެއްކިފައިނ ވާނެއެވެ. ފައި

 ކާ މިންވަރެވެ.އިވާ ބަޖެޓަކީ މިދެންނެވ ނ  ބަދަލ ތަކަށްފަހ  ބަޖެޓ ގައި ފައިސާހ ރިކަމަށް ދައްދައްކާފަ

 
 

 

ީ ނގި ޚަރަދ  އަދި ބަޖެޓ ގެ ބާކ ، ހި 3. ފާސްކ ރެއްވި ބަޖެޓް

2015 2016 ް ތަފްޞީލ

25,554,940        28,337,202       ް  ރައްޔަތ ންގެ މަޖިލީހ ން ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފާސްކ ރި ބަޖެޓ

 ބަޖެޓަށް އިތ ރ ވި/)އ ނިވި(       (5,641,572)            228,355

25,783,295     22,695,630    ް ފައިނަލް ބަޖެޓ

 ރައްޔަތ ންގެ މަޖިލީހ ން ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފާސްކ ރި ބަޖެޓ ން ނެގި      (21,850,606)   (25,146,913)

(738,169)           (270,557)          

ފާސްކ ރެވ ނ  ބަޖެޓ ން މާލީ އަހަރ  ތެރޭގައި ނެގި ފައިސާއިން ޚަރަދ ނ ވެ ހ ރި ފައިސާ               1,050               4,429

ބަޖެޓްބާކީ          575,517           (97,358)

މާލީ އަހަރ  ނިމ ނ ފަހ ން އައި ސަރ ކާރ  ބަންދ ނޫން 30 ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ ޚަރަދ ތައް
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ާ ކ ރީ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން މާލީ އަހަރ  ޚަރަދ ކ ރި ފައިސ -4 
2016 2017 ް ތަފްސީލ

އަހަރީޗ އްޓީ ކެންސަލްވާ ދ ވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ 33,943.25             -                     212017

ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކ ރާ ފައިސާ  52,963.00           59,074.00          213001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑ  މަގ ން ކ ރާ ދަތ ރ  ޙަރަދ  17,390.00           31,277.00          221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމ  މަގ ން ކ ރާ ދަތ ރ  ޙަރަދ  1,190.00             190.00              221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގ ން ކ ރާ ދަތ ރ  ޙަރަދ  17,474.00           221003

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކ ރާ ދަތ ރ  ޚަރަދ  4,996.00             339.00              221004

222001 ލިޔެކިޔ މާއި ބެހޭ ގޮތ ން ހޯދާތަކެތި 13,566.00           665.00             

222002 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތ ން ހޯދާ ތަކެތި 2,864.00             208.00             

އޮފީހ ގެ ޚިދ މަތ ގައި އ ޅޭވަގ ތ ގައި އޮފީހ ގައި ދެވޭ ކެއ މާއި ސައިފަދަ ތަކެތި   -                      270.00              222004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތ ން ހޯދާތަކެތި   -                      67.00                222005

ކ ނިކަހާ ފޮޅާސާފ ކ ރ މަށް ހޯދާ ތަކެތި 2,288.00               -                     222008

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތ ން ހޯދާ ތަކެތި 1,858.00               -                     222999

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް 20,035.00           24,539.00          223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދ  104,264.00         44,050.00          223002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދ މަތ ގެ އަގ ދިނ މަށް ކ ރާޚަރަދ  10,261.00           729.00              223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދ  51,283.00           48,834.00          223004

ޢިމާރާތ ގެ ކ އްޔާއި ބިމ ގެ ކ ލި 308,000.00         223005

223007 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއ ރިޓީ ބެލެހެއްޓ މ ގެ ޚަރަދ  10,600.00           10,600.00         

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފ ކ ރ މ ގެ ޚިދ މަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކ ނީފީ 11,316.00           223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދ  9,895.00             560.00              223009

އ ފ ލ މ ގެ ޚަރަދ  554.00               223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކ ރާޚަރަދ  1,327.00             96,809.00          223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މ ބާރާތްތަކާއި މ ނާސަބަތ  ފާހަގަ ކ ރ މަށް ކ ރާ  ޚަރަދ  40,207.00           71,891.00          223013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މ ގެ ޚަރަދ  54,267.00           37,722.00          223014

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދ މަތާއި، ތަރ ޖަމާކ ރ ންފަދަ ޚިދ މަތ ގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ   -                      4,750.00            223016

އިންޝ އަރެންސް ޚިދ މަތ ގެ އަގ  އަދާ ކ ރ ން   -                      100,000.00        223025

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތ ން ހޯދާ ތަކެތި   -                      455.00              223999

226002  މީހ ން ދިރިއ ޅ ން ނޫން ބޭނ ންތަކަށް ބިނާކ ރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތ ކ ރ ން 2,650.00             106.00             

226010 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތ ކ ރ ން 33,040.00          

ވެހިކިއ ލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތ ކ ރ ން   -                      2,533.00            226011

މ ވާޞަލާތ ގެ ތަކެތި   -                      202,501.00        423006

އައި.ޓީ ހާރޑްވެއަރ 5,830.00             423008

738,169.00    812,061.25      ަ ޖ މްލ

2016 2017 ާ 5. ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީގެ ގޮތ ގައި ބަލައިގަތް ފައިސ
ް ތަފްޞީލ

 ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން އަނބ ރާ ލިބ ނ             171,877           103,396

މ ވައްޒަފ ންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ              22,083                  -

ނީލަމ ގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ                3,380               6,900

ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް                1,176

110,296         198,516           ަ ޖ މ ލ



 
 2017 –އަހަރީ ރިޕޯޓ  

 

 ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
74 

 
 

 
 

 
 
 

ނގާ ޚަރަދ  6- މ ވައްޒަފ ންނަށް ހި

ޚަރަދ  2016 ނގި ޚަރަދ  2017 ހި
ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

ބަޖެޓަށް 

ި / އ ނިކ ރ ި އިތ ރ ކ ރ

އެއްއައިޓަމ ން 

އަނެއް އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލ ކ ރ

    މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި  

ބަޖެޓް 2017
ް ތަފްޞީލ

މ ސާރައާއި އ ޖޫރަ               9,864,000          (327,620)                   -         9,536,380        9,335,044.16     9,641,855 211001

އިތ ރ ގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ                 391,224                  -                   -           391,224          329,375.76        288,931 211002

ރަމަޟާން މަހ ގެ މ ނާސަބަތ ގައި ދޭ ޚާއްސަ ޢިނާޔަތް                213,000            (14,000)                   -           199,000          199,000.00        206,100 212005

މ ވައްޒަފ ންގެ މަޤާމ ގެގޮތ ން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް                 90,000               7,800                   -             97,800            94,800.00          94,800 212009

މ ވައްޒަފ ނާއި،މ ވައްޒަފ ންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް               3,288,000          (212,337)                   -         3,075,663        2,924,183.87     3,195,300 212014

އަހަރީޗ އްޓީ ކެންސަލްވާ ދ ވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ                     -             45,848                   -             45,848          106,297.82          21,055 212017

ފޯން އެލަވަންސް                135,000            (12,300)                   -           122,700          117,649.87        126,700 212024

ރިސްކް އެލަވަންސް                   9,750               3,500                   -             13,250            12,100.00           7,300 212025

ސަރވިސް އެލަވަންސް               2,772,000          (203,700)                   -         2,568,300        2,431,829.06     2,669,683 212027

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތ ން މ އައްޒަފ ންނަށް ދޭ ފައިސާ                     -             60,000                   -             60,000            59,650.00          60,650 212999

)ގަޑީ ލާރި(                     -                  -                   -                  -               (22,083)        (46,645)

ކ ރީ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން މި އަހަރ  ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ މ ވައްޒަފ ންނަން ހިނގި ޙަރަދ                      -                   -                  -                 33,943              -

16,265,729 15,621,791        16,110,166    -                  (652,808)         16,762,974                       ަ ޖ މ ލ

ާ ، އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތ ން ދައ ލަތ ން ދެއްވާ ފައިސ 7- ޕެންޝަނާއި ދ ވަސްވީ މ ވައްޒަފ ންނަށާއި

ޚަރަދ  2016 ނގި ޚަރަދ  2017 ހި
ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

ބަޖެޓަށް 

ި / އ ނިކ ރ ި އިތ ރ ކ ރ

އެއްއައިޓަމ ން 

އަނެއް އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލ ކ ރ

    މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި  

ބަޖެޓް 2017
ް ތަފްޞީލ

ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކ ރާ ފައިސާ                 690,480            (35,232)                   -           655,248               652,118        618,408 213006

ކ ރީ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން މި އަހަރ  ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ ޕެންޝަން އަދި ގ ޅ ން ހ ރި ފައިސާ                   -                 52,963          59,074

677,482      705,081             655,248         -                  (35,232)           690,480                            ަ ޖ މ ލ

8- ދަތ ރ  ފަތ ރ  ކ ރ މ ގެ ޚަރަދ 

ނގި ޚަރަދ   ހި

2016
ނގި ޚަރަދ  2017 ހި

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

ބަޖެޓަށް 

ި / އ ނިކ ރ ި އިތ ރ ކ ރ

އެއްއައިޓަމ ން 

އަނެއް އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލ ކ ރ

    މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި  

ބަޖެޓް 2017
ް ތަފްޞީލ

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑ  މަގ ން ކ ރާ ދަތ ރ  ޙަރަދ                 300,000          (126,112)                   -           173,888               165,848        219,106 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމ  މަގ ން ކ ރާ ދަތ ރ  ޙަރަދ                   20,000                  -                   -             20,000                 19,364           5,235 221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގ ން ކ ރާ ދަތ ރ  ޙަރަދ                 200,000             97,810                   -           297,810               230,239        132,440 221003

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކ ރާ ދަތ ރ  ޚަރަދ                   50,000             85,912                   -           135,912               126,711          24,822 221004

އެހެނިހެން ދަތ ރ  ޚަރަދ                      -                  938                 938                     938 221999

ކ ރީ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން މި އަހަރ  ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ ދަތ ރ  ފަތ ރ  ކ ރ މ ގެ ޚަރަދ                      -                  -                   -                  -                 41,050          31,806

413,410      584,151             628,548         -                  58,548            570,000                            ަ ޖ މ ލ
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9- އޮފީސް ހިންގ މ ގެ ބޭނ މަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގ 

ޚަރަދ  2016 ނގި ޚަރަދ  2017 ހި
ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

 /ި ބަޖެޓަށް އިތ ރ ކ ރ

ި އ ނިކ ރ

އެއްއައިޓަމ ން އަނެއް 

ި އައިޓަމަށް ބަދަލ ކ ރ

    މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި  ބަޖެޓް 

2017 ް ތަފްޞީލ

222001 ލިޔެކިޔ މާއި ބެހޭ ގޮތ ން ހޯދާތަކެތި                150,000             22,127                   -           172,127               152,483        145,067

222002 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތ ން ހޯދާ ތަކެތި                 41,400              (8,600)                   -             32,800                 28,218           8,816

އޮފީހ ގެ ޚިދ މަތ ގައި އ ޅޭވަގ ތ ގައި އޮފީހ ގައި ދެވޭ ކެއ މާއި ސައިފަދަ ތަކެތި                     -               6,000                   -               6,000                  4,450              - 222004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތ ން ހޯދާތަކެތި                  15,000            (10,000)                   -               5,000                  1,927           1,105 222005

ކ ނިކަހާ ފޮޅާސާފ ކ ރ މަށް ހޯދާ ތަކެތި                 10,000             10,000                         -             20,000                 18,670           6,434 222008

4,895           1,133                  2,000               -                   (3,000)              5,000                   ް ހިފާގެންގ ޅޭ ތަކެތި ހޯދ މަށ 222009

2,756           -                     -                  -                   -                  -                     ް ދޮރ ފޮތި، މޭޒ ފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދ މަށ 222011

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތ ން ހޯދާ ތަކެތި                   5,000               5,500                   -             10,500                  5,940           1,842 222999

1,210           20,576                 -                  -                   -                  -                     
ކ ރީ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން މި އަހަރ  ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ އޮފީސް ހިންގ މ ގެ ބޭނ މަށް 

ހޯދާތަކެތީގެ އަގ 
172,124      233,395             248,427         -                  22,027            226,400                            ަ ޖ މްލ

10- އޮފީސް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ޚިދ މަތ ގެ ޚަރަދ 
ނގި ޚަރަދ   ހި

2016
ނގި ޚަރަދ  2017 ހި

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

 /ި ބަޖެޓަށް އިތ ރ ކ ރ

ި އ ނިކ ރ

އެއްއައިޓަމ ން އަނެއް 

ި އައިޓަމަށް ބަދަލ ކ ރ

    މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި  ބަޖެޓް 

2017 ް ތަފްޞީލ

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް                              200,000            (94,060)                   -           105,940               105,148        174,752 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދ                               600,000                  -                   -           600,000               555,383        374,762 223002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދ މަތ ގެ އަގ ދިނ މަށް ކ ރާޚަރަދ                                 50,000              (4,965)                   -             45,035                 37,256          38,232 223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދ                               200,000            991,778                   -         1,191,778            1,191,231        122,136 223004

ޢިމާރާތ ގެ ކ އްޔާއި ބިމ ގެ ކ ލި                           2,500,000          (532,000)                   -         1,968,000            1,968,000     1,660,000 223005

223007 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއ ރިޓީ ބެލެހެއްޓ މ ގެ ޚަރަދ                               127,000              (7,200)                   -           119,800               117,545        128,879

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފ ކ ރ މ ގެ ޚިދ މަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކ ނީފީ                                75,000              (9,493)                   -             65,507                 65,295          45,650 223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދ                                  5,000             15,456                   -             20,456                 18,442          10,441 223009

އ ފ ލ މ ގެ ޚަރަދ                                  5,000              (3,763)                   -               1,237                  1,237              759 223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކ ރާޚަރަދ                                     -               3,025                   -               3,025                  3,025          41,077 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މ ބާރާތްތަކާއި މ ނާސަބަތ  ފާހަގަ ކ ރ މަށް ކ ރާ  ޚަރަދ                                     - 159,041                               -           159,041               159,889              - 223013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މ ގެ ޚަރަދ                               100,000            141,600                   -           241,600               248,161        203,289 223014

މެހ މާނ ންނަށް މެހ މާންދާރީ އަދާކ ރ މަށް ކ ރާޚަރަދ                                     -               4,850                   -               4,850                  2,169              - 223017

އެކިކަންކަމަށް ސަރ ކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް                                 3,839                  -                   -               3,839                  2,808           4,212 223019

ޢާންމ ފައިދާއަށް ޗާޕ ކ ރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދ                                     -             38,280                         -             38,280                 36,968          22,433 223020

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތ ގައި ދައްކާ ފައިސާ                                    -                  700                   -                 700                       60              923 223024

އިންޝ އަރެންސް ޚިދ މަތ ގެ އަގ  އަދާ ކ ރ ން                              155,562               7,202                   -           162,764               162,764          18,743 223025

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތ ން ހޯދާ ތަކެތި                                20,000              (5,225)                   -             14,775                 14,569          10,494 223999

440,939        622,009               -                  -                   -                  -                                    
ކ ރީ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން މި އަހަރ  ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ  އޮފީސް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ 

ޚިދ މަތ ގެ ޚަރަދ 

3,297,722   5,311,958          4,746,628      -                  705,227          4,041,401                         ަ ޖ މްލ

11- ތަމްރީނ  ކ ރ މަށް ކ ރެވޭ ޚަރަދ 

ނގި ޚަރަދ   ހި

2016
ނގި ޚަރަދ  2017 ހި

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

 /ި ބަޖެޓަށް އިތ ރ ކ ރ

ި އ ނިކ ރ

އެއްއައިޓަމ ން އަނެއް 

ި އައިޓަމަށް ބަދަލ ކ ރ

    މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި  ބަޖެޓް 

2017
ް ތަފްޞީލ

225001 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހ ންގެ ފައިސާ                100,000          (100,000)                   -                  -                     -          33,695

225002 ކ ރ މ އްދަތ ގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓ އާސްގައި ދާމީހ ންގެ ޚަރަދ                                 50,000            (44,806)                   -               5,194                  4,730           8,198

225003 ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކ ރާ ޚަރަދ                                     -                  100                   -                 100                       98           2,307

އޮފީސް މ ވައްޒަފ ންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދ                                     -               7,480                   -               7,480                  2,864              - 225006
ކ ރީ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން މި އަހަރ  ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ  ތަމްރީނ  ކ ރ މަށް ކ ރެވޭ ހޭދަ                                    -                  -                   -                  -                     -              -

44,199        7,692                 12,774           -                  (137,226)         150,000                            ަ ޖ މ ލ
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12- މަރާމާތ  ކ ރ މާއި ބެލެހެއްޓ މ ގެ ޚަރަދ 
ނގި ޚަރަދ   ހި

2016
ނގި ޚަރަދ  2017 ހި

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

 /ި ބަޖެޓަށް އިތ ރ ކ ރ

ި އ ނިކ ރ

އެއްއައިޓަމ ން އަނެއް 

ި އައިޓަމަށް ބަދަލ ކ ރ

    މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި  ބަޖެޓް 

2017
ް ތަފްޞީލ

226002  މީހ ން ދިރިއ ޅ ން ނޫން ބޭނ ންތަކަށް ބިނާކ ރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތ ކ ރ ން                                50,000            (22,415)                   -             27,586                 27,468           1,250

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތ ކ ރ ން                     -               1,864                   -               1,864                  1,708              120 226006

226007 ކަރަންޓް ވިއ ގަ މަރާމާތ ކ ރ ން                     -               5,221                   -               5,221                  5,221              -

226009 ފަރ ނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތ ކ ރ ން                   5,000                  -                   -               5,000                     923              118

226010 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތ ކ ރ ން                                30,000             39,110                   -             69,110                 68,899          30,612

226011 ވެހިކިއ ލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތ ކ ރ ން                                10,000                  -                   -             10,000                     -           5,936

އައި.ޓީ އާއި ގ ޅޭގޮތ ން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތ ކ ރ ން                     -                  250                   -                 250                     250              - 226014

2,639.00       35,690                 -                  -                   -                  -                     
ކ ރީ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން މި އަހަރ  ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ   މަރާމާތ  ކ ރ މާއި ބެލެހެއްޓ މ ގެ 

ޚަރަދ 
40,675        140,159             119,030         -                  24,030            95,000                              ަ ޖ މ ލ

ް ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒ 13 ސަރ ކާރ ންދޭ އެހީ

ޚަރަދ  2016 ނގި ޚަރަދ  2017 ހި
ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

 /ި ބަޖެޓަށް އިތ ރ ކ ރ

ި އ ނިކ ރ

އެއްއައިޓަމ ން އަނެއް 

ި އައިޓަމަށް ބަދަލ ކ ރ

    މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި  ބަޖެޓް 

2017
ް ތަފްޞީލ

ބޭރ ގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ                                30,000              (6,870)                   -             23,130                 23,130          23,070 228007
ކ ރީ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން މި އަހަރ  ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ  ސަރ ކާރ ންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި 

ް އަދި ސަބްސިޑީޒ
23,070        23,130               23,130           -                  (6,870)             30,000                              

ނޯޓް

ބަޖެޓަށް އ ނިކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތ ގައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރ  )E1/13/2016/1528)MEMO-13 އިން މިކޮމިޝަނ ގެ ބަޖެޓ ން އ ނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ.

ާ 14 ލިބިފައިވާ ގެއްލ މެއް ނ ވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލ މެއް ހަމަޖެއްސ މަށް ދޭ ފައިސ

ނގި ޚަރަދ   ހި

2016
ނގި ޚަރަދ  2017 ހި

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

 /ި ބަޖެޓަށް އިތ ރ ކ ރ

ި އ ނިކ ރ

އެއްއައިޓަމ ން އަނެއް 

ި އައިޓަމަށް ބަދަލ ކ ރ

    މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި  ބަޖެޓް 

2017
ް ތަފްޞީލ

އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގ ޅިގެން ލިބޭ ގެއްލ މަށް ދޭ ފައިސާ                     -                  -                   -                  -                     -              - 281003
ކ ރީ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން މި އަހަރ  ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ  ލިބިފައިވާ ގެއްލ މެއް ނ ވަތަ 

ލިބިދާނެ ގެއްލ މެއް ހަމަޖެއްސ މަށް ދޭ ފައިސާ
-              -                     -                 -                  -                  -                                    ަ ޖ މ ލ

2016 2017 ާ .އޭ އަށް ޖަމާކޮށްފައިވ .ޕީ 15. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބީ

ް ތަފްޞީލ

103,396           103,396            
 ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން އަނބ ރާ ލިބ ނ 

6,900               22,083              
މ ވައްޒަފ ންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ

110,296         125,479           
ަ ޖ މ ލ
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ް ،މެޝިނެރީ އަދި އިކ އިޕްމަންޓ 16-ފަރ ނީޗަރ 
ނގި ޚަރަދ   ހި

2016
ނގި ޚަރަދ  2017 ހި

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

 /ި ބަޖެޓަށް އިތ ރ ކ ރ

ި އ ނިކ ރ

އެއްއައިޓަމ ން އަނެއް 

ި އައިޓަމަށް ބަދަލ ކ ރ

    މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރި  ބަޖެޓް 

2017
ް ތަފްޞީލ

ފަރ ނީޗަރާއި، ފިޓިންގްސް                             15,000.0               8,797                   -             23,797                 23,797          17,952 423001

120,188        49,450                 51,454             -                   26,454             25,000                                ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ އާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ 423002

މ ވާޞަލާތ ގެ ތަކެތި                                 5,000                  -                   -               5,000                     -           6,732 423006

އައި.ޓީ ހާރޑްވެއަރ                                50,000            (12,946)                   -             37,054                 33,317              - 423008

202,501        5,830                  -                  -                   -                  -                                    
ކ ރީ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން މި އަހަރ  ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ އޮފީސް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ 

ހަރ މ ދާ ހޯދ މަށް ކ ރާ ޚަރަދ 
347,373      112,394             117,305         -                  22,305            95,000                              ަ ޖ މ ލ

17- 2017 ވަނަ އަހަރ  ކޮމިޝަނަށް އެހީގެ ގޮތ ގައި ލިބ ނ  ފައިސާ 

 /ީ  ލިބޭ އެހ

2 ޚަރަދ 
1 / ޚަރަދ  ީ 2 ލިބޭ އެހ / ޚަރަދ  ީ 1 ލިބޭ އެހ / ޚަރަދ  ީ ް ލިބޭ އެހ ޔ ނިފެމް ފަންޑ

2016 2016 2017 2017

ާ ލިބ ނ  ފައިސ

ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން ލިބ ނ                    -                  -               156,094

-              -                  ް ޓީ.ޕީ.އޭ ޕްރޮޖެކްޓ

-              156,094             -                 -                  ަ ލިބ ނ  ފައިސާގެ ޖ މްލ

ކ ރެވ ނ  ޚަރަދ                   -                     -              -

-              -                     -                  -                   ަ ހޭދަކ ރެވ ނ  ފައިސާގެ ޖ މްލ

-              156,094             -                 -                  ީ ބާކ

 /ީ  ލިބޭ އެހ

2 ޚަރަދ 
1 / ޚަރަދ  ީ 2 ލިބޭ އެހ / ޚަރަދ  ީ 1 ލިބޭ އެހ / ޚަރަދ  ީ ް ލިބޭ އެހ .އެފް ފަންޑ .ޕީ އޭ

2016 2016 2017 2017

ާ ލިބ ނ  ފައިސ

ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން ލިބ ނ            1,227.50                  -              - 129002

-              89,626                 -                  -                   ް ޓީ.ޕީ.އޭ ޕްރޮޖެކްޓ

-              89,626               -                 1,228               ަ ލިބ ނ  ފައިސާގެ ޖ މްލ

ކ ރެވ ނ  ޚަރަދ 

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކ ރާ ދަތ ރ  ޚަރަދ                   -                 11,452              - 221004

-              11,452                 -                  -                   ަ ހޭދަކ ރެވ ނ  ފައިސާގެ ޖ މްލ

-              78,174               -                 1,228               ީ ބާކ

 /ީ  ލިބޭ އެހ

2 ޚަރަދ 
1 / ޚަރަދ  ީ 2 ލިބޭ އެހ / ޚަރަދ  ީ 1 ލިބޭ އެހ / ޚަރަދ  ީ ް ލިބޭ އެހ ޔ ނިސެފް ފަންޑ

2016 2016 2017 2017 ާ ލިބ ނ  ފައިސ

ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން ލިބ ނ                    -                  -                 44,701     44,701.00

ޔ ނިސެފް އިން ލިބ ނ                    -                  -                     -              -

44,701        44,701               -                 -                  ަ ލިބ ނ  ފައިސާގެ ޖ މްލ

ކ ރެވ ނ  ޚަރަދ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މ ގެ ޚަރަދ                   -              - 223014

-              -                     -                 -                  ަ ހޭދަކ ރެވ ނ  ފައިސާގެ ޖ މްލ

44,701        44,701               -                 -                  ީ ބާކ
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 މަލާތްތައްއިގެން ކ ރެވ ނ  މ އާއްސައާއެއްގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަގޮތަށް އެ އެހީއެއް ދެއްވާ ފަރާތަކ ން ފައިސާ ދެއްވަ. މ އަ 1

 ތައް މަލާތްހީދެއްވި ފަރާތަކ ން ހިންގި މ އާ އްސަސާގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި އެމ އަ  2.

 /ީ  ލިބޭ އެހ

2 ޚަރަދ 
1 / ޚަރަދ  ީ 2 ލިބޭ އެހ / ޚަރަދ  ީ 1 ލިބޭ އެހ / ޚަރަދ  ީ ް ލިބޭ އެހ އޮޕްކެޓް ނެޝަނަލް ފަންޑ

2016 2016 2017 2017

ާ ލިބ ނ  ފައިސ

ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން ލިބ ނ                    -                  -                 25,605              -

އޮޕްކެޓް ނެޝަނަލް ފަންޑް                  -              -

-              25,605               -                 -                  ަ ލިބ ނ  ފައިސާގެ ޖ މްލ

ކ ރެވ ނ  ޚަރަދ 

ދަތ ރ  ފަތ ރ ގެ ޚަރަދ                    -                  -              - 221

އޮފީސް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ޚިދ މަތ ގެ ޚަރަދ                    -                  -              - 223

ތަމްރީނ  ކ ރ މަށް ކ ރެވޭ ޚަރަދ                    -                  -              - 225

-              -                     -                 -                  ަ ހޭދަކ ރެވ ނ  ފައިސާގެ ޖ މްލ

-              25,605               -                 -                  ީ ބާކ

 /ީ  ލިބޭ އެހ

2 ޚަރަދ 
1 / ޚަރަދ  ީ 2 ލިބޭ އެހ / ޚަރަދ  ީ 1 ލިބޭ އެހ / ޚަރަދ  ީ ް ލިބޭ އެހ  ސްކޫލް ކ އިޒް މ ބާރާތ

2016 2016 2017 2017 ާ ލިބ ނ  ފައިސ

ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން ލިބ ނ                    -                  -                       60              -

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ން  ލިބ ނ                    -                  -                 25,000              -

-              25,060               -                 -                  ަ ލިބ ނ  ފައިސާގެ ޖ މްލ

ކ ރެވ ނ  ޚަރަދ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މ ގެ ޚަރަދ                    -                  -                     -              - 223014

-              -                     -                 -                  ަ ހޭދަކ ރެވ ނ  ފައިސާގެ ޖ މްލ

-              25,060               -                 -                  ީ ބާކ

 /ީ  ލިބޭ އެހ

2 ޚަރަދ 
1 / ޚަރަދ  ީ 2 ލިބޭ އެހ / ޚަރަދ  ީ 1 ލިބޭ އެހ / ޚަރަދ  ީ ް ލިބޭ އެހ ކެނޭޑިއަން އެއިޑ

2016 2016 2017 2017 ާ ލިބ ނ  ފައިސ

ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން ލިބ ނ                    -                  -                       60              -

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ން  ލިބ ނ                    -                  -                 25,000              -

ސީ.އާރ.ސީ ކޮންކްލޫޑިންގ އޮބަޒަވޭޝަން- ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ފޯރަމް              12,314                  -                     -              -

-              25,060               -                 12,314             ަ ލިބ ނ  ފައިސާގެ ޖ މްލ

ކ ރެވ ނ  ޚަރަދ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މ ގެ ޚަރަދ               12,314                  -                     -              - 223014

-              -                     -                 12,314             ަ ހޭދަކ ރެވ ނ  ފައިސާގެ ޖ މްލ

-              25,060               -                 -                  ީ ބާކ

 /ީ  ލިބޭ އެހ

2 ޚަރަދ 
1 / ޚަރަދ  ީ 2 ލިބޭ އެހ / ޚަރަދ  ީ 1 ލިބޭ އެހ / ޚަރަދ  ީ  ލިބޭ އެހ

2016 2016 2017 2017 ަ ލިބ ނ  ފައިސާގެ ޖ މ ލ

ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން ލިބ ނ                 1,228               226,460

އެހީގެ ގޮތ ގައި ލިބ ނ                    -               114,626              -

ރ ފޯރަމް              12,314 ސީ.އާރ.ސީ ކޮންކްލޫޑިންގ އޮބަޒަވޭޝަން- ސްޓޭކްހޯލްޑަ

-              341,086             -                 13,541             ަ ލިބ ނ  ފައިސާގެ ޖ މްލ

ކ ރެވ ނ  ޚަރަދ 

ދަތ ރ ފަތ ރ  ކ ރ މ ގެ ޚަރަދ                    -                 11,452 221

އޮފީސް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ޚިދ މަތ ގެ ޚަރަދ               12,314                     - 223

-              11,452               -                 12,314             ަ ހޭދަކ ރެވ ނ  ފައިސާގެ ޖ މްލ

-              329,634             -                 1,228               ީ ބާކ
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ް ، އެ މާލީ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ ޚަރަދ ތައ 18-މާލީ އަހަރ  ނިމ ނ ފަހ ން އައި ސަރ ކާރ  ބަންދ ނޫން 30 ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި

2016 2017 ތަފްސީލް

އަހަރީޗ އްޓީ ކެންސަލްވާ ދ ވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ 33,943                212017

ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކ ރާ ފައިސާ  52,963                213006

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑ  މަގ ން ކ ރާ ދަތ ރ  ޙަރަދ  17,390                221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމ  މަގ ން ކ ރާ ދަތ ރ  ޙަރަދ  1,190                 221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގ ން ކ ރާ ދަތ ރ  ޚަރަދ  17,474                221003

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކ ރާ ދަތ ރ  ޚަރަދ  4,996                 221004

222001 ލިޔެކިޔ މާއި ބެހޭ ގޮތ ން ހޯދާތަކެތި 13,566               

222002 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތ ން ހޯދާ ތަކެތި 2,864                

އޮފީހ ގެ ޚިދ މަތ ގައި އ ޅޭވަގ ތ ގައި އޮފީހ ގައި ދެވޭ ކެއ މާއި ސައިފަދަ ތަކެތި   -                      222004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތ ން ހޯދާތަކެތި   -                      222005

ކ ނިކަހާ ފޮޅާސާފ ކ ރ މަށް ހޯދާ ތަކެތި 2,288                 222008

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތ ން ހޯދާ ތަކެތި 1,858                 222999

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް                  - 20,035                223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދ  104,264              223002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދ މަތ ގެ އަގ ދިނ މަށް ކ ރާޚަރަދ                   - 10,261                223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދ                   - 51,283                223004

ޢިމާރާތ ގެ ކ އްޔާއި ބިމ ގެ ކ ލި 308,000              223005

223007 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއ ރިޓީ ބެލެހެއްޓ މ ގެ ޚަރަދ  10,600               

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފ ކ ރ މ ގެ ޚިދ މަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކ ނީފީ                  - 11,316                223008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދ  9,895                 223009

އ ފ ލ މ ގެ ޚަރަދ  554                    223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކ ރާޚަރަދ  1,327                 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މ ބާރާތްތަކާއި މ ނާސަބަތ  ފާހަގަ ކ ރ މަށް ކ ރާ  ޚަރަދ  40,207                223013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މ ގެ ޚަރަދ  54,267                223014

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދ މަތާއި، ތަރ ޖަމާކ ރ ންފަދަ ޚިދ މަތ ގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ   -                      223016

އިންޝ އަރެންސް ޚިދ މަތ ގެ އަގ  އަދާ ކ ރ ން   -                      223025

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތ ން ހޯދާ ތަކެތި   -                      223999

226002  މީހ ން ދިރިއ ޅ ން ނޫން ބޭނ ންތަކަށް ބިނާކ ރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތ ކ ރ ން 2,650                

226010 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތ ކ ރ ން 33,040               

ވެހިކިއ ލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތ ކ ރ ން   -                      226011

މ ވާޞަލާތ ގެ ތަކެތި   -                      423006

އައި.ޓީ. އާއި ގ ޅޭގޮތ ން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ 5,830                 423008

812,061           -                  ަ ޖ މްލ

ފައިސާ ލިބ ނ ގޮތާއި ހޭދަކ ރެވ ނ  ގޮތ ގެ ބަޔާން ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވަނީ ކޭޝް ބޭސިސް އަށް، ލިބ ނ  ފައިސާ އެ ފައިސާ ލިބ ނ  ތާރިޚ ގައި މާލީ ބަޔާނ ގައި، ލިބ ނ ފައިސާގެ ގޮތ ގައި ހިމަނައިގެން ނެވެ. އަދި ކ ރެވ ނ  
ެ. އަދި އެ  ި ހިމަނައިގެންނެވ ެ ބަޔާނ ގައ ް ހޭދަކ ރެވ ނ  ގޮތ ގ ާ އިނ ެ ފައިސ ި އ ާ ލިބ ނ ގޮތާއ ި ފައިސ ެ ގޮތ ގައ ޚަރަދ ، އެ ޚަރަދެއްކ ރަން ސެޕް ސިސްޓަމ ން ޗެކްލިޔާ ތާރީޚ ގައި )ޕޭމަންޓް ރަން ހަދާ ތާރީޚ ގައި(، ޚަރަދެއްގ

، ފާސްކ ރެވ ނ  ބަޖެޓާއި އެ  ، ކ ރެވިފައިވާ ޚަރަދ ތައް އެކަންޏެވެ. ނަމަވެސް ބަޔާނ ގައި ހިމަނާފައިވާނީ މާލީ އަހަރ ގެ މ އްދަތ ގައި )1 ޖެނ ވަރީ 2017 ން 31 ޑިސެންބަރ  2017 ހަމައަށް( މި ގޮތަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއާއި
ބަޖެޓ ން ހޭދަކ ރެވ ނ  ގޮތ ގެ ބަޔާންގައި، މި މާލީ އަހަރ  ނިމ ނ  ފަހ ން އައި ސަރ ކާރ  ބަންދ  ނޫން 30 ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ދެއްކިފައިވާ މި މާލީ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދ ތައް ވެސް  މި މާލީ  އަހަރ ގެ 

ެ. މިގޮތަށް، އެ ދެބަޔާނ ގައިވާ ތަފާތ ތައް ތިރީގައި ރިކޮންސައިލް ކ ރެވިފައި އެވަނީއެވެ. ޚަރަދެއްގެ ގޮތ ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވ

) ް ފައިސާ ލިބ ނ ގޮތާއި ހޭދަކ ރެވ ނ  ގޮތ ގެ ބަޔާނާއި ފާސްކ ރެވ ނ  ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓ ން ހޭދަކ ރެވ ނ  ގޮތ ގެ ބަޔާނ ގައިވާ ތަފާތ ތަށް ދޭހަކޮށްދިނ ނ 19 - މާލީ ބަޔާންތަކ ގެ ރިކަންސިލިއޭޝަން )
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ާ ރ ފިޔ ް ތަފްސީލ
ނގާފައިވާ ޚަރަދ ކަމަށް ދައްކާ  ޖ މްލަ ޢަދަދ     21,927,690 ، އެ ބަޖެޓ ން ހޭދަކ ރެވ ނ  ގޮތ ގެ ބަޔާނ ގައި ހި ފާސްކ ރެވ ނ  ބަޖެޓާއި

812,061       ް ް:2017  ވަނަ މާލީ އަހަރ  ޕީ.ބީ.އޭ އިން ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ 2016 ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓަށް ނިސްބަތްވާ ޚަރަދ ތައ އެއްކ ރަނ

-           
ނގި ޚަރަދ ކަމަށް ދައްކާ ޖ މްލަ ޢަދަދ    22,739,751 ފައިސާ ލިބ ނ  ގޮތާއި ހޭދަ ކ ރެވ  ގޮތ ގެ ބަޔާނ ގައި ހި

ް: 2017 ވަނަ މާލީ އަހަރ  ނިމ ނ ފަހ ން އައި ސަރ ކާރ  ބަންދ  ނޫން 30 ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި 2017 ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ޚަރަދ ތައް ނޑަނ ކަ

އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ 

2016 2017 ް ނޯޓ ) ާ ް- ކަރަންޓް އެސެޓް ) ހަރ މ ދ ނޮނ

4,016,620      4,149,248        2 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓް

4 , 016 , 620    4 , 149 , 248     ަ ހަރ މ ދަލ ގެ ޖ މްލ

ް ކަރަންޓް އެސެޓ

1,049          3,928            3 ކޮމިޝަނ ގައިވާ ނަގ ދ  ފައިސާ 

1,178,832      1,011,285        4 އެކި ފަރާތް ތަކ ން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

1,048,009      19,422           5 ނ ދައްކާ ހ ރި ބިލްތަކަށް އަންނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

2, 227 , 891    1 , 034 , 635     ަ ކަރަންޓްއެސެޓްގެ ޖ މްލ

6 , 244 , 510    5 , 183 , 883     ަ މިލްކިއްޔާތ ގެ ޖ މްލ

ް ރ 2017 ގެ ނިޔަލަށ 31 ޑިސެމްބަ

ް މިލްކިއްޔާތ ގެ ބަޔާން - އެސެޓ

2016 2017 ް ނޯޓ ް މާލީ ޒިންމާތައ

-          19,422        5 އެކި ފަރާތް ތަކަށް ކޮމިޝަނ ން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ

-        19,422      ަ މާލީ ޒިންމާތަކ ގެ ޖ މ ލ

ް މާލީ ޒިންމާތަކ ގެ ބަޔާން – ލައިބިލިޓީސ
ް ރ 2017 ގެ ނިޔަލަށ 31 ޑިސެމްބަ
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ް ، މެޝީނަރީ އަދި އިކ އިޕްމަންޓ 2-ފަރ ނީޗަރ 

2017 ވަނަ އަހަރ  

ނިމ ނ އިރ  ހ ރި ތަކެތި 

) ި )ގަތް އަގ ގައ

2017 ގައި 

/ /ގެއްލ ނ  ނައްތާލެވ ނ 

 ވިއްކާލެވ ނ 

2016 ވަނަ އަހަރ  

ކޮމިޝަނަށް ލިބި 

 ، ބޭނ ންކ ރެވެމ ންދާ

ނަމަވެސް 2017 ވަނަ 

އަހަރ  އަގ  

ާ އަދާކ ރެވިފައިވ

2017 ވަނަ އަހަރ  

ކޮމިޝަނަށް ލިބި 

 ، ބޭނ ންކ ރެވެމ ންދާ

ނަމަވެސް އަގ  

ާ އަދާކ ރެވިފައި ނ ވ

  2017  ވަނަ 

އަހަރ  ގައި ހޯދ ނ 

 2017 ވަނަ އަހަރ  

ި ފެށ ނ އިރ  ހ ރ

، ފިޓިންގްސް             961,629           23,797                   -                 -             985,426 ފަރ ނީޗަރާއި 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ އާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް          1,397,786           49,450                   -             20,235          1,467,471 423002

މ ވާޞަލާތ ގެ ތަކެތި             288,151                -                   -                   -                 -             288,151 423006

ކޮމްޕިއ ޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ             104,221                -                   -             104,221 423007

އައި.ޓީ ހާރޑްވެއަރ          1,270,662           33,317                   -                   -                 -          1,303,979 423008

-                   -                   -                   -                -                   
ކ ރީ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ން މި އަހަރ  ފައިސާ 

ދެއްކިފައިވާ އޮފީސް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ހަރ މ ދާ 

        4,149,248             20,235                      -                        -           106,564         4,022,449 

ާ 3- ނަގ ދ  ފައިސ

2016 2,017     ް ތަފްޞީލ

 ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ  ތިޖޫރީގައި ހ ރި ޕެޓީ ކޭޝް ފައިސާ              3,928         1,049

1,049               3,928            ަ ޖ މ ލ

ާ 4- އެކި ފަރާތްތަކ ން މި ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ

2016 2017 ތަފ ސީލ 

3,380         0 ނީލަމ ގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ

15,752        5,773

1,159,700     1,005,512 ކޯސް ފ ރިހަމަނ ކ ރ މ ގެ ސަބަބ ން އޮފީހަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ

1,178,832   1,011,285 ަ ޖ މ ލ

ދަތ ރ ތަކަށް ކޮށްފައިފާ ޚަރަދ  ތަކ ން އަނބ ރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
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 ނިންމ ން  .6

ކަަަމަށްޓަކައި، ލެއްވި ޔާބ  އަހަރެއްގެ ގޮތ ގައި ވަނަ އަހަރަކީ ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތ ގައި ކާމި 2017ދިޔަ ވެވޭތ  
މޯލްޑިވްސްގެ  ޝ ކ ރ ކ ރަމެވެ. ހިއ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ އިސ ބްޙާނާހޫ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާهللا މާތް

ޑ ދަނޑިތަކަށް މަޤްޞަދ ތައް ޙާސިލ  ކ ރ މަށްޓަކައި އެކ ލަވާލައިފައިވާ ކޮމިޝަނ ގެ އަހަރީ ޕްލޭނ ގައި ވާ ލަނ
ތަފާތ  ، ކެއް ކ ރެވިނަ އަހަރަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ގިނަގ ނަ ކާމިޔާބ  މަސައްކަތްތަ ވަ 2017ވާސިލ ވ މަށް ނިމިދިޔަ 

ނެ ކޮމިޝަނަށް ބ  ޙަރަކާތްތަކެއްވެސް ކ ރިއަށް ގެންދެވ ނ  އަހަރެކެވެ. މިގޮތ ން، ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް
ރަމެވެ. އަދި ހަމަ ފައި ވާކަން ފާހަގަކ ބަލާފައިވާ މައްސަލަތަކ ގެ ތެރެއިން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ނިންމާ ހ ށަހެޅި

ވ ނ  ބ ރަ ކައި ކ ރެ ޓަ އެހެންމެ ކޮމިޝަނ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި އެހެނިހެން މަޤްޞަދ ތައް ހާސިލ ކ ރ މަށް
އެކ  ވާކަން ވެސް އ ފަލާ ވެވިފައިކާމިޔާބ ކަމާއެކ  އެ ލަނޑ ދަނޑިތަކަށް ވާސިލ  ،މަސައްކަތްތަކ ގެ ނަތިޖާއެއްގެ ގޮތ ން

ނާއި ހީވާގި ކ ރަމެވެ. އެ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބ  ކ ރ މ ގެ މޭސްތިރިަިންނަކީ ކޮމިޝަނ ގެ މެމްބަރ ންފާހަގަ 
ކޮމިޝަނ ގެ ، އް ފާހަގަކޮށްމ ވައްޒަފ ންކަމ ގައި ވާތީ، އެ ފަރާތްތަކ ން  ކޮށްފައިވާ އަގ ނ ކ ރެވޭ ފަދަ ބ ރަ މަސައްކަތްތަ

ވަމެވެ. މި ތެރިކަމާއެކ  މިފ ރ ސަތ ގައި ޝ ކ ރ  ދަންނަލާޞްމ ވައްޒަފ ންނަށް އިޚްމެމްބަރ ންނާއި ލޮބ ވެތި 
ކަތްތަކާއި، އިންސާނީ ދެމެހެއްޓ މަށް ކ ރަމ ންގެންދާ މަސައް ،ކޮމިޝަނ ގެ ފަރާތ ން އިންސާނީ ޙައްޤ ތައް ކ ރިއަރ ވައި

މަށް މަސައްކަތްކ ރާ ޓ ދެމެހެއް  އިންސާނީ ޙައްޤ ތައް ކ ރިއަރ ވައިޙައްޤ ތަކަށް ރައްކާތެރިވެ އިޙްތިރާމ ކ ރާ، އަދި 
،  އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށްއްބާރ ލެއްވ މާއިނަ މަސައްކަތްތައްކަށް ދެއްވާ އެމ ޖ ތަމަޢެއް ބިނާކ ރ މަށް ކ ރަމ ންދާ ގިނަގ 

ފަރާތ ން ވަރަށް   ކޮމިޝަނ ގެއިދާރާތަކަށާއި، ކ ންފ ނިތަކަށާއި، އަމިއްލަ ޖަމ ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް  ލަތ ގެދައ 
އް އާއްމ ންނާ ހަމަ މި މޭރ މ ން މި މ އައްސަސާއިން ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތްތަކ ރެއް އަރިސްކ ރަމެވެ. ޞަ ޝ އްޚާ

 އަދާކ ރާ އިސްދައ ރ  އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކަށް ހޭލ ންތެރި މ ޖ ތަމަޢެއް ބިނާކ ރ މަށް މީޑިއާއިން ،ހަމައަށް ފޯރ ކޮށްދީ
 ން ކޮމިޝަނ ގެޖަމާޢަތްތަކ ، ޢިއްޔާޖަމ އިނަލްއަޤްވާމީ މި ފ ރ ސަތ ގައި ޝ ކ ރ ދަންނަވަމެވެ. ބަ ،ފާހަގަކޮށް

ވެދެއްވާ ފަންނީ އަދި  މ ވައްޒަފ ން ތަމްރީނ ކ ރ ން ފަދަ ކަންކަމ ގައި  ،މަސައްކަތްތައް އިތ ރަށް ހަރ ދަނާކ ރ މަށާއި
 ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަމެވެ.ކަށް އެފަރާތްތަ މާލީ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި

هللا މަސައްކަތ ގައި މާތް ކ ރިއެރ ވ މަށް މި ކޮމިޝަނ ން ކ ރަމ ންދާ، ރައްކާތެރިކޮށް، ދަމަހައްޓައިއިންސާނީ ޙައްޤ ތައް 
 ވާށިއެވެ.  އާމީން! ށް އަދަށްވ ރެ ފަހި މާދަމާއެއް މިންވަރ  ކ ރައްކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތްތަކަ  ރަކާތް ލައްވައި،ބަ
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