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ޙައްޤު
ޝަހާ މުޙައްމަދު ޝަފީޤު

ޙަ އް ޤު

ކަ ށަ ވަ ރު ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ

މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ

ކާ މި ޔާ ބީ އެ އް

ހިޔުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް އަހަރެއްގެ
މައްޗަށް  600އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ހުށަހެޅޭއިރު ކޭސް
ހުށަހަޅާފަރާތްތަކުގެ ހައްޤު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ބުރަ
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހެއެވެ .އެ ކޭސްއެއްގެ
ގޮތުން އެތަކެއް މުއައްސަސާތަކަކާއެކު ވާހަކަދައްކައި ،ރަސްމީގޮތުން
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ އެތަކެއް މަސައްކަތްތަކެއް
ކޮމިޝަނުން ކުރެއެވެ .މިކަމުގައި ރަސްމީ ބަންދެއް ،ރަސްމީ
ދުވަހެއް ކޭސް އޮފިސަރުންނަކަށް ނޯވެއެވެ .ހަމަ އެހެންމެ
ކޮމިޝަންގެ އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުންވެސް
މަސައްކަތް ކުރަނީ އެފަދައިންނެވެ.
އި ތު ރަ ށް ވި ދާ ޅު ވޭ

މި އަ ދަ ދު ގެ ތެ ރެ އި ން

ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ
މަސައްކަތުގެ ކާމިޔާބީއެއް
ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ
މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ޚާއްސަ
އާޓިކަލް
މިއަހަރު މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތްތައްތަކާ ގުޅޭ ފޮޓޯ
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މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބި،
ހައްޤު ހޯދައިދެވިފައިވާއިރު ބައެއް ކޭސްތަކުގެ
މައްސަލަ އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ދިގުދެމިގެންދާކަން
ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އެންމެ
ފަރާތަކަށް ނަމަވެސް ހައްޤު ހޯދައިދެވިއްޖެނަމަ އެއީ
ކޮމިޝަންގެ ކާމިޔާބެކެވެ .ކޮމިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު
އަމާޒު ހާސިލްވަމުންދާކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ.
ހިޔުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނިއުސްލެޓަރ ،ހައްޤުގެ
ޖޫންގެ އަދަދުގައި މި ހިމަނާލަނީ މިފަދަ ކާމިޔާބު
ކޭސްއެއްގެ ވާހަކައެވެ2019 .ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހެޅުނު ޑރ .އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް
ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ރެޖިސްޓަރޑް
ނަރސްއެއްކަމަށްވާ ޝަހާ މުޙައްމަދު ޝަފީޤުގެ
ވަޒީފާގެ މައްސަލައެވެ.
ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސްއެއްގެ ގޮތުގައި ޑރ
އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް
ކުރެއްވުމަށް ފަހު އިތުރަށް ކިޔަވަން ބޭނުންވާތީ މާލެ
ބަދަލުވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކެނޑެން ސިޓީލުމަށްފަހު،
އެހެންތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ހޮސްޕިޓަލްގެ
އިޢުތިރާޒެއްނެތްކަމުގެ ސިޓީއަކާއެކުގައެވެ .އާސަންދަ
ކުންފުނިން އޭރު ހިންގަމުން އައި ހުޅުމާލެ
ހޮސްޕިޓަލުން ވަޒީފާ ހަމަޖެހިގެން ދިޔައިރު
އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރިކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
''  2019މާރޗް  24އިން ފެށިގެން ހުޅުމާލެ
ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް 3
މަސްވާން  4ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި ހުޅުމާލެ
ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަރސިން އިންޗާޖްގެ ކޯލެއް ލިބުނު،
ވަޒިފާއިން ވަކިވާ ސިޓީލުމަށް އެދި .ސަބަބަކީ ހުޅުމާލެ
ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އެއީ
އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެވެސް
ނަރުހެއްކަމަށް އަޑުއިވިފައިވާތީ 24 .ގަޑިއިރުގެ
ތެރޭގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވާކަމުގެ ސިޓީ
ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެހިސާބުން ގޭގައި މަޑުކޮށްލަން
އެންގި.
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ކުއްލިއަކަށް އެހެން ބުނުމުން އަޅުގަނޑު ހުރީ
ޝޮކެއްގައި ،ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެނަމަ ހުޅުމާލޭގައި
ރެންޓަށް އުޅެމުންދާއިރު ،އަދި އެކަނިވެރި
މަޔަކަށްވާއިރު ޚަރަދުތައް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތެއްވެސް
ނޭނގެ .މިހެން ކިޔާދިނަސް ބަޔަކަށް އިޙުސާސެއް
ނުކުރެވޭނެ އެވަގުތު އަޅުގަނޑު ހިތްދަތިވީވަރެއް''.
ގދ ތިނަދޫ ،ނިއުވޭ ،ޝަހާ މުޙައްމަދު ޝަފީޤު
ކިޔައިދެއްވިއެވެ.
އޭގެ  11ދުވަސް ފަހުން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން
އަންގާފައިވަނީ ޝަހާ މުޙައްމަދު ޝަފީޤަކީ
ހޮސްޕިޓަލްގެ
މެމޯރިއަލް
އަބްދުއްސަމަދު
މުއައްޒަފެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ހޮސްޕިޓަލަށް،
އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ސިޓީއެއް
ލިބިފައިވާކަމަށެވެ .އަދި ޝަހާ މުޙައްމަދު ޝަފީޤު
އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަކިވާން
ސިޓީއެއްވެސް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށް ހުޅުމާލެ
ހޮސްޕިޓަލަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި ދެ ތަނުންވެސް
މުސާރަ ނަގަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާކަމަށް މި
މައްސަލައިގައިވެއެވެ .މި މައްސަލައިގައި ޝަހާ
މުޙައްމަދު ޝަފީޤު ވަކިވާން ހުށަހެޅި ސިޓީ ހޯދަން
ކުރި މަސައްކަތްވެސް ދިގުލައިގެން ދިޔުމާއި ވަޒީފާނެތި
ހުންނަން ޖެހުމުން ދިމާވި މާލީ އަދި ނަފްސާނީ
ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ލޯޔަރެއްގެ އެހީގައި މި މައްސަލަ
ބަލަން ނިންމިއެވެ .އެހިސާބުން ހިޔުމަންރައިޓްސް
ކޮމިޝަނަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން ދިޔައެވެ.
'' މިއީ ވަރަށް ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް ކޭސްއެއް .ވަރަށް ގިނަ
މުއައްސަސާތައް މި ކޭސްގައި ހިމެނޭ .ކަމާގުޅޭ
ހުށަހެޅިން.
ސިޓީ
މުއައްސަސާތަކަށް
ބައްދަލުވެވޭތޯވެސް މަސައްކަތްކުރިން .އެއިން
އެއްވެސް ސިޓީއަކަށް ،ކޯލަކަށް ،ހުށަހެޅުމަކަށް
ޖަވާބެއް ނާދޭ .އެޗްއާރުސީއެމްއަށް އަޅުގަނޑުގެ
މައްސަލަ ހުށހެޅުނީތީ ވަރަށް އުފާކުރަން .އެއީ
އެޗްއާރުސިއެމްއާ ހެދި މިއަދު އަޅުގަނޑު މިހުރި
ހިސާބަށް އާދެވުނީ .މިއަދު އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ
އެކަމަށް
އެޗްއާރުސީއެމުން
ކާމިޔާބީއަކީ
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނަތީޖާ .އެޗްއާރުސީއެމުން
އަޅުގަނޑުގެ ހައްޤުހޯދައިދިން''.
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މި މައްސަލައިގެ ސަބަބުން ޝަހާ މުޙައްމަދު ޝަފީޤަށް
ޑިޕްރެޝަންއާއި އެންޒައިޓީއާ ކުރިމަތިލާންޖެހި މިކަންކަމުގައި
އެންމެ ނާޒުކު ހާލަތަށްވެސް ދިޔައެވެ .ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭސް
ކާން ޖެހުނެވެ .އެތައް ދުވަހަކު އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ކުރަން
ޖެހުނެވެ.
އެޗްއާރުސީއެމުން މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވަނީ ހުޅުމާލެ
ހޮސްޕިޓަލުން ދިމާވި މައްސަލައާއި ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުން ދިމާވި
މައްސަލައިގައެވެ .ގިނަ މުއައްސަސާތަކެއް މި ކޭސްގައި
ހިމެނޭތީ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް
މެދުވެރިވެ ،މައްސަލަ ދިގުލައިގެން ދިޔަނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން
ހިތްވަރާއެކު މިކޭސްގައި ކާމިޔާބު ހޯދިއެވެ .އެދެމެދުގައި
ކޯވިޑް19-އާ ގުޅިގެން ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް
އެޗްއާރުސީއެމުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ އަކަށް
ވެގެންދިޔައީ ކޭސް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރިން ޖަވާބު ނުލިބި
ހުރި މުއްސަސާތަކުގެ ޖަވާބުލިބި ،ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވި،
ވަޒީފާ ޔަޤީންވެގެން ދިޔުމެވެ.
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ޝަހާ މުޙައްމަދު ޝަފީޤު

ރަށަށް ބަދަލުވެ ،ވަޒީފާ ނެތި އެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައިވެސް ކުރިން ހުރި ވަޒީފާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމުގައިވެސް
އެޗްއާރުސީއެމުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް އެކަންވެސް ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ .ސެޕްޓެންބަރު 2020ގައި ކުރިން ހުރި
ވަޒީފާއަށް ޝަހާ މުޙައްމަދު ޝަފީޤު ނުކުތުމަށްފަހު ނަފްސާނީ ގޮތުން ކުރިމަތިވި އެކިކަންކަމާއި ވަޒީފާގެ މާހައުލުން
ދިމާވި ފުރައްސާރައާއި ގުޅިގެންވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޝަހާގެ ހައްޤު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.
'' ރަށުން ވަޒީފާއަށް ނުކުމެވެސް ފުރަތަމަ ތިން މަހު ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން އުނދަގޫވި .ކުރިން ހުރި ވަރަށް ވުރެވެސް
ހާލަތު ގޯސްވި .އެތަނުން އަނެއްކާވެސް ދިމާވި ކަންތަކުން އަރައިގަތުމަށްވެސް އެޗްއާރުސީއެމުން އެހީތެރިވި .އަޅުގަނޑުގެ
ކޭސްގައި އެޗްއާރުސީއެމުން ބެހެއްޓި ގާތްކަމާއި އަޅުގަނޑަށް ހައްޤު ހޯދައިދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ،އަޅުގަނޑަށް
ދެންނެވޭނީ މީހެއްގެ ހައްޤަކާގުޅޭ ކަމެއްގައިނަމަ އެޗްއާރުސީއެމުން އެ ހައްޤު ހޯދައިދިނުމަށް ނުފޮރުޅާނެ ގަލެއްވެސް
ނޯންނާނެއޭ ''
މިހާރު ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ އިން ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުންދާ ޝަހާ މުޙައްމަދު ޝަފީޤްގެ މި ކޭސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން
ދިޔައިރު ބެހެއްޓި ގާތްކަމާއި އެކި ޕްރޮސީޖަރތައް ނިމެމުންދާއިރު އެކަމަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމާއި
ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މުޢާމަލާތުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.
''މިހެން އަދާކުރާ ޝުކުރަކުން އަޅުގަނޑަށް އެޗްއާރުސީއެމުންކޮށްދިން މަސައްކަތަށް އެދެވޭ ހައްޤު ޝުކުރެއް އަދާނުވެސް
ކުރެވޭނެ''.
''ވަޒީފާގެ މައްސަލައިގައި ގޭގައި ހުންނަން ޖެހުނުއިރު ބައްޕަ ގޭގެ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓީ .އެކަމަކު ކޯވިޑާއިއެކު ބައްޕަ
އަދާކުރަމުންދިޔަ ރިސޯޓް ވަޒީފާ ގެއްލި ،މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދިޔަ އެ ހަނި ފުރުސަތުވެސް ބަންދުވީ .ޝަހާއަކީ
އާއިލާގައި ހުރި އެންމެ ދޮށީ ކުއްޖާ .އެހެންވީމަ އާއިލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ދެން އޮތީ ޝަހާގެ ބޮލުގައި .ގޭގައި
ކުޑައަށް ތިބި ކުދިންނަށް ކާންދީފައި އަޅުގަނޑުމެން ނުކައި ތިބިން .ކާނެ ގޮތެއް ނެތި ،ކުލިދައްކާނެ ގޮތެއް ނެތިފައި
ތިބިން .އެންމެ ފަހުން މަޖުބޫރުވީ ރަށަށް ބަދަލުވާން'' .
އެހާލަތުގައިވެސް އެޗްއާރުސީއެމުން ޝަހާގެ ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން ދިޔަކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.
''އެޕްރިޝިއޭޓްކުރަން އެޗްއާރުސީއެމުން ވެދިން އެހީތެރިކަން .އެކަނިވެރި މަޔަކަށްވެހުރެ ދަރިފުޅަށްވެސް ތެރަޕީ ދެމުން
އެހެންކަންކަންވެސް ބަހައްޓަމުން މާލޭގައި އުޅެމުން ދިޔައީ .ޑިސެންބަރު  2019އިން ފެށިގެން  2020ވަނަ އަހަރުގެ
ޖޫންމަހާ ހަމައަށް އެޗްއާރުސީއެމް ދިޔައީ ކެނޑިނޭޅި ޝަހާގެ ހައްޤު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން''.
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PHOTO: MIHAARU

ޤާ ނޫ ނު އަ ސާ ސީ ގެ ތަ ރަ ހަ އި ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ޚި ޔާ ލު ފާ ޅު ކު ރު ން
ޢަ ބް ދުﷲ ޢަ ބް ދު ލް މު ޙް ސި ން  -ސަ ދަ ން ރީ ޖަ ނަ ލް އޮ ފީ ސް ) އެ ސް .އާ ރް .އޯ(

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  27ވަނަމާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ
މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  27ވަނަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ މިނިވަންކަމާއެކު
ފިކުރުކުރުމާއި ،އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފުނުވާގޮތެއްގެމަތީން އެމީހެއްގެ ބުއްދިއަށް ފެންނަ ގޮތްތަކާއި،
ޚިޔާލުތައް ދުލާއި ޤަލަމުން އަދި މިނޫންވެސް ގޮތްގޮތަށް ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ
ކަމަށެވެ.ދ
އެހެންކަމުން ،ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމަކީ ވަކި ޙުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙައްޤެއްކަން ވަރަށް
ސާފުކޮށް އެނގެން އެބައޮތެވެ .ނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުން މިހާރަކަށް އައިސް ފެންނަމުން މިދަނީ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ނަމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ފިތުނަ އުފެދި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް މަގުފަހިވާފަދަ
ގޮތްގޮތަށް އެމީހެއްގެ ހިތަށް އެރި ކޮންމެ އެއްޗެއް މީސްމީޑިއާގައި އަދި ތަފާތު އެހެނިހެން މަންސަތަކުގައި ލިޔަމުން
ދާ މަންޒަރެވެ.ސ
މުޖުތަމަޢެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ،އެކަން ކަން ޙައްލުކުރެވޭނީ ،ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ފައުޅުކޮށް،
އެއަޑުތައް އަހައި ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ،އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ .ހަމަ އެހެންމެ
މުޖުތަމަޢެއް ތަރައްޤީވެ ކުރިއަރައި ދިއުމަށް ތަފާތު ޚިޔާލާއި ފިކުރަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ .ވުމާއެކު
ޚިޔާލުފާޅުކުރަން ވާނީ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ މުޖުތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް
އެކަމުގެ ފައިދާ ކުރާނެ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.ސ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް
ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ .ކޮންމެ ޙައްޤަކާއެކު ޒިންމާތަކެއް އާދެއެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތަކުގެ
ތެރޭގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުންހިފުމަކީ އެންމެންގެވެސް ޒިންމާއެއްކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.
އެކަކު އަނެކެއްގެ ޒާތީ ކަންތައްތަކާ ނުބެހި އިންސާނީ ކަރާމަތަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއެކު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން
ކަން އޭގެ އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމާތޯއެވެ!ދ
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ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް

ސަ ދަ ން ރީ ޖަ ނަ ލް އޮ ފީ ހު ގެ ތަ ފާ ސް ހި ސާ ބު
ހު ށަ ހެ ޅި ފަ އި ވާ ކޭ ސް ތަ ކު ގެ އަ ދަ ދު23 :
ކު ޑަ ކު ދި ން ނާ ގު ޅޭ 8 -
ގެ ވެ ށި އަ ނި ޔާ އާ ގު ޅޭ 2 -
އި ސް ރަ ށް ވެ ހި ން ނާ ގު ޅޭ 2 -
ސި އް ޙީ ފަ ރު ވާ އާ ގު ޅޭ 1 -
ވަ ޒީ ފާ އާ ގު ޅޭ 2 -
ސޯ ޝަ ލް ރަ އި ޓް ސް 4 -
ފު ލު ހު ން ނާ ގު ޅޭ 2 -
ގެ ދޮ ރު ވެ ރި ކަ މާ ގު ޅޭ 1 -
ޚާ އް ސަ އެ ހީ އަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ފަ ރާ ތް ތަ ކާ ގު ޅޭ 1 -
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PHOTO: BORGENPROJECT.ORG

އަ ން ހެ ނު ން ގެ ޙަ އް ޤު ތަ އް
އެ ޑް ވޮ ކަ ސީ ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ) އޭ .ޑީ(

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އެންމެންނަށް ލިބިގެންދާނީ ހަމަހަމަކަމާއެކު އެއްވެސް ތަފާތު
ކުރުމެއްނެތި ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށް ދެވިގެންނެވެ .އަދި ޙައްޤުތަކުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ ބައެއްވާނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ
ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އަންހެނުންނަކީ ވަރަށް ގިނައިން އަނިޔާގެ
ޝިކާރައަށްވެ ޙައްޤުތަކުން މަޙްރޫމް ކުރެވޭފަރާތްތަކެއްކަން ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.
އަ ން ހެ ނު ން ގެ ޙަ އް ޤު ތަ ކަ ކީ ކޮ ބާ؟

ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން
ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ތަކެއް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  17ވަނަ
މާއްދާގެ )ހ( އިން ޙައްޤުތަކާއި ،މިނިވަންކަން
ލިބިދިނުމުގައި ،އެމީހެއްގެ ނަސްލަކަށް ،އުފަންވީ
ޤައުމަކަށް ،ހަމުގެ ކުލަޔަކަށް ،ޖިންސަކަށް ،އުމުރަކަށް،
ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް،
މީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް،
މާލީ ފުދުންތެރި ކަމަކަށް ،ނިސްބަތްވާ އާއިލާ އަކަށް
ނުވަތަ އުފަން ރަށަކަށް ،ނުވަތަ މިނޫންވެސް ކަމަކަށް
ބަލައި ތަފާތުކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.
PHOTO: SHUTTERSTOCK
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އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް މުހިންމުވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށް ވަނީ ،ޤައުމެއް ނުވަތަ ދައުލަތެއް ކުރިއަރާ
ދިއުމަށްޓަކައި ،އަންހެނުންގެ އަޑު ނާހާ ނުވަތަ އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއްދީފިނަމަ
އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މިއެދޭ ހަމައަށް ވާސިލު ނުވެވޭނެތީއެވެ .އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެވެސް ލަނޑުދަނޑިއަކަށް
ވާންވީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމަކަމާއެކު ،މަދަނީ ،ސިޔާސީ ،އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ
މައިދާނުގައި ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެވޭ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމެވެ.
ޖެ ން ޑަރ އަ ކީ ކޮ ބާ؟

PHOTO: HISAAN MALDIVES

ޖެންޑަރއަކީ އިޖްތިމާޢީގޮތުންނާއި ޘަޤާފީގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ދޭތެރޭ ހުންނަ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
ތަފާތުތައް ސިފަކުރުމަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ.
މުޖްތަމަޢުގައި އަންހެންވަންތަކަމާއި ،ފިރިހެންވަންތަކަން ސިފަކުރެވޭ ކަންކަމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ،ޘަޤާފަތާއި،
އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން މީހުންނަށް ވާރުތަވެފައިވާ ކަންކަމެވެ .މިފަދަ ތަފާތުކުރުންތަކަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް ޤުދުރަތީ
ނިޒާމަކުން އައިސްފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ .މިސާލަކަށް ފިރިހެން ކުއްޖެއް ދުނިޔެއަށް އަންނައިރު ،ކުޅޭ އެއްޗެހި
ގޮތުގައި ކާރު ،ބަޑި ފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަކީ ،ކުއްޖާ ބޮޑުވެގެން މުޖްތަމައުގައި އަދާކުރަންޖެހޭނެ ރޯލް އަންގައިދިނުމުގެ
ގޮތުން ކުއްޖާ "ކޮންޑިޝަން" ކުރުވޭ ތަކެތި ކަމަށާއި ،އަންހެންކުދިނަށް ހޯދައިދޭ ކައްކާ ސެޓާއި ބުދު ކޮއްކޮ ފަދަ
ތަކެތިން ،މުޖްތަމަޢުގައި އެކުދިންނަށް ދެވޭ "ސަބޯޑިނޭޓް" މަޤާމު ރަމްޒުކޮށްދޭކަމަށް ސައިކޮލޮޖިސްޓުން ދެކެއެވެ.
ޖިންސަކީ ޠަބީޢީ ގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ހުންނަ ތަފާތުވުންތަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ޖެންޑަރ އަކީ އިޖްތިމާއީގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައެޅޭ
ތަފާތުކުރުންތަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ.
އަ ން ހެ ނު ން ނާ އި ފި ރި ހެ ނު ން ހަ މަ ހަ މަ ކަ ން މާ ނަ ކު ރާ ގޮ ތް

އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް އަންނައިރުވެސް ދެޖިންސުގެ މީހުންގެ މެދުގައި ޠަބީޢީގޮތުން ލައްވައިފައިވާ ތަފާތުތަކެއްވެއެވެ.
ޠަބީޢީ ތަފާތުވުމަކީ އިޖްތިމާޢީ ،އިޤްތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން
ޤާއިމުކުރުމުގައި ހުރަހަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
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އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ހަމަހަމަކަމޭ ބުނާބުނުމުގެ މާނައަކީ ،އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަކީ ޖިންސުގެ ގޮތުން
ތަފާތު ،އެހެންނަމަވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ލިބުމުގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން ހަމަހަމަ ބައެކެވެ .މި ހަމަހަމަކަން ނުވަތަ
އީކުއަލިޓީ ޤާއިމުކުރުމުގައި ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށްވީތީ ކުރާ ތަފާތު ކުރުންތަކަށް ސަމާލުވާންޖެހެއެވެ .ވަކި
ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްވީތީ ތަފާތުކުރުން މާނަ ކުރަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން ލިބެންޖެހޭ
ކަންކަމުގައި އެކަންކަމަށް އުނިކަމެއް އަންނާނޭފަދަ ގޮތަކަށް އެކަހެރިކުރުން ނުވަތަ ހުރަސް އެޅުމެވެ.
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޤާނޫނު  18/2016ގައި ވާގޮތުން ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމަކީ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް،
ފުރުޞަތުތައް ލިބުމުގެ ހަމަހަމަކަމަށާއި ،ފުރުޞަތުތަކަށް ވާޞިލުވުމުގައި ހަމަހަމަކަމަށާއި ،ފުރުޞަތަކުން ނަތީޖާ
ޙާޞިލްކުރުމުގެ ހަމަހަމަކަމަށާއި ،ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ފުރިހަމަ މަންފާ ހޯދޭފަދަ މަޢުނަވީ ހަމަހަމަކަމެވެ.

އޭ .ޑީ އި ން ކު ރި އަ ށް ގެ ން ގޮ ސް ފަ އި ވާ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް

ހޭ ލު ން ތެ ރި ކު ރު ވު ން

އިންތިޚާބަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  9ޕްރޮގްރާ ްމ
ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ގޮތަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ  1ބައްދަލުވުން
ތަ މް ރީ ން ތަ އް

ޕޮލިސް ރެކްރޫޓްމެންޓް ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތައް
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ސެޝަންތައް
އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ހިޔުމަންރައިޓްސް ސެޝަންތައް
ފާ ހަ ގަ ކު ރި ދު ވަ ސް ތަ އް

އަންހެނުންގެ ދުވަސް
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް
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ނޭ ޝަ ނަ ލް ޕް ރި ވެ ން ޓި ވް މެ ކޭ ނި ޒަ މް ) އެ ން .ޕީ .އެ މް(

ރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް )އެން.ޕީ.އެމް( އަ ީކ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ
މޯލްޑިވްސްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ކަނޑައަޅާފައި ަވނީ  2007ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު ެގ
 10ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަނިޔާގެ ޢަމަލާއި ރަޙްމުކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބު
ދިނުން ހުއްޓުވުމަށާއި އެފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިނގިޔަނުދިނުމަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާއިރު އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ބާރާއި ،އެކަންކަން ކުރުމަށް
މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރާއި ،އެކަންކަން ކުރުމަށް ފަހިވާނެ އެންމެހައި
ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މިގޮތުން ދައުލަތުގެ ބާރުގެދަށުގައާއި ،ޤާނޫނީ އިމުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ،މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުންނާއި ކުދިން
ބަލަހައްޓާ ނުވަތަ ބަންދުކުރާ ހުރިހާ ތަނަކަށް އެން.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
އެން.ޕީ.އެމްއަށް މިފަދަ ހުރިހާ ތަންތަނަށް އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި ،ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ވެސް ލިބިފައިވެއެވެ.
މިގޮތުން މިހާތަނަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު
ކަންކަން ،ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ހިއްސާކުރެވިފައިވާއިރު ބައެއް ތަންތަނުން އެ ފަދަ އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގައި
ލަސްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
އެން.ޕީ.އެމްއިން ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެކި ޒިޔަރަތްތަކާ ގުޅޭ  5ރިޕޯޓެއް ކަމާގުޅޭ
އިދާރާތަކާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި  2020ވަނަ އަހަރު ރ .އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި
މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު 2020 ،ވަނަ އަހަރު ކ .ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި ފޮލޯއަޕް
ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު 2020 ،ވަނަ އަހަރު ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަރގްރޭޝަން ސެންޓަރ )އެން.އާރް.ސީ(އަށް ކުރި
ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު2021 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގައި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް
ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ އަވަސް ކަރުދާސްއަދި  2021ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގައި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ
މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
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އެން.ޕީ.އެމްގެ މި ޒިޔާރަތްތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރާ ކަންކަމަކީ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާ އަދި އެކަންކަން
އިސްލާހު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ގިނަ ބައެއްގެ ޙައްޤުތައް ނުވަތަ އެކަމަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްގެ ޙައްޤު ގެއްލޭ ނުވަތަ
ޙައްޤަށް އުނިކަން އަންނާނެ ކަންކަމަށްވާތީ އެން.ޕީ.އެމްގެ އެދުމަކީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ
އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ދިއުމެވެ .ކޮމިޝަނުން އެކަނި ކުރާ މަސައްކަތަކުން ޙައްޤުކަށަވަރުކުރުމަކީ ނާދިރުކަމެކެވެ.
މިކަމުގައި އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން މުހިންމެވެ .ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތުގައި ،އެ އަވަސް މިނުގައި ޙައްޤުތައް
ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނީ އޭރުންނެވެ.
 2021ވަ ނަ އަ ހަ ރު އެ ން .ޕީ އެ މް އި ން ކޮ ށް ފަ އި ވާ ޒި ޔާ ރަ ތް ތަ އް

ޒި ޔާ ރަ ތް ތަ އް

ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް  2021ޖަނަވަރީ  19ން  20އަށް ،ފޮލޯއަޕް
ޒިޔާރަތެއް ކުރި
ރ .އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  2021ފެބުރުވަރީ  25ވަނަ ދުވަހު ވަރޗުއަލް ޒިޔާރަތެއް

ޒި ޔާ ރަ ތު ގެ ރި ޕޯ ޓް

 2021ވަނަ އަހަރު ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ އަވަސް
ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރެވުނު.
 19-20ޖަނަވަރީ  2021އަށް ކޮށްފައިވާ ޕޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ އަވަސް ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި 3
ފެބްރުއަރީ  2021ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަާއި އެޗްޕީއެންއެސް އާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވޭ.
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރެވުނު ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ 26
އެޕްރިލް  2021ގައި ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކާއި ވަނީ ހިއްސާ ކުރެވިފައި.
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WAMCO MALE' CLEANING DAY. PHOTO: HUSSAIN WAHEED/MIHAARU

ކޯ ވި ޑް 19-އާ ގު ޅި ގެ ން ވަ ޒީ ފާ ގެ ހާ ލަ ތު ބަ ދަ ލު ވު ން
ފާ ޠި މަ ތު ހު ސަ އި ން  -ރި ސާ ޗް އޮ ފި ސަރ | ރި ސާ ޗް އެ ން ޑް މޮ ނި ޓަ ރި ންގ ) އާ ރް .އެ މް .ޑީ(

ކޮންމެ މީހަކަށްމެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ނުކުރުން އަދި އޭނާ
ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ޚިޔާރުކުރުމަކީ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރެކެވެ .ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ
ތަފާސް ހިސާބުތަކަށްބަލާއިރު  2016ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޭބަރފޯސްގައި ހިމެނިފައިވަނީ 151706
މީހުންނެވެ .މީގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތްކުރާ )އެމްޕްލޯއިޑް(މީހުންގެ އާބާދީއަކީ )142422 (94%
އެވެ .އަދި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ )އަންއެމްޕްލޯއިޑް( އާބާދީއަކީ ) 9284 (6%މީހުންނެވެ .ހިއުމަން
ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  2019ވަނަ އަހަރު ހިންގާފައިވާ ރިފްލެކްޓިންގ ފިފްޓީން އިޔަރސް ދަ
ރައިޓްސައިޑް އޮފް ލައިފް ދިރާސާ އަށް ބަލާއިރު މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  46%މީހުންނަކީ
ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ އާބާދީގައި ހިމެނޭ މީހުންނެވެ .އަދި  47.6%މީހުންނަކީ ވަޒީފާއެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީއަށް
ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ .ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހުންގެ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު  75.8%މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ.
އަދި  29.9%މީހުންނަކީ އަންހެނުންނެވެ.
 2019ވަނައަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޯވިޑް 19-ގެ ބިޔަ ރާޅައެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ
ބާޒާރަށްވަނީ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައެވެ .ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމަށްވަނީ މި ޕެންޑަމިކްގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި
ބަދަލުތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ .އެގޮތުން ކޯވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އާއްމުންގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ހާލަތު
ދެނެގަތުމަށް  30އޭޕްރީލު  2020ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތަށް
ބަލާއިރު ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅައެއްބައި މީހުން )(53%
ބުނެފައިވަނީ ކޯވިޑް 19-ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
މީގެ ތެރެއިން  46%މީހުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު 25% ،މީހުންނަކީ އަމިއްލަ
މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާފަރާތްތަކެވެ .މިބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މުސާރައަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާކަމަށް 42%
ފަރާތްތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މީގެތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅައެއްބައި )(51%
މީހުންނަކީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކެވެ 23% .މީހުންނަކީ ދައުލަތުގެ
މުއައްސަސާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވާއިރު  20%މިހުންނަކީ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް
ކުރަމުންދާފަރާތްތަކެވެ.
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)PHOTO: MALDIVES CAPACITY DEVELOPMENT AND GOVERNMENT INSTITUTE (FACEBOOK

މީގެ އިތުރުން ކޯވިޑް 19-ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލިފައިވާކަމަށް  52%ފަރާތްތަކުން
ބުނެފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅައެއްބައި މީހުން މަސައްކަތްކުރަނީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްގައެވެ25% .
މަސައްކަތްކުރަނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ވަޒީފާގައި އަދި  20%މީހުންނަކީ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް
ކުރަމުންދާފަރާތްތަކެވެ .މިތަފާސް ހިސާބްތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަވާ އެއްކަމަކަކީ ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާފާރާތްތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމެވެ.
ކޯވިޑް 19-ގެ ސަބަބުން އަސަރުކޮށްފައިވާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް
އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ކޯވިޑް ވިޔަފާރި އެހީ ލޯން އަދި ކޯވިޑް އިންކަމް ސަޕޯޓް
އެލަވަންސް ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި  2ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅުވާލެވުނެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  15%އަންހެނުންނަށާއި
 74%ފިރިހެނުންނަށް ކޯވިޑް ވިޔަފާރި އެހީ ލޯން އަދި  27%އަންހެނުންނަށާއި  73%ފިރިހެނުންނަށް އިންކަމް
ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ އެންމެހާ
ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ )ސީޑޯ( ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .މި ދެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުންވެސް އިނާޔަތްތައް ދެވިފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ކޯވިޑް ވިޔަފާރި އެހީ
ލޯން އަދި ކޯވިޑް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ލިބިފައިވާ އަންހެނުންގެ އިންސައްތަ ފިރިހެނުންނަށްވުރެ މަދުކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

PHOTO: NISHAN ALI
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ކޯވިޑް 19-ގެ ބިޔަރާޅާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާވަނީ ގެއްލިފައެވެ .އެގޮތުން އެންމެ ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް ގެއްލިގެން
ދިޔަކަމަށް ބެލެވޭ އެއް ދާއިރާއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއެވެ .މި ޕެންޑަމިކްގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް
އަސަރުކޮށްފައިވަނީ ޒުވާނުންނަށެވެ .ރެޕިޑް ލައިވްލިހުޑް އެސެސްމަންޓް ،އިމްޕެކްޓް އޮފް ދަ ކޯވިޑް 19-ކްރައިސިސް
އިން ދަ މޯލްޑިވްސް ދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި 15 ،އަހަރާއި  30އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންގެ 53%
މީހުންނަށް ކޯވިޑް19-ގެ ސަބަބުންވަނީ އަސަރުކޮށްފައެވެ .އަދި  20އޭޕްރިލު  2020އާހިސާބަށް ،ރިސޯޓްތަކުގައި
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން  724މައްސަލައެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމްންޓްގެ ޖޮބް ސެންޓަރއަށް
ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް މި ދިރާސާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެތެރެއިން  93%މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންކަމަށާއި 7%
މީހުންނަކީ އަންހެނުންކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ޖުމްލަ މުސާރަ ފިރިހެނުންނާ
އަޅާބަލާއިރު އެވްރެޖްގޮތެއްގައި އަންހެނުންނަށް ލިބެނީ ) 1444 ($94ރުފިޔާ މަދުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
މިކަމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަޖުރިބާ ،މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް ،ވަޒީފާގައި
ހޭދަވި މުއްދަތު ،މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާ ،އަދި ރިސޯޓް ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް ފިރިހެނުންނާ އަޅާބަލާއިރު
މަދުވުމުން ބަރގެއިން ކުރުމުގެ ބާރު ދަށްވުމުން ޖުމްލަ މުސާރަ މަދުން ލިބެނީކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމަށް ދިރާސާގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ޖޮބް ސެންޓަރއަށް ރިޕޯޓްކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން  49%މީހުން ތިބީ "ނޯޕޭ"ގައި ކަމަށާއި 16%
މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  35%މީހުންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މި
ދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އެއްވެސް މީހަކު ތައްޔާރުވެފައިނުވާ މި ޕެންޑަމިކް ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލި
އެތައް ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމަށްވަނީ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ.
އާ ރް .އެ މް .ޑީ އި ން މި އަ ހަ ރު ކު ރި އަ ށް ގެ ން ގޮ ސް ފަ އި ވާ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް
މާ ލެ ސަ ރަ ހަ އް ދު ގަ އި ގެ ދޮ ރު ހޯ ދު މަ ށް އާ ން މު ން ނަ ށް ދި މާ ވާ މަ އް ސަ ލަ ތަ ކާ އި ގޮ ން ޖެ ހު ން ތަ އް
ދެ ނެ ގަ ތު މަ ށް ދި ރާ ސާ އެ އް ކޮ ށް ފަ އި ވޭ.
އަ ން ހެ ނު ން ނާ މެ ދު ކު ރާ އެ ން މެ ހަ އި ތަ ފާ ތު ކު ރު ން ތަ ްއ ނަ އް ތާ ލު މާ ބެ ހޭ މު ޢާ ހަ ދާ ) ސީ ޑޯ( އާ
ރ މި ން ވަ ރު ރި ވި އު ކު ރާ ކޮ މި ޓީ އަ ށް
ގު ޅި ގެ ން ،ދަ އު ލަ ތް ތަ ކު ން އެ މު ޢާ ހަ ދާ ތަ ން ފީ ޒު ކު ާ
ފޮ ނު ވު މަ ށް ޝެ ޑޯ ރި ޕޯ ޓް ތަ އް ޔާ ރު ކު ރު ން.
އދ .ގެ އި ން ސާ ނީ ޙަ އް ޤު ތަ ކާ ބެ ހޭ މު ޢާ ހަ ދާ ތަ އް މޮ ނި ޓަރ ކު ރާ ކޮ މި ޓީ ތަ ކު ން ދި ވެ ިހ
ދަ އު ލަ ތަ ށް ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އި ވާ ހު ށަ ހެ ޅު ން ތަ އް ދި ވެ ހި ދަ އު ލަ ތު ން ތަ ން ފީ ޒު ކު ރާ މި ން ވަ ރު
ދެ ނެ ގަ ތު ން.
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ލީ ގަ ލް އެ ން ޑް ޕޮ ލި ސީ ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް
އެ ލް .ޕީ .ޑީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާ އަދި އިދާރީ އުސޫލެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހެއްގެ
އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭތޯބެލުމާއި ،މިފަދަ އުނިކަން ހުރިނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރަން ހުށަހެޅުމާއި،
އަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކުލަވާލެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އިދާރީ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކާގުޅޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުމާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ މުޢާހަދާތަކާ
ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އޮންނަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމެވެ .މިއާއެކު ކޮމިޝަނުގެ
ފަރާތުން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމާއި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ
އެހީތެރިކަމާއި ލަފާ ދިނުމާއި ޤާނޫނުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމްތަކުގައި ޤާނޫނީ
ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ހިމެނެއެވެ.
ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު) 16/2014 :ޖިންސީ
ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓް ލިމިޓެޑް އަދި
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ .މި ސެޝަންތައް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި މި ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން
އެނގިގެން ދިއުމުގެ އިތުރުން ކުރިން ނޭނގޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވެގެން ދިޔަކަމަށް ސެޝަންގައި ބައިވެރި
ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރިއެވެ .ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ޤާނޫނުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތައް އިތުރު
އިދާރާތަކަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާ ބިލްތަކުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭތޯ އާއި
ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުއާހަދާތަކުންނާއި ޤާނޫނު އަސާސީއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ
ހައްޤުތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިދޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ދިރާސާތައްކުރުމާއި އެ ބިލްތަކަށް
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އިސްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވެމުންދެއެވެ.
އެ ލް .ޕީ .ޑީ އި ން މި އަ ހަ ރު ކު ރި އަ ށް ގެ ން ގޮ ސް ފަ އި ވާ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް

އެ ކި ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ތަ ކު ން ބޭ ނު ން ވާ ޤާ ނޫ ނީ ލަ ފާ އަ ދި އެ ހީ ތެ ރި ކަ ން ދި ނު މާ އި އި ދާ ރީ
މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކާ ގު ޅޭ  15ކަ މެ އް ކު ރެ ވި ފަ އި ވޭ

އޭގެ ތެރެއިން  5ކަމަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދެވިފައި ޭވ
ކޮމިޝަންގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން  2މައްސަލަ އަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދީފައިވޭ
ކޮ މެ ން ޓް ކު ރު ން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ޤާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ފެންނަ އިސްލާހުތައް ހިއްސާކޮށްފައިވޭ.
މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާހުތައް އެކުލަވާލުމުގެ
މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން.
ގެވެށި އަނިޔާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާހުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
މީ ގެ އި ތު ރު ން ޖި ން ސީ ފު ރަ އް ސާ ރަ ކު ރު މާ އި ގޯ ނާ ކު ރު ން

ހު އް ޓު ވު މު ގެ ޤާ ނޫ ނަ ށް

އަ ހު ލު ވެ ރި ކު ރު ވު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ވެ ސް ކޮ ށް ފަ އި ވޭ

ކޯ ޕަ ރޭ ޓް އެ ފެ އާ ޒް ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓު ގެ ތަ ފާ ސް ހި ސާ ބު
ކޮ މި ޝަ ން ގެ މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް މި އަ ހަ ރު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި  2ތަ މް ރީ ނެ އް ދީ ފަ އި ވޭ.

ކޮ މި ޝަ ން ގަ އި ހި މެ ނެ ނީ ޖު މް ލަ  76މު ވަ އް ޒަ ފު ން.

އަންހެން 51
ފިރިހެން 25
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PHOTO: MIHAARU

އި ން ވެ ސް ޓި ގޭ ޝަ ން ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް ގެ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ބި ނާ ވެ ފަ އި ވާ ގޮ ތް
އަ އި .ޑީ

އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ބިނާވެފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6/2006ހިޔުމަންރައިޓްސް
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(އާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު (2013ގެ ދަށުން ހިޔުމަން ރައޓްސް
ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ .ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙްޤީޤުތަކުގައި ހުށައަޅާފައިވާ
ޝަކުވާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވޭތޯ ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާނެއެވެ .ޙައްޤު ގެއްލިފައިވަނީ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ އިހުމާލުން ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކަމުން ،ކަމުގައިވާނަމަ ،އެކަމަށް ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް
މަސައްކަތްކޮށް އަދި ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ،އެއިދާރާއަކާ ދެކޮޅަށް ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި މަސައްކަތްކޮށް
އިންސާނީ ޙައްޤު ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ.
އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އެންމެ ގިނައިން ހުށައެޅެމުންދަނީ
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހުށައެޅޭ
މައްސަލަތަކެވެ .މި މައްސަލައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމިޝަނުން އެކިފަހަރުމަތިން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއެކު
މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް ،ޤައިދީންނާއި ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބުމުގެ ޙައްޤުގެ
ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް ،މިއަދާ ހަމައަށް
މިކަމަށް އެކަށޭނެ ޙައްލުތަކެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް
ނިގުޅައިގަތުމާއި ،ޢާއިލީ ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލިގެންދާ ޙައްޤުތަކާއި ،ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން
ގެއްލިގެންދާ ޙައްޤުތަކާއި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި މައްސަލަތައް ދިގުދެމިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެއް
މައްސަލަތަކެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅެމުން ދެއެވެ .ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ގޮންޖެހުން ތަކުގެ ސަބަބުން
ޙައްޤު ގެއްލިގެންނާއި ،ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާ އަދި މީގެ އިތުރުން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން އެކަށީގެންވާގޮތަށް ފަހިވެފައި
ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެކަންކަން ފަހިކުރުމަށް ދައުލަތުން ހިންގާ މަޝްރޫޢެއްގައި ޢަމަލު ކުރިގޮތެއްގެ ސަބަބުން
ޙައްޤުގެއްލިގެންވެސް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަތައް ހުށައެޅި ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދެއެވެ.
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ޖުމްލަ  819ކޯލް ލިބިފައި ޭވ
 34މައްސަލަ ފޯމަށް ލޮޖްކުރެވިފައިވޭ
ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން  367ކޯލް ލިބިފައިވޭ
މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ލިބުނު  166ކޯލަކަށް މައްސަލައިގައި ކުރިއަށްދާންވީ ގޮތުގެ ލަފާދެވިފައިވޭ
އެހެނިހެން ކޯލްގެ ގޮތުގައި  252ކޯލް ލިބިފައިވޭ
މަ އް ސަ ލަ ތަ އް

މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  246މައްސަލަ އަލަށް ހުށަހެޅިފައި ޭވ
ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  127މައްސަލަ ބަލާ ނިންމި
ޒި ޔާ ރަ ތް

އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މާފުށީ ޖަލަށް  3ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ.
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް  1ޒިޔާރަތް
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް  4ޒިޔާރަތް
ހަނިމާދޫ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރއަށް  1ޒިޔާރަތް
ބަ ލަ މު ން ދާ މަ އް ސަ ލަ ތަ ކާ ގު ޅި ގެ ން
ހި އު މަ ން ރަ އި ޓް ސް ކޮ މި ޝަ ނު ގެ ޤާ ނޫ ނު ގެ ދަ ށު ން ބަ ލަ މު ން ދާ މަ އް ސަ ލަ ތަ ކާ ގު ޅި ގެ ން

މާފުށީ ޖަލަށް  2ޒިޔާރަތް
މާލެ ޖަލަށް  2ޒިޔާރަތް
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް  1ޒިޔާރަތް
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް  4ޒިޔާރަތް
ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް  1ޒިޔާރަތް
ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް  1ޒިޔާރަތް
އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް  1ޒިޔާރަތް
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް  1ޒިޔާރަތް
އެމް.ޕީއެލް ހިޔާ ފެސިލިޓީއަށް  1ޒިޔާރަތް
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މު ޒާ ހަ ރާ އޮ ބް ޒަ ވޭ ޝަ ން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މާލޭގައި ކުރި  9މުޒާހަރާއެއް އޮބްޒާވްކޮށްފައިވޭ
ބަ އް ދަ ލު ވު ން

އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަންގެ ޓްރެއިނިންގތަކާ ގުޅިގެން ފޮރެންސިކް ސްޕެޝަލިސްޓްއަކާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި
ޗައިލްޑް އޮންބަޑްސް އޮފީހާއެކު ވާރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި  2ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވި.
އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓްރެއިނިންގ އާ ގުޅިގެން  UNODCގެ ކޮންސަލްޓެންޓަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި.
ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ހާޟިރުވި.
 WFDއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮންލައިން ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވި.
އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓްރެއިނިންގތަކާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ބައްދަލުކުރި.
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން އިސްނަގައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް
އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއެކު ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވި  2ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި.
ޓް ރެ އި ނި ންގ

 UNODCގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓްރެއިނިންގައި އައި.ޑީގެ ސްޓާފުން ބައިވެރިވުން

PHOTO: RAAJJEMV
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މި އަ ހަ ރު ގެ މި ހާ ތަ ނަ ށް ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކާ ގު ޅޭ ފޮ ޓޯ

އެން.ޕީ.އެމް

އޭ.ޑީ

ކެޑް

އާރް.އެމް.ޑީ

ސީ.ބީ

އައި.ޑީ
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ހި ޔު މަ ން ރަ އި ޓް ސް ކޮ މި ޝަ ން ގެ  5ވަ ނަ ދަ އު ރު

ހިނގަމުން މިދަނީ ހިޔުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ  5ވަނަ ދައުރެވެ .މި ދައުރަށް މިހާތަނަށް
އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ  4މެންބަރުންނެވެ.

ކޮމިޝަނަރ މަރްޔަމް މުނާ

ކޮމިޝަނަރ ޑރ .އަހްމަދު އަދްހަމް އަބްދުﷲ

ކޮމިޝަނަރ މުއުމިނާ ވަޙީދު

ކޮމިޝަނަރ އައިމިނަތު ޝިފާޢަތު އަބްދުއްރައްޒާޤް
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