
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2008ޑިސެމްބަރ 

 

  2އަދަދު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ 

 ޙައްޤު ނުބެލުމުގެ ގޮތުގައި ކުށްވެރިއެއްގެ ހިނދު ކުށެއްސާބިތުނުވާހާ .11

ހުޅުވާލެވިފައިވާ މާޙައުލެއްގައި ހިނގާ ޝަރީޢަތެއްގައި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) ހ(

ކުށެއްނެތްމީހަކުކަމުގައި ޤަބޫލުކުރުމުގެ ޙައްޤު އެފަދަ ކުއްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑަނާޅާހިނދަކު، އޭނާއަކީ 

 .ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ

މީހަކު ވަކި އަމަލެއް ކުރިއިރު ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލިއިރު، އެޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ) ށ(

ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަށްވުރެ ބޮޑު އެކަމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްކަމުގައި ބަލައި އެކުށައް އޭނާ ކުއްވެރިކޮށް، 

 .އަދަބެއް، އޭނާގެ މައްޗައް ކަނޑައެޅިގެން ނުވާނެއެވެ

 

 މިނިވަންކަން ޢާއިލާގެ މުދަލާއި އަމިއްލަ .12

އުނިކަން ލިބޭފަދަ މީހެއްގެ ައމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި، އޭނާގެ އާއިލާއާއި، އޭނާގެ ގެދޮރާއި، އޭނާ ލިޔާ ނުވަތަ ލިބޭ ސިޓީގެ ހުރުމަތަށް 

އެފަދަކަންކަމުން . އަމަލެއް، ނަުވތަ އޭނާގެ ޤަދަރަށާއި އަބުރަށް އުނިކަމެއް ފޯރާޒާތުގެކަމެއް، އެއްވެސް މީހަކާމެދު ކުރެވިގެންނުވާނެއެވެ

 .ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ

 ޙައްޤު ވަޒަންވެރިވުމުގެ ދަތުރުކުރުމާ މިނިވަންކަމާއެކު .13

 .އެމީހެއްގެ ޤައުމުގެ އިމުގެ ތެރޭ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމާއި، ޤައުމު ދޫކޮށްދިއުމާއި، އެނބުރިއައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

 

 ހޯދުމުގެ ޙައްޤުއެހެން ޤައުމެއްގެ ޙިމާޔަތް  .14

ވުމަށް، ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ތިމާގެ ސަރުކާރުން ތިމާއާމެދު އިންސާފްވެރިނޫން ގޮތަކަށް އަމަލެއް ކޮށްފާނެކަމަށް ވިސްނައި، އެކަމުން ސަލާމަތް

 .އެހެން ޤައުމަކުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދައި، އެގޮތުންލިބޭ ރައްކާތެރި ކަމުގައި ހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

 
 ވަޒަނަކަށް ނިސްބަތްވުމާ ބަދަލުވުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު  .15

މީހެއްގެ ޤައުމީ ނިސްބަތް ބަދަލުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޤާނޫނީ . ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

 .ނުވާނެއެވެހަމަތަކެއްގެ މަތިން މެނުވީ ނުދީ، ހިފެހެއްޓިގެން 

.  

 ކައިވެނި ކުރުމާ ޢާއިލާ ބިނާނުކުރުމުގެ ޙައްޤު 16.

ކައިވެނިކުރުމުގެ އުމުރަށް އަޅާފައިވާ ކޮންމެ ފިރިހެނެކާއި އަންހެނަކަށް ކައިވެނިކުރުމާއި، )ހ(

އްޤު ލިބިގެންވުމާއި، ކައިވެނި ކުރުމުގަޔާއި، އެކައިވެނީގައި ޢާއިލާއެއް ބިނާކުރުމުގެ ޙަ

 .ދެމިތިބުމުގަޔާއި ރޫޅާލެވުމުގައި، އެމީހުންނަށް ހަމަހަމަ ޙައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ

ކައިވެންޏެއް ކުރެވޭނީ، އެކައިވެނި ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ރުހުން ލިބުމުން )ށ(

 .އެކަންޏެވެ

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށްމެ މުޖުތަމަޢާއި )ނ(

 .  ލިބިގެންވެއެވެ

.  

 އަހަރު ފުރުން 60އްމު ޤަރާރަށް ޢާއިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ 

 ކަމުގެ ޙައްޤުންކަމާއި ހަމަހަމަމިނިވަ 1މާއްދާ 

ތަޢުލީމު އުގެނުމުގެ ޙައްޤު         26މާއްދާ   

އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ  60އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އާންމު ޤަރާރަށް 

މުޙަންމަދު އިމްރާހު : ވަނަ 1 އަހަރުން ދަށުން  16 ،)ކ(މުހަންމަދު ޔޫސުފް އިސްކަންދަރު ސްކޫލްއައްޒާ : ވަނަ  1އަހަރުން  13: ކުރެހުން 3  އެންމެ މޮޅު

)                                                         ތިރީގައި(އީ .އެސް.އެޗް.އިބަރާހީމް އީލާފް ނަސީރް، ސީ: ވަނަ  1އަހަރުން ދަށުން  19 ،)ވ(މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

ޙައްޤު ބައިވެރިވުމުގެ ދިރިއުޅުމުގައި ފީޘަޤާ 19އްދާ މާ  

ގައި 1948 ޑިސެމްބަރ 10އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރަކީ 
މަޖިލީހުގެ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ . ދ.އ

އިން  1965ސެޕްޓެމްބަރ  21ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް ވަނީ . ޤަރާރެކެވެ
. ދގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށްވެ މިޤަރާރު ބަލައިގެންފައެވެ.ފެށިގެން އ

ނަމަވެސް މިޤަރާރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން 
ހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރަން ޖެހެނީ އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފު ދިވެ

 . ނުވާ މާއްދާތަކަށެވެ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަކީ، 
 .މިކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ

ޙައްޤުތަކުގެ އާންމު މިގޮތުން ޙައްޤުގެ ދެވަނަ އަދަދުގައި އިންސާނީ 
 .ނަ މާއްދާތައް ހިމަނާލަމެވެވަ 30-11 ޤަރާރުގެ



  

ނަލް އަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ދުވަސްބައި  

އަދި  . މެވެޝުކުރުކުރަ ޟްރަތަށް ޙަމްދާއިޙަގެ هللا އިންސާނުންނަކީ ކަރާމާތްތެރި ބައެއް ކަމުގައި ލެއްވެވި މާތް        

هللا ޞައްލައިސްލާމްދީން އިންސާނުންނަށް ގެނެސްދެއްވެވި މިއުއްމަތުގެ މާތް ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ވާންގާ ކަމުގައިއިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ބި

  . ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުއަޞްޙާބުންނަށް

ފާހަގަ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މުނާސަބަތު ތާރީޚީ އަހަރު ފުރޭ  60ރަށް އާންމު ޤަރާބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެހޭ  މިއަދަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ  

މިޝިޢާރުގެ ދަށުން . ވެއެ 'އަދުލު އިންސާފު އެންމެންނަށް އިކަރާމާތްތެރިކަމާ'ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ،  ން މިއަހަރުގެ ޝިޢާރު.ދ.އ. ހެވެދުވަމުންދާ ކުރަ

 ވެއެވެޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައި  ޞައަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ޚާއް 60ވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި، މިޤަރާރަށް މިވޭތު

ން މުޅިދުނިޔޭގެ .ދ.އަހަރު އނަވަ 1948ގުޅިގެން  ގުރާމައިގައި ހިންގި ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއިނަ ބޮޑު ހަނންމު ޤަރާރަކީ ދެވަޢާބެހޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ.

ކެއް ޙައްޤުތަދިރިއުޅުމަށް ލިބެންޖެހޭ ތްތެރިކަމާއެކު ކަރާމާކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކީ މިޤަރާރަ .ކެވެއެކު އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަރާރެރުހުމާ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އިސްލާމީޝަރީޢަތާއިއް ޙައްޤުތަޤަރާރުގައި ހިމެނޭ އެހެންކަމުން މި. މުހިންމު ޤަރާރެކެވެހިމެނޭ 

    .ބޮޑެވެލިއްޔަތު ވަރަށް އޫއަދާކުރަންޖެހޭ މަސް މުގައި ސަރުކާރުންރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނު

މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ގިނަ  އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައި ދެވޭނީ ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެންކަމަށްވާތީ

އަދި މިޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ދިވެހިން ކުރި ބުރަ އަދި އިޚްލާޞްތެރި . މިވާ ދިމިޤްރާޠީ ނިޒާމެވެ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައި ޙައްޤުތަކުގެ އަޞްލަކީ

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރަން ފެށި ޤާނޫނު އަސާސީ އަކީ   2008އޯގަސްޓް  7ހަމައެހެންމެ . ތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެޞަމަސައްކަތް މިފުރު

ޤާނޫނު އަސާސީއަކީ މި އަދި. ެވެދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމުގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެބޮޑު ކާމިޔާބީކަމުގައިވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއ

. މެއެވެ ވަރަށްބޮޑު ހިތްވަރެއްވެސްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް ލިބުނު އްލިއޫސްނުގެ މަޝަކޮމިޓްސް މަން ރައިއުހިއެއީ ކަން ކަށްވީޙައްޤުގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އަ

އެކަމާ  އަޅުގަޑުމެންވާތީ އި އްޤުތަކުގެ ޙާލަތަށް މިއަދު ހިތްހަމަޖެހޭ ފެންވަރެއްގެ ރަގަޅުބަދަލުތަކެއް އައިސްފަޙަހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ އެ

  .މެވެއުފާކުރަ

ހިތްހަމަޖެހޭ މިންވަރަކަށް އިންސާނީ މިކޮމިޝަނުން  ތެރޭވެދިޔަ ފަސް އަހަރުވޭތު. ދުވަހެވެއަހަރީ ވަނަ  5 މިއަދަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ    

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުވައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ނަމަވެސް،  ލަތު ރަގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވީޙާޙައްޤުތަކުގެ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޢަޒުމަކީ ދިވެހިރާޢްޖޭގައި އިންސާނީ . ޤާފަތެއް އުފެއްދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އަދިވެސް ވަރަށްގިނައެވެޘައިޙްތިރާމްކުރާ 

ޤާފަތެއް އުފެއްދިއްޖެނަމަ ޙައްޤުތައް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާއިރު ޘަމިފަދަ . މެވެއަނެކަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ޘަޤާފަތެއް އުފެއްދުޙައްޤުތަކަށް ޤަދަރުކޮށް، އެކަކު 

  .މިޤައުމުން ފެނިގެންދާނެއެވެ އިޙްތިރާމްކުރާ މުޖްތަމަޢެއް ށްކޮންމެމީހަކުވެސް އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކަކާއި ޒިންމާތަކެއް ވާކަން ޤަބޫލުކޮށް އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކަ

އެކަމަކަށް އަދި  ކޮށްމަސައްކަތްގަދައަޅައި ބޫލުކުރެވި އެކަމަށްޓަކައި ޤަލަތު ރަގަޅުގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ އެކަން އެބަޔަކަށް ޙާއެއްވެސް ބައެއްގެ   

ވީމާ މިމުނާސަބުދުވަހު ދިވެހި . ނެވެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެޤައުމެއްގެ ފަރުދުން ބަލައިގަނެ އަކަމަކަށްޓަކައި އެޓަކައި 

އެކު ކުރެވޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މުއާމަލާތުގަޔާއި، ވިސްނުމާއި ކާންމު ދިރިއުޅުމުގަޔާއި، އެކަކު އަނެކަޢާއަޅުގަޑުމެންގެ  ގެ އިލްތިމާސަކީރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަޑު

ކުގެ ކަރާމާތްތެރިކަމަށް އިޙްތިރާމްކުރުމަށާއި އަނެކަ ،އެކަކުކުޑަކުދިންނަށްދޭ ތަރުބިއްޔަތުގައި އް ބިނާކުރާނޭ މިއަދުގެ ފިކުރުގަޔާއި އަދި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަ

  . ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލްތައް ދެމެހެއްޓުމެވެ

ށް އަޅުގަޑުމެން އެންމެން މިކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެ އޭގެފައިދާ ދިވެހި އެންމެހާ އަޅުގަޑުގެ ދުޢާއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަ  

 .                                           ރައްޔިތުންނަށް ލިބުމެވެ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ    2އަދަދު  2008ޑިސެމްބަރ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގޯތިގެދޮރުގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް 

މަޤްސަދަކީ މިކޮމިޝަނުން މިފަދަ ދިރާސާއެއް ކުރުމުގެ 

ގުޅިފައިވާ ކަންތައްތައް ހުރިނެތް ގޮތުގެ  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ

ޅުންތައް ސަރުކާރަށް މައްޗަށް ދިރާސާކޮށް އެކަމާ ގުޅޭ ހަށަހެ

ޤާނޫން އެކަމަށް ލާޒިމްކުރާކަމަކަށް  ޅުމަކީ ކޮމިޝަންގެހެހުށަ

ނިމުނުއިރު މިކޮމިޝަނަށް  އަހަރުވަނަ 2007ވުމާއި 

އަށް އެންމެ ގިނަ ވަނަ 3ޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ހުށަހެ

ބެހޭ ގޮތުން ދަތިކަމާ ޅިފައިވަނީ ގޯތިގެދޮރުގެމައްސަލަ ހުށަހެ

                        . ކަމަށްވުމުންނެވެ

ޅުންތަކުގެ މައްޗަށް ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކާއި މިރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެ

މެދު  އެތަންތަނުން މިރިޕޯޓުގެ ހުށަހެޅުންތަކާ މަޝްވަރާކޮށް

ބެލުމަކީ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި  ޢަމަލު ކުރެވެމުންދޭތޯ

ގެންދާނެ  އަހަމިއްޔަތެއް ދީގެން ކުރިއަށް ޞައްޚާމިކޮމިޝަނުން 

  .ކަމެކެވެ

 ކޮމިޝަނުން ނެރެފިރާއްޖޭގެ ގޯތިގެދޮރުގެ ޙާލަތާ ބެހޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ރެޕިޑް އެސެސްމަންޓް އޮފް ދަ ހައުސިންގ ސިޗުއޭޝަން އިން ދަ '

ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ގެ ނަމުގައި ހިއުމަން ' މޯލްޑިވްސް

ރާއްޖޭގައި ގޯތިގެދޮރުގެ ޙާލަތު ޑިވްސް އިން ހިންގާފައިވާ ދިވެހިމޯލް

ސާ ރިޕޯޓެއް މިދިޔަ އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާ

 .ކޮށްފިއެވެ ޢުއިވަނީ ޝާ ވަނަ ދުވަހު 20 ނޮވެމްބަރުމަހުގެ

ރިޕޯޓް ޢާންމު ކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވުނު  

ޙަފްލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް 

ބޯހިޔާވަހި ކަމަކީ އިންސާނަކަށް 'އަޙްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ 

ކަރާމާތްތެރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ 

އްޤު ކަމަށް ވާއިރު މިޙައްޤު މުޖުތަމަޢުގެ ކޮންމެ ޙަ އަސާސީ އެއް

ފަރުދަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ލިބުމަކީ ވަރަށް 

ހިއުމަން  އަދި މި ދިރާސާ އަކީ. ކަމުގައެވެ' މުހިންމުކަމެއް

ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންނަށް 

މަށް ކުރެވުނު އެންމެ ލިބިފައިވާ ހިޔާވަހި ކަމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތު

މިރިޕޯޓުގައި . މުހިންމު މަސައްކަތް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ

ވަހި ކަމުގެ މި ބޮޑު ޅުމަކީ ބޯހިޔާހުށަހެ 18ފައިވާ އެކުލަވާލާ

ވާނެކަމަށް  މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ވަސީލަތަކަށް

 .ރެއެވެމިކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކު

 

  .......................ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ

2އަދަދު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ 

ންވުއްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުޙަނިލަންދޫގައި ބޭއްވުނު އިންސާނީ . ފ  

ކުރުމަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުއްޤުތަކަށް ޙަރާއްޖޭގައި އިންސާނީ 

މިގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން . ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއްދޭ ކަމެކެވެ

ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ . ހިންގަމުންނެވެ ދުގައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ދަނީޞަޤްއިތުރުކުރުމުގެ މަ

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު 

ށް  8ން  6ނޮވެމްބަރު . ކުރުމުގެ ސިލްސިލާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކަކީ މިފަދަ އެއްޕްރޮގްރާމެވެ

އަތޮޅުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އަތޮޅު ނިލަންދޫގައި، އެ. ފ

. ސިލްސިލާގެ ދަށުން އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެވެނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ މިބޭއްވު

އަތޮޅުވެރިންގެ އަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިންނާއި  .ބައްދަލުވުމުގައި ފ މިމަސައްކަތު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ރަށްރަށުގެ ވެރިންނާއި، ތެރިންނާއި،އިސްއެހީ/މުޢާވިނާއި

ރަށުކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި، ސްކޫލްތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ  ކޮމިޓީގެ އިސްބޭކަނބަލުންނާއި،

 .ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ އި، ފުލުހުންގެ އިސްއޮފިޝަލުންއިސްބޭފުޅުންނާ

ތަކާ ނީ ހައްޤުސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި އިންސާދަތަށް ބޭއްވުނު މި މަތިން ދުވަހުގެ މުއް

މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .ބެހޭގޮތުން ބޭނުންތެރި މައުލޫމާތުތަކެއް ބައިވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ

  އިންސާނީ ހައްޤުތައް ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާއި

ބޭނުމުގައި ހެދިފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޤަރާރުތަކުގެ މައުލޫމާތު، ރާއްޖޭގެ ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ 

ތު، އިސްލާމްދީނާއި ޤާނޫނުއަސާސީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިއްބައިދޭ ހައްޤުތަކުގެ މައުލޫމާ

ތުރުންވެސް ތަފާތު އެތައް މީގެއިއަދި ، ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތުހައްޤުތަކާހުރި ގުޅުމާ 

އަދި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުން ހާސިލުކުރެވުން . އް ހުށަހަޅައި ދެވުނެވެމައުލޫމާތުތަކެ

. މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ރައްޔިތުނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވެނެވެ

މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މިކޮމިޝަންގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މި

ނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވޭ މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ންއަތޮޅުތަކުގެ އިސްވެރި. ނެވެމުވައްޒަފުން

މަސައްކަތު މިގޮތުން މި. އަތޮޅަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިއަހަރުތެރޭގައި ހިންގިފައިވެއެވެ 6އިތުރު 

ސ އަދި ފުވައްމުލަކުގެ  މިހާތަނަށް ބޭއްވިފައިވަނީ ހއ، ހދ، ކ، ޅ،ބައްދަލުވުން 

 .ރިންނަށެވެއިސްވެ

މިފަދަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ބޭނުމަކީ، އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ މެދު 

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، އޭގެ 

 މިފަދަ މަސައްކަތުބައްދަލުވުންތަކާއި އަދި މިނޫނަސް. ނުމެވެހެޔޮއަސަރު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދި

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ތަފާތު އެކިއެކި މަސައްކަތް މިކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް 

 . ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ ؟

   ިއިންސައްތަ ހޭދަކުރަނީ ކުއްޔަށާއި  85ލިބޭ އާމްދަނީގެ ، ފަރާތްތަކުން ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައިކުރެވުނު  މަޝްވަރާގައި މާލެއާއި ވިލިގިނލީގައި  2008ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައ
 .އެހެނިހެން އަސާސީ ބޭނުންތަކަށެވެ

 ގިނަވާނެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ހިމެނޭ ޤައުމުކަމަށް  ގެ ސްލަމްސް ނުވަތަ ޖިފުޓީގެ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު، މާލެއަކީ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ސްލަމްސް ނުވަތަ ޖިފުޓީގެ ނިސްބަތް އެންމެ.ދއ

 .ވުން އެކަށީގެންވެއެވެ

 )ރިޕޯޓް ގައި ކުރި ދިރާސާ 2008ގޮތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގޯތިގެދޮރުގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ: މަޢުލޫމާތު(                                

ހިއުމަން (ތަކުގެ ދުވަސް ޤުއްޙަވާމީ އިންސާނީ ޤްބައިނަލްއަ

އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫގައި ) ޑިސެމްބަރ 10ރައިޓްސް ޑޭ 

 . ކުރުންގަފާހަ

ޓަކައި ނެތްގޮތް ދެނެގަތުމަށްރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު ހުރި

 .ކުރުން ދިރާސާއެއްކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކުރު

ރަކާތްތެރިވާ އިސްފަރާތްތަކަށް ޙައަތޮޅުތައް ހިންގުމުގައި 

އަމާޒުކޮށްގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 .މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

ރާއްޖޭގައި  ތިއްބެވި  ފަނޑިޔާރުންނާއި ގާޟީންނަށް 

މްރީން ބެހޭ އިތުރު ތަކޮށްގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއަމާޒު

 . ރދިނުމަށްޓަކައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެމިނަ

ހިއުމަން ރައިޓްސް މީޑިޔާ އެވޯޑުގެ ކްރައިޓީރިއާ އިޢުލާން 

 ކުރުން

" އަހަރެންގެ ވޯޓު، އަހަރެންގެ ޙައްޤު، އަހަރެންގެ ޒިންމާ'

މިޝިޢާރުގެ ދަށުން ކުރިޔަށް އޮތް ޢާންމު އިންތިޚާބަށް 

 އަމާޒުކޮށްގެން ކެމްޕެއިނެއް ހިންގުން

 2008ޑިސެމްބަރ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޒިއްމާއަކީ މި. މަންޓެކެވެމައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޑިޕާޓްތަފާތު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓަކީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭ 

ސާސީ ންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އަޢާއްމު ގޮތެއްގައި ބަލަމުންގެ. އެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ އިގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލަހުށަހަޅާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ  ޢާއްމުން

 .ޢާއިލީ، ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތް ތެރިކަން ނަގާލުމާއި، ނުޙައްޤުން ހައްޔަރުކުރުމާއި އަނިޔާއާގުޅޭ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ، ޙީއްޞިޢުލީމާއި، ތި ގެދޮރާއި، ތަޙައްޤާއި، ގޯ

 .މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެނގެން މުހިއްމު ބައެއް ޢާއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެވެކޮމިޝަނަށް މި މިދަންނަވާލަނީ ތިރީގައި

 ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

2އަދަދު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ 

ބަލައިނުދެވޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް  ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް .1
 ނުވަތަ ސަބަބުތަކެއްވޭތޯ؟

އެގޮތުން . މައްސަލަތަކެއް ހުރެއެވެހުރެ ކޮމިޝަނުން ބަލައިދެވެން ނެތް ބައެއް ސަބަބުތަކާ

 .ތިރީގައިވާ ސަބަބުތައް މެދުވެރިވާ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން ބަލައެއްނުދޭނެއެވެ

 ބަލައި ދެވެންނެތް ސަބަބުތައް

 މުންދާ މައްސަލައަކަށްވާނަމަޝަރީޢަތުގައި ހިނގަ) ހ(

 ޝަރުޢީ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ނިމިފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާނަމަ) ށ(

ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން / ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ  )ނ(

 ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ މައަސަލައަކަށްވާނަމަ

 ގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާނަމަ 2000ޖަނަވަރީ  1) ރ(

 މަދަނީ މައްސަލައަކަށްވާނަމަ) ބ(

 ފައިވާ ޖިނާޢީ މައްސަލައަކަށްވާނަމައަމިއްލަ ދެފަރުދުންގެ ދެމެދު ހިނގާ) ކ(

 ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ މައްސަލައަކަށްވާނަމަ) އ) އ(

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލައެއް ހިނގާފައިވަނީ، އެކަމެއްގެ ) ވ(

ހިނގި ތާރީޚާއި، އެމައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްޗަށް އެމައްސަލަ ބިނާވެފައިވާ ކަންތައް 

 . ތާރީޚާ ދެމެދު، މީލާދީ ގޮތުން އެއްއަހަރު ދުވަސް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ

އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ) ވ(އަދި ) ރ(ތެރެއިން  ބަލައިދެވެން ނެތް މައްސަލަތަކުގެ) މ(

އި، މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ، އެމައްސަލައެއްގެ ބާވަތަށާ

ބަލާއިރު، ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މައްސަލައެއް ބެލުމަކަށް 

 .ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅާ

މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ވަކި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަށް .2
 މިންގަނޑެއް އޮވޭތޯ؟

ލަ ހުށަހަޅުއްވާފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާއިރު، މައްސަ

އަދި މީގެ އިތުރުން ހުށަހަޅާ . ވަން ޖެހޭނެއްޓްގެ ކޮޕީ އެއް ހުށަހަޅުއަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯ

ގެ ކޮޕީ ލިޔެކިޔުން ތަކުއެކަމާ ގުޅޭ މަލާތު ކުރެވިފައިވާނަމަ ޢާމައްސަލައިގާ އިތުރު ފަރާތަކާ މު

 .ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެ

 ؟ކިހިނެއްތޯ ހަދަންޖެހޭނީ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ހުށަހަޅަން މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް .3
. އްވާ މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވާކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯރމެއް ނަންގަވާ ފުރިހަމަ ކުރަ

އަދި . ކޮމިޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެ، ވެބްސައިޓުންނާއިމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯރމް މި ކޮމިޝަނުގެ 

އެކު އީމެއިލްއަކުން ނުވަތަ ސިޓީއަކުން ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާމީގެ އިތުރުން ހާލަތު ދިމާކުރާގޮތަކުން 

 .ސް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވިދާނެނަމަވެ

 
 ވެއްޖެނަމަ ބޭނުން ހުށަހަޅަން މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް މީހަކު ހުރި އިބޭރުގަ މާލެއިން .4

 ؟ކިހިނެއްތޯ ޖެހޭނީ ހަދަން

 
ހުށަހަޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  އެއްހުންނެވި ފަރާތަކުން މައްސަލަ އިމާލެއިން ބޭރުގަ

ން ޢާއިއެކު ފެކްސް ނުވަތަ އީމެއިލް ނޫންނަމަ ޕޯސްޓުގެ ޒަރީނުންވާ މުހިއްމު ލިޔެކިޔުންތަކާބޭ

 .މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވިދާނެ

 

 ވަކި ކުރަންޖެހޭ ޢަމަލު ހުށަހަޅަންވެއްޖެނަމަ ޕެޓިޝަނެއް ވެގެން މީހުން ގިނަ އަޅުގަނޑުމެން. 5
 ؟އޮވޭތޯ އުޞޫލެއް

އެ ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ހުށަހަޅަނީ ގިނަބަޔަކު ކަމަށްވާތީ، ޕެޓިޝަނެއް

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ޒިންމާދާރު ކޮންމެވެސް އެއްފަރާތެއް ކަނޑައަޅާ އެފަރާތުގެ 

އެ ޕެޓިޝަންގައި ހިމެނޭ  މީގެ އިތުރުން. ނަންބަރު ހުށަހަޅަންވާނެ ގުޅޭނެ ކޮޕީއަކާއި އެފަރާތާ

 ނަންބަރާއި ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސްގެކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހިރައްޔިތެއްފަރާތްތަކުގެ 

 . އިތުރުން ސޮއި އޮންނަންވާނެ

 އެ މައްސަލައާމެދު  ޢަމަލު ކުރައްވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟  ހުށަހެޅުމުން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް .6

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކޮންމެވެސް އެއް، މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ކޮމިޝަނަށް

އެއީ ކޮންކަހަލަ ، މައްސަލައާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުންއެއަށްފަހު . ލުކުރެވޭނެއެމައްސަލަ ޙަވާއޮފިސަރަކާ 

 ލޭނެއެމައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނުން ބެ އެއަށްފަހު. ބަލައި ދިރާސާކުރާނެމައްސަލައެއްތޯ 

ނިންމުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަން ޖަލްސާ އަށް ތޯ ނުވަތަ ނުބެލޭނެ މައްސަލައެއްތޯ މައްސަލައެއް

ނުބެލޭނޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް  ންމައްސަލަ ގެންދެވި އެމައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނު

ކޮމިޝަނުން އެއީ އަދި . ދެވޭނެން ޖަވާބު ފަރާތަށް ލިޔުމަކު ހުށަހެޅި ފެނިއްޖެނަމަ، މައްސަލަ

އަދި މައްސަލައާ  .ދާނެކުރިޔަށް  ނަމަ އޭގެ ތަޙުޤީޤު ފެށިގެންވާ ބެލިދާނެ މައްސަލައެއްކަމުގައި

 ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާ ތަކުންގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި އެމައްސަލަ އަކާ 

ޖެހޭފަދަ މައްސަލައެއް ކަމުގައި އެއީ ބަޔާނެއް ނަގަން .އަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާނެމައްސަލައެ

މައްސަލަ ، ނަގައި ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން) ތައް(ނަމަ ބަޔާން ނަގަންޖެހޭ ފަރާތްވާ

ޢުލޫމާތެއް ލިބުމުން މައްސަލަ ރައްދުވާފަރާތުން ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ މަ، އިހުށަހެޅުއްވި ފަރާތާ

އެއަށްފަހު  .ނެޅޭލްސާއަށް ހުށަހެގެ ޖަކޮމިޝަން، އް ނިންމުމަށްޓަކައިމެދު ގޮތެމައްސަލައާ

ފަރާތަށް ލިޔުމުން  ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ،ވީގޮތެއް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުމުންއެމައްސަލަ ނިންމަން

 .ދެވޭނެޖަވާބު 

 06 ްތްހިންމަފުށި ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަ .ގައި ކ 2008 މާރޗ 

 11  ްފުށީގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން މާ .ގައި ކ 2008ޖޫނ
 ތްމަރުކަޒަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރައުނގަންނައިދޭ 

 08   ިތްޖަލަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަ ގައި މާލޭ 2008ޖުލައ 

 10  ިތްއަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަ މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  2008ޖުލައ 

 14  ްއަށް ހީއްސަ އެޚާގުރައިދޫގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ  .ގައި ކ 2008އޯގަސްޓ
 ބޭނުންވާ މީހުން ތިބޭ މަރުކަޒަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރާތް

 21  ްތްހަތިފުށި ޖަލަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަ .ގައި ހއ 2008އޯގަސްޓ 

 9  ތްޖަލަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަމާފުށީ  .ގައި ކ 2008ނޮވެމްބަރ 

 12  ވުނު ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ކުރެ .ގައި ކ 2008ނޮވެމްބަރ
 ތްޒިޔާރަ

 

 ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތައް 2008ކޮމިޝަނުން 

 2008ޑިސެމްބަރ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .....ގެ ތެރެއިނ2008ް

 2008ޑިސެމްބަރ  2އަދަދު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ 



 2008ޑިސެމްބަރ   2އަދަދު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ރާރުޤައިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާއްމު 

  2އަދަދު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ 

 ޙައްޤު ވޯޓުދިނުމުގެ ލިބުމާއި ޚިދުމަތްތައް ބައިވެރިވުމާއި އިސަރުކާރުގަ .21

ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، އެމީހެއްގެ ޤައުމުގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގައި، އަމިއްލަ  )ހ(

މިނިވަންކަމާއެކު ހޮވޭ މަންދޫބުން މެދުވެރިކޮށް، ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ހައިސިއްޔަތުން، ނުވަތަ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ

ދުމަތަށް އެދެވޭނެ މަގު، ފަހިވެފައި ޚިހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުންދޭ  )ށ(

 .އޮތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

ވާނީ ރައްޔިތުން އިޚްތިޔާރު ކޮށް، އެދޭ ސަރުކާރުގެ ބާރު ބިނާވެފައި އޮތް އަސާސަކަށް ވާން )ނ(

، ރައްޔިތުން އިޚްތިޔާރު ކޮށް، އެދޭ ގޮތް ދައްކައިދެނީ، ވަކި މުއްދަތު ތަކަކުން ބޭއްވޭ. ގޮތެވެ

 .ތެދުވެރި އިންތިޚާބުތަކެއްގެ ޛަރީޢާއިންނެވެ

 ޙައްޤު ލިބުމުގެ ރައްކާތެރިކަން އިޖްތިމާޢީ .22

ހައިސިއްޔަތުން، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، މުޖްތަމަޢުގެ ފަރުދުންގެ 

 .ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެން ވެއެވެ

 ލިބުމުގެ ޙައްޤު ޗުއްޓީ ކުރުމާއި އަރާމު .24

 މަސައްކަތް. ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ހުސްވަގުތާއި އަރާމު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ވަކި މިންވަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮތުމާއި، ވަކިމުއްދަތެއް ވަންދެން 

 .މަސައްކަތް ކުރުމުން، މުސާރައާއެކު ޗުއްޓީ ލިބުން ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ

 ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު. 25

ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި، ތިމާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނަން، އެކަށޭނަ ޞިއްޙަތެއްގައި، )ހ(

ދިރިއުޅުމެއް، ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ އުޅެވޭނެ ފެންވަރެއްގެ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ

ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި، ތިމާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނަން، އެކަށޭނަ ޞިއްޙަތެއްގައި، )ށ(

 ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ އުޅެވޭނެ ފެންވަރެއްގެ ދިރިއުޅުމެއް، ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 ޙައްޤު ލިބުމުގެ ތަޢުލީމު .26

 .ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ )ހ(

ތަޢުލީމު ދިނުން އަމާޒު ކުރަންވާނީ އިންސާނީ ޝަޚްޞު ފުރިހަމައަށް ބިނާކުރުމަށާއި،  )ށ(

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން، 

 .ވެހަރުދަނާ ކުރުމަށެ

ތިޔާރު ކުރުމުގެ އިސް ޙައްޤެއް، ކުދިންގެ ޚްކުދިންނަން ދޭނެ ތަޢުލީމެއްގެ ބާވަތް އި )ނ(

 .މައިންބަފައިންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ކަނޑައެޅިފައިއޮތުން ނިޒާމެއް ޢާންމު ލިބިދިނުމުގެ މިޙައްޤުތައް .28

ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، މިޤަރާރުން އެކަށައަޅާފައި މިވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ 

މިންގަނޑުތައް ޢަމަލީގޮތުން ޙާޞިލުކޮށްދޭ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނިޒާމެއް، 

 .ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

 ބޮޑުވުމުގައި މުޖުތަމަޢަށް އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ހެދި ގޮތުގައި ފުރިހަމަ .29

ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، އެމީހެއްގެ މުޖުތަމަޢާ ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ )ހ(

ތަރައްޤީ ކުރެވޭނެ އެމީހެއްގެ ޝަޚްޞު މިނިވަންކަމާއެކު ފުރިހަމައަށް . އިލްތިޒާމުތަކެއްވެއެވެ

 .ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެއިލްތިޒާމުތައް އުފުލުމެވެ

ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، އެމީހެއްގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް، ޤާނޫނުގައި )ށ(

 .ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ

 ޢަމަލެއް އުނިކަންލިބޭފަދަ ޙައްޤުތަކަށް މި އެހެންފަރާތަކުންވިއަސް ސަރުކާރުންވިއަސް .30
 ނުވާނެކަން ކޮށްގެން

އެކަށައަޅާފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ނެތިކޮށްލުމަށް މިޤަރާރުގައި 

އަމާޒުކޮށްގެން، އެއްވެސް ދައުލަތަކަށް، ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކަށް، ނުވަތަ މީހަކަށް އެއްވެސް ޙައްޤެއް 

މެނިގެންވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއް މިޤަރާރުން ލިބިދޭ ކަމަކަށް، މިޤަރާރުގައި ހި

 .ޖަމާކުރެވިގެންނުވާނެއެވެތަރު

 ޙައްޤު ހެދުމުގެ ޖަމާޢަތް އެއްވެއުޅުމާއި ޞުލްޙަވެރިކޮށް .20

ޖަމާޢަތްތަށް ހެދުމުގެ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމާއި، )ހ(

 .މިނިވަންކަން ލިބިގެންވެއެވެ

 .ވަކި ޖަމާޢަތަކަށް ނިސްބަތްވުމަކަށް، މީހަކަށް މަޖުބޫރު ކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ)ށ(

 ލޫމާތުގެ މިނިވަންކަންޢުޚިޔާލު ފައުޅުކުރުމާއި މަ. 19

އެމީހަކު ހާމަކުރަން ބޭނުންވާ ، ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، އެމީހަކުދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ދުށުމާއި

 .ކަމެއް ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވެއެވެ

 މިނިވަންކަން ދީނީ އާއި ޢަޤީދާ .18

ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުމެ، އެމީހަކު ޤަބޫލު ކުރަންބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ޤަބޫލު ކުރުމާއި، 

އެމީހެއްގެ ހެޔޮވިސްނުމަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ވިސްނުމާއި، އެމީހަކު ތަބާވާން ބޭނުންވި 

 .ދީނަކަށް ތަބާވުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

  

 ޙައްޤު ކުރުމުގެ މިލްކު ހޯދާ މުދާ. 17

ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ތިމާއެކަނި ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކާ ގުޅިގެން ނަމަވެސް، މުދާ ހޯދައި، )ހ(

 .އްޤު ލިބިގެންވެއެވެޙަމިލްކުކުރުމުގެ 

އެއްވެސް މީހެއްގެ މުދަލެއް ، ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ޤާނޫނީ ހަމަތަކެއްގެ މަތިން މެނުވީ)ށ(

 .ނިގުޅައި ގަނެވިގެން ނުވާނެއެވެ

 އްޤުޙަ އުޖޫރަލިބުމުގެ އެކަށީގެންވާ ކުރުމާއި މަސައްކަތް .23

ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، އޭނާ ބޭނުން ވަޒީފާއެއް )ހ(

ދުލުވެރި، އަދި އެކަށޭނަ ޢައިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، މަސައްކަތް ކުރުމުގައި 

ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤާއި ވަޒީފާ ނުލިބުމުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ 

 .ލިބިޤެންވެއެވެ ޙައްޤު

ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ހަމަހަމަ މަސައްކަތަށް، ހަމަހަމަ އުޖޫރަ، އެއްވެސް ތަފާތު )ށ(

 .ކުރުމެއްނެތި، ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

ޖައާ އެއްފަދަ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، އިންސާނާގެ ކަމޭހިތިގެންވާ ދަރަ)ނ(

އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންވާނެ މިންވަރަށް، ޢަދުލުވެރި  އަށާއިދިރިއުޅުމެއް، އޭނާ

 .އަދި އެކަށޭނަ، އުޖޫރައެއް ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

ލަޙަތު ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން، މަސައްކަތްތެރިންގެ ޞްހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، އޭނާގެ މަ)ރ(

 .ތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެޖަމާޢަތްތައް ހެދުމާއި، އެފަދަ ޖަމާޢަ

 ޙައްޤު ބައިވެރިވުމުގެ ކަންކަމުގައި ޘަޤާފީ މުޖުތަމަޢުގެ .27

މިނިވަންކަމާއެކު ބައިވެރިވުމުގެ ، މީހަކަށްމެ، މުޖުތަމަޢުގެ ޡަޤާފީ ޙަޔާތުގައިހަމަ ކޮންމެ )ހ(

 .ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ސައިންސްގެ ރޮނގުން، ނުވަތަ އަދަބީ ރޮނގުން ނުވަތަ ފަންނުވެރި )ށ(

މަޞްލަޙަތުގެ ޙިމާޔަތް، ކަމުގެ ރޮނގުން މީހަކު އުފައްދާ އެއްޗެއްގެ މާއްދީ އަދި މަނާޤިބީ 

 .ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

 2008ޑިސެމްބަރ 



  2އަދަދު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ   

އެފްރިކާގެ . ޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެނެލްސަން މަންޑޭލާއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އެފްރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދެއްވުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ

އްމަލުކުރަމުންދިޔަ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވައި އެބައިމީހުންގެ އަސާސީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އެބައިމީހުންނަން ހޯދައި ޙަތަރައްޔިތުން އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި 

ވަނީ ސައުތު އެފްރިކާގެ  ނެލްސަން މަންޑޭލާ  .ޔަ ނަސްލީ އިމްތިޔާޒް ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެދި ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް 1900ދެއްވާ 

  .ވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައެވެޖަލުގައި ހޭދަކުރައްއަހަރު  27ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން 

 ކުގެ ތެރޭގައިތަނެލްސަން މަންޑޭލާގެ މުހިއްމު މަސައްކަތް

  ް1951(ޔޫތު ލީގްގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވުން ) ސީ.އެން.އޭ(އެފްރިކަން ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސ( 

 ްޑެނައިލް މެލާން . މަށް ގޮވާލުމުން ސައުތު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޑރނުދި ހުރިހާ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނަށް ލެޖިޓިމޭޓް ރައިޓްސް ހޯދައި ،އެފްރިކަން ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ފަރާތުނ

 )1952ޖޫން (ކެންޕެއިން ލޯންޗްކުރި އިރު ވޮލެންޓިއަރ އިން ޗީފްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވުން  މުން ޑިފެންސްއްދެވުއެކަމާ ދެކޮޅު ހެ

 ުމް ހުޅުވައި ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނަށް ޤާނޫނީ ލަފާ އަގު ހެޔޮކޮށް އަދި ހިލޭ ލިބޭނެގޮތް ރނަށް ނިސްބަތްވާ ލީގަލް ފަންމީހުގެ ސައުތު އެފްރިކާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަޅު ނަސްލ

 )1952(ދެއްވުން  އިވަޖައްސަހަމަ

  ްސީގެ ރައީސްކަމަށް .އެން.ނެލްސަން މަންޑޭލާ އޭ ގައިންސްގެ އަހަރީ ކޮންފަރެ)ސީ.އެން.އޭ(ސައުތު އެފްރިކާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި އެފްރިކަން ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސ

 )1999-1994ޖުލައި (ހޮވިވަޑައިގަތުން 

 ު1993ބަރ މްޑިސެ(ން ނޯބަލް ޕީސް ޕްރައިޒް ލިބިވަޑައިގަތ( 

 ީރައީސްކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުން ޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތި ގެންގައި ހުރިހާ ނަސްލެއްގެ މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިޚްފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސައުތު އެފްރިކާގެ ތާރ 

 ) 1994އޭޕްރީލް (

 .އަށް ވުރެ ގިނަ ޝަރަފްތަކާއި އެވޯޑް ލިބިފައެވެ 100ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި  40ޔަ ދިވަނީ ވޭތުވެމީގެ އިތުރުން ނެލްސަން މަންޑޭލާއަށް 

 

 ޝަޚްޞިއްޔަތެއްށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަ

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އަރޓް ކޮމްޕެޓިޝަންގެ ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ކުރެހުންތައް

 2008ޑިސެމްބަރ 



    ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ނައްތާލުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާ 

. ގަކުރެވިފައެވެވަނީ ފާހަ އްޔާތައް ގުޅިގެންޢިމިކޮމިޝަނާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން' ސްޝަން އޮފް ޗައިލްޑް އެބިއުޕްރިވެން ރވޯލްޑް ޑޭ ފޮ'

ވަނީ  އަށް 19ން  13މިނަމުގައި އާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ނޮވެމްބަރމަހުގެ " އަހަރެންގެ ޒިންމާއެއް - ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުން "މިގޮތުން 

ހަފްތާއަކަށް ދެމިގެންދިޔަ . ގެ ކޯލިޝަންގައި ބައިވެރިވެފައެވެ) ވިމެންސް ވަރލްޑް ސަމިޓް ފެޑެރޭޝަން(   WWSFނީ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވައުފަދަ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ހިމި .ހިންގިފައެވެ

އަދި މީގެ އިތުރުން . ފޮނުވުނެވެ އިއާއި ރޭޑިއޯއިން ކަމާގުޅޭ ޚާއްޞަ މެސެޖްތައް ސްޕޮޓް ތަކެއްގެ ގޮތުގަ. ވީ.ޓީ ނަރ، ބިލްބޯޑު ހެދުމާއިލީފްލެޓް، ޕޯސްޓަރ، ސްޓިކަރ، ބެޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ކުޑަކުދިންނަށް ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައި ވަނީ . ވަނީ ބޭއްވިފައެވެދުވަހު ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް  3އްޔާތައް ބައިވެރިވެގެން ޢިކޮމިޝަނާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމް

 .ވެށެބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލުގެ ދައުރަޑަކުދިން ހިމާޔަތްކުރުމުގައި އަދި ކު ޑުނކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ގާނޫނީ އޮނިގައި، ށާކަމަޢުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މުޖުތަ

 4:30 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 19ނޮވެމްބަރ ގެން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ވަށައި އަތޮޅުތެރޭގެ މީހުންމާލެ އާއި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޙަފްލާއަކީ މި

އެކު ދުވަހުގެ ޝިޢާރު ލުމާއެއްވަގުތެއްގައި އަތުގުޅާދިޔަ މިހަރަކާތުގައި އެންމެން ރާއްޖޭގެ އަޑު ގުޅިގެން ވަގުތުން ފޮނުވަމުން ގެންވީ މޯލްޑިވްސްއާއި ދިވެހި.ޓީ .ވެލުމެއަތުގުޅާގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ 

ސް އިން އިސްނަންގަވައިގެން އެހީތެރިވެދެއްވި މިހަރަކާތަކީ މިހާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަ. ވުނެވެމިހެން ހަރުއަޑުން ގޮވާލެ' އަހަރެންގެ ޒިންމާއެއް - ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުން'

 .ތުން ބައިވެރިވެގެން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިގޮތަށް ހިންގުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތެވެވަގުތެއްގައި މިހާ ގިނަ ރައްޔިއްފުޅާގޮތެއްގައި އެ

ގެ ޔާތުގައި ދަޢުލަތުއްމިރަސްމި. ބޭއްވުނެވެ ހިތްފަސޭހަ މައިދާނުގައި ޔާތެއްވެސްއްރަސްމި ޞަކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ވަރަށް ޙާއްގައި މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އާންމު 5:00ލުމަށް ފަހު އަތުގުޅާ

ވާހަކަ  ށްކަމާއި އެކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަމުކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިންތަކާއި ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާތަކުގެ ފަރާތުން ކުޑައްޔާމަދަނީ ޖަމްޢިއިސްވެރިންނާއި އަމިއްލަ 

 . ވެފައުޅު ކުރެއްވިއެއިތުރުން ކުޑަކުއްޖަކާއި ބެލެނިވެރިއެއްގެ ޝުޢޫރުތައްވެސް މީގެ .ވިއެވެދެއްކެ

، އާމިނަތު ޖަމީލާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި. ފުޅުންގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ޑރބޭމިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި 

ކޮމިޝަނަރ  ،އާއިފީޠުފާ ލުޠަޞްމު .ސަޢީދާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ ނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ދިޔާނާރލްފާޟިލާ އަނީސާ އަޙުމަދާއި، އެޓަޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސާ އަރައް

އިސް  އިއްޔާތަކުގަޢިކުރީގެ މެމްބަރެއް އަދި މަދަނީ ޖަމްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ  ،ޒާއިއްޢިމަދު މުއަޙް ޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛުއުޕްރޮސެކި ،އިޙާސީއޮފް ޕޮލިސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ފަ

ރަސްމިއްޔާތުގެ މި. ވެނަވައެވަޑައިގަންލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް ހިމެނިން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަމައުހި ،ދުއްދީނާއިޙީއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަބޭފުޅެއްކަމަށްވާ ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ 

.                  ނެވެއްޔާތު ނިމިގެން ދިޔައީ މިބޭންޑްގައި ކުޅެވުނު ޤައުމީ ސަލާމުންއަދި ރަސްމި. ކުޅެ ޙަރަކާތްތައް ދައްކާލެވުނެވެ ހުސްވަގުތު ފަޅުފިލުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ބޭންޑްގެ ރާގުތައް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2އަދަދު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްލެޓަރ 

  ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ބަލައިލުމެއް

ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތަކީ 

އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ޤާނޫނުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ކުރިއެރުވުމަށް 

ން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ޤާނޫނުތަކުގެ އިތުރު. ވޭތޯ ބެލުމެވެ ވެފައިމަގުފަހި

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އިދާރީ އުސޫލުތަކުގައިވެސް އިންސާނީ ޙައްޤަކާ 

ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ، މިފަދަ ކަންކަން ފާހަގަކުރުމަކީ ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ 

ޤާނޫނު (ޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިއުމަން ރައި. މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ

 ޤާނޫނުތަކާއި ޢަމަލުކުރެވޭ ރާއްޖޭގައި ގޮތުން ގައިވާ) ކ( މާއްދާގެ ވަނަ 20ގެ  )2006/6ނަމްބަރު 

ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ  ޚިލާފަށް ޙައްޤަކާ އިންސާނީ ތެރޭގައި އުސޫލުތަކުގެ އިދާރީ ޤަވާޢިދުތަކާއި

 .ހުށަހެޅުމަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެއެކަންކަން ފާހަގަކޮށް ސަރުކާރަށް 

 ލީގަލް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ މަސް ފަސް މިވީ ހަމައަށް މިއަދާ އިން 2008މިގޮތުން، ޖުލައި 

މިގޮތުން، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ . މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ ބިލެއްގެ ހަތަރު ޖުމްލަ ނީވަ ޑިޕާޓްމަންޓުން

މު އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ބިލާއި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބިލާއި، އެއްވެއުޅުމުގެ ބިލާއި، އާއް

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ބިލުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު . މިނިވަންކަމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ

 ވީހާވެސް ފުޅާކުރުމަށާއި، ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ކަމާއެކު ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމް

މިގޮތުން، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އުޅޭ . ނީ ބާރުއަޅާފައެވެހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުންވަ

ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމް ޛު ނަށާއި، ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީދިވެހިން

 .ނީ ބާރުއަޅާފައެވެހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަ

                           

، ގޮތުން ގައިވާ) އ( މާއްދާގެ ވަނަ 20ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ    

 މުޢާހަދާތަކާއި އެކިއެކި ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅޭ ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ

އެއްބަސްވުންތައް ރާއްޖޭން  މުޢާހަދާތަކާއި އެފަދަ، ބައިވެރިވުމުގައާއި ރާއްޖެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި

ތަޞްދީޤު ކުރުމުގައި، ސަރުކާރަށް މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ދިނުމާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުންތައް 

ކޮމިޝަނުގެ މި މަސްއޫލިއްޔަތު . ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

ނީ އެއް ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ވަ ން 2008އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓުން ޖުލައި 

އްޔާއެއްގައި ޢިމުޢާހަދާއާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރަށް މަޝްވަރާ އަރުވައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމް

ބައިވެރިވުމަށް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި، ރާއްޖޭން ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ މުޢާހަދާއެއް 

ޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މިގޮތުން، ބައިނަލްއަ. ވެކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިރާސާކޮށްފައެޛުތަންފީ

، އްޔާ، އައިއެލްއޯ، އާ ގުޅުމަށް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެއް ކޮމިޝަނުން ބެލުމާއިޢިޖަމް

ވެސް އަވަހަކަށް އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މުޢާހަދާ ވީހާ ޞަރާއްޖޭން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޚާއް

މުޢާހަދާގެ ދަށުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމާއި، ތަޞްދީޤުކޮށް މި

ރާއްޖޭން ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ތަންފީޒްކުރަން ކުރަން 

ޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން މިހާރު ދަނީ 

 . ރުވަމުންނެވެތައްޔާ

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ؟

 2006 ަހިސާބަށް ބަލާއިރު ތުއަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ ހިސާބުގައި ގޭބިސީގެ ތަފާވަނ 

  .އެވެ 3.1އެއަހަރު މާލޭގެ ނިދާ ކޮންމެ ކޮޓަރިއަކަށް ޖެހޭ މީހުންގެ ނިސްބަތަކީ 
 )2008 ގޯތިގެދޮރުގެ ހާލަތާބެހޭ ކުރު ދިރާސާ ރިޕޯޓް(

  

  އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ؟
 ެއިލާތަކާޢާއިލާތައް އެހެން ޢާއުޅެނީ  85% ނިސްބަތުންއާބާދީގެ  މާލޭގ 

 .ގައެވެލަތުގައި ނުވަތަ ވަގުތީ ހިޔާތަކުޙާ ތޮއްޖެހިފައިވާ އެކުވެގެން
  

 )2008 ގޯތިގެދޮރުގެ ހާލަތާބެހޭ ކުރު ދިރާސާ ރިޕޯޓް(

 2008ޑިސެމްބަރ 



These achievements demonstrate, without any doubt, that the 
spirit encapsulated in the Universal Declaration of Human 
Rights is alive and well in the Maldives. Today, I call on my 
compatriots and on free peoples everywhere to use this 
happy anniversary to reflect on the rights and responsibilities 
beholden on all of us, and use the fulfillment and enjoyment 
of those rights to build a better, fairer and more just society 
for ourselves and for our children and for all humankind. 
 
It is my firm belief that the practical vision laid down 60 
years ago by the drafters of the Declaration, has found 
practical reality today in the new Maldives that was born on 
11th November this year.  

Message by His Excellency Mr. Mohamed Nasheed 
President of the Republic of Maldives 

On the Occasion of the 60th Anniversary of the Adoption 
of the 

Universal Declaration of Human Rights 
10 December 2008 

  

Today as we celebrate Human Rights Day, we also mark the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human 

Rights.  With this, the world has cause to celebrate the great achievements made on the road to ensuring fundamental 

freedoms for everyone.   

Today is also the culmination of a global year long human rights campaign which was spearheaded by the UN Secretary 

General to mark this important milestone. As the Maldives joins in the celebration of these rights and this day, it is a 

chance to reflect upon the achievements of the country and reaffirm the national commitment to remove all obstacles to the 

realization of human rights.  Moreover to publicly reaffirm that the Universal Declaration and its core values of inherent 

human dignity, justice, non-discrimination, equality, fairness and universality apply to every Maldivian.  

The maintenance of the Declaration and the universality of human rights at the centre of the country’s development is 

significant especially as the country moves forward to consolidate its democracy and address the socio-economic challenges 

ahead, in order to ensure a better future and life in dignity to which every Maldivian is entitled. 

At this critical juncture in the history of the Maldives, it is essential that the Government, Human Rights Commission, civil 

society, private sector and individuals work together to efficiently protect and promote human rights.  

Statement of the UN Resident Coordinator in the Maldives – Mr. Patrice Coeur-Bizot on the 
occasion of Human Rights Day – 10 December 2008 
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In today’s Maldives, the ideals and 
principles contained in the Universal 
Declaration have come alive; in our 
vibrant free media; in our active civil 
society; in our independent judiciary; 
in our assertive national Human Rights 
Commission; in the free, fair and 
calm presidential elections; and in the smooth transfer of 
power from the old to the new Governments. 

It is so often through loss, that we comprehend the true 
magnitude of the loss. The Universal Declaration of Human 

Rights spells out what Humanity should not loose. It reflects 
the international consensus on the fundamental freedoms and 
the inalienable rights of humankind. The enduring appeal and 
importance of the document reminds us all that, despite our 
differences, all nations, cultures and peoples share certain 

fundamental values that bind us together into a common 

humanity. It also reminds us that, to quote the Declaration, 
“all of us are born free and equal in dignity and rights”. 
 

When these simple truths are honoured and valued, a 
country can grow and develop, in peace and prosperity. 

When they are ignored or downtrodden, progress is replaced 
by reaction; peace is replaced by conflict; and hope is 

replaced by fear. 

The aim of the document was and is, to be a practical 
guideline for how people around the world should live their 

lives and behave towards one another. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Day for Prevention of Child Abuse Marked 

Human Rights Awareness Workshop – Faafu Atoll 
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Television programs aimed for the general public included panel discussions on the topic of Child Abuse, featuring panelists from the 
various sectors of society, from NGOs and government authorities.  Leaflets, Posters and Stickers prepared by NGOs in collaboration 
with HRCM on the topic “Prevention of Child Abuse – My Responsibility” were also distributed nationwide. Billboards were also put 
up at various locations in Male’ depicting Prevention of Child Abuse. 

The most outstanding event of the week was a symbolic hand holding throughout the nation to mark ‘World Day for Prevention of 
Child Abuse’. This event took place exactly at 4:30pm on 19th November in Male and in all the atolls of the Maldives where 
citizens held hands and chorused the day’s slogan ‘Prevention of child abuse- My Responsibility’.  

This was the first event of its kind to take place in the Maldives where citizens came together for the noble cause in protection of 
child rights. The event was broadcast live on state TV and radio. The Maldives Police Services coordinated this event throughout the 
nation.  

A special public function was also held at Artificial Beach, where government ministers, representatives from concerned authorities and 
civil society came together to speak on the importance of preventing child abuse and promised to remain committed to the cause and 
to work together to eliminate child abuse from Maldives. 

Speakers at the function include Minister of Health and Family Dr. Aminath Jameel, Minister of Education Dr. Musthafa Luthfy, 
Minister of Home Affairs, Mr. Gasim Ibrahim, Attorney General Uza  Fathimath Dhiyana Saeed,  Commissioner of Police Mr. Ahmed 
Faseeh, Prosecutor General Mr. Ahmed Muizzu, Vice President of the Parliament Mrs. Aneesa Ahmed and the President of HRCM 
Mr. Ahmed Saleem. A parent and a girl child also expressed their hopes and opinions at this ceremonious event. 

Musical items by Majeediyya School Band entertained the guests.  The ceremony came to a close with the National Anthem played 
by this Band. 

The Human Rights Commission of the Maldives conducted its awareness 

workshop in Faafu Atoll from the 6th to 8th of November 2008. 

This workshop was aimed at senior administrative staff of Faafu atoll 

including Atoll Chiefs, Island Chiefs, Magistrates, Senior Police and 

MNDF Officers, senior members of Women's Development Committees, 

senior personnel of hospitals, health centers and schools. 

The objective of this workshop was to increase basic human rights 

awareness as well as that of constitutional rights along with the rights 

ensured by the international conventions Maldives is party to. The 

workshop will also look at the roles, responsibilities and the functions of 

the Human rights Commission and Commission's Act.   

This workshop has been conducted in Haa Alif, Haa Dhaal, Kaafu, 

LHaviyani, Seenu and Fuvah Mulaku Atoll this year. 

 

Human Rights Commission of the Maldives (HRCM), Maldives Police Services, 
Ministry of Family & Health, Rights for All, Ensure Maldives, Ministry of 
Education, Child Abuse Watch, Society for Health Education and Care Society, all 
joined together to mark a week long campaign for the prevention of Child Abuse.  
World Day for Prevention of Child Abuse is marked on 19th November and the 
HRCM has joined the coalition with WWSF to mark this day, with several events 
organized in collaboration with the above mentioned authorities and NGOs.  

During the week long campaign, special programs on Prevention of Child Abuse 
were aired on television and radio. Special messages in the form of TV and 
Radio spots were aired. 



The Human Rights Commission of the Maldives has released its 
report on the housing situation titled ‘Rapid Assessment of the 
Housing situation in the Maldives’ on 20 November 2008. This 
report seeks to provide an overview of the scale of the housing 
problems facing the country, why these have emerged, and 
most importantly, the possible steps required in overcoming 
them in a concrete, rights-based manner. The assessment puts 
forward 18 recommendations, and is aimed to assist the 
government and all concerned in taking the necessary steps to 
better the housing problems in the country. 

 Following a brief introduction, the report contains three 
main sections. The first examines the right to adequate housing 
and outlines the precise obligations held by the State to 
respect, protect and fulfill this right; in conjunction with the 
various entitlements of individuals that together comprise the 
right to adequate housing. The next section explores the types 
and sources of housing stress within the country 
 The report finds that at the national level, some 
12,000 families do not have their own housing and 85% of the 
households in Malé are either crowding in with other families or 
living in temporary/makeshift living space. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRCM Addresses the Housing Stress in the Maldives 

 HRCM is committed to pursue this issue by monitoring extent 
to which the concerned authorities and the government employs 
recommendation put forth in providing effective remedies to housing 
situation in the Maldives. 

 At the end of 2007 from cases reported to the HRCM, those 
related to housing issues were the third most serious and highest in 
number. 

 

On the occasion of the 60th anniversary of the Universal Declaration, the Human Rights Commission of the Maldives organised an art 
competition for all school children nationwide. The objective of organizing such an event for students is to create interest and promote 
the idea of Human rights among the new generation. The 60th anniversary provided a great platform to introduce children to the 
basics of Human Rights and the relevance of it in our everyday life. The competition was carried out with the support and assistance 
of Ministry of Education. 

The Universal Declaration outlines 30 basic rights essential for all human beings to achieve their full potential and to live a life free of 
fear and want. To honour these memorable document 5 articles were chosen from the UDHR as topics/themes for the competition. 
Student’s belonging to the age groups under 13, under16 and 19 participated in this competition. 

An unprecedented 646 entries from 23 schools were submitted for this competition and more than 245 children from Male’ schools 
participated. The entries received were engaging and innovative, some depicting the stark images of discrimination and others offering 
more hopeful pictures of unity and the promise of something better. The diversity of artworks enabled us to understand the thoughts 
and feeling they had about human rights from their perspective.  

All entries were shortlisted based on their originality, artistic merit and the creative expression of the chosen article. A panel of 
independent artists selected the winning entries from the shortlist. 

Winners will be announced on 20th December 2008 at the annual celebrations to mark Human Rights Day.  
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HRCM holds Human Rights Art Competition  

The 2006 Population and Housing 

Census indicates that by that year, the 

average number of people per sleeping 

room in Male’ was 3.1 persons 

 President of the Commission 
Mr. Ahmed Saleem believes that this 
report would be an important 
contribution on housing that the 
commission has accomplished to date. 


