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ރައިޓްސްަ )ހިއުމަން   6/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު   މަމިއާއެކު، 

13/2003 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  އަދި  ޤާނޫނު(   ކޮމިޝަނުގެ 

ކުރާ ކޮމިޝަނުން  ދަށުން  ގެ   )2013 ޤާނޫނު   )އެންޓިޓޯޗަރ 

ބަދަލުތަކެއް ގިނަ  ގޮތަށް  ކުރަމުންދާ  މިހާރު   ތަޙްޤީގުތައް 

މައްސަލަތައް ބަލާ  ކޮމިޝަނުން  އަދި   ގެންނަންޖެހޭކަމާއި 

 ތަޙްޤީގުކުރުން ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވި، މި ދާއިރާއިން

މަސައްކަތްތައް ބިނާކުރުމުގެ  އިތުރަށް  މުވައްޒަފުން   ކޮމިޝަނުގެ 

 ދެނެގަނެ، ތަޙްޤީޤީ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ކޮމިޝަނުގެ 5 ވަނަ ދައުރުން ވަނީ ފަށާފައެވެ.ވ

 މިކޮމިޝަނުގެ އަމާޒަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމުކުރާ

ށް  ޘަޤާފަތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަ

އް  ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަ

ށް ވާޖިބުތަކަ ޙައްޤުތަކާއި  އިންސާނީ   ހޭލުންތެރިކޮށް، 

ން ރައްޔިތު ކޮމިޝަނަކީ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން   އަހުލުވެރިކޮށް، 

ގެ ރައްޔިތުން ކުރާ  މަސައްކަތްތަކެއް  ފަދަ   ބަލައިގަންނަ 

ނާ ކޮމިޝަ ގޮތުން  ޤާނޫނީ  އަދި  ލިބިފައިވާ   އިތުބާރު 

އް  މަތިކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި    ޒިންމާތަ

ކު  ފުރިހަމައަށް އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއްނެތި، ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެ

. ބ އަދާކުރާ ކޮމިޝަނަކަށް ހެދުމެވެ

ކޮމިޝަނުގެ ބަސް .1

 މި ރިޕޯޓަކީ 2020 ވަނަ އަހަރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ކުރިއަރުވައި

 ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޕޯޓެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނީ )ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006( ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މަތިކޮށްފައިވާ  މައްޗަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު 2013(  )އެންޓިޓޯޗަރ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013   ޤާނޫނާއި، 

އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ. ވ

މެންބަރުންނާއެކު  3 މަސައްކަތްތައް  ދައުރުގެ  ވަނަ   5 ކޮމިޝަނުގެ  އައިސް،  ނިމުމަކަށް  ދައުރު  ވަނަ   4 ކޮމިޝަނުގެ  ރައިޓްސް   ހިއުމަން 

 ފަށާފައިވަނީ 2020 ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ 4 ވަނަ މެންބަރު ކޮމިޝަނާ ގުޅިފައިވަނީ 2020 ނޮވެންބަރު މަހުގެ

 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

 ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ރާވައި އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން

މަސައްކަތްކުރާ ހައްޤުތަކަށް  އިންސާނީ  ފެށިއިރު  މަސައްކަތް  ދައުރުގެ  ވަނަ   5 ކޮމިޝަނުގެ  ކުރަންފަށާފައެވެ.  މަސައްކަތް   އެކުލަވާލުމުގެ 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއި ކޮމިޝަނާ އޮންނަ ގުޅުމާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު އޮންނަ ގުޅުން

 ހީނަރުވެ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހިފައިވާކަން   ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަކީ ގްލޯބަލް އެލައިންސް އޮފް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން

 ގެ ސްޓޭޓަސް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަން )އެންއެޗްއާރއައި( އަކަށް )A )GANHRI ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް

ނޑުތަކަށް ކުރުމަށް  ހެދުމަށް، ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ޤަބޫލުރެވޭ މިންގަ

އަދި ފަށާފައެވެ.  ވަނީ  ކުރަން  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  އެތެރޭގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ދެނެގަނެ  ގޮންޖެހުންތައް   ހުރި 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން

ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވެސް ފަށާފައިވެއެވެ. ވ

ބައިވެރިވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެ  އަދި  މިނިވަންކަމާއި  ހައްޤުތަކާއި  އަސާސީ  ބަޔާންކުރާ  ބާބުގައި  ވަނަ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ 2  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ދިވެހި 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ގަރާރުތަކުން ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ހައްޤުތައް އެއްވެސް

 ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ޤާނޫނުއަސީގައި ބަޔާންކުރާ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް

 ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުގެ މިދައުރުގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ. މީގެއިތުރުން، އިންސާނީ ހައްޤުތައް ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އަސާސީ ޒިންމާ އޮންނަ ފަރާތަކީ ދައުލަތް ކަމުގައި ވީހިނދު، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް،

 ދައުލަތުން އިންސާނީ ހައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދެމުން ދާގޮތް ބަލައި، އެކަމަށް ފާރަވެރިވުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްވެސް މި ކޮމިޝަނުން

ސެޕްޓެންބަރު މަހު ވަނީ ފަށާފައެވެ.ވ

1



އިދާރާ ކޮމިޝަނުގެ 

ގައި ޤާނޫނު(  ޮކމިޝަނުގެ  ރައިޓްސް  )ހިއުމަން   6/2006 ނަންބަރ   ޤާނޫނު 

ށް ޑިޕާޓްމަންޓަކަ  7 އަދާކުރުމަށްޓަކައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގެ ކޮމިޝަނު އަދި  ބަހާލެވިފައިވާނެއެވެ.  މަސައްކަތްތައް   ކޮމިޝަނުގެ 

ތް ޚިދުމަ ގާތުން  ވީހާވެސް  ރައްޔިތުންނާ  ފުޅާކޮށް  އިތުރަށް   މަސައްކަތްތައް 

ސަދަރން ހިތަދޫގައި  ސިޓީގެ  އައްޑޫ  އަހަރު  ވަނަ   2014  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

އް  ރީޖަނަލް އޮފީހެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަ

އި  ބަހާލެވިފަިއވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގަ

.ވެ އެވަނީއެވެ

)ވިސްލްބްލޯކުރާފަރާތްތައް  16/2019 ނަންބަރު  ޤާނޫނު   ހަމަމިއާއެކު، 

ވިސްލްބްލޯަވރ ދަށުން،  މާއްދާގެ  ވަނަ   23 ގެ  ޤާނޫނު(  ާކތެރިކުރުމުގެ   ރައް

އް ޔުނިޓެ ކޮމިޝަނުގައި  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ނަމުގައި  ޔުނިޓުގެ   ޕްރޮޓެކްޝަން 

ޓު  އުފައްދަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ިވސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނި

އި ކޮމިޝަނުގަ ދުވަހު  ވަނަ   17 މަހުގެ  އޮކްޓޫބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 

ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ.ވ

 މިގޮތުން، ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި

މިވަނީއެވެ.ވ

 މި އޮފީހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ

ގެ  ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމުކުރުމު

ކާ ޙައްޤުތަ އިންސާނީ  މަސައްކަތްކުރުމާއި،  ޤާއިމުކުރުމަށް   ޘަޤާފަތެއް 

ނީ  ުގޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއެކު އިންސާ

ކު  ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެ

އި މައްސަލަތަކުގަ ގުޅުންހުރި  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ  ހަރުދަނާކޮށް   ގުޅުން 

ކު  ދައުލަތް ޒިންމާދާރުކުރުވުމާއި، މަދަނީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއެ

ގެ ކުރުމު ހަރުދަނާ  ހިންގުން  އިދާރީ  ކޮމިޝަނުގެ  އަދި   މަސައްކަތްކުރުމާ 

ސަދަރން ހިމެނެއެވެ.  ްތތައް  މަސައްކަ އެްނމެހާ  ކުރަންޖެހޭ   ގޮތުން 

 ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކަކީ އައްޑޫ ސިޓީއާއި،

ފުވައްމުލައް ސިޓީއާއި، ގއ. އަތޮޅު އަދި ގދ. އަތޮޅެވެ.ވ
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3.1

ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ އަކީ  މޯލްޑިވްސް  ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް   ހިއުމަން 

އި އާ )ށ(  ައދި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   190 ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

5 ގެ  ޤާނޫނު(  ކޮމިޝަނުގެ  ރައިޓްސް  )ހިއުމަން   6/2006 ނަންބަރު   ޤާނޫނު 

ާއއެކު،  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ާވގޮތުގެ މަތިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާ

ވޭ އެކުލެ މައްޗަށް  މެންބަރުންގެ   5 ކުރައްވާ  ޢައްޔަން   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ކޮމިޝަނެކެވެ.ބ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރީޢަތާއި،  އިސްލާމީ  މަޤްޞަދަކީ  ނޑު  މައިގަ  ކޮމިޝަނުގެ 

އި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާ

ކާ  ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަ

ށް ކުރިއެރުވުމަ ޙިމާޔަތްކޮށް  ޙައްޤުތައް  އިންސާނީ  މަތިން  ގޮތުގެ   އެއްގޮތްވާ 

ަތކަށް އެހީތެރިވެ ހިތްވަރު ދިނުމެވެ.ނ މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތް
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ން )ހިއުމަ  6/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ަކތްތަކަކީ  މަސައް .ޑީގެ  .އެމް  އާރު

އި  ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެޤާނޫނު( ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ )ފ(، )ތ( ގަ

ން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނު

ޓު ޕޯ ރި ދިރާސާތަކުގެ  އެ  ކުރުމާއި،  ދިރާސާތައް  ނޑައަޅާ  ކަ  ކުރުމަށް 

އި ބާބުގަ ވަނަ   2 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މީގެއިތުރުން،   ތައްޔާރުކުރުމެވެ. 

ވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޙައްޤުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަޞްދީޤުކޮށްފައި

ވާ ލިބިދީފައި މުޢާހަދާތަކުން  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ   ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ކާ މުޢާހަދާތަ މި  ދެނެގަނެ،  މިންވަރު  ފޯރުކޮށްދޭ  ދައުލަތުން   ޙައްޤުތައް 

ހޭ ތަންފީޛުކުރަންޖެ ފަރާތްތަކުން  އެހެނިހެން  ސަރުކާރާ   ގުޅިގެން 

ން ކޮމިޝަނު ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ؛  ޙައްޤުތަކަށް  އިންސާނީ   ކަންކަމުގައި 

އި ތައްޔާރުކުރުމާ ރިޕޯޓުތައް  މޮނިޓަރިންގ  ކުރަންޖެހޭ   ތައްޔާރު 

ށް ބެލުމަ ހުރިނެތްގޮތް  ޙާލަތު  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އް ޙަރަކާތްތަ މޮނިޓަރިންގ  މަތިން  އުޞޫލުތަކުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ   ކަ

ނޭ ހިމެ ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  މި   ހިންގުމަކީ 

ވެެ.ވ ކަންކަމެ
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 4     ) .ޑީ ޓްް )އޭ މަން ޓް ޕާ ވޮކަސީ ޑި ޑް އެ

.ޑީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 )ހިއުމަން  އޭ

ދި  ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(، )މ( އަ

ހި ދިވެ މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )އ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   21 

އި މެދުގަ ފަރާތްތަކުގެ  އެހެނިހެން  ދިރިއުޅޭ  ރާއްޖޭގައި   ރައްޔިތުންނާއި 

މާ  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙު އާލާ ކުރުމާ އެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރު

އިތުރުކުރުވާ، ހޭލުންތެރިކަން  ގޮތުން  ގުޅޭ  ކުރިއެރުވުމާ   ދެމެހެއްޓުމާ 

ން ގޮތު އާލާކުރުމުގެ  ޘަޤާފަތެއް  އިޙްތިރާމްކުރާ  ޙައްޤުތަކަށް   އިންސާނީ 

ނޑު މައިގަ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  މި  ކުރުމަކީ  މަސައްކަތްތައް   ކުރަންޖެހޭ 

ރާ މަސައްކަތްކު ޙައްޤުތަކަށް  އިންސާނީ  މީގެއިތުރުން   މަސައްކަތްތަކެވެ. 

ށް  މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަ

ދާ ކުރަމުންގެން ޑިޕާޓްމަންޓުން  އެޑްވޮކަސީ  ވެސް   މަސައްކަތްކުރުމަކީ 

ވެެ.ވ މަސައްކަތްތަކެ

3.4

އި މުއައްސަސާތަކާ ދައުލަތުގެ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  .ބީގެ   ސީ

ށް ބަދަހިކުރުމަ ގުޅުން  ފަރާތްތަކާ  ސަރަޙައްދީ  އަދި   ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006

ްއދާގެ )ދ(  )ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 20 ވަނަ މާ

ކާ މަސައްކަތްތަ ކޮމިޝަނުގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި 

 ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން،

ގެ  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމު

ގެ  ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޮމިޝަން ބައްދަލުވުންތަކު

އް ރެކޯޑްތަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބެލެހެއްޓުމާއި،   ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

ރާ  ބެލެހެއްޓުމާއި، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުންކު

މި ހިމެނެނީ  ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ   މަސައްކަތްތަކަށް 

ުތތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.ވ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަ
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.ބީ(    4  އުރޯ )ސީ ކޮމިޝަން ބި 3.3                              4     ) ޑް ޓް )ކެ މަން ޓް ޕާ ޒް ޑި އާ ފެ ޓް އެ ޕަރޭ ކޯ

މި ބެލެހައްޓުމަކީ  ކަންކަން  އެންމެހާ  ހިންގުމުގެ  އިދާރާ   ކޮމިޝަނުގެ 

ރި ގުޅުންހު މުވައްޒަފުންނާ  މިގޮތުން  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.   ޑިޕާޓްމަންޓުގެ 

ގެ ނިޒާމު ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މުވައްޒަފުންގެ   މަސައްކަތްތަކާއި، 

ށް  މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމަ

ގެ ތަމްރީނު ބޭނުންވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދެނެގަނެ  ދާއިރާތައް   ބޭނުންވާ 

އް  ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމާއި، ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތަ

ދި އަ ކުރުން  މަސައްކަތްތައް  ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ  ހިންގުމާއި،   ރާވައި 

ރާ ޑިޕާޓްމަންޓުންކު މި  ބެލެހެއްޓުމަކީ  ފައިސާ  މުދަލާއި   ކޮމިޝަނުގެ 

ން ޕްލޭ ސްޓްރެޓީޖިކް  ކޮމިޝަނުގެ  މީގެއިތުރުން،   މަސައްކަތްތަކެވެ. 

ގެ ރާސްތާ ދުރު  އިންތިޒާމްކުރުމާއި،  މަސައްކަތްތައް   އެކުލަވާލުމުގެ 

ން  ވަރކްޕްލޭނާއި، އަހަރީ ވަރކްޕްލޭން އެކުލަވާލުމަކީވެސް ކެޑުން ކުރަމު

ނޭ ްއކަތެކެވެ. ކޮންމެ އަހަެރއްގެ ައހަރީ ވަރކްޕްލޭންގައި ހިމެ  ގެންދާ މަސަ

ން  ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނުގެ އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކު

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެހީތެރިކަން  އިދާރީ  ބޭނުންވާ  ޙަރާކާތްތަކަށް   ހިންގާ 

(ގެ .ޓީ )އައި.ސީ ޓެކްނޯލޮޖީ  ޮކމިއުނިކޭޝަން  އިންފޮމޭޝަން   ކޮމިޝަނުގެ 

އި ތެރޭގަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  މި   މަސައްކަތްތަކަކީވެސް 

ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކެވެ.ވ

3.2

56



ރާ
ދާ
އި

 
ގެ
ނު
ޝަ

މި
ކޮ

  ) .ޑީ .ޕީ ލް ޓް )އެ މަން ޓް ޕާ ޑް ޕޮލިސީ ޑި ލް އެން ގަ      ލީ

4

3.7

ގެ .ޑީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 )ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(  .ޕީ  އެލް

ތަ  20 ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަދި )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނެއް ނުވަ

ދަ  ޤަވާއިދެއް ނުވަތަ އިދާރީ އުޞޫލެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭތޯ ބެލުމާއި، މިފަ

އި  އުނިކަން ހުރިނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅުުކރަން ހުށަހެޅުމާއި، މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން އަލަށް އެކުލަވާލާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާ

ދަށުން، ގެ  )އ(  މާއްދާގެ  މި  ލަފާދިނުމާއި،  މަޝްވަރާއާއި  ަތކާގުޅޭ  ޙައްޤު އިންސާނީ  އެކުލަވާލުމުގައި  އުޞޫލުތައް   އިދާރީ 

ގެ ކޮމިޝަނު ލަފާދިނުމަށް  ސަރުކާރަށް  ގުޅޭގޮތުން  މުޢާހަދާތަކާ  ސަރަޙައްދީ  އަދި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާގުޅޭ   އިންސާނީ 

ލަ މައްސަ ޝަރީޢަތަށް  ދަށުން،  މާއްދާގެ  ވަނަ   24 ޤާނޫނުގެ  މި  މިއާއެކު  އަދާކުރުމެވެ.  މަސްއޫލިއްޔަތު  އޮންަނ   މައްޗަށް 

 ހުށަހެޅުމާއި، ކޮިމޝަނުެގ ފަރާތުން މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމާއި، މިނޫން ގޮތްގޮތުންވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް

ނީ  ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ދޭންޖެހޭ ޤާނޫ

އް ާފއާއި މަޝްވަރާތަ  އެހީތެރިކަމާއި ލަފާ ދިނުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް، ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލަ

ން  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ދިނުމާ އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަ

: ނަންބަރު ޤާނޫނު  މީގެއިތުރުން،  ހިމެނޭކަންކަމެވެ.  ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  މި  ަމކީވެސް   ފޯރުކޮށްދިނު

ގެ ގެނައުމު އިޞްލާޙު  ވަނަ   2 ޤާނޫނު(އަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ރައިޓްސް  )ހިއުމަން   6/2006 ނަންބަރު  ،ޤާނޫނު   19/2020 

ން ދިވެހިާރއްޖޭއި ަތކާއި  ޤާނޫުނ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ  މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   23  ޤާނޫނުގެ 

ރާ ދަޢުވާކު ފަރާތާއި  ލިބޭ  އަނިޔާ  ޙައްޤުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މުޢާހަދާތަކުގައި  ބެހޭ  ޙައްޤުތަކާއި  އިންސާނީ   ބައިވެރިވެފައިވާ 

އި މަރުހަލާގަ އާއްމުންނަށް ޝަރުޢީ  ފަރާތްތަކާއި  މީޑިއާގެ  ހާޒިރުވާ  އަޑުއެހުމަށް  ވަކީލުންނާއި ޝަރީޢަތްތައް  ދިފާޢީ   ފަރާތާއި 

ން  ލިބިދޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްދާގޮތް އޮބްޒަރވްކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން އިސްލާޙު ކުރަ

ފް އޮ ޑިޕާޓްމަންޓް  އޮފީހަށާއި،  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  ކޮމިޝަނަށާއި  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ކޯޓުތަކަށާއި،  ކަންކަން   ފެންނަ 

ވެެ.ވ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ހިމެނެއެ

ނޑުތަކަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ އަދި އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެހެނިހެން އޮނިގަ

އި ނޑު ތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގަ  މަތިން އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އޮނިގަ

.ވެ ހިމެނޭ ކަމެކެވެ

މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެވެ
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4   ) .ޑީ އި ޓްް )އަ މަން ޓް ޕާ ޓިގޭޝަން ޑި އިންވެސް

 މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 )ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(

) ގެ 20 ވަަނ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 19/2020 ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 )ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު

22 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މީހެއްގެ އިންސާނީ  ،21  އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ށް  ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް، ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައި ގަތުމުގައި ބައިވެރި ވެއްޖެކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަ

ޖަމާޢަތަކުން، ނުވަތަ  ބަޔަކު  ަހކު،  މީ އެހެން  ފަރާތުން  އޭނާގެ  ނުވަތަ  އަމިއްލައަށް  ީމހަކު  އެ ކަމަށްބުނެ،   އެހީތެރިވެއްޖެ 

އް ކަމެ އެފަދަ  މައްސަލަތަކާއި،  ފަރާތްތަކުގެ  ނުވަތަ  މީހުން  ފެންނަ  ކޮމިޝަނަށް  ނުވަތަ  ނަމަ  ހުށަހަޅައިފި   މައްސަލައެއް 

އް  ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ހިގާފާވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީގުކޮށް ބެލުމާއި ބުނެވި ދިޔަ ފަދަ ކަމެ

ިއފިނަމަ، އެ ުވމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަްށ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަ  ހުއްޓު

އް  މައްސަލައެއް ތަޙުޤީގުކޮށް ބެލުމާއި، އަދި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެ

ށް ކޮމިޝަނަ އަދި  އެޅުން؛  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން  މަތީގައި  އަދި  ބެލުމާއި   ތަޙުޤީގުކޮށް 

ނު  މައްސަލަ ސާބިތުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މަދަނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، އަނިޔާ ލިބު

ވެެ.ވ ފަރާތަށް މަދަނީ ބަދަލު ނަގައިދިނުމެ

ބޭއްވުމާއި، އިންކުއަރީ(  )ނޭޝަނަލް  އަޑުއެހުންތައް  ހުޅުވާލައިގެން  އާއްމުކޮށް  ަކށް  ދާއިރާތަ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ   އެއިންސާނީ 

ޅޭ ހުށަހެ ކޮމިޝަނަށް  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ތަފާސްހިސާބު  މައްސަލަތަކުގެ  ގުޅުންހުރި  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ  ހުށަހެޅޭ   ކޮމިޝަނަށް 

އި  މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑިންގ ބެލެހެއްޓުމާއި ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރުން ވެސް މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގަ

.ވެ ހިމެނެއެވެ

މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ

2013( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް  މީގެއިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 

ން ޓޯޗަރ ސެކްޝަ އެންޓި  ކޮމިޝަނުގައި  ދުވަހު  ވަނަ   23 މަހުގެ  މާރިޗު  އަހަރުގެ  ވަނަ  ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް، 2014   ބަލައި 

.ވެ ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ

3.6
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) މް .އެ .ޕީ މްްް )އެން ޒަ ކޭނި ވް މެ ޓި ވެން ލް ޕްރި      ނޭޝަނަ

4

ްމ( އަީކ ހިއުމަން ރައިޓްސް .ޕީއެ  ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް )އެން

ނަންބަރު 13/2013 ޤާނޫނު  ކަމުގައި  މޯލްޑިވްސް  ދަ  އޮފް   ކޮމިޝަން 

ން އި )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   44 ގެ   )2013 ޤާނޫނު  ޓޯޗަރ   )އެންޓި 

އި ތެރޭގަ މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުގެ  .އެމްގެ  .ޕީ އެން ނޑައަޅާފައިވެއެވެ.   ކަ

އި ބަންދުކޮށްފަ ނުވަތަ  އެކަހެރިކޮށްފައިވާ  ގޮތަށް  ގެއްލޭ   މިނިވަންކަން 

ށު ދަ ލާއިންސާނީ  އަނިޔާވެރި  ތަންތަނުގައި  ތިބޭ  މީހުން   ބައިތިއްބާ 

އް  ދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިނގާތޯ އާއި އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާނެ ފަދަކަމެ

ނޑާ  އެފަދަ ތަންތަނުގައި ިހނގާތޯ ބެލުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަ

ނޑު  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެ ތަންތަނުގެ ޢާއްމު ޙާލަތާއި، އިދާރީ އޮނިގަ

ތް ޒިޔާރަ ގަވާއިދުން  އެތަންތަނަށް  ކަށަވަރުކޮށް   ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަން 

. ީމގެއިތުރުން ާޤނޫނު ނަންބަރު 6/2006 )ހިއުމަން ރައިޓްސް  ކުރުމެވެ

ން  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ގެ ދަށު

ގެ މަސައްކަތްތަކު .އެމްގެ  .ޕީ އެން ކުރުމަކީ  ކަންކަން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ށް ގެއްލޭގޮތަ ިމނިވަންކަން  ާއއެކު،  ހަމަމި ކަންކަމެވެ.  ހިމެނޭ   ތެރޭގައި 

ނު ޤާނޫ ޢަމަލުކުރެވެނީ  މީހުންނާމެދު  ތިބޭ  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ   ދައުލަތުގެ 

ކާ ނޑުތަ  އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ހޭ  އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށްފަހު ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކާމެދު ދައުލަތުގެ ކަމާބެ

އި އެފަދަ ތަންތާގަ ަޅއި،  ހުށަހަ ހުށަހެޅުންތައް  ލަފާދީ،   މުއަްއސަސާތަކަށް 

ވާ މަގުފަހި ޢަމަލުތަކަށް  ދަށުދަރަޖައިގެ  އަދި  ލާއިންސާނީ   އަނިޔާވެރި 

ން ޢަމަލުތަކު އެފަދަ  މަސައްކަތްކުރުމާއެކު  ނައްތާލުމަށް   ކަންކަން 

ވެެ.ވ ރައްކާތެރިވެފައިވާ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމެ

3.8

ތަޞްދީޤުކޮށް، ދުވަހު  ވަނަ   17 މަހުގެ  އޮކްޓޫބަރު  އަހަރުގެ   ވަނަ 

އް  ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019 )ވިސްލްބްލޯކުރާފަރާތްތަ

ށް ޤާނޫނަ މި  މާއްދާގައި  ވަނަ   23 ގެ  ޤާނޫނު(   ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

އި  ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމާއެކު، ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ނަމުގަ

ވެެ.ވ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި ޔުނިޓެއް އުފައްދާފައިވެއެ

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ

ން ޕްރޮޓެކްޝަ ވިސްލްބްލޯވަރ  ބައްދަލުވުމުގައި   941 )4(  ނަންބަރު 

ގެ ކޮމިޝަނު އެއިރެއްގައި  ހުންނާނީ  ގޮތުގައި  އިސްވެރިޔެއްގެ   ޔުނިޓުގެ 

.ވެ ނާއިބު ރައީސްގެ މާޤާމުގައި ހުންނަ ފަރާތްކަމުގައި ނިންމާފައިވެއެވެ

 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައި އައްޔަނުކުރެވުނު 5 ވަނަ ދައުރުގެ

މި މެންބަރަކު  މަޤާމަށް  ގެ  ރައީސް  ނާއިބު  ކޮމިޝަނުގެ   ކޮމިޝަނުގައި 

ން  ދައުރުގައި އައްޔަނު ކުރެވިފައި ނުވާތީ އާއި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަ

ގެ މަސައްކަތްތަކެއް ހިއްސާކުރެވޭ  ކޮމިޝަނާ  މަސައްކަތްތަކަކީ   ޔުނިޓުގެ 

މެ ނޑައެޅިފައިނުވާހިނދު އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުރުން އެން  ގޮތުގައި ކަ

ށް މިކޮމިޝަނަ ކަމަށް  ނޫން  މެންބަރެއް  ކޮމިޝަނުގެ   އެކަށީގެންވަނީ 

                  ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، އެގޮތުެގ މަތިން ވިސްލްބޮލޯަވރ
މަ    ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެގަ ވާއިދަށް R-5/2020 އަށް ގެނެވުނު ފުރަތަ

ގެ ފެންވަރު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ   އިޞްލާޙުން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާއަކީ 

ވެ މަގާމަކަށް ވަނީ ހަދާފައެ

2019

2019

2020

          

ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތ4ު.

 މުޅި ދުނިޔެއަށާއި ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ނިމިގެންދިޔަ އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓުމަށް ގިނަ

 ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެގެންދިޔަ އަހަރެކެވެ. ޞިއްޙީގޮތުން ދިމާވި މި ކާރިޘާއަކީ މުޅި ދުނިޔެ ވެސް އެކަމަށް ތައްޔާރުވެފައި ނުވާކަމަކަށް ވީހިނދު، ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ ވެސް

ނޑިވަޅުގައި އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އެތައް ގުނައަކަށް އަސަރު ފޯރާފައިވެއެވެ. ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް  އެއްފަދައިން ރާއްޖެއަށްވެސް މިދަ

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދައުލަތަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވިއެވެ. މިގޮތުން، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ވަޒީފާ

 ގެއްލިގެން ދިޔައެވެ. ވަޒީފާ ގެއްލުނު ދިވެހިންނަށާއި ކޯވިޑް 19ގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ސްކީމްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިމަތިވި ދަތިތަކަށް

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަޒީފާ ގެއްލި ޙާލުގައި ޖެހުނު ބިދޭސީންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން، އެނބުރި ގައުމަށް ދިއުމަށް އެދުނު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބިދޭސީން އެފަރާތްތަކުގެ

 އަމިއްލަ ވަޒަނަށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސުމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ދަށްކޮށްހުރި ބައެއް ތަންތަނުން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ކޮށްފައިވެއެވެ. ވ

އެތަކެއް ސަރުކާރުން  ދިޔައެވެ.  ގެއްލިގެން  ބޯހިޔާވަހިކަން  ފަރާތްތަކެއްގެ  އެތަކެއް  ދިރިއުޅެމުންދިޔަ  ދަތިޙާލުގައި  އަސަރުކޮށް،  ޙައްޤަށް  ދިރިހުރުމުގެ  ސަބަބުން  ބަލިމަޑުކަމުގެ  19ގެ   ކޯވިޑް 

 ޢާއިލާތަކަކަށް ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް ދިނުމަށް ސަބްސިޑީ ދީފައިވެއެވެ. ޞިއްޙީ ގޮތުން ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވެފައިވާ

ނޑިވަޅުގައި ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ނޑިވަޅުގައި ރާއްޖެއެކޭ އެއްފަދައިން ގިނަ ގައުމުތަކެއްވެސް ފުރަބަންދު ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުން ހުއްޓުނު ދަ  މިދަ

 ބޭސް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށާއި، އަތޮޅުތެރެއިން ނުލިބޭ ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތަކަށް މާލެ އައުމަށާއި ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް

 އެތަކެއް ގޮންޖެހުންތަކަކާ ރައްޔިތުން ކުރިމަތިލިއެވެ. މި ޙާލަތުގައި ބައެއް ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކެއް ހިނގައި ދިރިހުރުމުގެ ހައްޤަށް އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވިކަން ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ނަމަވެސް، ޞިއްޙީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވި ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މި މުހިއްމު

ވަގުތުގައި ސިއްޚީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ އަގުނުކުރެވޭ ފަދަ މުހިއްމު މަސައްކަތެކެވ.ވ

 ެ 

 ދިގު މުއްދަތަކަށް ގެއިން ބޭރަށް ނުދެވުމާއި ޢާއިލާއާއި އެކުވެރިންނާ ބައްދަލުނުވުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔެއްގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވެސް އަސަރު ކޮށްފައިވެއެވެ. ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖް އަދި

 ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ޙާޟިރުވެ އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ބަންދު ކުރެވިގެން ދިއުމުން އުނގެނުމުގެ ޙައްޤަށް އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވެގެން ދިޔައެވެ. އޮންލައިން ކްލާސްތައް ދަރިވަރުންނަށް

ފެށިގެން ދިއުމަކީ ތަޢުލީމީ ޙަޔާތަށްއައި ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެކެވެ.ވ

 މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ތަންތަނަށާއި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކަށް ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ

ގެ  ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަނަށް މޮނިޓަިރންގ އަދި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތްތައް ކުރުމަށް ިގނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިވިއެވެ. ވަރޗުއަލް ޒިޔާރަތްތަކެއްކޮށް ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކު

ގެ  ހާލަތު ބެލުމަކީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވެގެން ދިޔަ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ. އަދި މި ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި ދައުލަތު

ށް  ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤަ

އެކަމުން އަސަރުތަކެއްކުރިއެވެ.ވ

910



          

                   

                   

 ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ވެސް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، ކޯވިޑް 19ގެ ސަބަބުން ކުރު މުއްދަތަކަށް ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނުބޭއްވި ދިޔުމުގެ

 ސަބަބުންނާއި ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އޮންލައިންކޮށް ޝަރީޢަތްތައް ބޭއްވުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުތަކަށް އެކަމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި

 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް، މައްސަލަތައް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތުން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެޅިގެން ދިޔަ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެކެވެ.

 އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 )ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(އަށް ގެނެވުނު 2 ވަނަ އިޞްލާޙުން ޝަރީޢަތްތައް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް އޮބްޒާރވްކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އޮފީހަށާއި،  ޖެނެރަލްގެ  އެޓާރނީ  ކޮމިޝަނަށާއި،  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ކޯޓުތަކަށާއި،  ކަންކަން  ފެންނަ  ކޮމިޝަނަށް   އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު ލިބުމަކީ މިދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދާނާކުރުމަށް ލިބިގެންދިޔަ ކުރިއެރުމެކެވެެ.ވ ވ

2020  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބާރުލިބޭ ގޮތަށް ވަނީ ޤާނޫނުތަކެއް ފާސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން؛                ވ          

 ފގދގގާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 )ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުން، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ •

 މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމާއި ޙާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތަކުގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ ކާރިޘާއެއްގައި ޚާއްޞަ

 އުޞޫލުތައް ހިންގުމާއި ހައްޔަރު ކުރުމާއި ބަންދުކުރުމާއި ބެހޭ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތްތަކާއި ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރުމާއި ޚާއްޞަ ހާލަތުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ

 ލިބިގަތުން ފަދަ މުހިއްމު ޙައްޤުތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 21/2020 )ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(( އަށް 3 ވަނަ އިސްލާޙުން ޖިނާއީ

 ބޮޑެތި ކުށްތައް ތަފްޞީލުކޮށް އިތުރަށް އިސްލާޙު ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ އިސްލާޙުތަކެއް މި ޤާނޫނުން ވަނީ

ގެނެސްފައެވެ.ވެ

.
 ފގދގޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2020 )ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު( އިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކޮންމެ މީހަކައްމެ، އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ •

ޙައްޤު ކަށްވަރުކޮށްދީ އެ ޙައްޤު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ޒިންމާތަކެއް އެކަށަ އަޅާފައިވެއެވެ.ވެ

.

11

 ފގދޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2020 )މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އިން މުދާގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ •

ނޑައަޅައި އެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވެއެވެ.ވެ ޙައްޤުތައް ކަ

 ފގދޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2020 ) ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 )ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުން އިންސާނީ ޙައްގުތައް •

 ރައްކާތެރިކޮށް، ދަމަހައްޓައި ކުރިއެރުވުމަށް އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ހަރުދަނާކޮށް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ފުޅާކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ތަޙްޤީގުކުރުމުގައި

 ލިބިދޭ އިތުރު ބާރުތަކާއި، ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުކުރެވޭ ހިނދެއްގައި މަދަނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަށް މަދަނީ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ބާރާއި،

ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ދާގޮތް އޮބްޒަރވްކޮށް ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހެޅުންތައް ދިނުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް މި އިސްލާހުން ދީފައިވެއެވެ.ވެ

 ފގދޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2020 ) ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 )ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުން އިންސާނީ ޙައްގުތައް •

 ރައްކާތެރިކޮށް، ދަމަހައްޓައި ކުރިއެރުވުމަށް އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ހަރުދަނާކޮށް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ފުޅާކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ތަޙްޤީގުކުރުމުގައި

 ލިބިދޭ އިތުރު ބާރުތަކާއި، ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުކުރެވޭ ހިނދެއްގައި މަދަނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަށް މަދަނީ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ބާރާއި،

ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ދާގޮތް އޮބްޒަރވްކޮށް ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހެޅުންތައް ދިނުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް މި އިސްލާހުން ދީފައިވެއެވެ.ވެ

.

.

 ފގދޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2020 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު 6 ވަނަ އިސްލާޙް( އިން ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމު ކުރުމާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް •

އޮތުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.ވެ

12

.

 ފގދޤާނޫނު ނަންބަރު 24/2020 )ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނު( އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި، ހަމަކަމާއެކު، އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު •

 ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އުނގެނުމުގެ ޙައްޤަކީ އުމުރު ދުވަހަށް ދެމިގެންދާ ޙައްޤެއް ކަމަށާއި ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކޮށް ނިމުމަށްފަހުގައިވެސް،

ނޑައަޅާފައެވެ.ވެ އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުނަށް ލިބިދެވޭނެ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް މި ޤާނޫނުން ވަނީ ކަ

.

 ފގދޤާނޫނު ނަންބަރު 24/2020 )ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނު( އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި، ހަމަކަމާއެކު، އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު •

 ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އުނގެނުމުގެ ޙައްޤަކީ އުމުރު ދުވަހަށް ދެމިގެންދާ ޙައްޤެއް ކަމަށާއި ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކޮށް ނިމުމަށްފަހުގައިވެސް،

ނޑައަޅާފައެވެ.ވެ އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުނަށް ލިބިދެވޭނެ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް މި ޤާނޫނުން ވަނީ ކަ

.

 ފގދޤާނޫނު ނަންބަރު 28/2020 )އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު( އިން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގެ އިސް ހިންގުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކތަތް •

 ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ފަރާތަކުން، ނިޒާމީ ސިފައެއްގައި ރާވައިގެން ހިންގި ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ އަސާސީ މިނިވަންކަމެއް

 ނިގުޅައިގެންފައިވާނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، އެކަމުގައި ޒިންމާވާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކައި އެކަންކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި އެ ޢަމަލުތަކަށް ޒިންމާވާ

 ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި، އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދީ ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި އެފަދަ ކަންކަން ނުހިގާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ޤާނޫނުގެ ވެރިކަމުގެ މައްޗަށް

ބިނާވެފައިވާ ތަހުޒީބީ ދައުލަތެއް އާރާސްތުކުރުން މި ޤާނޫނުން ކަށަވަރު ކުރެއެވެ.ވެ

.

ނޑިނޭޅި މަސައްކަތްތައް •  ފގދއެތަކެއް ގޮންޖެހުމަކާއެކު ވެސް 2020 ވަނަ އަހަރު ވެގެންދިޔައީ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުގެ 3 ބާރުންވެސް ކެ

ކުރަމުންދިޔަ އަހަރަކަށެވެ. އަދި އައު ޢާއްމު ހާލަތަކަށް ދިޔުމަށް އެތަކެއް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް އެކި އިދާރާތަކުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.ވެ

.



Proin pretium blandit nibh vitae accumsan. Aliquam 

consectetur sollicitudin gravida. Sed sed elit at ligula 

scelerisque tristique a et turpis. Sed sed elit at ligula 

scelerisque tristique a et 

  އަމާޒުކުރާ ދާއިރާވ2:ވ

 އިންސާނީ ޙައްޤުތައް

 ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުން

 

2.1ފގދގއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހަރުދަނާ ޤާނޫނީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ވ • -

2.2ފގދް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަޢުލީމް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، ފުޅާކުރުން.ވ • -

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން.ވ • 2.3 -

2.4ފގދް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދަޢުލަތުގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.ވ • -

ޤަރާރުތަކުން • މުޢާހަދާތަކާއި  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  އިންސާނީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވެފައިވާ  ރާއްޖެ  އަދި  ޤާނޫނުތަކުން   ހހހހޤާނޫނުއަސާސީއާއި 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް  އެޙައްޤުތައް  ދެނެގަނެ،  މިންވަރު  ފޯރުކޮށްދޭ  މިނިވަންކަން  ޙައްޤުތަކާއި  އެންމެހައި  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ   ދަޢުލަތުން 

ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުން.ވ

 ހހހހރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާއި ދަޢުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ލިބޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާ •

ޙިއްސާކޮށް، ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުން.ވ

2.5 -

2 .6 -

2.7ހހހހއިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ދިރާސާކޮށް، ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ދަޢުލަތަށް ބާރުއެޅުން.ވ • -

 ހހހހރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްގުތަކުގެ ޙާލަތާ މެދު ކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތް އަދި ކޮމިޝަންގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު •

ޢާއްމުކުރުން.ވ

2.8 -

2.9ހހހހއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވެ، ހިތްވަރުދީ، ބާރުވެރިކުރުވުން.ވ • -

ދަރަޖައިގެ • ދަށު  ނުވަތަ  ލާއިންސާނީ  އަނިޔާވެރި  ހިންގަފާނެ  ނުވަތަ  ހިންގާ  މީހުންނާމެދު  ތިބޭ  ބަންދުގައި  ގެއްލޭގޮތަށް   ހހހހމިނިވަންކަން 

ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން.ވ

2.10 -

  އަމާޒުކުރާ ދާއިރާވ3:ވ

 އިންސާނީ ޙައްޤުތައް

 ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުން

 

ފަރާތްތަކާއެކު • ސަރަޙައްދީ  އަދި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ގުޅުންހުރި  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް   ފގދގކޮމިޝަނުގެ 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން.ވ

3.1 -

3.2ފގދް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި  ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން.ވ • -

ނޑައަޅާ، ޙާސިލުވަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުން.ވ • ނޑިތައް ކަ ނޑުދަ ކޮމިޝަންގެ ލަ 3.3 -

ނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން.ވ • ނޑުދަ 3.4ފގދް ކޮމިޝަންގެ ލަ -

ނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، އިދާރީ ހިންގުން ތަރައްޤީކުރުން.ވ • ނޑުދަ 3.5ހހހހކޮމިޝަންގެ ލަ -

 ފގދގއިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުން ލިބިދޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް، •

 ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ހަމަހަމަކަމާއެކު، ފުރިހަމައަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ލިބިދިނުމާއި، މިއިން

 ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ބަދަލު ލިބިދިނުމާއެކު، މިއިން ޙައްޤަކަށް އަރައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭތޯ

ކަށަވަރުކުރުން.ވ

1.1 -

  އަމާޒުކުރާ ދާއިރާވ1:ވ

 އިންސާނީ ޙައްޤުތައް

 ފގދގފަރުދީ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކޮށް ޢަދުލު އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން ފަސޭހަކަމާއެކު ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ތަޙްޤީގުކުރުމުގެ • ކަށަވަރު ކޮށްދިނުން

ނިޒާމް ތަރައްޤީކޮށް، މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޛުކުރުން.ވ

1.2 -

1.3ފގދގމުޖުތަމަޢުގައި ހުރި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުހިންމު މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަލާ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން.ވ • -

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ

މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް

2020 .5

 ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ، 2016 ން 2020 އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނަށެވެ

2020
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16ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައްޤު

55ލާއިންސާނީ އަނިޔާ

56އް ޙައްޤުތަ އިޤްތިޞާދީ އިޖްތިމާޢީ 

ންގެ  ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހު

ޙައްޤުތައް

11

ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ޞިއްޙީ  

ޚިދުމަތްތައް ލިބުން

141

3އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު

ބިނާކުރުމުގެ ޙައްޤާއި ކުޑަކުދިންގެ  ޢާއިލާ 

ޙައްޤުތައް

75

ގެ  ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކު ޢުމުރުން 

ޙައްޤުތައް

15

102މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު

32ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރިޝަރުޢީ 

90ޙައްޤުތައް ޤައިދީންގެ 

35ޤުތައްފަރާތްތަކުގެ ޙައްބަންދުކުރެވޭ 

627ޖުމްލަ 

ން ލު އް ބެ ތަ ލަ ސަ ހުރި މައް އްޤުތަކާ ގުޅުން ނީ ޙަ ސާ ން އި 5.1

ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ބާވަތްތައް  2020

• 510 ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް  މައްސަލައާއި،   157 އިސްނަގައިގެން  ކޮމިޝަނުން  އަހަރު  ވަނަ   ފގދގ2020 

 މައްސަލައާއެކު، އެކުޖުމްލަ 627 މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި

 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބުމާގުޅޭ 141 މައްސަލައާއި، ޢާއިލާ ބިނާކުރުމުގެ ޙައްޤާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި 75

 މައްސަލައާއި، އުނގެނުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި 3 މައްސަލައާއި، ޢުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި

 15 މައްސަލައާއި، ލާއިންސާނީ އަނިޔާއާއި ގުޅުންހުރި 54 މައްސަލައާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅުންހުރި 16 މައްސަލައާއި،

ޙައްޤުތަކާ އިޖްތިމާޢީ  އިޤްތިޞާދީ  މައްސަލައާއި،   11 ގުޅުންހުރި  ޙައްޤުތަކާ  މީހުންގެ  ބޭނުންވާ   ޙާއްޞައެހީއަށް 

 ގުޅުންހުރި 56 މައްސަލައާއި، މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި 102 މައްސަލައާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޙައްޤުތަކާ

 ގުޅުންހުރި 32 މައްސަލައާއި، ޤައިދީންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި 90 މައްސަލައާއި، ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާ

ގުޅުންހުރި 35 މައްސަލައެވެ.ވ
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އް  ތަ ލަ ސަ މާފައިވާ މައް ން އި ނި ލަ ވަނަ އަހަރު ބަ 5.1.3

 ފގދވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި ބަލައި ނިމުނު މައްސަލަ ތަކުގެ ތެރޭގައި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 1 މައްސަލައާއި، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 1 މައްސަލައާއި، 2018 ވަނަ •

 އަހަރުގެ 12 މައްސަލައާއި، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 99 މައްސަލައާއި، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 195 މައްސަލައާއެކު ޖުމްލަ 308 މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ނިންމާ މައްސަލަ

ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ.ވ
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ނެ ބު ލިފައިވާކަމަށް އްޤު ގެއް ތަކުގައި ޙަ ލަ ސަ ޅާފައިވާ މައް ހަ ށަ ހު

މާތު  ލޫ ތަކުގެ މައު ތް ޅާފައިވާ ފަރާ ހަ ށަ ހު

5.1.2

 ފގދގ2020 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، އަންހެނެއްގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 103 މައްސަލައާއި، ފިރިހެނެއްގެ •

 ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 423 މައްސަލައާއި، ދެ ޖިންސުގެ މީހުންގެވެސް ޙައްޤު ގެއްލޭގޮތަށް ހިނގާފައިވާ 101 ހާދިސާތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ.

 އަދި ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޤައުމީ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ 513 މައްސަލައާއި، ބިދޭސީންގެ ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާ

104 މައްސަލައާއި، އެކި ޤައުމުތަކުގެ ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ހައްޤު ގެއްލިފައިވާ 46 މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވެއެވެ.ވ
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5.1.5
ތަކުގެ ލަ ސަ ށްފައިވާ މައް ޙްޤީޤުކޮ ގައި ތަ ނުގެ 5 ވަނަ ދައުރު  ކޮމިޝަ

ބު ސާ ހި ތަފާސް

 ކޮމިޝަނުގެ 5 ވަނަ ދައުރުންވަނީ 2020 ސެޕްޓެމްބަރު 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކު ޖުމުލަ 94 މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު ނިންމާފައެވެ. އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ •

މައްސަލަތަކާއިގުޅިގެން 3 ޒިޔާރަތެއް ވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިކޮށް ތަޙުޤީތަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެެ.ވ

ހުށަހަޅާފައިވާ  

މައްސަލަތައް  

330

ތަޙްޤީޤުކޮށް  

ނިންމާފައިވާ  

މައްސަލަތައް  

94

ޒިޔާރަތްތަކުގެ  

3އަދަދު 

5.1.4

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު، 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 1 މައްސަލައާއި، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 2 މައްސަލައާއި، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 4 މައްސަލައާއި، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ •

 4 މައްސަލައާއި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 17 މައްސަލައާއި، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 146 މައްސަލައާއި، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 383 މައްސަލަ ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ 557

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށްދެއެވެ.ވ

 އަދި ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި 2014 ވަނަ އަހަރާއި، 2015 ވަނަ އަހަރާއި، 2016 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްފަރާތެއްގެ މައްސަލައާއި، 2017 ވަނަ •

 އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުގެ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައި ބަލަމުންގެންގޮސްފައި ވަނިކޮށް، ކޮމިޝަނުގެ 5 ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ މި މައްސަލަތައް

ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާއަށް ބަދަލުކޮށް މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤް ފަށާފައެވެ.ވ

ދު ދަ އިގެ އަ ލަ ސަ ދާ މައް މުން ލަ އިރު ބަ މުނު ވަނަ އަހަރު ނި 2020
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ތަކުގ5.1.7ެ ލަ ސަ މައް ޙްޤީޤުކުރި  ތަ ން  ނު ކޮމިޝަ އަހަރު   ވަނަ 

ބު ސާ ހި ތަފާސް

2020

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ • ބަލާ  މައްސަލަތައް   ކޮމިޝަނުގައި 

 މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވަނީ 14 ބާވަތްތަކަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ  ބާވަތްތަކުގައި   14 މި   އެގޮތުން، 

 ޢަދަދާއި، މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމާފައިވާ ޢަދަދާއި، އަހަރު

ތަފްސީލު މައްސަލައިގެ  ބަލަމުންދާ   ނިމުނުއިރު 

މައްސަލަ އަދަދަކަށް  ގިނަ  އެންމެ   ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. 

ހިމެނޭގޮތަށް މައްސަލަ   101 ބާވަތަކީ؛   3  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މައްސަލަ  98 ގުޅިގެންނާއި،  ޙައްޤުތަކާ   މަސައްކަތްތެރިންގެ 

މައްސަލަތާކާ ސިއްޙީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޤައިދީން   ހިމެނޭގޮތަށް 

 ގުޅިގެން އަދި 90 މައްސަލަ ހިމެނޭގޮތަށް ޤައިދީންގެ ޙައްޤުތަކާ

މައްސަލަ ގިނަ  އެންމެ  އަދި  މައްސަލަތަކެވެ.   ގުޅުންހުރި 

 ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމާފައިވަނީ ޤައިދީންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި

 57 މައްސަލައާއި، މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި 43

މައްސަލަތަކާ ސިއްޙީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޤައިދީން   މައްސަލައާއި 

ގުޅުންހުރި 43 މައްސަލައެވެ.ވ

• 

މައްސަލަތައް • ގިނަ  އެންމެ  ނިމުނުއިރު  އަހަރު   އަދި 

 ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދަނީ؛ 122 މައްސަލަ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޤައިދީން

މައްސަލަ  75 މައްސަލަތަކާ،  ސިއްޙީ   ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ހިމެނޭގޮތަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް

ޙައްޤުތަކާ ޤައިދީންގެ  ހިމެނޭގޮތަށް  މައްސަލަ   70  އަދި 

ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކެވެ.ވ
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ލ5.1.6ު މާފައިވާގޮތުގެ ތަފްސީ ން އް ނި ތަ ލަ ސަ މައް

ޢަދަދު ނިންމާފައިވާ ގޮތް

62 މައްސަލަ ޙައްލުވެފަވާތީ 1

43 މައްސަލަ ޙައްލުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުޢައްސަސާއިން ފިޔަވަޅުއަޅާފައިވާތީ 2

24 މުއައްސަސާތަކުން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ 3

4 ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާ ފަރާތުން ތަޙްޤީޤަށް އެއްބާރުލުން ލިބިފައިނުވާތީ  4

1 ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވާތީ އިތުރަށް ބަލަންހުރިކަމެއް ނެތުމުން 5

25 ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާތީ އިތުރު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް 6

3 ކޮމިޝަނުގެ އިހްތިސާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ 7

3 އަމިއްލައަށް ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވާތީ 8

1 އިތުރު މަޢުލޫމާތާއެކު ހުށަހެޅުމުން ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް 9

14 އެކަށީގެންވާ ހެކިނެތިގެން މައްސަލަ ނިންމާފައި 10

1 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުލިބިގެން ނިންމާފައި 11

25 މައްސަލާގައި އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ލަފާދީ މައްސަލަ ނިންމާފައި 12

19 މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމާފައި 13

3 މުއައްސަސާއަކަށް އެންގުމެއް އަންގާ މައްސަލަ ނިންމާފަ 14

4 ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާގެ އިހުމާލެއްވާކަމަށް ސާބިތުނުވާތީ 15

2 ޝަރީއަތުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށްދާތީ 16

7 ޝަރުއީ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް 17

66 ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިނުވާކަމަށް 18

1 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢޫލޫމާތު ލިބެން ނެތުމުން މައްސަލަ ނިންމާފައި 19

308 ޖުމްލަ

ނިންމާފައިވާ • ކޮމިޝަނުން  އަހަރު  ވަނަ   ފގދގ2020 

ޙައްޤު ނުވަތަ  ފަރާތް  ހުށައެޅި  މައްސަލަ   މައްސަލަތަކުގައި 

ގެއްލިފައިވާކަމަށް ޙައްޤު  ފަރާތުގެ  ބުނާ   ގެއްލިފައިވާކަމަށް 

ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތާއި  ލިބިފައިވާ  ތަޙްޤީޤަށް   ކޮމިޝަނުގެ 

ގެއްލިފައިވާކަން ޙައްޤު  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު   ހެކިތަކަށް 

ނިންމާފައިވެއެވެ. މައްސަލައެއް   66  ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ 

 އަދި ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކޮށް މައްސަލަ ހައްލުވެފައިވާތީ

 61 މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުންވަނީ ނިންމާފައެވެ. މައްސަލަތައް

ނިމުނުގޮތް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.ވ
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އ5.1.9ް ތަ ތް ރަ ށްފައިވާ ޒިޔާ ލާގައި ކޮ ޙަ ޙުޤީޤު މަރު ތަ

 ފގދގ2020 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެކިބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، 59 ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، •

 ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 )ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ 40 ޒިޔާރާތަކާއި އަދި

 މިޒިޔާރަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނުގެ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމުން ކޮށްފައިވާ 19 ޒިޔާރަތެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 )އެންޓި

 ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013( ގެ ދަށުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ 19 ޒިޔާރަތަކީ ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާގައި ހެކި ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ

ޒިޔާރާތްތަކެވެ. މި ޒިޔާރަތްތަކުގައި މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް، ލިޔެކިއުންތައް ހޯދާފައިވެއެވެ.ވ

)ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތެއްގެ ތެރެއިން(

ބަރު 5.1.81424 ން ލޭ ގުޅޭ ނަ ނުގެ ހި ކޮމިޝަ

 އިންސާނީ ޙައްޤެއް ގެއްލިގެން، ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮމިޝަނަށް ގުޅުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު، 1424އަށް މި •

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 2022 ކޯލު ލިބި، 123 އައު މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 791 ކޯލްއާއި، 648 ކޯލަކަށް

މައްސަލައިގައި ކުރިއަށްދާންވީ ގޮތުގެ ލަފާ ކޮމިޝަނުން ދީފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ގުޅުމެއްނެތް 460 ފޯނު ކޯލު 1424 އަށް ލިބިފައިވެއެވެ.ެެވ
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ކޮމިޝަނުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު 1424 މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޙިދުމަތް 5.1.10.2

ސަރަހައްދު • ެމާލެ  ޙައްޤު  އިންސާނީ  ބަދަލުތަކާއެކު  ކުއްލި  ގެނެވުނު  އެކިކަންކަމަށް  ޤައުމުގެ  ގުޅިގެން،  ހާލަތާ   -19  ކޯވިޑް

 ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ކެއިންބުއިމަށް ދަތިވެގެންނާއި، ގޭގެ ކުލި ނުދެއްކި މަގުމަތިވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަގުމަތިވާ

ދަށްވެފައިވާ ހާލަތު  މާލީ  ފުއްދުމަށް  ބޭނުންތައް  އަސާސީ  ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކާއި،  މެދުވެރިވެފައިވާ   ހާލު 

 ފަރާތްތަކާއި، ބޭސްފަރުވާއަށާއި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާހުރެ އަތޮޅުތަކުން މާލެ އައިސް މި މުއްދަތުގައި އެނބުރި ރަށަށް ނުދެވިވާ

 ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށާއި، އެނބުރި ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން

ހުށަހަޅާފައިވާ ގުޅާ  އަށް   1424 ނަންބަރު  ގުޅޭ  ހިލޭ  ކޮމިޝަނުގެ  ގުޅިގެން  ހާލަތްތަކާ  ދަތިވެފައިވާ  ކުރުމަށް   އެކަން 

 މައްސަލަތަކުގައި ގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ދުވަހުން ދުވަހަށް އައިސްފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް،

މަޢުލޫމާތު ހެލްޕްލައިންތަކުގެ  ދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  ގާއިމްކޮށްފައިވާ  ހާލަތުގައި  އެ  ގޮތާއި  ޢަމަލުކުރަންވީ   މައްސަލަތަކުގައި 

ޢާއްމުންނަށް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.ވ

ވ5.1.10ާ ށްފައި ކޮ ން  އި ދާއިރާ ތަހުޤީޤީ  ނުގެ  ކޮމިޝަ ތާގުޅިގެން  ލަ ހާ  19 ޑް   ކޯވި

އް ތަ ކަތް އް މަސަ

19- ހާލަތާ ގުޅިގެން، ޤައުމުގެ އެކިކަންކަމަށް ގެނެވުނު •  ކޯވިޑް

 ކުއްލި ބަދަލުތަކާއެކު އިންސާނީ ޙައްޤު ގެއްލިގެންކަމަށްބުނެ

 2020 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 119 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،

އިގްތިޞާދީ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  މައްސަލަ  ގިނަ   އެންމެ 

61 ތެރެއިން  މީގެ  ގުޅޭގޮތުންނެވެ.  ޙައްޤުތަކާ   އިޖްތިމާއީ 

ތެރޭގައި އަހަރު  ވަނަ   2020 ތަޙްޤީޤު   މައްސަލައެއްގެ 

 ނިންމާފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 34 މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ

މައްސަލަ ޙައްލުވެފައިވާތީއެވެ.ވ

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުން  5.1.10.1
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 ބބ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ “ފަރުކޮޅުފުށި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ” އަދި “ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް ކަރަންޓީން • •  •

ފެސިލިޓީ” އަށް ޒިޔާރަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. ނ

19- ހާލަތަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެވިފައިވެއެވެ. ނ • ބބ”ފިޔަވަތި” އަދި “ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ”އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކޯވިޑް

ނ5.1.11ް ކްޝަ ޓި ޓޯޗަރ ސެ ން އެ

 ފގދގ2020 ވަނަ އަހަރު އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަނުން ޖުމްލަ 54 މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 52 މައްސަލަ އަކީ ދައުލަތުގެ •

މަރުކަޒުތަކުގައި ބަލަހައްޓާ  ކުޑަކުދިން  އަދި  މައްސަލަތަކެވެ.  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް  ލިބުނުކަމަށްބުނެ  އަނިޔާ  ޖިސްމާނީ  ފަރާތުން   މުވައްޒަފެއްގެ 

ކުދިންނަށް އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ 2 މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ވ

5.1.10.3 ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނުގެ ހާލަތު ބެލުން

•  • 

•  • 

19- ހާލަތާ ގުޅިގެން، ޤައުމުގެ އެކިކަންކަމަށް ގެނެވުނު ކުއްލި ބަދަލުތަކާއެކު އިންސާނީ ޙައްޤު ެމާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި •  •  ކޯވިޑް

ޖަލުތަކާ ގުޅިގެން  ހުއްޓާލުމާ  ބައްދަލުވުން  ވަކީލު  ބައްދަލުވުމާއި،  އެކަހެރި  ބައްދަލުވުމާއި،  ޢާއިލީ  ގެނެވި،  ހާލަތަކަށް  ލޮކްޑައުންގެ  ފުރިހަމަ   ޖަލުތައް 

މީހުންނަށް ބަންދު  ޤައިދީންނާއި  ޙައްޤުތައް  އަސާސީ  ނޑާލާފައިވާ  މެދުކަ ވަގުތީގޮތުން  ސާފުކޮށް،  މަޢުލޫމާތު  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ސަލާމަތީ   ގާއިމްކޮށްފައިވާ 

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިންތިޒާމްތައް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް، ޖަލުތަކުގެ ޢާއްމު ހާލަތު މޮނީޓަރކޮށްފައިވެއެވެ.ނ

 ބބބކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި އަމާން ހިޔާއާއި، ފިޔަވަތީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ވަގުތީގޮތުން •

ނޑާލާފައިވާ ޢާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކާއި ކުދިންގެ  ދުޅަހެޔޮކޮށް ހެދި ބޮޑުވުމަށާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި  ގާއިމްކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި  މެދުކަ

 ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ކުދިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހުރި މިންވަރު ބަލައި، ދުވަހުން ދުވަހަށް

 ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެއްޗާއި، ބޭސްފަރުވާގެ ޢާލާތްތަކާއި، ރީތިވާ ސާމާނު ހުރި މިންވަރު ބަލައި، މި ތަކެތި ހޯދުމުގެ އެއްވެސް ދައްޗެއް ހުރިތޯ ބަލައި، އަދި ކުދިންގެ

 ސިއްޚީ ހާލަތާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ބޭސްފަރުވާކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ސާފުކޮށް ހާލަތު މޮނީޓަރކޮށްފައިވެއެވެ.ނ

ގުޅާ • ފޯނުން  ޙާލަތު  ތަންތަނުގެ  ބަހައްޓާ  ކުދިން  މީހުންނާއި  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ދައުލަތުގެ  ގުޅިގެން  ލޮކްޑައުންކުރުމާއި  ސަރަހައްދު  މާލެ  ގްރޭޓަރ   ބބ 

 ބަލާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މާލެ ޖަލު، މާފުށީ ޖަލު، ހުޅުމާލެ ޖަލު އަދި އައްސޭރި ޖަލުގެ ޙާލަތު ބަލާފައިވެއެވެ.

 އަދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޓްރީޓްމެންޓް ސެންޓަރގެ ޙާލަތު ބަލާފައިވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ،

ކުދިން ބަލާފައިވާއިރު،  ފޯނުން  ޙާލަތު  މަރުކަޒުގެ  ބައިތިއްބާފައިވާ  މީހުން  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްސަ  ފަރާތުން  އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ   ފެމެލީ 

 ބަލަހައްޓަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ، އަމާން ހިޔާ އަދި ފިޔަވަތީގެ ޙާލަތު ލިޔުމުން ހޯދުމަށް ރިކުއެސްޓް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން އެދިފައިވާތީ އެމައުލޫމާތަށް

 ލިޔުމުން ރިކުއެސްޓްކުރުމުން ލިބިފައިވެއެވެ. ހަމަ މިއާއެކު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ދަށުގައިވާ މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލް އަދި ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ

 ޙާލަތުވެސް ހޯދުމަށް ލިޔުމުން އެދުމަށް ފުލުހުން އެދިފައިވާތީ އެ މަޢުލޫމާތަށް ލިޔުމުން އެދުމުން އެތަންތަނުގެ ހާލަތުވެސް ލިބިފައިވެއެވެ. ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި

ހުރިހާ ތަންތަނެއްގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކަމަށާއި، ލޮކްޑައުންގެ ޙާލަތަށް ތައްޔާރުވެ، އަމަލުކުރާނެ ޕްރޮސީޖަރތައް ހެދިފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.ނ
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އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަންއިން މައްސަލަތައް ނިންމާފައިވާގޮތުގެ ތަފްސީލް  5.1.11.2

ޢަދަދު ނިންމާފައިވާ ގޮތް

5 ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިނުވާކަމަށް 1

1 ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ބަލަމުންދާތީ 2

12 އެކަށީގެންވާ ހެތިނެތިގެން މައްސަލަ ނިންމާފަ 3

1 ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ލިބިފައިނުވާތީ 4

18 ޖުމްލަ

5 .1 .7 .2

19-ގެ ޙާލަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން ދިޔައެވެ. ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ •  ކޯވިޑް

 ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާ މައްސަލަތަކުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގުމަށް ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް އެފަރާތްތައް ހުރި ތަނަކަށް ދިޔުމުގެ

ބަލަމުންދިޔަ ސަބަބުން  ނެތުމުގެ  ފުރުޞަތު  ނެގުމުގެ  ބަޔާން  ހާޟިރުކޮށްގެން   ކޮމިޝަނަށް  ދިޔުމާއެކު  ފުރަބަންދަށް  މާލެ  ބަންދުވުމާއި   ފުރުޞަތު 

ޙައްޤުތައް ޢަދަދެއްގެ މަސައްކަތްތެރިންތަކެއްގެ  ޚާއްޞަކޮށް ގިނަ  ހަމައެހެންމެ،  ތަޙްޤީޤު ލަސްވެގެންދިޔައެވެ.  މައްސަލަތަކުގެ  ހުށައެޅޭ   މައްސަލަތަކާއި 

 ގެއްލިގެންދިޔަ މިޙާލަތުގައި ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން އެކަށިގެންވާ އެއްބާރުލުން ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން، މައްސަލަތަކުގައި އިންސާނީ ހައްޤު އަވަސް

ކަމާބެހޭ ލިޔެކިއުންތައް  ބޭނުންވާ  ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  މީގެއިތުރުން،  ދިޔައެވެ.  ކުރިމަތިވެގެން  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ކަށަވަރުކުރުމަށް   ގޮތެއްގައި 

އެންގުންތައް ކޮމިޝަންގެ  ނުދިނުމާއި،  އެއްބާރުލުން  ތަޙްޤީޤަށް  ބައެއްފަރާތްތަކުން  ގުޅުންހުރި  މައްސަލަތަކާ  ލަސްވުމާއި،  ފޯރުކޮށްދިނުން   އިދާރާތަކުން 

ތަންފީޛުކުރުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ލަސްވުމުން ވެސް މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވެފައިވެއެވެ.ވ

އ5.1.12ް ތަ ން ޖެހު މުގައި ދިމާވި ގޮން ޙްޤީޤުކުރު އި ތަ ލަ ލަ ބަ ސަ މައް

އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަންއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތައް  5.1.11.1

1 ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި

13 ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް

2 ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒެއްގައި

8 ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލްއެއްގައި

1 ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ސުވާލުކުރުމުގެ ތެރޭގައި

5 ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް ޖަލެއްގައި

13 ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް

2 ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރޭގައި

6 ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގައި

2 ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމުގެ ތެރޭގައި

1 އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނިޔާވެފައިވާކަމަށް

54 ޖުމްލަ

29
30



 ޤާނޫނު  އަސާސީގެ 35 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ޢާއިލާއާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި ދަޢުލަތުގެ

 ފަރާތުން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ޚާއްޞައެހީއަށް

ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބިގެންވުން

5.1.12.2

ޖަލެއްގައި • ސްރީލަންކާގެ  ކުއްޖަކު  ތުއްތު  ވަރަށް  ޢާއިލާގެ  އެ  ޢާއިލާއަކާ  ދިވެހި  ދިރިއުޅެމުންދިޔަ  ސްރީލަންކާގައި  ޙާލަތުގައި،  ގެ   -19  ބބބކޯވިޑް

 ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވި މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން ބަލައި، ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ

ތެރޭގައި އެޢާއިލާ ވަނީ ރާއްޖެ ގެނެވިފައެވެ.ނ

•  • 

  ބބބބ.އަތޮޅު ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މުއައްޒަފުންތަކަކަށް 6 މަހުގެ މުސާރަ ދީފައިނުވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 2020 ޖުލައި 2 ވަނަ ދުވަހު •

 އެ ރަށުގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން އެރަށް ޒިޔާރާއްކޮށް، އެރަށުގައި ތިބި ބިދޭސީން އަސާސީ ޙައްޤުން މަޙުރޫމް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ލިބެމުންދިޔަ

 މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން އެކަން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލު ހޯދާ ދިނުމާއި، އަދި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ

 ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފެސިލީޓީގައި ތިބިއިރު އެ ފަރާތްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ޙާލު ބެލުމާއި، އަދި މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކަމާގުޅޭ

 މުއައްސަސާތަކާ އެކު ސްޓޭލް ހޯލްޑާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމާއި އަދި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ޤައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް

ޤައުމަށް ނުދެވި ގިނަ ދުވަސްވާ މައްސަލާގައި ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް  ދަންނަވައިގެން އެކަން އަވަސް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.ނ

•  • 

 ޤާނޫނު އަސާސީގެ 37 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރެވޭ، ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްގައި

 މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުރާ މަސައްކަތާ އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ލިބުމާއި، ކުރާ މަސައްކަތް އެއް މިންގަނޑަކުން

 ވަޒަންކުރެވި އެއް ނިސްބަތަކުން ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ލިބުމާއި، އެއް ހަމައަކުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުގެ

ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވުން

5.1.12.3

  ޤާނޫނުއަސާސީގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި، ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބުން

މިނިވަންކަމާ އަމިއްލަ  ޙައްޤާއި،  ދިރިހުރުމުގެ  މީހަކަށްމެ،  ކޮންމެ  މާއްދާގައި  ވަނަ   21  އަދި 

 ނަފުސު ރައްކާތެރިކުރުން

5.1.12.1

19- ގެ ޙާލަތުގައި އައިސޮލޭޝަން އަދި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެމީހެއްގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކާބޯތަކެތި •  ބބބކޯވިޑް

 ފޯރުކޮށްނުދޭކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިކަން ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު އެގޮތަށް އެކަން ހިނގާކަން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ

މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ކުރި މަސައްކަތުން މިފަދައިން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ކާބޯތަކެތި ލިބުމުގެ ކަންކަން ޙައްލުކުރެވިފައިވެއެވެ.ނ

•  • 

 ބބބމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުން ގެންދިޔަ ފަރާތެއްގެ އަތަށް ލައްވާފައިވާ ބޯލްޓްތައް ނެގުމަށް ކުރަން •

 ޖެހޭ އޮޕަރޭޝަންކުރުން ލަސްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި އަދި އެ ފަރާތުގެ އަތަށް

މުޢާމަލާތްކުރެވި، އެކިފަހަރުމަތިން  ސަރވިސްއާ  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެ  އޮޕަރޭޝަން  ކުރަންޖެހޭ  ނެގުމަށް  ބޯލްޓް   ލައްވާފައިވާ 

އެފަރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.ނ

•  • 

 ބބބމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ފަރާތެއްގެ އޮޕަރޭޝަންގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާ •

 ކަމަށްބުނެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަކާ ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އޭނާއަށް އަވަސް ފަރުވާ ލިބެންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް

ޤައިދީންނާ ދެއްވައި،  ހަމަޖައްސަވައި  ކަންތައްތައް  އޮޕަރޭޝަންގެ  ފުރުޞަތެއްގައި  އަވަސް  އެއްގޮތަށް  އިރުޝާދާ  ދެއްވާފައިވާ  ޑޮކްޓަރު   ފާހަގަކުރެވިގެން 

އެދި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  އެއްގޮތަށް  އިރުޝާދާ  ޑޮކްޓަރުގެ  ފުރުޞަތެއްގައި  އަވަސް  ކަންކަން  ފަރުވާގެ  ބޭނުންވާ ޞީއްޙީ  ފަރާތްތަކަށް  ތިބޭ   ބަންދުގައި 

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގައި ދެންނެވުމުން، ކޮމިޝަނުގެ ދެންނެވުމާ އެއްގޮތަށް އޮޕަރޭޝަންގެ އިންތިޒާމް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން

ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.ނ

•  • 

 ބބބމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްނުދޭކަމަށް ބުނެ •

 މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން މިކަން ބެލިބެލުމުން، ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް ކެއުން

ޙައްލު މިކަމަށް  މަސައްކަތަށްފަހު  ކުރެވުނު  ސަރވިސްއާއެކު  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ޙައްލުހޯދުމަށް  މިކަމަށް  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،   ފޯރުކޮށްނުދޭކަން 

 ލިބިފައިނުވާތީ، ބަންދުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބަލިކޮއްތު ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަނުން

 އަމުރު ނެރެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި އަމުރަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އިޖާބަދީފައިނުވާތީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް މައްސަލައަށް

 ޙައްލު ހޯދުމުގެގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި މި މައްސަލަ މަދަނީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާތަނަށް މި މައްސަލައަށް ޙައްލު

ލިބިފައިނުވާތީ މި މައްސަލާގައި ކޮމިޝަނުން ދަނީ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.ނ

•  • 
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19- ގެ ޙާލަތުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ވަޒީފާތައް ގެއްލި ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާތަކަށް ބުރޫއަރަމުންދާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއެކު މިކަން •  ކޯވިޑް

 ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވެއެވެ.މީގެއިތުރުން، އޭރު ވަޒީފާތައް

ގެއްލެމުންދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް މިފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަގޮތް ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރ ކޮށްފައިވެއެވެ. ވ

•  • 

 ފ2020 ޖަނަވަރީ 19 އިން 20 އަށް ކ. ގުރައިދޫ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  ކުރި ޒިޔާރަތަށް ފަހު ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރެވުނު

 ކަންކަމުގެމައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 2020 ޖަނަވަރީ 23 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސްއަށް 2 ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

 އަދި މި ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ 2021 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި ކޮމިޝަނާ މަޢުލޫމާތު

ޙިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.  ވ

•  • 

• މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ބަންދުގައިހުރި ފަރާތަކަށް އޭނާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރު ލިޔެދީފައިވާ ބައެއް ތަކެތި އާސަންދައިގެތެރެއިން 	

ހަމަޖެހޭނެގޮތެއް ނެތުމުން، އޭނާގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތީ، މިކަމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ދަންނަވައި އެ 

ސަރވިސްގެ ޚަރަދުގައި އެފަރާތަށް ބޭނުންވާ އާލާތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް 

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

 

• ޑޮކްޓަރުން ބަލިމީހުން ބެލުމަށްފަހު ދޭ ބޭސް ސިޓީ ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ބަލިމީހާގެ ޙާލަތު ރަގަޅަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުހުންނަކަން މި ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކުން 	

ހުރިހާ  ދޭ  ބަލިމީހާއަށް  ޑޮކްޓަރު  ބަޔާންކުރުމާއެކު  ރަގަޅަށް  ޙާލަތު  ބަލިމީހާގެ  ލިޔުމުގައި  ދޭ  ބެލުމަށްފަހު  ބަލިމީހާ  ނުވަތަ  ސިޓީތަކުގައި  ބޭސް  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 

އިރުޝާދެއްވެސް ހިމެނުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންނަށް އެންގުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެ ސަރވިސްއަށް ދެންނެވުމާއެކު 

މިފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ބެލުމުގެދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންނަށް އެންގުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް 

ދަންނަވާފައިވެއެވެ. 

• މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުން އެ ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ދޭ 	

ރިފަރަލްއާ އެއްގޮތަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުން ލަސްވަމުންދާކަން ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ރޫޓިން އަދި އަރޖެންޓް 

ރިފަރަލްއެއް ދީފިނަމަ އެ ރިފަރަލްއަށް އެންމެ ލަސްވެގެން ބަލިމީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާނެ ވަކި މުއްދަތެއް ހިމެނޭގޮތަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ރިފަރަލްތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ 

ވަކި އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 32 ވަނަ މާއްދާގައި ދަޢުލަތުގެ ހުއްދައެއް ކުރީން ހޯދުމަކާނުލައި ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު

އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވުން

5.1.12.4

 ފގދގ2020 ވަނަ އަހަރު، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބާއްވާފައިވާ ޖުމްލަ 5 މުޒާހަރާއެއް ފީލްޑަށް •

 ޒިޔާރަތްކޮށް މޮނީޓަރ ކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މުޒާހަރާކުރި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މޮނީޓަރިންގ ޓީމްތައް ޙަރަކާތްތެރިވެގެންނާއި، މީޑިއާ މޮނީޓަރކޮށްގެން

19- އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދުވެފައިވުމާއި 2020 އޭޕްރީލް 15 ވަނަ ދުވަހު  އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ. ކޯވިޑް

މާލެ ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއި ގުޅިގެން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ މުޒާހަރާތަށް މަދުކަމުގައި ފާހަގަވެއެވެ. ވ

•  • 

ން ފާހަގަކުރެވުނ5.1.13ު އި ތަކުގެތެރެ ލަ ސަ ލާފައިވާ މައް ން ބަ ނު  ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި ކޮމިޝަ

އި ތަކާ ންގުން އެ ންގާފައިވާ  އަ ށް  ތަކަ ދާރާ އި ލަތުގެ  ދައު ށް  ތްކޮ ޔަ ޢާ ރި ކަމަށް   ކަން

އް ތަ ށަހެޅުން ޅާފައިވާ ހު ށަހަ ހު

2020

ދުވަސްވަރު • ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާ  ސަރަޙައްދުތައް  އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙާލަތުގައި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙީ  އިޢުލާންކުރެވުނު  ގުޅިގެން،  ޙާލަތާ  ގެ   -19  ފގދގކޯވިޑް

ނޑުމީހުންނަށް ސިއްޙީ ފަރުވާފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުރިމަތިވަމުންދިޔަ އެދެވިގެންނުވާ ބައެއް ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިފަދަ ޙާދިޘާތައް ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ވިހަން  މާބަ

 ގާތްވެފައި ތިބި މީހުން، އަދި ޚާއްސަކޮށް ހައިރިސްކް ފަރާތްތައް ދުރާލާ ފާހަގަކޮށް، އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް އެ ޙާލަތުގައި ހަމަޖެއްސުމަކީ ވަރަށް

 މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ދެކޭ ހިނދު، މިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ސަމާލުކަމަށް ކޮމިޝަނުން ގެނެސްފައިވެއެވެ. އަދި މިކަން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ

ކަންބޮޑުވާކަމެއްކަމަށާއި ނުހަނު  ކޮމިޝަނުން  މި  ތަކުރާރުވުމަކީ  ޙާލަތްތައް  މިފަދަ  ތަކުރާރުވެފައިވާތީ  ޙާދިޘާއެއް  މިފަދަ  ގެނެސްފައިވަނިކޮށް،  ސަމާލުކަމަށް  ހެލްތުގެ   އޮފް 

 އެހެންކަމުން މިފަދަ ޙާދިޘާތައް ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އެޅެންހުރި އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އަވަހަށް އެޅުއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

 އަދި މިފަދަ ޙާދިޘާތައް ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ހިނގާފައިވާތީ، ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާގުޅިގެން ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި އަތޮޅުތެރޭގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ނިޒާމުގައި އެވަގުތު

ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އުޞޫލުތައް ކޮމިޝަނުން ރިވިއުކޮށްފައިވެއެވެ. ވ

•  • 

33
34



ބު ސާ ހި ތަކުގެ ތަފާސް ލަ ސަ ޅާފައިވާ މައް ށަހަ ށް ހު ލް އޮފީހަ ޖަނަ ދަރން ރީ ސަ 5.1.15

 
އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ ސަދަރން 

ރީޖަނަލް އޮފީސް )އެސް.އާރު.އޯ( އަށް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 

ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނެ 51 )ފަންސާސް އެކެއް( 

ކޮމިޝަނުން  އަދި  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  މައްސަލައެއް 

އިސްނަގައިގެން ބެލުމަށް 21 މައްސަލަ ލޮޖްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ކޮމިޝަނަށް ހުޅަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 

އަދި  ނިންމާފައިވެއެވެ.  ބަލައި  މައްސަލަ  )ހަތަރު(   4

ނިންމި  ބެލުމަށް  އިސްނަގައިގެން  ކޮމިޝަނުން 

ބަލައި  މައްސަލަ  )އެކެއް(   1 ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ 

ނިމިފައިވެއެވެެ. 

 

 
• 2020 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސްއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުން 	

ފާހަގަކުރެވުނު އެކިއެކި ކަންކަމާގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތައް އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް 

ސޯޝަލް ސަރވިސްއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް 

އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަނޭޅިނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއަށް އަމިއްލައަށް ފެނިގެން އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތަށް ނިޒާމެއް ބައްޓަން 

ކުރުމަށާއި، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތެއްގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި އެހެން މަރުކަޒެއްގައި ބަލަހައްޓަމުންދާތީ  މިފަރާތްތައް، 

އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށާއި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި ފިޔަވަތީގައި ވަގުތީ ގޮތުން ބައިތިއްބާފައިތިބި އެއް ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ 

ކުދިންގެ އުޅުން މޮނީޓަރކޮށް ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އިޖްތިމާޢީ އަދި ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ކުދިންގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، 'ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ނޑުތަކުގެ ގަވާއިދ' ގެ ތަފްޞީލު ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލާފައިވީނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް މި  ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންގަ

ޤަވާޢިދު ފާސްވެ އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިނުވާތީ، މި ޑްރާފްޓް 1 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށާއި، އެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާގުޅިގެން މީގެތެރެއިން ބައެއް ހުށަހެޅުން ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކޮށްފައިވެއެވެ. 

އަދި ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުވެފައިނުވާ ހުށަހެޅުންތައް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ދަނީ މޮނިޓަރކުރަމުންނެވެ.

   

• ޚާއްސަ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން އެކުލަވާލާފައިވޭތޯ ބެލުން މުހިންމުކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައަކާ 	

ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މިކަން ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާގުޅިގެން މިކަން ތަންފީޒުކުރެވިފައިވާކަމަށް 

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް  ކުރުމަށްފަހު،  ދިރާސާ  ބަލައި  ގޮންޖެހުންތައް  ދިމާވާ  ކުރުމުގައި  ތަޙްޤީޤް  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ކޮމިޝަނަށް  މެންބަރުން  ދައުރުގެ  ވަނަ   5 ކޮމިޝަނުގެ 

ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް، މިދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފައިވެއެވެ.  އެގޮތުން، ކޮމިޝަނުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް 

އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވި، މި ސިސްޓަމް ރިވިއުކޮށް ސިސްޓަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވެއެވެ. އަދި 

ކޭސް ޕްރެސިޑެންސްއަށް މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ރިޢާއަތްކުރެވެމުން ނުދާތީ، ކޭސް ޕްރެސިޑެންސްއަށް ރިޢާއަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ މިމަސައްކަތް މިހަރުތެރޭގައި 

ކުރަންފަށާއި މިކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ހަމަމިއާއެކު، މައްސަލަތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހޯދައި ތަޙުޤީޤްތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ނިންމުމަށް، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކާއެކު 

މަޝްވަރާކުރެވި ކޭސްވޯކަރުން އިދާރާތަކާއެކު ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްދުވަހު ބައްދަލުކޮށް ބޭނުންވާ މައުލާތުތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންފަށާފައިވެއެވެ. އަދި އެންޓި ޓޯޗަރ 

ޤާނޫނު 3102 ގެ ދަށުން ކޮޝަނުން ކުރާ ތަޙޫޤީގުތަކުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އެއްބާރުލުން މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައިވެސް ހޯދޭނެ އިންތިޒާމް 

ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. 

ކޮމިޝަންގެ ތަހުޤީގުތަކަށް ފަންނީ ދާއިރާތަކުން ބޭނުންވާ ލަފައާއި އިރުޝާދު ހޯދުމަށް އެކި މުއައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރަން ފަށާފައިވެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުން 

ބިނާކުރަން ޖެހޭ ދާއިރާތަށް ދެނެގަނެ އެކަމަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފަށާފައިވެއެވެ.

ލު ސްފައިވާ ބަދަ މަށް ގެނެ ޙްޤީޤުކުރު އް ތަ ލަތަ ސަ ދާ މައް މުން ލަ ން ބަ ނު ކޮމިޝަ 5.1.14
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އް ތަ ލުވުން ދަ އް އްވި ބަ ތަކާ ގުޅިގެން ބޭ އްކަތް ލް އޮފީހުގެ މަސަ ޖަނަ ދަން ރީ ސަ 5.1.18

ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވިފައިވާ ބައްދަލުވުންތައ5.1.18.1ް 2020

އެސް.އާރް.އޯ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއެކު ކޭސް ކޮންފަރެންސްތައް ބޭއްވިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން، މި އަހަރު 

ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ސ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން 

ސަރވިސް ސެންޓަރާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި 

ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހާއި، މަދަނީ ޖަމުއިއްޔާތަކާއި އައްޑޫ ސިޓީ ގެ ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންނާއެކު އެކުގައެވެެ. 

ބޭއްވި  ކައުންސިލާއެކު  ސިޓީ  އައްޑޫ 

ބައްދަލުވުން

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއެކު ބޭއްވި 

ބައްދަލުން

ސަރވިސްއާއެކު  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

އް ތަ ތް ށްފައިވާ ޒިޔާރަ ޙަލާގައި ކޮ ޙުޤީޤު މަރު ތަ 5.1.16

މައްސަލައިގެ ބާވަތްނަންބަރު
ޒިޔާރަތުގެ 

ޢަދަދު 

11ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި 1

2ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި 2

9ޚާއްޞަ އެހީއަށްބޭނުންވާ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި 3

1ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅުންހުރ4ި

1ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި 5

2ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި 6

62ޖުމްލަ

އް ތަ އްކަތް މު މަސަ އް އް މުހި އެ ށްފައިވާ ބަ ން ކޮ ނު ތަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަ ލަ ސަ މައް 5.1.17

ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ގއ.، ގދ.،  ޏ.، އަދި ސ.، މި ސަރަހައްދުގެ ހާލަތު މޮނިޓަރ ކުރެވުނެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުނު، ކޯވިޑް-19 

އާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުން ފާހަގަވި ކަންތައްތައް، ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސާތަކަށް ހުށަހަޅާ، އެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 

ދިނުމަށް  ފޯރުކޮށް  ރައްކާތެރިކަން  މީހަކަށް  ދުވަސްވީ  ޢުމުރުން  އެއީ،  ނެރެވުނެވެ.  އަމުރެއް   2 މައްޗަށް  އިދާރާއެއްގެ  ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ  މައްސަލައަކާ  ދެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ގެ މައްޗަށް ނެރުނު އަމުރަކާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ދެ މީހެއްގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް 

ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ޝޯޝަލް ސަރވިސްއަށް އަންގައި ނެރުނު އަމުރެކެވެެ. 
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ނަންބަރު
ބައްދަލުކުރެވުނު ތާރީޚް 

ފަރާތްތައް

ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްޞަދު

08 މާރިޗު 10202
އައްޑޫ ސިޓީ 

ކައުންސިލް

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުން

08 މާރިޗު 20202

ހިތަދޫ، މަރަދޫ، 

މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫގެ 

އަވަށު އޮފީސްތައް

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުން

3

09 މާރިޗު 0202
ހިތަދޫ އަދި ގަން 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުން

09 މާރިޗު 40202

ސ.ފެމިލީ އެންޑް 

ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް 

ސެންޓަރ

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުން

09 މާރިޗު 50202

ހިތަދޫ، މަރަދޫ، 

މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫގެ 

އެން.ޖީ.އޯތައް

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުން

10 މާރިޗު 60202

ހިތަދޫ، މަރަދޫ، 

މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫގެ 

ސްކޫލްތައް

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުން

10 މާރިޗު 70202
އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް 

ހޮސްޕިޓަލް

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުން

10 މާރިޗު 80202

ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް 

އަދި މަރަދޫ އާއި 

ފޭދޫގެ ސިއްޙީ 

މަރުކަޒުތައް

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުން

10 މާރިޗު 90202

މޯލްޑިވްސް 

އިމިގްރޭޝަން ސަދަން 

ރީޖަނަލް އޮފީސް

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުން

10 މާރިޗު 100202
ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ 

އެން.ޖީ.އޯތައް

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުން

11 މާރިޗު 110202
ހުޅުދޫ އާއި މީދޫގެ 

އަވަށު އޮފީސްތައް

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުން

ސ.އަތޮޅު މަދުރަސ11ާ މާރިޗު 122020

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުން

11 މާރިޗު 132020
ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ 

ސީ.އެސް.ޖީތައް

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުން

11 މާރިޗު 142020
ހުޅުމީދޫ ސިއްޙީ 

މަރުކަޒު

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުން

11 މާރިޗު 152020
ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް 

ސްޓޭޝަން

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުން

12 މާރިޗު 162020

ހިތަދޫ، މަރަދޫ، 

މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫގެ 

ސީ.އެސް.ޖީތައް

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުން

12 މާރިޗު 172020
އައްޑޫ ސިޓީ 

ކައުންސިލް

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ޕްރޮގްރާމް’ އާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު 

ޕްރިލިމިނަރީ ބައްދަލުވުންތައް 

ނިންމުމަށްފަހު ބޭއްވުނު ‘ވޭއި 

ރޑް’ ބައްދަލުވުން ފޯރވަ

އެހެނިހެން ބައްދަލުވުންތައ5.1.18.2ް

ސަރވިސް  ޗިލްޑްރެން  އެންޑް  ފެމިލީ  ސ. 

ސެންޓަރާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

މަދަނީ ޖަމުއިއްޔާތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

އައްޑޫ ސިޓީގެ އެކި ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

39
40



ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 )ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލު / ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 )ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު( ގެ 2 އަދި 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ 

ބިލު.

• މި ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ  ޖިންސީ ކުށަކީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާއަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބުމުގެ އިތުރުން ބައެއްފަހަރު މުޅި އުމުރަށް އޭގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ 	

ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަށްވާތީ، އަދި މިއީ އިންސާފު ނުލިބިއްޖެނަމަ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާ އިތުރަށް ނިކަމެތިވާ ޒާތުގެ ނާޒުކު މައްސަލަތަކަކަށްވާތީ، ޖިންސީ ކުށުގެ 

މިފަދަ  ކަމުގައިވާތީއާއި،  މައްސަލަތަކެއް  ޒާތުގެ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ނުލިބޭގޮތަށް  އަނިޔާއެއް  ނުވަތަ  ބުރައެއް  އިތުރު  އޭނާއަށް  އުޞޫލުތަކަކުން  ޚާއްޞަ  މީހާއާމެދު  ޝިކާރައަކަށްވާ 

މައްސަލތަކަކީ ސާބިތު ކުރަން އުނދަގޫ މައްސަލަތަކަކަށްވާތީ، ޖިންސީ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހޯދާ ފޮރެންސިކް ހެކި ހޯދުމުގައާއި ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކެއް 

ނޑައަޅާ ޖިންސީ ކުށުގެ އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމެވެ. މި ބިލަށް ކޮމެންޓު ކުރުމުގައި މިދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 4  ކަ

އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު

• މި ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިދޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމަ 	

ގޮތުގައި ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާގުޅޭ އެންމެހައި އުޞޫލުތައް ބަޔާންކޮށް އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ވިޔަފާރިކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކާއި 

ފައިސާ ހޯދުމާއި ދަރަންނަށް ޒިންމާވުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު 

ކޮށްދިނުމެވެ.  މި ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 8 އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2008 )ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލު.

• މި ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެންމެހައި ކަންކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ދުސްތޫރީ ހަމަތަކާއި 	

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމު ކުރުމާއެކު މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2008 )ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( ގެ ބަދަލުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް 

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ވީހާވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙުތިރާމު ކުރާފަދަ ގޮތަކަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކާއި ފުލުހުން ފޯރުކޮށްދޭ 

ނޑައެޅުމެވެ. މި ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް  ކޮމިޝަނުން 13 އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ކަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް 6 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު.

• ނޑައެޅުމާގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި 	 މި ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ކަ

ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުތައް އިތުރަށް ތަފްޞީލު ކުރުމަށާއި އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާއާގުޅޭ އެނޫންވެސް ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ 

އިޞްލާޙޫތައް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނެވެ. މި ބިލަށް ކޮމިޝަނުން 26 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 )ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލު

• މި ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ ނުރަނގަޅު މަޤްޞަދުތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 )ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި 	

ނޑައަޅާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދާއިރާއަށް ބަދަލުގެނައުމަށާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައާއި ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތަކުގައި ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ  މިހާރު ކަ

ނޑައަޅައި ޒަމާނާ އެއްގޮތް ޤާނޫނީ އިމްތިޔާޒުތައް އެފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން  އިދާރާތަކަށާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ބާރުތަކުގެ ދާއިރާ އަލުން ކަ

ބޭރުގައި ޓެރަރިސްޓުން ހިންގާ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު ނުވަތަ އެފަދަ ސަރަޙައްދުތަކަށް ދިޔުމަށްފަހު އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކުރުމެވެ. މި ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 9  އިދާރާތަކުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި  އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގޭނޭ އިޖުރަޢާތުތައް ޤާނޫނުގައި ކަ

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

5.2.1.4

5.2.1.5

5.2.1.6

5.2.1.7

5.2.1.8

ން ކުރު ދަނާ ޒާމު ހަރު ނީ ނި އްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫ ނީ ޙަ ސާ ން އި 5.2

ކޮމިޝަނުން ކޮމެންޓު ހުށަހެޅި ބިލުތައ5.2.1ް

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަތުން ހުއްޓުވުމަށާއި މުޖުތަމަޢުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމު ކުރުމުގެ ރޫޙު އަށަގެންނެވުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވޭ 

އިންސާނީ  ބިލްތަކަށް  ކޮމިޝަނުން  ވާތީ،  ކަމުގައި  މުހިއްމުކަމެއް  ކަށަވަރުކުރުމަކީ  ހުރިކަން  ނޑުތައް  މިންގަ ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  ޤާނޫނުތަކުގައި 

ހައްޤުތަކުގެ ނަޒަރިއްޔާތުން ރިވިއުކޮށް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 09 ބިލަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުގެ 

ނަޒަރިއްޔާއިން ކޮމިޝަނުން ކޮމެންޓު ކޮށްފައިވާނެއެވެ.ެެ 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 )ޖިނާއީ ޢިޖުރާއަތު ޤާނޫނު( ގެ 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. / ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 )ޖިނާއީ ޢިޖުރާއަތު ޤާނޫނު( ގެ 3 ވަނަ އިޞްލާޙު 

ގެނައުމުގެ ބިލު.

• މި ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 )ޖިނާއި ޢިޖުރއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ޢަމަލު ކުރަންފެށުމަށްފަހު އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމަށާއި 	

ނޑައެޅުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބިލެކެވެ. މި ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން  9 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. އިތުރަށް ބަޔާން ކުރަންޖެހޭ އިޖުރައާތުތައް ކަ

5.2.1.1

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ބިލު

• މި ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ 01 ޖަނަވަރީ 2012 އިން ފެށިގެން 17 ނޮވެންބަރު 2018 އާދެމެދު ހިނގާދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިޒާމީ ސިފައެއްގައި ރޭވިގެން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން 	

ނުވަތަ އެއިންތަނެއްގެ އިސް ހިންގުންތެރިއެއްގެ ފުށުން، ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އަސާސީ މިނިވަންކަމާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ބޮޑެތި ޢަމަލުތައް ބަލައި އެފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން 

ކުރުވުމަށް  އެއްބައިވަންތަ  މުޖުތަމައު  މެދުގައި ޞުލްޙަކޮށް  ފަރުދުންގެ  އެކުލަވާލާ،  ނޑު  އޮނިގަ ޤާނޫނީ  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި  އިންސާފު  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ 

އާރާސްތުކޮށް  ދައުލަތެއް  ތަހުޒީބީ  ބިނާވެފައިވާ  މައްޗަށް  ވެރިކަމުގެ  ޤާނޫނުގެ  ދިނުމާއި  ޖާގަ  މަސަލަސްކަމަށް  މަދަނީ  ދަމަހައްޓާ  އަމާންކަން  އަމަން  ޤައުމުގެ  ކުރުވުމަށާއި  މަސައްކަތް 

ރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލު އިންޞާފަށް ވާޞިލު ކޮށްދިނުމެވެ. މި ބިލަށް ކޮމެންޓު ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އިންޞާފު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ނަޒަރުން ކަންކަން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ބާރުއަޅާ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މި ބިލަށް 23 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު 2020

• މި ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ ކޯވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި، ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި، ޢާއިލާތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކަށް 	

ނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށްޓަކައި  އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި، ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު މެދުކެ

މަޖިލީހަށް  އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނެއް  ވަގުތީ  ނޑައެޅުމަށް  ކަ ޚާއްޞަ އުޞޫލުތައް  ކުރާނެ  ޢަމަލު  ކަމާގުޅޭގޮތުން  ކުރުމަށް  ޤާއިމު  އިޖުރައާތުތައް  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުތަކުގައި  ކަމާބެހޭ 

ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެކެވެ. މި ބިލަށް ކޮމެންޓު ކުރުމުގައި ކޯވިޑު 19 އިގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބާރުއަޅާ، އެކަންކަން ތަންފީޛު 

ކުރުމަށްޓަކައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 21 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

5.2.1.2

5.2.1.3

41
42



ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ޤަވާޢިދުތައ5.2.3ް

• ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 )ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދު	

• ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު	

• ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ގަވާއިދު 	

• އެންޓި-ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ގަވާއިދު 	

• ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު	

މުއައްސަސާތަކާއެކ5.2.4ު އެހެނިހެން  ގުޅިގެން  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރަމުންގެންދާ   ކޮމިޝަނުން 

ވެވޭ ފަހުމުނާމާ

• ރައިޓްސް 	 ހިއުމަން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،  އެހީތެރިކަން  މަސައްކަތްތަކުގައި  ކުރަމުންދާ  ކޮމިޝަނުން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ކުރިއެރުވުމަށް  ދަމަހައްޓާ  ޙައްޤުތައް  އިންސާނީ 

ކޮމިޝަނުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަންއާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު )އައި.ޑީ( ކާޑުގެ ޑޭޓާބޭސްއިން 

ޑޭޓާބޭސް  ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ  ނެޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ހޯދުމަށް  ފަސޭހައިން  މަޢުލޫމާތު  އެ  ކޮމިޝަނަށް  ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް 

ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮމިޝަނަށް ދިނުމާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން )ޑީ.އެން.

އާރް( އާއެކު 2020 ފެބުރުވަރީ 12 ވަނަ ދުވަހު އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  5.2.1.9

• ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ޙާޞިލު ކުރުމާއެކު   	 ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގައި ކަ

އެކަހެރިކޮށް  ޢާއިލާއާ  އޭނާގެ  ކުއްޖާ  ޙާލަތްތަކުގައި  ކުރެވޭ  ބަންދު  ކުއްޖާ  މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި،  ހިންގޭނޭ  ޝަރީޢަތްތައް  އެއްގޮތަށް  އަސާސްތަކާ  ނިޒާމުގެ  ޢަދުލުގެ  ކުޑަކުދިންގެ 

ބަންދުކުރުމަކީ ކުއްޖާއަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަކަށްވާތީ ކުއްޖާއަށް އެންމެ މަސްލަހަތު ބޮޑުގޮތަކީ ކުއްޖާއަށް އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ގާތުގައި ބަންދުގައި ހުރުން ކަމަށްވާތީ، އެފުރުޞަތު 

ނޑު އުޞޫލުތަކެއް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުމެވެ. މި ބިލަށް ކޮމިޝަނުން  ނޑައެޅުމުގައި މައިގަ ނޑައަޅާނެގޮތް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ އަދަބު ކަ ފަހިކޮށްދިނުމާއި ކުށަށް އަދަބު ކަ

6 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޝަރުޢީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނ5.2.2ް

• ބަލިކޮއްތު 	 މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އިރުޝާދާއި  ޑޮކްޓަރުގެ  ޤައިދީންނަށް  ބަންދުމީހުންނާއި  ބައިތިއްބާފައިތިބޭ  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ސަރވިސްގެ  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން 2019 ވަނަ އަހަރު އަންގާފައިވާ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް ބަލިކޮއްތު ފޯރުކޮށްދެމުން ނުދާތީ، ކޮމިޝަނުގެ އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމަށާއި ޑޮކްޓަރުގެ 

އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ބަންދުމީހުންނާއި ޤައިދީންނަށް ބަލިކޮއްތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ސިވިލްކޯޓަށް  

16 މާރިޗް 2020 ގައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ވަނީ 15 ޑިސެންބަރު 2020 ގައި ނިންމާފައެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބަންދު ފަރާތްތަކާއި ޤައިދީންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކަށް ވާތީ، އެ ނިންމުން 30 ޑިސެންބަރު 

2020 ގައި އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް އެދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

• ކޮމިޝަންގެ ނެޝެނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް އިން 2020 އޮކްޓޫބަރު 20 އިން 2020 އޮކްޓޫބަރު 22 އަށް ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް އަށް ކުރި ފޮލޯއަޕް ދަތުރުގައި، ދޫނިދޫ 	

އަދި  ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނުތަކާއި  ގުޅުންހުރި  ހެދިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އާއި  ޤާނޫނުއަސާސީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެފެނަކީ  ތަޙްލީލުކުރުމުން  ފެން  ބޭނުންކުރާ  ކަސްޓޯޑިއަލްގައި 

ރޑް ނެތް ފެނަކަށްވާތީ، އެ ފެނަކީ ބަންދުފަރާތްތަކާއި  އުޞޫލުތަކުގެ އިތުރުން ބުއިމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފެނުގައި ހުންނަންވާނެކަމަށް ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ އިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑާ

ދޫނިދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ބުއިމަށް އެކަށީގެންވާ ފެންކަމުގައި ހެދުމަށްފަހު އެކަމާއިގުޅޭ ތަފްޞީލީ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ޙިއްޞާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން 

އެންގި ނަމަވެސް، އެފަދައިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ ކޮމިޝަނުގެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް އިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ފެން 

ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްޓާލުމަށްފަހު ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް އިން ފޯރުކޮށްދޭ ފެނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި 

ނޑަށް ފެތޭ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސިވިލްކޯޓަށް  ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ އިތުރުން ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ގެ މިންގަ

ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

• 	 CV-c 972//2020   :ުކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތުގެ ބޮންޑުކޮށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާއި އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިނުވާތީ، ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ނަންބަރ

Cv-C/2020/970 ޤަޟިއްޔާ.ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އިންކާރުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދި 2019 އޮގަސްޓު 6 ގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި 2019 އޮގަސްޓު 25 އާއި 2019 

ސެޕްޓެންބަރު 5 ގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޞުލްޙައިގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ، ކޮމިޝަން ތަމްޞީލުކޮށްފައިވެއެވެ. 0202 ސެޕްޓެންބަރު 1 ގައި ކޮމިޝަނުން އެދުނު ލިޔުންތައް 

އެކަން ޝަރިޢަތަށް  ހުރަސްއަޅާފައިވާތީ  ތަޙުޤީޤަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ހިއްސާނުކޮށް  ލިޔެކުޔުންތައް  ބޭނުންވި  ތަޙުޤީޤަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ވަންދެން  މަސް  ހިއްސާކޮށްދިންނަމަވެސް 5 

ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން އެދުމުން،  2019 ސެޕްޓެންބަރު 24 ގައި ޝަރިޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެފައިވާނެއެވެ. އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނަންގަވާފައިވާ އިޖުރާޢީ 

ނުކުތާއާ ގުޅިގެން  ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ބަޔާން 2019 އޮކްޓޫބަރު 7 ގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، 2020 ޖަނަވަރީ 5 އާއި 2020 ނޮވެންބަރު 19 ވަނަ ދުވަހު އޮތް 

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކަށް ކޮމިޝަނުން ހާޒިރުވެފައިވާނެއެވެ. 2020 ނޮވެންބަރު 19 ގައި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދާނެ ހުސޫމާތެއްނެތްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު:     /

ނޑައަޅާފައެވެ. Cv-C/2019 /2831 ގަޞިއްޔާއިންވަނީ ކަ
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ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދިނުމާގުޅޭ އުޞޫލު  5.2.5.4

މި އުޞޫލަކީ ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެ ބައެއްގެ އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްއެއް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ހަމަތަކާއި އިޖުރާޢަތުތައް ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން 

އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.

މި އުޞޫލު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި، އ.ދގެ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާގެ 

7 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ހުރިހާ ޤައުމަކުންވެސް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހާއަށާއި އެމީހާގެ ޢާއިލާއަށް ޤަދަރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ 

ފަދަ އާމްދަނީއެއް އެމީހަކު ކުރާ މަސައްކަތަކުން ލިބޭކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ކޯވިޑް-19 އާގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްކަށް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -/5000 ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ 

ބަދަލުގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް ދިރިއުޅުމަށް ޚަރަދުވާ ޢަދަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އިތުރު ދިރާސާގެ އަލީގައި، ވަޒީފާ ގެއްލުމުގެ ކުރިން 6 މަސް ދުވަހު ލިބެމުންއައި އާމްދަނީގެ ވަކި ޕަރސެންޓެއް އެލަވަންސްގެ 

ގޮތުގައި ދިނުމަށް ބާރުއެޅުން ހިމެނެއެވެ. 

ގަވާއިދު ނަންބަރު  R-35/2020 އެކަހެރި ކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކާއި ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު  5.2.5.5

މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012) ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 94 ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) އާއި، އެ މާއްދާގެ (ލ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދު 

ނަންބަރު R-35/2020 އެކަހެރި ކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކާއި ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012 )ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައްޔަކާގުޅިގެން މީހުން އެކަހެރިކުރުމާއި ކަރަންޓީނުކުރުމުގެ އުޞޫލާއި، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ 

މަރުކަޒުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑުތަކެއްތޯ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.  

މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި، މަރުކަޒުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކުގައި ފާހާނާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމާއި އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިތިއްބާ ކޮޓަރި ނުވަތަ ޑޯމިޓަރީތަކުގައި ބަލިމީހާ އެގްޒޭމިން 

ކުރުމުގައި މިތާގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނަގޮތަށް، އެކަކު އަނެކަކަށް ނުފެންނާނޭ ފަދައިން ފަރުމާކޮށްފައި ހުރުމަށާއި، މަރުކަޒަށް ގެންދާ ބަލިމީހުން އެމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި 

ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެމަރޖެންސީ ސެޓަޕްއާއި ޞިއްޙީ ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ އާލާތްތަކާއި ބޭސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާނެއެވެ. 

ގަވާއިދު ނަންބަރު  R-79/2020 ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ   5.2.5.6

ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު

މި ގަވާއިދަކީ ގަވާއިދު ނަންބަރު R-34/2016 ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ 

ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކޮށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަން ސާވިސްއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު R34-/2016 ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި 

ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދަށް، 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް ހިމަނާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ފޮލޯއަޕް ރިވިއު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި މި ގަވާއިދުގައި ހިމަނާފައިނުވާ 

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތައް ފާހަގަކޮށް އަލުން ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމަށް 16 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަން ސާވިސްއަށް ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ.

 ގަވާއިދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި އަދި އުޞޫލުތައް ރިވިއުކޮށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށ5.2.5ް

 ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަން

ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު  5.2.5.1

މި އުޞޫލަކީ ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް އިލެކްޝަންސް 

ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.

މި އުޞޫލު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި މި އުޞޫލުގެދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކުގައި ރީ-ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ 

ފޯމެއްގެ ޞައްޚަކަން ވަކިން ބެލޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ފޯމު ހުށަހަޅާ ވަގުތު، ފޯމު ބަލައިގަންނަ ފަރާތަށް ފެންނާނެހެން ފޯމު ގެނައި ފަރާތުގެ ސޮއި ކުރުވުމަށްފަހު 

އިނގިލީގެ ނިޝާން ފޯމުގައި ޖެހުމާއި، ރީ-ރެޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން ފޯމުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ، ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 

ފުރިހަމަވެފައިވާ ހުރިހާ ފޯމުތައް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވައި، ފޯމުގައިވާ އިނގިލީގެ ނިޝާންގެ ޞައްޚަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން ހިމެނެއެވެ. 

ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް )ޞުލޫކީ މިންގަނޑު(   5.2.5.2

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރަމުން ދާ 'ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް )ސުލޫކީ މިންގަނޑު(' އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އެކޮމިޝަނުން ނިންމައި، 13 ފެބުރުވަރީ 2020 

ގައި މި ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޮމެންޓުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ޖުމްލަ 21 ކޮމެންޓް 02 ފެބުރުވަރީ 2020 ވަނަ 

ދުވަހު އެ ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާނެއެވެ.

މި ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ކުޑަކުދިން ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެގޮތުން ތަފާތު ނާޒުކު ޙާލަތްތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް 

ލިބިދާނެ ގޮތަށް އެކުދިންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ނަމަވެސް ކުއްޖާއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭނެފަދަ ތަސްވީރެއް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމާއި ޖިންސީ ގޯނާ ނުވަތަ ގެވެށި 

އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމަތު ގެނެސްދިނުމުގައި، އެފަރާތްތައް ދެނެނުގަނެވޭނެ ގޮތަށް  ކާކުކަން އެނގިދާނެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެފަރާތެއްގެ ރުހުން ލިބިފައިނުވާ ޙާލަތުގައި 

ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮރޯނާ )ކޯވިޑް-91( އާގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލުގެ ޑްރާފްޓް  5.2.5.3

މި އުޞޫލަކީ ކޯވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު: 7/2012 )ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިވުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 33 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު 

ރައްކާތެރިކަން  އަދި ޑިޓެއިނީސްގެ ސަލާމަތާއި  ކުރާ އޮފިސަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށާއި ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން  ގައި މަސައްކަތް  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  ކުރުމާއެކު،  އިޢުލާން 

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.

މި އުޞޫލު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި، ކޯވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ ނުވަތަ ބަލީގެ އަލާމާތެއް ހުރި ފަރާތެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، 

އެކަހެރި ކުރުމުގަ އާއި އެލާޓް ލެވެލްއާއި އަދި އެލާޓްކުރާނެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމާއި، ބައްޔަށް ފައްސި ވެފައިވާ 

ފަރާތެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެސިލިޓީ އަށް ގެންދިއުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ރައްކާތެރިކަމުގެ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް 

ބާރުއަޅާފައިވާނެއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަން މަރުކަޒުތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް  5.2.5.9

މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ   ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ދަށުން ބާރު ލިބިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަން 

މަރުކަޒުތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.

މި ގަވާއިދު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި، ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި ގަވާއިދު ނަންބަރު R-380/2014 ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 

ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން  ޢަމަލުކުރުމާއި، ތުުއްތު ކުއްޖަކު މަންމައާއެކު ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓާނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ 

ކަރެކްޝަނަލް މަރުކަޒުތަކުގައިދެވޭ ތައުލީމަކީ، ވީ މިންވަރަކުން، ރަސްމީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދެވޭ ތަޢުލީމަށް ހެދުމާއި،  ޢާއިލާއަށް ފޯނު ކުރަން ލިބޭ ވަގުތު އިތުރުކުރުމާއި، 

މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަޑުތަކާއި، މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރުން މަނާކަންކަމާއި އެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ނިންމުމަށް 

ފަންނީ މުވައްޒަފުން ހޯދާނެ ގޮތްތަކާއި މަރުކަޒުތަކުގައި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ފަންނީ މަޤާމުތައް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަން ސަރވިސް އިން އެކުލަވާލާފައިވާ 'ޢާއްމު އުޞޫލު ނަންބަރUA-2019/03ު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި،   5.2.5.10

ހޯދައި ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު'

މި އުޞޫލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 )މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު( އާ ގަވާއިދު ނަންބަރު R-5/2016 )މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 

ސަރވިސްއިން އެކުލަވާލާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހޯދައި ދިނުމުގެ ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެވެ.

މި އުޞޫލުގެދަށުން ޤައިދީންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގަމުންދާތީ، މިއީ ޕެރޯލް ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގައި ޤައިދީންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ އުޞޫލެއްތޯ ކަނޑައެޅުމާއި، 

ޤައިދީންއަށް ފަސޭހައިން ޕެރޯލް ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމްއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ޤައިދީން ޕެރޯލް ފުރުޞަތު އެދި ހުށަހެޅުމުން، އެކަން އަވަސްކުރުމަށް ތިޔަ ސަރވިސްގެ 

ނިންމުމުގެ ދަށުން، ޤަޟިއްޔާގެ ކޮޕީއެއް ހޯދުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2013 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުންނާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު R-162/2014 ޕެރޯލް ގަވާއިދުގެ  ދަށުން ޤައިދީނަށް 

ލާޒިމްކުރާކަމަކަށް ނުވާތީއާއި، ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ޙުކުމުގެ ތަފްޞީލު ހޯދުމުގައި ލަސްތަކެއްވުމަކީ ދެ މުއައްސަސާ މެދުގައި ވިލަރެސްކުރުމާގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާތީ، މިކަމާގުޅިގެން ޤައިދީންގެ އަތުން ޚަރަދެއް ނުނެގުމާއި، 

ޕެރޯލް ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހެޅުމުމުގައި، ޕެރޯލް ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އިތުރުން އެއްވެސް އިތުރު ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ޤާނޫނުގެ ދަށުންވެސް އަދި ގަވާއިދުގެ ދަށުންވެސް ޤައިދީއަށް ލާޒިމްކޮށްފައިނުވާކަމުގެ 

މަޢުލޫމާތު ޤައިދީންނާ ޚިއްޞާކުރުމަށާއި އަދި މި މަޢުލޫމާތު ފެންނަން ހުންނާނެހެން ބެހެއްޓުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ދ. މީދޫން ގޯތިދޫކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން  5.2.5.11

މި އުޞޫލަކީ ދ. މީދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާާޢަތް ތަކާއި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށް ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިނެކެވެ.

މި ގައިޑްލައިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި، މިފަދަ ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 23 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ބޯހިޔާވަހިކަން 

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމަށާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުވާފަދައިން ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުމަށް އިސްކަންދިނުމާއި، ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުމުން މި 

ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާ، މުޖްތަމަޢުގައި އިތުރު ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައްކަމުގައިވާ އެކަނިވެރި މައިންނާއި ބަފައިންނަށް ގޯތި ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިވެގެންދާތީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ 

ދަށުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު ހަމަހަމަގޮތުގައި ލިބިދުމަށްޓަކައި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް އެކަނިވެރި މައިން އަދި ބަފައިންނަށްވެސް ލިބޭނެގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލު 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި، މިގޮތަށް ގަވާއިދު ފާސްކޮށްފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި 

ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން، ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން، ޢާއިލާއަށް ފޯނުކުރުން، އެކަހެރި ބައްދަލުވުން، 

ކަސްރަތުކޮށް އުޅުމުގެ އިންތިޒާމު، ވަކީލުންނާ ބައްދަލުވުމުގެ އިންތިޒާމު ފަދަ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން އެ ފަރާތްތައް މަޙުރޫމުވެގެންދާނެ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ އަޙުލާޤީ މިންގަނޑަށް ބަލާ ނުވަތަ  

ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ނުހިފެހެއްޓުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާނެއެވެ. 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭގޮތުން އެޗް.ޕީ.އޭއިން 2020 އޮގަސްޓު 31 ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އިޢުލާން  5.2.5.7

މި އިޢުލާނަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާގުޅޭގޮތުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން 31 އޮގަސްޓް 2020 ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެކެވެ. 

މި އިޢުލާނުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނަމަ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދާއި ކަމާގުޅޭ 

އެހެން ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ނެގުމަށާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014 )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ 

ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާނެ އަސަރާގުޅޭގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/18 )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012 )ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 

އަކީ ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާވާ ފަދައިން އެކުލަވާލާފައިވާ ގާނޫނުތަކަކަށްވާތީއާއި، މި ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިނގަނޑުތަކަކީ މިފަދަ ފަރާތްތަކާ 

އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑުތަކެއްކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީއާއި، ކޯވިޑް-19 އާގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ މި ޙާލަތުގައި މި ޤާނޫނުތަކަށް ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

ކަނޑައަޅައިފިނިމަ، ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއްކޮށް، މި ދަނޑިވަޅުގައި އެފެރާތްތައް އިތުރަށް ނިކަމެތިވެގެންދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ،  ގޭގައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް 

އާމްދަނީ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކޯވިޑް-19 އާގުޅިގެން ޚާއްޞަ މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލާ ޢާއްމުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، އަދި މި 

މިނގަޑުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިސްކަމެއް ދިނުމަށާއި  ކޯވިޑް-19 އާގުޅިގެން WHO އިން ކާބޯތަކެތީގެ ސާފުތާޚިރުކަން ކަށަވަރުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ 

މިންގަނޑަށާއި، ކޯވިޑް-19 އާގުޅިގެން WHO އިން ކާބޯތަކެތީގެ ސާފުތާޚިރުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލާ ފަރާތްތަކުން އިސްކަންދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް 

ބާރުއަޅާފައިވާނެއެވެ.

ބ.އޭދަފުށިން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު 2020  5.2.5.8

މި އުޞޫލަކީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށި ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ 'ބ. އޭދަފުށިން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު 2019' އިޞްލާޙު ކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ 

އުޞޫލެކެވެ.

ބ. އޭދަފުށިން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު 2019' އަށް 08 ޑިސެންބަރު 2019 ގައި ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް ހިމަނާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ފޮލޯއަޕް ރިވިއު 

ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި މި އުޞޫލުގައި ހިމަނާފައިނުވާ ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތައް ފާހަގަކޮށް އަލުން އުޞޫލު އިޞްލާޙުކުރުމަށް 23 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށި ކައުންސިލަށް 

ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން މި އުޞޫލުގައި ހިމަނާފައިވާ ގޯއްޗަށްއެދި ކުރިމަތިލެވޭނެ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޝަރުތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތްކުރުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާނެއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަން މަރުކަޒުތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް  5.2.5.14

މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 )ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ދަށުން ބާރު ލިބިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ 

ކަރެކްޝަން މަރުކަޒުތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.

މި ގަވާއިދު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި، ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި ގަވާއިދު ނަންބަރު R-083/2014  ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް 

ދިނުމުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން  ޢަމަލުކުރުމާއި، ތުއްތު ކުއްޖަކު މަންމައާއެކު ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓާނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ކަންކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަނަލް މަރުކަޒުތަކުގައިދެވޭ ތައުލީމަކީ، ވީ މިންވަރަކުން، ރަސްމީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދެވޭ ތަޢުލީމަށް ހެދުމާއި،  ޢާއިލާއަށް ފޯނު ކުރަން ލިބޭ ވަގުތު އިތުރުކުރުމާއި، 

މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަޑުތަކާއި، މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރުން މަނާކަންކަމާއި އެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ނިންމުމަށް ފަންނީ މުވައްޒަފުން ހޯދާނެ ގޮތްތަކާއި މަރުކަޒުތަކުގައި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ފަންނީ މަޤާމުތައް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާނެއެވެ. 

ގަވާއިދު ނަންބަރު  R-79/2020 ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ   5.2.5.12

އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު

މި ގަވާއިދަކީ ގަވާއިދު ނަންބަރު R-34/2016 ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ 

ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކޮށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަން ސާވިސްއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު R-34/2016 ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި 

ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދަށް، 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް ހިމަނާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ފޮލޯއަޕް ރިވިއު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި މި ގަވާއިދުގައި ހިމަނާފައިނުވާ 

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތައް ފާހަގަކޮށް އަލުން ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމަށް 16 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަން ސާވިސްއަށް ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި، މިގޮތަށް ގަވާއިދު ފާސްކޮށްފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި 

ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން، ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން، ޢާއިލާއަށް ފޯނުކުރުން، އެކަހެރި ބައްދަލުވުން، 

ކަސްރަތުކޮށް އުޅުމުގެ އިންތިޒާމު، ވަކީލުންނާ ބައްދަލުވުމުގެ އިންތިޒާމު ފަދަ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން އެ ފަރާތްތައް މަޙުރޫމުވެގެންދާނެ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ އަޙުލާޤީ މިންގަނޑަށް ބަލާ ނުވަތަ  

ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ނުހިފެހެއްޓުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާނެއެވެ. 

9.ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭގޮތުން އެޗް.ޕީ.އޭއިން 2020 އޮގަސްޓު 31 ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އިޢުލާން  5.2.5.13

މި އިޢުލާނަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާގުޅޭގޮތުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން 31 އޮގަސްޓް 2020 ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެކެވެ. 

މި އިޢުލާނުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނަމަ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދާއި ކަމާގުޅޭ 

އެހެން ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ނެގުމަށާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014 )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ 

ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާނެ އަސަރާގުޅޭގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014 )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  7/2012 )ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 

އަކީ ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާވާ ފަދައިން އެކުލަވާލާފައިވާ ގާނޫނުތަކަކަށްވާތީއާއި، މި ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިނގަނޑުތަކަކީ މިފަދަ ފަރާތްތަކާ 

އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑުތަކެއްކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީއާއި، ކޯވިޑް-19 އާގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ މި ޙާލަތުގައި މި ޤާނޫނުތަކަށް ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

ކަނޑައަޅައިފިނިމަ، ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއްކޮށް، މި ދަނޑިވަޅުގައި އެފެރާތްތައް އިތުރަށް ނިކަމެތިވެގެންދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ،  ގޭގައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް 

އާމްދަނީ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކޯވިޑް-19 އާގުޅިގެން ޚާއްޞަ މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލާ ޢާއްމުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، އަދި 

މި މިނގަޑުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިސްކަމެއް ދިނުމަށާއި  ކޯވިޑް-19 އާގުޅިގެން WHO އިން ކާބޯތަކެތީގެ ސާފުތާޚިރުކަން ކަށަވަރުކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ 

މިންގަނޑަށާއި، ކޯވިޑް-19 އާގުޅިގެން WHO އިން ކާބޯތަކެތީގެ ސާފުތާޚިރުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލާ ފަރާތްތަކުން އިސްކަންދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް 

ބާރުއަޅާފައިވާނެއެވެ.
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ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބޭސިކް އޮންލައިން ކޯހެއް ތައްޔާރުކުރުން  5.3.2

ސްކޫލް ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި 'އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަޢުލީމް' ހިމެނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާމެދު ޓީޗަރުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ 

މަޤްޞަދުގައި ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބޭސިކް އޮންލައިން ކޯހެއް ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮންލައިން ރިސޯސް ސެންޓަރ  5.3.3

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ފަހިކުރުމުގެގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ރިސޯސް ސެންޓަރުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ރިސޯސް ސެންޓަރުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއި، ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން 

ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަދާހަމަ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އަތޮޅު ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޓެގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް  5.3.4

މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ ލާމާރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި އެހެނިހެން އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރުމެވެ. މިގޮތުން، އައްޑޫ ސިޓީއަށް 2020 މާރިޗު 8 ން 12 އަށް ދަތުރެއް 

ކުރެވި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އިތުރު މުއައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ވޭފޯވާޑު ކަނޑައެޅުނެވެ. ނަމަވެސް ކޯވިޑު-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މި އަހަރު އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެތީވެ 2021 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަސްކުރެވުނެވެ. 

ސިވިލް ސަރވެންޓުން 

ލޯ އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރުން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބް

ކޮލެޖް ދަރިވަރުން/ޔުނިވަރސިޓީ

ހައި ސްކޫލް އޮރިއެންޓޭޝަންސް

ނޫސްވެރިން/މީޑިއާ

ތަމްރީންތައްހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި 

75

75

515

500

53

139
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ/ކުންފުނިތައް

184
އާންމުން
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ދައުރުއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ 

އެޗްއާރުސީއެމްއިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތައާރަފް އަދި 

ރަފުރައްސާމަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ކުރާ ޖިންސީ 

ނުންޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރަކުން ވިސް

ޙައްޤުތައްތްތަކުގެ ފަރާއެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާއި 

ޓޯޗަރ-އެންޓި

އޮރިއެންޓޭޝަންހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބް 

ބައިތައްސެޝަންތަކުގައި ނަގައިދެވުނު 

އް މްތަ ގްރާ ތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮ ން ލު ދެވުނު ހޭ ށްގެން ޔަ ހަރު ކުރި ވަނަ އަ 5.32020

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމުކުރުމުގެ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމުކުރުން  5.3.1

ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 )ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 20 

އިންސާނީ  ފަދައިން  ލާޒިމުކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް  އިން  )މ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޙައްޤުތަކަށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރު 1581 

ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  މީހުންނަށް  އެކެއް(  އަށްޑިހަ  ފަސްސަތޭކަ  )އެއްހާސް 

އެކިއެކި  ގުޅޭ  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ  މީގެއިތުރުން،  ދެވިފައެވެ.  ވަނީ  މަޢުލޫމާތު 

ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމާއި ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ 

މީސްމީޑިއާގެ  އާއި  މީޑިއާ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ދާއިރާތަކުން  އެކި  ގުޅުންހުރި 

ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 
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5.3.10     ވޯޓާސް އެޑިއުކޭޝަން ކެމްޕެއިން

2020 ވަނަ އަހަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް އަމާޒުކޮށް 2020 ޖަނަވަރީ 23 އިން ފެށިގެން 

މާރިޗު 12 ގެ ނިޔަލަށް މީސްމީޑިއާ އަދި ބްރޯޑުކާސްޓިންގ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. މިގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ވޯޓުލުމުގެ 

ޙައްޤާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި، ވޯޓުލުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ކޮރަޕްޝަނާއި ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ތިބެ ވޯޓުލުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، އިންތިޚާބުތަކުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން 

މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ. މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް އަދި ޓްވިޓަރގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅޭގޮތުން 14 މެސެޖެއް ޙިއްޞާ ކުރެވުނެވެ.

5.3.11  ޓީވީ ޕްރޮގްރާމް 'ޙައްޤުގެ ވާހަކަ' ކުރިއަށް ގެންދިއުން

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވައި، އެ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ދިވެހި ޗެނަލް އާ ގުޅިގެން ''ޙައްޤުގެ ވާހަކަ'' މި ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.

މި ހަރަކާތުގެ ދަށުން 8 ޕްރޮގްރާމެއް މެދުވެރިކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ތަފާތު 8 ދާއިރާއަކުން ޢާއްމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ނެޓްވޯކްގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން  5.3.5

ކޮމިޝަނުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ނެޓްވޯކްގައި 36 )ތިރީސް ހައެއް( ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވެއެވެ. މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ނެޓްވޯކް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް 

މި ނެޓްވޯކުގައި ފަސޭހައިން ބައިވެރިވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުނުވެ. ގިނަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ކޮމިޝަންގެ ނެޓްވޯކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެގޮތުން، 791  )ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެކެއް( މަދަނީ 

ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް މި ނެޓްވޯކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ދަޢުވަތު ދެވުނެވެ. 

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން  5.3.6

މި ކެމްޕެއިނުގެ މަޤްޞަދަކީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާމެދު ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ސިޔާސީ ދާއިރާ އާއި ގޮތްނިންމާ ފެންވަރުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ 

މުހިއްމުކަމާމެދު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ޢާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމެވެ. މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ނެޓްވަރކްގައި ހިމެނޭ މި ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި އެންޖީއޯތަކާ 

ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މީޑިއާ އާއި މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮތުން 2 ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގަޔާއި 1 ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްގައި ޢާއްމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ. އަދި މީސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އަންހެނުންގެ 

ޙައްޤުތަކާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 5 މެސެޖެއް ކޮމިޝަނުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޙިއްޞާކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

ސިޔާސީ މައިދާނުގަޔާއި ގޮތްނިންމާ ފެންވަރުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް  5.3.7

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ދިވެހި ޗެނަލް ގުޅިގެން ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން މެދުވެރިކޮށް 

ޑިމޮކްރެޓިކް ވެށްޓެއްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި، ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތައް ނަގަހައްޓައި ގޮތް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމާއި ދެފުށް ފެންނަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން 

ވެރިކަން ހިންގުމާއި، ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުމާއި، ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢާއްމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 

މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހިންގާ އެޑްވޮކަސީ ކެމްޕޭން  5.3.8

މި ޙަރަކާތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި މައިގަނޑު މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމާއި، އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށް ޤާނޫނު 

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ބާރު އެޅުމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ނިއުޅައިގަނެވޭ ހިނދު އެކަމާ ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ހޯދާނެ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ބިދޭސީން ހޭލުންތެރިވުމެވެ. އެގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާ 

ޕޯސްޓްތައް ދިވެހި، ބަންގްލާ، މަލަޔާލަމް އަދި ނެޕާލީ ބަހުން ތައްޔާރުކޮށް މީސް މީޑިއާގައި ޙިއްޞާކުރެވުނެވެ. އަދި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތަކާއި، އިންސާނީ ވަގުފާރިއަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ޙަރަކާތުގައި ކަމާ ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ.  

ހަޔަރ ސެކަންޑަރީގެ ދަރިވަރުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން.  5.3.9

ސްކޫލް ކަރިކިއުލަމްގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމެނުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހަޔަރ ސެކަންޑަރީގެ ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަން 

ސެޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ބޭއްވުނެވެ. މިގޮތުން ސީއެޗްއެސްއީގެ 500 ދަރިވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެވުނެވެ. 
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5.3.15    މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރެވުނު މިންވަރު

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުން

ސޯޝަލް މީޑިއާ  

ޕޯސްޓް

ވޯޓާސް އެޑިޔުކޭޝަން

ޙައްޤުތައްވަޒީފާގެ 

ތައްޙައްޤުކުޑަކުދިންގެ 

ންހަމަހަމަކައަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިންތީގެ 

28

14

31

9

9

18

ޙައްޤުތައް ތިމާވެއްޓާއި އިންސާނީ

109

ތައްވަޒީފާގެ ޙައްޤު 4

ނާއި  ބިދޭސި މަސައްކަތްތެރިން

އިންސާނީ ވަގުފާރި 9

އްޤުތައްދޮށީއުމުރު މީހުންގެ ޙަ 4

ޤުތައްކުޑަކުދިންގެ ޙައް 2

ޤުތައްޥޯޓްލުމާއި ގުޅޭ ޙައް 3

މީޑިއާ  

ސް އެޕިއަރެން 

(ރޭޑިއޯ /ޓީވީ )

 މިންތީގެ  އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި

ހަމަހަމަކަން
8

އްޙައްޤުތައާއި އިންސާނީ  19ކޮވިޑް  10

ތައްޙައްޤުތިމާވެއްޓާއި އިންސާނީ  3

މީހުންގެ   ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ

ޙައްޤުތައް
2

އްޤުއަދުލް އިންޞާފު ލިބުމުގެ ޙަ 1

އްޙައްޤުތަވިޔަފާރިއާއި އިންސާނީ  1

47

އާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 19ކޮވިޑް 

5.3.12     މަތީ ތަޢްލީމުގެ އޮނިގަނޑުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމެނުން

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަޢުލީމް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމެނުމަށް ކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން މި އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނާ ބައްދަލުކޮށް ދެފަރާތް ގުޅިގެން އިތުރަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާމެދު ވަނީ 

މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ. އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކޯސްތަކުގައި ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ އިސްނެގުމާއެކު 5 ދުވަހުގެ ޓްރޭނާސް އޮފް 

ޓްރެއިނިންގ އެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ 

ސެޝަން ނަގައިދެވިފައެވެ.

5.3.13  އެންޓި ޓޯޗަރ އޮންލައިން ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އޮންލައިން ކޯހެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކޯހުގައި ބޭނުން ކުރާނެ މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކޮށް އޮންލައިން ޕްލެޓް ފޯމް 

ޤާއިމްކޮށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު މި ކޯސް ހިންގުމަށްވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ. 

5.3.14  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްތައް ހަރުދަނާކުރުން

ސްކޫލްތަކުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކްލަބް ދަރިވަރުންނަށް ކްލަބް އޮރިއެންޓޭޝަން ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަޢާރަފާއި 

ކްލަބުގެ ޙަރަކާތްތައް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ. މި ސެޝަންތައް މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 3 ސްކޫލެއްގައެވެ.  
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ސަރުކާރަށް  ރިޕޯޓްތަކުން  ރިވިއު  ޕޮލިސީ  ކޮމިޝަންގެ   5.4.2

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަ މިންވަރު ބެލުން

ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި، އިދާރީ އުސޫލުތަކުގެ 

ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންކަން 

ފާހަގަކޮށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަނުން ގެންދަނީ 

ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި، 

އިދާރީ އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް 

ސަރުކާރަށް  ހުށަހެޅުންތައް  ނިޒާމީ  ފާހަގަކޮށް  އެކަންކަން  ހުރިނަމަ 

ހުށަހެޅެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަންގެ ނިޒާމީ ހުށަހެޅުންތަކަށް ދައުލަތުން އިޖާބަދޭ 

މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ފޮލޯއަޕް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރެވެއެވެ. 

ން ގަތު ތު ދެނެ ލަ އްޤުތަކުގެ ޙާ ނީ ޙަ ސާ ން އި 5.4

ތާވަލު 1 : ހުށަހެޅުން ހާސިލްވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ އިންޑިކޭޓަރ

ހުށަހެޅުން 

ހާޞިލްވެފައިވާމިންވަރު
އިންޑިކޭޓަރ 

ތަންފީޛުކުރެވިފައި

Implemented

• ހުށަހެޅުން ދައުލަތުން ތަންފީޛުކުރައްވާފައި އަދި/ނުވަތަ ދެމެހެއްޓެނިމި 	

ގެންދެވުމަށްޓަކައި  ތަންފީޛުކުރައްވަމުން  ހުށަހެޅުން  ގޮތެއްގައި 

ނޑައެޅިފައިވުން އުޞޫލުތަކެއް/ޕްލޭނެއް ކަ

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް

Positive Progress

• އެކަށީގެންވާ 	 ދައުލަތުން  ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި  ހުށަހެޅުން 

ގެންދަވާކަން  ކުރައްވަމުން  ނުވަތަ  މަސައްކަތްތަކެއްކުރައްވާފައިވޭ 

ފާހަގަކުރެވޭ

• ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ޕްލޭނެއް ހެދި އަދި ޕްރޮގްރާމެއް 	

ތަރައްޤީކުރެވި އެ ޕްރޮގްރާމްގެ 05 އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތިން 

ތަންފީޛުކުރެވިފައިވުން

އާދައިގެ މިންވަރެއް

Adequate Progress

• މަސައްކަތް 	 އެއްގޮތަށް  ޕްލޭނާ  އެކުލަވާލާ،  ޕްލޭނެއް  ދައުލަތުން 

ކުރަންފެށުން 

• އަހަރީ 	 މުއައްޞަސާތަކުގެ  ދައުލަތުގެ  ވުޒާރާތަކާއި  ސަރުކާރުގެ 

ޕްލޭންގައި މި ހުށަހެޅުން ހިމަނުއްވާ، ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރެއްވުމަށް 

އެ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައިވޭ

ކުޑަ މިންވަރަކަށް

Nominal Development

• ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ދައުލަތުން  ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައިވޭ 	

• ސަރުކާރުގެ 	 ނުވަތަ  ދައުލަތުގެ  ތަންފީޛުކުރުމަކީ  ހުށަހެޅުން  މި 

ވުޒާރާއެއްގެ ދުރު ވިސްނުމުގައި ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތެއް

• ވަރަށް ކުޑަމިންވަރަކަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކޮށްފައިވޭ	

• ހުށަހެޅުން 	 މި  ޕްލޭންގައި  އަހަރީ  ވުޒާރާއެއްގެ  ސަރުކާރުގެ 

ހުށަހެޅުން  އެ  ވިޔަސް  ހިމަނާފައި  ތަންފީޛުކުރެއްވުމަށް 

ތަންފީޛުކުރެއްވުމަށް ބަޖެޓް ލިބިފައެއް ނުވޭ.

އެއްވެސް 

ވަރަކަށްޙާޞިލްނުކުރެވޭ

No Progress

• ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރެއްވުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކުރެވިފައެއް 	

ނުވޭ

• ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރެއްވުމަށް އިންކާރުކުރޭ އަދި މިއީ ދައުލަތުން 	

ބަލައިގަންނަ ހުށަހެޅުމެއްނޫން

5.3.16    އެކިފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތައް

5.3.17  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅިގެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދުވަސްތައް
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އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން  5.4.1

އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 

2013( ގެ 37 މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

އެގޮތުގައި ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމަށާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އެކިއެކި 

މި  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަމުންދާ  މުއައްސަސާތަކުން  އެކިއެކި  އިދާރާތަކުންނާއި 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން އަޅަމުންދޭތޯ ބެލުމަށާއި، މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ޢަމަލުކުރެވުންދާ ގޮތް ބަލާނީ ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ހަމަ މި 

ކުރިން،  ނިމުމުގެ  މަސް  ޖުލައި  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  އިން  )ށ(  މާއްދާގެ 

ހުށަހެޅުމަށްފަހު،  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، 

އެންޓި  އަހަރީ  ތައްޔާރުކުރާ  ލާޒިމްކޮށްފައިވާތީ  ކޮމިޝަނަށް  ޢާއްމުކުރުމަށް 

ޓޯޗަރ ރިޕޯޓެވެ. 

އެގޮތުން 2020 އަހަރުގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޝަންގެ 

ވެބްސައިޓްގައި ޕަބްލިޝްކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނީ 2019 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 

ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ކޮމިޝަނާއި  ނިޔަލަށް  ދުވަހުގެ  ވަނަ   30 މަހުގެ  ޖޫން 

މުއައްސަސާތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.



މުއައްސަސާ އިންޑިކޭޓަރ ހުށަހެޅުން

މޯލްޑިވްސް 

ޕޮލިސް 

ސަރވިސް

ތަންފީޛުކޮށްފައި

ރިޕޯޓް  ލީގަލް  މެޑިކޯ  އެކުލަވާލާފައިވާ  ހެލްތްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ޑޮކްޓަރަށް  ކުރިކަމަށްބުނެ  އަނިޔާއެއް  މީހަކު  މަތިން،  ގައިޑްލައިންގައިވާގޮތުގެ 

ދައްކާ ކޮންމެ ފަރާތަކާ ގުޅޭ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓެއް ހެދުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، 

ހިއްސާކޮށްފަވާނެކަމަށް  ހުރިހާތަނަކާ  ޚިދުމަތްދޭ  ޞިއްޙީ  މިހާރު  ރިޕޯޓު  އެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ؛

ފަރާތްތަކަށް  ދަށުގައިވާ  ބެލުމުގެ  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ އުޞޫލުތައް މަތީގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވާނަމަ، މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާތާ 3 މަސް 

އުޞޫލުތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

އިސްލާހު ގެނައުން

މޯލްޑިވްސް 

ޕޮލިސް 

ސަރވިސް

ތަންފީޛުކޮށްފައި

އެއްވެސް  މީހަކަށް  ހުއްޓާ  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

ގޮތަކުން އަނިޔާއެއް ވެއްޖެނަމަ އެކަން ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓާ، އެކަން އަންގަންޖެހޭ 

ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށާއި، ވީ އެންމެ އަވަހަށް އެފަރާތެއް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށް އުޞޫލެއް މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާތާ 

3 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހެދުން

ތަންފީޛުކޮށްފައި

ނުރައްކާވާ  ފުރާނައަށް  މީހެއްގެ  އޮފިސަރެއް  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

އެކަން  ހާލަތްތަކުގައި،  ހަރަކާތްތެރިވާ  ނުދިނުމަށް  ހިނގިޔަ  އެކަން  ހާލަތެއްގައި 

ހިނގާދިޔުމަށްފަހު، އެފަރާތުގެ ސިއްޙީ ހާލަތު ކަށަވަރުކުރާނެ އިންތިޒާމް ވަގުތުން 

ހަމަޖެއްސުން

މޯލްޑިވްސް 

ޕޮލިސް 

ސަރވިސް

ތަންފީޛުކޮށްފައި

ނުރައްކާވާ  ފުރާނައަށް  މީހެއްގެ  އޮފިސަރެއް  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

ހާލަތްތަކުގައި  ހަރަކާތްތެރިވާ  ނުދިނުމަށް  ހިނގިޔަ  އެކަން  ހާލަތެއްގައި 

ޢަމަލުކުރާނެގޮތްތަކާއި، ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 

ނޑައަޅާ އުސޫލެއް ނުވަތަ ޤަވާއިދެއްގައި މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާތާ 3 މަސް  ކަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް

މޯލްޑިވްސް 

ޕޮލިސް 

ސަރވިސް

ތަންފީޛުކޮށްފައި

ރިޕޯޓް  ލީގަލް  މެޑިކޯ  އެކުލަވާލާފައިވާ  ހެލްތްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ޑޮކްޓަރަށް  ކުރިކަމަށްބުނެ  އަނިޔާއެއް  މީހަކު  މަތިން،  ގައިޑްލައިންގައިވާގޮތުގެ 

ދައްކާ ކޮންމެ ފަރާތަކާ ގުޅޭ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓެއް ހެދުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، 

ހިއްސާކޮށްފަވާނެކަމަށް  ހުރިހާތަނަކާ  ޚިދުމަތްދޭ  ޞިއްޙީ  މިހާރު  ރިޕޯޓު  އެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ؛

ދަށުން  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް 

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ މަރުކަޒެއްގައިވެސް 

މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓު ހަދަން ވަގުތުން ފެށުން

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނިޒާމީ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުން  5.4.3

ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ހައްޔަރުކުރުމުގައި އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން   5.4.3.1

ޖޫން 2019 އަދި އޮކްޓޯބަރު 2019 ގައި އެކުލަވާލާފައިވާ 2 ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު

މި ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ނިޒާމީ 5 ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ. 

 

މުއައްސަސާ ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ 

އޮފް 

އެޑިއުކޭޝަން

ތަންފީޛުކޮށްފައި

ސްކޫލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާއި އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގަ އާއި ސެކިއުރިޓީ 

މަސައްކަތްކުރުމަށް  އެކު  ދަރިވަރުންނާއި  މީހުންނަކީ  މަސައްކަތްކުރާ  ބެލެހެއްޓުމުގައި 

އެކަށީގެންވާ މީހަކުކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ، ކުށުގެ ރެކޯޑު އަދި ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ފަދަ ލިޔުންތައް 

ހޯދައި، ސްކޫލުން ބަލަހައްޓާކަން ޕްރިންސިޕަލް ބަލައި، ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ 

އޮފް 

އެޑިއުކޭޝަން

ތަންފީޛުކޮށްފައި

ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންކުރާ 

އުޞޫލު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސްކޫލުތަކުން އެތަންތަނުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރާގޮތް މިނިސްޓްރީ 

ރިޕޯޓެއް  އެއްފަހަރު  އަހަރަކު  މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު  ބަލައި  އެޑިއުކޭޝަނުން  އޮފް 

ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ 

އޮފް 

އެޑިއުކޭޝަން

އާދައިގެ 

މިންވަރެއް

ސްކޫލުގައި  ބެލެނިވެރިންނާއި  ބެހޭގޮތުން  ލިބޭގެއްލުންތަކާ  ސަބަބުން  ހަނގާކުރުމުގެ 

މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

ނަފްސާނީ  އަދި  ޖިސްމާނީ  ދަރިވަރުންނަށް  ސްކޫލަކީ   5.4.2.1

ގޮތުން ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޤާއިމްވެފައިވާ ތަނެއްކަމުގައި ކަށަވަރުކުރުމާބެހޭ 

ޕޮލިސީތަކުގެ ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސްކޫލަކީ ދަރިވަރުންނަށް 

ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޤާއިމްވެފައިވާ  އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުން  ޖިސްމާނީ 

ތަނެއްކަމުގައި ކަށަވަރުކުރުމާބެހޭ ޕޮލިސީތައް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ހުށަހެޅުންތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ވަނީ  މަސައްކަތްތައް  ގެންގޮސްފައިވާ  ކުރިއަށް  އެޑިއުކޭޝަނުން 

ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ތަންފީޛީ  މިރިޕޯޓްގައި  އެގޮތުން  ދެނެގަނެވިފައެވެ. 

ވަނީ  މިންވަރު  ތަންފީޒުވެފައިވާ  ހުށަހެޅުމެއް   3 ހުށަހަޅާފައިވާ 

ދެނެގަނެވިފައެވެ. 

60
61



ގުޅުންހުރި 

މުއައްސަސާތައް

ހުށައެޅުންތައް 

ހާސިލްކޮށްފައިވާ މިންވަރު
ހުށައެޅުންތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެޑިއުކޭޝަން

ތަންފީޛުކުރެވިފައި

Implemented

 Incorporate SRHE as a

 separate module within the

.Life Skills programme

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެޑިއުކޭޝަން

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް

Positive progress

Develop and publish learn-

 ing materials with SRH

 components for primary and

 secondary grades, that are

age appropriate

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހެލްތު

ކުޑަ މިންވަރަކަށް

Nominal Develop-

ment

 Develop a constructive plan

 and allocate budgets to setup

 SRH clinics in existing

 health centres and hospitals

 in every atoll to provide

 easy access to SRH services

.and information

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހެލްތު

ކުޑަ މިންވަރަކަށް

Nominal Develop-

ment

 Emphasize on training at

least one health care profes-

 sional in each island to

 provide basic information on

.SRH

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހެލްތު

ކުޑަ މިންވަރަކަށް

Nominal Develop-

ment

 Advocate the availability of

SRH services and informa-

.tion to the general public

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޔޫތު ސްޕޯޓްސް 

އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ 

އެމްޕަވާރމަންޓް

އާދައިގެ މިންވަރެއް

Adequate progress

 Revise and revive the work

.of the Youth Health Café

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިސްލާމިކް 

ރޒް އެފެއަ

ކުޑަ މިންވަރަކަށް

Nominal Develop-

ment

 Develop a constructive plan

 and allocate budget to

 provide information and

 awareness on SRH related

 issues from an Islamic

.perspective

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ 

ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް 

ސަރވިސަސް

އެއްވެސް 

ވަރަކަށްޙާޞިލްނުކުރެވޭ

No progress

 Ensure that the Family and

 Children Service Centers

 )FCSC( in the atolls, carry

out effective advocacy pro-

grammes and provide educa-

.tional materials on SRH

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

ކުޑަ މިންވަރަކަށް

Nominal Develop-

ment

 Introduce SRH services which

 are more inclusive, accessible

 .and affordable

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

ކުޑަ މިންވަރަކަށް

Nominal Develop-

ment

 Plan and work towards

 increasing awareness among

 medical personnel on the

.importance of confidentiality

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

ކުޑަ މިންވަރަކަށް

Nominal Develop-

ment

 Strengthen the monitoring

 mechanism to ensure the

 medical practices are aligned

.with medical ethics

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު 

ސްޕޯޓްސް އެންޑް 

ކޮމިއުނިޓީ 

އެމްޕަވާރމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ރޒް އިސްލާމިކް އެފެއަ

ކުޑަ މިންވަރަކަށް

Nominal Develop-

ment

 Incorporate SRH related

.topics in the Islam module

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު 

ސްޕޯޓްސް އެންޑް 

ކޮމިއުނިޓީ 

އެމްޕަވާރމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ރޒް އިސްލާމިކް އެފެއަ

ކުޑަ މިންވަރަކަށް

Nominal Develop-

ment

 Conduct training programmes

 for the Islam subject teachers

 on the importance of SRH

and the delivery of informa-

.tion to students

ކޮމިޝަންގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓްތަކުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަ މިންވަރު ބެލުން  5.4.4

ރައިޓް ޓު ސެކްޝުއަލް އެންޑް ރީޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތު އެޑިޔުކޭޝަން ރިޕޯޓްގެ ފޮލޯއަޕް ރިޕޯޓު.  5.4.4.1

ރައިޓް ޓު ސެކްޝުއަލް އެންޑް ރީޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތް އެޑިޔުކޭޝަން ރިޕޯޓްގައިވާ 8 ހުށަހެޅުމެއް ތަންފީޒުވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ފޮލޯއަޕް ހެދުމައްޓަކައި ދައުލަތުގެ ކަމާ 

ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން ލިޔުމުން މަޢޫލޫމާތު ހޯދައި، އެމަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒުވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
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އަންހެނުންނާ މެދު ކުރާ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ މުޢާހަދާ )ސީޑޯ(އާ ގުޅިގެން، ދައުލަތްތަކުން އެ މުޢާހަދާ ތަންފީޛުކުރާ މިންވަރު ރިވިއުކުރާ ކޮމިޓިއަށް ފޮނުވުމަށް ޝެޑޯ ރިޕޯޓް   5.4.5

ތައްޔާރުކުރުން

އަންހެނުންނާ މެދު ކުރާ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ މުއާހަދާ )ސީޑޯ( އާ ގުޅިގެން، ދައުލަތްތަކުން ތަންފީޛުކުރާ މިންވަރު ރިވިއުކުރާ ކޮމިޓި )ސީޑޯ ކޮމިޓީ(އަށް ފޮނުވުމަށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.  މި ރިޕޯޓުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ އެކި ކަހަލަ އަނިޔާތަކާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއި، އަންހެނުން ކުރިއަރުވާ ބާރުވެރިކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި، އަންހެނުންނާމެދު 

ތަފާތު ނަޒަރަކުން ދެކެވޭ ދެކުމާއި، އަންހެނުން ޓްރެފިކް ކުރުމާއި، ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާއީ މައިދާނުގައި އަންހެނުންނައް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، ތަޢުލީމާއި، ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި، ސިއްޙަތާއި ޝަރުޢީ 

އަދި އާއިލީ ޙައްޤުތައް ލިބުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަވާ ކަންކަމެވެ. ސީޑޯ ކޮމިޓީއިން ދިވެހި ދައުލަތް ފަސްވަނަ ރިވިއުގެ ދަށުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުވެފައިވާ 

މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުން ފާހަގަވެފައިވާ ކަންކަމަށް މި ރިޕޯޓުގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި މަދަނީ 

ޖަމުޢިއްޔާތަކުންނެވެ. 

އެޓޯލް މޮނިޓަރިންގ: އަންހެނުންނާ މެދު ކުރާ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ މުޢާހަދާ )ސީޑޯ(ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ދެވަނަ ފަހަރަށް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް   5.4.6

ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 2 އަތޮޅަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުން

މިންވަރު  ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅުންތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރިވިއުކުރުމަށްފަހު  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  ދިވެހިރާއްޖެ  ދަށުން  )ސީޑޯ(ގެ  މުޢާހަދާ  ނައްތާލުމާބެހޭ  ތަފާތުކުރުންތައް  އެންމެހައި  ކުރާ  މެދު  އަންހެނުންނާ 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 2020 ވަނަ އަހަރު 2 އަތޮޅަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އަތޮޅުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ރޭވި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ސުވާލު ކަރުދާސްތައް އެކުލަވާލުމުގެ 

މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ރަށްރަށަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޒިޔާރަތްތައް ކެންސަލް ކޮށް އެ ރަށްރަށުގެ އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވާޗުއަލް މީޓިންތައް ބާއްވާ 

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެއްކުރި މަޢުލޫމާތު ސީޑޯ ޝެޑޯ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 16/2014 )ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާ   5.4.7

ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވޭތޯ އާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހެޅިފައި ވޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2014 )ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން 

އެއްކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ފޮނުވައި  ސިޓީ  ކުންފުންޏަށް   29 ސަރުކާރުގެ  އިދާރާއާއި   60 ސަރުކާރުގެ  ހޯދުމަށްޓަކައި  ހިސާބު  ތަފާސް  މައްސަލަތަކުގެ  އެފަދަ  އާއި  އެކުލަވާލާފައިވޭތޯ  ކޮމިޓީ  ހުއްޓުވުމުގެ 

މަސައްކަތްކުރެވިފައިއެވެ.

އ.ދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކޮމިޓީތަކުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުން  5.4.8

ނައްތާލުމާބެހޭ  ތަފާތުކުރުންތައް  ނަސްލީ  އެންމެހާ  އާއި  )އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރް(  މުޢާހަދާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  އަދި ސިޔާސީ  މަދަނީ  ތެރެއިން  މުޢާހަދާތަކުގެ  ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ )އައިސަރޑް(އާއި އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަދަބު ދިނުމާ ދެކޮޅު މުޢާހަދާ )ކެޓް( އާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ )ސީ.އާރް.ސީ( އާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާ 1 )ސީ.އާރް.ސީ އޯޕ1ީ( އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 

އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާ 2 )ސީ.އާރް.ސީ އޯޕީ 2(، މި ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހާ މުޢާހަދާތައް މުރާޖަޢާކުރާ ކޮމިޓީތަކުން ދިވެހި ދައުލަތް މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ދައުލަތުން ތަންފީޛުކުރަމުން 

ގެންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި 

މުއައްސަސާތައް

ހުށައެޅުންތައް 

ހާސިލްކޮށްފައިވާ 

މިންވަރު

ހުށައެޅުންތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެޑިއުކޭޝަން

ކުޑަ މިންވަރަކަށް

Nominal Devel-

opment

 Budget for the training of student counsellors,

.in all schools

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހެލްތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޔޫތު ސްޕޯޓްސް 

އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ 

އެމްޕަވާރމަންޓް

އެއްވެސް 

ވަރަކަށްޙާޞިލްނުކުރެވޭ

No Progress

 Draw an action plan to recruit NGOs and

 youth groups to conduct SRHE programmes in

.the Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެޑިއުކޭޝަން

އެއްވެސް 

ވަރަކަށްޙާޞިލްނުކުރެވޭ

No Progress

 In collaboration with school managements must

conduct awareness campaigns and advocacy pro-

.grammes for parents about SRHE

ޕަބްލިކް ސަރވިސް 

މީޑިއާ

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް

Positive Prog-

ress

 Ensure that relevant educational programmes

.regarding SRH are created and aired

މޯލްޑިވްސް 

ބްރޮޑްކާށްޓިންގް 

ކޮމިޝަން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ 

ކައުންސިލް

މޯލްޑިވްސް

އެއްވެސް 

ވަރަކަށްޙާޞިލްނުކުރެވޭ

No Progress

 Incorporate SRHE information in the training

.programs conducted for media personnel

ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ކޮމިޝަން އޮފް 

މޯލްޑިވްސް

އެއްވެސް 

ވަރަކަށްޙާޞިލްނުކުރެވޭ

No Progress

 Conduct awareness and advocacy programmes

 for students, parents, education and health care

.professionals on SRHE

ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ކޮމިޝަން އޮފް 

މޯލްޑިވްސް

އެއްވެސް 

ވަރަކަށްޙާޞިލްނުކުރެވޭ

No Progress

 Ensure that relevant educational and awareness

 programmes regarding SRH are created and

.aired on various media outlets
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ޒިޔާރަތްކުރި ތާރީޚް ޒިޔާރަތްކުރި ތަން #

2020 ފެބުރުވަރީ 5 ކ. ހިންމަފުށި ނޭޝަނަލް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ 1

2020 ފެބުރުވަރީ 24، 25 އަދި 26  ރ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 2

2020 އެޕްރީލު 12  ފަރުކޮޅުފުށި ކަރަންޓީން މަރުކަޒު 3

2020 އެޕްރީލު 12 ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް ކަރަންޓީން މަރުކަޒު  4

2020 މެއި 16 ހުޅުމާލޭ ހިޔާ ފެސިލިޓީ 5

2020 މެއި 18

ކ. ވިލިވަރު އައިލެންޑް ކަރަންޓީނު / ޞިއްޙީގޮތުން އެކަހެރިކުރާ 

މަރުކަޒު

6

2020 މެއި 20 ޗައިނާ ސްޓޭޓް ހިޔާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ 7

2020 ޖުލައި 22

ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ 

)ވަރޗުއަލްކޮށް(

8

2020 ޖުލައި 22

އައްޑޫ ސިޓީ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން 

ސެންޓަރ )ވަރޗުއަލްކޮށް(

9

2020 ޖުލައި 22

ގ.ދ. ތިނަދޫ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން 

ސެންޓަރ )ވަރޗުއަލްކޮށް(

10

2020 ޖުލައި 23 ޚާއްޞައެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު )ވަރޗުއަލްކޮށް( 11

2020 ޖުލައި 23 ފިޔަވަތި )ވަރޗުއަލް ވިޒިޓް( 12

2020 ސެޕްޓެންބަރު 7 ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ )ވަރޗުއަލް ވިޒިޓް( 13

2020 އޮކްޓޫބަރު 8

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފިޔަވަތީގެ ކުދިންނާއި މުވައްޒަފުން 

ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ގެންގޮސްފައިވާ ބީޗް ޕެލެސް ގެސްޓް ހައުސް

14

2020 ނޮވެންބަރު 8، 9 އަދި 10 އައްސޭރި ޖަލު 15

މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތްތައް  5.5.1.1

ހިއުމަން ރައިޓްސް މޮނިޓަރިންގ ޓޫލްކިޓް ތައްޔާރުކުރުން  5.4.9

ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ )އައިސަރޑް( ގައިވާ ކަންކަން 

ވަނީ  މަސައްކަތް  އެކުލަވާލުމުގެ  އިންޑިކޭޓަރތައް  ބިނާކޮށް  މިންގަނޑުތަކަށް  ބަލާނެ  ދެނެގަތުމުގައި  މިންވަރު  ތަންފީޛުވާ 

ކުރެވިފައެވެ. އަދި އިންޑިކޭޓަރތައް އިންސާނީ ޙައްގުތައް މޮނިޓަރކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

މޮނިޓަރިންގ ޓޫލްކިޓުގައި ހިމެނޭނެއެވެ.   

5.4.10  ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޢާއްމުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުން 

ކޯވިޑް-91 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް 

ރަށު  ރައްޔިތުންނަށާއި  ޢާއްމު  ދިރިއުޅޭ  އަތޮޅުތެރޭގައި  އާއި  މާލެ  މިގޮތުން  އެކުލަވާލެވުނެވެ.  ކަރުދާސްތަކެއް  ސުވާލު 

ކައުންސިލްތަކަށް އެ ސުވާލު ކަރުދާސް ގޫގުލް ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 26 އެޕްރީލު 2020 ވަނަ ދުވަހު 

ސަރކިއުލޭޓްކުރެވި ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އަޕްޑޭޓް ވަނީ ހޯދިފައެވެ. މި ފޯމު ތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތައް އެނަލައިޒުކޮށް 

ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދެވުނެވެ. މި ރިޕޯޓް ތަކުން 

ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ އިތުރަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަންކަން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ 

ވަނީ ޙިއްޞާ ކުރެވިފައެވެ. އަދި ފޯމުތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު ތަކުގައި އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަމެއް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި 

ފޯމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވައި ވަގުތުން ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅި ޙާލު 

އަޙުވާލު ބެލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

5.4.11  ރިފްލެކްޓިން 15 އިޔަރސް »ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް« ސާވޭ 

ފެމިލީ  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީއާއި  މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ސާވޭ  ފޮލޯއަޕް  ދެވަނަ  ސަރވޭގެ  ލައިފް  އޮފް  ސައިޑް  ރައިޓްސް  ދަ 

ގެންގޮސްފައެވެ.  ކުރިއަށް  އަހަރުތެރޭ  ވަނަ   2019 ވަނީ  ކޮމިޝަނުން  ގުޅިގެން  )އެފް.ޕީ.އޭ(އާ  އޮތޯރިޓީ  ޕްރޮޓެކްޝަން 

ކޯވިޑ19ް ބަލިމަޑުކަމާއި  ގުޅިގެން ދިރާސާ ޝާއިއުކުރުން ފަސްކުރެވި މި އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ 

ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 2020 ޑިސެންބަރު 10 ވަނަ ދުވަހު މި ދިރާސާގެ ރިޕޯޓް އިފްތިތާޙް ކުރެވި މިހާރު ވަނީ ހިއުމަން 

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމު ކުރެވިފައެވެ. 

ރައިޓް ސައިޑް އޮފް ލައިފް ސާވޭ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން 

ހޭލުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި މި ކޮމިޝަނާ، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 

މެދުގައި  މީހުންގެ  ދިރިއުޅޭ  ރާއްޖޭގައި  ދައުރާމެދު  އަދާކުރާ  މުއައްސަސާތަކުން  އެހެން  މަސައްކަތްކުރާ  ކަށަވަރުކުރަން 

މި ސަރވޭގެ  ލޮންޖިޓިއުޑިނަލް ސަރވޭއެކެވެ.  ކުރިއަށްގެންދާ  މަޤްޞަދުގައި  ދެނެގަތުމުގެ  މިންވަރު  އޮތް  ހޭލުންތެރިކަން 

ބޭސްލައިން ސަރވޭ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުން ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ 2005 ވަނަ އަހަރު އަދި ފުރަތަމަ ފޮލޯއަޕް ސަރވޭ ރިޕޯޓު 

ޝާއިއުކޮށްފައި ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރެވެ. މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ފޮލޯއަޕް ސަރވޭގެ ރިޕޯޓުގައި 2005 

އަދި 2011 ގައި ކުރެވުނު ދެ ސަރވޭއިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތްގޮތް އަޅާކިޔާލެވިފައިވާނެއެވެ.

  ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް ސަރވޭގެ ދެވަނަ ފޮލޯއަޕް ސާވޭ 

ލޯންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން

6667

ށް މަ ގަތު ވަރު ދެނެ ހިނގާ މިން އް ހިނގާ ނު ތަ އް ތަ ން ހުރި ކަ އްޤުތަކާ ގުޅުން ނީ ޙަ ސާ ން އި

އް  ތަ ކަތް އް ށްފައިވާ މަސަ ން ކޮ މް އި .ޕީ. އެ ން އެ

5.5

މީހުން  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ދައުލަތުގެ  ގެއްލޭގޮތަށް  މިނިވަންކަން 

ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، 

އެފަދަ ތަންތަނުގައި، އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ އަދި ދަށުދަރަޖައިގެ 

ތަނަކަށް   17 މޮނިޓަރކުރުމަށް  ބަލައި  ހިންގާތޯ  ޢަމަލުތައް 

ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި 15 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތާއި 

2 ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތް ހިމެނެއެވެ. 15 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ 

ތެރޭގައި ވަރޗުއަލްކޮށް )އޮންލައިންކޮށް( ކޮށްފައިވާ 06 ޒިޔާރަތް 

ހިމެނެއެވެ. 

ޒިޔާރަތްތައް  5.5.1



އެން.ޕީ.އެމްއިން ކުރި ޒިޔާރަތްތަކަށްފަހު އެކުލަވާލެވުނު ރިޕޯޓުތައް    5.5.2  

ތަފްޞީލުޙިއްޞާ ކުރެވުނު މުއައްސަސާތައްޙިއްސާ ކުރެވުނު ތާރީޚުރިޕޯޓު#

ނޭޝަނަލް ރީހެބިލިޓޭޝަން 1

ސެންޓަރަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ 

ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ، 2020 ފެބުރުވަރީ 10

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

އަދި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ  

2020 ފެބުރުވަރީ 5 ގައި ނޭޝަނަލް 

ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ 

ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު

ފަރުކޮޅުފުށި ކަރަންޓީން 2

މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ 

ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު

2020 އެޕްރީލު 21

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް،

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ،

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ، ނޭޝަނަލް 

އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ، 

2020 އެޕްރީލު 12 ގައި ފަރުކޮޅުފުށި 

ކަރަންޓީން މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ 

ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް 3

ކަރަންޓީން މަރުކަޒަށް ކުރި 

މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް،2020 އެޕްރީލު 21

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ،

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ، ނޭޝަނަލް 

އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ، 

2020 އެޕްރީލު 12 ގައި ހުޅުލޭ އައިލެންޑް 

ހޮޓެލް ކަރަންޓީން މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ 

ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު

4

ހުޅުމާލޭ ހިޔާ ފެސިލިޓީއަށް 

ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ 

ރިޕޯޓް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް،2020 މެއި 18

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ،

ނޭޝަނަލް ޑިސަރސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ، ނޭޝަނަލް 

އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ، 

2020 މެއި 16 ހުޅުމާލޭ ހިޔާ ފެސިލިޓީއަށް 

ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް

ކ. ވިލިވަރު އައިލެންޑް 5

ކަރަންޓީނު / ޞިއްޙީގޮތުން 

އެކަހެރިކުރާ މަރުކަޒަށް ކުރި 

މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް،2020 މެއި 22

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ،

ނޭޝަނަލް ޑިސަރސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ، ނޭޝަނަލް 

އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ،

2020 މެއި 18 ގައި ކ.ވިލިވަރު އައިލެންޑް 

ކަރަންޓީނު / ޞިއްޙީގޮތުން އެކަހެރިކުރާ 

މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު

ޗައިނާ ސްޓޭޓް ހިޔާ 6

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް ކުރި 

މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް،2020 މެއި 28 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ،

ނޭޝަނަލް ޑިސަރސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ، ނޭޝަނަލް 

އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ

2020 މެއި 20 ގައި ޗައިނާ ސްޓޭޓް ހިޔާ 

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ 

ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު

ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތްތައް  5.5.1.2  

ޒިޔާރަތްކުރި ތާރީޚް ޒިޔާރަތްކުރި ތަން #

02020 އޮކްޓޫބަރު 20 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 1

2020 ނޮވެންބަރު 8 ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރ 2

ޒިޔާރަތްތަކަށްފަހު އެކުލަވާލެވުނު އަވަސް ކަރުދާސްތައް   5.5.1.3  

ރިޕޯޓު#
ޙިއްސާ ކުރެވުނު 

ތާރީޚު

ޙިއްސާ ކުރެވުނު 

މުއައްސަސާތައް
ތަފްޞީލު

ކުޑަކުދިންގެ 1

ހިޔާއަށް 2019 

ވަނަ އަހަރު ކުރި 

ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ 

އަވަސް ކަރުދާސް

2019 ނޮވެންބަރު 28 ގައި 2020 ޖަނަވަރީ 20

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށްކުރި 

ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ 

އަވަސްކަރުދާސް

ރ. އުނގޫފާރު 2

ޕޮލިސް 

ސްޓޭޝަނަށް 

2020 ވަނަ 

އަހަރު ކުރި 

މޮނިޓަރިންގ 

ޒިޔާރަތުގެ އަވަސް 

ކަރުދާސް

 2 0 2 0

ރި  ވަ ރު ބު ފެ

27

2020 ފެބުރުވަރީ 24 ން 

26 އަށް ރ. އުނގޫފާރު 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި 

މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ 

އަވަސް ކަރުދާސް  

ޕޮލިސް 3 ދޫނިދޫ 

ށް  ލަ އަ ޑި ޓޯ ސް ކަ

2020 ވަނަ އަހަރު 

ފޮލޯއަޕް  ކުރި 

އަވަސް  ޒިޔާރަތުގެ 

ކަރުދާސް

 2 0 2 0

ރު  ބަ ން ސެ ޑި

1

2020 އޮކްޓޫބަރު 20 ގައި 

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް 

ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ 

އަވަސް ކަރުދާސް

އައްސޭރި ޖަލަށް 4

2020 ވަނަ 

އަހަރު ކުރި 

މޮނިޓަރިންގ 

ޒިޔާރަތުގެ އަވަސް 

ކަރުދާސް

 2 0 2 0

ރު  ބަ ން ސެ ޑި

29

2020 ނޮވެންބަރު 8 ން 

10 އަށް އައްސޭރި ޖަލަށް 

ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ 

އަވަސް ކަރުދާސް

ފާހަގަކުރެވޭ  ޒިޔާރަތުގައި  ކަރުދާހަކީ،  އަވަސް  ނޯޓު: 

އަޅަންޖެހޭނެކަމަށް  ފިޔަވަޅެއް  އަވަސް  އަދި  މުހިއްމު 

ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ޒިޔާރަތާގުޅޭގޮތުން  ކަރުދާހެކެވެ.  އެކުލަވާލާ 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފެންނަ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ދައުލަތަށް 

ޒިޔާރަތާގުޅިގެން  ހުށައަޅާނީ  ކަންކަން  ހުށަހަޅާ 

ތައްޔާރުކުރާ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓުގައެވެ. މި ރިޕޯޓު ކަމާގުޅޭ 

އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.

68
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އެން.ޕީ.އެމް. ގެ ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ އެންގުންތައް  5.5.4

ތަފްޞީލްއެންގުން ރައްދުވާ އިދާރާތާރީޚްއެންގުން#

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް އަށް 1

2020 އޮކްޓޫބަރު 20 ގައި ކުރި 

ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އެ 

ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ފެނުގެ މައްސަލައާ 

ގުޅޭ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ އެންގުން

ޕޮލިސް 2020 އޮކްޓޫބަރު 27 މޯލްޑިވްސް 

ސަރވިސް

މި އެންގުން އެމް.ޕީ.އެސް އަށް 

އަންގާފައިވާކަން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް، 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަދި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ 

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ލިޔުމުން 

ޙިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ.

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 2020 އޮކްޓޫބަރު 

20 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގައި އެ 

ކަސްޓޯޑިއަލުގެ އެކި ތަންތަނުން ނަގާފައިވާ ފެނުގެ 

ސާމްޕަލް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް 

ފޮނުވައިގެން ތަޙުލީލު ކުރުމުން އެ ފެން ޤައުމީ އަދި 

ނޑުތަކަށް  ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ މިންގަ

ނުފެތޭކަމަށް އެ ފެނުގެ ނަތީޖާއިންނާއި އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ 

އަދި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ފަންނީ ލަފާއިން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެ ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ފެނުގެ މި 

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސްއަށް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ ޤާނޫނީ 

އެންގުން

އައްސޭރި ޖަލަށް 2020 2

ނޮވެންބަރު 8 ން 10 އަށް ކުރި 

ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އެ 

ޖަލުގެ ފެނުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ 

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ އެންގުން

ކަރެކްޝަނަލް 2020 ނޮވެންބަރު 20 މޯލްޑިވްސް 

ސަރވިސް

އެމް.ސީ. އެންގުން  މި 

އަންގާފައިވާކަން  އެސްއަށް 

ގެ  ޔާ އް ރި ހޫ މް ޖު ލް ސު އީ ރަ

ރައްޔިތުންގެ  އޮފީސް، 

އަދި  އިދާރާ  މަޖިލީހުގެ 

ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ގެ  ޒް އާ ފެ އެ

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ލިޔުމުން 

ޙިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ.

އައްސޭރި ޖަލަށް 2020 ނޮވެންބަރު 8 ން 10 އަށް 

ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގައި އެ ޖަލުގެ އެކި 

ތަންތަނުން ނަގާފައިވާ ފެނުގެ ސާމްޕަލް މޯލްޑިވްސް 

ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ )އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ( އަށް 

ފޮނުވައިގެން ތަޙުލީލު ކުރުމުން އެ ފެން ޤައުމީ އަދި 

ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން )ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ( ގެ 

ނޑުތަކަށް ނުފެތޭކަމަށް އެ ފެނުގެ  މިންގަ

ނަތީޖާއިންނާއި އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ އަދި ހެލްތް 

ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ)އެޗް.ޕީ.އޭ( ގެ ފަންނީ ލަފާއިން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެ ޖަލުގެ ފެނުގެ މި މައްސަލަ 

ޙައްލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 

ސަރވިސްއަށް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ ޤާނޫނީ 

އެންގުން

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފިޔަވަތީގެ 7

ކުދިން ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިތިބި 

“ބީޗް ޕެލަސް” އަށް ކުރި 

ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2020 އޮކްޓޫބަރު 15

އިދާރާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް 
ސަރވިސަސް، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

2020 އޮކްޓޫބަރު 8 ގައި ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން 

ފިޔަވަތީގެ ކުދިން ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިތިބި “ބީޗް 

ޕެލަސް” އަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް

ޒިޔާރަތްތަކުގައި ނަގާދީފައިވާ ސެޝަންތައް  5.5.3

އެން.ޕީ.އެމް. އިން 2020 ވަނަ އަހަރު ރ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި މި ސްޓޭޝަންގެ 32 މުވައްޒަފުންނަށް އެން.ޕީ.އެމް. އަކީ ކޮބައިކަމާއި އެން.ޕީ.އެމް. ގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ޔޫ.އެން ސްޓެންޑަރޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދަ ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަރސް )މަންޑޭލާ ރޫލްސް(، ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އަދި 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013( އާ ގުޅޭގޮތުން ސެޝަންތައް ނަގާދެވިފައިވެއެވެ.
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މިނިމަމް -  ރޑް  ސްޓެންޑަ ޔޫ.އެން 

ރޫލްސް ފޯރ ދަ ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް 

)އެސް.އެމް.އާރު(،  ޕްރިޒަނަރސް 

ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 )އެންޓި - 

ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013(

7071



ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ރިމޯޓް މޮނިޓަރިންގ ގެ މަސައްކަތްތައް   5.5.7

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރިމޯޓް މޮނިޓަރިންގ ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީތަކާއި، މޮނިޓަރިންގ ސުވާލު ކަރުދާސް އަދި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް  5.5.7.1

ޤައުމަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން/ކުދިން ބަންދުކުރާ/ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކަށް އެން.ޕީ.އެމް. އިން ޒިޔާރަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް   •

ޙާލަތްތަކުގައި އެން.ޕީ.އެމް. ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.

އުޞޫލެއް  ގެންދާނެގޮތުގެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  ބައިވެރިވެ،  އިން  އެން.ޕީ.އެމް.  ޒިޔާރަތްތަކުގައި  ކުރާ  ކޮމިޝަނުން  ޙާލަތްތަކުގައި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  އެހެނިހެން  އަދި  ޞިއްޙީ  ދިމާވާ  ޤައުމަށް   •

އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. އަދި މި އުޞޫލު އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކާއި، ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒާއި، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ މަރުކަޒުތަކާއި،   •

ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކާއި، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި، ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތަކާއި، ޖަލުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ސުވާލު ކަރުދާސްތަކެއް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. 

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ ކަރަންޓީން އަދި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޓޫލްތައް އެކުލަވާލާ، ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަށް ފޮނުވާ   •

މަޝްވަރާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ، ފިޔަވަތި އަދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް އެ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ސުވާލު   •

ކަރުދާހަށް އެ މަރުކަޒުތަކުން ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މީހުންނާއި ކުދިން ބަންދުކޮށް ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ފަރާތުން އީ-މެއިލް އަދި ސިޓީ މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި،   •

ސްކައިޕް ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް، އެ ތަނުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކޮށްފައިވެއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މީހުންނާއި ކުދިން ބަންދުކޮށް ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން ކ. މާފުށީ ޖަލު، މާލޭ ޖަލު، ކ. ހިންމަފުށި އައްސޭރި ޖަލު، އަދި ހުޅުމާލެ ޖަލު/ ހުޅުމާލެ   •

ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ތަރުތީބެއްނެތި ހޮވާލެވުނު ފަރާތްތަކާ ސްކައިޕް ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުވަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރި މަސައްކަތް  5.5.5

މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ތަންތަނަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން ކުރިން ކޮށްފައިވާ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ 

ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ފޮލޯއަޕް ހެދުމުގެ ގޮތުން ޕްލޭނެއް އެކުލަވައި، އެއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ ބަލާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުން ފެށިގެން 

މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން، 2020 މާރިޗު 12 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށް އޮފީސްތައް 

ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމާގުޅޭ 3 އިދާރާއަކަށް ސިޓީ ފޮނުވައި، 5 

އެންޑް ސޯޝަލް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޕޮލިސް ސަރވިސް،  މޯލްޑިވްސް  އެގޮތުން،  މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.  ބެލުމުގެ  މިންވަރު  ތަންފީޛުކުރެވިފައިވާ  ހުށަހެޅުންތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ތަނަކަށް 

ސަރވިސަސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން، ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މީހުންނާއި ކުދިން ކަރަންޓީންކޮށް އެކަހެރިކުރާ ފެސިލިޓީތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ 

ހުށަހެޅުންތަކުގެ ފޮލޯއަޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ވިލިވަރު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ، ހުޅުމާލެ ހިޔާ ފެސިލިޓީ، ފަރުކޮޅުފުށި ކަރަންޓީ ފެސިލިޓީ އަދި ޗައިނާ ސްޓޭޓް ހިޔާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ފޮލޯއަޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ޖަވާބު މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައި ނުވެއެވެ.

2008 ން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެން.ޕީ.އެމް. އިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ރިޕޯޓު  5.5.6

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުންނާއި ކުދިން ބައިތިއްބާ އަދި ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކަށް 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކާއި، ކޮށްފައިވާ 

އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކާގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ރިޕޯޓް އާއްމުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ރިޕޯޓު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ 5 ވަނަ ދައުރުގައެވެ.

މި ރިޕޯޓްގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013(ގެ 44 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް އަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ 

ގޮތުން، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުންނާއި ކުދިން ބައިތިއްބާ އަދި ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކަށް 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 156 )ސަތޭކަ ފަންސާސް ހައެއް( 

ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމާއި، އޭގެތެރޭގައި 126 )ސަތޭކަ ސައްބީސް( މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތާއި، 24 )ސައުވީސް( ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތާ އަދި 6 )ހައެއް( ތީމެޓިކް ޒިޔާރަތް ހިމެނޭކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ޒިޔާރަތްތަކާ 

ގުޅިގެން 141 )ސަތޭކަ ސާޅީސް އެކެއް( ރިޕޯޓު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 14 )ސާދަ( ރިޕޯޓު އިންޓަރނަލް ރިޕޯޓުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާކަމާއި، ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި 

ޖުމްލަ 1887 )އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތެއް( ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެން.ޕީ.އެމް. ގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާއި، ދަތިތައް ދިމާވެފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން، އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ލިބުމުގައި ދަތިތައް ހުރިކަމާއި، މުވައްޒަފުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ވުރެ މަދުކަމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތާގުޅޭ ތަމްރީނުތައް އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ފޯރުކޮށްނުދެވުމުގެ 

ސަބަބުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުން މިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
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ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރިމޯޓް މޮނިޓަރިންގއަށް، ހަފުތާއަކު 1 ފަހަރު މަރުކަޒުތަކުން އަދާހަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން  5.5.7.2

ކޯވިޑް-91 އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކާއި، ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކާއި، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒާއި، ނޭޝަނަލް   •

ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ މަރުކަޒުތަކާއި، ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކާއި، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި، ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތަކާއި، ޖަލުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް އެ މަރުކަޒުތަކަށް ހަފްތާއަކު 

އެއް ފަހަރު އަދި ދެ ހަފްތާއިން އެއް ހަފްތާގައި ގޫގުލް ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ސުވާލު ކަރުދާހެއް ފޮނުވައި އެ މަރުކަޒުތަކުގެ އަދާހަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެގޮތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ 

ޚުލާޞާއެއް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުރެވުނު ޒިޔާރަތްތައް  5.5.7.3

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ގޮތުން އެކަހެރި ކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 'ހިޔާ ފެސިލިޓީ' އަށް 2020 މެއި 16 ގައި ކުރި މޮނިޓަރިންގ   •

ޒިޔާރަތުގެ ޚުލާޞާ  ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައި އެ ރިޕޯޓުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް ދީފައިވެއެވެ. 

ކުރި  ސްޓޭޝަނަށް  ޕޮލިސް  އުނގޫފާރު  ރ.   1 ތަސްވީރު  

ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ވެރިންނާއެކު  ސްޓޭޝަންގެ  އެ  ޒިޔާރަތުގައި 

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން

ކުރި  ސްޓޭޝަނަށް  ޕޮލިސް  އުނގޫފާރު  ރ.   2 ތަސްވީރު 

ޒިޔާރަތުގައި އެ ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ 

ތަމްރީން ސެޝަންގެތެރެއިން

ޖަލުގެ  އެ  ޒިޔާރަތުގައި  ޖަލަށްކުރި  އައްސޭރި   3 ތަސްވީރު  

އިސްވެރިންނާއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެތެރެއިން

ތަސްވީރު  4 ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ނެޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރަށްކުރި 

މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެތެރެއިން 

ތަސްވީރު 6 އައްސޭރި ޖަލަށް 2020 ނޮވެންބަރު 8 ން 10 

މައްސަލައާ  ފެނުގެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ޒިޔާރަތުގައި  ކުރި  އަށް 

އެންގި  ސަރވިސްއަށް  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ގުޅިގެން 

ކޮމިޝަނުގެ އެންގުމާގުޅޭގޮތުން އެމް.ސީ.އެސްގެ އިސްވެރިންނާއެކު 

ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެތެރެއިން

ތަސްވީރު  5 ޗައިނާ ސްޓޭޓް ހިޔާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށްކުރި 

ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން
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މީޑިއާ އަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން    5.6.2

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި 

މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ޢާއްމުންނާ ހިއްސާކުރުމުގެގޮތުން އަންނަނިވި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

ބައިވެރިވި ބޭފުޅުން މީޑީއާ ތާރީޚް ހައްގު

ސ. އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ ޚަދީޖާ ލިމްޔާ 

އަދި އ. އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 

ޢަބްދުهللا މުސްލިޙް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު 1 ޖަނަވަރީ 2020 އުމުރުން ދުވަސްވީ 

މީހުންގެ ހައްގުތައް

.1

އ. އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ ފާތިމަތު އަޙްމަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު 16 ޖަނަވަރީ 2020 އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް  .2

އާރިޒާ ރަޝީދު )އެންޖީއޯ( ސީނިއަރ ބިއުރޯ 

އޮފިސަރ ނަޖްމަ ޢަބްދުهللا

ޓީވީއެމް 23 ޖަނަވަރީ 2020 އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް  .3

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސރ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު 

އަދި އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒަޔާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު 27 ޖަނަވަރީ 2020 އުމުރުން ދުވަސްވީ 

މީހުންގެ ހައްގުތައް

.4

ސ. އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް 

އަދި 

ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ ނަޖްމާ ޢަބްދުهللا

ރާއްޖެ ޓީ ވީ 28 ޖަނަވަރީ 2020 އުމުރުން ދުވަސްވީ 

މީހުންގެ ހައްގުތައް

.5

ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ ނަޖްމާ ޢަބްދުهللا 

އަދި އ. އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ ފާތިމަތު 

އަޙްމަދު

އައިސް ޓީވީ 30 ޖަނަވަރީ 2020 އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް .6

ސެކްރެޓަރި ޖެނެރަލް އެންޕީއެމް ގެ 

ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު ޝަރީފް، އައިޑީ ގެ 

ޑިރެކްޓަރ ފާތިމަތު ނިލްފާ، އޭޑީގެ ޑިރެކްޓަރ 

އާއިޝަތު ޝިފާނާ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު 11 ފެބުރުވަރީ  2020 ވަޒީފާގެ ހައްގުތައް .7

އ. އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ ފާތިމަތު އަޙްމަދު 

އަދި ޞަފާތު )ވިމެން އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ(

ޓީވީއެމް  12  ފެބުރުވަރީ  2020 އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް .8

2020 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޢާއްމުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައާއި މީޑިއާގެ އެކި ވަސީލަތްތަކާއި މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާ އަދި ކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތާއި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ޢާއްމުކޮށްފައިވާނެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު، ކޮމިޝަނުގެ އެކި މަސައްކަތްތަކާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 

މީޑިއާއިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ސުވާލުތަކަށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ޚައްޞާޞް ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ވަޒަންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާއްމުކުރެވުނު ޚަބަރުތައް  5.6.1.1

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 9 )ނުވަ( ޚަބަރެއް ތައްޔާރުކުރެވި، ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓާއި މީސްމީޑިއާގައި ޝާއިޢުކޮށް މީޑިއާތަކާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާއްމު ކުރެވުނު ނޫސްބަޔާން   5.6.1.2

މެދުވެރިކޮށް  ވަސީލަތްތައް  އެކި  މީޑިއާގެ  އަދި  މަންސަތައް  މީސްމީޑިއާގެ  ވެބްސައިޓާއި  ކޮމިޝަނުގެ  ނޫސްބަޔާނެއް  )ސޯޅަ(   16 ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  ޙައްޤުތައް  އިންސާނީ  އަހަރު  ވަނަ   2020

ޢާއްމުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ށް ނަ ކޮމިޝަ ން  ގޮތު މުގެ  ތްކުރު މާޔަ ޙި އް  އްޤުތަ ޙަ ނީ  ސާ ން  އި

ގެ ޑިއާ މީ އް  ތަ ޅުން ހެ ށަ ހު ޅާ  ހަ ށަ ހު ތަކާއި  ލު ޔާ ޚި ނަ   ފެން

ން މުކުރު އް ށްގެން ޢާ ކޮ ން ނު އް ބޭ ތަ ތް ލަ ވަސީ

5.6

ޚަބަރު އަދި ނޫސްބަޔާނުގެ ޒަރީއާއިން ޢާއްމުކުރެވުނު މަޢުލޫމާތ5.6.1ު
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ސ. އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މޫސާ 

އިލްހާމް އަދި 

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު އަމީޒް

ވީ ޓީވީ 5  އޭޕްރީލް 2020 ކޯވިޑް 19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން .14

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ހަމިއްޔާ 

ލަތީފް އަދި އ. އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ 

ފާތިމަތު އަހްމަދު

ރާއްޖެ ޓީވީ 8  އޭޕްރީލް 2020 ކޯވިޑް 19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން .15

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ހަމިއްޔާ 

ލަތީފް އަދި އ. އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ 

ހުސައިން ޖަމީލް

ޓީވީއެމް 13  އޭޕްރީލް 2020 ކޯވިޑް 19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން .16

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު 

އަމީޒް)ފޯނުން(

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 

އަޑު

14 އޭޕްރީލް 2020 ކޯވިޑް 19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން .17

ރައީސް އާމިނަތު އީނާސް )ފޯނުން( ޓީވީއެމް 14 އޭޕްރީލް 2020 ކޯވިޑް 19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން .18

ރައީސް އާމިނަތު އީނާސް )ފޯނުން( ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 

އަޑު

17  އޭޕްރީލް 2020 ކޯވިޑް 19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން .19

ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިފާނާ )ފޯނުން( ޓީވީއެމް 21  އޭޕްރީލް 2020 ކޯވިޑް 19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން .20

އ. އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ ފާތިމަތު 

އަހްމަދު )ފޯނުން(

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 

އަޑު

22 އޭޕްރީލް 2020 ކޯވިޑް 19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން .21

އ. އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ ހުސައިން 

ޖަމީލް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 

އަޑު

30 އޭޕްރީލް 2020 ކޯވިޑް 19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން .22

ލީގަލް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ނައްފަތު 

އަބްދުލްވައްހާބް އަދި އ. 

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ މުހައްމަދު 

ޖާބިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަޑު

16 މޭ  2020 ވިސިލްބްލޯވަރސް ޕްރޮޓެކްޝަން 

ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން

.23

ސ. އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މޫސާ 

އިލްހާމް އަދި 

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު އަމީޒް

ސަންގް ޓީވީ 16 ޖޫން 0202 ކޯވިޑް 19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން .24

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް )ފޯނުން( ދިވެހި ޗެނެރަލް 20 ޖޫން 2020 އެޗް އާރ ސީއެމް ގެ އޮފީސް 

އިމާރާތުގައި ފެން ބޮޑުވުމާގުޅިގެން 

.25

ސ. އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް 

އަދި 

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒަޔާން

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑު 2  މާޗް  2020 ވޯޓަރސް އެޑިއުކޭޝަން  .9

ސ. އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމް 

އަދި 

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު އަމީޒް

ޓީވީއެމް 2  މާޗް  2020 ވޯޓަރސް އެޑިއުކޭޝަން  .10

ސ. އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ ޚަދީޖާ ލިމްޔާ 

އަދި އ. އެޑިއުކޭޝަން  އޮފިސަރ ފާތިމަތު 

އަޙްމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު 8 މާޗް  2020 އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް .11

ލީގަލް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ނައްފަތު 

އަބްދުލްވައްހާބް އަދި އ. އިންވެސްޓިގޭޝަން 

އޮފިސަރ މުހައްމަދު ޖާބިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު 19 މާޗް  2020 ވިސިލްބްލޯވަރސް 

ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓްގެ 

މަސައްކަތްތަކާ 

ގުޅޭގޮތުން

.12

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ހަމިއްޔާ ލަތީފް 

އަދި ސ. އޮފިސަރ އާދަމް ފާޟިލް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑު 5  އޭޕްރީލް 2020 ކޯވިޑް 19 ގެ ހާލަތާއި 

ގުޅިގެން

.13

އ. އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ ހުސައިން 

ޖަމީލް )ފޯނުން(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު 25 ޖޫން 2020 އަނިޔާގެ ޝިކާރަކަށްވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން 
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އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒަޔާން

އަޙްމަދު ވިސާމް )އެންވަޔަމަންޓް 

މިނިސްޓްރީ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު 24 ޑިސެންބަރު 2020 އެންވަރަމަންޓްސް، ބިޒްނެސް އެންޑް ހިއުމަން 

ރައިޓްސް

.39

މެންބަރު މުއުމިނާ ވަޙީދު ވިމެންސް 

އެމްބެސެޑަރ އަނީސާ އަހްމަދު 

ޕީއެސް އެމް ނިއުސް  26 ނޮވެންބަރު 2020 އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް .40

މެންބަރު އާމިނަތު ޝިފާތު 

އަބްދުއްރައްޒާގް އަދި ނަދާ ޝަރީފް 

)ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ(

ސަންގު ޓީވީ 8 ޑިސެންބަރު 2020 އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް .41 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ގުޅުންތައް ޤާއިމުކޮށް ބަދަހިކުރުން  5.6.3

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ފަރާތްތަކާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

ބޭނުންވާ ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބޭރުގެ 15 ފަރާތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާމެދު 5 ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ބައްދަލުކުރެވުނު ފަރާތްތައް

ނޭޝެނަލް ކޮމިޝަން އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް -އިންޑޮނޭޝިއ1ާ

އަފްޣާން އިންޑިޕެންޑަންޓް ހިއުމްން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ2ް

ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން –އިންޑިއާ 3

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ޕާކިސްތާނ4ް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ސްރީލަންކ5ާ

އްސްޓްރޭލިއަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ6ް

ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ބަންގްލަދޭޝ7ް

ފިޖީ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް އެންޓި ޑިސްކްރިމިނޭޝަން ކޮމިޝަން 8

ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ކޮރެއާ 9

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މެލޭޝިއާ 10

ނޭޝަނަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޮންގޯލިއާ 11

މިޔައްމާ ނޭޝަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ12ް

ނިއުޒިލޭންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 13

ކޮމިޝަން އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް –ފިލިޕީންސް 14

ނޭޝަނަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ތައިލޭންޑ15ް

އަހްމަދު ޠަލާލް )ޓްރާންސްޕޭރެންސީ 

މޯލްޑިވްސް( 

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު އަމީޒް

ސަންގު ޓިވީ 19 އޮގަސްޓް 2020 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  .27

ހޫދު އައްބާސް )އެލް އާރް އޭ(

އ. އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ ހުސައިން 

ޖަމީލް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑު 24 އޮގަސްޓް 2020 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  .28

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު އަމީޒް ދިވެހި ޗެނަލް 27 އޮގަސްޓް 2020 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  .29

ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އެމްބެސެޑަރ 

މުޙައްމަދު ޝިހާބް

އ. އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ ހުސައިން 

ޖަމީލް

ރާއްޖެ ޓީވީ 30 އޮގަސްޓް 2020 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  .30

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު އަމީޒް

މައުރޫފް )ޓީމް(

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑު 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  .31

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒަޔާން

މިޒީ މުސްތަފާ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް

ޕީއެސްއެމް ނިއުސް  11 ސެޕްޓެންބަރ 2020 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  .32

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު އަމީޒް

މަރްޔަމް ޝުނާނާ )ޕީއެލްސީ(

ވީޓީވީ 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން .33

މެންބަރު މުއުމިނާ ވަހީދު މެންބަރު 

އާމިނަތު ޝިފާތު އަބްދުއްރައްޒާގް 

ރާއްޖެ ޓީވީ 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހައްގުތައް .34

އޯލްޑަރ ޕަރސަންސް އެމްބެސެޑަރ 

ރަޒީނާ ތުއްތު ދީދީ އަދި އެޑްވޮކަސީ 

އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒަޔާން

ޕީ އެސް އެމް 1 އޮކްޓޯބަރު 2020 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހައްގުތައް .35

މެންބަރު ޑރ. އަހްމަދު އަދްހަމް 

ޢަބްދުهللا ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. 

ޢަބްދުهللا ނަޞީރު 

ސަންގު ޓީވީ 25 އޮކްޓޯބަރު 2020 އެންވަރަމަންޓްސް، ބިޒްނެސް އެންޑް ހިއުމަން 

ރައިޓްސް 

.36

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒަޔާން

ޝާހީނާ ޢަލީ ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް

2 ނޮވެމްބަރު 2020 އެންވަރަމަންޓްސް، ބިޒްނެސް އެންޑް ހިއުމަން 

ރައިޓްސް

.37

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ އަޙްމަދު އަމީޒް 

އަދި އ. އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 

މުހައްމަދު ޖާބިރު

ރާއްޖެ ޓީވީ 19  ނޮވެންބަރު 2020 ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން .38
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ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކުޑަކުދިން ގްރޫމްކުރުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް. 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސ2020ް ޖުލައި 19

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ތިބޭ  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ސަރވިސް  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް 

އެއްގޮތަށް  އިރުޝާދާއި  ޑޮކްޓަރުގެ  ޤައިދީންނަށް  ބަންދުމީހުންނާއި 

އެންގުމަށް  އެންގި  ކޮމިޝަނުން  އެދި  ފޯރުކޮށްދިނުންމަށް  ބަލިކޮއްތު 

ޢަމަލު ނުކުރުމުން، އަދި ކޮމިޝަނުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ 

އެ ސަރވިސްގެ ޢާއްމު އުޞޫލު، ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް 

ބަލިކޮއްތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުޞޫލު އިޞްލާޙުނުކުރުމުން، އެ އުޞޫލު 

ޢަމަލުކުުރުމުގެ  އެއްގޮތަށް  އެންގުމާއި  ކޮމިޝަނުގެ  އިޞްލާޙުކޮށް 

އަމުރަކަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއިގުޅިގެން ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ 

ބައްދަލުވުން. 

ޑްރަގްސް 2020 ޖުލައި 20 އޮން  އޮފީސް  ނޭޝަންސް  ޔުނައިޓެޑް 

ރީޖަނަލް  )ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ(  ކްރައިމް  އެންޑް 

އޮފީސް ފޯ ސައުތް އޭޝިއަރ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 'ވަރޝުއަލް ރައުންޑް ޓޭބަލް ވިތް ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޕާޓްސް ޓު

 ޕްރެޒެންޓް ދަ ޕްރިލިމިނަރީ ފައިންޑިންގސް އޮފް ދަ  ސިޗުއޭޝަން

 އެނަލިސިސް އިން ދަ އޭރިއަރ އޮފް  ޗިލްޑްރަން އެސޯސިއޭޓެޑް ވިތް

 ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވައިލެންޓް އެކްސްޓްރީމިސްޓް ގްރޫޕްސް' އާ ގުޅޭ

ބައްދަލުވުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރ2020ާ އޮގަސްޓު 27

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިސްލާޙު  އަށް  ޤާނޫނު(  )ފުލުހުންގެ   2/2008 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ހުށަހެޅުމުގެ ބިލާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ކޮމެޓީ 

ބައްދަލުވުން

ޑްރަގްސް 2020 ސެޕްޓެންބަރު 6 އޮން  އޮފީސް  ނޭޝަންސް  ޔުނައިޓެޑް 

އެންޑް ކްރައިމް )ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ( ހެޑްކުއާޓަރސް

ޑްރަގްސް  އޮން  އޮފީސް  ނޭޝަންސް  ޔުނައިޓެޑް 

ރީޖަނަލް  )ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ(  ކްރައިމް  އެންޑް 

އޮފީސް ފޯ ސައުތް އޭޝިއަރ  

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

Meeting on Technical Assistance Needs As-

 sessment )TANA( of the Juvenile Justice

 System in order to identify opportunities to

support the Government of Maldives

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް  5.6.4

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ހަރުދަނާ ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއެކު 13 ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން، 

ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކާއި، އެހެން އިދާރާތަކުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް ހިމެނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުން މުއައްސަސާތަކާއެކު ބޭއްވި މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތައް   5.6.4.1

މަޤްޞަދުބައްދަލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައްތާރީޚު

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2020 ޖަނަވަރީ 14

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާ ޤަވާއިދުތަކާއި 

އުޞޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް. 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 2020 ފެބުރުވަރީ 6

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އަފްޤާނިސްތާން،  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާއި  ބަލަމުންދާ  ކޮމިޝަނުން 

ދިވެހީންގެ  ގުޅިފައިވާ  ޖަމާޢަތްތަކާއި  )ހަނގުރާމަވެރި  ފަދަ  ސީރިއާ 

ތެރެއިން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހާލުގައި ޖެހި ރާއްޖެ އެނބުރު އައުމަށް 

އެދޭ އާއިލާތައް( އެދިގެން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތަކާއި 

ކުރަމުންގެންދާ  މިހާރު  މުއައްސަސާތަކުން  ގުޅުންހުރި  ގުޅިގެން 

މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން   ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމް

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2020 ފެބުރުވަރީ 13

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

މާފުށި ޖަލުގައި ގައިދީންނާއި ކަރެކްޝަންސް އޮފިސަރުންނާއި ދެމެދު 

ހިގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުމަކާއި ގުޅިގެން 2019 ވަނަ އަަހަރުން ފެށިގެން 

ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވުމާއި 

ގުޅޭގޮތުން ޕީ.ޖީ އޮފީހާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސ2020ް ފެބުރުވަރީ 26

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޖެވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑްވްސް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 )ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 

2 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް 

އެފެއާޒް އިން ޤާއިމްކަންޖެހޭ މަރުކަޒުތަކާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލަންޖެހޭ 

ގަވާއިދު ތަކާއި، މަރުކަޒުތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ 
ފަންނީ  މުއައްސަސާތަކުން  ކަމާއިގުޅޭ  ގޮތުން  އެކުލަވާލުމުގެ  ތައް 

އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ބޭއްވިބައްދަލުވުން

އޭ.ޑި.ކޭ ހޮސްޕިޓަލ2020ް މެއި 21

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އޭ.ޑީ.ކޭ ގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން 

ބޭއްވުނު  އެކުގައި  ފަރާތްތަކާއި  ރަސްމީ  ހޮސްޕިޓަލުގެ  އޭ.ޑީ.ކޭގެ 

ބައްދަލުވުން.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް 2020 ޖޫން 9

ރީޖަނަލް  )ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ(  ކްރައިމް  އެންޑް 

އޮފީސް ފޯ ސައުތް އޭޝިއަރ  

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

‘ވަރޝުއަލް ސިޗުއޭޝަން އެނަލިސިސް އޮން ޗިލްޑްރަން އެސޯސިއޭޓެޑް 

ވިތް ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވައިލެންޓް އެކްސްޓްރީމިސްޓް ގްރޫޕްސް’ އާ 

ގުޅޭ ބައްދަލުވުން



ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2020 އޮކްޓޫބަރު 02

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

މޯލްޑިވްސް

ރިޟްވާން އަބްދުهللا ގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓ2020ު އޮކްޓޫބަރު 02

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

މޯލްޑިވްސް

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އާ ދެކޮޅަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ ސުމޯޓޯ މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގައިޑްލައިންއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށާއި، މި މައްސަލަ އަލުން 

ރިވިއުކޮށްދިނުމަށް އެދި  ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ޢާއްމު 2020 އޮކްޓޯބަރ 27

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވީ ފަރާތްތައް.

އޮމްބަޑްސްމަންޓް އޮފީސް އުފެއްދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ 

ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 2020 ނޮވެންބަރު 09

ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ހިއުމަންރައިޓްސް 

މޯލްޑިވްސް

އިޞްލާޙު  އަށް  ޤާނޫނު(  ހުއްޓުވުމުގެ  އަނިޔާ  )ގެވެށި   3/2021 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ފޯ 2020 ނޮވެންބަރު 15 އޮގަނައިޒޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

މައިގްރަންޓްސް )އައި.އޯ.އެމް(

ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ހިއުމަންރައިޓްސް 

މޯލްޑިވްސް

‘މައިގްރޭޝަން ޕްރޮފައިލް އިވެލުއޭޝަން މީޓިންގް’

ކޮމިޝަނުގެ 5 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ތަޢާރަފުވުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، ކުރިއެރުވުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ 

ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށާއި، އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ކޮމިޝަންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ހިއްސާކުރުމަށާއި އަދި ދެ 

މުއައްސަސާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 20 މުއައްސަސާއަކާ ބައްދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަނުން މުއައްސަސާތަކާއެކު ބޭއްވި މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތައް   5.6.4.2

ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްޞަދުބައްދަލުކުރެވުނު ފަރާތްތައްތާރީޚް

ޖުޑިޝަލް 2020 ސެޕްޓެންބަރު 17 އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

މޯލްޑިވްސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން ޤާނޫނު 

ނަންބަރު 3/2102 )ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ  

ޖުޑިޝަރީ ރެގިއުލޭޝަން އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނު 

ނަންބަރު 3/2102 )ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި ގުޅުންހުރި 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން ތަހުޤީޤު ކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ފާހަގަކުރެވޭ 

ތަފާތު މައްސަލަތަކާއި ލޫޕްހޯލްސް ތައް ފާހަގަކޮށް އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

ހޯދުމަށްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮންސަލްޓަންޓާއެކު 

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް 2020 އޮކްޓޫބަރު 19

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

މޯލްޑިވްސް

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާ ގޯނާކުރުން 

ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެ 

ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް.

8485



ސީ.އެފް.ސީ.އެސް.ސ21ީ ޑިސެންބަރު 2020

މެންބަރުން ތަޢާރަފްވެ ވަޑައިގަތުމަށާއި ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތްތައް ޙިއްސާ ކުރުމާ އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ކުރިއެރުވުމުގައި ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ 

ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް

އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލ22ް ޑިސެންބަރު 2020

މެންބަރުން ތަޢާރަފްވެ ވަޑައިގަތުމަށާއި ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތްތައް ޙިއްސާ ކުރުމާ އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ކުރިއެރުވުމުގައި ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ 

ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލ22ް ޑިސެންބަރު 2020

މެންބަރުން ތަޢާރަފްވެ ވަޑައިގަތުމަށާއި ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތްތައް ޙިއްސާ ކުރުމާ އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ކުރިއެރުވުމުގައި ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ 

ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް

ޑަބްލިއު.ޑީ.ސ23ީ ޑިސެންބަރު 2020

މެންބަރުން ތަޢާރަފްވެ ވަޑައިގަތުމަށާއި ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތްތައް ޙިއްސާ ކުރުމާ އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ކުރިއެރުވުމުގައި ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ 

ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް 2020 ނޮވެންބަރު 19

އެންޑް ކްރައިމް )ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ( ރީޖަނަލް 

އޮފީސް ފޯ ސައުތް އޭޝިއަރ  

ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ހިއުމަންރައިޓްސް 

މޯލްޑިވްސް

ވިތް  އެސޯސިއޭޓެޑް  ޗިލްޑްރަން  އޮން  އެނަލިސިސް  ސިޗުއޭޝަން  'ވަރޝުއަލް 

ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވައިލެންޓް އެކްސްޓްރީމިސްޓް ގްރޫޕްސް' އާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުން  

ގެއްލުވާލާފައިވާ 2020 ނޮވެންބަރު 22 މީހުންނާއި،   މަރާލާފައިވާ 

މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަން 

ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ހިއުމަންރައިޓްސް 

މޯލްޑިވްސް

ގެއްލުވާލާފައިވާ  މީހުންނާއި،   މަރާލާފައިވާ  މައްސަލައާއި  ގެ  އަބްދުهللا  ރިޟްވާން 

މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

2020 ޑިސެންބަރު 1

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ހިއުމަންރައިޓްސް 

މޯލްޑިވްސް

މަޢުލޫމާތު  އެލް.އާރ.އޭއިން  މައްސަލަތަކެއްގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަލަމުންދާ  ކޮމިޝަނުން 

ހިއްސާކޮށްފައިނުވާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ރައިޓްސް 2020 ޑިސެންބަރު 2 ހިއުމަން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ހިއުމަންރައިޓްސް 

މޯލްޑިވްސް

ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ 

މަޝްވަރާކުރުމަށް   ގުޅޭގޮތުން  ބިލާ  ހިއްސާކޮށް،  ކޮމެންޓްތައް  މުއައްސަސާތަކުގެ 

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

2020 ޑިސެންބަރު 12

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް 

އެންޑް ކްރައިމް )ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ( ރީޖަނަލް 

އޮފީސް ފޯ ސައުތް އޭޝިއަރ  

ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ހިއުމަންރައިޓްސް 

މޯލްޑިވްސް

‘ވަރޝުއަލް ރައުންޑް ޓޭބަލް ވިތް ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޕާޓްސް ޓު ޕްރެޒެންޓް ދަ 

ޕްރިލިމިނަރީ ފައިންޑިންގސް އޮފް ދަ  ސިޗުއޭޝަން އެނަލިސިސް އިން ދަ އޭރިއަރ 

އޮފް  ޗިލްޑްރަން އެސޯސިއޭޓެޑް ވިތް ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވައިލެންޓް އެކްސްޓްރީމިސްޓް 

ގްރޫޕްސް’ އާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުން
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  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލްސާވިސަސްއާއެކު 

ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

  އޭ.ޕީ.އެފް އެނުއަލް ޖެނެރަލް މީޓިންގ 2020 

އެން.ޖީ.އޯތައ23ް ޑިސެންބަރު 2020

މެންބަރުން ތަޢާރަފްވެ ވަޑައިގަތުމަށާއި ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތްތައް ޙިއްސާ ކުރުމާ އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ކުރިއެރުވުމުގައި ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ 

ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް

24 ޑިސެންބަރު 2020
އައްޑޫ ސިޓީ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ 

ވެރިން

މެންބަރުން ތަޢާރަފްވެ ވަޑައިގަތުމަށާއި ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތްތައް ޙިއްސާ ކުރުމާ އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ކުރިއެރުވުމުގައި ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ 

ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް

ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް 2020 ޑިސެންބަރު 27

ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

މޯލްޑިވްސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

ސޯޝަލް ސާވިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޝަރީ

ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް  ނުރަސްމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ސަބަބުން  ގެ  ކޯވިޑް-19 

އަންހެނުންނަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރު ދެނެގަތުމައްޓަކައި، އ.ދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ 

އެސޯސިއޭޓްސް  ތިންކް  ގައި   2020 ނޮވެންބަރު  ދަށުން  އެހީތެރިކަމުގެ  އޮފީހުގެ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ޓީމުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ފެމިލީ ލީގަލް 

ކްލިނިކްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ގުޅުންހުރި މުވައްސަސާތަކާއެކު 

ހިއްޞާކޮށް މަޝްވަރާކުުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

                    2020

ޑިސެންބަރު 30

އެޓަރނީ  ސަރވިސް،  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

ޖެނެރަލް އޮފީސް 

ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ހިއުމަންރައިޓްސް 

މޯލްޑިވްސް

ދޫނިދޫގައި ބޭނުންކުރާ ފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން 

އިން  ޕޮލިސް ސަރވިސް  މޯލްޑިވްސް  އެކަމުގައި  ޙިއްޞާކޮށް،  މަޢުލޫމާތު  އެދިފައިވާ 

އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއިގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން. 

8889



ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން  5.6.6

2020 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ 4 ވަނަ ދައުރު ނިމި 5 ވަނަ ދައުރު ފަށާފައިވެއެވެ. މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި 4 ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ހިމެނޭ ގޮތުން 3 މެންބަރުން އި 

ސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް ވަނީ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ 1 މެންބަރުވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 

ތެރޭގައި ދައުރު ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ 5 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދެއްވާފައިވާ 3 ބޭފުޅުންކަމަށްވާ  ޑރ. އަޙްމަދު އަދްހަމް ޢަބްދުهللا އާއި އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ވަޙީދު އާއި 

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާޢަތު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  އަދި  

ކޮމިޝަނުގެ 5 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާއެކު އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މުނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ 30 ނޮވެންބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާގައި 80 )އަށްޑިހަ( މުވައްޒަފުން 2020 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެތެރެއިން، 7 )ހަތެއް( މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮމިޝަނުގެ ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީހުގައި 

އަންހެން  މުވައްޒަފުންނަކީ  އިންސައްތަ  ފަހެއް(  ދޭއް  ޕޮއިންޓް  ހައެއް  )ފަސްދޮޅަސް   66.25 މުވައްޒަފުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ފެށުނުއިރު،  އަހަރު  ވަނަ   2020 މުވައްޒަފުންނެވެ.  މަސައްކަތްކުރާ 

މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި 33.75 )ތިރީސް ތިނެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް ފަހެއް( އިންސައްތަ މުވައްޒަފުންނަކީ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 5 )ފަހެއް( މުވައްޒަފަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާ 

ދީފައިވެއެވެ. މި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީވެސް ކޮމިޝަނުގައި ކުރިން އަދާކުރި ވަޒީފާ ނޫން އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން، އެ މަޤާމުތަކަށް ހޮވިފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު 

ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ 72 )ހަތްދިހަ ދޭއް( މުވައްޒަފުންނެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން   އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް  5.6.5

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އިދާރީ ކަންކަން ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް  ބާއްވާފައިވާނެއެވެ. 

5 ވަނަ ދައުރުގައި ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތައް ހަފުތާއަކު ދެ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މުހިއްމު ކަންކަމާގުޅިގެން ހަފްތާއަކު ދެ ބައްދަލުވުމަށް 

ވުރެ ގިނަ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އިދާރީ ކަންކަން ނިންމުމަށް 2020 ވަނަ 

އަހަރުގެ ފުރަބަންދުގައިވެސް އޮންލައިންކޮށް ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ. ކޮމިޝަނުގެ 5 ވަނަ ދައުރު ސެޕްޓެންބަރު 8 ވަނަ ދުވަހު ފަށައި، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 29 

ޖަލްސާއެއްވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 
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2020 ވަނަ އަހަރު  މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްތައް  5.6.8

ތާރީޚް އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން #

20 ފެބުރުވަރީ 2020 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ޙަރަކާތް “މަސަލަސް ރާއްޖެ”  

އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

1

2020 ޖަނަވަރީ 14 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 

ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 

2

2020 ފެބުރުވަރީ 6 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އަފްޣާނިސްތާނާއި 

ސީރިއާ ފަދަ )ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިފައިވާ ދިވެހީންގެ 

ތެރެއިން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ޙާލުގައި ޖެހި ރާއްޖެ އެނބުރި 

އައުމަށް އެދޭ ޢާއިލާތައް( އެދިގެން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެންދާ 

މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން މިހާރު 

ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

3

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2020 ފެބުރުވަރީ 13

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީންނާއި ކަރެކްޝަންސް އޮފިސަރުންނާ 

ދެމެދު ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުމަކާ ގުޅިގެން 2019 ވަނަ 

އަހަރުން ފެށިގެން ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި 

ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕީ.ޖީ އޮފީހާއެކު ބޭއްވި 

ބައްދަލުވުން 

4

2020 ފެބުރުވަރީ 26 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 )ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 

އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެން 

އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤަވާޢިދު ތަކާއި، މަރުކަޒުތަކުގައި 
ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ ތައް އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން 

ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ބޭއްވި 

ބައްދަލުވުން

5

2020 މެއި 21 އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އޭ.ޑީ.ކޭ ގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން 

އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ރަސްމީ ފަރާތްތަކާ އެކުގައި ބޭއްވުނު 

ބައްދަލުވުން.

6

ތަމްރީނު ހިންގި މުއްދަތު ތަމްރީނު ނަގައިދިން ފަރާތް ރާއްޖޭގައި ހިންގުނު ތަމްރީނުތައް #

2020 ޖަނަވަރީ 30 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ގިންތިކޮށް، އަވަހަށް ބެލުމުގައި 

ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އެސްއޯޕީއާ ގުޅޭ ޓްރޭނިންގ

1

2020 ފެބުރުވަރީ 11 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 އަށް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ސެޝަން

2

05 މާރިޗު 2020 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ޓްރޭނިންގ 3

1-12 މާރިޗު 2020 ރޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯސް ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ސެންޓަ

4

19-23 އޮކްޓޫބަރު 2020 ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ 

އިންސްޓިޓިއުޓް،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ސެޝަން 5

1 ނޮވެންބަރު 2020 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ސެޝަން

6

22 ނޮވެންބަރު- 01 

ޑިސެމްބަރު 2020

ދަ މެކްސް ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަން 

ފޯރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕީސް އެންޑް 

ދަ ރޫލް އޮފް ލޯ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ސިވިލް ސޮސައިޓީ އޮގަނައިޒޭޝަންތަކަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ “ލެޖިސްލޭޓިވް ޕޮލިސީ އެންޑް 

އިންޓެންޓް” ކޯސް

7

30 ނޮވެންބަރު 2020 ން 

18 ޑިސެންބަރު 2020 އަށް

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް ޝޯޓް އޮންލައިން ކޯސް އޮން އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ނޭޝަނަލް 

ހިއުމަންރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އެންޑް ޕެރިސް ޕްރިންސިޕަލްސް

8

ކޮމިޝަނުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުން  5.6.7

2020 ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް 9 )ނުވައެއް( ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި މުވައްޒަފުން 

ބައިވެރި ކޮށްފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ 8 )އަށެއް( ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ވަރޗުއަލްކޮށް ހިންގާފައިވާ 

ކުރު މުއްދަތުގެ 1 )އެކެއް( ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިކޮށްފައެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ ރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކުގެ 

ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތަކެކެވެ. 
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ތާރީޚް އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން #

2020 ސެޕްޓެންބަރު 6 ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް 

ކްރައިމް )ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ( ހެޑްކުއާޓަރސް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް 

ކްރައިމް )ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ( ރީޖަނަލް އޮފީސް ފޯ ސައުތް 

އޭޝިއާ،  

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 Meeting on Technical Assistance Needs

 Assessment )TANA( of the Juvenile Justice

 System in order to identify opportunities to

support the Government of Maldives

12

2020 ޖަނަވަރީ 20  ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް )އެން.ޕީ.އެމް(ގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާބެހޭ ގޮތުން ޔުނިސެފަށް މަޢުލޫމާތުދިނުން

13

2020 ޖަނަވަރީ 21 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް، މޯލްޑިވްސް 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް، އަދި މޯލްޑިވްސް 

އިމިގްރޭޝަން

ހުޅުމާލެ ޖަލު އަދި ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް 2018 

އަދި 2019 ގައި ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު ކަމާ ގުޅުންހުރި 

މުއައްސަސާތަކާ ޙިއްޞާކުރުމަށް ފަހު ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޑައިލޮގް 

ކުރިއަށްގެންދިއުން

14

2020 ޖަނަވަރީ 28 ނޑައަޅާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ކަ

ޝެލްޓަރ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން 

ޝެލްޓަރ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިވެ މިހާތަނަށް 

ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

މަޝްވަރާކުރުން

15

2020 ފެބުރުވަރީ 20 މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުން 16

2020 މާރިޗު 10 ޔޫ.އެންގެ ސްޕެޝަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އޮފް ސެކްރެޓަރީ 

ޖެނެރަލް އޮން ވައިލަންސް އެގެއިންޓް ޗިލްޑްރަން އާ 

ބައްދަލުކުރުން

ކޮމިޝަނުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ދާއިރާގައި ކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން

17

2020 އެޕްރީލު 12 ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ، ކޯވިޑް -19 އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް

18

2020 ޖޫން 11  އެސް.ޕީ.ޓީ )ސްކައިޕް( އެން.ޕީ.އެމް އިން ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ޙިއްޞާކޮށް މަޝްވަރާކުރުން

19

2020 ޖޫން 17 އޭޝިޔާ ޕެސިފިކްގެ އެން.ޕީ.އެމް ތަކާ ބައްދަލުކުރުން 

)ސްކައިޕް(

އެން.ޕީ.އެމް އިން ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ޙިއްޞާކޮށް މަޝްވަރާކުރުން

20

2020 ޖޫން 18 އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ )އޭ.ޕީ.

ޓީ( )ޒޫމް(

ކޯވިޑް-19 ގެ ޙާލާތުގައި އެން.ޕީ.އެމްތަކުން ސައިކޭޓްރިކް 

އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް މޮނިޓަރ ކުރުމާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު 

ޙިއްޞާކޮށް މަޝްވަރާކުރުން

21

ތާރީޚް އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން #

2020 ޖޫން 9 ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް 

ކްރައިމް )ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ( ރީޖަނަލް އޮފީސް ފޯ ސައުތް 

އޭޝިއާ،  

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

‘ވަރޗުއަލް ސިޗުއޭޝަން އެނަލިސިސް އޮން ޗިލްޑްރަން 

އެސޯސިއޭޓެޑް ވިތް ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވައިލެންޓް 

އެކްސްޓްރީމިސްޓް ގްރޫޕްސް’ އާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުން

7

2020 ޖޫން 22 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް 

ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކުޑަކުދިން ގްރޫމްކުރުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ 

ކުރުމަށް. 

8

2020 ޖުލައި 19 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ 

ބަންދުމީހުންނާއި ޤައިދީންނަށް ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް 

ބަލިކޮއްތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމަށް 

ޢަމަލު ނުކުރުމުން، އަދި ކޮމިޝަނުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

އަންގާފައިވާ އެ ސަރވިސްގެ ޢާއްމު އުޞޫލު، ޑޮކްޓަރުގެ 

އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ބަލިކޮއްތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުޞޫލު 

އިޞްލާޙު ނުކުރުމުން، އެ އުޞޫލު އިޞްލާޙުކޮށް ކޮމިޝަނުގެ 

އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް 

ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން. 

9

2020 ޖުލައި 20 ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް 

ކްރައިމް )ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ( ރީޖަނަލް އޮފީސް ފޯ ސައުތް 

އޭޝިއާ،  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

‘ވަރޗުއަލް ރައުންޑް ޓޭބަލް ވިތް ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޕާޓްސް 

ޓު ޕްރެޒެންޓް ދަ ޕްރިލިމިނަރީ ފައިންޑިންގސް އޮފް ދަ  

ސިޗުއޭޝަން އެނަލިސިސް އިން ދަ އޭރިއާ އޮފް  ޗިލްޑްރަން 

އެސޯސިއޭޓެޑް ވިތް ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވައިލެންޓް 

އެކްސްޓްރީމިސްޓް ގްރޫޕްސް’ އާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުން

10

2020 އޮގަސްޓު 27 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 )ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު 

ހުށަހެޅުމުގެ ބިލާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 

ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުން

11

9495



ތާރީޚް އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން #

2020 ނޮވެންބަރު 15 އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ މައިގްރަންޓްސް 

)އައި.އޯ.އެމް(،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

‘މައިގްރޭޝަން ޕްރޮފައިލް އިވެލުއޭޝަން މީޓިންގް’ 29

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް  2020 ނޮވެންބަރު 19

ކްރައިމް )ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ( ރީޖަނަލް އޮފީސް ފޯ ސައުތް 

އޭޝިއަރ  

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

'ވަރޝުއަލް ސިޗުއޭޝަން އެނަލިސިސް އޮން ޗިލްޑްރަން 

އެސޯސިއޭޓެޑް ވިތް ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވައިލެންޓް 

އެކްސްޓްރީމިސްޓް ގްރޫޕްސް' އާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުން  

30

2020 ނޮވެންބަރު 22 މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި،  ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ 

މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަން 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުهللا ގެ މައްސަލައާއި މަރާލާފައިވާ 

މީހުންނާއި،  ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ 

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

31

2020 ޑިސެންބަރު 1

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތަކެއްގައި އެލް.

އާރ.އޭއިން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށްފައިނުވާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން 

މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

32

2020 ޑިސެންބަރު 2 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް 

ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ 

ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެންޓްތައް 

ޙިއްޞާކޮށް، ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް  ބޭއްވުނު 

ބައްދަލުވުން

33

2020 ޑިސެންބަރު 21

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް 

ކްރައިމް )ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ( ރީޖަނަލް އޮފީސް ފޯ ސައުތް 

އޭޝިއާ،  

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

‘ވަރޝުއަލް ރައުންޑް ޓޭބަލް ވިތް ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޕާޓްސް 

ޓު ޕްރެޒެންޓް ދަ ޕްރިލިމިނަރީ ފައިންޑިންގސް އޮފް ދަ  

ސިޗުއޭޝަން އެނަލިސިސް އިން ދަ އޭރިއާ އޮފް  ޗިލްޑްރަން 

އެސޯސިއޭޓެޑް ވިތް ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވައިލެންޓް 

އެކްސްޓްރީމިސްޓް ގްރޫޕްސް’ އާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުން

34

ތާރީޚް އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން #

22 ނޮވެންބަރު 2020 ން 

1 ޑިސެންބަރު 2020 އަށް

މެކްސް ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ޕީސް އެންޑް ދި ރޫލް އޮފް ލޯ

ސެމިނަރ ސީރީސް އޮން ލެޖިސްލޭޓިވް ރިވިއު އެންޑް 

ޑްރާފްޓިންގ

22

2020 ސެޕްޓެންބަރު 17 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާ ޔޫ.އެން.

ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2012 )ގެވެށި އަނިޔާ 

ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ  ޖުޑިޝަރީ 

ރެގިއުލޭޝަން އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2012 )ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( 

އާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު 

ކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަފާތު މައްސަލަތަކާއި 

ލޫޕްހޯލްސް ތައް ފާހަގަކޮށް އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 

ކޮންސަލްޓަންޓާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

23

2020 އޮކްޓޫބަރު 19 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ ޖިންސީ 

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ 

ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ 

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް.

24

2020 އޮކްޓޫބަރު 20 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުهللا ގެ 

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

25

2020 އޮކްޓޫބަރު 20 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އާ ދެކޮޅަށް 2015 ވަނަ އަހަރު 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ސުމޯޓޯ މައްސަލައިގެ 

ޙުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިންއާ ގުޅޭގޮތުން 

މަޝްވަރާކުރުމަށާއި، މި މައްސަލަ އަލުން ރިވިއުކޮށްދިނުމަށް އެދި  

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

26

2020 އޮކްޓޫބަރު 27 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ 

ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވީ 

ފަރާތްތައް.

އޮމްބަޑްސްމަންޓް އޮފީސް އުފެއްދުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް 

މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި 

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.

27

2020 ނޮވެންބަރު 09 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2012 )ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( 

އަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

28

9697



ތާރީޚް އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން #

22 ޑިސެންބަރު 2020 އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

މެންބަރުން ތަޢާރަފްވެ ވަޑައިގަތުމަށާއި ކޮމިޝަނުން މިހާރު 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ޙިއްޞާ ކުރުމާ އަދި އިންސާނީ 

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ކުރިއެރުވުމުގައި ދެ މުއައްސަސާ 

ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ 

ކުރުމަށް

40

22 ޑިސެންބަރު 2020 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

މެންބަރުން ތަޢާރަފްވެ ވަޑައިގަތުމަށާއި ކޮމިޝަނުން މިހާރު 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ޙިއްޞާ ކުރުމާ އަދި އިންސާނީ 

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ކުރިއެރުވުމުގައި ދެ މުއައްސަސާ 

ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ 

ކުރުމަށް

41

23 ޑިސެންބަރު 2020 ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީ

މެންބަރުން ތަޢާރަފްވެ ވަޑައިގަތުމަށާއި ކޮމިޝަނުން މިހާރު 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ޙިއްޞާ ކުރުމާ އަދި އިންސާނީ 

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ކުރިއެރުވުމުގައި ދެ މުއައްސަސާ 

ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ 

ކުރުމަށް

42

23 ޑިސެންބަރު 2020 އެން.ޖީ.އޯތައް

މެންބަރުން ތަޢާރަފްވެ ވަޑައިގަތުމަށާއި ކޮމިޝަނުން މިހާރު 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ޙިއްޞާ ކުރުމާ އަދި އިންސާނީ 

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ކުރިއެރުވުމުގައި ދެ މުއައްސަސާ 

ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ 

ކުރުމަށް

43

24 ޑިސެންބަރު 2020 އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން

މެންބަރުން ތަޢާރަފްވެ ވަޑައިގަތުމަށާއި ކޮމިޝަނުން މިހާރު 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ޙިއްޞާ ކުރުމާ އަދި އިންސާނީ 

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ކުރިއެރުވުމުގައި ދެ މުއައްސަސާ 

ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ 

ކުރުމަށް

44

ތާރީޚް އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް ބައްދަލުވުން، ކޮންފަރެންސް އަދި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ނަން #

2020 ޑިސެންބަރު 27 ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް،

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް 

ސަރވިސަސް،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުރަސްމީ މަސައްކަތް 

ކުރަމުންދާ އަންހެނުންނަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރު ދެނެގަތުމައްޓަކައި، 

އ.ދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ އޮފީހުގެ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން 

ނޮވެންބަރު 2020 ގައި ތިންކް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑްގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ޓީމުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ފެމިލީ 

ލީގަލް ކްލިނިކްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދިރާސާގެ ނަތީޖާ 

ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ ޙިއްޞާކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި 

ބައްދަލުވުން

35

2020 ޑިސެންބަރު 30

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ 

އޮފީސް 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ދޫނިދޫގައި ބޭނުންކުރާ ފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާ 

ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށް، 

އެކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އަޅަމުންދާ 

ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން. 

36

2020 ނޮވެންބަރު 22 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސް

ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަރގްރޭޝަން ސެންޓަރަށް 2020 ނޮވެންބަރު 

8 ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނުން ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގައި 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޒޫމް 

މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށް 

މަޝްވަރާކުރުން

37

2020 ޑިސެންބަރު 17 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އައްސޭރި ޖަލަށް 2020 ނޮވެންބަރު 8 ން 10 

އަށް ކުރި ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 

ސަރވިސް އަށް 2020 ނޮވެންބަރު 20 ވަނަ ދުވަހު 

ފޮނުވާފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 167/2020/2/

DIR(168-NPM( އެންގުމާ ގުޅިގެން އެ ސަރވިސްއިން 

މިހާތަނަށް އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި 

ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހޯދުމާއި އެ 

ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއްކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި 

އައްސޭރި ޖަލުގެ ފެނުގެ ތަޙުލީލު ތަކުގެ ނަތީޖާއަށް 

އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ކޮމިޝަނަށް 

ލިބިފައިވާ ސިޓީގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަޝްވަރާކުރުން
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21 ޑިސެންބަރު 2020 ސ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ

މެންބަރުން ތަޢާރަފްވެ ވަޑައިގަތުމަށާއި ކޮމިޝަނުން މިހާރު 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ޙިއްޞާ ކުރުމާ އަދި އިންސާނީ 

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ކުރިއެރުވުމުގައި ދެ މުއައްސަސާ 

ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ 

ކުރުމަށް

39
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އް ތަ ތި ށް ދިމާވި ދަ ކަތަ އް ގެ މަސަ ނު 6  ކޮމިޝަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް 17 އަހަރު ފުރުނު އަހަރަކީ ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިވި އަހަރެވެ. 

އެގޮތުން، މުޅި ދުނިޔެއަށާއި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޯވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން، ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ޕްލޭނުގައި ހުރި ގިނަ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ހުރަސްތަކަކާ ކުރިމަތިވިއެވެ. 

އެގޮތުން، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ވެރިރަށް މާލޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިއުލާނުކޮށް ފުރަބަންދަށް ދިޔުމާއެކު ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ކުއްލިގޮތަކަށް ވާޗުއަލް ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުންވީ 

ގިނަގުނަ  ވަނީ  ކުރުމަށް  ޙާޞިލު  ލަނޑުދަނޑިތައް  ކޮމިޝަނުގެ  އެކުވެސް  ޙާލަތާ  ދިމާވި  ކުރިމަތިވިނަމަވެސް،  ގިނަގޮންޖެހުންތަކެއް  ހިންގުމަށް  އިދާރާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ދަތިކަމެކެވެ.  ވަރަށް 

މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައެވެ. 

ގެންދިޔުމުގައި  ކުރިޔަށް  ތަޙްޤީޤުތައް  ނެގުމާއި  ބަޔާންތައް  މައްސަލަތަކުގެ  ކާރިޘާގެ ސަބަބުން  ދިމާވެފައިވާ  ދިޔައިރު،  އިތުރުވެގެން  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅުނު  ކޮމިޝަނަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ގެ  ކޯވިޑ19ް 

ދަތިތަކާކުރިމަތިވިއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގުމާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތުގައި ހުރަސްތަކެއް 

ކުރިމަތިވެގެން ދިޔައެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މައްސަލަތައް 

ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނުހަނު ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވިއެވެ. 

މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެފަދަ ތަންތަނުގައި، އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ އަދި ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް 

ހިންގާތޯ ބަލައި މޮނިޓަރކުރުމަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް، ކޯވިޑް 19 ގެ ޙާލަތުގައި މިފަދަ ތަންތަނަށް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރާތްކުރުމަށް ދަތިވިއެވެ. އެގޮތުން ކުރިން 

އެނގުމަކާނުލައި ކުރާ މި ޒިޔާރާތްތައް ވާޗުއަލީ ކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ނަތީޖާ ނުލިބުނު ކަމުގައިވިޔަސް ކޯވިޑުގެ ޙާލަތުގައި މިފަދަ ތަންތަނުގެ ޙާލަތު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާނެއެވެ. 

2020 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން އައިއިރު، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކާއި ޙާލަތު ވަޒްނ ކުރުމަށް ކުރާ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފެށުނު 

ކަމުގައިވިޔަސް، ފުރަބަންދާއެކު މިފަދަ ހަރަކާތްތައް މަޑުޖައްސާލައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި މޮނިޓަރިންގ އަދި ރިސާރޗް މަސައްކަތްތައް ވީވަރަކުން ވާޗުއަލީ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުންވީ ކޮމިޝަނަށް ދިމާވި 

ދަތިކަމަކަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޯވިޑް 19 އާއެކު އޮންލައިންކޮށް މި ހަރަކާތްތައް ކޯވިޑުގެ ޙާލަތަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މުވައްޒަފުން ފަރިތަވެ މި މަސައްކަތްތައް އަދާ ކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންވަނީ 

ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ހިންގަމުންދާ ޢިމާރާތަކީ ގިނަގިނައިން މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭ އަދި އެކަމަށް ގިނަ ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ޢިމާރާތަކަށްވެފައި، ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތުގައި ދެފަހަރުމަތިން ކޮމިޝަންހިންގާ 

ޢިމާރާތުގައި ފެންލީކުވުމުގެ ޙާދިސާ އެއް ހިނގައި ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް ހަރުމުދަލަށް ގެއްލުންވުން ވެގެންދިޔައީ ދިމާވި ގޮންޖެހުމަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީހުގައި 

ހިނގައިދިޔަ ވައްކަމުގެ ޙާދިސާއެއްގައި އެ އިދާރާގައި ހުރި ކޮމިޝަނުގެ ހަރުމުދާތަކެއް ވަގަށް ގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި ދަތިތަކަކީވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ދިމާވި ނުހަނު ބޮޑު 

ގޮންޖެހުމެކެވެ.  

ކޮމިޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި ލިބިގެންދާ ބަޖެޓަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓަކަށް ނުވުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދައްޗެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޝަނުގެ 5 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން އައްޔަނުވެ 

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިސްތަކުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު މިކޮމިޝަނަށް އަންނަން އޮތް އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އެހެނިހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ އިތުރަށް ދައުލަތުން ބަޖެޓު 

އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ކޮމިޝަން ހިންގުމުގައި ތަފާތު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ކަމުގައިވިޔަސް، ކޮމިޝަނަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާ ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ. 

އާމީން. 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  5.6.9

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރުގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 'ފުރިހަމަ އެނބުރި އައުމަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށްޓަކައި ތެދުވަމާ!' އެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ގޮތުން ފާހަގަކުރާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހާއި ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަސް )10 ޑިސެންބަރު( ކުރީ އަހަރުތަކުގައި ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، ކޯވިޑު-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ 

ފިޔަވަޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިއަހަރު މި ދުވަސް ކޮމިޝަނުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ ވަރޗުއަލް ޕްލެޓްފޯމެއްގައެވެ. އެގޮތުން، މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން 'ކޯވިޑް-19 އާއި އިންސާނީ 

ޙައްޤުތައް' މި މަޢުޟޫއަށް ވެބިނަރއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ. އަދި މި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ފަންޑު އަދި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ 'ރިފްލެކްޓިންގ 15 އިޔަރސް: ދަ 'ރައިޓްސް' ސައިޑް އޮފް ލައިފް' ދިރާސާ ރިޕޯޓު ރަސްމީކޮށް ޢާއްމުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ޓް ނި ން ޔު ޓެކްޝަ ލޯވަރ ޕްރޮ ބް ލް ވިސް 5.7

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ތަޞްދީޤުކޮށް، ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019 )ވިސްލްބްލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައި 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ނަމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި ޔުނިޓެއް އުފައްދާފައިވެއެވެ. އަދި  2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 21 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އޭރުގެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު )4(941 ބައްދަލުވުމުގައި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނާނީ އެއިރެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސްގެ 

މާޤާމުގައި ހުންނަ ފަރާތްކަމުގައި ނިންމާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާއަކީ މިނިވަން ކަމާއެކު މި ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ އިޙްތިޔާރު ލިބިގެންވާ މީހަކަށްވާންޖެހޭކަމަށް 

ކޮމިޝަނުގެ 5 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންނަށް ފެންނާތީއާއި މިވަގުތު ކޮމިޝަނަށް ނައިބު ރައީސްއެއް އައްޔަނުކޮށްފައިނުވާތީ، ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ދާއިމީ އިސްވެރިޔަކު އައްޔަން 

ކުރެވެންދެން ވަގުތީ އިސްވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އައްޔަން ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ 16)5( 90 ނޮވެންބަރު 2020 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައި ވެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019 )ވިސްލްބްލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ”ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ސިއްރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި، ބަލައިގަތުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް 

« ޑްރާފްޓްކޮށް 2 މާރިޗް 2020 ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އެތެރޭގައި  ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގަވައިދު

އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލާ 27 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން 

ފައިސާ ދެވޭ ކުންފުނިތަކާއި އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ޙިއްސާކޮށް، ކޮމިޝަނުން ސަރކިއުލަރއެއް ޢާންމުކޮށްފައިވެއެވެ. ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އެތެރޭގައި އިންތިޒާމުތައް 

ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި އަދި ދައުލަތް ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މި ޔުނިޓާ ބައްދަލުކޮށް އަދި ފޯނުން ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 

މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރސް އޮފީސް، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން 

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްއާ ބައްދަލުކޮށްފައި ވެއެވެ. ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް އައްޑޫ ސިޓީގެ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް 09 މާރިޗް 2020 އިން 

12 މާރިޗް 2020 އަށް ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޔުނިޓަށް މިއަހަރު މިހާތަނަށް 06 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ބަލަމުން ދެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރަށް ޔުނިޓަށް ބަޖެޓު ލިބިފައިނުވާތީ ޔުނިޓަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމާއި، މައްސަލަތަށް ބެލުމާ އަދި ޔުނިޓުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތި ވިއެވެ. ނަމަވެސް، 

2021 ވަނައަހަރަށް ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅަފައިވާ ބަޖެޓުގައި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ބަޖެޓު ހަމަޖެހި މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށާއި، އަދި މުވައްޒަފުންނެގުމަށް ޔުނިޓުން 

ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
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މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓްތައް )ރުފިޔާއިން(

31 ޑިސެންބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް

ތަޢާރަފް  .1

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އުފެދުނީ 10 ޑިސެންބަރު 2003 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުންނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ޙައިޘިއްޔަތު ލިބި ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ 

މުއައްސަސާއަކަށްވީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006( 17 އޯގަސްޓް 2006 ގައި ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. 7 އޯގަސްޓް 2008 ގައި ތަޞްދީޤު ކުރެވުނު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 189 ވަނަ މާއްދާގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ މުސްތަޤިއްލު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެއް އޮންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާ 

ގުޅިގެން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު، )ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006( ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. ހިއުމަން 

ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިބުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ، އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ޙައިޘިއްޔަތު ލިބިފައިވާ އަދި ވަކިސިއްކައެއް އޮންނަ 

މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ. މިކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބެނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނެވެ. މިބަޔާނަކީ ކޮމިޝަންގެ އާމްދަނީ ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި، މާލީ ޒިންމާތަކާ ބެހޭ ހިސާބު، އޮޑިޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު، ކޮމިޝަނުން ހަދައި، ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިޔެ ބަލަހައްޓާ އެކުލަވާލާފައިވާ މާލީ ބަޔާނެކެވެ.

ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ  .2

މި  ބަޔާންކުރުމުގައިވެސް  ހިސާބުތައް  އަހަރެއްގެ  ހުރިހާ  ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ހިސާބު  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ބަޔާންތައް  މާލީ  މި 

ސިޔާސަތުތައް ބޭނުން ކުރެވިފައިވާނީ އެއްގޮތަކަށެވެ. އެނޫން ތަފާތު ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ. 

2.1    މާލީ ބަޔާންތައް

ކޮމިޝަންގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، »އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ«ގެ 

ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވޭ؛ ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން؛ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާ އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން؛ އަދި އެ ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްތަކެވެ. 

މަތީގައި ދެންނެވުނު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވޭ »މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާން« އާއި »މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން« އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި، 

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މިބަޔާންތަކަކީ އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސް އާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތެއް ނޫނެވެ.

2.2 ހުށަހަޅާފައިވާގޮތް

މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ »އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ« މި ސްޓޭންޑަޑް 

އަސާސެއް ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން، ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި، ޚަރަދުތައް ދެއްކިފައިވާނީ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިނޭންސް އިން ގެންގުޅޭ ސެޕް ސޮފްޓްވެއަރގައި އެ ޚަރަދެއް ޕޯސްޓް ކުރާ ތާރީޚުގައެވެ. މި ބަޔާނުގައި، ހިމެނިފައިވާނީ، މާލީ އަހަރުގެ 1 ޖަނަވަރީ 2020 އިން ފެށިގެން 31 ޑިސެންބަރު 2020 އާ 

ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި އަދި މި މުއްދަތުގައި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ގޮތުން، 13 ޑިސެމްބަރ2020ު ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ފުރަތަމަ 30 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކެވެ.

ން  ޔާ ގެ މާލީ ބަ ހަރު ވަނަ އަ 72020

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް  )ރުފިޔާ އިން(  
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2019 2020 ތަފްޞީލް

23,426,477 24,100,000
 ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

)158,669( )1,145,362(
 ބަޖެޓަށް އިތުރުވި/)އުނިވި(

23,267,808 22,954,638
ފައިނަލް ބަޖެޓް

)23,098,348(
)22,524,713(

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ނެގި

)9,303(
)4,843(

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ނެގި ފައިސާއިން 0202 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު 

ޚަރަދުނުވެ ހުރި ފައިސާ

4,843 10,290
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ނެގި ފައިސާއިން ޚަރަދުނުވެ ހުރި ފައިސާ

165,001 435,372
ބަޖެޓްބާކީ 

ފާސްކުރި ބަޖެޓްގެ ތަފްސީލް  .3

ފާސްކުރި ބަޖެޓް، ހިނގި ޚަރަދު އަދި  ބަޖެޓްބާކީ  3.1

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ  .4

2019 2020 ތަފްޞީލް

79,041 42,192
 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބުނު

129002

46,668 12,808
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ

126004

125,709 55,000
ޖުމުލަ

މިގޮތުން، ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައި، ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 0202 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި، މި ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން މި ކޮމިޝަނުގެ 

ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަ ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އާއި، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މި ކޮމިޝަނުން ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާއާއި، މި މާލީ އަހަރު އެހީގެ ގޮތުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ 

ފައިސާއެވެ.  

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާ އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި، ހިނގި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނީ، މި މާލީ އަހަރަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން، 

މަތީގައި ބުނެވިދިޔަ މުއްދަތުގައި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ. ފާސްކުރި  ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި މި ކޮމިޝަނުގެ ހިލޭ އެހީ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މި ދެބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ތަފާތެއްވާނަމަ، 

އެ ދެ ބަޔާނުގައިވާ ތަފާތުތައް )ރިކޮންސައިލްކޮށް( މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓް 15 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މިގޮތުން  ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ.  އަގު  މުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ  އެ  އެއްގޮތްވާގޮތަށް  އާ  ކޮންވެންޝަން«  ކޮސްޓް  ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ »ހިސްޓޮރިކަލް  އަގުތައް  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ބަޔާންތައް  މާލީ 

ހަރުމުދަލާއި، އަދި އެހެން އަރަންޏާއި ދަރަނިވެސް، މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގައި، ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އެ އެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. ކޮމިޝަނަށް އަށް ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ 

ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ.

2.3 ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ލިބޭ ހިލޭ އެހީ

ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިފައިވާ ނަގުދު ފައިސާއާއި، ނަގުދުފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި، »ފައިސާލިބުނުގޮތާއި 

« މިނަމުގައިވާ ކޮލަމުގައިވާނެއެވެ. އަދި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން މި ކޮމިޝަނުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި އެހެން ފަރާތަކަށް ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާނަމަ  ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން« ގައި »ލިބޭއެހީ/ ޚަރަދު

އެ ފައިސާވެސް މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓްތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

2.4 ބޭރު ފައިސާއިން ހިންގޭ މުޢާމަލާތް

މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާއިންނެވެ. އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ. 

ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިސާބުކޮށްފައިވާނީ އެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ. ބޭރު ފައިސާގެ އަރަންޏާއި ދަރަންޏެއްވާނަމަ އޭގެ ބާކީތައް، 

މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި، ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ. މިނޫންގޮތަކަށް އަގުކޮށްފައިވާނީ ކުރިއަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ތަކުގައެވެ.

2.5 ކޮމިޝަނަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނުތަކެތި

ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތްއަގުގައެވެ. އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ވާނީ ކެޕިޓަލައިޒް ނުކޮށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ. އަދި ޚަރަދުގެ 

ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ތަކެތި ގަތުމުން ކަމަށާއި، އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ނޫންކަމުން، އަހަރު ނިމުނު އިރު ބޭނުންނުކޮށް ހުރި ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ.

104

ކޮމްޕެރެޓިވްސް  2.6

މިއަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އިތުރަށް 2019 ވަނަ  އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ބަޖެޓުގެ މަޢުލޫމާތު   2.7

މި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ 2020 ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓާއި، މާލީ އަހަރުތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ 

ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި/ ބަޖެޓުން އުނިކުރި ފައިސާއާއި، ބަޖެޓްގެ މުޅި ޖުމުލައަށް ބަދަލު ނާންނަ ގޮތަށް ބަޖެޓުގެ އެއް ކޯޑުން އަނެއް ކޯޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަޖެޓެވެ. 



106107

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުންދޭ ފައިސާ  .6  

ހިނގި ޚަރަދު 

2019

ހިނގި ޚަރަދު 

2020

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2020

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  

ބަޖެޓް 2020
ތަފްޞީލް

704,247 705,873 739,957 745,416 ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ  213006

704,247 705,873 739,957 745,416 ޖުމްލަ

ހިނގި ޚަރަދު 

2019

ހިނގި ޚަރަދު 

2020

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2020

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  

ބަޖެޓް 2020
ތަފްޞީލް

227,090 118,841 118,378 203,005 ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001

29,575 13,411 21,425 40,090 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު 221002

259,875 133,170 138,500 522,494 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު 221003

- - - 50,000 ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 221004

614 - 0 4,626 އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު 221999

517,154 265,422 278,303 820,215 ޖުމްލަ

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު   .7  

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު  .5  

ހިނގި ޚަރަދު

2019 

ހިނގި ޚަރަދު 

2020

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2020

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  

ބަޖެޓް 2020
ތަފްޞީލް

10,111,384 10,097,187 10,395,903 10,646,958 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211001

683,005.49 218,930 349,969 349,969 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ 211002

211,200.00 234,000 249,000 249,000 ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްސަ ޢިނާޔަތް 212005

94,800.00 52,461 90,000 90,000 މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް 212009

3,163,345.17

3,304,794 3,353,692 3,353,692
މުވައްޒަފުނާއި،މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ 

އެލަވަންސް

212014

109,129.37 26,380 - - އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ 212017

116,655.38 117,683 120,000 120,000 ފޯން އެލަވަންސް 212024

35,107.00 19,500 35,001 35,001 ރިސްކް އެލަވަންސް 212025

2,756,798.99 2,962,548 2,717,001 2,717,001 ސަރވިސް އެލަވަންސް 212027

56,250.00 50,050 69,600 69,600 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުއައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ 212999

)46,668( )12,808( - - )ގަޑީ ލާރި(

17,291,007 17,070,725 17,380,166 17,631,221 ޖުމްލަ



107108

2,808 2,808 2,808 2,808 އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް 223019

17,458 - - 15,000 ޢާއްމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 223020

2,932 450 24,601 1,080 ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ 223024

131,500 143,019 147,060 131,500 އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން 223025

8,972 5,566 10,143 14,766 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 223999

3,852,631 3,442,311 3,505,379 3,927,937 ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގެ ޚަރަދު

ހިނގި ޚަރަދު 

2019

ހިނގި ޚަރަދު 

2020

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2020

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  

ބަޖެޓް 2020
ތަފްޞީލް 

- - - 304,000 225002 ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު

18,000 - - 70,000 ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް 225004

4,000 - - 26,000 އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު 225006

22,000 - - 400,000 ޖުމްލަ

ހިނގި ޚަރަދު 

2019

ހިނގި ޚަރަދު 

2020

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2020

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  

ބަޖެޓް 2020
ތަފްޞީލް

9,911 152,935 190,840
  މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 

މަރާމާތުކުރުން
226002

- - - 525 ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން 226006

30,000 - - - 226007 ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން

- 20 20 226009 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން

23,394 33,924 39,371 31,234 226010 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން

25,440 - - 21,296 226011 ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން

15,409 8,650 10,559 7,560 އައި.ޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން 226014

104,154 195,529 240,789 60,615 ޖުމްލަ

ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  .10  

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު    .11

ހިނގި ޚަރަދު 

2019

ހިނގި ޚަރަދު 

2020

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2020

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  ބަޖެޓް 

2020
ތަފްޞީލް

202,164 130,050 138,551 186,560 222001 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި

8,393 7,179 10,808 14,147 222002 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި

11,902 2,679 2,749 8,543
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ 

ތަކެތި
222004

4,503 630 630 2,770 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި 222005

23,660 13,336 14,470 23,138 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 222008

- - 1,062 500 ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް 222009

1,294 12,979 12,979 3,923 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222999

251,916 166,854 181,248 239,581 ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގެ ޚަރަދު

ހިނގި ޚަރަދު 

2019

ހިނގި ޚަރަދު 

2020

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2020

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  ބަޖެޓް 

2020

ތަފްޞީލް

61,763 74,011 80,365 45,000 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް 223001

448,547 302,721 306,483 450,000 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު 223002

34,300 10,429 10,523 16,000 ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު 223003

869,577 863,030 872,530 869,577 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު 223004

1,962,000 1,944,000 1,944,000 1,968,000 ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި 223005

)1,260( - - - 223007 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

66,539 48,719 53,309 63,600 އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ 223008

16,602 10,541 16,361 15,000 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު 223009

300 30 30 916 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު 223011

66,659 - - - ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު 223012

- 35,985 35,985 - އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ  ޚަރަދު 223013

161,331 - - 330,149 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 223014

2,603 1,001 1,180 4,541 މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު 223017

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު   .8  

9.  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު   



މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން )ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ ތަފާތުތަށް ދޭހަކޮށްދިނުން(   .15

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ކޭޝް ބޭސިސް އަށް، ލިބުނު ފައިސާ އެ ފައިސާ ލިބުނު ތާރިޚުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި، ލިބުނުފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެންނެވެ. 

އަދި ކުރެވުނު ޚަރަދު، އެ ޚަރަދެއްކުރަން ސެޕް ސޮފްޓްވެއަރގައި ޕޯސްޓް ކުރާ ތާރީޚުގައި، ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި އެ ފައިސާ އިން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނައިގެންނެވެ. 

އަދި މި ބަޔާނުގައި، ހިމެނިފައިވާނީ، މާލީ އަހަރުގެ 1 ޖަނަވަރީ 2020 އިން ފެށިގެން 31 ޑިސެންބަރު 2020 އާ ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި އަދި މި މުއްދަތުގައި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި 

ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ގޮތުން، 31 ޑިސެމްބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ފުރަތަމަ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކެވެ.

ނަމަވެސް، ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުން މަތީގައި ބުނެވިދިޔަ މުއްދަތުގައި ހިނގާފައިވާ 

ޚަރަދުވެސް  ކުރެވުނު  ފައިސާއިން  ލިބުނު  މިގޮތަށް  މައުލޫމާތާއި  މި  ބަޔާނުގައި  މި  ހިމަނާފައިވާނަމަ،  ފަންޑު  ޓްރަސްޓް  އަދި  އެހީ  ހިލޭ  ތެރޭގައި  ބަޖެޓުގެ  ފާސްކުރި  ކޮމިޝަނުގެ  މި  ޚަރަދުތަކެވެ. 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

)ހ( މާލީ އަހަރު ލިބުނު ފައިސާގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން

ރުފިޔާ ތަފްޞީލް

22,519,266

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި، އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ މާލީ އަހަރުގައި 

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

-

އެއްކުރަން: ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނުވާ، 

އެހެންނަމަވެސް ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ލިބުނު 

ފައިސާ

55,000.0 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ

10,290.00 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ

-

އުނިކުރަން: ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ، 

އެހެންނަމަވެސް ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ  ނުވާ 

ފައިސާލިބުނު ފައިސާ

)4,843( އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ

22,579,713
ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ލިބުނު 

ފައިސާކަމަށް ދައްކާ ޖުމްލަ ޢަދަދު                         

ހިނގި ޚަރަދު 

2019

ހިނގި ޚަރަދު 

2020

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2020

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  

ބަޖެޓް 2020
ތަފްޞީލް

23,100 23,025 24,190 25,000 ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ 228007

23,100 23,025 24,190 25,000 ޖުމްލަ

ހިނގި ޚަރަދު 

2019

ހިނގި ޚަރަދު 

2020

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2020

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  

ބަޖެޓް 2020
ތަފްޞީލް

10,677 5,080 8,479 63,300.0 ފަރުނީޗަރާއި، ފިޓިންގްސް 100324

40,910 71,683 71,713 73,200 ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ އާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް 200324

11,385 2,849 2,849 - މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 600324

- 150,006 150,007 40,000 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ 700324

273,626 419,910 419,910 73,515 ރޑްވެއަރ އައި.ޓީ ހާ 800324

- - 1,484 - އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް 999324

336,599 649,528 654,442 250,015 ޖުމްލަ

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް  .12

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު   .13

2019 2020 ތަފްޞީލް

79,041 42,192 129002 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބުނު

46,668 12,808 މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ 126004

125,709 55,000 ޖުމުލަ

) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އަކައުންޓަށް ޖަމާ ކޮށްފައިވާ )ޓްރާންސްފާ   .14

109110



ޔުނިފެމް ފަންޑް

2019 2020 ތަފްސީލް

156,094 156,094 އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި

- ލިބުނު ފައިސާ

- އަހަރުތެރޭ ލިބުނު

156,094 156,094 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

ކުރެވޭ ޚަރަދު

- - އަހަރުތެރޭ ކުރެވުނު ޚަރަދު

- - ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

156,094 156,094 ބާކީ

އޭ.ޕީ.އެފް ފަންޑް

2019 2020 ތަފްސީލް

85,256 85,256 އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި

ލިބުނު ފައިސާ 

572.62 - އޭޕީއެފް އެނުއަލް ޖެނެރަލް މީޓިންގ ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރި ދަތުރުގެ ވިސާ ފީ

- - ބްލެންޑެޑް ލާނިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުގެ ވިސާ ފީ

- - އޭޕީއެފް ފެސިލިޓޭޓަރ ނެޓްވަރކް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް

85,828 85,256 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

ކުރެވޭ ޚަރަދު

573 - އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު

573 - ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

85,256 85,256 ބާކީ

އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ އާއި ހިނގި ޚަރަދު ތަފްޞީލް   .16

މިބައިގައި ހިމަނަންޖެހޭނީ ވަކިފަރާތަކާއި ނުވަތަ ޖަމިއްޔާއަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން އަހަރު ތެރޭ ހިންގި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފުސީލެވެ. މިސާލު: މި މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާ މުއައްސަސާއާއި 

ގުޅިގެން ޖަމިއްޔާއަކުން ހިންގާ »ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓެއް« ހިންގުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގައި އެކި 

އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާއާއި ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، އެ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީހުރި އަދަދުގެ ތަފުސީލު ހިމަނަންވާނެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެ 

މުއައްސަސާއަށް ފައިސާ ލިބިގެން ހިންގުނު މުޢާމަލާތްތައް ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި »އެ މުއައްސަސާއަށް ކޮންޓްރޯލް އޮންނަގޮތަށް އެކިފަރާތްތަކުން ލިބޭ އެހީއާއި އެ އެހީން 

« މި ނަމުގައިވާ ކޮލަމްގައި ވާނެއެވެ. ކުރެވޭ ޚަރަދު

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެހީދިން ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދެއްވި ފައިސާއާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އެހީދިން ފަރާތުން ފައިސާ ފޮނުވައިގެން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ 

ތަފުސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

111
112

)ށ( މާލީ އަހަރު ހިނގި ޚަރަދުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން

ރުފިޔާ ތަފްސީލް

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި، އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި 

ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުކަމަށް ދައްކާ ޖުމްލަ ޢަދަދު

އެއްކުރަން: ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ 

ނަމަވެސް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި، އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ 

ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައި ނުވާ ޚަރަދުތައް 

                   

   -

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް 

ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ

                   

   - އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ

                             

 -

ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިނގި ޚަރަދުކަމަށް 

ދައްކާ ޖުމްލަ ޢަދަދު                         

     

     22,519,266

     22,519,266



 ސްކޫލް ކުއިޒް މުބާރާތް

2019 2020 ތަފްސީލް

25,060 25,060.00 އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި

- - ލިބުނު ފައިސާ 

25,060 25,060 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

- - އަހަރު ތެރޭ ކުރެވުނު ޚަރަދު

- - ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

25,060 25,060 ބާކީ

ޑެނިޝް ފަންޑް

2019 2020 ތަފްސީލް

69,652 - އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި

- - އަހަރު ތެރޭ ލިބުނު

69,652 - ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

1,032.73 - ބޭންކް ޗާޖާއި ކޮމިޝަން

66,157.72 - ޚަރަދު ނުވެ ހުރި ބާކީ އަނބުރާ ރައްދުކުރި

67,190 - ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

2,461 -

2,461 - އެކްސްޗޭންޖް ގެއިން

)0( - ބާކީ

ޔުނިސެފް ފަންޑް 

ތަފްސީލް

2019 2020 އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި

44,701 44,701 ލިބުނު ފައިސާ 

- - އަހަރުތެރޭ ލިބުނު

44,701 44,701 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

ކުރެވޭ ޚަރަދު

- އަހަރު ތެރޭ ކުރެވޭ ޚަރަދު

- - ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

44,701 44,701 ބާކީ

އޮޕްކެޓް ނެޝަނަލް ފަންޑް

2019 2020

25,605 25,605 ތަފްސީލް

އަހަރު ފެށުނު އިރު ހުރި

- ލިބުނު ފައިސާ 

25,605 25,605 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

ކުރެވޭ ޚަރަދު

- - އަހަރުތެރޭ ކުރެވޭ ޚަރަދު

- - ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

25,605 25,605 ބާކީ
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ލިބޭ އެހީ/ ޚަރަދ2ު ލިބޭ އެހީ/ ޚަރަދ1ު 2 ލިބޭ އެހީ/ ޚަރަދު ލިބުނު ފައިސާ 

2019 2019 2020

 - 
       

411,558.42 

                  

411,558.42 
އަހަރު ފެށުނު އިރު ހުރި

މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި އެހީގެގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ -  - 

 - 
                    

-   
އޭ.ޕީ.އެފް ފަންޑް - 

 - 
                    

-   
ޑެނިޝް ފަންޑް       - 

 - 
                    

-   
ކެނޭޑިއަން އެއިޑް - 

 - 
                    

-   
ސިޗުއޭޝަން އެނަލިސިސް ސަރވޭ  - 

-
     

411,558.42 

                

411,558.42 
މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

-
     

411,558.42 

                

411,558.42 
ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

-
                    

-   

                              

-   
ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

-
     

411,558.42 

                

411,558.42 
ނޑާ ބާކީ ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދު ކަ

1 މުއައްސަސާގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަގޮތަށް  އެކިފަރާތްތަކުން ފައިސާ 

ދެއްވައިގެން ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތައް

2 މުއައްސަސާގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި އެކިފަރާތްތަކުން ހިންގި 

މުއާމަލާތްތައް

ކެނޭޑިއަން އެއިޑް

2019 2020 ތަފްސީލް

1,330 1,330 އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި

- - ލިބުނު ފައިސާ 

- - ސީ.އާރ.ސީ ކޮންކްލޫޑިންގ އޮބަޒަވޭޝަން- ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ފޯރަމް

1,330 1,330 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

- - އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

- - ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

1,330 1,330 ބާކީ

ސިޗުއޭޝަން އެނަލިސިސް ސަރވޭ-މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

2019 2020 ތަފްސީލް

3,861 3,861 އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި

ލިބުނު ފައިސާ 

3,861 3,861 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

ކުރެވުނު ޚަރަދު

- - ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

3,861 3,861 ބާކީ
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އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މިލްކިއްޔާތުގެބަޔާން – އެސެޓްސް

31 ޑިސެންބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް

2019 2020 ނޯޓް ނޮން- ކަރަންޓް އެސެޓްސް ) ހަރުމުދާ(

4,077,328 4,726,856 2 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ

4,077,328 4,726,856 ނޮން-ކަރަންޓް އެސެޓްގެ ޖުމްލަ

ކަރަންޓް އެސެޓް

4,843 - 3 އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ

- - 4 ނުދައްކާހުރި ބިލްތަކާއި އެހެނިހެން ދަރަނީގެ އަގު އަދާކުރުމަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 

781,133 - 5 އެކި ފަރާތް ތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

785,976 - ކަރަންޓްއެސެޓްގެ ޖުމްލަ

4,863,305 4,726,856 މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމްލަ

މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން – ލައިބިލިޓީސް

31 ޑިސެންބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް

2019 2020 ނޯޓް މާލީ ޒިންމާތައް

- 56,181 4 ފައިސާ ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތަކާއި އެހެނިހެން ދަރަނި

- 56,181 މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމުލަ

ޓްރަސްޓް  

)T(

ލޯން  

)L,X,S(

 ގްރާންޓް 

)*G*,D(
ފާސްކުރި ބަޖެޓް  ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަން ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

  156,094 ޔުނިފެމް ފަންޑް  G-UNFW

  85,256 އޭ.ޕީ.އެފް ފަންޑް  G-APF

  44,701 ޔުނިސެފް ފަންޑް   G-UNIC

  25,605 އޮޕްކެޓް ނެޝަނަލް ފަންޑް  G-UNIC

  1,330 ކެނޭޑިއަން އެއިޑް  G-CAN

  3,861  
ސިޗުއޭޝަން އެނަލިސިސް ސަރވޭ-

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އައްޑޫ ސިޓީ 

ކައުންސިލް

G-GOM

ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ތަފްސީލް    .17
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ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް   .2

ނަގުދު ފައިސާ   .3

މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓްތައް

މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި، މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުތައް   .1

މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ ކަންތައް   1.1

މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކިފައިވާ މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެމުޢާމަލާތްތަކުގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

އެކަށީގެންވާގޮތަށް މި މާލީބަޔާންތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައި ވާނެއެވެ.

މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގު ދެއްކިފައިވާ ގޮތް   1.2

މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ »ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން«އާއެއްގޮތްވާގޮތަށް، އެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ 

އުޞޫލުންނެވެ. މިގޮތުން ހަރުމުދަލާއި، އަދި އެހެން އަރަންޏާއި ދަރަނިވެސް، ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. މުއައްސަސާއަށް ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި 

އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ.

މާލީޒިންމާތައް   1.3

މާލީޒިންމާތައް ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނީ އޭގެ އަގުގައެވެ. އަގު އަދާނުކުރެވި ހުރި ޚަރަދުތަކަކީ މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗާ ގުޅޭ ބިލްތަކަށް މި މާލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން، މާލީ އަހަރު 

ނިމުމަށްފަހު އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ފުރަތަމަ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކިފައި ނުވާ ބިލްތަކެވެ. 

ކޮމިޓްމަންޓްސް  1.4

ކޮމިޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ  ޚަރަދުތަކަކީ މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ސެޕް ސިސްޓަމްގައި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ނަމަވެސް މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ލިބިފައިނުވާތީވެ، 

ސެޕް ސިސްޓަމްއިން އުނިކޮށް، ހިނގާ އަހަރަށް ގެންދަން ޖެހިފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ. 

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ   1.5

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެނީ، މާލީ އަހަރު ނިމޭއިރު އަގު އަދާނުކުރެވިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ޚަރަދުތައް އަދާކުރުމަށް، ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން މި ކޮމިޝަނަށް 

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެވެ.

119120

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 

ނިޔަލަށް ހުރި 

ހަރުމުދަލުގެ އަގު

2020 ވަނަ 

އަހަރު ހަދިޔާގެ 

ގޮތުގައި ލިބުނު

2020 ވަނަ އަހަރު 

ނައްތާލެވުނު/ ގެއްލުނު/

ވިއްކާލެވުނު

 2020  ވަނަ 

އަހަރު ގައި ހޯދުނު 

 2020 ވަނަ އަހަރު 

ފެށުނުއިރު ހުރި 

ހަރުމުދަލުގެ ޚުލާސާ

           

1,035,248 

                

-   

                     

-   

              

5,080 

           

1,030,168 
ފަރުނީޗަރާއި، ފިޓިންގްސް 423001

           

1,057,978 

                

-   

                     

-   

            

71,683 

             

986,295 
ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ އާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް 423002

               

83,569 

                

-   

                     

-   

              

2,849 

               

80,720 
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 423006

             

150,006 

          

150,006 

                     

-   
423007

           

2,380,295 

                

-   

                     

-   

          

419,910 

           

1,960,385 
ރޑްވެއަރ އައި.ޓީ ހާ 423008

               

19,761 

                

-   

                     

-   

                  

-   

               

19,761 
އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް 423999

        

4,726,856 

                

-   

                     

-   

        

649,528 

        

4,077,328 

2019 2,020 ތަފްޞީލް

4,228 6,500 އަހަރު ނިމުނުއިރު ތިޖޫރީގައި ހުރި ޕެޓީ ކޭޝް ފައިސާ 

- 3,775 ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނަގާފަހުރި ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ

615 15 ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ

4,843 10,290 ޖުމުލަ
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ތަފްސީލް   2020      2019

                     

-   

                

424 
އައި.ޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން

226014

                     

-   

              

1,590 
ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

221001

                     

-   

              

4,600 

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި 

ކުނީފީ 223008

                     

-   

            

34,662 

  މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 

މަރާމާތުކުރުން 226002

                     

-   

              

5,724 
 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން

226010

                     

-   

              

5,311 
 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި

222001

                     

-   

              

3,870 
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

223014

                     

-   

          

56,181 
ޖުމްލަ

އެކިފަރާތްތަކުން އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ   .5

2019 2020 ތަފުސީލު

- - ދަތުރުތަކަށް ކޮށްފައިފާ ޚަރަދު ތަކުން އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

781,133 -
ކޯސް ފުރިހަމަނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް ދައްކަން ޖެހޭ 

ފައިސާ

781,133 - ޖުމުލަ

2020 ވަނަ އަހަރަކީ ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޯވިޑު 19 ގެ ކާރިޘާއާއެކު ކޮމިޝަނަށް ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ދަތި އަހަރަކަށްވީކަމުގައިވިޔަސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 )ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ 

ޤާނޫނު( އިން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުމުގެ މަގުޞަދުގައި، މިއަހަރުވެސް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

އެގޮތުން، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، އަހަރުތެރޭގެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކޯވިޑު 19 އާއެކު ދިމާވި ކަންކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވުނެވެ. ހަމަމިއާއެކު، ކޮމިޝަނުގެ އެހެނިހެން 

މަސައްކަތްތައްވެސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އެމަސައްކަތްތަކުގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާސިލްވެފައިވެއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުގައި ކޮމިޝަނުން އަމާޒު ކުރި އެންމެހައި ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ކޯވިޑު 19 ގެ އުނދަގޫ ވަގުތުގައިވެސް، މިޙާލަތަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގުނު ޙަރަކާތްތައް 

ނިންމުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި، ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ އަގުހުރި މަސައްކަތުންކަން ފާހަގަކޮށް، މި ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކާމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި، 

ދެމެހެއްޓުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، އެފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަރިސްކުރަމެވެ. 

ހިނގަމުންމިދާ 2021 ވަނަ އަހަރަކީވެސް މި ކޮމިޝަނުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، ދަމަހައްޓައި، ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ކާމިޔާބު އަހަރެއްކަމުގައި މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި 

މާތްهللا ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.  އާމީން!

27 ފެބުރުވަރީ 2021
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