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  ފެށުން  1

  

  

އެއްެމހައި މަޚްޫލޤުންގެ ތެރެިއްނ އިންާސނުްނގެ ދަރަަޖ މަިތވެިރ ކުރެއްވި، އަދި އިންާސީނ 

ސުުބޙާނަޫހ ަވތަޢާާލައށް ަޙމްާދއި هللا ާމތް  ،ްށ ުމިޅ ިއންާސނީ އުްނމަތަްށ އެްނެގވިޙައްޤުތަކަްށ ަރްއކާތެރިުވމަ

ައދި އިންާސީނ ޙައްޤުތަަކށް ިއޙްތިރާމްކުަރްއވަިއ އެ ޙައްޤުތަކަްށ ރައްާކތެިރވުުމެގ ެއްނެމ . ޝުކުރު ކުަރމެވެ

ލަާވތާއި ވަސައްަލމްައްށ ޞަޢަަލއިިވ هللا ރިވެިތ މިސާުލ ދެއްެކވި، މިުއްނމަުތގެ ރަސޫްލ މުޙަްއމަުދ ަޞްއލަ

އަިދ ިމ ަޞލަވާާތއި ސަާލުމަގއި އެކަލޭގެާފނުެގ ޢާލު އަސްޙާުބްނ ާޝމިލް . ސަލާމް ެލއްުވްނ އެިދ ުދޢާ ކުަރެމވެ

  . ކުރަމެވެ

ވަނަ އަަހރަކީ ހިުޔމަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނން ަޙއްޤުތަަކްށ  2013ފާއިުތވި 

މިައަހރު ކޮިމޝަުނެގ މަަސއްކަތްަތްއ ކުރިައށް . ހަެރވެައހަުރ ފުިރގެްނިދޔަ އަ 10މަސައްކަތްކުުރުމަގއި 

ގެްނިދޔުުމގަިއ ގިަނ ޮގންެޖހުަތކާއެކުވެސް އަަހރީ ޕްޭލުނގަިއ ހިެމނުުނ ިގނަ ަލނޑުަދނިޑތައް ަވީނ 

މީގެ އިތުުރން، ކޮމިަޝަނށް ހުަށހެޅުުނ އެކި މަްއަސލަތައް ަޙއްލުުކރުމަށްޓަަކިއ . ޙާސިލްކުރެވިަފއެވެ 

މިހާުރ  ،ބަލާއިރު މި ޭވތުެވދިަޔ ައހަރުަތކަށް. ްނ ިގނަ މަަސއްަކތްތަކެއް ުކރެވިަފއިެވއެވެއެކިރޮނގުޮރނގު 

ގަިއ ޙަްއޤުތަުކެގ  2013. ރާއްޭޖގަިއ އިްނސާީނ ޙައްުޤތަކުެގ ހޭުލންެތރިކަްނަވީނ ަވރަްށ ބޮޑަްށ ިއތުުރވެަފއެވެ

ަފރާތަުކންވެްސ ކަންކަްނކުރުމުަގިއ  ކޮންމެ ވާހަކައަކީ އެްނެމ ގިަނއިްނ ދެެކވުނު އެްއވާހަަކައށް ވެަފިއވުުމން،

ޮކންެމ ަކމެްއގަިއެވްސ . ެގންުގޭޅ ކަމުެގ ހެިކތަްއ ވަީނ ެފންަނންފަާށފަެއވެ ޙައްޤުތަކަްށ އިޙްިތރާްމ ކުރުުމެގ ަނޒަރު

  . އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ ނަޒަުރން ިވސްނާ ފިުކރުކުރުަމކީ ނުަހނު ަފިއާދކުރާނެކަމެކެވެ

މަްނ ޔު އްކާެތރިކޮްށ ދެެމހެއްުޓމަްށ ހިއްުޤތައް ކުިރއަުރވަިއ ރަޙަނީ މިއަަހރުވެސް، އިންސާ 

ނިޑތަްއ ިދަހ ާދއިރާއަަކށް ައމާޒުކޮށްެގްނ ެގްނދިަޔއިރު،  ރައިޓްްސ ކޮމިަޝނުްނ ޙާޞިލްކުަރން ޭބނުްނވާ ަލނޑުދަ

ީމެގ ެތރޭަގއި . ޚާއްަޞ އިސްަކމެްއޭދ ފަްސ ާދއިރާއަަކްށ އިުތުރ ަމސައްކަްތތަެކްއ ކުރިައްށ ެގންެދވުެނވެ

ނުކުޅެުދންެތރިކަްނ ުހންަނ ަފރާްތތަކަށް ުއނެގނުުމެގ ޙައްުޤ ލިބިެދޭވ ިމންަވރު ެދނެަގތުަމށާއި، ކުޑަކުދިްނެގ 

 ަރއްާކތެރިކުރުަމށް ތަާފތު ގިނަ  އްޤުތައް ޙަައންހެުންނގެ ، އްޤުތަކުެގ ެތޭރގަިއ ތަާފުތ އެިކ މަަސއްކަތްތަާކއި ޙަ

އްުޤތަްއ ޯހދަިއިދނުުމެގ ޮގތުްނ ގިަނ މަަސއްކަްތތަކެްއ ވަީނ ޙަ ަކތްތެިރންެގ މަސައްކަްތތަކާިއ ބިދޭީސ މަަސއް

  .ކުރިއަްށ ެގންެދިވފައެވެ
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 ތިާރމްކުރާ، އިންާސނީ ޙްތަކަްށ އިއްޤުޙަ ރާއްޭޖގަިއ ދިރިުއޅޭ ެއންެމހާ ަފާރތްތަކަކީ ިއންާސނީ 

. ަމސައްކަްތ ކުރާ ބަޔަަކށްާވްނޖެހެެއވެއްުޤތައް ުކރިއެުރުވަމށް ޙަ އްޤުތަްއ ިހމާަޔތްކޮށް، ަރއްކާެތރިކޮށް މި ޙަ

ކުުރމަްށ އެްނމެްނ ޓެްއ ޤާއިމުށްއްޤުތަްއ ެއންެމ ރަނގަަޅށް ފޯރުކޮށްެދޭވނެފަަދ އަާމން ވެ ޙަ މިޮގތުްނ ިއންާސނީ 

ުދގަިއ ކޮިމޝަުނން ާފއިުތވެިދަޔ ޞަ ަފތެްއ ޤާއިމްުކރުުމގެ މަޤުސަގާކަތްކުރަންެޖހޭެނީތ، މިަފދަ ގުިޅގެްނ ަމސައް 

އްުޤތަކާގުޭޅ ތަފާތު ިގަނ ޙަރަކާތްތަާކިއ ތަމްީރްނ ޙަރޭ ާރއްޭޖގެ އެކި އަޮތުޅތަކުގަިއ ިއންާސނީ އަހަުރތެ

  .  ގެންޮގސްފަެއވެ ޕޮޮރގްރާްމތަްއ ަވރަށް ާކމިޔާްބ ކަާމއެކު ވަީނ ކުރިައށް 

 ފަރާތްތަކަކީ ޅެުދންތެިރކަން ހުްނަނ ީމހުްނނާއި، ނުކު  ކުޑަކުދިންާނިއ އުމުުރންުދވަްސވީ 

ްއޤުތަްއ ކަަށވަރުކޮްށދިުނމަްށ ޙަ ެގ ރަްއކާތެރިކަްނ ޤާޫންނ ައސާސިިއްނ ިލބިދީފަިއާވ ަބޔަކަްށ ވީހިނުދ ިމ ޢު މުޖުަތމަ

ގުިޅެގްނ  ެގ އެކި ެއޖެންީސތަކާ. ެއން.ޔޫ ނުްނ ސަރުކާރުެގ ެއކި މުއަްއސަސާަތކާއިހިޔުަމން ަރއިްޓސް ކޮމިޝަ 

ަކންކަާމގުޭޅގޮުތްނ  ސަލަތަުކްނ ފާަހގަކުެރވުުނ މުހިްނމުައދި، ކޮިމޝަނަްށ ުހށަހެޭޅ ަމއް. ުވނެވެމަސައްކަްތ ކުރެ 

ގޮެތއްަގިއ ބަްއދަުލވުްނތަކެއް ާބއްަވިއ ޙަްއލުހޯދުަމްށ  ސަރުކާރުެގ ކަާމުގޅުންުހރި މުައްއސަސާތަކާއެުކ ިސލްސިލާ

  .މަްޝވަރާކުެރވުެނވެ

ނގެުނމުެގ ކޮމިޝަުންނ ފަަށއިެގން ުކރިއަްށެގންާދ ނުުކޅެުދްނތެރިކަްނ ުހންަނ ކުިދންެގ އު

ިމ . ގަިއ އަޑުއެހުްނތަްއ ކުިރައށްެގންގޮްސ މިައހަރުވެްސ މަޢުޫލމާުތ ެއއްކުރެުވެނވެޤުޤީޙްފުރުޞަާތ ގުޭޅ ތަ

ތަޙްޤީޤަށްފަހު ެއއްކުރެވޭ މަޢުލޫާމތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސަރުާކރަށް ުހށަހެުޅންަތކެއް ހުށަަހޅަިއެގން ިމ 

ައިދ . ީށެގންވާ ފަހި ބަދަުލތަކެްއ ގެެނޭވނެކަމަށް އުްނމީދު ކުެރެވެއވެްއޤު ހޯދަިއިދނުުމަގއި އެކަޙަ ފަރާތްތަުކގެ 

މިާދއިރާިއްނ މިާހރު ސަރުާކރުެގ ެއކި މުައއްސަާސަތކުންނާއި، ައމިްއލަ ަޖމާޢަްތތަކުްނ ނުކުެޅުދންތެރިަކން ހުްނަނ 

ަފއިވާަކންވެްސ ެހޮޔ ބަދަލެްއެގ ފަރާތްތަަކށްޭދ ަސމާލުކަން އިތުުރެވފައިވާަކން އަދި ފައިދާކުާރނެ ަމޝްރޫޢުަތއް ަފށާ

  .ގޮުތން ާފހަގަުކެރވެެއވެ

ހަަމ ިމއާއެުކ ުކޑަކުދިްނނާެމދު ުކރެޭވ ޭނެދޭވ ައަމލުތަްއ ުހއްޓުަވިއ އެުކދިްނނަްށ ިލބިދޭްނޖެޭހ 

. ކުުރވުުމެގ ޮގތުްނ ސްޫކލްތަކުގަިއ އެިކ ޕްޮރގްާރމްަތްއ ާރވަިއ ހިްނގިފަިއވެެއވެއްޤުތަކަްށ އަުހލުވެރިޙަ

ދިންާނގުޭޅ ކޮންމެ ކަެމްއގަިއވެސް އެކުިދންަނށް ެއންެމ ފަިއދާކުރާެނ ޮގތަްށ ވިްސނަިއގެްނ ކަންކަްނ ކުޑަކު

މިކަމަްށ އެީހތެިރވެޭދނެަފަދ ، ނިްނމުމަާށއި އެުކދިްނ ކަންކަުމގަިއ ބަިއވެރިކުރުމަީކ ސަމާުލވާްނޖެޭހ ކަމަކަްށވާއިރު 

  .ށްެގންެދވުެނވެއަތްަމތީ ޮފތް ތަްއޔާރުކޮްށ އެިކ ޙަަރކާތްތަްއ ކުރިއަ 

ލިބިދީފަިއވާ ރަްއކާތެރިަކްނ  ާޤނޫުނންގެެވށިައނިާޔގެ ޝިކާރައަކަްށވާ ަފރާތްތަކަްށ ެގވެިށައނިާޔގެ 

ައހަުރ ުދވަުހގެ  3ުދގައި ފަާށފައިާވ ޞަޤުއަްނގަިއ މިަފދަ ދަުށދަރަަޖިއގެ ައނިާޔތަކުން ރައްާކތެރިކުުރވުުމގެ މަ 

ަދ ައިނޔާކުުރން ހުއްުޓމަކަްށ ައއިސް، އަިދ މިކަުމެގ ޝިާކރަޔަކަްށާވ ހޭލުންެތރިކުރުުމެގ ކެްމޕެިއނުން، މިފަ

  .ފަރާތްތަަކށް ޤާޫނނީ ަފރުާވ ލިބިެދވޭނެަކމަށް ުއންީމދުކުރެެވެއވެ
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މުޖުަތމަުޢން އެަކހެިރ ކުރެވި، ަދއުލަުތެގ ބެލުުމެގ ދަުށގަިއ ަބއިިތއްބާ ފަރާްތތަކުެގ ަޙއްޤުތަްއ 

ޅަްށ ނުލިުބމާއި، ައނިާޔ ލިބުމަީކ ކަންބޮޑުާވން ޖެޭހ ކަންަތއްތަެކއް ަކމަްށވާތީ ގެއްުލމުަގއި، ިޞއްޙީ ަފރުާވ ަރނގަ

އެފަރާްތތަްއ އަނބުރާ މުޖުަތމަުޢައށް ގެަނއުަމށްޓަަކއި ކުާރ ، މިކަމަްށ ަރނގަުޅ އިސްާލޙީ ަބަދލުތަކެްއ ެގނެވި 

 .މަސައްކަްތތަްއ ަހރުަދނާކުރަްނޖެެހެއވެ

ރުން ގިަނުގނަ މަސައްކަްތތަކެއް ކުރުމުެގ ޢަޒުުމަގއި ައަމީލ ޙައްޤުތަްއ ފޯރުޮކށްިދނުަމށް ސަުރކާ

  . އްޤުަތއް ކަަށވަރުކުެރވުުމގެ ުއންީމދު އާލާާވނެަކމެކެވެޙަ މަޝްރޫުޢތަްއ އެުކލެވިެގްނދާަތން ެފނުމަކީ ރަްއޔިުތްނގެ 

ކުެގ ރައްިޔތުްނެގ ަމިޖލީހަްށ ހުަށހެޅި، ބަޙުސްކުރެޭވ ބިްލތަކަްށ ކޮމިަޝުނން އިްނސާީނ ަޙއްޤުތަ

ނަޒަުރން ދޭ ަލފަޔާިއ ަމޝްަވާރ އެކަީށގެްނވާ ގޮެތއްަގއި ބަަލިއގަނެ، ބިްލތަކުަގއި ިހމެުނމަކީ ޙައްޤުތަްއ 

މާއި ާޤނޫުނެގ ބާރުެވރިކަން ަނގަަހއްޓާ ންފީުޛކުރުައދި ާޤޫނނުތަްއ ަހމަހަަމ ކަމާއެކު ތަ . ކުރިއެުރވޭެނ ކަެމކެވެ

ހަާދތަކުްނ ަރއްިޔތުްނނަްށ ލިއްަބިއޭދ ޢާ ާރްއޖެ ަބިއވެިރވެފަިއާވ މުއަާސސީއިްނނާިއ ނޫނު ޤާ . ޖެެހެއވެދެމެެހއްެޓން

އްޤުތަްއ ލިިބދިުނމުަގއި ހަަމހަމަކަާމއި އިްނސާފްވެރިަކމާއެުކ ަދއުލަުތގެ އެްނމެހާ މުައްއސަސާތަކުްނ ޙަ

  .މަސައްކަތްކުަރްނެޖހެެއވެ

ރިައށްާދ މިްނވަުރ މި މުާޢހަާދތަާކ ގުޭޅ ޮގތުްނ ދައުަލތުްނ ެއއްަބސްވެފަިއާވ ކަްނކަން ކު

މޮނީޓަރޮކށް އެ މަޢުލޫާމތު އެިކ ަފރާތްތަކާ ހިއްސާުކރެވޭިއރު، ުހށަހެުޅންތަކަްށ ޢަމަީލ ސިފަ ައއުމަކީ ޮކމިަޝނުްނ 

  .އިންިތޒާރުކުާރ ކަމެކެވެ

އިންާސނީ ޙައްޤުތަްއ ، ޤައުމުަގއި ސުްލޙަ މަސަލަސްކަާމއި ހަަމޖެުހން ޤާއިމުެވފަ ޮއތުަމކީ

ކޮްނމެހެްނ ޭބނުްނވާެނ ކަމަަކށްާވއިރު، ިސާޔސީ ަހމަުނޖެހުާމއި، ޞުލްަޙ ަމސަލަސްކަްނ  ހިމާަޔތްކުރުުމަގއި 

. އެވެއިވެ މާީޒަގއި ފެިނފަ ހުަރހެއްަކމަށް ގެއްުލމަކީ އިްނސާީނ ޙައްޤުަތްއ ަރއްކާތެރިކުުރަމށް ހުިރ ަވރަށްޮބޑު 

ރިކަމަށާިއ މަްޝަވރާކުރުމަްށ އިންާސީނ ޙަްއޤުތަކުެގ ދިާފުޢގަިއ ަމސައްކަްތކުރާ ފަާރތްތަުކން ސުލްޙަވެ 

ރާްއޖެއަީކ ސުލްޙަވެިރ ައާމްނތަނެްއެގ ގޮުތގަިއ ެދމެެހއްޓޭީނ ެއންމެާހ ަރްއޔިުތްނ ުގޅިގެން . އިސްކަްނދޭްނޖެެހެއވެ

ގަިއ ަރއީސް ހުވާކުެރއްުވމުެގ ރަސްމިްއޔާުތަގިއ ރަީއސުލްުޖމްޫހރިއްޔާަކްނ  2013. މަސައްކަތްޮކށްެގްނނެވެ

ުޖމްޫހރިްއޔާ ެދއްކެވި ރީިތ ނަޫމނާއަކީ އަާމންކަމާިއ ދެ ަރއީުސންާނއި ައުދގެ ރައީސުލްރީގެ ކުރައްވާަފިއވާ ކު 

ހަމަެޖހުން ަޤއުަމށް ލިބިެގން ދިަޔ އަުގހުރި މަސަްއކަތެއްކަން ާފހަަގކޮށް، މިކަމުން ޢިބުރަތްތަެކއް ާޙޞިލްކޮްށ، 

  . ަކން ާހމަެވގެްނެދއެވެއިސް ަފރާތްތަުކެގ ެމދުަގއި ދުަޅހެޮޔ ގުުޅމެްއ ޮއތުުމެގ މުިހންމު

ަނތީާޖ ޙާޞިލްުކުރމުަގިއ ކޮމިަޝްނެގ ީހވާިގ  ކޮށް ކޮމިޝަުންނ ކުާރ ަމސައްކަްތތަްއ ކާިމޔާބު

ގައި ުކރިމަތިަލިއ، ވަރަްށ ކެތްެތރިކަމާއި،  2013މުއަްއޒަފުްނ ަވަރށް ިގނަ ގޮްނޖެުހންތަކާއި، ނުަރްއކާތަކާ 

މިަކމަށްޓަަކިއ ނުހަުނ އިޚްާލްޞތެރިކަާމއެކު ޮކިމޝަންގެ . ިއވެެއވެޢިލްީމ ފަްނުނވެިރކަމާއެުކ މަަސްއކަތްކޮށްފަ

. ްށ އެިކ ގޮްތޮގތުން އެީހތެރިެވެދއްވާަފިއާވ ފަރާްތތަކަްށވެްސ ޝުކުރު ަދންަނވަެމވެކޮމިޝަނަ، މުއަްއޒަފުްނނަާށއި



މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި  
2013އަހަރީ ރިޕޯޓު   
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ނުުމގެ ބުަރ މަސައްކަްތ އްޤުަތއް ަރްއޔިުތންަނށް ފޯރުޮކށްދި ޙައްުޤތައް ހިާމޔަތްކޮްށ ކުރިއަުރަވއި ިމ ޙަ އިންާސނީ 

ތަކާިއ އެެހްނ ޖަމާަޢތްެގ ރާްއޖޭެގ އޮީފާހއި، ަމދަީނ ަޖމްިއޢްޔާ . ކުރަމުްނދާ ަސރުާކރުގެ މުައއްސަާސތަކާއި، އދ

ތެރިކަާމއެކު ޞް ލާ ޚްަކށް ވެްސ ުނހަުނ އިތަމެހާ ފަރާތް ން ުމއައްސަާސތަކާިއ މިަފަދ އެ  މުސްތަޤިއްލު 

ނުޑމެްނ އެ ތައިންާސީނ ަޙއްޤު. ޝުކުރުަދންަނަވެމވެ هللا ެމްނ މިކުާރ މަަސއްކަުތގަިއ މާތްންކުެގ ޮރނުގން އަުޅގަ

ްއޤުތަަކްށ ޙަމެހާ ފަުރުދންނަީކ އިންާސނީ ން މި ިދވެހިާރއްޭޖގެ އެ. ވާިށއެވެސުބްޙާނަހޫ ވަަޠޢާލާ ބަރަކާތްލައް 

ަކތް ުކާރ ބަޔަުކ ަކމުަގއި އްޤުތަްއ ުކރިެއރުވުަމްށ މަަސއްޙަ އްޤުތަކަށް ަރްއކާތެރިވާ، ައދި ިމ ޙަިމ  ،ތިާރމްކުރާޙްއި

  .އާީމން. ލައްާވށިެއވެ

  1435ރަބީޢުލްއާޚިުރ  28

  2014ފެބުރުވަީރ    28

 

          

  މަރްަޔމް ޢަޛްރާ އަޙްަމދު   

  ރައީސް   

  



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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  ޙާލަތު  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  ރާއްޖޭގައި  2

ައރުާވ ދެމެެހއްުޓމަްށ ނިިމގެްނިދޔަ ައހަރަކީ ދިެވހިާރއްޭޖގަިއ ިއންާސނީ ަޙއްޤުތަްއ ރައްާކތެރިކޮްށ ކުރި

އަިދ ަހމަެއހެްނެމ ިއންާސނީ ަޙއްޤުތަކާ ޚިލާުފ ވަރަްށގިަނ . މަސައްކަްތތަކެްއ ކުެރވިެގްނ ިދޔަ އަަހރެކެވެ

  .ކަންތަްއތަކެްއވެްސ ިނމިެގންިދަޔއަަހރު ިހނަގއިަފއި ވާކަްނ ފާަހގަ ޮކްށލަން ޖެހެެއވެ

ުކރިއެުރުވމަްށ ކުެރވުުނ ެއންެމ ުމހިްނުމ އެއްކަމަީކ  ވަނަައަހރު އިންާސީނ ަޙއްޤުތަްއ ަރއްކާެތރިކޮށް 2013

ރައްިޔތުްނެގ މަިޖލީހުން ިގނަބިލްަތކެއް ފާސްކޮށްަފިއ ާވއިރު ޭއގެތެޭރގަިއ ިދވެިހރާްއޭޖގެ ޖަލުތަކާިއ ެޕރޯލްެގ 

ެގ ބިލާއި، މު ޓޯޗަރ ިބލާއި، މަޢުޫލމާތުޯހދުމާ ލިިބަގތު-ބިލާއި، މީުހން ްޓރެފިކްކުރުން ހުްއޓުވުުމގެ ބިާލއި، އެންޓި 

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިާލއި، އަދި ޞުލްޙަެވިރކަމާއެކު ެއއްެވުއޅުމުގެބިލް ފަދަ އިންާސީނ ، ޖިންސީކުުށގެ ިބލާއި

. ޙައްޤުތަކާިއ ޑިޮމކްރަސީ ހަުރަދާނކުރުމާ ީސދާ ުގޅުންުހރި ބިލްަތްއ ޤާނޫަނށްެވ ޢަަމލުކުރެވެްނ ފެށިަފއިވާކަެމވެ

  . ކަށް ވަަރށްބޮޑު ކުރިއެރުެމއް ލިިބގެްނ ިދަޔއެވެމިކަމުެގ ސަބަުބްނ ިއންސާީނ ޙައްުޤތަ

ޞުލްޙަެވރިކަމާއެުކ އެްއވެއުުޅުމެގ ޤާނޫނަކަށް، ރައްިޔތުްނ ވަރަށްބޮަޑށް ޭބނުްނވެެގން އުޭޅތާ އެަތއް 

ވަނައަަހރު އެޤާނޫުނ ާފސްވެ ޢަމަލުކުަރން ެފށުނުަކމީެވސް ަރއްިޔތުްނަނށް ވަަރށްޮބުޑ  2013އަހަެރއްެގފަހުްނ 

މިާޤނޫުނގަިއ ާވގޮުތން ޞުްލޙަވެރިކަާމއެކު ެއއްެވއުޅުުމގެ މިިނވަންަކމަކީ . މަޖެުހމެްއ ލިބިގެްނިދޔަކަމެެކވެހިތްހަ 

އަސާީސ ޙައްޤެްއކަމަށްާވީތ އެަޙްއޤު ބޭުނންކުރުަމްށ ހުިރ ހުރަސްަތއް ީވވަރަކުްނ ަމދުކުރުަމށް އިސްަކންދީަފިއ 

ާރމާރީ ހިްނގުަމށާ އެހެްނމީުހންަނށާިއ ތަކެއްޗަްށ ެގްއލުންޭދްނ ވާއިރު، ެއއްުވުމގަިއ ބަިއވެިރވާ ފަރާތްތަުކން މާ

ބޭނުންކުާރ ާޒުތެގ ތަެކިތ ބޭުނންުކރުްނ ަމނާކޮށްަފިއ ވުުމެގ ިއތުުރްނ އެްއވުްނ މަާނ ތަންަތްނވެްސ ާޤނޫުނގައި 

ނޑައަޅާަފއި ެވއެވެ ދަިއްނ ެއްއވެއުުޅުމެގ އެެހންކަުމްނ ޤާޫނނުަގއި އެްއވެއުޭޅ ީމހުްނނަްށ ޙައްޤުތަެކއް ދީަފއިވާފަ . ކަ

މިިނވަންަކން ޭބނުންކުާރއިުރ ިޒންާމދާރުކަާމއެުކ ެއހެންަފރާްތަތކުގެ ަޙއްޤުތަާކިއ ިމިނވަންކަަމްށ ުހރަސް 

  . ނޭޅޭެނގޮަތށް އެްއވެއުުޅުމގެ މިިނަވންކަން ޭބުނންކުުރމަށް ވަަރށް ބޮަޑްށ ބާރުައޅާފަިއ ވާަކން ާފހަގަކުެރެވެއވެ

ުކގެ ކަުއންސިލްެގ ޮގނިޑއެއް ރާްއޖެިއން ވިިދިވދިެގން ދެަވނަފަހަަރށް ކާިމާޔބުކޮށްފަިއ ގެ ިއންާސީނ ޙައްޤުތަ.އދ

ިމއީ ދިެވހިރާްއޭޖަގއި ިއންާސނީ ޙައްޤުތަްއ ކުރިެއރުވުަމްށ . ވަީނވެސް ނިިމެގންިދޔަ އަހަުރެގ ތެޭރގަެއވެ

ާކމިާޔބީއާ ގުިޅގެްނ ިއންސާީނ  ާރއްެޖއަްށ ލިބުނު މި. ސަރުކާރަްށ ލިބިެގންިދޔަ ވަަރްށ ަރނގަުޅ ުފރުަޞެތކެވެ

އަަހރުގަިއވެސް ރާްއެޖއަށް ިއސްަދއުެރްއ އަދާކުުރމަށް ލިިބފައިާވ  3ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ަކއުންސިްލގައި ުކިރއަށް ޮއތް 

މިައގުހުިރ ުފރުޞަުތގަިއ ިއންސާީނ ޙައްުޤތައް ރައްކާެތރިކޮށް ކުިރެއރުވުަމށް އެކަަށއަޅާފަިއާވ 

ފަެތއް ސަގާ ުފރިހަަމއަްށ އިްޙތިރާމްުކާރ ިހރާްއޭޖގަިއވެްސ ިއްނސާނީ ަޙއްޤުތަަކށް ސިޔާސަުތތަކުެގަދށުްނ ިދވެ

  . އަަށގެްނނެުވމަްށ ހަރުަދނާ މަަސއްކަތްތަކެްއ ކުރެިވެގންާދނެެއވެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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އަިދ . ނިިމގެްނިދޔަ އަަހރު ިއންާސނީ ަޙްއޤުތަކާ ޚިލާުފ ބޮޑެތި ަޖރީާމތަްއވެްސ ިދވެިހރާްއޖޭަގިއ ިހންގާަފއި ެވެއވެ

ވަނައަަހުރ  2013ާސނީ ޙައްުޤތަކުގެ ނަޒަުރން ބަލާއިރު ެއްއގޮަތކަށްވެސް ބަަލއިުނގަެނވޭެނ އެަތއްަކމެއް އިން

  . ފެނިެގން ގޮސްަފިއވާކަްނވެސް ފާަހަގކޮށްލަން ޖެެހއެވެ

، ކުޑަކުދިންނަީކ ޮބޑެތި ީމހުްނގެ ފަރާތުްނ ައޅާލުާމއި ަރއްކާތެރިަކާމއި ިޙމާަޔތް ލިެބންޖެޭހ ަބޔަކަށް ވާއިރު

އެކުިދންަނށް އިުތބާރު ކުރެވޭަފަދ މަޤާމުތަުކގަިއ ތިބޭ ފަރާްތަތކުން އެކުިދން ޙިމާަޔތްކުރުަމށް މަސައްކަްތ 

ވަަނއަހަރަީކވެސް ވަރަްށިގނަ ކުޑަކުދިްނނަްށ  2013ކުރަންެޖހިފައި ީވނަަމވެސް ާފއިުތިވ އަހަުރތަކެކޭ ެއްއފަދަިއން 

އަިދ ހަަމއެާއއެކު ބޮެޑތިމީުހްނ ފޮުރިވގެްނތިބެ ކުޑަކުދިްނ . ައހަރެެކވެޖިންީސ ައިދ ނަްފސާީނ ައނިާޔތަްއ ދީފަިއާވ 

ލައްާވ މަްސތުާވތަކެތީެގ ިވޔަފާިރކުރުވުާމއި، ާމާރމާރީ ހިްނގުާމ ވައްަކންކުރުްނ ފަދަ ބޮެޑތި ަޖރީމާަތްއ 

  . ެއވެހިްނގާފަިއވާކަީމ އިންިތހާައށް ނުަރއްކާތެިރ ައދި ަކްނބޮޑުވާްނޖެޭހ ކަެމއްކަން ފާަހގަކުެރވެ

އަންެހުނން ރޭޕްުކރުމާއި، ޢިްއފަތްެތރިކަްނ ފޭިރގަުތްނފަަދ ިއންސާިންއޔަާތ ޚިލާުފ ބޮޑެިތ ަޖރީމާަތްއ ިނިމގެްނިދަޔ 

މިަފަދ ައިނޔާެވރި ަޢމަލުަތްއ ުމޖްތަމަުޢަގއި އިުތރުވެަފިއ . އަހަުރވެްސ ަވރަްށގިަނ ަޢދަދަަކްށ ހިްނގާފަިއ ވެެއވެ

ބިރުވެރިަކްނ އުެފދި ިގނަ ޢާއިާލަތކަކަށް ަނފްސާީނ ބިުރވެރިކަާމ ުކރިމަތިާލްނ  ވުުމެގ ސަބަބުްނ ުމޖްަތމަޢުަގއި 

ައދި މިފަަދ ލާިއްނސާނީ ަޢމަލުަތްއ ހުއްުޓވުަމށް ެއކަށީގެްނވާ . ޖެހިފަިއވާަކން ެވސް ފާަހގަކޮށްަލން ެޖހެެއވެ

  .ކުރެެވެއވެފިޔަަވޅުތަކެްއ ދަުއލަތުެގ ކަމާބެޭހ ަފރާތްތަކަްށ ެއޅިފަިއނުވާަކންވެްސ ފާަހގަ

ައހަުރ ެވފަިއާވ ސުނާީމ ކާރިާސަގއި ހާުލގަިއ ޖެުހުނ ބަެއްއ  9ވަަނ ައހަުރ ިނމިެގްނ ދިަޔ އިުރ  2013

އަިދ ަހަމ އެެހްނމެ، ދައުަލތުެގ ބެލުމުެގ . މީހުްނނަްށ ދާިއީމ ބޯިހޔާަވހިކަްނ ލިބިފައިުނވާކަްނ ފާހަގަކުެރެވއެވެ

ޭހ ޚިުދމަތްަތއް އިތުަރްށ ހަުރދަނާކުަރްނޖެހޭކަްނ ފާަހގަުކރެވޭިއުރ ދަުށގަިއ ތިޭބ ފަރާތްތަަކށް ފޯުރކޮށްދޭްނޖެ

ކުުރްނ ައަވްސ ަތންފީޛުކޮމިޝަްނެގ ފަާރތުްނ ިމފަަދ ތަްނތަނަްށ ޒިޔާަރތްުކރުމަށްަފުހ ުހށަހެިޅފައިާވ ހުށަެހޅުްނތަްއ 

ދަާނކުރަންެޖހިފަިއވާަކން ވެްސ އަިދ ކުޑަކުިދންަނށް ޭބނުްނާވ ަރއްކާތެރިކަުމެގ ނިާޒމް ހަރު . ކުރަންެޖހިފަިއވެެއވެ

  . ފާހަގަކުެރެވއެވެ

ނަޑެއޅުނު ދުވަްސތަކުަގއި ނުޭބއްވި ިދުގލައިެގން ޚާވަނަ އަަހރުގެ ިރޔާސީ ިއންތި 2013 ބު ޭބއްުވްނ ލަސްވެ ކަ

. ދިޔަ ިދއުމަކީ ަރއްިޔތުްނގެ ެމުދަގއި ުނތަަނވަސްަކން ިއތުުރވެ ކަްނބޮޑުވެެގން ދިޔަަކމެއްކަްނ ފާަހގަުކރެވެެއވެ

ރައީުސްނ  2ނަަމވެސް އަުއ ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާ މަޤާުމގެ ުހާވކުރެވުުނ ދުަވހު ކުރިން ރައީސްަކން ކުެރއްިވ 

މަސަލަްސ ކަމަާށިއ ޙަލްޞުއުުމގެ ޤަަތނަވަސްަކމަށް ިފނިކަެމއް ލިބި ބައިެވރިެވވަޑަިއަގތްކަމީ ަރއްިޔތުްނގެ ނު

  .ފާަހަގ ކުރެުވެނވެ ހަމަެޖހުަމށް މަގުަފހިެވގެްނ ިދަޔ ކަެމއް ކަުމގައި 

ދިެވހިރާްއޭޖގައި، ާރއްޭޖގެ އާާބދީެގ ިތންަބއިކުަޅއެއްަބޔާ ަކއިރިުކރާ ަޢދަދަަކށް ބިދޭީސ މަަސއްކަތްތެިރްނ 

ދިރިުއޅެުމންާދއިުރ ބިޭދސީ މަަސއްކަތްތެިރްނެގ ގިނަަބޔަކަްށ ލިެބންޖެޭހ އަސާީސ ޙައްުޤތަކުްނ މަޙްރޫްމ 

މިޮގތުްނ ާފހަގަޮކށްލެޭވ ކަްނތަްއަތކުގެ ތެޭރގަިއ ުމސާރަ ުނީދ ަމސައްކަްތ  .ކުރެވިފަިއވާަކން ފާހަގަކުެރެވއެވެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
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ކުރުވުާމއި، ދަުތރުފަތުރުކުުރާމ ެބހޭ ިލޔެކިުއންަތްއ ހިެފހެއްުޓމާއި، ވާރްކ ވިާސ ހިެފހެއްުޓމާއި، ޗުއްީޓ 

. ންަތއްަތއް ިހމެެނއެވެނުިދނުާމއި، ެއްއވެސް ނޯޓިްސއެްއ ިދނުމަާކނުލަިއ ވަޒީާފގެ ޮކންޓްެރކްޓު ުއވާލުންަފަދ ކަ

އަިދ ބަެއއް ޙާަލތްތަކުަގއި ިބޭދސީ މަަސއްކަތްެތރިންާނ ެމުދ ެއމީހުްނ ގެްނގުޅޭަފރާތްތަކާއި، ެއީމހުންލަްއާވ 

މަސައްކަތްކުުރާވ ފަރާްތތަކާއި، މުޖްަތމަުޢގެ ބަެއއް ފަާރތްތަުކްނ ހިްނގަުމްނދާ ލާއިންާސނީ ދަުށދަރަަޖިއެގ 

އަދި މިަފދަ ފަާރތްތަކުެގ ތެޭރގަިއ ހިުއމަްނ . އިސް ާޢންމުކޮށް ިއވެުމްނދާ އަުޑތަކެކެވެޢަމަލުތަކަކީ ިމާހރަކަށް އަ 

މިކަންަކމުެގ ސަބަބުްނ ބިދޭީސ . ޓްރެފިކިްނގ ެގ ޝިކާަރއަކަްށވެފަިއާވ ފަރާްތތަްއވެސް ހިެމނެެއވެ

އަސަރުަތއް ީސާދކޮންނާއި  މަސައްކަްތތެިރންެގ ޙައްޤުތައް ެގްއލިގެން ދިުއުމގެ އިތުުރން ުމޖްަތަމޢަށްވެސް ޭއގެ

  . ނުސީދާޮކށް ކުަރުމންދާަކން ާފހަގަުކރެވެެއވެ

ައިދ މީޑިާއގަިއ ޙަަރކާތްތެިރވާ . މީޑިއާއަީކ ޑިމޮްކރަސީއެްއަގއި ަވރަށް މުހިްނމު ދައުެރއް އަދާުކާރ ބާރެކެވެ

ިނވަންކަާމިއ ޙިމާަޔތް ނޫސްެވރިްނނާއި، މީިޑއާަތްއ ިހްނާގ ިއދާާރތަކާިއ ޓީީވ ައިދ ރޭިޑޯއ ސްޭޓޝަްނތަކަކީ މި 

އެހެްނނަަމވެްސ ނިިމގެްނ ިދަޔ އަހަރަީކވެސް މީޑިާއގައި ަޙރަކާތްތެިރާވ . ލިބެންޖެޭހ ފަާރްތތަކާއި ަތންަތެނވެ 

ފަރާތްތަަކށް ިބުރދެއްކުާމިއ މާާރާމރީ ިހްނގަިއ ބޮެޑތި އަިނޔާަތއްީދ ނޫސްެވރިކަުމގެ މަސައްކަތްކުާރ ަތންަތނަށާިއ 

ޫނސްެވރިކަމަްށ ލިބިފަިއާވ މިިނވަންަކމާިއ ރައްކާތެރިަކން ނިގުަޅިއގަުތމުެގ ޢަމަލުަތްއ  ތަކެއްޗަްށ ެގއްުލންދީ 

ިމގޮުތްނ ރާއްޖެީޓވީ ޯރކޮށްލައި ެއތަުނެގ ސެކިއުރިޓީ ަބލަހައްަޓްނ . ގިނަަޢަދދަކަށް ެފނިެގންިދޔަ އަަހރެކެވެ

  .ވެތިބިމީުހންަނށް ަޙމަލާީދ ޢިާމރާތަްށ ބޮޑެތި ގެއްުލންަތއް ދީފަިއ ެވއެ 

މީޑިާއގެ ފަރާްތަތކަކީ ާގނޫީނ ގޮުތން ރައްކާެތރިކަާމއި ިޙމާަޔްތ ލިިބފައިާވ އަިދ ިޒްނމާދާރުަކމާއެުކ ަވކިފަރާތަކަށް 

އެެހްނނަަމެވސް ބައެއް . ތެރި ަބަޔކަށް ވާްނ ޖެެހެއވެޞް ށް ަޚަބރުތައް ގެެނސްދޭ އިޚްލާބުރަުނވެ ޙަޤީޤަްތ ނޯޭޅގޮތަ

ނުުމގަިއ ަޢމަލުޮކށްފަިއ ވަީނ ަޙޤީޤަތް ޮއޅޭޮގތަްށ ވަރަްށ ިޒންާމދާރުކަްނ މީޑިއާތަުކްނ ޚަަބރުތަްއ ގެެނސްދި 

  . ކުޑަގޮތަކަށްކަްނ ާފހަގަކުެރވެެއވެ

ުފ ލިބުމަީކ ޞާަތފާތުކުރުެމއް ނެިތ ަޢދުލުިއންއިންާސީނ ޙައްޤުަތކުގެ ނަޒަުރްނ ަބލާއިުރ ރަްއިޔތުްނނަްށ ެއއްެވސް 

ިމެގްނދިަޔ ައހަުރވެސް ރާއްޭޖގަިއ ަޢދުުލއިްނޞާފު ލިުބުމގެ ޙާަލތު އެްނމެ ުމހިްނމު އެއްައސާސް ަކަމށްާވއިރު ނި

ިމގޮުތން އެްނމެބޮޑަްށ ފާހަގަކުެރޭވ . އޮްތގޮތާެމުދ ަރްއޔިުތންެގ ކަންބޮުޑވުްނތަކެްއ ހުރިަކން ފާަހގަކޮށްލަްނ ެޖހެެއވެ

ނިޑޔާުރންެގ ކަންތަްއތަކުގެ ެތރޭގަިއ ޝަުރޢީ ޯކޓުތަކުަގއި ބަލަުމންދާ މައްަސލަތަްއ ނުިނމި ލަ ްސވުާމއި، ބައެްއ ފަ

މައްޗަށް ބޮެޑިތ ސުލޫކީ މަްއސަލަތަކުގެ ތުުހމަތު ކުެރވިަފިއ ވާިއރު ެއމަްއސަލަތަކަށް ިފަޔވަޅުެއޅުްނ 

  . ލަސްވަުމްނދާކަން ފާހަަގ ކުެރވެެއވެ

ްނގެ ތެރެިއްނ ޝަުރީޢދާއިާރ ހަުރދަނާުކރުމަްށ ޖުީޑޝަްލ ާސވިސް ޮކިމޝަުނންާނއި ަރއްިޔތު ޤާނޫީނ ިއމުގެ 

ާޚއްޞަކޮްށ ޖުޑީަޝލް ާސވިްސ ކޮިމޝަުނގެ . މަޖިލީުހްނ ައދާުކރަންެޖޭހ ޒިްނާމ ވަރަށްބޮޑުަކްނ ާފހަގަކުެރވެެއވެ

ނޫީނ ަޝރުޢީާދއިރާަގިއ ފާަހގަުކރެޭވ ކަންކަްނ ރަނގަޅެްއ  ދައުުރ މިހާަރށްުވރެ ފުޅާޮކށް ަހރުަދނާކޮށްެގން 
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ަމްއސަލަތައް ަޙއްލުޮކށް ެއންމެ ުފރިަހމަ ޮގތުަގއި ަރްއިޔތުްނނަށް  ުފ ލިުބމުަގއި ހުރި ޞާދުލުިއންޢަ . ނުކުރެޭވނެެއވެ

ބެޭހ ިބލްފަދަ ޝަރުީޢ ާދއިރާައްށ އީ ިއޖްާރއާުތގެ ިބލާއި ެހއްކާޢަދުލުިއންާޞފު ލިބިދެޭވނީ ާޤނޫުނލްޢުޤޫބާތާއި، ޖިނާ 

  .ބޭނުްނވާ މުިހންުމ ބިލްތަްއ ފާްސެވ ޢަމަލުކުަރން ެފށިެގންެނވެ

ވަރުކުުރމަށްަޓކައި ޝަުރޢީ ޯކޓުތަކުގެ ހިްނގުްނ އިތުަރށް ހަރުަދނާކޮށް އިޞްލާްޙ ކުަރްނ ޢަދުލުިއންާޞފު ކަށަ

ޖެހިފަިއ ވާިއރު ޯކޓުތަކުްނ ކުރާ ުޙކުމްތަކަްށ ތަާބވެ، ޤާޫނނުތަކާިއ ަޤވާޢިުދތަކަްށ ުހރިާހ ފަުރދުްނވެްސ ިއޙްތިރާްމ 

ކުެރެވމުްނ ދިުއމަކީ ުމޖްތަމަުޢެގ  ަތންފީޛު ކުމްަތްއ ައިދ ެއްއވެްސ ތަާފތުކުރުެމއްނެިތ ޙު. ކުރުމަކީ ާލޒިްމ ަކމެކެވެ

  .ހަމަެޖހުަމށް ވަރަްށ މުިހންމުަކމެކެވެ

ވަނައަަހރަކީ ސިާޔސީޮގުތން މާލެތެެރ ަވރަށްބޮޑަްށ ހަލަޮބލިވެ އެަތއްބަެއްއގެ އަސާސީ ަޙއްޤުތަކަށް  2013

ިމގޮުތްނ . ެގއްލުްނތައް ދީފަިއވާ އަހަރެެކވެ ބުރޫއަރާ ަދއުލަާތއި ައމިއްލަ ފަާރތްތަކުެގ ުމދަލާިއ ތަކެއްޗަށް ބޮެޑތި

ސިޔާީސ ޕާީޓއަުކން ކޮްށފަިއވާ ަބއެްއ މުާޒހަރާތަުކގަިއ ފުލުުހްނނާިއ ކުރިަމތިލަިއ ުފލުހުްނނާިއ ޢާްނުމންަނށް 

ޓާިއ ޙަމަލާދީ، ަމގުމަީތގަިއ ިހނގާިބނާގވެ އުޅޭީމހުްނނަާށއި ދަތުުރފަތުރުުކރާ ފަާރތްތަކަްށ ހުރަސްައޅާ ޓްެރިފކްލައި

މަުގމަީތގަިއ ހަުރކޮށްފަިއވާ ކެެމާރތަކަށް ގެއްުލންީދ ކިޔަވާުކދިްނެގ ކިޔެުވމަްށ ުއނަދޫގވާޮގތަށް ައޑުގަދަކޮްށ 

ޞުލްޙަެވރިޫނން ގޮްތގޮަތށް ލަކުިޑބުރިއާިއ ަދަގނޑުބުރިފަަދތަކެތި ިހފައިެގން މީހުްނެގ ހިތްތަުކގަިއ ިބރުވެރިަކްނ 

  . އް ިހްނގާފަިއވާަކން ާފހަގަކުެރެވެއވެއުފެޭދގޮަތށް ާޤޫނނާ ޚިލާުފ ޢަަމލުތަ 

ރައްިޔތުްނގެ މަިޖލީހަކީ ަދއުލަުތެގ ތިންާބރުެގތެެރިއން ެއއްބާރުަކމަްށ ވީިހނދު ަމޖިީލހުގެ ަބއެްއ ޖަްލސާތަކުަގިއ 

. ބައެްއ ިޢއްޒަްތެތރި މެންަބރުްނެގ ފަާރތުްނ ފެިނގެްނގޮސްަފއިަވީނ ވަރަްށ ޒިްނާމދާރުކަްނ ކުަޑ ޢަމަލުތަެކވެ

ތުން ބަާލއިުރ ބައެްއ ެމންަބރުން މަޖިލިްސެތރޭގަިއ ާމރާމާީރ ހިްނގައި، ދަުއލަތުގެ ުމދަލާއި ތަކެއްަޗްށ މިގޮ 

ަވަނއަހަުރގެ ރިާޔީސ ބަާޔްނ  2013ައދި ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާ . ގެއްުލންީދ ަހދާަފއިވާަކން ާފހަގަުކރެވެެއވެ

ކޮުޅ ެމންބަުރން ަވނީ މަޖިލިްސތެރޭަގިއ ހަުޅތާލުޮކށް އެަތްއ އިްއވުަމށް ރަްއިޔތުްނގެ މަޖިީލހަްށ ވަަޑިއގަތުުމްނ އިދި

  . ފަހަރަކު ހުރަސްައޅާފަެއވެ

ރައްިޔތުްނގެ މަިޖލީހުގެ މެންަބރުްނނަކީ ރަްއިޔތުން ގެ ަމްނދޫބުންކަަމށް ާވއިރު މަޖިީލހުަގއި މަަސއްކަްތކުރަްއަވްނ 

ަވަނއަހަުރ  2013އެެހންަނމަވެްސ  . ކޮްށެގންެނވެ ޖެހޭީނ އެްނމެަހިއ ަރއްިޔތުްނެގ ަފއިާދއާިއ ލާބަައްށ ރިާޢޔަތް 

ައިދ އެެމންބަރުްނާނ ުގޅުްނ ޮއންަނ ަފރާތްތަުކެގ ، ްއ ެމންބަރުްނ އެެމންަބރުންާނއިރައްިޔތުްނެގ މަިޖލީހުެގ ަބއެ

ްށ ޒާތީ ަމޞްލަޙަުތ ޙިމާަޔތް ކުެރޭވ ގޮަތށް ޤާޫނނުަތކުގެ ވަިކވަކި ާމއްާދތަކަށް ިއްޞލާޙު ހުށަަހޅާ ަބއެއް ކުށަ 

ޤާނޫުނގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ އަދަުބ ލުއިކޮށް އަެންއބައި ޤާޫނނުެގ ަބއެއްާމްއދާ ުއވާުލމަށް ުހށަަހޅަުމްނދިއަަކން 

  . ފާހަގަކުެރެވއެވެ

ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ އިންާސީނ ޙައްުޤތަްއ ަރއްކާތެރިޮކށް ދަަމހައްަޓިއ އެފަަދ ަޙއްޤުތަްއ ެހޔޮޮގުތގަިއ ުކރިއެުރވޭީނ 

ސިޔާސީ ާޕޓީތަކާއި، ، އި، ަދއުލަުތގެ ުމއައްަސސާަތކާއިލުވެރި މަޤާމުތަުކގައި ތިއްަބވާ ބޭުފޅުންނާ ދައުަލތުގެ މަްސއޫ 
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އިންާސނީ ޙައްުޤަތއް ޙިާމޔަތްކުުރަމށް މަަސއްކަތްކުާރ މަަދނީ ަޖމްޢިްއޔާތަކާއި ޖަމާަޢްތތަކާއި ިވޔަާފރިެވރިން ައިދ 

މިޮކމިަޝނުްނ އުްނމީދުކުަރީނ ިއންސާީނ . ޮކށްެގންެނވެ ޢާންުމ ަރްއޔިތުްނ ގުޅިެގްނ ެއއްޫރޙެއްަގިއ މަަސއްަކތް

ޙައްޤުތަްއ ިޙމާަޔތްކޮށް ުކރިއެުރުވމަްށ މިކޮިމޝަުނން ކުާރ މަސަްއކަތްތަކުަގއި މިެދންެނވި ހުިރހާ ަފރާތްތަކެްއެގ 

.އެއްބާރުުލްނ ކުރިަމުގގަިއ ިމހާރަްށުވރެވެްސ ފުާޅދާއިާރއެްއަގިއ ލިބެުމންާދނެ ަކމުަގެއވެ
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  ގެ ތަޢާރަފް ކޮމިޝަން 3
 190ްނ ޮއފް ދަ މޯލްިޑވްްސ އަީކ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ުޖމްޫހރިްއާޔގެ ާޤނޫުނއަސާީސގެ ަމްނ ަރއިްޓސް ކޮިމޝަޔުހި

ަވަނ މާްއދާގެ  5ެގ ) 2006/6ޤާޫނުނ ނަންބަުރ (ްނެގ ޤާނޫުނ ަމްނ ަރއިްޓސް ކޮިމޝަޔުހި ވަަނ މާްއާދ ާއިއ 

ާއއެކު ަރއީސުލްުޖމްހޫިރއްާޔ ޢަްއަޔން ުކރަްއވާ ަފްސ ގެ ލަފަަގއިާވ ގޮުތގެ މަިތން، ރަްއޔިުތންެގ މަޖިލީހު ) ށ(

މިޮކމިަޝންެގ މަްޤޞަދަީކ އިސްާލމީ ޝަރީޢަާތިއ . މެންބަުރްނގެ ަމއްޗަށް އެކުލެޭވ ކޮމިަޝްނ ެއކެވެ

ދިެވހިރާްއޭޖގެ ޤާނޫުނއަސާސީ ާއއި ބަިއނަލްއަްޤާވމީ މުޢާަހާދތަކާިއ ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެިއން ިދެވހިާރއްޖެިއްނ 

މަލުކުރަްނ ެޖޭހ މުޢާަހދާތަާކއި ޤަރާރުތަކާ އެްއޮގތްާވ ޮގތުެގ ަމިތން، ިއންސާީނ ޙައްޤުތަްއ ަރއްކާތެރިކޮްށ ޢަ

ދަމަަހއްޓާ، އެަފދަ ޙައްުޤތައް ކުރިއެުރވުަމށް މަސައްކަތް ުކުރމާއި، ިއންސާީނ ޙައްޤުތަްއ ިޙމާަޔތްކޮްށ 

  .އެީހތެިރވެ ހިްތަވރު ިދުނމެވެ ކުރިއެުރވުަމށް ަމސައްކަތްކުާރ ައިމއްލަ ޖަމާަޢތްތަކަށް 

ކޮިމޝަްނގަިއ ިތއްެބިވ . ެމްމބަރުްނ ަބދަލުވެަފއެްއ ނުެވއެވެ ވަނަައަހރު ޮކމިަޝނުަގިއ ިތއްެބވި  2013

ައލްފާޟިލް އަޙްަމދު ޠަލާްލ ، )ކޮމިަޝްނގެ ރައީސް(އަލްފާޟިާލ ަމްރޔަްމ ޢަޛްރާ އަްޙމަުދ މެމްބަުރންނަކީ، 

 .އަްއަޝއިޚް އަޙްަމދު ަޢްބދުލްކަރީާމއި ޑޮްކޓަރ ޢަީލ ަޝމީެމވެ، ހާްނ މަްޙމޫދު އަލްފާޟިާލ ޖީ ، )ނާއިުބ ރަީއސް(
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  ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ  4
ގެ ިނޔަލަްށ ކޮމިަޝްނ  31ޑިސެމްބަރ  2013ން އޮފް ަދ މޯލްިޑްވސްގަިއ ަމން ރައިްޓސް ކޮމިޝަ ޔުހި

މިަޝްނެގ މަަސއްކަތްަތްއ އިތުަރށް ވަނައަަހުރވެްސ ކޮ 2013 .މުަވއްޒަފުްނެނވެ 61މެންބަުރްނގެ އިުތރުްނ ތިީބ 

އިާދރީ ގޮުތްނ ބޭުންނވާ ިއންތިާޒމްތަްއ ހަަމޖެއްުސމަށްޓަކަިއ ިއދާާރެގ ، ތަރައްޤީކޮްށ ކުިރއެރުުވމަށްޓަަކއި

  .ޑިޕާްޓމަންެޓއްެގ ަމއްަޗށެވ7ެމަސައްކަްތ ބަހާެލވިފަިއަވނީ 

  ކޮމިޝަން ބިއުރޯ  4.1

ނޑު މަސަްއކަތްތަކަކީ ކޮ ިއދައުަލތުގެ މުައްއސަސާތަާކ މިަޝނުން ަބއިނަްލއަްޤވާމީ ަފރާްތތަކާމިޑިޕާްޓމަންްޓގެ މަިއގަ

ައިދ . ިއ މީޑިއާައށް ދޭްނާވ މަޢުޫލމާތު ިދުނމެވެމަަސއްކަތްަތއް ރާވާ ހިްނުގމާ ގުޅުްނ ަބދަހި ުކރުމަްށ ކުރަްނޖެހޭ 

ން، ކޮމިުއނިކޭޝަްނ އި އިންޮފރމޭޝަ ރުކޮްށ ދިުނމާކޮމިޝަން މެމްަބރުންަނށް ޭބނުްނވާ ިއދާރީ އެީހެތރިކަން ފޯ

ްސޓްރެޓެޖިކް ޕްޭލން އެކުަލވާލުާމއި، ކޮމިަޝނުްނ ހިްނާގ  ޓެކްނޮލޮީޖގެ ަމސައްކަތްތަާކއި ކޮމިޝަްނގެ

  .ެގ ިއތުުރން، ަމދަީނ ަޖމްިޢއްާޔތަކާ ގުޅިެގްނ މަސައްކަްތ ކުރުެމވެބެެލހެއްޓުމު  ޕްރޮޖެކްްޓތައް 

 )ޑީ.އޭ .ސީ (ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް  4.2

ފޯރުކޮްށދޭ  ގެ ހިްނގުަމްށ ބޭނުްނާވ ިއާދރީ ެއހީތެރިަކން .ެއމް.ސީ.އާރ.އެފެއާްޒ ޑިޕާޓްަމންޓަީކ އެޗް ކޯޕަރޭޓް

ނުޑ ގޮެތއްަގިއ ބެހިަފިއވަނީ، ިމޑިޕާޓްަމންޓު. ޑިޕާޓްަމންޓެވެ އި، އާ ިހއުަމން ރިސޯަސސްެގ ަމސައްކަތްަތްއ ަމިއގަ

 .މައްަޗށެވެލާތްތަުކގެ ަބޖެޓްަގއި ހިެމނޭ ަފއިާސގެ މުާޢމަައދި  ޕްރޮކިުއމަންޓް 

  )ޑީ .އޭ(އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓް  4.3

ގަިއ ަބޔާންކޮްށފަިއާވ ޮގތުެގ ަމތިްނ ) ނ(ަވަނ ާމއްާދެގ  20ްނެގ ޤާޫނނުެގ ަމްނ ަރއިްޓސް ކޮިމޝަޔުހި

ިދރިއުޭޅ ެއެހނިހެްނ ީމހުްނެގ ެމދުަގއި  ވެިހރަްއޔިުތްނނާއި، ރާްއޖޭަގއި އިންާސނީ ަޙއްުޤތަކާ ުގޅޭޮގތުން، ދި 

ންެތރިކަން ިއތުރުކުުރވައި، ެއ ޙައްޤުތަކަށް ުޙރުމަްތތެރިކޮްށހިުތމުގެ ޫރޙު އާލާުކރުމުެގ މަަސއްކަްތތަްއ ާރާވ ހޭލު

  . ހިްނގަީނ މިިޑޕާްޓމަންުޓންެނވެ

  )ޑީ .އެމް .އާރ(ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް  4.4

    ކޮިމޝަްނެގ ޤާޫނނުގެ  ،ކުެގ ެތރޭަގއިރިސަރޗް އެންްޑ ޮމނިޓަިރްނގ ޑިޕާޓްަމންޓްެގ ަމއިަގނުޑ މަަސްއކަތްތަ

ަގިއވާ ޮގތުެގ ަމތިްނ ިއްނސާނީ ޙައްޤުތަާކ ބެހޭގޮުތްނ ކުރަްނޖެޭހ ިދރާސާަތއް ކުރުމާިއ، ) ފ(ވަަނ ާމްއދާެގ  20

ޤާނޫނުައސާސީެގ ެދވަަނ ބާުބަގއި ަބޔާންކޮްށފަިއވާ އެްނމެަހއި ޙައްޤުތަކާއި، ާރއްޖެިއްނ ބަިއެވރިވެަފއިާވ 
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ާވމީ މުޢާަހދާތަކުްނ ިލބިދޭ ަޙއްޤުތަކާިއ ިމނިަވންކަްނ ސަރުކާރުްނ ފޯުރކޮށްދޭ މިްނވަުރ ދެެނގަނެ، ބައިނަްލއަޤް

ފޯރުކޮށް ުނެދޭވ ޙައްޤުތަްއ ފޯުރކޮށްދިުނމަށް ަސރުކާރުގެ ަކމާބެޭހ ފަރާތްތަަކށް ުހށަހެުޅމާއި ދިެވިހރާއްެޖއިްނ 

ހަާދތަކާއި ުގޅިެގން ުކރަންެޖހޭ ަމސަްއކަތްތަްއ ޢާ މުބެހޭ ޤަރާުރަތކާއި ވެަފިއވާ އިންާސނީ ަޙއްޤުތަކާބައިެވރި

  . ހިމެެނެއވެ

  )ޑީ .އައި (އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް  4.5

މީެހއްެގ ، ަވަނ މާްއދާަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއވާ ަކްނތައްތަުކގެ ެތރެިއން 20ުނގެ ާޤނޫުނގެ ަމން ަރއިޓްްސ ކޮމިޝަޔުހި

އިންާސނީ ަޙއްެޤއް ނިގުަޅިއގަުތުމގަިއ ބަިއވެިރވެްއޖެކަމަށް،  އިންާސނީ ަޙއްެޤއް ނިގުަޅިއގެންިފކަމަށް ނުަވތަ

ނުަވތަ އެަފދަ ކަމަކަށް އެހީެތިރވެްއޖެކަމަށް، ުނވަަތ އެަފަދ ކަމަކަށް އެީހތެިރެވއްޖެކަަމށްބުނެ، އެމީހަުކ 

ފިަނމަ، ުނަވަތ އަމިއްަލއަްށ ނުަވތަ އޭާނގެ ފަރާުތން އެެހން މީހަުކ ުނވަަތ ަޖމާޢަަތކުން ަމއްސަަލއެްއ ހުަށހަަޅއި

އެ ަމްއސަލައެްއ ، ބޫލުކުރެިވއްެޖނަމަޤަށް، ނުަވތަ ހިނގާފަިއވާކަަމްށ ކޮމިޝަަނށް އެަފދަކަމެްއ ިހނގާަކމަ

ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެުލމާއި، ިމ ުބނެުވނުފަަދ ަކމެްއ ުހއްޓުުވމަްށ ނުަވަތ ިހނގިަޔ ނުިދނުމަްށ ފިަޔވަުޅ އެޅުުމަގިއ 

ައމިއްަލއަްށ ުނވަަތ ޭއާނގެ ފަާރތުްނ ެއހެްނ ީމަހކު ުނވަަތ ޖަމާަޢތަކުން އިހުމާުލވެަފއިވާަކަމށް ުބނެ، މީހަުކ 

ލަކީ، ޞޫަމލު ކުރެވޭ އެްއެވސް އިާދރީ އު ތަްޙޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، ރާއްޭޖަގއި ޢަ ،މައްސަަލއެއް ހުަށހަޅައިިފނަމަ 

ުކވާަތއް ބަަލއި، އެްއވެސް މީހަަކށް ލިިބދޭ ިއްނސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު ުއސޫލެްއކަމަށް ުބެނ ުހށަހަާޅ ޝަ

ސް، ތަޙްޤީޤުކުރުމާިއ އަިދ ސަރުކާުރެގ އިދާާރއަކުްނ ނުަވތަ އަިމއްލަ ަފާރތަކަށް ނިސްބަްތާވ ިއދާާރއަކުްނ ަނމަވެ

އިްނވެސްިޓގޭަޝްނ ޑިޕާްޓަމންޓްެގ  ެލްއކަމަްށ ބުެނ ުހށަަހޅާ ޝަކުާވތަްއ ެބލުމަކީޞޫއިންާސީނ ޙައްޤަާކ ޚިލާުފ އު

  .މަސައްކަތެެކވެ

 )ޑީ .ޕީ .އެލް(ޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް ލީގަލް އެން  4.6

ެގ ދަުށން، ރާްއޖޭަގިއ ަޢމަލުކުރެޭވ ) ކ(ާއއި ) ނ(ވަަނ މާްއދާެގ  20ުނެގ ާޤނޫުނެގ ަމްނ ަރއިޓްްސ ކޮިމޝަޔުހި

ނުަވތަ ާޤޫނނެްއ ުނވަަތ ަޤާވޢިދެްއގެ، ސަބަުބން އެްއވެްސ ީމހެްއގެ އިންާސީނ ޙައްޤަކަްށ ، އިދާީރ އުޞޫެލްއގެ

) ޅ(މިަފދަ އުނިަކްނ ހުިރނަަމ އެަކމެްއ ަރނގަޅުުކރަްނ ުހަށހެޅުަމށާއި، ިމ ާމއްާދެގ ، ބޭޯތ ބެލުަމށާއި އުނިކަެމްއ ލި

ެގ ަދށުން، އަަލްށ އެކުަލވާާލ ޤާޫނނާިއ ޤަާވޢިުދތަކުގަިއ އިންާސީނ ަޙއްޤުތަކާ ގުޭޅ ަމޝްވަާރއާިއ ަލފާިދނުމަާށއި، 

ަބއިނަްލއަޤްވާީމ މުާޢހަާދތަކާ ގުޭޅޮގތުން ސަރުކާަރްށ  ގެ ދަުށން، ިއންސާީނ ޙައްޤުަތކާ ގުޅޭ) އ(މި ާމއްާދގެ 

ަވަނ މާްއާދެގ  24ޤާނޫުނގެ  ކޮމިަޝންގެ  ،ގެ ަމއްޗަށް އޮްނނަ ަމސްއޫިލްއޔަތު އަދާުކރުާމއިކޮިމޝަން ލަފާދިުނމަްށ 

 މިޫނން ، ަޝރީަޢތަށް މަްއސަލަ ހުށަހެުޅމާއި، ކޯޓުގަިއ ކޮިމޝަްނގެ ަފރާުތން ަވކާލާތު ކުރުާމއި، ދަުށން

ުނެގ ނަުމގައި ާޤޫނނީ ޮގތުން ކުަރން ޖެހޭ ަކންަކން ކުރުާމއި، ަމން ަރއިްޓސް ކޮމިޝަޔުހިގޮްތގޮުތންެވސް 

ކޮމިޝަުންނ ބަާލ ަމއްސަަލތަކުަގއި ޭދްނ ޖެޭހ ޤާނޫީނ ެއހީެތރިކަމާިއ ލަާފދިުނމަީކ ީލގަްލ ެއންްޑ ޕޮލިީސ 
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ައިދ  ަސރުކާރުން އެކަށަައޅާީމގެ ިއތުުރން . ޑިޕާޓްަމންޓުެގ ަމސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި ިހެމޭނ ކަންކަެމވެ

ނުޑތަކަކީ އިންާސނީ ޙައްުޤަތކާއި އެްއޮގތްާވގޮުތގެ ަމތިްނ  އެކަށައަާޅފަިއވާ ސިޔާސަުތތަކާއި އަދި އެެހނިެހން އޮިނގަ

ނުޑތަކެއްޯތ ބެލުމަީކވެސް ިމޑިޕާޓްަމންޓްެގ ަމސައްކަތެކެވެ   .އެކުލަވާެލވިފަިއާވ ސިޔާސަުތތަކާިއ އޮިނގަ

 )އެމް .ޕީ .އެން (ލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް ނޭޝަނަ  4.7

އެްމެގ ަމއިަގނުޑ ބޭުނަމކީ ިމނިަވންކަްނ ެގއްޭލ ގޮތަްށ ުނވަަތ ަބްނުދ ކުެރވިފަިއ ީމހުްނ ތިޭބ .ޕީ.އެން

ުނވަތަ އެަފަދ ކަމަކަށް ަމގުަފހިވާަފަދ މަެލއް ޢަތަންަތުނގައި އަިނޔާެވރި، ލާއިްނާސނީ ުނވަތަ ދަުށދަރަަޖިއގެ 

ނުޑ ިއންާސީނ ޙައްޤުތަުކެގ ިމންަގނާޑ ޢާގާޯތ ބެލުމާއި، ތަުނެގ ނހިކަމެއް  ްނމު ހާލަާތއި އިާދރީ އޮިނގަ

އެްމ އިންކުާރ .ޕީ.ެއން. ުދން ޒިާޔރަތް ކުުރމެވެޢިއެްއގޮަތށް ޤާއިްމކުރެވިފަިއ ވާަކްނ ކަށަވަރު ކުުރަމށްޓަކައި ޤަވާ 

ތުެގ ބެލުމުެގ ަދުށގައި ތިބޭ ީމުހންާނމެުދ ދަކީ ިމިނަވންކަން ގެއްޭލޮގތަށް ދައުލަ ޒިޔާރަްތތަކުެގ ަމޤްޞަ

ުދތަކާިއ އަިދ ބަިއނަްލއަޤްވާީމ ިމންަގނޑުތަކާިއ ޢިޤަވާ، ޢަމަލުކުރެެވނީ ާޤނޫުނއަސާސީާއއި، ޤާނޫުނ ތަކާއި 

އެްއގޮަތށްތޯ ބެުލާމއި މިކަންަކން ެބލުމަށްފަުހ ފާަހގަުކރެވޭ ަކންތަްއތަާކމެދު ދައުަލުތގެ ކަމާބެހޭ ުމއައްަސސާތަކަށް 

އަިދ ިމ ހުަށހެޅުްނތަކުގެ މަްއޗަށް ރިާޢޔަތްކޮްށ އަިނޔާާއއި ާލއިންާސީނ . ފާދީ ހުށަެހޅުްނތައް ހުށަެހޅުެމވެލަ

ބެޭހގޮުތްނ  ލަަތށް ލާިޒމްކުރާ ކަންތަްއތަކާއިްޞލާޙު ކުރުމަްށ ަދއު ،މަލުތަްއ ުހއްުޓަވއިޢަ ދަުށދަރަަޖިއގެ 

ކުރަނިިވ ގޮެތްއަގއި މަްޝވަރާޮކްށ، އެކަްނތަްއ ަރނގަޅު މެުދ ިބނާ ްއ ުހށަހަާޅ ެއ ހުަށެހޅުންތަކާ ހުށަހެުޅންތަ 

  .ކުރުމަްށ މަަސއްކަތް ކުުރމެވެ
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  ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް  2013 5
ަމްނ ޔުހިވަނައަހަުރ މިކޮމިަޝުނން ކޮށްފަިއވާ މަަސްއކަތްތައް އަމާޒުޮކށްފަިއވަނީ، ާޤޫނނުއަސާީސ ާއއި  2013

ްނގެ ާޤނޫުނގަިއާވ ޒިްނމާތަާކއި މަސްއޫިލއްަޔތުތަްއ އަދާކުުރަމށް މަގުަފިހ ކުރުމަށްޓަަކިއ ކޮިމޝަ ރައިޓްސް 

 10ަގއި ަކނޑައަޅާަފިއވާ  2014-2010ްނެގ ސްްޓރެޓީޖިކް ޕްޭލން ަމން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަޔުހި އެކުލަވާލާަފއިާވ 

  އަާމޒުކުރެވިަފއިާވ ާދިއރާތަކަކީ؛ ިމަމސައްކަތްަތއް. ދާއިާރެގ މަަސއްަކތްތަކަްށ އިސްަކްނ ީދގެްނެނވެ

 އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކާ ގުޭޅ ޤާޫނނީ ނިޒާުމ ހަުރަދނާކުރުން  •

 އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކާ ގުުޅންުހރި ަމްއސަލަތަްއ ބެލުން  •

 ފަެތއް ޤާއިމްކުރުން ސަގާ އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކަށް އިްޙތިާރމްކުުރމުެގ  •

 ިހނގާ މިްނަވރު ެދެނގަުތން އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކާ ގުުޅންުހރި ަކންތަްއތަްއ ިހނާގ ނު •

މިިނވަންަކން ެގްއލޭގޮަތށް ބަްނުދަގއި ތިބޭ މީުހންާނމެދު ހިްނގާ ާލިއންސާނީ ުނވަތަ ަދށުދަަރޖަިއގެ ަޢަމލުތައް  •

 ހުއްުޓވުން 

 އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކާ ގުުޅންުހރި ިދރާސާތަްއ ކުުރން  •

ޤުތަކާ ގުުޅްނހުރި މަްއސަލަަތކަްށ ދައުަލތުެގ ުމއަްއސަސާތަކާއެުކ ުގޅުްނ ހަުރދަނާޮކށް އިންާސީނ ޙައް •

 ޒިންާމދާުރ ކުރުުވން 

 ިއުމކޮށް ބަަދހިކުރުން ޤާބައިނަްލއަޤްާވމީ އަިދ ސަރަަޙއްީދ ގުޅުްނތަްއ  •

 މަަދނީ މުުޖތަމަުޢގަިއ ިހމެޭނ ފަާރތްތަކާއެކު މަަސްއކަތްކުރުން  •

 ކޮމިޝަްނެގ ިއާދރީ ިހންުގްނ ހަުރދަާނ ކުރުން  •



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން 
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  ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ  5.1

އްޤުަތއް ިނގުަޅއިަގތުްނ ހުއްުޓވުަމށާއި މުޖްަތމަުޢގައި ިއންސާނީ ޙައްޤުތަަކށް އިްޙތިރާމްުކުރމުގެ ރޫްޙ ޙަ އިންާސނީ 

  .އަަށގެްނނެުވމަށްަޓކައި ިއންާސނީ ަޙއްޤުތަކުެގ ޤާޫނީނ ނިާޒމް ުފރިހަަމކުރުމަްށ ބޭުނންެވއެވެ

ނައިބުގެ އޮފީހާއި ދައުލަތުގެ ތަފާތު ުވޒާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުވާފައިވާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ބަންޑާރަ
 ނަގައިގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއަދި ކޮމިޝަނުން އަމިއްލައަށް އިސް. ބިލުތަކަށް ކޮމެންޓް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

ލަކަށް ކޮމެންޓްކޮށް ދައުލަތުގެ ބި 11މިގޮތުން ޖުމްލަ . ގުޅުންހުރި ބިލުތަކަށް ވެސް ކޮމެންޓް ކޮށްފައިވެއެވެ
  : އެއީ. ކަމުާގޅޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ

ީމގެ . ާމއްާދައކަށް ކޮިމޝަުންނ އިްސލާުހ ުހަށހަޅާފަިއވެެއވެ 21 ގެހުއްޓުވުމުގެބިލު އަނިޔާމަނާކުރުމާއި .1

 .ތަްއ ބިލްގަިއ ިހމަނާަފއިެވއެވެްއދާައށް ުހށަހަާޅފަިއވާ އިޞްލާޙު މާ 17ތެރެިއން 

ކޮމެންޓް  24ލުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބިލަށް ކޮމިޝަނުން ޖުމްލަ މަރުގެ ކުށާއި އެކުށާގުޅޭ އެހެނިހެން އުޞޫ .2
 .ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

އެއްވެ އުޅުމުގެ ބިލްަށ ކޮމިޝަނުން ކޮމެންޓް ހުށަހަޅައި ބިލު ފާސްވެގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ތަސްދީޤު  .3
ކަމެއް  3ންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ފުށުއަރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކުރުމަށް ފޮނުވުނުއިރު ބިލުގައި އި

 .ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ
 .ކޮމެންޓް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ 18ޖިންސީ ކުށުގެ ބިލަށް ޖުމްލަ  .4
 .ކޮމެންޓް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ 14މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަށް  .5
 . ކޮމެންޓް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ 5ބިލަށް  ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން މަނާކުރުމުގެ .6

 .ކޮމެންޓް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ 26ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލަށް  .7
 .ކޮމެންޓް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ 55ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލަށް  .8
ގެ ބިލަށް ކޮމިޝަނުން ކޮމެންޓް ހުށަހަޅައި ބިލު ފާސްވެގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކު .9

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ތަސްދީޤު ކުރުމަށް ފޮނުވުނުއިރު ބިލުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ފުށުއަރާކަމަށް 
 .ކަމެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ 4ފާހަގަކުރެވޭ 

ބިލު ފާސްވެގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބިލަށް ކޮމިޝަނުން ކޮމެންޓް ހުށަހަޅައި  .10
ކަމެއް  3ތަސްދީޤު ކުރުމަށް ފޮނުވުނުއިރު ބިލުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ފުށުއަރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ 

 .ހުށަަހޅާފައިވެއެވެ
 .ކޮމެންޓް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ 17ކާރިސާގެ ކަންކަން ހިންގުމުގެ ބިލަށް  .11



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން 
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ންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ބިލުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތު 11 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އމަތީގަ ކޮމެންޓްކޮށް ކޮމިޝަނުން
. ބިލަކަށް ކޮމިޝަނުން ކޮމެންޓު ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ 3ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާފައިވާ  ތަސްދީޤު

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މި ބިލުތަކެުގ ތެރޭގައި އެއްވެ އުޅުމުގެ ބިލާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބިލް އަދި ރަ
މިގޮތުން، މި ދެންނެވުނު ބިލުތަކުގައި ހުރި ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާ އިންސާނީ . އިމްތިޔާޒުގެ ބިލު ހިމެނެއެވެ

ޙައްޤުތަކާ ފުށުއަރާފަދަ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ޖެނުރައީ މަހުގައި 
  . ފޮނުވާފައިވެއެވެ

ގުޅޭ އެހެނިހެން އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި  އަދި މަރުގެ ކުށާއި އެކުށާ         
ކާރިސާގެ ކަންކަން ހިންގުމުގެ . ކޮމެންޓުތައް މާރޗު މަހުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ

 . ޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެބިލަށް ހުށަހެޅި ކޮމެންޓްތައް މާރޗު މަހުގައި ޑިޒާސް

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ިޖންސީ ކުުށެގ ބިލާއި، މަތީގައިވާ ބިލްތަކަށް ކޮމެންޓް ކުރުމުގެ އިތުރުން، 
ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޝަނުން ހާޒިރުވެ،  ިޖންސީ ފުރައްސާރަުކރުްނ ަމނާކުރާ ބިލް ބިލާއި، 

  . ހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓުތައް ޤާނޫނުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެބިލުތަކަށް ހުށަ

މައްސަަލތަކުަގއި ޤާނޫނީ އެހީެތރިކަން ބަދަލުުކރުުމެގ ބިލާިއ  އީމި ބިލްތަުކގެ ިއތުރުން ޖިނާ 

ތަްއޔާރުކުރުުމެގ މަސައްކަްތ ްއޤުގެ ބިާލިއ ިދެވހިރާްއޖޭެގ ތަޢުީލމުެގ ބިލަްށ ހުށަަހޅާ ކޮެމންޓްަތްއ ޙަހަނުުހރުުމެގ 

  . ވަީނ ކޮށްަފއެވެ

މަންޓް އޮން ދަ އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ސް އެސެ  5.1.1

  އޮބްލިގޭޝަންސް އިން ދަ ޖުޑިޝަލް ސެކްޓަރ

 ދިެވހިރާްއޖެ ިޑޮމކްރަސީއަށް ުކާރ މަސައްަކތްތަުކގެ ެތރޭަގއި ިދވެހިާރއްެޖ ބަިއެވރިވެަފއިވާ

ބެހޭ ުމއާަހދާަތކާއި ެއއްޮގތްާވޮގތުގެ މަިތން އަިދ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ނޭަޝަންލ އްޤުތަކާޙަ ޤްާވމީ އިންާސނީ ބައިނަްލއަ

އެކްޝަްނ ޕްޭލންާއ ެއއްޮގްތާވގޮުތެގ މަިތްނ އިންާސީނ ޙައްުޤތަްއ ރައްާކތެރިުކރުމާިއ ޝަރުީޢ ނިާޒމް 

 .ކުަރެމވެވަުރގަދަކުުރމަްށ ވަރަްށ ބޮޑު ސަާމލުކަމެއް ެދވިފަިއާވކަން ފާަހގަ

ަގއި ާޤނޫނަުކން ) ހ(ަވނަ މާްއދާެގ  42ދިެވހިރާްއޭޖގެ ުޖމްހޫިރއްާޔގެ ާޤޫނނުއަސާީސގެ 

ިއ އެކަށީެގްނވާ މުްއދަެތއްަގިއ ޤާއިމްކޮށްަފއިާވ މިިނވަްނ ައިދ ުމސްތަޤިއްލު ކޯެޓްއގަިއ ުނވަަތ ޓްަރއިބިުއނަލެްއގަ

އިްނޞާުފން ޝަރީޢަތްުކރެުވުމގެ ަޙއްޤު ކޮްނެމ މީހަކަްށމެ  ންމުކޮްށ ހުުޅަވއިލެިވގެްނ ބާްއވާ، އަޑުެއހުެމއްަގއި ޢާ

ަވަނ ާމއްާދެގ  42ައިދ ިދވެިހރާއްޭޖެގ ުޖމްޫހިރއްާޔެގ ޤާޫނނުައސާސީެގ . ލިބިގެްނވާކަަމްށ ބަޔާންކޮްށފަިއވެެއވެ

ފަާރތަކަްށ ގަިއ ދިެވިހރާއްޭޖގަިއ ހިްނާގ ެއންެމހަިއ ަޝރީޢަތްަތްއ ހިްނާގންާވނީ ޢަދުުލވެިރކަމާއެކު، ވަކި) ށ(
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 އެކުލަާވލައި، 

ީރ ެއހީެތރިކަްނ 

އްަޔުތ  މަސްޫއލި

ަނމަވެްސ  

ކިއ ައދްުލ 

ދވެްސ ިގނަުގަނ 

  .ވފަިއެވެއވެ

 ުހޅުވާަލއިެގްނ 

 ކަަވރުުކރުމުެގ 

  ުހޅުވާެލވިފައި 

 ހިނަގމުްނާދ 

 ީމޑިއާއިްނ 

ަޤވާޢިެދްއ  ޞަ

 ެނތްކަްނ 

ރއްޭޖެގ މީޑިާއ 

ެގ  4/2011

 މިިނަވންކަްނ 

  ިދވެިހާރއްޭޖގެ

ާރ ެއްނމެހަިއ 

 ްނޖެޭހ ކޯްޑ 

 އެކުަލާވލުމުެގ 

 ބައްދަލުވުމުެގ 

ސްޓްރޭަޝން

ށ ޭބނުްނވާ އިދާީރ

ިދނުުމެގ 

.ެރވިަފއިެވއެވެ

ްއޭޖެގ ކޯޓުތަާކ

ފެގ ނިާޒމަްށ ައިދވެ

ންތަކެްއ ކުރިމަިތވެ

މުކޮްށޢާން

 އަުޑއެުހންތަްއ

ުތ މީިޑއާއަްށ

ްސ، ކޯޓުތަކުަގއި

ލތަކުަގިއ

ޞަރަްނޖެޭހ ޚާއް 

 ުއޞޫލެއް

ް. ެރެވއެވެ ިދވެހިާރ

ސިްލގެ ާޤނޫުނ 

 ނޫްސެވރިކަމުެގ

ކުުރމަާށިއ

ިއ މަަސއްކަތްކުާރ

މަލުކުރަްނޢަ ުކން 

 ކޮންޑަްކޓެއް

 ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވި

 ތެރެއިން

ެގ 

ިއ 

ެގ 

ެގ 

ެގ 

ިއ 

ަތ 

ލިއ 

ާރ 

ްނ 

ުޤ 

ިދ 

. ވ 

ްނ 

އި، 

ެގ 

ުތ 

 .ވ

ުމ 

ްލ 

އެޑްމިިނސ

ކޯޓުތަކަށް

ފޯރުކޮށްިދ

ހަވާލުކުެރ

ދިެވހިރާްއ

އިންސާުފ

ގޮްނޖެުހން

ބާއްާވ

ފުރުޞަުތ

ސވީަނމަވެ 

މައްސަަލ

މަލުކުރަޢަ

ނުަވތަ

ފާހަގަކުެރ

ކައުންސި

ދަުށްނ

ކަށަވަރުކު

މީޑިާއގަިއ

ފަރާތްތަުކ

އޮފް

ކަމާބެހޭ

ެ. ވއެވެ ދިެވހިރާްއޭޖ

ަގއ) ނ(ާމްއދާެގ 

ެ ށާިއ ިދވެހިާރއްޭޖ

ެ މށާިއ ކުޑަކުދިްނ

ެ ލިބިފަިއާވ ފަާރތެްއ

ގރާތީ އުޞޫލްތަާކއ

ަ  އެުކގައި، ުނވަ

 ހުުޅވަިއުނލައ

ަޝީރޢަތެްއ ކުާރ

  .ެވއެވެ

 ޤާޫނނުއަސާީސއިްނ

ު ައހުްނަތކުގެ ޙައް

ިނޒާމެްއ ައދަފަދ 

މްކުރެިވފައިުނވެެއެވ

ގެ ަދށުްނ 10/200

ޙްޤީޤުކުރުމާއި ތަ 

ެ ާމއި ަފނޑިާޔރުްނ

ު ީނ މަސްއޫިލއްަޔ

ހވާުލކުރެވިފަިއެވއެވެ

ނ ކޯުޓތަކުގެ އާްނުމ

 ޮއފް ޖުޑީޝަްލ

ކޯޓް މޮިނޓަރިންގ–ން

  ފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން 

ށް ަބާޔންކޮށްފަިއެވ

ވަަނ ާމ 42ީސގެ 

ކަްނ ާޤއިމްކުުރމަށާ

ރޫެއރިަޔ ނުިދނުަމ

ށ ުނވަަތ ައިނާޔ ލ

ުރމަށްަޓކައި ީދމިްގ

ން، ޝަރީޢަެތްއ

ްނމުކޮްށޢާ 

ެއ  ޚިތޔާރު 

ަމށް ަބާޔންކޮށްފަިއ

ވަނައަހަުރގެ 

ިވގެްނ ިހންޭގ އަޑު

ަިދވެހިާރްއޖޭަގއި  މި

ިނާޒމެްއ ޤާިއމް 

08ަޝނުގެ ޤާނޫނު 

ވާަތްއ ބަލައި

ިފަޔވަޅު އެޅުާމ ޙީލ

ކލަވާުލމުެގ ޤާޫނނ

 ކޮިމޝަނަްށ ހަ

ޤާޫނނުގެ ދަުށން ހޭ

 ިޑޕާޓްަމންްޓ

 ބައްދަލުވުމުެގ ތެރެއިން

ރއިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް
  2013ޕޓު 

  

ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ ނ

ހާމަަކމާެއކުގައިކަަމށް

އޔާެގ ާޤނޫުނއަސާސ

ގެ އަަމންައމާންކަ

 ސަލާަމަތށް ބުރޫ

ާމަޔތްކުރުމަްށޙިތު 

ތެއް ަރއްކާތެރިކުުރ

ވެނ ޮގތެްއގެމަީތން

ތްނ ބަެއއް،

ްނދިުއުމގެ އިޚް

ރަކަށް ިލބިގެްނވާކަަމ

2008

ވެރި، ުހޅުވައިެލިވ

ަނަމވެސް، ިދ ވީ 

ޤާޫނނީ  ޞަ  ާޚއް

ލ ސަރިވސް ކޮމިޝ

ގުޭޅ ޝަކުވާ 

ލާޞްރްނނާެމުދ އި

 ިމންަގނޑު އެކު

ލ ަސރވިްސ 

ބެހޭ އޭޖގެ ޯކޓުތަކާ

ތަތްއ ައިދ

 ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވި

މަން ރަޔު ހި
އަހަރީ ރިޕޯޓު

 އިންސާނީ ޙަ

ނުޖެހި، ހާ

ޖުމްޫހރިްއ

މުޖްަތމަުޢ

ޤައުމީ 

ތުޙަ ލަމަޞް

ތެޙަ މަޞްލަ

ޚިލާފުުނވާ

ޝަރީޢަުތނ

ކުރިއަްށގެ

ނޑިާޔރަ ފަ

އިންސާުފވެ

ލިބިދީފަިއ

މިކަމަްށ

ޖުޑީޝަލް

ކޯޓުތަކާ

ނޑިާޔުރ ފަ

ސުލޫކީ

ޝަްލޖުޑީ

ދިެވހިރާްއ

ތްޢަ އިޖުރާ

 ކަމާބެހޭ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން 
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މި ާޤނޫުނެގ ދަުށން އެކުލަވާެލވިފަިއާވ . މަސްއޫިލއްަޔތުަވީނ ިދވެިހރާްއޖޭެގ މީޑިާއ ކަުއންސިަލށް ހަވާލުކުެރވިަފެއވެ

ނުޑ  މޯލްޑިވްްސ މީިޑާއ ކޯޑް އޮްފ އެތިްކސް ެގ ަދށުްނ ިމނިަވން އިންާސުފވެރި މީޑިާއއެްއަގއި ުހންަނންެޖހޭ މަިއގަ

ނުޑަތއް ހިެމނިފަިއވީަނމަެވސް، ކޯޓްތަކުގަިއ ިހނަގމުްނާދ ަމއްސަލަތަުކގަިއ  އަސާސުތަާކިއ ިމްނގަ

ޓަރނޭޝަްލ އެެހްނކަމުން، ިއން. ހިފަހައްަޓންެޖހޭެނ މިްނަގނޑުތަެކއް ަބޔާންކޮްށފަިއނެތްކަްނ ފާަހގަުކރެވެެއވެ

ބެސްޓް ްޕރެކްިޓސްއާ އެްއގޮްތާވޮގތުެގ ަމތިްނ ކޯްޓތަކުގަިއ ިހނގަުމންާދ ަމއްސަލަަތްއ ކަވަރުކރުުމގަިއ މީޑިާއިއން 

ނުޑތަްއ ެއކުލަވާލުމަކީ ިދވެިހރާއްެޖއަްށ ަވރަްށ މުހިްއމު ަކމެކެވެ   .ހިފަހައްަޓންެޖހޭ މިްނގަ

ގެ އިންަޓރގްރޭޓަްޑ ަގަވރނަްންސ ޕީ.ޑީ.ެއން .ަވނީ ޔޫ ނުން ަމން ރައިްޓސް ކޮމިޝަ ޔުހި

މި ްޕރޮްގރާްމ ިހންުގމުެގ  . ިހްނގުަމށް ހުށަހަާޅފަެއވެމި އެސެްސަމންޓް ޕްޮރގްރާްމގެ މާީލ އެީހތެރިކަާމއެުކ 

ރިާހ ފަާރތްތަކަަކްށ މަޤްޞަދަީކ ދިެވހިރާްއޖޭެގ އަދްުލ ިއންސާުފެގ ިނޒާމަކީ މިިނވަން، ިއންސާުފވެިރ އަިދ ހު 

  .ޯހޭދނެ ނިޒާެމއްކަން ަކށަަވރުކުރުމެވެ ދުަމތްޚި ފަސޭހަިއން 

މަޤްަޞަދކީ ޤާޫނނުއަާސސީއިްނ ލިިބޭދ ތަާފުތ އެިކ ަޙއްޤުތަްއ  މި އެސެްސމަްނޓްގެ 

 އްޤުތައް ޙަޔަތުތަުކެގ ތެޭރަގއި އިންާސީނ ނުެގ ަމސްއޫިލއް މަްނ ަރއިޓްްސ ކޮމިޝަ ޔު ހި. ކަށަވަރުކޮްށިދނުެމވެ

ެގ ރޫުހ ުހރިާހ ާދއިާރއަކުްނވެްސ ކުިރއެރުުވމާިއ ިދވެިހރާއްޭޖެގ އްޤުތަކުޙަހިމާަޔތްކޮްށދިުނާމއި އިްނސާީނ 

ީމ ުމއާަހދާތަކުްނ ލިބިދީފަިއާވ ޖޫމްޫހރިްއޔާެގ ާޤނޫުނއަސާސީިއްނނާިއ ިދވެިހރާްއެޖ ބަިއވެިރވެފަިއާވ ބަިއނަލްއަްޤވާ

ުކގެ ރަްއިޔތުްނނަްށ އްޤުތަްއ ދިެވިހރާއްޭޖެގ ރަްއިޔތުްނނާިއ ިދވެިހރާއްޭޖގަިއ ދިިރއުޅޭ އެެހން ަޤއުމުތަޙަ

ްނެގ ޤާޫނނީ ަމްނ ަރއިްޓސް ކޮިމޝަޔުހި ިމ ެއސެސްމަންޓަކީ ލިބިދެވޭަކން ަކަށވަރުކުުރން ހިެމނޭއިރު، 

  . މަސްޢޫލިްއޔަުތތަާކއި ީސދާޮގތުްނ ުގޅިފަިއވާ މަސައްަކތެކެވެ

ުނމަާށިއ ގުޭޅ ަމޢުލޫމާުތ ޯފރުކޮްށދި ަނށް ކޯޓުތަކުެގ މަަސްއކަތްތަކާުމންން ޢާކީ މި އެސެްސމަންޓަ 

އަިދ ިމއީ އަދްުލ ިއންާސފުގެ ނިާޒމުެގ ެތރޭގަިއ ުހރި މަްއސަލަތަްއ . ހެޮޔ ބަދަުލތަކަކަްށ ަމގުފަހިކޮްށޭދނެ ކަމެކެވެ

ދެެނގަުތމަާށއި ިމކަންކަން ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަަކއި ހަރުަދނާ، އެކަީށގެްނވާ ހައްެލްއ ހޯުދމަްށ ަމގުަފހިކޮށްޭދނެ 

މު ރޯލެްއ ން ޢަމަލުަތއް ުހްއޓުވުުމގަިއ މުހި  ިހ މުްޖތަމަުޢގައި ހިނގާ ައނިާޔވެރި ަޝރުީޢ ނިޒާމަކީ ިދވެ. ކަމެކެވެ

އަދާކުާރ ަބއެއްަކމަްށވާއިރު، ަޝުރޢީ ނިޒާްމެގ ިންނމުންތަކަކީ، ިމިނންުމންތަކަްށ އިުތބާރުކުރެޭވ ނިްނުމންތަކަކަށް 

ެގ ެތރޭގަިއ ހިނާގ ަކންކަުމގަިއ ެގ ސަބަުބްނ ަޝރުީއ ނިާޒމް ިމ އެސެސްަމންޓް ީމެގ ިއތުރުްނ . ވާްނވާެނެއވެ

ިމ ޖުމްލަ ގޮެތްއގައި . އެހެިނހެްނ ފަާރްތތަކުން އެެދވޭ ޮގތެްއގައި ަބިއވެިރވުުމގެ ުފރުޞަުތ ލިބިެގންާދނެެއވެ 

މެުދ އޮްނަނ ިއތުބާުރ ރިަކްނ އިުތރުވެ، ޝަުރޢީ ނިޒާމާ ސަބަބުްނ ާއއްުމންެގ މެުދގަިއ ޭހލުންތެ އެސެސްަމންްޓގެ

އެެހން ަކމުން ކޯުޓ . ްނސާފު ާޤއިމްކުުރމުެގ ިނޒާމް ިއތުަރށް ހަރުަދާނވެެގންާދެނއެވެބޮޑުވެ، ައދްުލ އި

  . މޮނިޓަިރްނގ ޕްޮރގްރާްމެގ މަަސއްަކތް ެފށުުމގެ ގޮުތްނ ކަމާުގޅޭ ަބއެްއ މުއަްއސަސާތަކާ ވަީނ ބަްއދަލުކޮށްަފއެވެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން 
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. ުދވަުހެގ ޓްެރއިިންނގްެއްއ ެސޕްޓެމްަބރު މަހުަގިއ ިހންާގަފއިެވއެވެ 2ައިދ މިަކމާުގޅޭ . ވަީނ ާބއްވާަފެއވެ 

ުގޅޭ މަސައްަކތެއްކަުމގަިއ ވީަނމަވެސް، ސުްޕީރމް ކޯުޓން  ވެިހ ަދއުލަުތެގ ޝަރުީޢ ާދއިާރއާ މިމަަސއްކަތަކީ ދި 

  .ޝަރުީޢ ާދިއރާެގ އެކި ކޯުޓތަުކން މިކަުމގަިއ ބަިއވެިރވެފަެއއް ުނެވއެވެ ސަަބބުން ބާރުުލން ލިިބފައިުނވުުމގެ އެއް

  ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް  5.1.2

އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ޒިނޭގެ މައްސަލައެއްގައި  15ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބެމުންދިޔަ އުމުރުން  5.1.2.1

އްޤުތަކެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ަޙން އެކުއްޖާގެ ގިނަ ރުމާ ގުޅިގެހުކުމްކު 

ނުން ތަދައްޚުލްވެ، ކުއްޖާއަށް މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ ޔުހި މިމައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި 

 އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތް 

ލިބެމުްނ ިދަޔ ކުއްޖަކަްށ ުޖެވނަިއލް ކޯޓުްނ  ައހަރުްނ ފެިށެގން ޖިންީސ ައނިޔާ  11އުމުުރން 

ކުރި ހުކުމް އިްސތިއުާނފްކުރުަމށް މިނިސްްޓރީ އޮްފ ޖެންޑަރ ފެމިީލ އެންޑް ހިުއމަްނ ރައިޓްްސއިން ހައިކޯޓަްށ 

މިމަްއސަލަ . ނުްނަވނީ މި މައްަސލައިަގއި ތަަދއްުޚލްވެފަިއެވއެވެމަްނ ރައިްޓްސ ކޮމިޝަ ޔު ހި ހުށަހެުޅމުްނ 

  . ކޮށް އެކުަލވާލެުވނު ރިޕޯުޓަވނީ ަހއިކޯޓަްށ ުހަށހަޅާފަިއވެެއވެތަޙްޤީޤު

ބެޭހ  އްުޤަތކާޙަސީާއިއ ކުޑަކުދިްނެގ މި ރިޕޯުޓަގިއ ިދވެހިާރއްޭޖެގ ުޖްމހޫރިްއޔާެގ ާޤނޫުނއަސާ

ގެ . ބެޭހ ބައިނަްލއަޤްާވީމ މުާއހަދާ އާިއ އދ އްޤުތަކާޙަަފއިވާ ކުޑަުކދިްނެގ ޤާނޫނާިއ ިދވެިހާރއްޖެ ަބއިެވރިވެ 

ރޑް ިމނިމަްމ ރޫްލސް ޯފރ ދި އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަްނ އޮފް ޖުެވނައިްލ ޖަސްިޓސް  ) ބެިއޖިްންގ ރޫލްސް(ސްޑޭންޑަ

ގެ ޑެކްލަޭރޝަން އޮފް ޭބސިކް ޕްިރންިސަޕލްސް އޮްފ ޖަްސޓިސް ފޯރ ވިްކޓިމްސް އޮްފ . އާއި އދ 1985

ގޮެތއްަގިއ ައނިާޔ ލިޭބ ކުޑަކުދިްނނަްށ ޞަ އްކްރައިްމ ެއންްޑ އެބިއުްސ ޮއފް ަޕވަރ ގެ ދަުށްނ ކުޑަކުދިންަނށް، ޚާ 

އްޤުތަްއ މި މަްއސަލައިަގއި އަިނޔާ ލިބިަފއިާވ ުކއްޖާައްށ ޙަ ތެރިކަާމއި އެުކިދންަނށް ލިިބދޭ ލިބިގެްނވާ ރައްކާ 

ައިދ މި މަްއަސލައިަގއި އަިނާޔ ލިބިފަިއވާ ކުއްޖާާއމެުދ . ލިބިދޭްނޖެޭހނެކަަމށް ބާުރއަޅާަފިއވާެނއެވެ

ޔަތްުކރަްނވާެނ ޢާ ާޖެގ ސައިކޮލަޖިކަލް ިރޕޯޓަްށ ރިރެެވްނވާީނ ވިކްޓިމްެއްއގެ ހައިިސއްަޔތުްނކަމާއި ުކއްޝަރީޢަތްކު 

  .ކަމަށް ާބރުއަޅާަފިއވާެނއެވެ

ަގއި އަިނާޔ ިއއްިވ ހުކުްމަގއި މިަމއްސަލާ  ވަަނ ުދވަުހ ަހއިކޯޓުން  2013އޮގަްސޓް  21

ުކއްޖެއްަކން އެނޭގކަމާއި މި ) ޕީޓީއެސްޑީ(ޑިސްއޯަޑރ  ލިބިފައިާވ ކުއްަޖކީ ޕޯސްޓް ްޓޮރމެޓިކް ސިންްޑޯރމް

މައްސަަލއިަގިއ ކުއްޖާެގ ދިފާީޢ އިއުިތރާޒުތަކަީކ އެާނެގ ަމއްޗަްށ ދަުއވާކުެރވިފަިއާވ ަމއްސަލަިއެގ ތަޙްޤީުޤ 

ްށ އްޤުތަްއ ޭއނާއަްށ ިލބިދީަފިއނުާވީތ ކުާރ ިއއުތިރާެޒއްކަްނ ެއނގޭަކމަޙަ ރުހަާލގައި، ިލބެންޖެޭހ އަސާީސ މަ

ަވނަ ާމްއދާެގ  48ލަެތއްަގއިާވ ކުޑަކުްއޖަކަށް ާޤނޫުނައސާސީގެ ޙާއަިދ ައިނޔާ ލިބިފައިާވ . ވެެއވެ ފާހަގަކޮްށފައި 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން 
22 
 

ދަުށން ލިިބދޭ ައސާސީ ޙައްޤުަތްއ ލިބިެގންވާކަަމްށ އޭާނއަށް ެއންިގކަމަށް ުބނުމަކުްނ ނުުފދޭކަމާއި، ެއޙައްޤުތަްއ 

ކުރަްނވާނެކަަމށް ޤަބޫލުކުެރވޭަކމާިއ ެއހެްނނަަމވެސް، ިމ ަމްއސަލައިެގ ހޯދަިއިދނުަމށް ަދއުލަުތން މަސަްއކަތް

މަލުކޮށްަފއިވާަކން އެނގެްނ ޢަސްގެ ަފރާުތން އެޮގތުެގ ަމތިްނ ތަޙްޤީޤު މަުރހަާލގަިއ މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ަސރވި 

   .ނެތްކަަމށް ާފހަގަޮކށްފަިއވާެނއެވެ

ކަމީ ިއ ޖުެވނައިްލ ކޯުޓްނ ކުިރ ހުުކްމ ބާިތލްކުރިމި މަްއސަލާަގިއ ހައިކޯޓުްނ އިްއާވފައިާވ ހުކުުމގަ

ޮގތެްއގައި ައނިޔާ ލިބިަފިއާވ ނުަވަތ ޞައް ކުިރއެުރވުަމށް، ވަކިން ާޚއް އްުޤތަޙަދިެވހިރާްއޭޖގައި އިންާސނީ 

  .ލިބެމުްނދާ ނުަވަތ ލިބިާދނެ ކުޑަުކިދންަނށް ަރއްކާތެިރކަން ޯހދަިއިދނުަމށް ެއޅިެގްނދިަޔ ރަނގަޅު ިފަޔވަެޅކެވެ

  ލީގަލް ބްރީފް  5.1.3

އްޤުތަކުެގ ޙަޙައްުޤތަކުެގ ެތރެއިްނ ަބއެްއ  ދިެވހިރާްއޭޖގެ ާޤނޫުނއަސާީސގަިއ ބަާޔންކޮށްަފއިވާ 

އި ިހނާގ ލީގަްލ ބްރީްފތައް ަތްއޔާރުކުެރވެނީ މުުޖތަމަުޢގަ . މައްޗަށް ިބނާކޮށް ލީގަލް ބްރީްފ ތަްއޔާރުކުެރވިފަިއެވެއވެ

  . ބެހޭގޮުތން ޢާްނމުްނ ހޭލުްނތެރިުކރުމުެގ މަޤްަސުދަގއެވެމު ަޙއްޤުަތކާން ކަންތަްއތަކަށާއި، މުހި

ގުޭޅގޮުތން ހުރި ާޤޫނނުތަކާިއ  ލީގަލް ބްރީްފތަްއ އެކުލަވާުލމުަގިއ ރާއްޭޖަގއި ެއޙައްޤަކާ

ުދތަކުެގ ަމއްޗަށާއި، ަބއިަނލްއަޤްވާީމ ުމޢާަހދާތަކަާށއި، ދުިނޔޭެގ ެއހެިނހެްނ ޤައުމުތަުކގަިއ ިމޙައްޤުތަކުެގ ޢިވާޤަ

ެއގޮުތން ތިީރގަިއ ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ހަްއޤުތަކުެގ . ނުންކުެރވެުމން އަްނނަ ޮގތުގެ ަމއްޗަށް ބަލާލެިވަފއިާވނެެއވެބޭ

  . މައްޗަްށވަީނ ީލަގލް ބްރީްފ ތަްއޔާުރކުރެވިފަެއވެ

 އްޤު ޙަމަސައްކަތްކުުރުމެގ  .1

 ްއޤުޙަ ހަމަަހމަކަުމގެ  .2

 އެްއވެއުުޅުމގެ ިމނިަވންކަން  .3

 ިނވަންަކން ޚިޔާލުފާޅުކުުރމުެގ މި .4

 ރަޙުމުކުޑަ، ލާިއްނސާނީ، ުނަވތަ ިއހާނެިތ ޢަަމލުކުުރން  .5

 ރައްިޔތުްނެގ މަްސއޫލިްއޔަތުތަާކއި ާވޖިބުތައް  .6

 އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ ނަޒަުރން ަހއްޔަރުުކރުާމއި، ަބންދުކުުރމުެގ ބާރު  .7

 ވޯޓުލުުމގެ ޙައްޤު  .8

 މަލުތައް ޢަ ކުޑަކުދިންާނމެުދ ކުރެވޭ ޭނދެޭވ  .9

ަމލުތަކާބެހޭޮގތުްނ ތަްއޔާރުކޮށްަފއިާވ ލީގަްލ ޢަކުދިްނނާެމދު ުކރެވޭ ޭނދެޭވ މީެގ ތެެރއިްނ ުކޑަ

  . ބްރީފްަވނީ ާޢންުމކޮށްފަެއވެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން 
23 
 

  މަލުތައް ޢަ ކުޑަކުދިންނާމެދު ކުރެވޭ ނޭދެވޭ  5.1.4

ަގިއ މިާހރު ވަރަްށ ބޮޑުވެފަިއާވ ޢުަތްއ ހިްނުގމަކީ ިދެވހި ުމޖުަތމަމަލުޢަ ކުޑަކުދިންާނމެުދ ނޭެދވޭ 

ފަހަކަށް އަިއސް މިަފދަ ަވރަށް ގިަނ ަމއްސަލަަތއްަވރަްށ ބޮޑަށް ިއތުުރވެފަިއވާކަްނ  .މައްސަަލއެކެވެ

މަުލތަކުގެ ތެޭރގަިއ ކުޑަކުދިންަނށް ިޖސްމާނީ، ޢައެޮގތުްނ ކުޑަކުިދންާނމެުދ ކުރެޭވ ޭނދެޭވ . ފާހަގަކުެރެވއެވެ

  . އެވެިޖންީސ ައނިޔާކުުރން ައދި ކުޑަކުިދންާނެމދު އިހުާމލުުވން ިހމެނެ ، ނަފްސާނީ 

މަލުަތއް ޤާޫނނީޮގތުން ޢަކުޑަކުދިްނާނެމދު ކުެރވޭ ޭނެދޭވ މިލީގަލް ްބރީްފަގއި ބަލާލެިވފަިއާވނީ 

، މަލުކުރެެވމުްނދާ ޤާނޫނުތަކަކީ ކޮަބއިކަމާއި ޢަ އެޮގތުްނ މިކަމާބެހޭ ގޮުތން ރާްއޭޖގައި . އޮްނނަ ޮގތުެގ ަމއްޗަށެވެ

ުދިނޭޔގެ އެެހނިހެްނ ަބއެއް ަޤއުުމތަކުަގއި ިމފަަދ ، ޮގާތއި  ަބިއަންލައްޤާވީމޮގުތްނ ިމަފަދ ަކްނަކާމެމުދ ެދކޭ 

  . ަމލުކުރާ ޮގތުެގ ަމްއޗަށް ބަލާލާފަިއާވނެެއވެޢަ ކަންކަމާެމދު 

 ،ކުޑަކުދިންަނށް ިޖންސީ އަިނޔާ ުކރާ ފަާރތްތަކަްށޭދނެ ަހރުކަށި އަަދބުތަކެއް ަބޔާންުކރާ ޤާޫނނު

މަލުކުުރމުެގ ޤާޫނުނ  ނަންބަުރ ޢަޚާއްަސ ުއޞޫުލތަކަްށ  ކުޑަކުދިންަންށ ޖިންީސ ގޯނާކުާރ ީމހުްނނާެމދު (

ގެ ސަބަުބްނ ) 2012/3: ޤާޫނނު ަނންބަރު(އާއި ެގވެށި އަިނޔާ ުހއްޓުުވމުެގ ޤާނޫނު ) 2009/12

ނޑައެޅިަފއިުވަމކީ މިަފަދ ަމްއސަލަތަްއ ަމދުުކރުމަްށ ކުެރޭވ މަސައްކަަތްށ ިލބިފައިާވ ކުިރއެުރމެއްކަާމއި،  ކަ

ުކދިްނނަށް ކުެރޭވ އެެހނިހެްނ ައނިާޔތަކާއި ކުޑަުކދިްނނާެމދު އިުހމާލުވާ ަފރާްތތަކާމެުދވެްސ ނަަމވެސް ކުޑަ

ީމެގ . މުކަެމއްކަން ާފހަގަކޮށްަފިއވާެނެއވެންނިޒާެމއް ޤާިއމްކުރެުވމަކީ މުހި  މަުލކުރެވޭނެ ާޤނޫނީ ޢަމިފަަދއިން 

މުކަެމއްކަާމިއ ނަަމވެސް ންނެްއ އޮތުމަީކވެްސ ުމހި އިތުުރްނ މިަފަދ މައްސަަލތަްއ ިރޯޕޓުކުރުމަްށ ލާިޒްމކުރާެނ ޤާނޫ 

  . މިފަަދ ެއއްެވސް ބިލެއް އަިދ ިމހާަތނަށް ރަްއޔިުތްނެގ މަޖިީލހަްށ ުހށަެހޅިފައިުނވާަކން ާފހަގަކޮށްަފިއވާެނެއވެ

  ހިލޭ ޤާނޫނީ އެހީދިނުން  5.1.5

ީހ ިދނުުމެގ އިންާސނީ ަޙއްެޤއް ނިުގޅަިއގަެނިވއްެޖ ހާލަެތްއގައި، ކޮމިަޝނުްނ ިހލޭ ޤާޫނނީ އެ

މަުލކުރަންަވީނ ޢަެދއް ެއކުލަވާލަިއ ޢިވާޤަ ގެ ނަުމަގއި ]ވާިއދުޤަ ހިލޭ ޤާޫނީނ ެއހީ ދިުނމުެގ [މަޤްޞަުދަގއި 

ދަކީ ކޮމިޝަްނއަްށ ުހށަހެޭޅ ަމއްސަލަަތކުގެ ތެރެިއްނ ކޮމިަޝްނެގ ޞަ ދު އެކުލަާވލުުމގެ މަޤްޢިވާ ޤަމި. ފަށާފަެއވެ

ފަރާްތތަކުެގ ެތެރއިްނ ޤާޫނނީ އެީހތެރިކަްނ ޯހދޭަވުރގެ ޯފރުްނތެރިކަްނ ހުިރޯތ  ފަރާތުްނ ޤާޫނނީ އެހީެތރިކަމަްށ ެއދޭ 

ބެލުމަށްފަހު، ެއފަދަ ޯފރުްނތެިރކަން ެނތް ފަާރތްތަކަްށ ޤާޫނީނ އެީހެގ ޮގތުަގއި، ހިލޭސާަބހަްށ ޤާނޫީނ 

މައްސަަލ ޙައްލުުކރުމުަގިއ ލަފާދިުނމާއި، ކޯޓުތަކުަގއި އެފަާރތްތަްއ ަތމްސީލްޮކށްިދނުާމއި އަިދ ކޯޓުން ބޭުރަގއި 

 . އެހީެތރިކަްނ ފޯުރކޮށްދިުނެމވެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން 
24 
 

ްނމެ ދުެގ ަދުށން ހިލޭ ާޤޫނނީ ެއހީ ފޯރުޮކށްިދނުަމށް ެއިދ ހުށަހަާޅފަިއވަީނ އެޢި ވާޤަމި

ނަޑއަާޅފައިވާ ޢި ވާ ޤަނަަމވެސް . ފަރާތަކުްނެނވެ ުދެގ ދަުށްނ ޢި ވާޤަޝަުރތުަތއް ހަަމވެަފއިުނާވތީ، މިދުަގއި ކަ

  . ެދިވފައެްއ ުނވެެއވެ އެހީެތރިކަން 

  ޕޮލިސީ ރިވިއު  5.1.6

  ދު ތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ޢިކޮމެންޓުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޤާވާ  އެހެނިހެން މުއައްސަސާ ތަކުން 5.1.6.1

 ގެ ދެވަނަ ޑްރާފްޓް  2013މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ ޕޮލިސީ  5.1.6.1.1

މިސިޔާަސތުކަުރާދހަކީ ދިެވިހ ާރއްޭޖެގ މަަސއްކަތުެގ ާމހައުުލެގ ކަންަކްނ ިހްނާގ ޮގތާިއ 

ދެެމުދ ޮއންަނ ުގޅުްނތަކަްށ ައުއ ނަަޒރަކުްނ ބެުލމަްށ ސަރުކާުރން ގެްނގުޭޅ  ކަްތ ކުާރ ފަރާތްތަާކ ވެރީްނނާސައްމަ

ވިސްުނންތަކާ ުގޅޭގޮުތން މިނިްސޓްރީ އޮްފ ިހއުަމން ރިސޯަސސް، ޔޫތު ެއންޑް ްސޕޯޓްްސ އިްނ 

 . ތަްއޔާރުކުރަުމްނެގންާދ ސިާޔސަުތ ކަރުދާހެެކވެ

ފްޓަށް ޮކމިަޝނުްނ ހުަށހެޅި ަބއެއް ަކންކަުމގެ ތެރޭަގއި، ނުކުޅެުދންތެރިަކްނ މި ިސޔާސަުތގެ ޑްރާ

ހުންަނ ަފރާްތަތއް މަސައްަކތުެގ ާމހައުުލގަިއ ބައިެވރިުވން ިއތުރުކުރުަމށްޓަކަިއ ިއތުުރ މަަސއްކަތްަތްއ 

މާޙައުުލަގއި ޖިންސީ  ަހމަެއާއއެކު ިދވެިހރާްއޭޖގެ ަމސައްކަުތގެ . ކުރަންެޖހިފަިއވާަކން ފާަހގަކޮށްަފިއވެެއވެ

ެނ މިްނަގނޑުތަެކްއ ުދތަކަކީ މަސައްކަުތެގ ާމހައުުލ ަރއްކާތެިރކޮށްދޭޢިސާަރ ކުުރމާ ދެކޮޅަްށ ހެޭދ ޤަވާ ފުރައް

  . ދުތަކަކަްށ ެހދުަމްށވެސް ާފަހގަކޮށްަފއިެވއެވެޢި ވާޤަ އެކުލެޭވނެ 

 ފްޓް ވަނަ ޑްރާ  2ގެ  2013މޯލްޑިވެސް ލޭބަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ  5.1.6.1.2

ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯރިީޓ ެގ މަަސއްކަްތތަކަކީ ސާުފ  ،މިސްޓްރެަޓޖީ ަކރުދާހަކީ 

މުަކްނ ޭދންެޖހޭ ަކންަތއްތަކަްށ ންތިާރމުކުރާ، ެއންެމ މުހި ޙްއަމާޒުތަކަާކއެކު ެހޔޮ ވެރިކަެމްއގެ ސިޔާސަުތތަކަްށ އި

ނޑައެޅިފަިއާވ ަތެނއްމަސައްކަތްކުެރވޭަފދަ މަސައްަކތުެގ ނިޒާ   ެގ ޮގުތގަިއ ަބއްޓަންކުުރމުެގ ައމާޒުަގއި މެްއ ކަ

  . މިނިސްްޓރީ އޮފް ހިއުަމން ރިސޯަސސް ޫޔތު އެންްޑ ސްޕޯޓްްސ ިއން ތަްއޔާރުކުާރ ސްްޓރެޓަޖީ ަކރުާދހެކެވެ

މި ސްްޓރެޓަީޖ ަކރުދާަހްށ ިއންާސނީ ަޙއްޤުތަުކގެ ނަޒަރަކުްނ ބަާލ ކޮމިޝަުންނ ަވީނ ކޮެމންުޓ 

ަފހަުރ މަަސއްކަުތެގ ާމހައުުލ  2ކޮްނމެ އަހަރަުކ ، ގަކޮްށފައިާވ ނުކުތާތަުކގެ ތެޭރގައި ިމގޮުތން ފާހަ . ހުށަހަާޅފަެއވެ

ސަމާލުކަްނ  ޞަ ބޭ މަޢުލޫާމތުގެ އަީލގައި ާޚއްއިންްސޕެކްޓުކުރުުމގެ ިއތުރަްށ ިމ އިންްސޕެކްަޝންތަކުްނ ލި

  .  ަމށް ބާުރއެުޅން ިހމެެނެއވެުދތަްއ އެކުަލވާލުޢިިއންްސޕެކްޓުކުރެޭވ ަފދަ ޤަވާ ބޭނުްނވާ ތަްނތަްނ އިުތރަށް 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން 
25 
 

 ޑޮމެސްޓިކް ވަޔަލަންސް ޕްރިވެންޝަން އެކްޝަން ޕްލޭން  5.1.6.1.3

މިއީ ގެެވށި ައނިާޔއާ ދެކޮޅަްށ ފެމިލީ ޕްރޮޓެްކޝަން އޮތޯިރޓީިއން ަތއްާޔރުކުާރ އެކްަޝން 

މަޢުެގ ަފރާތްތަުކްނ ްއޔާތަާކއި، ުމޖުތަ ޢިިކ އެިކ ުމއައްސަާސ ތަކާއި، ަޖމްިމ ްޕލޭނަކީ ަސރުކާުރެގ އެ. ޕްލޭނެެކވެ

ގެެވިށ ައނިާޔ ަނއްތާލުަމްށ އެޭޅޭނ ިފޔަަވޅުތަްއ ާފހަގަކޮްށ ކުިރއަްށ ޮއްތ ފަސްައހަަރށް ރާާވ ަތްއޔާުރކޮށްފަިއާވ 

  . އެކްޝަްނޕްޭލނެކެވެ

މި އެްކޝަްނ ޕްލޭަނށް ކުރި ކޮމެންޓު ތަކުެގ ތެޭރގަިއ ައްނހެނުްނނަްށ ކުާރ އަިނާޔ 

، ަޔވަުޅތަކުެގ ެތރޭަގިއ ަހމައެކަިނ ހޭލުްނެތރިކަްނ ިއތުުރ ުކރުްނ ިހމެުނމުެގ ބަދަލުަގއިނައްާތލުމަށްޓަަކިއ ެއޅޭޭނ ފި 

ދިރާސާ ުކރުާމއި، ސަރުކާުރގެ އެިކ ވުޒާާރތަކުެގ ުގޅުން ަރނގަޅުކުުރމާއި، ގެެވށި އަިނޔާެގ ޤާޫނނުެނގެެހއްޓުަމްށ 

  .ކުރެވެްނ ުހރި ަމސައްކަތްަތއް ކުުރން ިހމެެނެއވެ

ން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ނުކުޅެދުންތެރިކަ 5.1.6.1.4

 ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތު ތަންފީޛު ) 2010/8(ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު 

މިނިސްްޓރީ އޮްފ ޖެންޑަރ، ފެމިީލ އެންްޑ ިހއުަމްނ ރިައޓްްސެގ ފަާރުތން ޮކމެންްޓ ކުުރމަްށ ެއިދ 

ވާ ނުކުެޅދުްނތެރިކަްނ ުހްނނަ މީުހންެގ ަޙްއޤުތައް ރައްާކތެިރކުރުމާިއ މާީލ ެއހީތެރިކަްނ މިކޮމިަޝނަްށ ޮފނުވާަފއި 

ކުރުމަްށ ެއކުލަވާލާފަިއވާ ސިޔާސަަތްށ ތަްނފީޛު) 2010/8ޤާޫނނު ނަންަބރު (ފޯރުކޮށްިދނުުމެގ ޤާނޫުނ 

ިނސްޓްރީއަްށ ވަނަ ުދވަުހ ެއ މި  2013މާރޗު  12ކޮމިޝަުނން ހުަށހަޅާ ކޮެމންޓްްސ ތަްއޔާރުޮކށް 

  . ފޮނުާވފަިއވެެއވެ

މި ިސޔާސަުތގައި ނުކުެޅުދންތެރިަކމުެގ ބާވަްތތަކާއި، ބޭނުްނވާ ިޚުދމަތްތަާކއި 

ދު ޞަ ެވސް ބޮޑަްށ ިމ ސިޔާަސުތެގ މަޤްވަސީލަްތތަކާބެޭހޮގތުން މަޢުޫލމާުތ އެކުަލވާލުމަާށިއ ައދި ވީހާ 

ީދެގން ިމ ސިާޔަސތު އަުލން  ާދރާތަކަްށ ސަމާލުކަންކުރަްނވީ ކަްނތަްއތަކާިއ އިަތންފީޛުލްކުރުަމށްޓަަކއި ޙާޞި

ަތއް ގެަނއުަމށާިއ ޙުލާޞްރުްނ ވަކި ވަކި މާްއދާތަކަްށ އި ައދި ީމެގ ިއތު. ކުުރމަްށ ާވީނ ހުަށހަޅާަފއެވެޙުލާޞްއި

ވިާހވެސް ބޮަޑްށ އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މަސްަދރުތަކަްށ ރިޢާަޔތްކުރުަމްށ ކޮމިަޝންެގ ފަރާުތްނ 

  .ިއވެެއވެހުށަހަާޅފަ

  ސީމަނުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްސް  5.1.6.1.5

މޯލްޑިވްްސ ޓްާރންސްޕޯްޓ އޮތޯިރޓީއިްނ ކޮެމންޓްޮކށްިދނުަމށް އެިދ މިކޮމިަޝނަްށ ޮފނުވާަފިއާވ 

 ަވނަ  2013މެއި  22ސީމަުނންެގ ވަީޒފާގެ ެއއްބަްސވުަމށް ކޮމިަޝނުްނ ހުށަހަާޅ ކޮމެންްޓސް ތަްއޔާރުކޮްށ 

މި ެއގްީރަމންޓަށް ކޮެމންްޓކުރެވިފަިއަވީނ . ދުަވހު މޯލްިޑްވސް ޓްރާންްސޯޕޓް އޮތޯިރޓީއަްށ ފޮުނވިފަިއވެެއވެ 

ދިެވހިރާްއޭޖގެ ޖުމްޫހރިްއޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީާއިއ ދިެވހިާރއްޭޖެގ ވަޒީފާއާ ެބޭހ ޤާނޫނާއި ިދވެހިާރއްެޖ 
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ްއޤުތަކަށް ޙަނޭ 

ރާނެ ގޮތުގެ 

ިމގޮުތން،  

ންުމ ޤަާރރާއި، 

 ކަަށވަުރކޮށްޭދ 

 ދިެވިހރާއްެޖ 

ބަިއނަްލއަޤްވާީމ 

 ަމަދީނ ައދި 

ބަިއނަްލައޤްވާީމ 

ދީ، އިްޖތިމާީޢ 

 ަޙއްޤުަތކާބެހޭ 

 ުމާއހަދާާއއި، 

ތަފާތުުކރުންަތްއ 

އިަނލްއަޤްވާީމ ބަ 

ެރއްެގ ނަސްލީ 

 ނަްއާތލުމާގުޭޅ 

ހަދާައްށ  މުއާ 

ގަިއ ިހެމނޭ 2006 

މަލުކުރާމެދު ޢަ 

.ލާަފިއ ވެެއވެ

ނީ ޙައްޤުަތކުގެ ާޢން

 އަާސސީން

 ޙައްުޤތަކާއި،

ވެަފިއާވ ބަ

ތަުކގެ ެތރެއިްނ

 ޙައްޤުަތކާބެހޭ ބަ

ިއޤްތިޞާދީ ާއއި،

ފީގާ  ސަ 

އަޤްާވީމ

ންާނމެުދ ކުރާ ތަ

މާބެޭހ ަބ

ާއއި ުހިރހާ ަވއްތަރ

ުރންަތްއ

އަޤްާވީމ

  .ކޮށްފަިއެވއެވެ

ޮކްނވެްނޝަްނ  ރ

 ރައްކާތެރިކުމާމ

ީމ 

ަދ 

ްޓ 

ިއ 

ްނ 

ެގ 

އް 

  

 

އެކުލަވާލާ

އިންާސނީ

ޤާނޫނު

އަސާސީ

ެވރިވެބައި

މުއާަހދާތަ

ސިޔާީސ

މުއާަހދާާއ

އަިދ

ބައިނަްލއަ

އަންެހުނނ

ނައްާތލުމާ

މުއާަހދާާއ

ތަފާތުކުުރ

ބައިނަްލއަ

ރިޢާަޔތްކޮ

  

ަޓއިްމ ލޭބަރިއ މެރި

ޙައްޤުތައް ގެ 

ާވމޤު ހޭ ބަިއނަލްއަ

ަޝްނ އޮްނ ަދ

 އޯްލ މަިއގްަރންްޓ

އަރ ެފމިލީޒް ަގއ

ިހނުދ، ރާއްެޖއިްނ

ެ ާވީމ މުާއހަާދތަކު

ަތްށ ބެންްޗމާކެްއ

  ލުވުމުގެ ތެރެއިން

  ފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން 

ޤާވީމ ުމއާހަާދތަކާިއ

  

  ވިއު 

ސައްކަތްތެރިންގެ

 

ތަކާ ބެހޭޤު އްޙަގ 

ނަލް ކޮންެވންޝ

 ރައިްޓސް އޮފް

ބަރސް އޮފް ެދއަ

ެވފަިއ ުނވާ ިހ

ާވޤުން ބައިނަްލއަ

ތަްއ ިހމެޭނގޮަތޤ 

މަށް ބޭއްވެވި ބައްދަލު

ރއިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް
  2013ޕޓު 

  

ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ ނ

ވަފިއވާ ަބއިނަްލއަޤް

. ރުަމށްަފހުަގއެވެ

ޕޮލިސީ ރިވި 

ބިދޭސީ މަ 

ބެންޗްމާކް 

މަަސއްަކތްތެިރންގެ 

އިްނޓަރނޭަޝނ 

ަޝން ޮއފް ދަ 

ސް ެއްނޑް މެމްބަ

އޖެިއްނ ބައިެވރިެވ

ވަފިއާވ އެެހނިެހން

ޤު އްޙަ ލިިބޭދ 

ޗްމާކް އިފްތިތާޙުކުރުމަ

މަން ރަޔު ހި
އަހަރީ ރިޕޯޓު

 އިންސާނީ ޙަ

ބައިެވރެިވ

ރިޢާަޔތްކު

5.1.7

5.1.8

 ބިދޭސީ

މުއާަހދާ،

ޕްރޮޓެކްޝ

ވަރކަރސް

ދިެވހިރާްއ

ެވބައިެވރި

ުށންދަ

ބެންޗް

  



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
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 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން  5.2

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް  2013 5.2.1

ގައި " އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން"ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބު ދިވެ

ނޑައަޅާފައިވާ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  ޝަކުވާއާއި، އިންސާނީ  679ކަ

ތީ ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ވަނައަހަރު މިކޮމިޝަނަށް  2013ޝަކުވާ  719މައްސަލަ، އެކު ޖުމްލަ  40ބަލަން ނިންމާފައިވާ 

ވަނައަހަރު ޖުްމަލ  2013ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައިވާ ޙައްޤުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، . ލިބިފައިވެއެވެ

  .ސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެމައް  719ޙައްޤު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނެ  785

 މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު  5.2.1.1

 

  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ 2013

  679  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާ 

  40  ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބަލަން ފަށާފައިވާ މައްސަލަ 

  719  ވާ މައްސަލައިގެ ޖުމްލަ ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި  2013

 

  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް  2013

  218  ދަދު ޢަ ލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިންމާފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ މައްސަ  2013

  85  ދަދު ޢަ ލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިންމާފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ ބަލަމުންދާ މައްސަ  2012

  35  ދަދު ޢަ ލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިންމާފައިވާ ންދާ މައްސަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަލަމު  2011

  14  ދަދު ޢަ ލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިންމާފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ ބަލަމުންދާ މައްސަ  2010

  352  ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު  2013

   



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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  2013ޑިސެންބަރު  31އިން  2013ޖަނަވަރީ  1: ގެ ތަފާސްހިސާބު 2013
ބަލަމުންދާ 
  މައްސަލަތައް 

  ނިންމުނު މައްސަލަތައް 

20
13

 
ުނު 
ަހެޅ
ހުށ

ައި 
ގ

  

  އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 

20
13

 
ައި 
ގ ުނު 
ަހެޅ
ހުށ

  

  ގައި ނިންމުނު  2013

ުމްލަ 
ޖ

  

ުމްލަ 
ޖ

  

  އަހަރު 
ުމްލަ 

ޖ
  20
13

 20
12

 20
11

 20
10

 

 ތަފާތުނުކުރުން  17 4   1   3 4 1

 ހަމަހަމަކަން  20 1         0 1

 ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު  21 8       3 3 5

 ތައް ޤު އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައް 23 224 10 7 32 64 113 160

)ހ( 23 5 1 1   1 3 4
ރަނގަޅު ކާނާއާއި، ސާފު ފެން ފުދޭ 

 މިންވަރަށް ލިބުން 

 ފޭރާމާއި ހިޔާވަހިކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު)ށ( 23 63 5   7 20 32 43

102 57 32 21 1 3 134 
23 
 )ނ(

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޞިއްޙީ 
 ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގެ ޙައްޤު

)ރ( 23 11 1 1   4 6 7
ދިރިއުޅޭނެ ސާފު އަދި ޞިއްޙަތަށް 

 ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ލިބުން 

)ބ( 23 1         0 1

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް 
އެ ރަށަކާއެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ 

 .ޤާއިމްވެފައިއޮތުން ނަރުދަމާނިޒާމެއް 

)ކ( 23 10   4 4 7 15 3

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް 
އެ ރަށަކާއެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް 

 .ކަރަންޓުގެޚިދުމަތް ޤާއިމްވެފައި އޮތުން

 ޒާތީ ދިރިއުޅުން  24 11       5 5 6

2 0         2 25 
އަޅުވެތިނުކުރުމާއި، ގަދަކަމުން 

 ވުން މަސައްކަތްނުކުރު 

8 10 10       18 26 
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤާއި އިންތިޚާބުތަކަށް 

 ކުރިމަތިލުމުގެޙައްޤު 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން  27 2       1 1 1
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 ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން  28 5       5 5 0

0 2 2       2 30 
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާތައް 

 ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން 

 އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން  32 1         0 1

ނަމާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު  33 3     1 1 2 2

11 10 8 2     19 34 
ކައިވެނިކުރުމާއި ޢާއިލާ ޤާއިމްކުރުމުގެ 

 ޙައްޤު 

)ހ( 34 7     1 2 3 5

ޤާނޫނުގައި ކައިވެނިކުރެވޭ 
ނޑައަޅައިފައިވާ ޢުމުރު ގެ ޢުމުރުކަމުގައިކަ

ކޮންމެމީހަކަށްމެ، ޤާނޫނުގައި 
ނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެމަތީން  ކަ

ކައިވެނިކުރުމާއި، ޢާއިލާ ޤާއިމްކުރުމުގެ 
އަދިޢާއިލާއަކީ .ޙައްޤުލިބިގެންވެއެވެ

މުޖްތަމަޢުގެ ޠަބީޢި އަދި އަސާސީ 
ބިންގާކަމަށް ވީހިނދު، 
ކޮންމެޢާއިލާއަކަށްމެ 

މުޖްތަމަޢާއިދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ 
 .ލިބިދޭންވާނެއެވެރައްކާތެރިކަން

)ށ( 34 12     1 6 7 6

ކައިވެންޏެއް ރޫޅިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި 
ދަރީން ތިބިނަމަ، އެދަރީންނަށް 

ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެމަތީން ޚާއްޞަ 
 ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންވާނެއެވެ 

63 33 23 4 5 1 86 35 

ކުޑަކުދީންނާއިޅަފުރާގެ ކުދީންނާއި 
ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި 

އްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުންނަށްލިބޭ ޚާ
 ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން 
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41 26 18 3 4 1 59 
 ( ) ހ
35 

ޢާއިލާގެފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ 
ފަރާތުންނާއިދައުލަތުގެ ފަރާތުން 
ޚާއްޞައެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ 

ރައްކާތެރި ކަން ލިބުމަކީކުޑަކުދީންނާއި 
ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް ލިބިގެންވާ 

ޅަފުރައިގެ  ކުޑަކުދީންނާއި އަދި.ކެވެޙައްޤެ
ކުދީންނަށް އެއްވެސްގޮތަކުން 

ހާނީއްކަކޮށް، ޖިންސީ ގޮތުންއަނިޔާކޮށް 
އެއްވެސް ގޮތަކުންތަފާތުކޮށް 
 އިޖްތިމާޢީ  އެކަށީގެންނުވާ އިޤްތިޞާދީ،

ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިކޮށް އެމީހުންގެ 
 ޙާޞިލް  މަންފާތައް ފުށުން ނާޖާއިޒް

އެކަކުވެސް މަސައްކަތްކޮށް ހަމަ ކުރުމަށް
 .ގެނެއް ނުވާނެއެވެ

)ށ( 35 27   1 1 5 7 22

ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ 
ފަރާތުންނާއިދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

ޚާއްޞައެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން 
ލިބުމަކީ ޢުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންނާއި، 

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ 
 ޤެކެވެ މީހުންނަށްލިބިގެންވާ ޙައް

 އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު  36 34 1 3 5 9 18 25

)ހ( 36 31 3 3 5 9 20 22

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި 
އުނގެނުމުގެ ޙައްޤުކޮންމެ މީހަކަށްމެ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ

)ށ( 36 1         0 1
ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދުރަސީ ތަޢުލީމު 

 ވެ ދައުލަތުންހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެ 
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2 0         2 
36 
 )ނ(

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން 
އިސްލާމްދީނަށްބޯލަނބައި 

ކިޔަމަންގަތުމަށް ބާރުއެޅުމަށާއި، 
އިސްލާމްދީނަށް 

ކަށް ލޯބިޖެއްސުމަށާއި،އިންސާނީ ޙައްޤުތަ
މުކޮށް ޢާންއިޙްތިރާމްކުރުމަށާއި، 

އެންމެންގެ 
މަސަލަސްކަމާއި، ޙަލްޞުމެދުގައި

އްވައިގެން އުޅުމުގެ ރަޙުމަތްތެރިކަން ބާ 
މުޙިއްމުކަންއުނގަންނައިދީ، މިކަންކަން 

 ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ 

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު  37 90   5 9 28 42 62

)ހ( 37 24   1 1 10 12 14

ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ އެމީހަކު 
އިޚްތިޔާރުކުރާ ވަޒީފާއެއްއަދާކުރުމުގެ 

ރުމުގެ ޙައްޤު ނުވަތަ މަސައްކަތެއްކު
 ލިބިގެންވެއެވެ 

)ށ( 37 66   4 8 18 30 48

ހަމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރެވޭ، 
ރައްކާތެރިމާޙައުލެއްގައި 

މަސައްކަތްކުރުމާއި،ކުރާ މަސައްކަތާ 
އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއްލިބުމާއި، ކުރާ 

މަސައްކަތް އެއް މިނަގަނޑަކުން 
ވަޒަންކުރެވި 

ކަމާއެކުއުޖޫރަ އެއްނިސްބަތަކުންހަމަހަމަ
ލިބުމާއި، އެއް ހަމައަކުން ވަޒީފާގެ 
ކުރިއެރުންލިބުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ 

 މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ 
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 މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ ގެންގުޅުމުގެ ޙައްޤު  40 3       2 2 1

)ށ( 40 3       2 2 1

މީސްމީހުންގެ މުދަލަކީ 
. ނިގުޅައިގަނެގެންވާނޭތަކެއްޗެއް ނޫނެވެ

ންމުވެގެންވާ މަންފާއަކަށްޓަކައި، ފަހެ،ޢާ 
ނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައިކަ

ގޮތެއްގެމަތީން، އަދި 
އެކަމަށްޓަކައިކޯޓަކުން 

ކުރާޙުކުމަކުންމެނުވީ އެއްވެސް މީހެއްގެ 
މުދަލެއް އެމީހެއްގެ ރުހުންނެތި 
. ދައުލަތައްނަގައިގެނެއް ނުވާނެއެވެ
އަދިމީހެއްގެ މުދަލެއް ދައުލަތައް 

ނޑައަޅާ ޢަދުލުވެރި ނަގާ  ންވާނީ ކޯޓުންކަ
ބަދަލެއް އެ މުދަލެއްގެ 

 .ވެރިފަރާތަށްދިނުމަށްފަހުގައެވެ

0 1     1   0 41 
ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި ވަޒަންވެރިވުމުގެ 

 މިނިވަންކަން 

)ށ( 41 0   1     1 0

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ 
 ރަށެއްގައިވަޒަންވެރިވުމާއި،އެއްރަށުން
އަނެއްރަށަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ ޙައްޤު 
 .ކޮންމެރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ

15 10 6 2 1 1 21 42 
ޢަދުލުރިވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު 

 ޝަރީޢަތްކުރުން 

12 8 4 2 1 1 16 
42 
 )ހ(

ކޮންމެ މީހެއްގެމެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި 
ނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ  ވާޖިބުތައްކަ

ވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީކުށެއްގެ ދަޢު 
އުފުލުމުގައި،ޤާނޫނަކުން ގާއިމް 
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ކޮށްފައިވާ މިނިވަން އަދި 
މުސްތަޤިއްލުކޯޓެއްގައި 

ނުވަތަޓްރައިބިއުނަލެއްގައިއެކަށީގެންވާ 
މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، 

ޢާންމުކޮށްހުޅުވައިލެވިގެން ބާއްވާ، 
އަޑުއެހުމެއްގައި 

އިންޞާފުންޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެޙައްޤުކޮން
 .ހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެމެ މީ

3 2 2       5 
42 
 )ށ(

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންމެހާ 
ޝަރީޢަތްތައް 

ހިންގާންވާނީޢަދުލުވެރިކަމާއެކު، 
 .ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހި، ހާމަކަމާއެކުގައެވެ

55 44 22 15 7   77 43 
ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު އިދާރީ 

 ފިޔަވަޅުތައްއެޅުން 

55 44 22 15 7   77 
43 
 )ހ(

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ކޮންމެ 
މީހަކާމެދުވެސް ޤާނޫނާއިއެތްގޮތްވާ 
ގޮތުގެމަތީން، ޢަދުލުއިންޞާފުގެ 

ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އެކަށީގެންވާއަވަސް 
މިނެއްގައި ކަންކުރެވުމަކީ އެމީހަކަށް 

 .ލިބިގެންވާޙައްޤެކެވެ 

5 2 2       7 45 
އި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުނުކުރުމާ 

 ބަންދުނުކުރުން 

 ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުމުގެ ބާރު  46 1         0 1

1 2 2       3 47 
ހިފެހެއްޓުމާއި ފާސްކުރުމާއި މުދާ 

 .އަތުލުން 

ގޮވަތި ގެދޮރާއި މީހުން ދިރިއުޭޅ  47 3       2 2 1
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ތަންތަނަކީހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ  )ށ(

ވަގުތުން ފިޔަވަޅެއް . ތަންތަނެވެ 
އިފިނަމަ މީހެއްގެމުދަލަކަށް ނުވަތަ ނާޅަ

މީހަކަށް ލިބިދާނެ ނުރައްކާތިެރ 
ގެއްލުމަކުން އެ މުދަލެއްނުވަތަ އެ 
މީހަކު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ 
ކޯޓުގެ އަކުރަކުން ހުއްދަލިބިގެން މެނުވީ 
އެއްވެސް މީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް އެ 
މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައިވަދެގެނެއް 

 .ނުވާނެއެވެ

11 3 2     1 13 48 
ހައްޔަރުކުރެވޭމީހުންނާއި ބަންދުކުރެވޭ 

 މީހުންގެޙައްޤުތައް 

25 12 8 3 1   33 50 
އަވަހަށް މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް 

 ދަޢުވާ ކުރުން 

4 1 1       5 51 
ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ 

 މީހުންގެ ޙައްޤުތައް 

1 0         1 
51 
 )ށ(

ންވާ މުއްދަތެއްގައި އެމީހަކާމެދު އެކަށީގެ
ޝަރީއަތްކޮށްނިންމުމުގެ 

 .ޙައްޤުލިބިގެންވެއެވެ

3 1 1       4 
51 
 )އ(

އެމީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން، އެކަށީގެންވާ 
މިންވަރެއްގެޝައްކެއްނެތި، 

ޝަރީޢަތުގައިސާބިތުނުކުރެވޭނަމަ 
އެމީހަކީ ކުށެއްނެތް މީހަކުކަމުގައި 

 .ވެއެވެ ބެލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެން 

 ލާއިންސާނީ އަދަބު ނުދިނުން  54 72   2 6 9 17 63

ބަންދުކުރެވިފައިވާމީހުންނާ  57 28   2 5 4 11 24
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 އިޙްތިރާމާއެކުމުޢާމަލަތުކުރުން 

 އެހެނިހެންޙައްޤުތައް ލިބިދިނުން  62 9       4 4 5

ޢައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާނުވުމުން  64 1         0 1

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް  67 2     1 1 2 1

1 2 1 1     2 
67 
 )ހ(

އަނެކުންގެޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމަށް 
ރައްކާތެރިވެ އެޙައްޤުތަކަށާއި 
 .މިނިވަންކަމަށްއިޙްތިރާމްކުރުން

  ގެއްލިފައިވާ ޙައްޤުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު  785 14 35 85 225 359 560
           

9 3 3    12 
ށަހެޅިފައިވާމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް ހު 

ޙައްޤެއް ގެއްލޭކަމަށް ނުބެލެވޭ މައްސަލަތަކުގެ 
 ޖުމްލަޢަދަދު 

 ތަފާސް ހިސާބަށް ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޚުލާޞާ  5.2.1.2

، އިޤްތިާޞދީ އަިދ އިްޖތިމާީޢ ޙަްއޤުތައް ގެއްިލގެްނކަމަށް ުބނެ ުހަށހަޅާފަިއވާ މައްަސލަތަކުގެ ތެޭރގައި 

އެކަމަްށ އެަކށީެގންާވ ބަޖެެޓއް ަކމާބެހޭ ިއދާރާތަަކށް ލިބިަފއި ނެުތމާއި، ހަުރދަާނ ނިޒާެމއް ާޤއިުމެވފަިއ 

ނެުތންފަަދ ސަބަުބތަކާހުެރ ކަަރންްޓެގ ޚިުދމަުތްނ ަބއެްއ ަރށްރަުށެގ ރައްިޔތުްނ ިގނަ ދުވަްސތަކެްއ ވަްނދެްނ 

މަރުކަޒުތަކާއި، ސްކޫލްތަކާއި، ޯކޓުތަކުެގ ޚިްދމަްތތަުކްނ  އްޙީ ޞިމަޙުރޫްމ ވަުމންިދޔުާމއި، މިަކާމ ުގޅިގެްނ 

  .ރައްިޔތުްނ ަމޙުޫރމު ވަުމންާދ ަމްއސަލަތަްއ ހިެމނެެއވެ

ައހަުރ ބޭއްުވުނ ރިާޔސީ އިންިތޚާބުެގ ވޯުޓ ލުާމިއ ގުިޅެގްނ ޯވޓު ުލމުެގ ަޙއްުޤ ވަނަ 2013މީެގ ިއތުުރްނ 

ިމފަދަ މައްސަަލތަުކގެ ތެޭރގައި ވޯަޓރްޒ . ލަަތއް ިހމެެނެއވެގެއްލިަފިއވާ ކަަމށް ބުެނ ުހށަހަާޅފައިާވ ަމއްސަ

ރޒް ލި ލުމަށް ކާޑް ނުަވތަ ވޯޓު ޑެންޓިީޓ ސްުޓގަިއވާ މަޢުލޫާމާތއި ައއިރެޖިސްޓްީރަގއި ނަން ނެުތމާއި، ވޯޓަ

ްނުދގަިއ ތިބުުމެގ ސަަބބުން ދިާމުނވުާމއި، ބަ މާތުލޫވާ މަޢު ބޭނުންކުާރ ެއެހނިހެްނ ިލޔެކިުއންތަކުަގއި 

 2013ލުުމގެ ފުުރޞަތު ގެއްުލމާއި، ރިޔާސީ އިްނިތޚާބުގެ ފުަރތަމަ ބުރު ކެންސަލް ކުރުމުްނނާއި، ވޯޓު



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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ވުާމ ގުިޅގެްނ ބުުރ ނުބޭއް ަމ ުދވަުހ އަުލްނ ޭބއްުވމަްށ ަހަމޖެހުުނ އިްނތިޚާުބެގ ފުަރތަވަނަ  19އޮކްޓޯބަރ 

  .ހުށަހެުޅނު މަްއަސލަތައް ހިެމނެެއވެ

ްއތާލާނެ ނިޒާެމްއ އެކަީށގެްނވާ ފެންަވރެްއގަިއ ާމލޭގަާއއި ަރށްަރުށގަިއ މީގެ އިުތރުން، ކުނިބުިނ ނަ 

ިދޔުާމއި، ސްކޫލުތަކުަގިއ ލިބެމުން އްަޙތަށް ަތފާތު ެގއްލުްނތަްއ ޞިަރއްިޔތުްނެގ ، ޤާއިމުެވފައި ނެުތމުން

ޞޫުލން ިމޚިުދމަްތ ކިޔަަވމުްނދާ ދަިރވަުރންަނށް އެަކުމގެ އުނދަުގލާ ުކރިމަތިާލންެޖހުުމްނނާއި، ާލމަރުކަޒީ އު

ފޯރުކޮށްޭދންެޖހޭ އިދާާރތަކަްށ އެަބއެްއގެ ަދއުުރ ެއބަޔަކަްށ ފުރިަހަމއަްށ ސާުފވެފަިއެނތުމާިއ އަިދ އެަކަމްށ 

 . ބޭނުްނވާ ަބޖެޓު ލިބިފައިެނތުުމގެ ސަބަބުން މެުދވެިރވާ މައްސަަލތަްއެވސް ކޮމިަޝނަްށ ހުށަހަާޅފަިއވެެއވެ

ައހަރު ާޢންުމޮގތެްއގަިއ ުހށަހަޅާަފއިަވީނ ވަނަ  2013ާދިއރާއިްނ ކޮިމޝަަނށް ގެ ފޭރާމާިއ ިހާޔވަހިަކމުެގ ޙައްޤު 

ރަށްރަުށްނ ގޯިތ ދޫނުކޮްށ ގިަނދުވަްސތަކެްއ ަވމުްނދާީތ ބޯިހޔާުކރާެނ ަތނެްއ ުނލިބިގެްނ ހުށަަހާޅފައިާވ 

ވެށިަފހި ްޕރޮެޖކްޓުގެ ، އި މައްސަަލތަކާއި، ގޯިތދޫކުރުުމަގއި ތަފާތުކުުރންަތއް ގެްނގުޅެަފއިވާަކުމގެ ަމއްސަލަތަކާ 

އަދި ީމގެ . ދަުށން ބަެއއް ެކޓަގަީރތަކުަގއި ަނން ހިެމނުަމށްފަުހ ނަން ެކންސަްލކޮށްފަިއވާ ަމއްަސލައެވެ

އަހަުރެގ ކުިރންވެްސ ކޮިމޝަުނން ބަަލމުްނދާ، ސުނާީމއާ ގުިޅެގން ގެޮދރު ގެއްުލމުްނ ވަނަ  2013އިތުުރން 

ފަރާތްތަުކގެ ދާިއމީ ބޯިހާޔވަހިކަްނ ނުލިބޭ ފަރާްތަތކުގެ ަމއްސަލަަތްއވެްސ  އެހެްނ ަރށްރަަށްށ ބަދަލުކޮށްަފިއވާ

  .  ހިމެެނެއވެ

ައަހރު ރާްއޖެައްށ ދިާމިވ ސުާނީމ ކާރިސާާއ ުގޅިެގްނ އެިކ ައހަުރތަކުގަިއ ޮކމިަޝނަްށ ވަނަ 2004

ްސ ކޮިމޝަުންނ އަހަުރވެވަނަ  2013ހޯދުަމށްޓަކަިއ ހުށަހަާޅފަިއާވ ަމއްސަލަތަކަްށ ައވަްސ ޙައްެލްއ 

ަބެއްއ  ،ވޭުތެވދިަޔ ައހަރެކޭ އެްއފަދަިއން، ެއންެމ ކަންބޮޑުުވން ޮއްތ އެއްަކމަކީ. މަސައްކަްތތަކެއް ކުރެވުެނވެ

އި މިމަްއސަލަތަަކށް ޙައްެލއް ޯހދަ . ފަރާތްތަަކށް ައިދވެސް ދާއިީމ ޯބހިާޔވަހިކަން ނުިލބޭ މައްސަަލއެވެ

ުކެގ ތެރޭަގިއ ިމިނސްޓްރީ އޮްފ ަހއުސިްނގ ެއންޑް ދިުނމުެގ ގޮުތްނ ކުެރވުުނ ަމސައްކަތްތަ

ަމޝްވަރާޮކށް މަުޢލޫމާުތ ލަތާ މެުދ ޙާއެުކ ބަްއަދލުކޮށް ިމހާުރގެ ރާސްޓްރަްކޗަރގެ އިސްަފާރތްތަކާއިންފް 

  .  ވެުވނެސާފުކުރެ

ރު އަހަ ވަނަ 2013މައްސަލަ  134ުހިރ ރަނގަޅު ެފންަވުރގެ ިޞއްޙީ ިޚދުަމތް ލިބިިދނުުމގެ ޙައްޤާ ގުުޅން

މަްއސަލައަކީ ޖަުލތަުކގައި ޙުކުމް ތަްނފީޛު  63މީެގތެރެިއން ގާްތަގނޑަކަށް  ،ކޮމިޝަަނށް ުހށަެހޅިފަިއވާއިރު 

ކުރަމުްނާދ ޤަިއީދންަނށް އެކަީށގެްނާވ ބޭސްފަުރާވ ުނލިބޭކަމަްށ ޤަިއީދންާނއި އެީމހުްނެގ ާޢއިލާތަކުެގ ަފާރތުްނ 

ކުރަންެޖހޭ ެގ ތެޭރަގއި، ިދގު މުްއދަތަަކްށ ބޭސްފަުރާވ މިމަްއސަލަތަކު . ހުށަހަާޅފަިއވާ ޝަކުވާތަެކވެ

އެީހއަްށ ބޭނުްނވާ ބަިލީމހުންާނއި، ަނފްާސނީ ބަލިީމހުްނނާިއ، ރާއްެޖއިްނ ޭބރުްނ  ޞަބަލިމީހުްނނާއި، ޚާއް

 ،ބޭސްފަރުވާ ުކުރމަށް ޑޮކްޓަުރްނ އިރުާޝދު ެދއްވާަފއިާވ ބަލިީމހުްނގެ ބޭސްފަުރވާގެ ަކންަތއްތަާކއި

ްނ ޮއަޕރޭޝަންުކރަްނޖެޭހ ފަާރތްތަކަްށ ފަރުވާލިުބްނ ަލސްވުާމއި، އެިކ ބަލިތަކަްށ ޭބނުްނވާ ކޮންމެހެ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
37 
 

ބޭސްނުލިބުާމއި މިކަންކަްނ ހަަމަޖއްސަިއދިުނމުަގިއ ޖަލު ބަަލހައްާޓ ފަރާްތތަކުެގ ިއހުމާލުްނ ފަުރވާިލބުްނ 

ޙީ ައދި ނުކުެޅުދންތެރިަކމުެގ ދާިއރާެގ ިޞއް . ލަސްވެފަިއވާކަަމްށބުނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަަލތަްއ ހިމެެނެއވެ

މައްސަަލތަކާ ުގިޅގެން، ތެލެސީިމާއ ކުދިްނ ައދި ެތލެސީމިއާ ސެންަޓރަށް ދިާމވެަފއިާވ ދަިތތަކާ ގުިޅެގން 

ނަްށ ޭބންުކެގ ބަެއްއ ޚިުދަމތްތަްއ ޭބނުންުކުރމުްނ މީހުން ައިދ ލޯަފން . ހުށަހަާޅފަިއާވ ަމއްސަަލ ހިެމނެެއވެ 

ބަލަމުްނާދ ަމްއސަލައިާގ ޭބންްކ ޮއފް  ފެިށެގން ައަހރުން ަވނަ 2010ތީ ޮކމިަޝނުްނ ެވގެްނދާ މަޙްރޫްމ 

  . މޯލްޑިވްްސއާއެުކ ބައްދަލުކޮްށފަިއވެެއވެ

އިަމރެޖންީސ ޙާލަްތތަކުގަިއ ، ޞިއްީޙ ިޚދުަމްތތަްއ ފޯރުޮކށްޭދ ަތންަތުނެގ ަމއްސަލަތަުކެގ ެތރޭގައި 

މާއި، ަނފްސާނީ ަބއްަޔށް ފަރުވާ ހޯދާ މީުހންަނށް ކޮންޓްޯރްލޑް އާސަްނދަިއގެ ދަުށން ބަެއއް ބޭސްަތއް ނުލިބު 

ޢާއިާލެގ މީުހންަންށ ޫޔއިްނ ާޖަގ ނުލިބުާމިއ، ައިދ ބަލިީމާހެގ .ސީ.ޑްރަގްސް ަރށްަރށުްނ ނުލިބުާމއި، އައި

ތުުރން، ީމގެ އި. ބެޭހ މަޢުލޫާމތު ުފރިަހމައަްށ ފޯރުޮކށްެދވިފަިއުނވުުމގެ ަމއްސަލަަތއް ިހމެެނއެވެ ބަލިމީހާއާ 

މާލެއާިއ ައތޮޅުަތކުގަިއވާ ޞިއްީޙ ޚިުދމަތް ފޯުރކޮށްދޭ ތަްނތަުނެގފެންަވރު ދަްށވުާމއި، ެމނޭްޖމަންުޓެގ 

ފެންަވުރ ަދށްުވމާއި، ޑޮކްޓަުރންާނއި ސްެޕޝަލިސްޓުްނ ނެތުާމއި، އާާލތްތަްއ ނެުތްނ ުނަވަތ 

ޭއޖެްނސީގެ ިޚދުަމތްަތކާއި،  ހަލާކުވެަފއިހުުރާމއި، އާސަްނަދާއއި ޭނޝަނަލް ސޯޝަލް ްޕރޮެޓކްޝަން

ިމގޮުތން، ެއކި ރަށްރަުށގެ ޞިއްީޙ . އެލަަވންސް ނުިލބުމާއި ގުިޅގެްނެވސް މައްސަަލތަްއ ހުށަަހޅާފަިއވެެއވެ

މަރުކަޒުތަުކގަާއއި، ސެންަޓރުތަުކަގއި ޑޮކްޓަުރން ނެތުުމެގ ަމއްަސލައާއި، ބޮެޑތި ޚަރަދުކޮްށެގން ެއހެްނ 

ިސއްީޙ . ދަްނ ދާްނޖެހޭަކމަށް ބުނެ ުހށަހަޅާަފިއވާ ަމއްސަލަަތްއ ހިެމނެެއވެރަށްރަަށށް ޞިްއޙީ ފަރުާވ ހޯ 

ޚިދުަމތް ޯފރުކޮށްިދނުުމގަިއ ޑޮކްޓަރުންާނިއ ނަުރހުްނނާިއ ައދި ެމނޭޖްަމންުޓގެ ފަރާތުްނ 

ބޭުނންާވ  ޚާްއޞަ އެީހއަށް . އިހުމާުލވެަފއިވާަކަމށްބުާނ ަމއްސަލަަތއްވެްސ ުހށަހަާޅަފއިވާަކން ާފހަގަޮކށްލެެވއެވެ

ފަރާތްތަަކށް ލިިބދޭ ޚާްއޞަ ރަްއކާތެރިކަމުްނ މަްޙރޫމުެވފަިއވާކަމަްށ ބުެނ ހުށަަހޅާަފއިާވ ަމއްސަަލތަުކެގ 

އެހީައށް ޭބނުްނާވ މީުހންެގ ަމުރކަޒުގައި ާޖގަެނުތމުގެ ޞަ ަލތުގެ ެބލުުމގެ ަދށުަގއިާވ ޚާއް އުތެރޭަގއި، ދަ

  .ަސލަަތއް ާފހަގަކުެރެވއެވެ ސަބަބުން އެަމރުކަޒަށް މީހުްނ ނުެގންެދވޭ މައް

މާުލން ވިެހއުުމެގ ެތރޭގަިއ ހުދިރިުހރުުމގެ ޙަްއޤާއި ގުިޅގެްނ ޞިއްީޙ ޚިުދމަްތަތއް ޯފރުކޮށްޭދ ަތންަތނުެގ އި 

ކުއްާޖ  ެހއިޕިަޓލުގައި ވިީދ ެމޯމރިއަލް ޮހސްެންއގެ ަމްއސަލައާ، ިއންިދރާ ާގނނިާޔވެަފއިވާ ައންހެ

ެއނގިެގްނ ައނބުާރ ހޮްސޕިަޓލަްށ  ން ްށ ގެްނދިުއމަްށފަހު މަުރުނވާކަގަބުރުްސާތނަވިކަަމްށ ިނންާމ ނިޔާ 

މެޯމރިައލް ދީ ިއންިދާރ ގާނވަނިކޮްށ ބެލުމުގެ ދަުށަގއި  އަިދދައުަލތުގެ . ގެްނގޮސްަފއިާވ ަމއްސަލަ ިހމެެނއެވެ 

  .  އިެވެއވެއަަހުރ ކޮމިަޝނުްނ ބަަލންފަށާފަ ވަނަ 2013މައްސަަލ ިބދޭީސއެްއގެ ވެަފިއވާ ހޮސްޕިޓަުލގަިއ ިނޔާ

ަނށް ިލބިދޭ ާޚއްަޞ ަރއްކާތެރިކަްނ ލިެބމުްނނުދާަކމަްށ ުބނެ ގިަނ ޝަުކާވތަކެްއ ާނއި، އަންެހުނންކުޑަކުދީން

ގުޅުްނުހރި ޝަުކވާތަުކެގ ތެޭރގައި، އެކި ފަރާތްތަުކން ޖިްނސީ،  ކުޑަކުދީްނގެ ަޙއްޤުތަކާ. ެއވެހުށަހަާޅފަިއވެ

ަނށް ކުރަމުްނދާކަުމގެ ޝަކުވާާއއި، ފުުލހުްނގެ ފަާރތުން އަިނާޔ ންނީ ައދި ނަފްސާީނ ައނިާޔ ކުޑަކުދީޖިސްމާ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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ކަިއވެނިކުުރާމއި ާޢއިާލ ޤާއިމުކުުރމުެގ ަޙއްޤުްނ . ލިބުނުކަމަްށ ުބނާ މައްސަަލަތއް ހިެމނެެއވެ

މަޙްރޫުމވެަފއިވާަކމަށް ުބނެ ހުަށަހޅާފަިއވާ ޝަުކާވތަކުގެ ެތރޭަގއި، ގިަނއިން ހުަށހެޅިފައި ަވނީ ާޢއިލާ 

ދަިރންާނިއ ބަްއދަުލ ކުުރުމެގ ، ީމގެ ެތރޭގައި . ޅުުމެގ ސަބަބުްނ ދިާމވެފަިއާވ ަމއްސަލަތަުކެގ ަޝކުވާެއވެރޫ

ާޟނަުތގެ މައްސަަލަތއް ޙަ ،ފުރުޞަުތ މަްނަމ ުނވަަތ ަބއްަޕައށް ނުލިބުާމއި، ަދރީންަންށ ޚަަރދު ނުލިބުާމއި

ދިރި އުޭޅނެ ގެޮދރު  ާވ ޢިާނޔަްތަތއް ނުިލބުމާއި،އެަކިނެވރި ަމއިްނނަްށ ިލބެން، ީމގެ އިތުުރން. ހިމެެނެއވެ

ެގންއުޭޅީމހާ ނުަވަތ ޒާީތ ގުޅުމަުކްނ ުގޅިަފއިާވ ކަިއވެނިކޮށް  ުނވަތަ  ުނވަަތ ާޢިއލާގެ  ނެތުާމއި، ެބލެިނެވރިްނގެ

 އި ނާ ކުޑަކުދީން . ސް ހުަށހަޅާަފއިެވއެވެދެމީެހްއގެ ަފރާުތން ގެެވށި ައނިާޔ ލިބޭކަމަްށ ބުާނ ަމއްސަލަަތއްވެ 

އަަހރުެގ ެތޭރގަިއ  ަވނ2013ަިދނުުމގެ ގޮުތން ިއ ގުުޅންހުިރ މައްސަަލތަކަށް ޙައްެލއް ހޯދަ އަންެހުނންނާ 

ނައިްލ ޖަްސޓިްސ ޖުވެ ، ހެލްްތ ެއްނޑް ެޖންޑަރއާއި  ކުރެވުުނ ަމސަްއކަތްތަކުެގ ެތރޭަގއި މިނިސްްޓރީ އޮފް

  .އެކު ބަްއދަުލވުްނތަްއ ބާްއވާަފއިެވއެވެތްތަކާޔުނިުޓގެ އިސްަފރާ 

ްސކޫލުްނ  ،ގުިޅެގްނ ހުަށހެޅިަފއިާވ ަމއްސަަލތަކުެގ ެތރޭަގއި ެގ ތެޭރަގއި ުއނެގނުުމެގ ަޙއްޤާމިއަަހރު

ދަިރވަުރން ވަކިކުރުމާއި، ސްކޫުލން ާޖގަ ނެުތުމގެ ސަބަުބން ުއނެގނުުމގެ ަޙއްުޤން މަްޙރޫްމވެަފިއވާ 

އެުކ އެިޑއުކޭަޝންެގ އިްސ ަފރާތްތަކާ އޮްފ ގުިޅގެްނ ިމނިސްޓްީރ  މި މަްއސަލަތަކާ. ިހެމނެެއވެމައްސަަލތަްއ 

  . ބައްދަުލވުްނތަްއ ބާއްވާަފިއވެެއވެ

މަސައްކަތްކުުރުމެގ ޙައްަޤްށ ުއނިކަން ލިެބމުްނދާކަަމށް ުބެނ ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަަލތަކުެގ ތެޭރގައި، ިބޭދީސ 

ފަާރތްތަކުަގިއ ައދި  އަިމއްލަ އި، ިރސޯޓުތަުކަގއާ ،މަސައްކަްތތެިރްނ ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަތަާކއި 

މީގެ ތެޭރގައި، . ސަރުކާރުަގއި ަވޒީފާ ައދާކުރާ ފަރާތްތަުކން ުހަށހަޅާފަިއވާ މަްއސަލަތައް ހިެމެނއެވެ

ވަީޒފާއާެބހޭ ޤާނޫާނ ޚިލާފަށް ވަޒީާފއިން  ،ލިބިފަިއުނުވމާއި އްމުސާރަާއއި ިއތުރު ިޢނާަޔތްތަ 

ނުފޫުޒެގ ސަަބބުން މަސައްަކްތކުރުމަްށ ަދތިުވާމއި،  ވަޒީާފގެ މާަހުއލުގަިއ ވެރިްނގެ ، ވަކިކޮށްފަިއުވމާއި

، މަސައްކަތްކުުރމަްށ އެކަީށގެްނާވ ާމހައުލެްއ ޤާިއމުކޮށްދީަފއި ނުުވމާިއ، ގިަނ ަވުގތު މަސައްކަތްކުުރުވާމއި 

ާދއިމީ ވަޒީާފެގ އެއްބަްސވުެމއް ެނތުމާއި، ވަީޒފާ ، ޚިލާުފވެަފއިުވމާއި  ވުމާ ވަޒީާފ ދޭަފރާުތްނ ވަީޒފާެގ ެއއްަބސް

ެމުދ ަތފާތުކުުރްނ ގެްނގުުޅމުެގ ަސބަބުްނ ާމއި، ިބދޭސީްނނާިއ ދިެވހިްނނާނުކޮްށ ިގަނ ުދވަސްެވފަިއވު

ުހށަހަާޅފަިއާވ ކުރާ ަކމަްށބުނެ  ަހއުލުެގ ތެރޭަގއި ޖިްނސީ ގޯނާ އްޤުތަކާ ައދި މަސަްއކަތުގެ މާޙަ ގެއްލިަފިއވާ 

ުމެގ ސަބަބުން، ވަީޒފާގެ ފުރުަޞުތ ނުލިޭބ ައިދ ކުުށގެ ރެކޯެޑއް އޮތު. މައްސަަލތަްއ ިހމެެނއެވެ

ތަާފތުކުުރްނ ެގްނގުޅޭކަަމށް ބުނެ  އި ވާ ފަރާްތތަަކށް ވަޒީާފ ިދނުުމގައްަޞ އެީހއަްށ ޭބނުން ޚާ މައްސަަލތަކާިއ 

 ،ިބދޭީސ ަމސައްކަތްެތރިްނ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަތަކުެގ ތެޭރަގއި. ހުށަހަާޅފަިއވާ ަމއްސަލަަތއް ިހމެެނއެވެ

ުހރުާމިއ ކެުއމުެގ ަކންަތއްތަްއ ، ުމސާަރ ުނދިުނމާއި ، ޚިުދމަްތތަކުްނ މަުޙރޫމްުކރުމުެގ މަްއސަލަަތކާއިއަސާީސ 

އެކަށީެގްނވާ ެފންަވރެްއގަިއ ެނތުމާއި، ައިދ ޤަވާޢިާދ ޚިލާަފްށ ެއމީުހންެގ ާޕސްޕޯުޓ ހިފެެހްއޓުމުެގ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
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ހިއުަމްނ ޓްރެފިިކންގެގ ޝިކާަރައކަށް  ާރއްޖެައްށ ެއތެެރާވ ބަެއްއ ީމހުން ައިދ . މައްސަަލތަްއ ިހެމނެެއވެ

  . ވެާދނެކަަމށް ބެެލވޭ މައްސަަލތަްއ ހިމެެނެއވެ

ބަންދުކުެރވިަފއިާވ މީުހންނާ އިޙްިތރާމާއެކު މުޢާމަާލތްކުރުުމގެ ަޙއްޤަށް ުއނިކަެމއް ިލބިގެްނ ހުަށހަޅާަފިއާވ 

ސަަލަތްއ ގުުޅންހުިރ މައް ތަކާއްޤު ޙަ އަިނޔާކުުރާމ ގުޅިެގްނ ގެއްލޭ ލާިއންާސނީ  ،މައްސަަލތަކުެގ ެތރޭގައި 

ތެރޭަގއި ޕޮލިްސ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްަމންޓުަގއި ތަޙްޤީޤަށް ބަްނުދކުރެޭވ ގެ އަހަރު ވަނަ  2013. ހިމެެނެއވެ

މީހުްނނަްށ ައިނާޔކުރާކަމަށް ުބެނ ޢާއިލާެގ ފަާރތުްނނާިއ ައނިާޔ ލިޭބ ފަާރތުްނ ހުަށަހޅާފަިއވާ މައްސަަލތަްއ 

ުތރުން، ަހްއޔަރުކުެރވޭ މީހުްނނާއި ަބްނދުކުރެޭވ މީުހންަނށް ިލބެންޖެޭހ ޙައްުޤަތްއ ީމެގ އި. ހިމެެނެއވެ

ނުލިބުުމެގ ަމްއސަލަތަކާިއ ޢާިއލީ ބަްއދަުލވުުމެގ ފުުރޞަުތ ލިބިަފއިުނވާަކމަށްބުެނ ހަްއަޔރުކުރެޭވ 

 މިފަަދ ަމއްަސލަތަކާ . ވެރެެވއެފަރާތްތަުކންާނއި ޢާއިލާތަުކގެ ފަާރތުން ހުށަެހޅިފަިއވާ ަމއްސަލަަތްއ ފާހަގަކު 

ބަްއދަލުުވންތަްއ އެުކ ސަރވިްސއާ ކޮމިޝަްނ އަިދ މޯލްިޑވްްސ ޮޕލިސް ގުިޅގެްނ ޮޕލިްސ ިއންެޓގްރިޓީ 

  .ބާއްވާަފިއވެެއވެ

ޖަލުަގއި ަބންދުޮކށްފައި ތިބޭ މީުހންެގ ިއންސާީނ ޙައްޤުތަކަށް ުއިނކަން ައއިސްަފއިާވ ކަމަށްުބނެ ޤަިއދީން، 

ިގަނއިްނ ުހށަހެިޅފަިއވަީނ  ،ާޢއިލާެގ ފަރާުތްނ ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަަލތަކުެގ ެތރޭަގއިނުަވަތ ެއމީުހންެގ 

ޕެރޯްލގެ ފުރުަޞތު ނުލިބޭކަމަްށ ބުެނ ުހށަހަާޅފައިާވ ަމއްސަަލތަކާއި ެދވަަނ ފުރުޞަުތެގ ަދުށްނ 

ދީްނ ަބންދުުކރެިވފަިއ ީމެގ ިއތުރުްނ ަޤއި . ެކވެދޫކޮށްލާަފއިާވ މީުހްނ ައނބުާރ ޖަަލށް ެގންިދއުުމެގ ޝަކުވާތަ

، އެކަހެިރގޮޅިައްށ ލުމާއި، ިކޔުަމށް ބޭނުްނާވ ތަކެއްާޗއި ،ހުންަނ ގޮިޅން، އެހެްނ ގޮިޅއަކަްށ ބަދަލުުކރުާމއި

ނިުދމަްށ ޭބނުްނާވ ތަެކއްޗާިއ ައިދ ގަިއްނ ސާފުާތހިރުުވމަްށ ޭބނުްނާވ ސާާމުނ ަފަދ ބަެއްއ ައސާީސ 

ެފންަވުރ ަދށްުވމާިއ އަިދ ާޢއިލާއަްށ ފޯނުކުުރމާިއ ބަްއދަލުކުުރމުެގ  ލަްތތަްއ ުނލިބުމާއި، ކާބޯތަެކތީގެ ސީވަ

އަިދ ބޭސްަފުރވާެގ  ފުރުޞަތު ނުލިުބމާއި، ކުރެިވފަިއާވ ޙުކުމާ ޚިލާފަްށ ޙުކުމް ތަްނފީޛުކުރަމުން ދިުއމާއި 

  . ނެެއވެިހމެ ެގން ހުަށހަޅާފަިއވާ ޝަކުާވތައްޚިދުަމތާިއ ބަްނުދކޮށްފައި ހުްނނަ ތަުނގެ ޙާަލތު ދަްށވެ

ވެފަިއވާކަަމްށ ބުނެ ުހށަހަާޅފައިާވ  ޢަދުލުެވރިކަާމއި ހާމަކަާމއެކު ަޝރީޢަތްކުުރމުގެ ަޙއްޤުން ަމޙްރޫމު 

މައްސަަލތަކުެގ ތެރޭަގއި، ޝަީރޢަތުެގ ަމރުޙަާލަގއި މައްސަަލ ލަސްވުާމއި، ޮކށްފަިއވާ ޙުކުމާެމުދ 

ނާފުކުރުުމގެ ޙަްއޤުްނ ިއވާ މައްސަަލތަކާއި، ިއސްތިއު ހިތްަހމަުނޖެހުާމއި، ބަދަުލ ޯހދަިއިދނުމަްށެއދި ުހށަަހޅާފަ

ިއ ީމެގ އިުތރުން، ޯކޓުގަިއ ިހނަގުމންާދ ަމއްސަލަަތކުގަ. މަޙްރޫުމވެަފއިާވ މައްސަަލތަްއ ިހމެެނއެވެ

ްނ ނެތުުމެގ ަސބަބުްނ ަމއްސަަލ ނުބެިލ ލަްސވަުމންާދ މައްަސލަތަްއ މެޖިސްޓްޭރޓުްނ ނުަވަތ ޤާޟީ 

 ތީ ހުށަަހާޅފައިވާގް ކޯުޓްނ ފަރުާވއަށް ުފރުޞަތު ުނދީ ގިނަ ުދވަސް ަވމުްނދާައިދ ޑްރަ. ހިމެެނެއވެ

  . މައްސަަލތަްއ ހިެމނެެއވެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
40 
 

ޢަދުލުެވރިކަާމ ެއކު ިއދާީރ ފިަޔަވޅުތަްއ ެއޅުުމގެ ޙައްޤާ ގުުޅންހުިރ ަމއްސަލަތަުކގެ ތެރޭަގއި، އިާދރީ ހިްނުގުމެގ 

އެކަށީެގްނވާ ައަވސް މިެންއގައި ކަންތަްއތައް ުކެރވެުމްނ  ދާއިާރިއން ަޢދުުލ އިންާސފުެގ ަހމަތަކާެއއްޮގތަށް

ނުިދޔުާމއި، ިއާދރީގޮުތން އަޅާަފިއވާ ިފޔަަވޅުތަުކެގ ސަބަބުން ަޙއްަޤކަށް ުއނިކަން ިލބިގެްނިދޔުމާއި، ޤާނޫުނގަިއ 

ލަތަެކްއގަިއ އެިކ އެއްާބވަުތެގ ަމއްސަ، ވަކިޮގތަކަްށ ބުެނފައިަވނިކޮްށ ޤާޫނނާިއ ޚިލާަފްށ ފިޔަަވޅުއަާޅފަިއވުާމއި

  .މައްސަަލއަްށ ފިަޔވަޅުެއޅުުމގަިއ ތަާފތުކުރުްނ ެގްނގުެޅފައިވާަކމަްށ ބުެނ ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަތަްއ ހިެމނެެއވެ

 ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަ  5.2.2

 ގެ މައްސަލަތައް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވާ މީހުން 5.2.2.1

ވެަފިއާވ ީމހުްނެގ މަްއސަލަތަކުެގ ތެޭރގަިއ ިޑޕާޓްަމންްޓ ޮއފް ބެުލުމެގ ަދށުަގިއވަނިޮކށް ިނޔާދައުަލތުެގ 

އިްނދިާރ ދަުށގަިއހުިރ ކެެމރޫްނގެ އަްނހެަނކުެގ ސަރވިަސސްެގ ބެލުމު ޕެނިެޓންަޝރީ ެއންޑް ރިހެބިލިޭޓޝަްނ 

ވަަނދުަވުހގެ ފަތިުހ  31 ޑިސެންބަރު  2012ދަުމން ަދނިކޮްށ ގާނީދ ެމމޯރިއަްލ ހޮްސޕިޓަުލގަިއ ފަުރާވ ހޯ 

ްއ ވޭޯތ ބެުލމަށާިއ އިންާސީނ ގައި ިނާޔވެފަިއވާތީ، އޭާނ ިނާޔވުުމގަިއ އެްއވެްސ ފަާރެތއްެގ އިހުމާލެ 04:30

ަވނީ ުދަވހު ވަނަ  01ޖަަނވަީރ  2013ަސލަ ިމމައްިއސްަނގަިއެގްނ ކޮިމަޝނުްނ ޙައްޤުެގ ނަޒަރަުކން، 

  .ަފެއވެބަލަންފަށާ

 ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނަށް ބަލަންފަށާފައިވާ މަރުގެ މައްސަލަތައް  2013 5.2.2.2

ީދ ެމމޯރިއަްލ ުފޅު ިނާޔވިކަމަްށ ިއންިދރާ ގާނވިެހިއ ދަރި ައންެހނަކުޫދ ެދއްވަ . ަވނަުދަވުހ ގއ 1ޖަނަވަީރ  2013

ާރ އެޮހސްޕިޓަލަްށ ހޮސްޕިޓަުލން ިނންމާ، އާސަަހާރއަްށ ެގންިދަޔ ފަހުްނ މަުރުނާވކަން ެއނގިެގްނ ައނބު

ނަަޒރަކުްނ ބަލައި،  ގެ ގެްނެދވުުނ ޙާިދާޘގަިއ ެއއްެވސް ފަރާތެްއެގ އިުހާމލެއްޭވތޯ ބެުލމަާށއި އިންާސނީ ަޙއްޤު

ނުޑ ީމެގ އިތުުރން، . ކޮމިޝަުނން ިއސްނަަގިއގެން މައްސަލަ ތަްޙޤީޤުކުރަން ފަާށފައިެވއެވެ މާބަ

ވިަކމަްށ ިނޔާްސޕިޓަލުެގ ޑޮކްޓަުރން އަިދ ނަުރހުްނގެ އިހުމާުލން ިދްއދޫ ހޮ . ުއުމގެ ތެޭރގައި، ހއިވހެއަންެހނަކު

ބަލައިިދނުަމށް އެދި ހުަށހަޅާފަިއާވ މައްސަަލ ކޮިމޝަުންނ ސް ފަރާެތއްގެ އިުހމާލެްއވޭޯތ ބުނެ، އެާޙދިާޘގަިއ އެްއވެ

  .ތަޙްޤީޤުކުރަން ަފށާފަިއވެެއވެ

 ގެ ޚިދުމަތް  1424ކޮމިޝަނަށް ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު  5.2.3

ަޙއްެޤއް ެގއްިލގެން، ުނވަތަ ގެްއުލމުގެ ފުރުަޞުތ އޮތްަކމަށް ަޤބޫލުކުރެިވގެން ަރއްިޔތުްނނަށް  އިންާސނީ

ިއން ފެށިެގްނ ޖުލައި 2010ަމށްޓަކައި ފަސޭހަިއން ޮކިމޝަނަްށ ަމއްސަަލ ހުަށހެޅުުމެގ ފުުރޞަތު ތަަނވަސްޮކށްިދނު

ކޯްލ  2979ގެ ިނޔަަލށް ބަރުންޑިސެ 2013 ީރންވަނަ ޖަ 2013ފްރީ ނަންބަަރށް -ޓޯލް  1424ކޮށްަފއިާވ އިމްޤާ

 .އެވެއިވެ ހުަށހަާޅފަ އައު މައްސަލަ  233ލިބި، 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
41 
 

 ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކުރި ދަތުރުތައް  5.2.4

 39މަްއސަލަތަކާ ގުިޅެގން ޅާަފއިާވ ވަަނ ައހަރުެތޭރ އެިކ ާދއިާރތަކުްނ ުހށަހަ 2013ދިޘާތަާކ ގުިޅެގން ޙާ

ގަިއ އެިކ ފަރާތްތަުކން މަުޢލޫމާތު ސާފުކޮށް، ލިޔެިކއުްނތަްއ ޯހދައި، ިޒޔާާރްތތަކުމި. ޒިޔާރަތްޮކށްފަިއެވއެވެ

  .ބަލައި ަތޙްޤީޤުކުރަމުްނނެވެމިަމއްސަަލތަްއ ކޮމިޝަުނން ަދީނ 

  ޒިޔާރާތްކޮށްފައިވާ ތާރީޚް   ޒިޔާރާތްކޮށްފައިވާ ތަން   ޒިޔާރާތުގެ ޢަދަދު   ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ސަބަބު 

ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤުން 

އިވާ ފަރާތްތަކާ މަޙްރޫމްވެފަ

  ގުޅުންހުރި މައްސަލަ 

3  

  2013ޖަނަވަރީ  01  ގަލޮޅު މޯޗުއަރީ

އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް 

  ހޮސްޕިޓަލް 
  2013ޖަނަވަރީ  01

  2013ޖަނަވަރީ  01  އާސަހަރާ

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައްޤުން 

މަޙްރޫމްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާ 

  ގުޅުންހުރި މައްސަލަ 

  2013ޖަނަވަރީ  15  ވިލިމާލެ   1

ކުޑަކުދީންނަށް ލިބޭ ޚާއްސަ 

ރައްކާތެރިކަމާއި އެކުދިންނަށް 

ލިބިދޭ ޙައްޤުން 

މަޙްރޫމްވެފައިވާ ކުދިންނާ 

  ގުޅުންހުރި މައްސަލަ 

9  

  2013ޖަނަވަރީ  16  މާފުށީ ޖަލު . ކ

  2013ޖަނަވަރީ  28  ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާ 

  2013ޖަނަވަރީ  28  ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާ 

ަނ ޚާއްޞަ ގުރައިދޫގައި ހުން .ކ

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ 

  މަރުކަޒު 

  2013ފެބުރުވަރީ  18

ވިލިމާލެ ޕޮލިސް . ކ

  ސްޓޭޝަން 
  2013މާރިޗު  11

  2013މާރިޗު  11  އަމާން ހިޔާ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
42 
 

  2013 އޯގަސްޓު 28  އަމާން ހިޔާ 

  2013ޑިސެންބަރު  17  މާފުށީ ޖަލު . ކ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބާޒާރު 

އެމް .ޓީ .ބްރާންޗް އޭ

  ސަރަޙައްދު 

  2013ޑިސެންބަރު  02

ލާއިންސާނީ އަދި 

ދަށުދަރަޖައިގެ އަނިޔާއާ 

  ގުޅުން ހުރި މައްސަލަ

15  

  2013މާރިޗު  11  މާލެ ޖަލު 

  2013މާރިޗު  11  މާފުށީ ޖަލު 

  2013މާރިޗު  12  މާފުށީ ޖަލު 

  2013މާރިޗު  12  މާލެ ޖަލު 

ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 

  ޑިޕާޓްމަންޓް 
   2013ޕްރީލް އޭ 30

  2013ޖޫން  02  މާލެ ޖަލު 

  2013ޖުލައި  15 ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ

ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 

  ޑިޕާޓްމަންޓް 
  2013ޖުލައި  15

އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް 

  ހޮސްޕިޓަލް 
  2013ޖުލައި  17

ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ 

  ޑީ .އައި.ސީ
  2013ޖުލައި  17

  2013 އޯގަސްޓު 14  ހޮސްޕިޓަލް ކޭ .ޑީ.އޭ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
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އޯކިޑް (ބިދޭސީ ހިޔާ 

  )ބިލްޑިންގ
  2013 އޯގަސްޓު 25

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސްގެ ފެމިލީ އެންޑް 

ޗިލްޑްރަން ޕްރޮޓެކްޝަން 

  ޑިޕާޓްމަންޓް 

  2013ޑިސެންބަރު  06

  2013ޑިސެންބަރު  06  ޖުވެނައިލް ކޯޓް 

ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 

  ޑިޕާޓްމަންޓް 
  2013ޑިސެންބަރު  06

ބިދޭސީ މަސައްކަތް ތެރިންނާ 

  ގުޅުންހުރި މައްސަލަ 
2  

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން 

  )ތިލަފުށި(
  2013މާރިޗު  19

އޯކިޑް (ބިދޭސީ ހިޔާ 

  )ބިލްޑިންގ
  2013 މޭ  05

ތިމާވެއްޓަށް ލިބިދޭ 

ގެއްލުމުން އުނގެނުމުގެ 

ޙައްޤަށް ގެއްލުން ލިބޭ 

  މައްސަލަ

2  

  2013 ފެބުރުވަރީ 18  ގާކޮށި 

  2013މާރިޗު  06  ގާކޮށި 

ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި 

  މައްސަލަ
  2013ސެޕްޓެންބަރު  16  މާލެ ޖަލު   1

ބިދޭސީ ޢާއިލާއެއް 

  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
1  

އެއަރޕޯޓް އިމިގްރޭޝަން 

  ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ
  2013ޖުލައި  24

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާ 

  ގުޅުން ހުރި މައްސަލަ
2  

  2013އޮކްޓޫބަރު  10 ނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރދޫ

ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 

  ޑިޕާޓްމަންޓް 
  2013އޮކްޓޫބަރު  10

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤާ 

  ގުޅުންހުރި މައްސަލަ 
  2013އޮކްޓޫބަރު  19  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   1



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
44 
 

މީހުންގެ  ވީ އުމުރުން ދުވަސް 

  ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަ
2 

ރޑް . މއ   2013ސެޕްޓެންބަރު  17  ބްލޫބަ

  2013ޑިސެންބަރު  30  ނަލަގެ . މއ

  

 މައްސަލަ ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  5.2.5

ކޮމިޝަުނން ަބލަމުްނދިޔަ މައްަސލަތައް ބެުލމުަގއި ބޮޑެތި ދަިތތައް ުކރިމަިތވެ ަމއްސަަލތަުކެގ ވަނައަހަުރ  2013

ކޮިމޝަަންށ ހުަށހެުޅނު ަމއްސަލަަތއް ބަަލއި ަތޙްޤީޤުކުރުަމށް ޭބނުްނާވ  .ވެެއވެތަޙްޤީޤު ކުރުްނ ލަސްެވފައި 

އެޮގުތން މައްަސލަތަްއ ތަޙްޤީޤުކުރުމަްށ ޭބނުްނވާ . މަޢުލޫާމތު ލިުބުމަގއި ަބއެއްަފހަުރ ަދތިތަާކ ކުރިަމތިާލންޖެެހެއވެ

އްސަަލތަކާ ގުުޅންހުިރ ަބއެއްަފާރތްތަކުްނ ލިޔެކިުއންތައް ަކމާބެހޭ ިއދާާރތަުކން ފޯރުކޮްށިދނުްނ ލަސްވުާމއި، މަ

ތަޙްޤީޤަްށ ެއއްާބރުލުްނ ުނިދނުާމިއ، ކޮމިަޝްނެގ ެއންުގންަތްއ ަތންީފޛުކުރުްނ ަދއުލަުތެގ ކަމާބެޭހ އިާދރާތަކުްނ 

ީމގެ އިުތރުން، ކޮިމޝަުނން ބަަލމުްނދާ ބައެްއ މަްއސަަލތަކުގަިއ ބަްއދަުލކުރުމަްށ . ލަސްވުްނ ިހމެެނއެވެ

  .  މުެގ ސަބަބުްނ ަތޙްޤީޤު ލަސްވެަފިއވާކަްނ ފާަހގަކުެރވެެއވެނު ްނ ނުދި ބަެއްއ ވުާޒރާތަކުްނ ެއއްބާރުލުެގ ސަރުކާރު

ަމްތތައް ރަްއޔިުތންަނށް ލިޭބނެ އިްނިތޒާމް ަހމަެޖއްސުަމށްޓަކަިއ ދުއިންާސނީ ަޙއްުޤތައް ފޯރުކޮްށދީ، އަސާސީ ޚި 

ގުުޅންހުިރ  ތަކުން ޯފރުކޮށްދޭ ިޚދުަމތްތަކާ އެ ުމއައްަސސާައިދ . މުއަްއސަސާތަކެްއ ޤާއިމް ކުެރިވފައިެވއެވެ

ނަަމެވސް، ކޮމިޝަަންށ އަްނަނ . ެއވެހުށަެހޅުުމން، ބަލައި ތަޙްޤީޤުުކރެވެ ށް މައްސަަލތައް ެއމުއަްއސަސާތަކަ

ަރތަަމވެްސ ވަރަްށިގނަ ަމއްަސލަތަކަކީ، މައްަސލަ ބެލުމަށްޓަަކއި ފުރަތަަމ ުހށަހަަޅންޖެޭހ ިއދާާރއަަކށް ުހށަނާޅާ، ފު

  . ަތއްަކން ާފހަގަކުެރެވެއވެލަކޮމިޝަަނށް ހުށަަހޅާ ަމއްސަ

ކޮމިޝަަނށް މަްއސަލަތައް ހުަށހެުޅމުަގއި، ިތން ަވނަ ފަާރތްތަުކން ހުށަހަާޅ ަމއްސަަލތަކުގަިއ ފުިރހަަމ މަޢުލޫާމތު 

އިތުުރ މަޢުލޫާމުތ ޯހދުަމްށ ނެތުުމެގ ސަބަުބްނ ަމއްސަަލ ެބލުމަްށ ދަިތވުާމއި، ަމއްސަަލ ތަޙްޤީޤުކުރަމުްނދާއިުރ 

މައްސަލަ ހުަށހެިޅފަރާތަްށ ގުުޅުމން، އެކަީށގެްނވާ ެއއްބާރުލުްނ ުނދިުނމުގެ ސަބަބުްނނާިއ، މައްސަލަ ހުަށހަޅާއިުރ 

އެކަށީެގްނވާ ޙެްއކާ ޤަރީނާ ެނުތމުގެ ސަބަުބން މައްސަލަ ބެުލމުަގއި ަދތިަތއް ިދާމވެ، މަްއސަލައަްށ އަވަްސ 

  .ާފހަގަކުެރެވެއވެ ޙައްލެްއ ނުލިބޭަކން



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
45 
 

 އް ކޮށްފައިވާ ބައެއް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަ ބައެއް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން  5.2.6

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން  5.2.6.1

މުާޒހަރާތަާކ ުގޅިެގްނ ަރއްިޔތުްނނަްށ  ޔައަަހރު ަޖަނވަީރގަިއ ރަްށރަުށގަިއ ިހނަގމުްނދި ވަނަ 2013

ނފޯރުކޮށްޭދންެޖޭހ އަސާީސ ޚިުދމަ ފައިާވ މައްސަަލތަކާ ގުޭޅގޮުތން، ކޮިމޝަުންނ ޑި ްތތަްއ ެމދުކެ

. މާފަުރގަާއއި، ނ. މިޮގތުން، ނ. ޓަރ ކުރަމުްނިދޔަެއވެއެކިފަރާްތތަކުން މަޢުލޫާމތު ޯހދުާމއި ޮމނި

ަވަނ  06ޖަަނވަރީ  2013މުާޒހަރާތަކާ ގުިޅގެްނ، ޔަ ފުނަޫދަގއި ިހނަގމުްނދި . ވެލިދޫ ައދި ށ

ފަރާްތތަކުްނާނއި، މިަރށްތަުކގެ  ިއން މުާޒަހރާގަިއ ބަިއވެިރވި ޢާރީޛަ ޯފނުގެ ދުަވހުން ފެިށެގން 

ކައުންސިްލެގ ިއދާރާިއްނނާއި، އަތޮުޅ ކަުއންިސލްެގ ިއދާރާތަުކންާނއި، ލޯކަްލ ގަަވރަމންްޓ 

ރޖްެގ ފަރާުތްނ ައތޮޅު ސަރަޙަްއދީ ިއްނޗަ. އޮތޯރިީޓއިްނނާިއ މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް ސަރވިސްެގ ނ

 .ެއތަުނެގ ހާލަުތ ބަލާފަިއވެެއވެ ސާފުޮކށް މަޢުލޫާމތު

ރާއްޭޖގެ ަބއެްއ ، )ޖަަނވަރީ 14( ގެ ތަޢުލީމީ އައު އަހަުރ ެފށުނު ދުަވހުވަނައަަހރު 2013

ސްކޫލުތަކުގަިއ ބެލެނިެވރިްނ ކުރަމުްނިދޔަ މުާޒހަރާާއ ުގޅޭޮގތުްނ، ކޮމިޝަުންނ އެކިފަާރތްތަކުްނ 

ކުނަަހްނދޫ ްސކޫލު ބަްނދުކޮްށ . ިމގޮުތން، ލ. ދިައެއވެޓަރ ކުަރމުްނގެން ިއ ޮމނިމަޢުލޫާމތު ހޯދަ 

މުޒާހަާރަގިއ  ޔަ މާފަުރގެ ަރއްިޔތުން ކުަރމުްނދި. މުޒާހަާރއާއި، ނ ޔަސްކޫލުގެ ބެލެިނެވރިންކުަރމުްނދި

ކަަމށްބުނެ ުކރި ުމާޒހަރާާއ ުގޅިެގްނ މާރާްތ ުނނިމޭޢި ރަބިްއޔާ ސްކޫުލގެ ޢަސްކޫލު ބަްނދުކުރުމާއި، 

 .ޔަެއވެޓަރުކރަުމން ގެްނދި މޮނި ަތއްފުޮކށް ަމއްސަލަމަޢުލޫާމތު ސާ

ކުިރ މުޒާަހރާަތއް ޮމނިޓަރކޮްށ ައިދ  ަގއިރޭ ސް ތެމަ  ބަރު އަިދ އޮކްޓޫ ބަރުންީރ، ސެޕްޓެ ވަފެބުރު 2013

ިދޘާ ިހނގާފަިއާވ ޙާފީލްޑް ޮމނިޓަިރްނގިއން ފާަހގަކުރެުވނު ަކންަތއްަތކުގެ މައްޗަްށ ރިޢާަޔތްކޮށް 

ގަިއ މިމަޢުޫލމާުތ ކަްނތައްަތއް ކޮމިޝަަނށް ިރޯޕޓުކޮށް، ކޮމިޝަްނގެ ވެްބސައިޓު  ގަޑިތަުކގައި ިހނގި

 ،ިނޓަރިްނގ ަހދާފަިއވާ ތަްނަތނަކީިމގޮުތން ީފލްޑް މޮ. ެވއެވެޢާންމުކުެރވިަފއި

 

  މޮނިޓަރ ކުރެވުނު ސަރަޙައްދުތައް   ތާރީޚް 

  ޒިޔާރަތް މަގާއި ސޯސަންމަގު ކަންމަތި ދުއި ސޯސަންމަގު ކަންމަތި އަދި މެއަމީރު އަޙްމަދާ  2013ރީ ވަފެބުރު  14

  2013ރީ ވަފެބުރު  15
ދަނީ މަގު ސީގަލް ކަންމަތި، ކަންމަތި، ޗާނރެސްޓޯރަންޓް މަގު ސަލްސާ ރޯޔަލް އޯކިޑް

  ސޯސަންމަގު ނާދީ ކުރިމަތި

  2013ރީ ވަފެބުރު  16

ނޑުން ފެ ސަލްސާ މޮނިޓަރ ކުރުން؛  އޯކިޑްމަގު ޕީގެ މުޒާހާަރ.ޑީ.ށިގެން އެމްއުސްފަސްގަ

ކުރިމަތި؛  މަޖީދީ މަގު ޗާނދަނީ  ކަންމަތި؛  އޯކިޑްމަގު ހިލާލީގެރެސްޓޯރަންޓް ރޯޔަލް 

ދަނީ މަގު މަޖީދީ މަގު ކަންމަތި؛  ބޮޑުފުޅައް ގޯޅި މަޖީދީ މަގު މަގު ކައިރި؛  ޗާނ

  ކަންމަތި؛  މަޖީދީ މަގު އަގޯރާ ކުރިމަތި؛  މެދުޒިޔާރަތްމަގު ސޯސަން މަގު ކަންމަތި



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
46 
 

  2013ރީ ވަފެބުރު  17

ނޑުން ފެށިގެން އެމް މޮނިޓަރ ކުރުން؛ އޯކިޑްމަގު ސަލްސާ  ޒާހާަރޕީގެ މު.ޑީ.އުސްފަސްގަ

ލީގެ ކުރިމަތި؛  މަޖީދީ މަގު ޗާނދަނީ ކަންމަތި؛  އޯކިޑްމަގު ހިލާރެސްޓޯރަންޓް ރޯޔަލް 

ދަނީ މަގު މަޖީދީ މަގު ކަންމަތި؛  މެދުޒިޔާރަތްމަގު ސޯސަން މަގު މަގު ކައިރި؛  ޗާނ

ލޯރާ ޕޭންހޯމް ފިނިވާމަގު އަށްމަތި؛ އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ސޯސަން މަގު ކަންމަތި؛ ހިތަކަން

  ކުރިމަތި

  2013ރީ ވަފެބުރު  18

ނޑުން  ދަނީމަގު ޕީގެ މުޒާހަރާ މޮނިޓަރ ކުރުން؛ ޗާނ.ޑީ.ފެށިގެން އެމްއުސްފަސްގަ

ދަނީމަގުން މަޖީދީމަގު ހަތަރު އަނގޮޅި؛ ޗާނދަނީމަގު އޯކިޑްމަގު ހަތަރު އަނގޮޅި؛  ޗާނ

މޮނިޓަރ ކުރުން؛ ސޯސަންމަގު މެދުރިޔާރަތްމަގު ޖަންކްޝަން؛ ޕީގެ މުޒާހަރާ.ޑީ .އެމް ފެށިގެން 

  ސޯސަންމަގު ރޯޝަނީމަގު ޖަންކްޝަން؛ ސޯސަންމަގު އަމީރު އަޙުމަދުމަގު ޖަންކްޝަން 

  2013ރީ ވަފެބުރު  19
ނޑުން ފެ ފަރީދީ - ދަނީމަގު ޗާނ ޕީގެ މުޒާހަރާމޮނިޓަރ ކުރުން؛ .ޑީ.ށިގެން އެމްއުސްފަސްގަ

  މަގު ޖަންކްޝަން 

  2013ރީ ވަފެބުރު  20
ނޑުން  - މޮނިޓަރ ކުރުން؛  ސޯސަން މަގު  ޕީގެ މުޒާހަރާ .ޑީ.ފެށިގެން އެމްއުސްފަސްގަ

  މެދުޒިޔާރަތް މަގު ޖަންކްޝަން 

  2013ރީ ވަފެބުރު  21

ނޑުން ފިެށ ނަލަހިޔާ -ރުން؛  ފަރީދީ މަގު މޮނިޓަރ ކުޕީގެ މުޒާހާަރ.ޑީ.ގެން އެމްއުސްފަސްގަ

ނޑިހޮޓެ ފަރީދީ މަގު ޖަންކްޝަން؛ ސޯސަން -ދަނީ މަގު ޔާރު މަގު، ފަރީދީ މަގު، ޗާނލް؛ ފަ

  މެދުޒިޔާރަތް މަގު ޖަންކްޝަން -މަގު 

  2013ރީ ވަފެބުރު  22

ނޑުން ފެށިގެން އެމް މަގު؛ ފަރީދީ  މޮނިޓަރ ކުރުން؛ މަޖީދީ ޕީގެ މުޒާހާަރ.ޑީ.އުސްފަސްގަ

؛ ސާ ރޯޔަލް ރެސްޓޯރަންޓް ކުރިމަތިސަލް - އޯކިޑް މަގު  ؛ލް ކުރިމަތިނަލަހިޔާ ހޮޓެ -މަގު 

މެދުޒިޔާރަތް -ފަރީދީ މަގު ޖަންކްޝަން ސީގަލް ކޭެފ ކުރިމަތި؛ ސޯސަން މަގު -ދަނީ މަގު ޗާނ

  ކޭ ހޮސްޕިޓަލް .ޑީ.މަގު ޖަންކްޝަން؛ ސޯސަން މަގު؛ އޭ

  ސަލްސާ ރޯޔަލް ރެސްޓޯރަންޓް ކައިރި   2013 ބަރުްނސެޕްޓެ  27

  ކައިރި އައި.ޑީ.އެފްމަގު ފަރީދީ 2013 ބަރު ްނސެޕްޓެ  28

  ކައިރި އައި.ޑީ.އެފްމަގު ފަރީދީ  2013 ބަރުއޮކްޓޫ 1

  2013 ބަރުއޮކްޓޫ 5

ނޑު ސަރަޙައްދު- ލޮނުޒިޔާރަތް މަގު  ދިރާގު އޮފީސް  - ސީގަލް ކެފޭ  - ދަނީ މަގު ާޗނ؛ ރާޅުގަ

 ؛ކަންމަތިކެނެރީމަގު - ދަނީ މަގު ޗާނ  ؛ފަނީ ސޯލޯ ރެސްޓޯރަންޓް ކައިރިންސި؛ ކައިރި

  އޭ ސަރަޙައްދު.އެޗް.އޭ، ސަލްސާ ރޯޔަލް ރެސްޓޯރަންޓް، އެމް.އެމް.އެމް

  ކައިރި އައި.ޑީ.ފަރީދީމަގު އެފް  2013 ބަރުއޮކްޓޫ 7

  2013އޮކްޓޫބަރު  17
ާޗންދަނީ -މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޞަރަޙައްދާއި ފަލާޙް ޕްރީ ސްކޫލް ކައިރި؛ މަޖީދީ މަގު 

  މަގު ހަތަރު އަނގޮޅި

 ބަރުއޮކްޓޫ 20 އަދި 19 

2013  
  ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކައިރި . ގދ

 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
47 
 

 

  އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް 5.2.6.2

  ފޭރާމާއި ހިޔާވަހިކަން ލިބުން ) ށ(

މުޒާހަާރ ަޔ ކުރަުމންދި ިއ ިދރިއުެޅމުްނާދ ފަރާްތތަކަްށ ައސާސީ ިޚދުމަްތަތއް ލިެބމުްނނުާދީތ މާފިލާުފީށގަ. ޅ

 ޓަރމޮނި ށް ފަރާުތންާނއި، އަތޮުޅ ކަުއންސިލްެގ އިދާާރިއން މަޢުޫލމާުތ ސާފުކޮ މޮނިޓަރޮކށް ަރއްިޔތުްނގެ 

ައދި ާމފިލާފުީށގެ ރައްިޔތުްނނަްށ ެއދެޭވ ހައްެލއް ެގނެސްިދނުުމގެ ޮގތުން، ިމނިސްޓްީރ އޮފް ޯހްމ . ކޮށްފަިއވެެއވެ

ީމެގ ިއތުރުން، ިމނިސްޓްީރ . އިެވއެވެއެފެއާާޒއި، ލޯކަްލ ގަަވރަމންްޓ ޮއތޯރިޓީާއ ަބއްދަުލކޮށް މަސައްަކތްކުރެވިފަ 

އޮްފ ހަުއސިްނގ ެއންްޑ އިންްފރާސްޓްރަްކޗަރެގ ފަާރުތން މަޢުޫލމާުތ ސާފުކޮްށ ަމއްސަަލ 

ނަަމވެސް، ބަްއދަުލވުްނތަކުަގއި ިމނިސްޓްރީ އޮްފ ހައުިސންގ އެންްޑ . ބަލަމުްނގެްނގޮސްަފއިެވއެވެ

އްލެއް ޙަ ެގންފަިއ ެނތުުމެގ ސަބަބުން މަްއަސލައަްށ އެކަީށެގްނވާ އިންްފރާސްޓްރަްކޗަރގެ ފަރާުތްނ ބައިެވރިެވވަޑައި 

  .ލިބުން ލަްސވެަފިއވާކަްނ ފާަހގަކުެރވެެއވެ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އެ ރަށަކާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކަރަންޓުގެ ) ކ(

  ޚިދުމަތް ޤާއިމްވެފައިއޮތުން 

ީމހުން ދިިރއުޅޭ ޮކންމެ ރަެށއްަގިއެވސް އެަރށަކާ އެކަށީެގންާވ ަގއި ) ކ(ވަނަ މާްއާދގެ  23ައސާސީެގ ޤާނޫނު

ޮއތުަމކީ ދައުަލތުެގ ަތނަވަސްަކމާިއ ކުަޅދާނަަކން ުހރި ިމންަވރަކުްނ ާޤއިްމވެފަިއ  މިްނވަރަްށ ކަަރްނޓުގެ ިޚދުަމތް

ރަްށރަށުްނ ކަަރންުޓެގ ިޚދުމަްތ ާރއްޭޖގެ އެިކ ދައުަލތުްނ ަމގުަފހިކޮށްޭދންެޖހޭ ަކމެއްކަަމށް ަބާޔްނކޮށްފަިއވާއިރު، 

ނޑި ރަްއޔިުތން މިޙައްުޤްނ މަހްޫރމްވެަފިއވާީތ ކޮިމޝަުނން މިރަްށތަކުެގ ޙާަލތު މޮނިަޓރކޮށް މިފަަދ ، ކެ

މައްސަަލތަކުަގއި ޒިންާމ ުއފުލަްނެޖހޭ ަފރާްތ ކަަމްށ ކޮިމޝަަނށް ާފހަގަކުެރޭވ ފަާރްތތަކާ ަބއްދަލުޮކްށ މިަފދަ 

ވަަނއަހަުރގެ ޖަަނވަީރ  2013މިޮގތުން، . ިވަޔނުދީ ހަްއލުކޮށްދިުނމަްށ ަމސައްކަތްކުެރވުެނވެ މައްސަަލތައް ތަކުރާރު

ޮކމިަޝނުްނ ާތގެ ތެރޭަގއި، ކަަރްނޓުގެ ިޚދުަމތް ުނލިބި، އެޙައްުޤްނ މަޙްޫރމްެވފައިިތބިކަމަށްބުނެ، ދެަވނަ ހަފު

ްނއަްށ ގުަޅިއ ުނން ެފނަަކ ކޯޕަޭރޝަޓަރޮކށްފަިއާވ ަމއްސަލަތަކާ ގުޭޅގޮުތން، ކޮިމޝައިސްަނގަިއެގން މޮނި

އިްނ ފެށިެގްނ  08ަޖނަަވރީ  2013މިޮގތުން، އައްޫޑ ިސޓީގަިއ . ެއވެޔަޓަރ ކުަރމުްނގެްނދި އި މޮނިމަޢުލޫާމތު ޯހދަ 

ނޑިަފއިާވ މައްސަަލއާއި، ގދ 4 މަޑަވެީލގަިއ ކަރަންޓު ެކނޑިަފއިާވ ަމއްސަލަާއިއ، ޅ، . ރަުށން ކަަރްނޓު ކެ

ޮފނަޫދގަިއ ގިަނ . ންޓުެގ މައްސަަލ ދިާމވެފަިއާވތީ ަރށުެގ ަރއްިޔތުންޮކށްފަިއާވ މުޒާަހާރއާއި، ލކުރެންޫދަގއި ކަރަ 

ާގދިްއފުީށގަިއ ކަަރންޓުެގ ޚިުދމަްތ . މަޑިުފށި އަިދ ތ. ފައިާވތީާއއި، ތކަރަންޓް ެކނޑި ދުވަްސަވންެދްނ 

މީެގ . ޓަރުކރަމުްނެގންިދޔަެއވެ ޮމނިށް ށް ގުަޅިއ މަޢުޫލމާތު ާސފުކޮެކނޑިފަިއވާީތ، ފެނަކަ ޯކަޕރޭޝަނަ މެދު

މަޑުްއވަީރެގ ކަރަންުޓގެ ިޚދުަމތް ެމދުެކނޑިފައިާވތީ، . ރ ގައި ތެރޭ  ގެބަުރ ަމހުންޑިސެ 2013އިތުުރން، 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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އެމަްއސަލަ ަރުށ ކައުންސިްލެގ އިާދރާިއންާނިއ ފެނަކަ ޯކޕަޭރޝަުނން ަމޢުޫލމާތު ސާފުޮކށް، މައްސަަލ 

  .  ށްފަިއެވއެވެކޮ މޮނިޓަރ

ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރާގެ ކުދީންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ ): ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  35އަސާސީގެ  ޤާނޫނު 5.2.6.3

  މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބޭ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން 

 ީމހުްނނަްށ ޭބންކް އޮްފ މޯްލޑިވްްސ ިއްނ ޭކޝް ކާޑު ރޫްމވެަފއިާވ ޙުފެުނމުްނ މަ ، ްނދާކޮމިޝަުންނ ބަަލމު

 2013ބްލަިއްނޑް އެސޯސިޭއަޝނާއި، ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑިްވސްާއެއކު، ކޮމިޝަްނގަިއ ، އިަގއިހަދަިއުނދޭ ަމއްަސލަ

މީުހންަނށް ޭކޝްކާޑު ބޭުނންކުެރވޭެނ ިނޒާެމްއ ރޫމްެވފަިއާވ ޙު ެފނުުމން މަވަަނުދވަުހ ބަްއދަލުކޮށް،  05މެިއ 

 ގެ ތާ ހަފު 03ފް މޯލްިޑވްްސެގ ފަރާތުްނ އެކުލަާވލާ، ެއޕްލޭން، ޤާއިމުކުެރވޭެނ ްޕލޭނަކާއި، ަޓއިމްަލއިެނއް ޭބންކް އޮ 

ކުުރަމށް ނިްނމުާމ ގުިޅގެން، ބޭންުކގަިއ ހުިރ ވަސީލަްތަތއް ޭބނުންޮކށްެގްނ ަމއްސަަލ ޞާތެރޭަގިއ ކޮމިަޝނާ ިޙއް

، ރޓަކާ ަބްއދަލުކޮށްޙައްލުކުރެެވްނ ެނތްކަމަްށ ބޭންުކްނ ަޖވާބު ެދއްވާަފިއވާތީ، ޭބންކް އޮްފ މޯލްިޑވްްސގެ ެއކްސްޕަ

، އި ގަިއ އެެދޭވ ޙަްއލެއް ހޯަދިއދިުނަމށް އިތުުރ އިާދާރތަކާއެކު ަބްއދަުލވުްނ ޭބއްުވމަްށ ނިްނމައި މަްއސަލަމި އަިދ 

 .  އެވެޔަ މައްސަަލ ބަލަުމްނދި

ކޯޓުްނ  މަހުެގ ކުްއޖަކަްށ ކުއްާޖގެ ަބއްަޕ ޚަރަުދނުކުރާ ަމއްސަލަ ކޯޓަްށ ުހށަހަޅާަފއިީވނަަމެވސް 4 އިއަހަރާ  1

މައްސަަލއިެގ ައޑުއެހުްނ ނުބާްއވާ ލަސްަވމުްނާދ ަމއްސަަލ ުކއްާޖގެ މަްނަމ ކޮމިޝަަންށ ހުަށހެޅުުމން، 

ކުއްޖާ ގޮަވއިެގން ުއޅޭެނ ތަެނއް ކުްއޖާގެ ަބްއަޕ  އިރު މައްސަަލއިގެ ިއތުރު މަުޢލޫމާުތ ސާފުކުރި

ުބނުުމން ެއމަްއސަލަ ކޯޓަށް ުހށަހެުޅަމށް ލަާފީދ ދައްކާަފއިުނވާކަަމށާއި އެަމއްސަަލެވސް ބަލަްނ ބޭުނންވާަކމަށް 

މައްސަާލގަިއ ަޢމަލުކުރެިވާދނެޮގުތގެ ލަފާ އަުރާވ އަިދ ަމއްަސލައިގެ އަޑުެއހުްނ ނުބޭްއވި ަލސްވަުމންާދ 

ދުަވހުެގ ަމސް 2ޮކިމޝަުނން މަަސްއކަތްފެށިާތ . މައްސަާލގަިއ ޢާިއލާއާބެހޭ ކޯަޓށް ލިޔެ ަމޢުލޫމާުތޯހދާފަިއވެެއވެ

ަގިއ ކޯޓުްނ މުިޅ ަމއްސަަލ ނިްނމާ ުކއްާޖެގ ޚަރަުދ ދިުނމަށާިއ ައިދ ކުްއޖާ ޮގވަިއގެްނ ދިިރއުޭޅނެ ތަެންއ ތެރޭ

މަްއސަލަ ަހއްލުވެަފިއވާތީ ަމްއަސަލ  ހުަށހަޅާަފއިވާ ، ދެއްކުަމށް ަބއްަޕގެ މައްޗަްށ ައމުރު ނެރެަފއިާވތީ

 .ފަިއވެެއވެހުށަހެިޅފަރާަތށް ަޖވާބުދީ، މިަމއްަސލަ ކޮމިަޝނުްނ ނިްނމާ

ތު ބަްއޕަައށް ލިބޭގޮަތށް ކޯުޓްނ މަްއސަލަ ނިްނމާ ބަްއަޕ ކުއްާޖ ބަލަުމންަދނިކޮްށ، ބައްަޕއަްށ ދަރިފުުޅެގ ޙަާޟނަ

އެްނގުމަކާ ނުާލ ކޯޓުގެ ަވުގީތ އަމުެރްއގެ ަދުށން ކުއްާޖ ަމްނމައާ ަޙވާލުކޮށްަފއިާވއިރު، ަމންަމއާއި މަްނމަ 

ކުޑަކުއްޖަކަށް ަރްއކާތެިރ  ،ުލވާަކމަށާިއ ކުްއޖާ ބަްއޕަކައިިރން ގެްނެދވުުނ މާަޙއުލަކީފަރާުތގެ ާމމަ ުކްއޖާއަްށ ިއހުމާ

ްތ ލިިބގަުތމަށް އެިދ ަމށާއި ަޙޟާނަނުދި އިދަ ހަ ޅު އަލުން ަބްއޕައަްށ ލިބޭޭނގޮތްމާޙައުެލއް ނޫންަކމުން ދަރިފު 

ށް ޮކިމޝަނަ، އާ ގުިޅެގންހުށަހެިޅ މައްަސލަ  ޮކމިަޝނަށް ، ލީ ކޯަޓްށ ުހަށހަޅާފަިއވާކަަމްށ ުބނެެފމި ަބްއޕަ ކުއްޖާެގ 

ީލ ކޯޓަށް ލިެޔ ެއހެްނަނމަވެްސ ަމއްސަަލއިގެ އަޑުެއހުްނަތއް ެއެދވޭޮގތުަގިއ ކުރިއަްށ ލިބިފައިާވ ހެކިތަާކއެކީ ފެމި

ޔުުނ ލީ ކޯަޓށް ލި ފެމި ނުދާކަަމްށ ލިބުުނ މަޢުޫލމާާތގުިޅެގން ޮކމިަޝންެގ ކަންބޮޑުުވންތަްއ ހާމަކޮްށ ެދަވނަ ަފހަރަްށ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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ީލ ކޯޓުްނ ަމއްސަަލ ެގ މަންަމެގ ެއުދުމގެަމތިްނ ފެމި ނަަމވެސް، އެެދވޭ ޙައްެލއްނުިލބި ކުްއޖާ

ުތގެ މައްަސލަ ހުށަހެޅިަކމުެގ މަުޢލޫމާުތ ކޯޓަްށ ޙަާޟނަ ގެ ަރށު ިދރިއުޅޭ  ާޖގެ ަމންމަ ކެންސަލްކޮށްފަިއާވތީއާިއ ކުއް 

އެިކ ފަަހރުމަިތްނ ، ދީބަްއޕަައްށ  ގެ ެގ ަލާފ ކުއްޖާ ކޮމިޝަަންށ ލިުބމުން، ަމއްސަާލގަިއ ަޢމަލުކުރަްނވީޮގތު

ހު ކޮިމޝަަނށް އިތުަރށް ލިބިަފިއވާ ހެކިތަކާއެކީ ރަށު ކޯަޓްށ ކޮމިޝަްނެގ ކަްނބޮޑުވުްނތަްއ ކޯާޓ ޙިއްސާކުުރމަށްފަ 

 މައްސަަލއާ ގުިޅެގން ިލޔުުމން ޮކމިަޝނުްނ ހުަށެހޅި ހެކިތަާކއެކީ މައްސަަލ ައވަްސ ފުރުަޞތެްއަގިއ ިނންމާ

ކުއްޖާެގ ަބއްަޕާއ ކުއްާޖ ަޙވާލުޮކށްފަިއވާތީ، ހުަށަހޅާފަިއވާ މައްސަަލ ަހއްލުވެަފިއވާީތ ަމއްސަލަ ހުަށެހޅިފަރާަތށް 

 .ޖަވާުބދީ، ިމމަްއސަލަ ކޮމިަޝުންނ ިނންމާަފއިެވެއވެ

 ޗައިލްޑް ރައިޓްސް ޔުނިޓް  5.2.6.3.1

 27ީރ ވަރުފެބު 2013 އިްނމަ ާޤިއމްކުރުމަްށ ކޮިމޝަުނން ނި ކޮމިޝަްނަގއި ަޗއިލްޑް ަރއިޓްްސ ުޔނިޓެއް 

ާނ ގުުޅްނ ހުިރ ަބއެްއ ަމއްސަަލތަްއ ބަަލއި ކުޑަކުީދން ުދވަހު ޔުނިުޓ ޤާއިމްކޮށް، ޮކމިަޝނުްނ ބަަލުމންާދ ވަނަ 

ިމ ޔުނިުޓްނ ބަލަްނ ފަށާފަިއާވ . ތަޙްޤީޤުކޮށް، ުހަށހެޅުްނތަކާއެުކ ިރޕޯުޓ އެކުަލވާލުުމެގ ޒިްނާމ ޙަވާުލކުރެވުެނވެ

 ައދި  އިާވ ިޖންސީ އަިނޔާެގ ަމއްަސލަައހަުރެގ ކުއްޖަކަްށ ލިިބފަ 15ފޭޫދގެ  .ެތރޭގަިއ ށމައްސަަލތަކުގެ 

ީމގެ އިތުުރން، . ވެއެ ށިސޯޝަލްސެންަޓަރށް އަަބދުެހންައިއސް ކުއްޖަކު އުޅެުމންާދ ަމްއސަލަ ބަލަން ފެ

ަމާރމާތުކުރުަމށް ގިަނ ުދވަްސ ގެ ަމރުކަޒު ކުޑަކުީދން މާފުށީަގއި ުހްނނަ ތަޢުީލމާިއ ަމސައްކަތް އުނގަްނނަިއދޭ .ކ

ފޭދޫިފނޮޅުަގއި ުހންނަ ަކރެކްޝަަނލް ޓްރެިއނިްނގ ސެންޓަރ ފޮރ ޗިލްޑްރެްނ .ކތަކަކަށް ބަްނދުޮކށްފަިއވާީތއާއި 

 .ކުެރވުެނވެމަރާާމތުކުރުަމށް ގިަނ ުދވަްސ ތަަކކަށް ބަްނދުކޮށްަފިއވާީތ އެކަާމގުޭޅ ިމ ެދ ިއދާާރއާއެކު މަްޝވަރާ

ުރގެ ކުްއޖަަކށް ލިބިފަިއވާ ޖިންސީ އަިނާޔެގ މައްސަަލއާ ގުިޅގެން ދައުަލުތގެ އަހަ 15ފޭޫދގެ .ށ -

ތަޙްޤީޤުކޮށް ކޮމިޝަުނން ިރޯޕޓެއް އި، ޮކްށފައިވާ ގޮުތގެ މައްޗަށް ބަލަ ްއސަސާތަުކްނ މަސައްކަތްއަމު

ަޝނުްނ ަވނީ ކޮމިިހނަގމުްނ ދިަޔ ަޝރީައތުަގއި މިަމއްސަަލއާ ގުިޅގެްނ ަހއިކޯުޓގައި . އެކުލަވާލާަފއިެވެއވެ 

އަިދ އެކުަލވާެލވުނު ރިޕޯުޓަވނީ ހައިކޯޓަށް ހުަށަހޅާ މަްއސަލައާ ގުިޅގެން ޭބްއވިަފއިވާ . ތަަދއްޚުލްެވފަެއވެ

ައދި ޮކމިަޝނުްނ އެކުލަވާލާަފއިާވ ތަޙްޤީޤު ިރޕޯުޓަގިއ . އެވެުކގަިއ ކޮމިަޝުނން ަބއިވެިރވެފަ އަޑުއެުހންތަ

 ،ފާހަގަކޮްށފަިއވާ ުނކުތާތަކުެގ ތެޭރަގއި 

o  އަހަުރްނ ދަުށގެ ކުޑަކުްއޖެްއގެ ޙައްުޤތަަކށް ަމންމަ އިުހމާލުެވ  18މި ަމއްސަލައަީކ

ައހަރުްނ ވަނަ 2009ިނާޔތަކުގެ މަޢުލޫާމުތ ދޮންަބއްަޕގެ ަފާރތުން ުކއްާޖއަްށ ލިބުނު އަ

ގުޭޅ ިއދާރާތަުކގެ ސަާމލުކަމަށް ެގނެުވުނނަަމވެސް ަދއުަލތާއި ެގން ަދއުލަުތގެ ަކމާފެށި

ައކަްށ ދަަތކަށް ޖިންީސ ައނިާޔެގ ޝިކާރާ ުޢެގ އެީހތެރިކަްނ ނުލިބި، ދިުގ މުއް މުޖްަތމަ

ކުއްޖާވެ، ކުްއާޖއަްށ ލިބުުނ ައނިާޔތަކަްށ ިއްނސާފުނުލިބި، ުކްއޖާެގ ަމއްޗަްށ ަހއްެދއް 

ނޑައެިޅގެްނާވ ޙުކުމެއްކުެރވުުނ މައްސަަލއެކެވެ ކުްއާޖއަށް  ،އަިދ މި ޙުކުމްުކރުމުަގއި. ކަ

ރުަތކުގެތެޭރގަިއ ލިެބމުްނދިަޔ އަިނާޔއާިއ ކުްއޖާ ުއޅެމުްނިދޔަ ޙާަލަތށާިއ ފާއިުތިވ އަހަ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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މާޙައުަލށް ރިާޢޔަތްކޮށްަފއިުނވާަކމާއި، ކުްއޖާެގ ނަފްާސނީ ދުޅަެހޔޮކަަމށް އެްއވެްސ 

  ، ކަަމށާއި  މިްނވަރަކަްށ ބަާލފައިުނވާކަްނ ކޮިމޝަނަްށ ފާަހގަުކރެވިަފއިވާ 

o ުެރވިފަިއާވ ނުކުތާަކކަށް ބަލާިއރު، ުކއްޖާައްށ އިތުާބުރ ހިޭފ މައްސަަލއިެގ ތަުޙޤީޤަށް ފާަހގަކ

ައިދ  އިފަާރތްތަކަުކން ކުއްޖާ ހައްލަ  ައދި ެއހެނިެހން ިއތުރު މަޤާމެްއގައި ހުިރ ފަރާތަކުްނނާ

ބިރުދައްކާ، ުކްއޖާއަްށ ިޖންީސޮގތުްނނާއި ނަފްާސނީޮގތުން، އަިނާޔކޮށްފަިއވާއިުރ ެއކަން 

ގެ މަްނަމއަށާިއ ައިދ ޢާިއލާގެ އެެހން ަފާރތްތަކުަގިއވެސް ުކއްާޖ ޢާއިލާެގ ފަާރތުްނ ކުއްޖާ 

ްއސަާސތަކަށް އައެާވހަކަތަްއ ދަްއކާފައިުވމުެގ ިއުތރުްނ ަދއުލަުތެގ ކަާމ ުގޅުްނުހރި މު 

މައްސަަލ ުހށަހަާޅ ެއހެްނނަަމވެްސ ކުްއޖާައްށ ލިެބންޖެޭހ ރައްކާެތިރކަމާިއ ޙިާމޔަްތ ެއ 

ައިދ ކުއްޖާ ބަިލެވިއނދެ  ކަމަާށއި،ުނވާކަން ާފަހގަކުެރވޭދީފައި ްއސަސާތަުކްނ ފޯރުކޮށް އަމު

ވިަހއި، ވިެހއި ދަރިފުޅު މަުރވުާމ ގުިޅގެން ކުަރންފެށި ތަޙުޤީޤަްށ ބޭނުްނވާ ަބާޔްނ 

ނެުގމުަގއި ކުްއާޖއަށް ލިެބންޖެޭހ ޙައްޤުތައް ފޯރުޮކށްދީަފއިުނވުާމއި، އަދި އެ ަބާޔނުގައި 

ަހކަތަކެއްގެ މައްަޗށް ބިނާކޮްށ ޯމލްޑިވްސް ޕޮިލސް ކުއްޖާ ދައްކާަފިއވާ ިއތުރު ވާ

ސަރވިްސއިްނ ްޕރޮސެކިއުޓަރ ެޖނެރަްލެގ އޮީފހަްށ ޮފނުާވފަިއާވ މަޢުލޫާމތަކާ ގުިޅގެްނ 

ޕްރޮސެކިއުަޓރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީުހން ކުްއޖާާއ ެމުދ ދަުޢވާކުުރމުަގިއ އަިނާޔ ލިބެުމްނއަިއ 

ގޮުތގެ ަމއްޗަްށ ބަލާފައި ނުވާަކްނ  ކުޑަކުއްޖަކާމެުދ ޢަމަލުކުރަްނެޖހޭ ޚާއްސަ

  ފާހަގަކުެރވިަފއިވާަކމަށާއި، 

o  ެާރއްޭޖގެޖެެހންެދން، ދިެވހި ަޝރީައތާމީެގ ިއތުރުްނ ުކއްޖާައށް އަިނާޔ ލިބެން ެފށުީނއްުސރ 

ެގ ޙައްޤުަތއް ަރއްކާތެރިކުުރމުެގ ޤާނޫުނ ކުޑަކުދީން ޖުމްޫހރިްއޔާެގ ޤާނޫުނއަސާސީ ާއއި 

ުލތަކަކަްށ ޞޫްށ ިޖންީސ ޯގނާކުާރ ީމހުްނނާެމުދ ޚާއްަޞ އުނަުކޑަކުދީން ާއިއ  9/91

ާއިއ  3/2012އާިއ ެގވެިށ ައނިޔާ ހުއްުޓުވމުެގ ޤާނޫުނ  12/2009ޢަމަލުކުރުުމގެ ާޤނޫނު 

ހަާދ އަިދ ޢާ ެގ ޙައްޤުަތކާބެހޭ ަބއިނަްލައޤްވާީމ މުކުަޑކުދީން ދިެވހިރާްއެޖ ބަިއވެިރވެފަިއާވ 

ރޑް ިމނިަމމް ރޫލް .އދ ުޖެވނައިްލ  ސް ޯފރ ިދ އެްޑމިނިސްްޓޭރޝަްނ އޮފް ެގ ސްޭޓްނޑަ

ައްށ ލިބިޭދންެޖހޭަކމަށް ަގއި ކުޑަކުްއޖާ ،1985) ބެިއޖިްނގ ރޫލްސް(ޖަސްޓިސް 

ިމިނސްޓްރީ ، ބަޔާްނެވގެްނވާ، ގިަނގުަނ ެއތަްއ ޙައްޤުތަކެްއ މޯްލޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސް

އުަޓރ ެޖނެރަްލގެ އޮފީްސ އަިދ ލީ އެންްޑ ިހުއމަްނ ަރއިޓްސް، ޕްރޮސެކިއޮފް ޖެންަޑރ، ެފމި

ފާަހަގކުރެވުުމެގ ިއތުުރްނ އިްސވެެދްނެނވުުނ  ިނގުަޅއިަގެނފައިވާަކން ޖުެވނައިްލ ކޯުޓްނ 

ގޮުތގެ މަިތްނ ަދއުަލތުެގ  ަބިއނަލްއަްޤވާީމ މުާޢހަދާތަުކގަިއ ަބާޔންކޮށްފަިއވާ  އިޤާނޫނުތަކާ 

ގެ ކިބަިއންާނއި ުމޖުަތމަުޢގެ ެއކިއެިކ ގުޭޅ ިއދާާރަތކުން ޢަމަލުުކރެުވނުަނމަ، ބެލެިނެވރިން ކަމާ

ފަރުުދންެގ ކިބަިއން ކުްއޖާއަްށ ިލބެމުްނދިަޔ ައނިާޔތަކުން ކުްއޖާ ސަލާމަތްކުެރވި، ތުއްުތ 

 .ށްަފިއވެެއވެނެަކން ާފހަގަކޮކުއްޖަކު ނިާޔވުަމށް ދިާމވި ހާދިާޘ ހުއްުޓވޭ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
51 
 

ަތންީފޛުކުރުމަށްޓަކަިއ  ހުށަހެުޅން  46ގުޭޅ  ަތކާއެކު، އެިކ އިާދރާތަކާ ީތގަިއ ާފހަގަކޮްށފައިާވ ަކންަތއްމަ -

ކިއުޓަރ ފް ހެްލތް އެްނޑް ޖެންަޑރ، ްޕރޮސެިމނިސްޓްީރ އޮ ަގއިތެރޭ ގެ ބަރު މަހު ންޑިސެ 2013

ޖެނެރަްލގެ އޮފީްސ، މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް، ޖުެވނަިއލް ކޯޓު، ފެމިލީ ޕްރޮޓެްކޝަން އޮޯތިރީޓ 

  .ނުވިަފިއވެެއވެއަިދ ުޖވެަނއިލް ޖަސްޓިސް ުޔނިަޓށް ފޮ 

ސޯޝަލްސެންަޓަރށް އަަބދުެހންައއިސް ކުއްޖަުކ އުޅެުމންދާަކަމށް ބުނެ ަހީވރުގަިއ ޖަާހފަިއާވ  -

ޖެންޑަރ ެފމިީލ އެންްޑ ިހއުަމްނ ތުން، ިމނިސްޓްީރ ޮއފް އާޓިކަލްަގއިާވ ުކއްާޖގެ މަްއސަލަާއ ުގޅޭގޮ 

 .ށުެނވެން ފެ މަުޢލޫމާތު ސާފުކޮށް، މައްސަަލ ތަޙްޤީުޤކުރަރައިޓްްސއިްނ 

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު : ވަނަ މާއްދާ  37ޤާނޫނު އަސާސީގެ  5.2.6.4

ުމވައްޒަުފްނެގ ަވަރށް ިގނަ އިްނާސނީ ޙައްޤުތަެކއް  ޔަ ިޑްވސްގަިއ މަސައްަކތްކުރަުމންދި ކުރުނާބ މޯލް -

 ޒަފުްނތަކެއް މުާޒހަރާ ްނ ފެށިެގން އެރިޯސޓުގެ ުމަވއްއި ރެުދވަުހގެވަނަ  21އޮގަްސޓް  2011އްިލގެްނ ގެ

އާ ގުޭޅގޮުތްނ ފަިއާވ ަމއްަސލަގަިއ ކޮމިޝަަންށ ހުަށހަޅާ 2011 ޮއގަސްޓް  22ަކމަްށ ޔަކުރަމުްނދި

ޓް ބަހައްަޓންޖެުހމާއި، ހަަމއަްށ މުާސަރ ނުލިުބމާއި، ޒިޖެންީސ ލީްވއަްށ ދާއިުރ ިޑޕޮމަ ބެލިބެލުމުން، އި

ަނސްލީ ތަާފތުކުުރްނ  ނިާދތަުނގެ ހާަލތު ިއންާސނުްނނަށް އެކަީށގެްނވާ ވަަރށްުވރެ ދަްށވުާމއި،

ަޔ ިޑްވސްގައި މަސަްއކަތްކުރަމުްނދި މިޮގތުން، ކުުރނބާ މޯލް. ހިމެނޭަކން ފާަހގަކުރެުވެނވެ

މުަވއްޒަފުްނތަކެްއ ކުރި ަހޅުތާާލ ގުިޅެގން ލޭަބރ ރިޭލޝަންްސ އޮޯތރިޓީާއއި ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިްސ 

ައިދ ، އްކަތްޮކށްފަިއވާީތއާއި ސަރވިްސއިްނ ޞުލްޙަެވރިކަމާއެުކ ެއމައްަސލަ ހައްލުކުުރމަްށ މަސަ

ލޭަބރ މިމަްއސަލަާއ ުގިޅގެްނ ުމަވއްޒަފުްނ ެމނޭްޖމަންަޓށް ހުށަހަާޅފަިއވާ ަކްނތައްަތްއ ހައްލުޮކްށފައިޭވތޯ 

ަފއިާވތީާއއި، މަޢުލޫާމތުދީމަްށފަހު، އެަކންަތްއތަްއ ހައްުލވެަފިއވާކަމަްށ ލު ރިލޭޝަްނސް ޮއތޯރިޓީްނ ބެ

ލިބިފައިާވ މަޢުޫލމާތުތަުކގެ ަމއްަޗށް ރިާޢޔަތްކޮްށ ، ަމށް ފާހަަގނުކުެރވޭތީކަހުރިއިތުރު މަްއސަަލއެއް 

 .މައްސަަލ ހުަށހެިޅފަރާތަްށ ަޖވާުބދީ، މިަމއްސަަލ ކޮިމޝަުނން ނިްނމާަފއިެވއެވެ

ރުގަީޑެގ ފަިއސާ ލިބޭެނގޮްތ ރީތި ބީްޗ ރިސޯުޓގެ މުަވއްޒަުފންަނށް ވަޒީފާާއ ބެޭހ ޤާނޫނާ އެްއޮގތަްށ އިތު  -

ަމށާއި، ކެއުާމއި އެކޮޮމޑޭޝަްނގަިއ ުމަވއްޒަފުްނގެ ެމދުަގއި ަތފާތުކުުރން ގެްނގުޅޭކަަމށާއި، ނުދަިއދި ހަ

މުަވއްޒަފުްނެގ ެކއުމާިއ އެކޮމޮޑޭަޝންެގ ކަްނތަްއތަްއ ިއތުރަްށ ަރނަގޅުކޮށްިދނުަމށް ެއދި ހުަށހަޅާފަިއާވ 

ންސްޕެކްޓްކޮށް، ގުިޅގެްނ އި  މައްސަަލއާ ގުޭޅޮގތުން، ލޭަބރ ިރލޭޝަންްސ ޮއޯތރިޓީްނ ިމމައްަސލައާ

ލާޙުުކރުމަްށ ިރސޯޓުެގ ެމނޭްޖމަންަޓށް ޞްަމށްފަހު، ފާަހގަުކރެުވނު ަކންަތްއތަްއ އި މައްސަަލ ބެލު 

ިލބިފައިވާ މަޢުލޫާމތުތަކުގެ މައްަޗށް  ،ފަިއވާތީ ެވަފއިވާކަަމށް ަމޢުޫލމާުތދީއަްނގައި، އެަކްނތައްަތއް ަހއްލު

  .ާރތަށް ޖަާވބުދީ، ިމމައްސަަލ ކޮމިަޝނުްނ ިނންމާަފިއެވއެވެރިޢާަޔތްކޮށް މަްއސަލަ ހުަށހެޅިފަ 

 ޔަ ީމހެްއގެ ވަޒީާފ އަާދކުރަމުްނދި ކައުންސިްލެގ ިއދާރާެއްއގެ ދަުށްނ މިސްިކތު ަމސައްކަތު  •

ަފއިާވ ށް ބުނެ، މިކޮމިަޝނަށް ުހށަހަޅާފަރާތަކަށް މުސާަރ ނުދީ ަކއުންިސލުން ހިފަަހއްޓާަފއިވާކަމަ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
52 
 

 ފަާރަތށް ލިެބންެޖޭހ މުސާރަާއއި،ބަަލިއ ތަޙްޤީޤުކުުރަމށްފަހު، އެ މައްސަަލ ކޮިމޝަުނން

އެަފިއސާ ިދނުަމށް ަވޒީފާއާބެޭހ ، ނުީދ ހިފަަހއްަޓވާފަިއވާކަްނ ފާަހގަކުެރވޭީތއާއި  އްނާަޔތްތަ ޢި

ިސިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަަނށް އަްނގާފަިއވާތީ، ން ކައުންސިްލގެ ިއދާރާައށާިއ ޓްރައިބިުއނަލު 

ވަޒީާފއާބެޭހ ޤާނޫނާއި، ، އްާނޔަްތތަ ޢިޮގތަށް އެފަާރތަށް ލިބެންޖެޭހ މުާސރައާިއ މާ ެއއް އެެއންގު 

ައދި ވަޒީފާއާެބޭހ ، ާދ ެއއްޮގތަްށ ދެްއވުަމށާއި ޢިވާ ޤަދިެވހި ސިވިްލ ސަރވިްސެގ ޤާނޫާނއި، 

 އް ކުރުމަށް ާޤޫނނީޮގތުްނ އަަޅންެޖހޭ ެއންެމހައި ފިޔަަވޅުތަ ޛުޓްރައިބިުއނަްލގެ ނިްނމުްނ ަތންފީ 

އެޮގތުްނ ަކއުންސިްލގެ . ޅުަމށް ކަާމބެޭހ ިއދާރާތަަކށް ޮކމިަޝންެގ ފަާރުތން އަްނގާަފއިެވެއވެއެ

ޮއތޯރިީޓައށް އެކަްނ  އިދާާރއަާށއި، ިސވިލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަަނށާއި، ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް 

ައިދ ސިވިްލ ސަރވިްސ ޮކމިަޝންެގ މަަސއްކަތުން، ޙައްުޤ ެގއްލިަފއިާވ . އެވެފަިއވެ ްނގާއަ

މިހާުރ ލިބިަފއިާވކަން ާފހަގަކުެރިވފައިާވތީ،  އް ާނޔަްތތަޢިރާތަްށ ލިެބްނޖެޭހ މުސާަރއާިއ ފަ

ލިބިފައިާވ މަޢުޫލާމތުތަކުެގ ަމއްޗަށް ރިޢާަޔތްކޮށް މަްއސަލަ ހުަށހެޅިފަާރތަށް ޖަވާުބދީ، ިމމައްސަަލ 

 .ކޮމިޝަުނން ިންނމާފަިއވެެއވެ

 ޙައްޤާއި އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ: ވަނަ މާއްދާ  26ޤާނޫނު އަސާސީގެ  5.2.6.5

ލް ޑްަރގް ޭއޖެންީސެގ ނޭަޝނަރިާޔސީ އިްނތިޚާުބގަިއ  ވަަނުދވަހު ޭބއްވި 07ރު ބަންސެޕްޓެ 2013 •

ީމހެްއގެ  07 ލިޓޭަޝްނ ސެންޓަރ ގަިއ ިތބިަރްގ ޓްީރޓްމަންްޓ ެއންްޑ ރިހެބިބެލުމުެގ ދަުށން ިހންާގ ޑް

ތުްނ ކޮމިޝަްނގެ ަސމާލުކަމަްށ އަިއ މައްސަަލއާ ުގޅިގެން، ަވގުުތްނ ުގޅޭގޮ  ވޯޓު ަރޖިސްޓްީރއާ

ނޭަޝނަލް ޑްަރގް އޭެޖންސީ އަިދ ޑިޕާްޓމަންްޓ އޮްފ ެޕނިޓެްނޝަރީ އެންްޑ ރިހެބިލިޓޭަޝްނ 

އާެއުކ . އެސް.އާރ.ޕީ.ެގނެސް، ޑީމިމަްއސަލަ ގެ ސަމާލުަކމަްށ .) ެއސް.އާރ.ޕީ.ޑީ ( ސަރވިސަސް

 ަވަނ ުދވަުހ ޭބއްވި  07 ބަރު ންެސްޕޓެ 2013 ށްައިދ ެއ ހަްތ ަފރާތަ . ިއވެެއވެބައްދަުލވުެމްއ ބާްއވާފަ

ޝަނަްލ ޑްަރްގ ރިޔާީސ ިއންތިޚާުބގެ ުފރަަތމަ ުބުރގަިއ ޯވޓުލުުމގެ ފުރުޞަުތ  ޯހާދދެވިަފިއވާކަްނ ނޭ 

 .ޔަޤީންކުެރވިފަެއވެަވނީ އޭެޖންސީައށް ގުަޅއި ބެލިބެުލމުްނ ކޮމިަޝނަށް 

ލުުމެގ ޙަްއޤު ެގއްލިާދެނ ަޝން މަްއސަލައަކާ ގުިޅގެްނ ޯވޓުގައި ރަިޖސްޓްރ2013ޭރިޔާީސ ިއންތިާޚުބ  •

ކޮށް ރިާޔީސ ޞާކަމަށް ުބެނ ައމިްއލަ ފަާރތަކުްނ ުހށަހެިޅ ަމއްސަލަެއއް އިލެކްަޝންްސ ކޮިމޝަާނ ޙިއް 

ންްސ އިންިތޚާބުގެ ފުަރތަމަ ބުުރަގއި، އެފަރާަތށް ވޯޓު ދިުނމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނދާނެަކމަްށ އިލެކްޝަ 

ލޫާމުތ އިްނތިޚާބުެގ ކުރިން ަމއްސަަލ ހުށަެހޅިފަާރާތ ޢުކޮމިޝަުނން ކަަށވަރުކޮްށދީަފއިވާ ކަމުގެ މަ

އްުލވެަފއިާވީތ ަމއްސަަލ ހުަށެހޅިފަރާަތށް ޖަވާުބދީ، ިމމަްއސަަލ ޙަުހށަަހޅާފަިއވާ މައްސަަލ ، ކޮށް ޞާއްޙި

 .ކޮމިޝަުނން ިންނމާފަިއވެެއވެ

  



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
53 
 

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މުހިއްމު  ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނަށް  2013 5.2.7

 ބައްދަލުވުންތައް 

ގެ ަދށުން، ުމުޖތަމަުޢގަިއ ުހިރ ިއންސާީނ 2013ކްޕްލޭްނ ރުވންތަަކކީ ކޮމިަޝްނެގ ައހަީރ ވަ މިބަްއދަލު

ޅުތަެކްއ އެުޅުމެގ ޙައްޤުތަކާބެޭހ ުމހިންުމ މައްސަަލތަްއ ެދެނގަނެ، މިފަަދ ަމއްސަަލަތއް ބަާލެނ ހަުރަދނާ ިފަޔވަ

 ްއސަސާތަކާެއކު ބޭްއވި އަގޮުތން، އާްނމުޮކށް ޮކމިަޝނަްށ ހުށަހެޭޅ ާބވަްތަތކުގެ މައްަސލަތަާކ ގުޭޅ ކަމާބެޭހ މު

ނާިއ ައންެހނުްނގެ ަޙއްޤުަތްއ ައދި ާޚއްަޞ އެީހއަްށ ކުޑަުކދީން މިޮގތުން، . ތަކެކެވެސިލްސިލާ ބަްއަދލުވުން 

ާއ އެުކ ރހެްލތް އެންްޑ ެޖންޑަ ތާ ގުޭޅގޮުތން މަްޝވަރާކުުރމަްށ ިމިނސްޓްރީ އޮފް ބޭނުްނވާ މީުހންަނށް ދެޭވ ިޚދުމަ 

ބައްދަލުކުުރމާއި، ބޯހިާޔވަހިކަުމގެ ަޙއްޤުން މަޙްޫރމްެވފައިާވ ފަރާްތތަުކން ކޮިމޝަަނށް ހުށަހަާޅފަިއވާ ަމްއސަލަތަާކ 

، އެކު ަބއްަދލުކުރުމާއި ްސޓްަރކްޗަރާރާއޮްފ ަހއުސިްނގ ެއންްޑ ިއންފް ގުޭޅގޮޮތން މަްޝވަރާކުުރމަްށ ިމިނސްޓްރީ

އެުކ ަބއްދަލުކުުރމާއި، ިޞއްީޙ ދާިއާރއާ ގުޭޅ ްނ ިމނިސްޓްީރ އޮްފ އެޑިއުކޭަޝނާއުނގެުނމުެގ ޙަްއޤާ ގުޅޭޮގތު

އެކު ަބއްަދލުކުުރމާއި، ޙުކުްމ ަތންފީޛުކުރުަމްށ ަދއުލަުތެގ ކުރުމަށް މިނިްސޓްރީ އޮފް ހެްލތާ ގޮުތން ަމޝްަވރާ 

ރްޒ ައދި ިޑޕާޓްަމންޓްަގއި ތިބޭ ީމހުްނނާ ުގޅޭގޮުތން މަްޝަވރާކުރުމަްށ ިމނިްސޓްރީ އޮްފ ބެލުމުގެ ަދށު  ހޯްމެއފެއަ

ެހބިލިޓޭޝަްނ ަސރވިސަްސއާއެުކ ބައްދަލުކުުރމާއި، ފުލުުހންާނ ުގޅުްނ ހުިރ އޮފް ެޕނިޓެްނަޝރީ އެންްޑ ރީ 

  .ްށފަިއވެެއވެީޓ ކޮމިަޝްނއާ ަބއްދަލުކޮގްރިމައްސަަލތަކުަގއި މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް ސަރވިސް ައދި ޕޮލިސް ިއންޓަ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރި ކަންތައްތައް  5.2.7.1

ތެލަސީިމޔާ ޤާޫނނު ިމހާރު ފާްސވެފަިއވާތީ، އެ ާޤނޫުނގެ ދަުށން ުކރަމުްނދާ ަކންތަްއތަކާއި، އެޤާޫނުނގެ ަދށުްނ 

ތަާކއި އަިދ ޤާޫނނުެގ ަދށުްނ ެހދިފަިއވާ ަޤވާިޢދުތަކަްށ ހޭލުންެތިރ ިޚދުމަތް ާދ ތެލަސީިމޔާ ުކދިްނނަްށ ފޯރުކޮްށދެުމން

ބޭސްފަުރާވ ފޯުރކޮށްދިުނުމގަިއ ިއހުމާުލވާ މަްއސަަލތަކާއި، ، ކުރުމަްށ ކޮށްަފިއާވ މަަސއްކަތްތަާކ ގުޭޅގޮުތންާނއި

، މެޑިކަލް ކައުްނސިލްެގ ދައުާރއި ، މަުލކުރަމުްނދާޮގތާިއ އަޅަުމންާދ ިފޔަަވޅުތަކާއިޢަްނ މިިނސްޓްރީ މިކަމުަގއި

މަުރކަޒުތަކާިއ  ޙީ އްޞި ިޚދުމަުތގެ ފެްނވަުރ ަކނޑައެިޅފަިއވާ މިްނވަރަްށ ަބަހއްޓާޯތ ބެލުަމްށ އްީޙ ޞި

ހޮސްޕިޓަްލތަްއ ޮމނިޓަރ ކުރުުމަގިއ ެގްނގުޭޅ ުއޫޞލުތަްއ ެދެނގަތުާމއި، ޕަބްލިކް ހެްލތު އޭިރއާއަްށ ެގނެސްފަިއާވ 

ިއކަން ެދނެަގތުާމިއ، މާެލ އާިއ ައޮތޅު ތަކުަގިއ ހިްނާގ ްޕރޮްގރާމްތަުކެގ ތެެރއިްނ ކްިލނިކްތަްއ ބަދަލުތަކަީކ ކޮބަ

ހިްނގުމަްށ ޮއންަނ އުޞޫލު ދެެނަގުތމާއި، މެޑިކަލް ަޓރމިޭނޝަްނ އޮްފ ޕްެރގްަނންސީ ެހދުުމގައި އަމަލުުކރަމުްނާދ 

އްަލީކ ޙަްނ ހުަށހަޅާ މަްއސަލަތަކަށް އޮްތ އުޞޫލު ެދނެަގުތމާއި، އަތޮުޅތަކުގަިއ ސްެޕޝަިލސްޓުން ނެިތގެ

ދުތަެކްއ ޢިޕަްބލިކް ހެލްތު ޤާޫނނާ ުގޅިެގން ެހލްތު ްޕރޮޓެކްަޝން ެއޖެންީސއެްއ އުފަްއދަިއ ޤަވާ ، ކޮބައިތޯާއއި

ކީ ކޮބައިކަމާއި ައިދ މިހާުރ އެުކލަވާލަުމންާދ ޤާނޫުނތަކާިއ އައެކުލަވާަލންޖެޭހިއރު، އެކަުމގެ ސްޓޭޓަސް

  .ންާދ މަަސއްކަތްތަކާ ގުޭޅޮގުތން މަްޝވަރާކުެރވުެނވެމު ކުުރމަްށ ކުރަކީ ކޮަބއިތޯާއއި އެ ބިްލަތއް އަވަސްޤަވާޢިުދތަކަ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަޒާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން  5.2.7.2

 ސަރވިސަސްއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރި ކަންތައްތައް 

ން ަބއިިތްއބާފައި ތިބޭ ތަްނތަނަްށ ކޮިމޝަުނން އެކި ގަޑިަގޑީގަިއ ކުއްިލއަކަށް ކުާރ ިޒޔާަރތްތަކުަގިއ ޤައިދީ 

ޖަލުތަކަްށ ަވްނަނން ހުްއދަ ނުލިިބ ުނވަަތ ުހއްދަިލބުން ދަިތވާކަްނ ކޮމިޝަަނށް ާފަހގަ ކުެރވިަފއިާވތީ، ިމކަަމށް 

ިއތޯ ެދެނގަތުާމއި ކޮމިޝަުނން ކަެމއްަގއި ގުޅަްނޖެިހއްެޖނަމަ، އްލެއް ެގނަުއަމށް ކުރެިވާދނޭކަްނތައްތަކަކީ ކޮބަ ޙަ

ނޑަައޅައިިދނުަމށާއި، ުފލުހުްނގެ ތަޙުޤީަޤށް ޖަލުަގިއ ބަްނދުކުާރ މީުހްނނާިއ  ކުްމ ޙުގުޅާޭނ ފޯކަލް ޮޕއިންެޓްއ ކަ

ުރންަނށް ޤަވާޢިުދްނ އޮފިސަ، އްެލއް ގެަނއުަމށާއި ޙަ ތަންފީޛު ުކރަުމްނދާ މީުހން ެއއްޮކށް ބަިއތިއްާބ ަމއްސަލަައށް 

ަގއި ޖަުލަގއި ހިނިގ  19،20 ބަރުންއަހަުރގެ ސެްޕޓެވަނަ  2003ޔުނިޯފމް ނުލިބޭ މައްސަަލއާ ގުިޅެގންާނއި، 

، މުަރށް ޙުުކްމކޮށްފަިއވާ މީހުްނގެ ޙުުކމް ތަންީފޛު ވަުމްނނުާދ ަމއްސަލަާއ ުގޅޭޮގުތންާނއި ޢުހާދިާސއާ ގުިޅގެްނ 

ެއއްޮގތަށް ކޯުޓތަކަްށ ހާޒިުރނުކުރެުވުމގެ ސަބަުބން ަމްއސަލަތައް ލަްސާވ ސަބަުބ ޖަލުަގއި ތިިބ މީުހން ޝެިޑއުލާ 

ޭރަޝްނ ދެެނގަުތމަާށއި، ބޭސްފަރުާވެގ ަމއްސަލަތަުކގެ ެތރޭގައި، ޮއޕަޭރޝަްނ ކުަރންޖެޭހ ފަާރތްތަކަްށ އޮޕަ

ދެްއކުމުެގ ަމއްސަލަާއއި ައިދ ޑޮކްަޓރުންަންށ ަދއްކަްނޖެޭހ ފަާރތްތަްއ ޑޮކްޓަރަށް ނު  ޞަ ނުކުރެިވ ލަްސވުާމއި ާޚއް

ދުން ފަުރވާ ނުިލބޭ މައްސަަލއަާށިއ، ޙުުކްމ ޢި ދުން ނުލިބޭ ަމއްސަލަާއއި ނަްފސާނީ ބަިލމީހުްނނަްށ ޤަވާޢި ބޭސް ޤަވާ

ތަންފީޛު ކުަރމުްނދާ ީމހުްނގެ ލިޔެިކުޔްނތައް ބެލެެހއްުޓން ަރނަގުޅ ކުރުމަްށ ކުރަމުްނާދ 

ަނ ފުރުަޞުތގެ ީމހުން ޖަލަްށ ެގްނދިުއމާިއ ެޕރޯލްެގ ނިާޒމް ަހރުަދާނކުރުމަްށ މަސައްކަްތތަްއދެެނގަުތމަށާއި، ެދވަ 

އިީލ ަބއްދަުލވުްނ ޢާ ކުރަމުްނާދ މަަސއްކަތްަތްއ ެދެނަގތުމަާށއި، ޖަުލގަިއ ތިެބ ަކއިެވިނ ނުކުރެޭވ މައްަސލައާިއ 

ުމގެ ސަބަބުްނ ައރުވާަލްނ ނުލިބޭ މައްސަަލއާ ގުޭޅގޮުތންާނިއ، ޤައިީދްނގެ ެރކޯޑްސް ަރނގަަޅށް ނުބެލެެހއްޓު

އަަހރަްށ  4ތިބޭ ީމހުްނ  އި ޙުކުުމގަ ގެ ަމހު 4ްށ ބަދަލުކުުރްނ ުނވަަތ ިތބޭ މީުހން ގޭަބްނދަކޮށްފަިއ ޙުކުމް

ތިުބްނ ަފަދ ކަްނތަްއ ދިާމާވ ަމއްސަލަާއ ގުޭޅގޮުތންާނއި، ކޮިމޝަަންށ ަޤއިީދްނ ހާޒިރުުކަރްނ ުނވަަތ  އި ޙުކުމްގަ 

ިޒާޔރަތް ނުކޮްށ ުކދިކުިދ ކަްނތަްއަތކުގަިއ ުގޅާލަިއެގން ނަަމވެްސ މަޢުލޫާމތު  ކޮމިޝަްނެގ ޓީުމން ޖަލަށް 

ހޯޭދނޭޮގތެްއ ހަަމޖެއްުސމަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓަްށ ަމސައްކަތްކުުރވާފަިއ އެކަީށގެްނވާ ުއޖޫރަެއއް ނުޭދ ަމއްސަަލާއ 

ިދނުުމަގއި ިޑޕާޓްަމންްޓެގ ަދއުރަީކ ގުޭޅގޮުތންާނއި، ޑްރަްގ ަމއްސަލަަތކުގެ މީުހންަނށް ފަރުާވެގ ފުުރަޞތު ހޯަދއި

 .ކާޑު ހަދަިއިދނުާމ ުގޭޅގޮުތން މަްޝވަާރކުރެވުެނވެ ްނޓިޓީމަާށިއ ައދި ޤަިއީދންެގ އައިޑެތޯ ބެލު ކޮބައި

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރި ކަންތައްތައް  5.2.7.3

ަންށ ރައްާކތެރިކަންލިިބޭދ ިމންަވުރ ބަާލ ެއްއވެްސ ިމްނގަޑެްއ މިހާަތނަްށ ސްކޫލްތަްއ ފަުރާމ ކުުރމުަގިއ ަދިރވަުރން

ހަދާަފއިވާަކްނ ނުަވަތ ޫނންކަްނ ޮއޅުންފިުލުވަމށާއި، އަިމއްަލ ފަާރތްތަުކްނ ކިަޔަވއިޭދ ސްކޫލުތަކަށް 

އި ލިޭބ ިމްނަވރު ބަލަ  އްކާެތިރކަންކިޔަަވއިިދނުުމެގ ހުއްަދ ދޭިއރު ްސކޫލު ފަުރމާކުރެިވފައިާވގޮުތްނ ކުިދންަނށް ރަ

ޗެކްކުރާ މިްނވަުރ ދެެނގަުތމަާށއި، ސްކޫލުގެ ެތރެިއން ކުިދންަނށް ުކރާ ިޖންސީ ޯގާނގެ ަމއްސަާލގައި ދަިރވަުރ 

އްޒަާފެމދު މިނިްސޓްީރ އޮފް އެޑިއުޭކަޝނުްނ ިމހާަތނަްށ ޢަމަލުޮކށްފަިއާވގޮްތތަްއ އޮުޅންިފލުވުަމށާއި، އައަިދ މު 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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ސްކޫލުތަުކން ަޢމަލުކުރާޮގްތތައް ެދނެަގތުމަާށއި، މިަފދަ މަްއސަލަތަކުަގއި ަޢަމލުކުރާެނ  މިފަަދ ަމއްސަލަަތކުގައި

މާޭލެގ ޅުންފިުލުވމަާށއި، އުޞޫެލއް ނުަވަތ ިމންަގނޑެްއ ެއކުލަވާލެިވ ޤާިއްމކުރެވިފަިއވާަކން ނުަވތަ ނޫންަކން އޮ

ޖިންީސ ކު ށް ސްކޫލް ޓީޗަރަަގއި ިކޔަަވމުްނދާ ާޚްއޞަ ެއހީއަްށ ބޭނުްނވާ ަދރިވަުރންނަ އްސްކޫލެ

ޢަމަލުޮކށްފަިއވާޮގްތ ިމނިްސޓްރީން  ރެވުުނ ަމއްަސލާގަިއ އެިޑއުކޭޝަންަމތު ކުހުގޯނާކޮްށފަިއވާކަަމށް ތު 

މަށްޓަކަިއ ާޚއްޞަެއހީައްށ ޭބނުްނާވ ކުިދންަނށް ދިާމެވދާެނ ިމފަަދ ުނރައްކަލަުކން ސަލާަމތްކުރު ، ދެެނގަުތމަާށއި

ިފަޔވަުޅތައް އޮުޅން ިފލުވުަމށާއި، ސްޫކލްތަކުން ޖާަގ ނުލިބުުމގެ މަްއސަލަތަްއ ފަިއވާ މިނިސްްޓރީްނ ައޅާ

ނުލިބޭ ުކދިން އަިމއްލަ ަނމުަގިއ  ސްމާކްުނގައި ަބއިެވރިާވިއރު، ވަކިަވރަކަށް ޙާ ލެވެލް ިއމްތި-ެނގަުތމަާށއި، އޯ ދެ

ެގންުގޭޅ އުޞޫުލ ދެެނގަުތމަށާއި،  ބައިެވރިާވންެޖހޭ މައްސަަލާއ ގުޭޅޮގތުްނނާއި، ކުިދްނ ސަްސޕެންޑްކުުރމުަގއި 

ެގ ަމްއޗަށް ކުރާ ދަުޢާވތަކުގަިއ އެުކދިްނގެ ކްލާސްަތއް ެގއްލޭޮގތަށް ޝަީރޢަތަށް ހާިޟރުުވމަށް މާެލ ކުޑަކުދީން

ސްކޫލްތަްއ ިހންުގމުަގިއ ޢަމަުލކުރުމަްށ ޮއްނަނ ުއޞޫާލ ުގޅޭޮގތުްނނާއި، -އަްނނަްނޖެހުާމ ުގޅޭގޮުތންާނއި، ްޕރީ

ެގ އަޚްލާޤީ ެފންަވރު ަދށްަވމުްނދާީތއާއި ޓީޗަުރްނނަްށ ކުރާ އިްޙތިރާްމކުޑަވަމުްނާދތީ، މިކަންަތްއ ސްކޫލު ކުދިން 

ވިްސނުްނނުަވތަ ސިޔާަސުތތަްއ ެދެނގަތުަމާށއި، ބަެއްއ ރަްށރަށުަގިއ  ަމށް ިމނިސްޓްީރއިްނ ެގންގުޅޭ ޙައްލުކުރު

ރްވ ޓީޗަރުން ުނަވތަ ަވގުީތ ޒަދާ ހިނދު، ރިޓީޗަރުން މަުދވުުމން ުނަވތަ ެނުތމުން، ުމޒާހަާރަތއް ކުރަުމން 

ވަކި ުމއްަދތަކަްށ ހަމަެޖއްސުާމެމުދ މިނިސްްޓރީގެ ވިސްުނން ދެެނަގތުމަާށއި، ) ރިަޓަޔރޑް ޓީޗަރުން(ޓީޗަރުން 

ުމންެގންަދާވ މިނިސްްޓރީގެ ލެވެލްަގއި ކުރަ މާރާުތގެ މައްަސލަ ހައްލުކުުރމަްށ ޢިއަީމނިްއޔާ ސްކޫުލގެ ެވއްޓިަފއިވާ 

ޕްޭލން ދެެނގަުތމަާށއި، ަމޢުލޫމާުތ  ން ގެްނގުޅޭ ޓްރީ ިދނުަމްށ މިިނސްނުސައްކަްތ ައދި މިފަަދ ކަންަތއްަތއް ވިޔަ މަ

ސާފުކުރުުމގެ ގޮުތން، ިމނިސްޓްީރއަށް ފޮުނވާ ިސޓީތަކުެގ ަޖވާބުިލބުން ލަްސާވ ަމއްސަލަާއ ުގޅޭޮގުތން އަިދ 

 .ޭޅގޮުތން މަްޝަވރާކުރެުވނެވެމިނިސްްޓރީެގ ފޯަކލް ޮޕއިންެޓއް ަކނޑައަަޅއިިދުނމާ ގު

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރި ކަންތައްތައް  5.2.7.4

ގެ މަޢުާލމާތު ާސފުކުރުމަްށ )ންބަުރްނނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ އިސްޭބފުޅުންމަޖިލިްސ މެ(ހައި ޕްރޮފަިއލް ޭބފުޅުން 

ކާޑު ުނވަތަ ުފރިަހމަ މަުޢލޫމާތުަތއް ނެތްަކމަށްބުނެ، ޑެންޓިޓީ ުމން، އައި ސަރިވސްައްށ ފޮުނވުމޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް 

މަޢުލޫާމތު ސާފުުކރުމަްށ ެއ ، މީުހންެގ ަމްއސަލަ ތަކުަގއި ކުރާ ހަްއޔަރު، އިއެމަޢުޫލމާތުަތއް ނުލިބޭ ަމއްސަަލއާ

ސަރވިސްައށް ވަިކ  ސަރވިްސއަްށ ެދންެނވުުމން، އެަފރާތްތަުކެގ ރެކޯްޑސް ނެތްކަަމްށ ބުާނ ަމއްސަލައާ، އެ 

ފަރުުދން އަނގަ ބަހުން ހުށަަހޅާ މައްސަަލތަކަށް ެއދެޭވ ަޖވާބު ނުިލބިގެން، މިކޮިމަޝނަށް އެކަްނ ބަާލދިުނމަށް 

އެމަޢުޫލމާތު ސާުފކުރުމުން، އެ ަސރވިްސގެ ރެކޯްޑސް ތަކުްނ ުނަދއްކާކަމަްށ  ަމއްސަލަތަުކގައި، އެދި ހުަށހެޅޭ

ިނޔާާއ ގުޅިެގްނ ހުަށހެޭޅ ަމްއސަލަތަކުަގއި ައވަހަްށ ޯހުދމަްށ ބޭުނންާވ ބުނާ މައްސަަލއާ، ލާިއންސާީނ އަ

ަގއި "ހައްަޔރު ކުެރޭވ މީހާެގ މަޢުލޫާމތު ފޯމު"މަޢުލޫާމތުތަްއ ުނލިބޭ ަމއްސަލައާ، ލާިއންސާީނ ައނިާޔއާ ގުިޅގެން، 

ވުުމން، އެީމހަކު ހުީރ ަރށުްނ ޟިރުުކރުމަްށ ދެްނނެ ޙާެގ ބަާޔްނ ެނގުަމްށ ކޮިމޝަނަްށ 'ހަްއޔަުރ ކުިރ ުފލުސް މީހާ'

ލާަގިއ ޙަަތޙްޤީޤުަމރު، އިވަްސ ުވމުްނެވސް ބުނާ މައްަސލައާދުމަސް  3ނުަވތަ  2ކަމަްށ ތަކުރާރުކޮށް އި ބޭރުގަ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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ގޮުތެގ ތަފްޞީުލ  ޢަމަލުކުރާއިަގއި ފޯނު ކޯލު ނުލިޭބ މައްސަލަ ، ބަންދުކޮްށފަިއވާ މީހުްނނަށް ޢާއިީލ ބައްދަުލވުާމއި

ޮގްތތަކާއި ާޢއިލީ ަބއްދަުލވުްނ ައިދ ފޯނު ކޯްލ ކެްނސަލް ކުާރ ެހދިފަިއވާ އުޞޫަލށް ަޢމަލުކުރާއަިދ މިކަަމށް 

 ،ކުރަމުްނދާ ަޖލުތަކުގައި ދުކުާރ މީހުން، ޙުކުްމ ަތންީފޛުލާަގިއ ަބންޙަތަޙްީޤޤުމަރު، ނާއިހާލަތްތަާކ ުގޅޭޮގތުން 

 އާަސރވިސަސް  ޓެްނޝަީރ ެއންޑް ިރހެބިލިޓޭަޝންއުޞޫުލ އަިދ ިޑޕާޓްަމންްޓ އޮްފ ެޕނި ބަންދުކުުރުމގަިއ ގެްނގުޅޭ 

 ަޖލުތަކުގަިއ ަބްނުދކޮށްފަިއވާ ،ަސރވިްސއާ ވެަފއިާވ ެއއްބަްސވުާމ ުގޅޭގޮުތންާނއި ޕޮލިސް މިފަަދ ޙާަލތްތަުކގަިއ 

 ރާކުއެސްިއްނ އެދިަފއިާވނަަމ ަޢމަލު.އާރ.ޕީ.މަްށ ޑީނު ެގ ެބލުމުެގ ދަަށށް ަބަދލުކޮށްދިހަިއ ރިސްްކ ީމުހން ފުލުުހން

ލާަގިއ ބަްނުދކޮށްފަިއާވ މީުހްނ ޙުކުްމ ތަންީފޛުކުރަމުްނާދ ަޖލުތަކުގަިއ ޙަގޮާތ ގުޭޅގޮުތްނނާއި، ތަޙްޤީޤުަމރު

ނާޑލާ މައްސަަލއާއި، ޢި ބަންދުކޮށް، އެީމުހންަނށް ލިިބދޭ  ާނޔަުތގެ ގޮުތގައި އެ ަފރާުތްނ ބަލަީނ ޢިނާަޔތްަތއް ކަ

ައހަުރ  1ާލގަިއ ަބންދުކޮްށަފއިާވ ީމހުްނެގ ަތޙްޤީޤު ުނނިިމ ޙަޤީޤުަމރުކޮންކަންަތއްތަކެްއެގ މައްަޗށްޯތއާއި، ތަޙް

މުްނާދ ުކރަ ައހަަރށް ަބންދުޮކށްފަިއވާ މަްއސަލާަގއި، ެއމީުހންެގ ަތްޙޤީޤު ައވަސްކުރުަމށް މަސައްަކތް 2ނުަވތަ 

ރުާވ ދިުންނ ލަްސާވ ގޮުތެގ ތަްފޞީާލ ގުޅޭޮގތުްނނާއި، ަހއްަޔރުކުރެޭވ އަިދ ަބންދުކުެރޭވ ީމހުްނނަްށ ޭބސްފަ

މައްސަަލއާ ގުޭޅޮގތުްނނާއި، އަތޮުޅ ވެީހަގއި ަހްއަޔރުކޮށް ަބންދުކުެރވޭ އަްނހެުނން ަބންދުކުުރމަްށ ވަިކ ގޮިޅއެްއ 

ޮގޅިއެއް ހަަދން ރޭވިަފއިޭވތޯ ައިދ އެކަމުެގ  ޞައް ޚާހަދާަފއިޭވތޯާއއި، ގޮޅިެއއް ަހާދފައި ެނތްަނމަ ވަކި 

ގޮުތގެ ތަްފޞީލު އޮުޅންފިުލވުަމށާއި،  ޢަމަުލކުރާ ްއސަްށ ެގްނދެޭވ ައންެހނުްނނާެމދު ތަފްޞީާލއި، ިމާހރު އަތޮުޅވެ

އަންެހުނން ަހްއަޔރުކޮށް ަބންދުކުުރމުަގއި، ައދި އެްއތަުނން އަެނއްަތަނށް ެއމީުހން ޮގަވއިެގން ދަުތރުކުުރމުަގއި، 

ށްރަުށގަިއ ިހނާގ މަްއސަލަަތއް ެބލުމުަގިއ ރަ ، އިއަންެހން ފުލުުހްނ ބައެްއ ފަަހރަްށ ހަރަކާތްެތރި ނުާވ މަްއސަލައާ 

ރަށްރަުށަގއި މަަސއްކަތް ކުާރ ފުލުުހންަނށް މައްސަަލަތއް ަޙވާލުކުރުުމަގއި ކޮްނފްލިކްޓް އޮފް އިންްޓރެސްަޓށް ބަާލ 

ލަިއ ނުމުާރ އަ ޮގތުގެ ތަފްީޞލު އޮޅުްނފިލުުވަމށާއި، ކޯޓު  ަޢމަލުުކރާ މިްނވަރަކީ ކޮބަިއކަމާއި، އެަފދަ ާޙލަތެްއގައި

ާނ ކުޑަކުދީން ގުޭޅގޮުތންާނއި،  ބުުނމާުނދައްާކ ކަމަށް ުބނާ ިމކަން ސް ތަކުންެރކޯޑް އާއި،ގޭެގއަްށ ަވންަނ މައްސަލަ 

ގުޅޭ މައްސަަލަތކުގައި އެކުިދންާނ އެކަީށގެްނުނާވ ގޮަތށް މުޢާމަާލތް ކުރާ މައްަސލައާ ގުޭޅގޮތުްނާނއި ައިދ 

ުނވަަތ ަމދުކުރުުމގެ ގޮުތން، ަޖލުތަކުގަިއ ަހރުކުރެވިަފއިާވ ލާއިންާސނީ ައނިާޔ ުހއްޓުުވުމގެ ގޮުތން 

ސަރަވއިލަންްސ ކެމެރާތަުކެގ ކޮްނޓްރޯލް ފުލުުހންެގ ބެުލމުެގ ދަަށްށ ގެަނއުްނ އަިދ ފުލުހުްނެގ ބެލުުމގެަދށުަގިއ 

ާރތަކުެގ ކޮންޓްޯރްލ ަތންަތނުަގއި ެބހެއްޓިަފއިާވ ސަރވައިަލްނސް ކެމެ ތިއްބާ އިަހއްަޔރުކޮށް ބަްނދުކޮށްަފއި ބަ މީހުން 

 .އެހެްނ ފަާރތަކާ ަޙވާލުކުރުާމ ގުޅޭޮގުތން މަްޝވަރާކުެރވުެނވެ

 ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރި ކަންތައްތައް  5.2.7.5

ހަަޅއިފިަނމަ، ުހށަ) ީޕއައިސީ(ިއ ޕޮިލސް ިއންެޓގްރިީޓ ކޮިމޝަނަްށ ޮކމިަޝނަށާމިގުޭޅ މައްސަަލއެްއ  ލުހުްނނާފު

އެހީެތިރވާްނވީ ިކހާަވރަކަށްކަމާއި،  ީޕައއިސީައށްމިކޮމިަޝނުްނ ައދާކުރަްނީވ ރޯލަީކ ކޮބައިޯތއާއި، ިމކޮމިޝަުނން 

ބަލަީނ ކިާހވަރަކަށްކަާމއި އަިދ ބެުލމުަގއި މިާހުރ  ްނެގ ައނިާޔއާ ގުޭޅ މަްއސަލަތައް ރަށްރަުށްނ ުހށަަހޅާ ފުުލހު

ފޮުނުވާމމެުދ ގޮެތއް ޕީައިއސީ ައްށ އި، ަރށްރަުށްނ ހުަށހަާޅ ައިނޔާެގ މަްއސަލަތަްއ ޢަމަލުކުރަުމންާދ އުޞޫލުތަކާ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
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 ނިްނމުުމގަާއއި، ބަޔާން ެނގުާމއި ހެކި ހޯުދމުަގއި ޢަމަލުކުރަުމން ެގންދާ ގޮްތ ެދނެަގތުމާއި، މީުހން ބަންދުކޮށް 

ުމންާދތީ، އެކަާމ ެމުދ ަގއި، ާލއިްނސާީނ ައނިާޔެގ ޢަމަުލ ިގަނ ވަ ހައްަޔރުކޮށްަފިއ ތިޭބ ތަންާތނ

 ަލތަްއ ބެލުމުގެ މުިހންުމ ކަމާ ގޮތް ެދނެަގތުމާއި، ދެ ޮކމިަޝން ުގޅިެގްނ މައްސަ ޢަމަލުކުރަުމންެގްނދާ

 ޕީައއިސީ އިން ބަލަމުްނދާ މަްއސަލަތަްއ މިކޮިމޝަުނން މޮނިަޓރ ކުރާިއރު، ޕީައއިސީ އިްނ ގުޭޅގޮުތންާނއި، 

ފޯކަްލ ޕޮިއންެޓްއ  އަދި  ިހއްސާކުުރމާ ީވހާެވސް އަަވހަކަްށ މިކޮިމޝަނާ  ނިުމމުން، އެކަން އި ަބލަ އެމަްއސަލަެއއް

ނޑައަަޅއިިދނުާމ ެމދު މަްޝވަރާުކރެުވނެވެ   .ކަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި  5.2.7.6

 މަޝްވަރާކުރި ކަންތައްތައް 

ެގއްިލފައިވާ ފަރާްތތަަކށް ބޯިހޔާަވހިކަްނ ފޯރުކޮށްިދނުަމށްޓަކަިއ  ސުނާމީ ކާިރޘާައށް ފަހު ޯބހިާޔވަހިކަން 

ހުރިހާ މަސައްަކތްތަކުެގ މަޢުޫލާމތު އޮުޅންފިުލވުަމށާއި، ިމގޮުތން، ސުނާީމ  މިނިސްްޓރީން ުކރަމުްނ ެގްނދާ

ްނާދ ހަުއސިން މަށް އަަޅމުކޮްށ ިދނު ރުްނ ފޯބޯިހޔާަވހިކަ ށް ވާ ަފރާްތތަކަކާރިޘާއަށްަފހު ަރށް ަބދަލުކޮށްަފއި 

ާދންޫދގަިއ ައޅަުމންާދ .ގއ ،ގިީލގަިއ އަަޅމުްނާދ ެގތަކާއި ނިވލި .ގއ ާނއި،ްޓތަކުެގ ަމސައްކަާތ ބެޭހގޮުތންޔުނި

ގެަމނަފުީށގަިއ ައޅަމުްނާދ ެގތަކުެގ ިއތުުރން އިުތުރ ރަްށތަކުަގިއ ެގ އަަޅުމންާދނަަމ އެކަމުެގ . ގއ ،ގެތަކާއި 

ކޮްށަފއިާވނަަމ  ަރށެއް އާރާްސތުކުުރމަށް ޕްޭލން ީމ ކާރިޘާައށް ފަހު އެްއވެސްތަފްޞީުލ އޮުޅން ފިލުވުަމށާއި، ުސނާ

ޕްރޮޖެކްްޓެގ ދަުށން ދޫކުާރ  ގ ޕްރޮޖެކްްޓ އަިދ ވެށިަފހި މާލެ އެކަމުެގ މަޢުޫލާމތު އޮުޅންފިުލވުަމށާއި، ހަުއސިން 

ދަލުވެަފއިވާ އެެހން ަރށްތަކުެގ ދުާވފަރަށް ބަ .ފްލެޓްތަކާއި އޭެގ މަޢުލޫާމތުަތއް ސާފުކުރުމަާށއި، އެޮގތުން، ރ

 .ަހތިފުިށްނ ހދ .ފަރާރްތަކަްށ ޯބިހޔާަވހިކުރުުމެގ ްޕލޭްނ ކުރިަޔށްާދޮގތުެގ މަޢުލޫާމުތ އޮޅުންފިުލުވމަާށއި، ހއ

އަށް ަބަދލުކޮށްފަިއވާ ަފާރތްތަކުެގ ބޯިހާޔވަިހ ކުރުުމގެ މަޢުޫލމާތާިއ އެަކން ުކރިޔަްށ ގޮސްފަިއާވ ހިސާުބ ހަނިާމދޫ 

ޮނޅިަވރަްނފަރަށް ަބދަލުކޮށްަފއިވާ ރަށްތަުކން މިހާަތނަށް ެގދޮުރ ނުލިބި ތިބި ީމހުންަންށ  .ުވމަާށއި، ހދއޮޅުންފިލު 

ގެޮދރު ަހމަެޖހިެގން ދާނެ ތާރީުޚ އޮުޅންފިުލވުމަާށއި އެަކންަތއްަތްއ ހަަމޖެއްުސމުަގއި ލަްސވަުމންާދ ސަަބުބ 

ަފއިާވނަމަ، އެކަްނ ކުރިައްށ ސް ިޢާނަޔތެއް ަކނޑަައޅާއެްއވެ ެއފަރާތްތަަކށް ަސރުކާރުން ޭދނެ، ދެެނގަުތމަާށއި

ެދނެަގތުަމށާއި، ެވިށފަހި ާމެލ  ަތއް ުނވަަތ ަފރާތް މިކަްނ ބަލަަހއްަޓމުްނާދ ފަާރތް ގެްނދާެނ އުޞޫުލ ދެެނގަުތމަާށއި،

ތަުކގެ ބިންތަްއ ކެޓަގަީރްނ ފްލެޓް ދޫކުރުްނ ލަސްވަުމްނދާ ަސބަބު އޮުޅންފިުލވުަމށާއި، ަރށް-ޕްޮރގްރާްމގެ ދަުށން ސީ 

ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލު ނުުކރުުމެގ ސަބަބުން ޯގތި ދޫކުުރމަށް ހުރަސްަތއް ކުިރމަތިލާްނޖެޭހތީ ިމކަންތަްއ 

އްލުކުރުަމށް ިމނިސްޓްީރއިން ުކރައްަވުމން ެގންަދވާ މަަސއްކަްތތަްއ ދެެނގަުތމަާށއި، މިނިސްްޓރީައްށ ދިާމާވ ޙަ

ެވެދވޭެނ ގޮްތތަކާމެުދ މަްޝަވރާކުރުމަާށިއ ައިދ ިމނިސްޓްީރެގ ފޯކަލް ގޮްނޖެުހންތަކަްށ ކޮމިޝަުންނ އެީހތެރި

ނަޑއަޅަިއދިުނމާ ެމުދ މަްޝވަރާުކރެުވނެވެ   .ޕޮިއންޓެްއ ކަ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
58 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރި ކަންތައްތައް  5.2.7.7

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީުހންގެ ޙުކުމް ތަްނފީޛުކޮށް ނިެމން ގާްތވުުމްނ ާނ ުގުޅންހުރި މަްއސަަލތަކުގަިއ ކުޑަކުދީން

ޙައްލެްއ  ޖެންަޑރައށް އެަކން ެއނުގމަކީ މުހިްނމުކަެމއްކަަމށް ެޖންޑަރއަްށ ފާހަގަުކރެވިަފިއވާއިރު، މިކަަމށް 

މައްސަަލތަކާުގޅިގެްނ  އެކިެއކިފަިއާވ މަސައްަކތްތަކަީކ ކޮބައިކަން ެދެނގަުތމަށާއި، ށްހޯދުަމށް މިނިްސޓްރީން ކޮ 

ެގ ކަންކަްނ ކުޑަކުދީން އްެގ ޙާަލތުަގއި މޯލްިޑްވސް ޕޮލިްސ ަސރވިްސގެ ބެުލުމގެ ދަަށށް ގެްނދެޭވ ވިކްޓިމެ 

މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް ަސރވިްސާއ ގުިޅގެްނ ބެެލހެއްޓުުމެގ އިްނތިޒާްމ ަހމަަޖްއސާފައިާވޮގތަކީ ކޮބައިކަްނ 

ެގ ަމއްސަލަތަާކ ުގޭޅ ަމޢުލޫމާުތ ބެލެހެއްޓުުމެގ އިންިތޒާްމ މާލޭެގ އަިދ އަތޮުޅތަކު ،ދެެނގަުތމަާށއި

ެގ ހިޔާާއއި، އަާމްނހިާޔ ައދި ާޚްއޞައެީހއަށް ކުޑަކުދީން ހަމަަޖއްސާަފއިާވޮގތުެގ ތަްފޞީުލ ެދނެަގތުަމށާއި، 

ސަލަތައް ތަާފތު މައް  ަގިއ،ކުރުމު ބެލެެހްއޓުމުެގ ިޚދުަމްތ ރަނގަޅު ުހްނެގ ަމރުކަޒުތަކުަގިއ ކުިދން ބޭނުްނާވ މީ

ފާހަގަކުެރޭވއިރު، މިފަަދ ަމްއސަލަތައް ަޙއްުލކުރުމަށްޓަކަިއ މިއަަހރުެގތެޭރގަިއ ކުރެުވނު ަމސައްކަތްަތއް 

ދެެނގަުތމަާށއި، ިމގޮުތން، މުަވއްޒަފުްނ ިއތުރުކުެރވިފަިއާވ ިމްނވަރާއި، ުމަވއްޒަފުްނަނށް ތަްމރީްނ 

ިބލިޓޭޓްކުރުމަްށ ަމސައްކަތްކުެރވޭކަްނ ައދި ކުެރވޭ ަމސައްކަުތގެ ހެކުިދން ރި، ދިުނމަށްކުެރވިަފިއވާ މަސައްކަްތތަާކއި

ކަންކަން އި، މުަގިއ އުޞޫލުތަެކްއ ހަމަަޖއްސަތަފްޞީާލއި، ަތފާތު ބެކްގްަރުއްނޑްތަކުގެ ކުިދްނ ބެލެހެއްޓު 

ެލެހއްޓުުމގަިއ އިންިތޒާމްކުެރވިަފއިޭވތޯ އަިދ ިއންތިާޒމްކުރެިވފަިއވާަނމަ، ަހމަެޖިހފައިާވގޮްތތަކާއި، ކުިދން ބެ

މަސައްކަތްކުާރ މުަވއްޒަފުްނެގ ޕަރޮފމަންްސ ެޗކްކޮށް ުކދިްނ ގެްނގުުޅމުަގިއ ދިާމާވ ަމްއސަލަތަކުަގިއ 

ގިަނވާކަްނ ފާަހަގ  ކުަޑކުދީން ނަފްާސީނ ަމްއސަލަ ދިާމާވ  ުގޅޭޮގތުްނނާިއ، ޒަފުްނނާެމުދ ަޢމަލުކުރާޮގތްަތކާމުަވއް

ންާވ ީމހުްނގެ މަރުކަުޒގަިއެވސް މިަފދަކުިދްނ ބައިިތއްބާަފއިާވއިރު މިަފަދ ކުރެވޭިއރު، ައިދ ޚާްއޞައެީހއަްށ ބޭނު 

ެދނެަގތުަމށާއި،  ަތއް ކުދިްނނަްށ ދެޭވ ިޚދުަމްތ ަރަގޅުކުރުމަށްޓަަކިއ މިއަަހރުެގތެޭރގަިއ ކުެރވުުނ ަމސައްކަތް

ށް ަހދާަފއިާވ މަރުކަޒުެގ ެއހީއަްށ ބޭުނންާވ މީުހން ބޭިތއްުބމަޞައް ކުޑަކުދީންެގ ިހާޔއާއި އަާމންިހާޔ އަިދ ޚާ

ކަންތަްއތަްއ ިހްނގުަމށްޓަކައި ލިުބނު ަބޖެޓް ކުީރ އަހަާރ އަޅާބަާލިއރު ެއއްެވސް ިމންަވރެްއ އިުތރުެވފައިވާަކން 

ަލިއންގެ ަބއެއްަކމަްށވާއިުރ ެއ ހެލްޕް އަކީ އިންޓަރނޭަޝނަލް ޗަިއލްޑް 1412ނުަވތަ ޫނންކަން ދެެނގަުތމަާށއި، 

ތަކުގަިއ ާޤއިމްކުެރވިފަިއާވ ހެއްޓުުމެގ އިންިތޒާމް މިާހުރ ހަަމެޖހިފަިއވާޮގްތ ެދެނގަުތމަށާއި، އަތޮޅު ލަިއްނ ބެލެ ހެލްްޕ 

ތަކުގެ ިޚުދމަތްަތއް ަރގަޅުކުުރމަްށ އެޅިަފިއާވ ) އެފްސީއެްސސީ( ރެން ަސރިވސް ސެންަޓރުލީ އެންޑް ިޗލްޑްފެމި

 އް މީހުްނގެ މަރުކަޒަށް ެގންިދއުމަްށ ބޭުނންާވ ފަރާތްތަ  ފިޔަަވޅުަތއް ޮއުޅންފިލުުވމަާށއި، ާޚއްޞަެއހީައށް ޭބނުްނވާ

 ީރޖަނަްލ ޮހސްޕިޓަުލގެ (ށް ދެއްކުުމަގއި ާމލެ ެގނަުއމުެގ ަބދަލުަގއި އެައށްުވރެ ފަޭސހަ ގޮތަަކށް ކަ ޚާއްަޞ ޑޮކްޓަރަ

ބަލިމީާހ  )ކާ ވާހަކަަދއްަކއިެގން ބަލިީމާހ އެސެސް ކުެރވޭނެަފދަ ގޮތަކަށް ޑޮކްޓަރ މާލޭެގ ސައިކިއޭޓްިރްސޓަ

އެސެސް ކުެރވޭެނ ނިޒާެމއް ާޤއިްމކުރެވޭެނފަަދ ޮގަތކަށް ވިްސނާަފއިޭވތޯ ެދެނގަުތމަށާއި، މައްސަަލތަކާ ުގޅިގެްނ 

ގެ އެފްީސެއސްސީ ެދނެަގތުަމށާއި، ައޮތޅުތަކުގެ  ަތއްކުދިްނގެ އެެސްސމަންޓް ހެުދމުަގިއ މިހާރު ެގންުގޭޅ މިްނގަޑު

ިއޒްކުރުަމށް މިހާުރ ކަންކަްނ ރޭވިަފއިާވގޮްތ ައދި މައްސަަލއެްއެގ ރިޯޕްޓ މަސައްކަްތތަްއ ޮމނިޓަރކޮްށ ސުަޕރވަ

ެޖްނޑަރ އިްނ ެހލްތް ެއންޑް ލިބޭ ހިސާބުން އަތޮުޅތަކުން މަްއސަލަކުރިއަށް ެގންިދއުުމގައި މިިނސްޓްރީ އޮފް 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
59 
 

 ެބލޭެނ ނިޒާމަކާއި  ހަށްއަވަ  އް އްސަަލތަތަކުން އަތޮުޅތެޭރގެ މައެފްސީއެްސސީ އަދާކުާރ ަދއުުރ ދެެނގަުތމަާށއި، 

އަދި ީސރިއަްސ މައްސަަލތަކުަގއި ކުއްާޖއަށް ަކއުންސިިލންގ ޭދންޖެހޭ ޙާލަުތގަިއ އެރަށަަކށް ަދުތރުކުރުމަްށ 

  .ަމޝްަވރާކުރެުވނެވެޮގތް ޮއޅުންފިުލުވމާ ގުޭޅގޮުތންހަމަަޖއްސާަފއިވާ 

ވިތް ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ އޮން އެކްސަސް ޓު އެޑިއުކޭޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރަން  5.2.8

  ޑިސެބިލިޓީސް 

 ސަާޤފީ ައދި  އިްޖތިމާޢީ  ،އިޤްތިާޞދީ

ވަަނ  2012 ދަުށން ޙައްޤުތަކުގެ

ނޭަޝނަްލ 'އަހަރު ަފށާަފއިވާ 

އިންކުައީރ ޮއްނ އެކްސަްސ ޓު 

އެޑިއުކޭަޝްނ ޮފރ ޗިލްޑްަރްނ ވިްތ 

ިމއަހަުރވެްސ ' ޑިސްއެބިލިޓީސް

ަމްނ އުހި . ކުރިއަށް ގެްނެދވުެނވެ

 22ޤާނޫުނގެ ނުެގ ރައިޓްސް ޮކމިޝަ 

 ެގ ަދުށން )7) (ށ(ވަަނ ާމއްާދގެ 

އެްއވެސް ީމހެްއގެ އިްނސާީނ 

ޙައްޤަކަްށ ުއނިކަމެްއ ލިބިްއޖެކަަމްށ 

ށް ޮކމިަޝނަްށ ނުަވތަ ލިިބާދެނކަމަ

މުކޮްށ ންފެނިްއޖެަނމަ، ޢާ

ހުޅުވާަލއިެގްނ ނުަވތަ ހުުޅވާުނލާ 

ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ ބާުރ ކޮިމޝަނަްށ 

ެތރިކަްނ ނުކުޅެުދން، ލިބިދީފަިއވާތީ 

ހުންަނ ުކިދްނނަްށ ުއނގެުނމުެގ 

ފުރުޞަތު ިލބިފައިވާ މިްނވަުރ 

 2012 ،ދެެނގަުތމަށްޓަަކއި

ޖުލައިއަްށ  2013އިްނ  ނޮެވންބަރު

ނޭަޝނަލް އިންކުައރީ ޮއްނ '

އެކްސަސް ުޓ އެޑިއުކޭަޝން ޮފރ 

މި ' ޗިލްޑްރަްނ ިވްތ ޑިސްއެބިލިޓީސް

މުިޅ ރާްއޭޖެގ  ިއންދާއިރާ 

ިމގޮުތން، . ޓާަފއެވެށްިމ އިންުކއަރީ ވަީނ ފަ ކަންކޮޅުތަކުަގއި

 22ައތޮެޅްއގެ  11ކުީރކޮޅު  2013އިން ެފިށގެްނ  2012

ރަށަށް ިޒޔާަރތްޮކށް، ކަމާގުޭޅ ިއދާރާތަާކއެކު ިމާދއިރާާއ 

ގުޅުްނ ހުިރ މައްސަަލތަކާއި ދިާމވެފަިއވާ ަދތިތަކުެގ 

މިއަޮތޅުތަކާިއ ރަށްަތްއ  .މަޢުލޫާމތު ވަީނ ޯހދާފަެއވެ

ޚްިތޔާރުކޮށްަފިއވަނީ، ނޭަޝނަްލ ސޯޝަލް ޕްރޮެޓކްޝަްނ އި

އޭެޖންސީގެ ނުުކޅެދުްނތެރިަކން ުހންނަ މީުހންގެ ަދފްތަރަްށ 

ބަލައި، ނިސްަބުތން އެްނމެ ގިަނއިްނ ނުކުެޅދުްނެތރިކަްނ 

ޭނޝަނަްލ . ހުރި ުކދިްނ ތިިބ ރަްށތަްއ ާފހަަގކޮށްގެްނެނވެ

ންގ ެޕނެލްެގ އިންކުައރީެގ ެއޑްވައިަޒރީ ބޯާޑިއ ިހއަރި 

މެމްބަުރްނގެ ގޮުތގައި ަކމާުގޅުންުހރި ާދިއރާތަކުެގ 

ނޭަޝނަލް ިއންުކއަރީެގ ައދި . ތަޖުރިބާކާުރން ިހމެެނއެވެ

އެަފރާްތތަކުންެވްސ ަވީނ އަޑުއެުހންތަުކގަިއ 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ގައި ބޭއްވި  2013މެއި  23

  ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން 
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ީމެގ އިުތރުން،  .ެއވެބައިެވރިވެފަ 

ހޯުދނު މަޢުޫލމާުތތަކަށާއި، ނޭަޝނަްލ 

ވާލަިއެގން އިންކުައރީެގ ާޢްނމުކޮށް ހުޅު 

ބޭއްުވމަްށ ަހމަޖެހިަފިއާވ 

އަޑުއެުހމުަގިއ ބަޔާްނ ދޭނެަކަމށް 

ފަިއާވ ފަާރތްތަކުްނ ިލޔެަފއިާވ ބުނެ

ބަޔާްނތައް ހޯުދމުގެ މަސައްަކްތތަްއ 

- ކުރިއަްށ ގެްނދިުއމާއި، ްޕރީ

ޓް ދަތުުރތަކުަގިއ ޒި ވިހިއަިރންގ 

ހޯދާަފއިާވ މަޢުޫލމާތުތަުކެގ ަމއްަޗށް 

މުެގ އެކުަލވާލު  ރިޢާަޔތްކޮްށ ިރޕޯޓް 

މިއަަހރު ތެޭރަގއި  އް މަސައްކަްތތަ

  . ވުެނވެކުރެ

ތަކުެގ ސިީޓ ވިިޒޓް މީެގ އިުތރުން، މާލެ

ޒިްޓކުރުމާއި، ތެރެިއްނ ސްޫކލްތަކަްށ ވި

ސްކޫލުތަކާއި، ެބލެނިެވރިްނނާއި، މިާދއިރާާއ 

ގުޭޅ ުމއައްަސސާތަކާއި، ޓީަޗރުންާނއި، 

 ދިްނނާއި ނުކުޅެުދންެތރިކަްނ ހުްނނަ ކު 

ްނނާއި، އެކުިދންެގ ެބލެނިެވރި

ުހންަނ މީހުްނެގ  ރިކަން ތެ ނުކުޅެުދން

ނަަމވެްސ  ،ކޮށް ޖިސްޓަރީދަފްަތރުަގއި ރަ 

ސްކޫލަށް ނުދާުކދިްނެގ ޭގެގއަްށ 

ީމެގ ިއތުުރްނ . ޒިޔާރަތްޮކށްފަިއެވއެވެ

އިންކުައރީައށް ބޭނުްނވާ މީޑިާއ ޕްޭލްނ 

އެކުލަވާުލމުެގ މަަސްއކަތްކުރުމާއި، 

ދަތުުރތަްއ ެގްނާދނޭޮގތުެގ  ތަުކގެއަޑުއެުހން

 23މެއި  2013ޕްލޭެނއް އެކުލަާވލައި،  

ީރ ބޯޑު ަގއި އެްޑވަިއޒަ 30އަދި 

ލިުޔމުްނ ލިބިފައިާވ ، ބައްދަުލވުެމްއ ާބއްވާ 

  . ެއނަަލއިޒްކުރުުމގެ މަަސއްކަތްކުެރވުެނވެބަޔާްނތަްއ 

ްނ ެގން ީމޑިއާއަްށ އެކިަފަހރު ަމތިއަިދ ިއންކުއަީރއާ ގުޅި

. ބަްއަދލުކުރެވުެނވެ އި، މީޑިާއގެ އެިކފަރާތްތަކާލޫާމތު ދިުނމާ މަޢު

ތަްއޔާރުކޮްށ އަދި ިއންކުއަީރަގއި ބޭުނންކުާރ ީމޑިއާ ްސޕޮޓްަތއް 

 6ަވަނ އަަހުރ ތެޭރ  2013. ބޭނުންކުަރްނ ެފށުެނވެ

ރަެށްއގަިއ އަުޑއެުހންަތއް ކުިރއަްށ  10އަތޮެޅއްަގއި، ުޖމްލަ 

ފަރާަތކުން ަބޔާްނ  233މްަލ ައިދ ޖު. ގެްނގޮސްަފއިެވެއވެ 

ައދި ނުިނމިހުިރ އަޮތޅުތަކުެގ އެޑުއެުހންަތްއ . ދީފަިއވެެއވެ

ވަނަ އަަހުރގެ ެތރޭަގިއ  2014، ކުރިއަށް ގެްނިދއުމަާށއި

.ނޭަޝނަްލ ިއްނކުއަރީެގ ރިޕޯުޓ ނިްނމުމަްށ ރާވާަފއިެވއެވެ

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ގައި ބޭއްވި  2013މެއި  30

  ތެރެއިން



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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  ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތަކުގެ ތަފްޞީލު  5.2.8.1

 

 އަޑުއެުހންތަުކގެ އަަދދު   އަޑުއެުހންަތއް ޭބއްުވނު ތާރީޚް   ރަށް   ތޮޅު އަ #

  .ށ 1
  20  1އަދި ޖުލައި  30ޖޫން  2013  ނަދޫފު

  18  3އަދި  2ޖުލައި  2013  ކޮމަންޑޫ 

  13  5އަދި  4ޖުލައި  2013  ވެލިދޫ   .ނ 2

  .ހއ 3
  27  18އަދި  17އޮގަސްޓް  2013  ދިއްދޫ

  17  20ދި އަ 19އޮގަސްޓް  2013  އިހަވަންދޫ 

  .ހދ 4
  28  22އަދި  21އޮގަސްޓް  2013  ކުޅުދުއްފުށި

  18  24އަދި  23އޮގަސްޓް  2013  ވައިކަރަދޫ

  .ސ 5
  24  24އަދި  23އޮކްޓޫބަރު  2013  ހިތަދޫ

  34  27އަދި  26އޮކްޓޫބަރު  2013  މަރަދޫ

  34  05އިން  02ޮނވެމްބަރު  2013  ފުވައްމުލައް   .ޏ 6

 233  އަދަދު  އަޑުއެހުންތަކުގެ ޖުމްލަ
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 ތރެއިން 

 ން ތެރެއި

ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެ ތެ

ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެ ތެ

  

  

ފުނަދޫގައި ބޭ. ގެ ށ

ކޮމަންޑޫގައި ބޭ. ގ ށ

  ފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

މައްސަލަތައް ބެލުން 

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ

ޝަނަލް އިންކުއަރީގެ

ރއިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް
  2013ޕޓު 

  

ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މަ

ނޭ

ނޭ

މަން ރަޔު ހި
އަހަރީ ރިޕޯޓު

 އިންސާނީ ޙަ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން
63 
 

  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް ޤާއިމުކުރުން  5.3

ކާ ގުޅޭޮގުތން، ިދެވިހ ޤަގަިއ ިއންާސނީ ޙައް)މ(ަވނަ މާްއދާެގ  20ރައިްޓސް ކޮިމޝަްނގެ ޤާނޫުނގެ  ަމންއުހި

ހޭލުންެތރިކަްނ ިއތުރުކުުރވައި، އެަޙއްޤުތަކަްށ  ރައްިޔތުްނނާއި، ރާއްޭޖގަިއ ދިިރުއޅޭ ެއހެިނހެްނ ީމހުްނގެ މެުދަގއި

 21ރުމަްތތެރިކޮްށ ހިތުުމެގ ރޫުޙ ާއލާކުރުމުެގ މަސްޫއލިއްަޔތު ޮކމިަޝނާ ހަާވލުކުރެިވަފއިުވމާއެކު، މިޤާޫނނުެގ ޙު

ވަީނ ގިަނ ަމސައްަކްތ ަވނައަަހރުެގ ެތރޭަގއި  2013ގަިއ ަބޔާްނކުރެވިފަިއާވ ަފަދއިން، ) އ(ވަަނ ާމއްާދެގ 

  .ކެއް ކޮްށފަެއވެތަ

އިންާސީނ ޙައްުޤތަކަްށ އިްޙތިރާްމ ކުާރ ަސގާފަެތއް ާޤއިްމ ކުުރުމެގ ޮގތުްނ އެކިާދއިރާތަކަްށ އަމާުޒކޮށްެގްނ 

ިމގޮުތްނ ަދއުަލތުެގ އެިކ . ޕްޮރގްާރމެްއ ިހންގާަފެއވެ 24ކޮމިޝަުންނ ަވީނ ހޭުލންތެރިަކްނ އިތުުރ ކުުރމުެގަތފާތު 

މީހުންަނށް،  2349ކުރާ ތަފާތު ފަްނތީެގ މީހުްނނާިއ ާއންުމ ފަުރދުްނގެ ތެެރއިްނ  ދާއިާރ ތަުކގަިއ މަސައްކަތް 

އެމީުހްނގެ މަަސއްކަތުެގ ާދއިާރަގއި ިއންސާނީ ަޙއްޤުތަކުގެ މިްނަގނޑުަތއް ހިފަަހްއޓައިެގން ަމސަްއކަތްކުރުމަްށ 

  .ބޭނުްނވާެނ ޢިްލާމއި ުހނަުރ ފޯރުޮކށްެދވުެނވެ

  ރައިޓްސް ކްލިނިކް  މަން އު ހި  5.3.1

ކޮމިޝަްނގެ ިޚުދމަތްަތއް ައތޮޅުަތކުގައި ދިިރއުޭޅ މީހުްނނަށް ީވއެްނމެ ފުާޅދާއިާރއެްއގައި ވީެއންެމ ގާުތްނ 

. ަރއިޓްްސ ްކލިނިކްެގ ަނމުަގިއ ްޕރޮްގރާމެްއ ަވނީ ތަޢާރަުފ ކުެރވިފަެއވެ ަމންިހއުފޯރުކޮށްިދނުުމެގ ބޭނުުމގަިއ 

. އަިދ ލ. ެއއީ ހދ .ަރއިޓްްސ ކްިލނިކް ިހްނގާފަިއެވއެވެ  ަމންއުހި ައތޮޅެްއގަިއ  2މިޮގތުްނ ިމއަހަުރގެ ތެޭރގަިއ 

ަރއިޓްްސ ކްލިނިކްގަިއ ތަާފތު ދާއިާރތަކަްށ އަާމޒުކޮށްެގްނ ިގނަ ަޙރަކާްތތަކެއް ވަީނ  ަމންހިއު. އަތޮެޅވެ

ާމދާުރ ިމގޮުތން، ައތޮޅު އަދި ރަުށ ކަުއންސިލްތަުކގެ ަކއުންސިަލރުްނނަާށއި ެއތަްނތަުނެގ ޒިން. ހިްނގާފަެއވެ

އިސްެވރިްނނަާށިއ އަްނހެުންނެގ ކޮމިޓީތަކަްށ އަމާޒު ުކރެިވެގން ިއންާސނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭުލންތެރިަކން 

 ައދި އަްނހެުނންަންށ ލިބިޭދ ަޙއްޤުަތކާމެދު. އިތުރުކުުރުމގެ ަމސައްކަުތ ބަްއދަުލވުްނ ތަެކއް ަވީނ ބާްއވާަފއެވެ

ައިދ ސިޔާީސ ދާއިާރަތކުގަިއ ައންެހުންނނަްށ ުހިރ ޮގންެޖހުންތަކަކީ  އިޤްތިާސދީ، ހޭލުންެތރިކުރުަމާށއި، އިްޖތިމާޢީ

. މުެގ މަޤްަޞުދގަިއ އަންެހުނންެގ ފޯަރމްތަކެްއ ވަީނ ާބއްވާަފއެވެައންެހނުްނ ބާރުވެރިކުުރވު  ކޮބައިކަން ެދނެަގނެ،

ައނިާޔގެ ދަުށްނ  ޮގތެްއގަިއ ެގވެށި  ހެނުްނނަްށ ކުާރ ައނިާޔއާިއ ާޚއްޞަމި ފޯަރމްަތއް މެުދވެރިކޮްށ ައން 

  .ެބހޭގޮުތްނ ފޯރަްމެގ ބަިއވެިރންަނށް މަޢުލޫާމތު ދެިވފަިއވެެއވެ ނުްނނަްށ ލިިބޭދ ރައްާކތެރިކަމާ ޤާނޫީނގޮުތން އަްނހެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން
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  ރަށު ކައުންސިލް ތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަކަށް ހިންގި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް  5.3.1.1

ަމއިަގނޑު އެއްޙަރަާކަތކީ އަތޮުޅ ކަުއްނސިލްތަކުގެ  ކްލިނިކްގަިއ ިހްނގާ ަޙރަކާތްތަުކެގ ތެޭރގައި 

އިސްެވރިްނނަްށ އަމާޒުކޮްށެގން ަކއުންސިަލރުްނ ިއންސާީނ ަޙއްޤުަތކަށް ހޭުލންެތރިަކން އިުތރު 

ވަނައަހަރު މީގެ ެދ މަސައްކަުތ  2013ިމގޮުތން . ކުރުމުގެ މަސަްއކަތު ބައްދަުލުވްނ ތަކެވެ

. މީހަުކ ަވނީ ތަމްީރން ކުރެވިފަެއވެ 52ގަިއ ިހންަގއި ޖުމްލަ ައޮތޅު. ައިދ ލ. ބައްދަުލވުެމއް ހދ

މި ޓްެރިއނިްނގ ތަކުގަިއ ބަިއވެިރވެފަިއަވނީ ކަުއްނސިލަރުްނނާިއ ަކއުންސިްލތަކުެގ ިއސްވެިރންާނިއ 

  .އަންެހުނންެގ ކޮިމޓީތަކުެގ ެމންބަުރންެނވެ

  :ދެުވނު ެސޝަްނތަކުެގ ތެޭރގައިކައުންސިލަުރންަނށް ިހްނގި ޓްެރިއނިްނގ ޕްޮރގްާރްމގަިއ ަނގަިއ 

  އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ ަތޢާރަފް  -

  ރައިޓްްސ ކޮމިަޝން އޮްފ ދަ މޯލްޑިވްސް  ަމންއުހި -

 ޤާނޫނު އަސާީސެގ ެދވަަނ ބާބު  -

  ކޮމިޝަަނށް މަްއސަލަ ހުަށހެުޅން  -

  އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ ުމޢާަހދާަތއް  -

 އަންެހުނންެގ ޙަްއޤުތައް  -

 ކުޑަކުދިންެގ ަޙްއޤުތައް  -

 ނީ ަޙއްޤު އަިދ ވަީޒފާ އިންސާ  -

 ބިދޭސީ މަސައްަކތްތެިރންެގ ަޙއްޤުތައް  -

 އެންްޑ ިރްޕރޮޑަކްޓިވް ހެލްްތ ރައިޓްްސ  ހެލްތް -

  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޒުވާނުން  5.3.1.2

މިސެަޝންތަކަކީ ގެެވށިައނިާޔގެ ާޤނޫަނށް ުޒވާްނ ފުރާގެ ައންހެުންނނާއި ފިރިެހނުްނ ހޭލުްނތެިރ 

ނުޑގޮެތއްަގިއ މަޢުޫލމާުތ ޙިްއސާ . ތަެކކެވެކުރުމަްށ ިހްނގާަފއިާވ ެސޝަން  ެސޝަްނަތކުގަިއ ަމިއގަ

ކުރަނީ އަްނހެުނންެގ ޙައްުޤތަްއ ކުރިައރުާވ ރައްކާތެރިުކރުމަްށ ބާުރ އެޭޅގޮަތށް ަބއްޓަްނ 

  .ކޮށްގެްނެނވެ

  މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް  5.3.1.3

 ފަާރތްތަކަށް  ރަކާތްެތރިވާ ޙަ ތަުކަގއި މްޢިްއޔާރައިްޓސް ކްލިނިްކ ެމދުެވރިކޮްށ ަމދަީނ ޖަ  ަމން ހިއު

މިފަރާްތތައް ިއްނސާނީ ަޙއްޤުތަކަްށ ހޭލުްނތެރި ކުުރވުަމށާއި އިންާސނީ ޙައްުޤތަްއ އަމާޒު ޮކށްެގން 

ރައްކާތެރިޮކށް ިޙމާަޔތް ކުރުުމަގިއ ޖަމްިޢއްާޔތަކުްނ ކުރެިވދާެނ ކަްނތައްތަާކއި ިއންާސނީ ޙައްުޤތަްއ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން
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ޖަމްިޢއްާޔތަކަްށ ައދާކުެރވިާދެނ ރޯލުތަކާިއ ިޒންާމތަކާ ބެޭހގޮުތްނ ސެޝަްނތަކެއް  ފޯރުކޮށް ިދނުުމަގއި

  .ގެްނެދވިފަިއވެެއވެ

  ]ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް [ސްކޫލް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ  5.3.1.4

ަމން ރައިްޓސް ކްލިނިކް މެުދވެރިކޮްށ ސްކޫލް ކުދިްނނަށް އިްނސާނީ ަޙއްޤުތަކާިއ ޒިންާމއާބެޭހ ހިއު

ާއ ެދެމުދެގ ަދރިަވރުން  12ްނ ެފށިެގްނ  6ިމޮގތުްނ ގްރޭްޑ . ފާުތ ަމޢުލޫާމުތ ވަީނ ދީަފއެވެތަ

ން ަމތީެގ ަދރިވަުރންަންށ  8ގްރޭޑް  .ންަތްއ ކުރިއަްށ ެގންެދވިފަެއވެޝާމިލް ާވގޮތަްށ ވަީނ ސެޝަ 

ކުރުމުަގިއ އިންާސނީ ަޙއްޤުތަކަކީ ކޮބައި ކަމާއި ިއންާސީނ ޙައްޤުަތއް ަރއްކާތެރިކޮްށ ދިާފޢު

ެގ ަދރިަވރުްނނަްށ ކުޑަކުިދންެގ  6،7ޒުވާުންނެގ ަދއުާރ ބެޭހގޮުތްނ ަމުޢލޫމާުތ ީދފަިއވާިއރު ގްރޭްޑ 

ިމ ކްލިނިކްެގ . ޙައްޤުތަކާއި ިޒްނމާތަކާ ބެޭހގޮުތްނ ވަީނ ސެަޝްނތަކެއް ކުިރއަށް ގެްނެދވިފަެއވެ

ކޮްނމެ "ނައަަހރު ަފށާަފިއވާ ވަ  2009މުހިްނމު ަބއެްއެގ ޮގތުަގއި ހިަމނަިއގެްނ ކޮިމަޝނުްނ 

ިމ ކެމްޕެިއްނެގ ސެޝަްނތަްއ ބެލެނިެވރިްނނާިއ ޓީޗަުރންަނށް " އިހުމާލަީކ އަިނޔާެއއް

މިެސޝަްނތަކުގަިއ ކުޑަކުިދންަނށް ުކރާ ައނިޔާ، ައިދ . އަމާޒުކުެރިވގެްނ ަވީނ ިހންާގަފއެވެ

ޓީޗަރުްނގެ ެސޝަްނގަިއ . ެއވެ ކުޑަކުދިންާނމެުދ ވާ އިހުމާާލމެުދ މަޢުލޫާމތު ވަނީ ހިއްސާ ޮކށްފަ

ކުޑަކުދިންަނށް ުކރާ އަިނޔާ ހުްއޓުވުަމށާއި އެަފަދ ކުދިްނނަށް ެއހީތެިރވުުމގަިއ ީޓޗަރުންނަށް 

  .އަދާކުެރިވދާެނ ަދއުރާެމދު މަްޝަވރާ ކުެރވުެނވެ

  ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން 5.3.1.5

ެއްއ ަކމެްއެގ ޮގތުްނ ާއންުމ ފަާރތްތަުކެގ ަމއްސަަލތައް  ަރއިޓްްސ ކްލިނިްކތަކުެގ މުހިްނމު  ަމން ހިއު

ެގ ައދި މީ . ުތ ެދވުެނވެސް ކޮިމޝަަނށް ުހށަހެުޅމުެގ ުފރުޞަަރއިޓް ަމންހިއު ކްލިނިކް ެމދުެވިރކޮށް 

  .ްނުމންަނށް ުހޅުވާަލިއގެްނ ކުިރޔަށް ެގންެދވުެނވެއިތުުރން ާޤނޫީނ ލަފާދިުނން ޢާ

  ފޯރަމް ތިއޭޓަރ 5.3.1.6

މު އެއްަމއްސަލަ ތުަގިއ ެއރަެށއްަގިއ އެްނމެ ޢާން ސް ކްލިނިްކެގ ބައެްއެގ ގޮ ަރއިޓް  ަމން ހިއު

ފޯަރްމ ތިޭއޓަރގެ ޭބުނމަކީ . ނަަގއިެގްނ ފޯަރްމ ިތއޭޓަރެގ ޙަަރކާތްތަކެްއވެްސ ަވނީ ހިްނގާަފއެވެ

މިޑްާރމާ ތަކުގެ ތެެރއިްނ ިއންސާީނ ، ޖަމާޢަުތަގއި ހުިރ މަްއސަލަ ތަކަށް ޑްާރމާ ކުެޅގެން 

  .ތަކާެމދު މީުހންެގ ހޭުލންތެރިަކން އިތުުރ ކުރުަމށް ަމސައްކަްތ ުކރުމެވެޙައްޤު

 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން
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. އަދި ޏ. ފ. ޅ. މީގެ އިތުުރން ިމއަހަރު ހިްނގަން މަސައްކަތް ުކރި ކްލިނިކްތަކުގެ ެތރެއިން ތ

ނޑު ސަބަބަކީ ަކުއންސިލްތަުކެގ . އަތޮުޅގަިއ ކްލިިނކް ހިްނޭގގޮްތ ަވނީ ުނވެފަެއވެ މިކަމުެގ މަިއގަ

ުއުމގެ ިސޔާސީ ަމސްރަޙް ޮއތް ގޮުތންާނއި ފަުހން ޤަކަީށގެްނވާ ގޮުތގަިއ ނުލިބުާމއި ބާުރން އެއެއް

 .ފައިސާ ޭދގޮތަްށ ޚަރަދުކުަރން ަކުއންސިލްތަުކން ޭބުނން ނުުވމެވެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން
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  މަސައްކަތްތައް  ރައިޓްސް ކްލަބްގެ  މަން އު ހި  5.3.2

ސްޓްެރޓީޖިކް ުކުރމަކީ މިކޮިމޝަުނގެ މަުޢލޫމާތު އިތުރު އްޤުތަކާބެހޭޙަ ޤައުމީ ަމންަހުޖަގއި ިއންސާީނ 

ސްޫކލްތަކުގަިއ ކްލަްބ ެފށުމަްށ ަމގުަފހި ުކރުމަށްޓަަކިއ ިމއަަހުރ ތަާފތު . ޕްލޭްނގަިއ ހިެމޭނ ކަމެެކވެ

މީެގ އިުތރުްނ ުކރިން އުެފދިފަިއާވ ކްލަބްތަކުެގ ަމސައްކަތް ހަުރދަާނ . މަސައްކަްތތަކެްއަވނީ ކުެރވިފަެއވެ

 ަމން ިހއުައދި އިތުުރ ސްކޫލުތަކެްއަގއި ވަީނ . އްކަތްތަެކއް ކުެރވިފަެއވެކުރުމަްށވެްސވަީނ މަސަ 

  .ރައިޓްްސ ކްލަބުަތއް އުފެްއދިފަެއވެ

  :ވަނައަހަރު ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  2013ރައިޓްސް ކްލަބްތައް ފެށުމަށްޓަކައި  މަން އު ހި 

 ރައިޓްްސ ކްލަބްަތއް އުފެްއދުން  ަމން އުހިއިތުުރ ސްކޫލުތަެކއްަގއި  •

ަވނައަަހރުގެ  2013ލަބްތައް ހިްނާގ ޓީޗަރުްނނަްށ ަފންީނ އެީހތެރިަކްނ ފޯރުކޮްށދިުނމަްށޓަކައި ކް •

 ވަރކްޕްޭލްނގަިއ ހިމެިނެގން ިރފްެރޝަރ ްޓރޭިންނެގއް ިހްނގުން 

ަރއިޓްސް ކްލަބް އިފްތިާތހު ކުުރުމގެ ގޮުތން  ަމންއުހި އަޮތޅު ުތލުސްދޫ ސްކޫުލަގއި . ކ  •

 ަރކާތްތަކެއް ހިްނުގން ޙަ ްނނަްށ ެއއްުދވަުހގެ ުކދިއެސްކޫލުެގ ޓީޗަުރންާނއި 

މި . ރައިްޓސް ކްލަބްތަުކގެ ދަިރވަުރންަނށް ައމާޒުކޮށްެގްނ ްސޓަޑީ ޓްިރޕެްއ ޭބއްުވން ަމންޢުހި •

އަތޮުޅ . ަރއިޓްްސ ކްލަބްތަކުެގ ުކދިްނގެ އިުތރުްނ ކ މަން ޢުހި ދަތުުރަގއި މާލޭެގ ސްކޫލުތަކުެގ 

 .ރައިްޓސް ކްލަބްެގ ކުިދންވެްސ ވަީނ ބަިއވެިރވެފަެއވެ ަމން ޢުހިގުޅި ައދި މާފުީށެގ 

 ަރއިޓްްސ ކްލަބްެގ ކުިދންެގ އަްތމަތީޮފތް ތަްއޔާރުކުުރން  ަމންޢުހި •

  ރައިޓްސް ކްލަބް ކުދިންގެ އަތްމަތީ ފޮތް  މަންއުހި 5.3.2.1

ފަެތއް ގާސަ ތިާރްމ ކުާރ ޙުުޤތަކަްށ އިއްއްުޤތަކަށް ހޭލުްނތެިރކޮށް އިންާސީނ ޙަޙައިންާސީނ 

ަރއިްޓްސ  މަން ހިޢު އުފަްއދާފަިއާވ  ސްޫކލްތަކުގައި  ުކދިްނެގ ެމދުަގއިައށަެގްނނެުވމަށްޓަކައި ކިޔަވާ

ިމފޮތުަގިއ ަމއިަގނޑު ޮގތެްއަގއި . ކްލަބްތަކުެގ ކުިދންެގ އަތްަމީތ ފޮތެްއ ަތއްާޔުރ ކުެރވުެނވެ

ެގ ގޮުތން ހިމެެނނީ ިއންާސނީ ަޙއްޤުތަކުެގ ސިފަތަކާބެޭހ ގޮުތން ުކދިްނ ވިސްާނ ފިކުރުުކރުމު

ިއްނސާނީ ޙައްޤުތަަކްށ ައހުލުެވރި ޒުާވނުްނތަކެްއ ބިނާުކރުމަށްޓަަކއި ، އެކުލަވާލާަފއިާވ މަޢުލޫާމތާއި

ރައިޓްސް ކްލަބް، ސްކޫލް ާމހައުުލގަިއ ިހންުގމަށް އެހީެތރިެވދޭެނ  ަމންހިޢުކުދިްނގެ އިސްެނުގމާއެކު 

  .ހަރަކާތްތަެކވެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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  މްރީނުކުރުން ރައިޓްސް ކްލަބް ޓީޗަރުން ތަ މަންއުހި 5.3.2.2

ރަިއޓްސް ކްލަބްތައް ހަރުަދނާކޮށް ހިްނގުަމށް ބޭުނންާވެނ މަޢުލޫާމތާިއ  ަމންިހއުމަލޭގެ ސްކޫްލތަކުގެ 

 2012މިއީ . ޓީޗަރަުކ ަވނީ ތަްމރީުނ ކުރެިވފަެއވެ 38ހުނަުރ ޓީޗަުރްނނަްށ ިދނުަމށްޓަަކއި 

ްނނަްށ ރިފްެރޝަރ ެއއްެގ ގޮުތން ވަަނއަހަުރ ިހްނުގނު ތަމްީރުނ ްޕޮރގްރާްމަގއި ަބިއެވރިިވ ޓީޗަރު

އަދި ކްލަބް ހިްނގަން އަލަްށ ަހާވލުވި ޓީޗަުރންަންށ ބޭނުްނވާ މައުޫލމާތު ޯފރުކޮށްިދުނމަށް ޭބއްިވ 

  .ތަމްީރން ޕްޮރގްާރމެކެވެ

  ރައިޓްސް ކްލަބް ކުދިންނަށް ހިންގި ތަމްރީނުތައް  މަންއުހި 5.3.2.3

ްސ ރައިޓް މަން ހިއު ވަނަައހަރު ުއފަްއދާަފއިވާ  2012

 ަމން ިހއު ،ކްލަބްތަކާމެދު ްކލަބް ދަިރވަުރްނ ޝަުއުގވެރިކުުރވައި 

ްނގުްނ ިއތުރަްށ ހަުރަދނާކުރުމުެގ ގޮުތްނ ހިރައިޓްްސ ކްލަބްަތކުގެ 

ކްލަބްގެ ދަިރވަުރންަނށް އަމާޒުޮކްށގެްނ ެސޝަްނަތކެއް ކުިރއަްށ 

 27މިސެަޝންަތއް ކުރިއަށް ެގންގޮްސފައިަވނީ . ގެްނެދވިފަިއވެެއވެ

ެސަޝްނ . ައެށވެ 2013ޖުަލއި  2ިއން  2013ރުއަީރ ފެބް

ތަކުގަިއ އަލިައޅުވާލާަފއިާވ ަމއިަގނޑު ަބއިަތކުގެ ތެޭރގަިއ 

އިންާސީނ ޙަްއޤުތަކުެގ މަިއަގނޑު ސިފަތަާކއި، ިއންާސީނ 

ޙައްޤުތަްއ ިދފާުއކޮށް ހިާމަޔތްކުުރމަށްޓަކަިއ ޒުާވުނންަނށް ައާދ 

ެސޝަްނތަްއ  .ުތ ީދފަިއވެެއވެގޮުތްނ ަމޢުޫލމާކުރެވިާދެނ ރޯާލ ބެހޭ

ހިްނގާފަިއާވ ސްކޫލްތަކުެގ ތެޭރގަިއ 

ލާލެ ޔޫުތ އިންޓަރޭނޝަނަްލ 

 ،މާަފްނނު މަަދރުސާ، ސްކޫލް

އަީމނިްއާޔ  ،އިސްކަްނދަުރ ްސކޫލް

ކަލާާފުނ  ،ޣާީޒ ސްކޫލް ،ސްކޫލް

 ،މުްޙިޔއްީދން ސްކޫލް ،ސްކޫލް

ަމދްރަސަތުްލ  ،ގަލޮުޅ ަމދަރުސާ 

ންަޓރ ޯފ އަޙްަމދިްއޔާ ައިދ ސެ

. ހަޔަރ އެޑިއުޭކޝަްނ ިހމެެނއެވެ 

 307މި ސެަޝންތަުކަގއި ޖުމްަލ 

  .ދަިރވަުރން ަބއިެވރިވެަފއިެވއެވެ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްގެ ކުދިންނަށް ނަގައިދިން ސެޝަންތަކުގެ 

 ތެރެއިން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްގެ 

ކުދިންނަށް ނަގައިދިން 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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  ރައިޓްސް ކުއިޒް މުބާރާތް  މަން އު ހި އިންޓަރ ސްކޫލް  5.3.3

ރައިްޓސް ުކއިްޒ މުބާާރްތ  ަމންިހއުސްޫކލަކުން ަބިއވެިރިވ ިއންޓަރ ސްޫކލް ދެަވަނ  12މާލޭެގ 

 .އަށެވެ  2013އެްޕރީލް  23 – 7ބޭއްވިަފިއވަީނ 

ަރއިޓްސް  ަމންިހއުއިންޓަރ ސްކޫްލ 

ދަީކ ކްއިޒް މުާބރާތުެގ މަްޤޞަ

ދަިރވަުރންެގ މެުދގަިއ  ސްކޫލްތަކުގެ 

 އިންާސނީ ޙަްއޤުތަކަށް ހޭލުްނތެރިކަން 

އަިދ އިންާސީނ  އި އިތުރުކުުރމާ

ލޫމާތު ޢު ޤުތަކުެގ ތަާފުތ ާދއިރާތަުކގެ މަޙައް

ައމިއްަލ އެކުިދްނެގ ، ުރމާއި މުއްަސނދިކު

ޙައްޤުތައް ެދނެަގނެ، އެެހން ީމހުްނެގ 

 ޙައްޤުތަކަްށ ިއޙްތިރާމްޮކށް ަރއްކާތެރި 

ުކާރ ދަިރވަުރންެގ މެުދަގިއ ިއންސާީނ ކަާރމާަތށް އިޙްިތރާމްކުުރމާއެުކ ސުލްަހވެިރކަމަްށ ލޯބި ވުާމއި،

  . ސަގާފަެތއް އަަށެގންެނވުެމވެ

، 7، 6ގެ މިމުބާާރތަކީ މާޭލގެ ސްކޫލްތަކު 

ގެ ަދރިަވރުންަންށ  9އަދި ، 8

. އަމާޒުކޮްށެގްނ ބޭްއވި މުބާރާތެެކވެ

ސްޫކލަކުން  12މިމުބާާރތުަގިއ ާމލޭެގ 

ކޮްނމެ . ޓީްމ ބައިެވރިިވއެވެ 12

ެމމްބަރާއެުކ ުޖމްލަ  2ޓީމެްއގަިއ ރިަޒރވް 

  . މެމްބަުރްނ ހިެމނެެއވެ 7

ކުއިޒް މުބާާރުތަގއި ުސވާލުަތއް ިހމަނާަފއި 

ސާީސ ިއންސާީނ ަޙއްޤުތަާކއި ިދވެހިާރއްޭޖެގ ޤާނޫުނ އަާސސީެގ ދެަވަނ ބާބާއި، ކުޑަކުދިންެގ ވާީނ އަ

ޙައްޤުތަްއ ަރްއކާތެރިކުރުާމ ެބހޭ ޤާޫނާނިއ ބަިއނަލްއަުޤާވމީ އިންާސީނ ޙައްުޤތަކުގެ 

ބާރާުތްނ ިމމު. ބެހޭގޮުތްނނެވެ ާސނީ ޙައްޤުަތކާއި ުހރި ގުުޅމާމުޢާަހދާތަކުްނނާިއ އިސްާލމްީދނާިއ އިން

  .އެްއވަަނ ޯހދާފަިއވަީނ ަމދަރަަސތުްލ އަްޙމަިދއްާޔެއވެ

ސަތުލް ވަނައަށް ހޮވުނު މަދްރަ 1ކުއިޒް މުބާރާތުން 

 އަޙްމަދިއްޔާއަށް ިއނާމު ދެއްވަނީ 

ވަނައަށް ހޮވުނު މަދްރަސަތުލް  1ކުއިޒް މުބާރާތުން 

 އަޙްމަދިއްޔާއަށް ިއނާމު ދެއްވަނީ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން
70 
 

  

  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ސްކޫލްތައް

  

  ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް  މަދްރަސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ
  ސްކޫލް ތާޖުއްދީން  ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
  ސްކޫލްޣާޒީ   އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް

  އިމާދުއްދީނު ސްކޫލް  އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
 ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ސްކޫލް  ނޭޝަނަލް ސްކޫލްލާލޭ ޔޫތު އިންޓަ 

  

  

  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުރި ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުން  5.3.4

ބައިނަްލއަޤްާވމީ ގޮުތން ފާަހގަ ުކރާ، އިންާސނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުްނ ހުރި ގިަނ ުދވަސްތަެކްއ 

  .މިޮގތުްނ ިތރީަގއިާވ ުދވަްސތަްއ ވަީނ ފާަހގަ ޮކށްަފއެވެ. ގަ ކޮްށފަެއވެ މިއަަހރުވެްސ ވަީނ ފާހަ 

  ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް  5.3.4.1

" ަމއި ވޮިއސް ކަުއންޓްސް"ވަނަ ައހަރުަގިއވެސް ުކޑަކުދިްނގެ ދުަވސް ފާަހގަކުރުަމށް  2013

ކުޑަކުދިްނގެ  ރަކާްތތަކެއް ިހްނގުަމށް ންެތރިކަްނ އިުތރުކުރުުމގެ ޚާއްޞަ ޙަމިޝިޢާުރގެ ަދުށން ހޭލު 

  : އެއީ. ތީމެޓިކް ގްޫރޕާ ުގޅިގެްނަވނީ ަޙރަކާތްތަކެްއ ކުރިަޔށް ގެްނގޮސްަފއެވެ

o ިުކިދން ވާހަަކދެއްކުަމށް ފުުރޞަުތ ިދނުމަްށ ެއސެމްބްލީަގއި  ލްސްކޫގުުޅަވިއގެްނ  ޢާރާ ޝ

 ސްކޫލް ތަކުަގއި އެުދން 

o ީލޫާމުތ ްނނާ ގުުޅންުހރި މަޢުުކދިމެުދެވރިކޮށް ކުޑަ އް ީވ ޗެނަލްތަ.ދުަވހުެގ މުނާަސބަތުަގއި ޓ

 ްނނަްށ ޯފރުކޮށްިދނުން ރައްިޔތު

o  އްަގއި ާރމަކާިއ ީދނީ ޕްޮރގްާރމެ ގެްނދާ ކުޑަުކދިްނގެ ޕްޮރގްކުިރޔަްށ އަިދ ެއދުަވހާ ުގޅިގެްނ

 ލޫާމތު ޯފރުކޮްށ ިދނުން ްށ ކުޑަކުިދންެގ ޙައްުޤތަކުެގ މަޢުޕްރެެޒންޓަރ ެމުދވެރިކޮ

o  ރަކާތްތަެކއް ހިމެނޭ ޙަ ރ ސޮސައިީޓގެ ދަިރވަުރންަނށް ކުިޅަވރު ކެއަ ވީ ހުުކރު ދުަވހު  24މެިއ 

 ބޭްއުވން ގޮަތށް ކުޑަކުިދްނގެ ހަީވރެްއ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން
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  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަސް  5.3.4.2

ކުޑަކުދިންަނށް ކުރާ އަިނޔާ ހުއްުޓވުަމށް 

ރާ ުދވަސް ބައިނަްލއަޤްާވީމ ޮގތުން ފާަހަގކު

. ކޮމިޝަުނން މިައހަރުވެްސ ާފހަގަޮކށްފަިއވެެއވެ

ސުކޫލެއްެގ ބެެލނިެވރިްނނަްށ  3މިޮގތުްނ 

ަވީނ  ފޯރަްމ ިތއޭޓަރ 3އަމާޒުކޮްށެގން

ިމ ފޯރަމް ތިއޭަޓރ މެުދވެރިކޮްށ  .ެއވެބާއްވާފަ 

މަިތވަުމންދާ މުޖްަތމަުޢގަިއ ުކޑަކުދިްނނަށް ުކރި 

ތިއޭަޓރެގ  މްބެޭހގޮުތްނ ފޯރަ  އެކި މައްސަަލތަކާ 

ިއްނ ފިކުުރ ހިްނަގއި ޒަރީޢާ

އަިދ ކުޑަކުދިްނެގ . މަްޝވަރާކުެރވިަފއިެވއެވެ

ގުޭޅ ިއ ކުޑަކުދިްނގެ މަްއސަލަތަކާޙައްޤުތަކާ

ގޮުތން ބެުލންތެިރްނގެ ސުވާލުތަަކށް 

ނަްލއަކުްނ ތަޖުރިބާކާުރ ބޭފުުޅްނެގ ޕެ 

ުތ ފޯަރްމ މެުދވެރިކޮްށ ޖަވާުބދިުނމުެގ ުފރުޞަ

ަރމް ިތއޭޓަރަތްއ ބޭއްިވފަިއވާ މިފޯ . ވެނެ ދެވު 

ގަލޮުޅ ، ތިން ސްކޫލަީކ މާފަްނނު ަމަދރުސާ

  . މަދަުރސާ އަިދ ާޣޒީ ސްކޫލެވެ

ކޮމިޝަުނން ވަީނ ތިީރގަިއވާ ދުަވސްތައް ާފހަގަުކުރމުގެ ގޮުތން ުދަވހާ ުގޅޭޮގތުްނ  މީެގއިތުުރްނވެސް

 .ނެްއ ނެރެަފއެވެކޮމިޝަުނން ޭދްނބޭނުްނވާ މައުޫލާމތުތަްއ ިހމެޭނގޮަތށް ޫނސްބަޔާ 

 

  ތާރީޚް   ދުވަސް   #

  މާރޗް  8  ބައިނަްލއަޤްާވމީ ގޮުތން ާފހަަގ ކުާރ ައންހެުންނގެ ުދވަސް   1

  މާރޗް 22  ދުިނޭޔގެ ެފންަވުރގަިއ ފާަހގަ ުކރާ ފެނުެގ ދުވަސް   2

  އެްޕރީލް  7  ުތ ުދަވސްްލއަޤްާވމީ ގޮުތން ާފހަަގ ކުާރ ޞިްއޙަބައިނަ  3

  މޭ  3  ނިަވްނކަމުގެ ުދވަސް ދުިނޭޔގެ ނޫސްެވރިކަމުެގ މި   4

  ޖޫން  5  ބައިނަްލއަޤްާވމީ ގޮުތން ާފހަަގ ކުާރ ތިާމވެީށެގ ުދަވސް  5

ހުއްޓުވުން  ނަށް ކުރާ އަނިޔާ ކުޑަކުދިން 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހުގެ 

 މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ތިއޭޓަރ ފޯރަމް 

ހުއްޓުވުން  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހުގެ 

 މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ތިއޭޓަރ ފޯރަމް 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން
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  ސެޕްޓެމްބަރ 15  ބައިނަްލއަޤްާވމީ ޑިމޮކްރަސީ ުދަވސް  6

އަންެހުނންަނށް ކުރާ ައިނޔާ ހުއްުޓވުްނ ަބިއނަލްއަްޤވާީމގޮުތްނ   7

  ފާހަގާކުާރ ުދވަސް 

  ނޮެވމްބަރ 25

ޮގތުްނ ފާަހަގ ކުރާ ނުކުޅެުދންތެރިަކން ހުްނަނ  ބައިނަްލއަޤްާވމީ   8

  މީހުްނެގ ުދވަސް 

  ޑިސެމްބަރ 3

  ޑިސެމްބަރ 10  ބައިނަްލއަޤްާވމި އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ ދުވަސް   9

ބައިނަްލއަޤްާވމީ ގޮުތން ާފހަަގ ކުރާ ބިދޭީސ ަމސައްކަތްެތރިްނެގ  10

  ދުވަސް 

  ޑިސެމްބަރ 18

  

  ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ކެމްޕޭން  ޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެވެށި އަނިޔާ ހުއް - ދޯދި ކެމްޕޭން  5.3.5

އަަހރު ތަްސދީޤުކުެރވުނު ެގވެށި ައނިާޔ ވަނަ 2012

ހުއްުޓވުުމެގ ޤާޫނނަކީ މުްޖތަމަުޢެގ ެގެވށި އަިނާޔެގ 

ޝިކާރައަކަްށާވ ނުަވތަ ަވމުްނާދ ފަރާތްތަުކެގ ޙަްއޤުތަްއ 

ެނ ރައްކާތެިރ ކުެރިވ، މިފަާރތްތަކަްށ އިންސާުފ ލިިބދެވޭ 

ްނުމންެގ ެބހޭގޮުތްނ ޢާ ިމ ޤާޫނނާ. ޤާނޫނެކެވެ

ހޭލުންެތރިކަްނ ިއތުރުކުުރވައި، ިމކަމުގަިއ މަސަްއކަްތ 

ކުރާ ެއްނެމހާ ަފރާްތަތއް ާބރުެވިރކުރުވާ 

ެގ ނަުމގަިއ  ]ޯދދި[ޒިންާމދާރުކުުރވުުމގެ ޮގތުްނ 

ިމ ކެމްޭޕން އިްފތިތާްހ . ކެމްޕޭެނއް ވަީނ ފަށާފަެއވެ

ްއވިަފއިަވީނ ައންެހނުްނނަްށ ކުާރ ކުރުމުެގ ަޖލްާސ ބޭ

 ުކރާުދވަހާ ީމ ގޮުތން ާފހަގައަިނޔާ ުހއްޓުުވްނ ބައިނަްލއަޤްވާ 

 ވަުހގެ މުްއދަތަކަްށ ކުރިއަްށދާ އަހަުރ ދު  3. ގުުޅވަިއގެްނެނވެ

ންުމ ހި ވުުނ މުުނގައި މި ައހަރު ކުިރއަށް ގެްނދެ މި ކެްމޕޭ

ދޮރަްށ  ހަރަކާތެްއެގ ގޮުތގަިއ މާލޭެގ ގޭިބސީތަކަްށ ޮދރުން 
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު "

 ފޮތް ނެރެދެއްވުން " ފަސޭހަކަމާއެކު

ދޯދި ކެމްޕޭން އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި 

ރައީސް ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު 

 އަޙްމަދު ޠަލާލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން
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ެބހޭޮގތުްނ  ެވށި ައނިޔާ ހުއްުޓުވގެ ޤާނޫނާގޮސް ގެ

ަރއިޓްްސ  ަމންިހއު. ވަނީ މަޢުޫލމާުތ ދެިވފަެއވެ

ގެ ުމވައްޒަުފްނނާއި ވޮލަންިޓއަުރންާނ ކޮމިޝަނު 

ރަކާތުަގއި ުޖމްަލ ޙަ ގުިޅގެން ކުިރއަްށގެްނެދވުނު މި 

ެބޭހ ސީައކަށް ޒިޔާަރތްޮކށް ޤާނޫނާގޭބި 635

އަިދ ެގވެިށ ައިނާޔ . ދެވިަފެއވެ މަޢުލޫާމތު ވަނީ 

ބެޭހ ާޤނޫުނެގ މަޢުޫލމާުތ ފަޭސހަކަމާއެުކ ހުއްުޓވުމާ

ޒިޔާރަތްކުެރުވުނ ، ޮފތެއް ތަްއޔާރުޮކށްލިބޭނޭ ގޮަތށް 

ިށ ީމގެ އިތުުރްނ ެގވެ. ގޭެގއަްށ ދެިވފަިއވެެއވެ

ންުމން، ޢާ ބޭޭހ ޮގތުން އަިނޔާ ުހއްުޓވުުމގެ ޤާޫނނާ

ޮގެތއްަގިއ ޒުާވނުްނ  އްޞަ ޚާ

 އާއި  ލުންެތރިކުރުަމްށޓަކައި ޯސޝަްލ މީިޑއާހޭ

 ވަީނ ިޙއްޞާ  ވެްސ މަޢުޫލާމތުމީޑިާއ ެމދުެވރިޮކށް 

.ކުރެވިފަެއވެ

  

  ފުންނަށް ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ޒަ މިނިސްޓްރީ ތަކުގެ މުވައް  5.3.6

 ގެ ުމަވއްޒަފުްނނަްށ ައާމޒުކޮށްެގންިސވިލް ސާރވިސް މިނިސްްޓރީތަކުަގިއ މަަސއްކަތް ުކރައްާވ 

ިމނިްސޓްރީތަކުަގިއ ަމސައްކަތްކުާރ ުމވައްޒަުފްނނަީކ ދަީކ ޞަެގ މަޤް ތަކުމިވޯްކޝޮޕް ހިްނގުުނ 

ސަރުާކރުެގ ސިޔާސަުތތަްއ އިންާސީނ ޙަްއޤުތަކަށް ހޭލުްނތެރިެވފަިއާވ ަބޔަކަްށ ެހދުާމއި، 

ުރވުަމށް ުކރިއެ ތިާރމުކޮށް ކަްށ އިޙްއިްނސާީނ ޙައްުޤތަަގއި ކުުރމުތަންފީޛު އިބައްޓަންކުުރމުަގއާ 

ރަފު ިއްނސާނީ ޙައްޤުތަުކެގ ތަޢާ . ެމވެއް ުމވައްަޒފުންެގ މެުދގަިއ އުފެްއދުުރުމެގ ރޫޙެ މަސައްކަތްކު

ސެޝަެނއްެގ އިުތރުްނ ިމނިސްޓްީރތަކުްނ ޚިުދމަްތޭދ ދާއިާރތަކާ ގުޭޅ ިއންާސީނ ޙަްއޤުތަކާ ބެޭހ 

މިިނސްޓްރީެއއްެގ  6މުަގއި މިޓްރޭިނން ޕްޮރްގރާ. ގޮުތން ިމސެަޝންތަކުަގއި މައުޫލމާތު ދެުވެނވެ

  : ީމގެ ެތރޭގަިއ ިހމެޭނ ިމނިސްޓްީރތަކަކީ. މުަވްއޒަފަކު ބަިއވެިރވެަފއިެވއެވެ 92ޖުމްލަ 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް އެފެާއޒް  -

 މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުކޭަޝން  -

 ރިސޯަސސް، ޔޫްތ ެއންްޑ ސްޕޯްޓސް  ހިޔުަމން މިނިސްްޓރީ އޮފް  -

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތް  -

 ރައިޓްސް  މަން އު ހިްޓރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިީލ އެންޑް މިނިސް -

  މިނިސްްޓރީ އޮފް އެްނވަަޔރަްނމަންްޓ ެއންޑް އެނާރޖީ  -

ދޯދި ކެމްޕޭން އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި 

 ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން
74 
 

  މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ހިންގި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް  5.3.7

ަރއިްޓސް ކޮމިަޝނުެގ ޤާނޫުނގަިއވާ ޮގތުގެ މަިތން ާރްއޖޭަގއި މަަސއްކަްތކުރާ މަަދނީ  ަމންއުހި

މުްނ ރިކޮްށ ިއންާސނީ ަޙއްޤުތަކަްށ ޢާން އެހީެތރިުވމާިއ ަޖމުޢިްއޔާަތއް މެުދވެ ޖަމްިޢއްާޔތަކަށް 

ޮނވެންބަުރ  2013ބަިއވެރިއަަކށް  18ތަުކގެ ޖަމްިޢްއޔާހޭލުންެތރިކުރުުމެގ ގޮުތން ރާްއޖޭެގ މަަދނީ 

  . ައްށ މާޭލގަިއ މަަސްއކަތު ބަްއދަުލވުެމްއ ހިްނގާަފއިެވެއވެ 28ން  26

ަމން ަރއިޓްސް ކްލިނިްކގެ ދަތުުރތަކުަގިއ އެްނޖީއޯ ފޯރަްމގެ ަނުމގަިއ ިހއު އަދި މީެގ ިއތުުރން

އިންާސނީ ޙައްޤުަތއް 'އެޮގތުން . އެްނޖީއޯ ތަަކށް އަމާޒުކޮްށެގން ސެޝަްނތަކެއް ނަގާަފިއވެެއވެ

 ުކޅުދުްއފުިށ ައދި . ބެޭހ ގޮުތްނ ހދ' ަތކުގެ ަދއުރާޖަމްިޢއްޔާ ކުރިއަުރާވ ހިާމަޔތް ުކރުުމގަިއ ަމދަީނ 

 .ަފރާތަކަްށވަީނ ަމއުލޫާމތު ދެވިަފެއވެ 33ަގމުެގ ެއންީޖއޯތަކަްށ ނިސްަބްތވާ . ލ

  އެހެނިހެން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމާއި ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތައް  5.3.8

ކޮމިޝަްނގެ ވޯރކް ޕްލޭްނގަިއ ިހމެިނގެްނ ުނވަަތ ކޮމިަޝނުން ރާވަިއެގން ިހްނާގ މަސައްަކުތ 

ިނހެން ުމއަްއސަާސތަކުން ާރވަިއެގްނ ހިްނގާ ްޕރޮްގާރމްތަކުަގިއވެސް ބައްދަުލވުްނތަކުެގ އިތުުރން ެއހެ

ސެޝަްނތަކުެގ މި . އިންާސީނ ޙައްުޤތަކަށް ހޭލުްނެތރިކުރުުވމުެގ ެސޝަންަތްއ ަނަގއިެދވުެނވެ

  .ތަފްސީލު ތިީރގަިއ ެއވަީނއެވެ

  އިން އިންތިޒާމު ކުރި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބިއްރި ތުލް އްޔަޢި އްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަމްޙަ އިންސާނީ  5.3.8.1

ަނއިފަުރެގ އަިމއްލަ . މިމަަސއްކަތު ަބއްދަުލވުމަކީ ޫޔެއންޑީީޕގެ އެިދވަަޑއިަގތުުމގެ ަމތިްނ ޅ

ދެުދވަުހެގ ޖަމްިޢއްާޔއެްއ ަކމަްށާވ ޖަްމޢިްއަޔތުލްބިއްިރ އިްނ ިއންިތޒާމުކޮްށެގްނ ަނއިފަުރގަިއ 

ފަރާތަކުން ަބއިވެިރވި މިޓްޭރިނންގގަިއ ިއންާސނީ ޙައްުޤތަާކ  16. ކެވެރަާކތެމުްއދަތަްށ ިހންުގނު ޙަ

  :ޭއގެ ތެޭރަގއި. ގުޅުްނ ުހރި ތަފާުތ ާދއިރާތަުކން ެސޝަްނ ަނގަިއެދުވނެވެ

 އިންާސނީ ަޙއްޤުަތކުގެ ަތއާރަފު  -

 އދގެ އިްނސާީނ ޙައްޤުތަކާ ގުޭޅ ުމއާހަާދތައް  -

 ޤާނޫނުައސާސީ  -

 ކުޑަކުދިންެގ ަޙްއޤުތައް  -

 ންެގ ޙަްއޤުތައް އަންެހނު  -

   ހެލްތު ރައިޓްސް  -



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން
75 
 

  ފުލުހުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީން ސެޝަންތައް  5.3.8.2

ުކގަިއ އިންާސނީ މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް ާސވިްސެގ ެއދުުމެގ ަމތިްނ ެއބޭފުޅުްނެގ ތަްމީރނު ޕްޮރގްާރމްތަ

ްނނަްށ މި ގޮުތްނ ސްޓޭޝަްނ ެމޭނޖަރު. ފަަހރެްއެގ މަިތންަވނީ ދެިވފައެވެ 2ޫލމާތު ޙައްޤުތަކުެގ މަޢު

ނަަގއިެދުވނު ެސޝަެނއްެގ ިއތުުރން ިއލެކްޝަާނ ގުިޅގެްނވެސް ަވނީ ެސޝަްނތަކެްއ ފުލުުހންނަްށ 

  . ނަަގއިެދވިަފއެވެ

ރޭަގއި ިއންާސނީ ޙައްޤުތަކުެގ ސްޓޭޝަްނ ެމޭނޖަރުްނނަްށ ަނަގއިެދވުުނ ސެަޝންތަކުެގ ތެ 

ުރގެ އިުތރުްނ ކޮްނވެްނޝަްނ ރައިޓްްސ ޮކމިަޝން އަިދ ެއންީޕއެްމެގ ަދއު ަމންިހޢުރަާފއި، ތަޢާ

ިޑގްރޭޑިްނގ ޓްރީްޓމަންާޓ ބެޭހ  ރއަެގއިންސްްޓ ޯޓޗަރ ެއންްޑ ައަދރ ކްރޫލް، ިއްނހިއުަމްނ އޯ

އިލެކްަޝނާ ގުިޅގެްނ . ޮއފިސަރަކު ބަިއވެިރވިެއވެ 28މިެސޝަްނތަކުގަިއ . ލޫާމތު ިހމެެނއެވެމަޢު

ަރފާިއ ެނީނ ިއްނސާީނ ޙައްޤުތަުކެގ ތަޢާފުލުހުްނނަްށ ނަަގއިެދވުުނ ެސަޝންތަކުެގ ތެޭރގަިއ ިހމެ

  .އޮފިސަުރން ަބއިެވރިވިެއވެ 43މިސެަޝންތަުކގަިއ ުޖމްލަ . މިނިަމމް ފޯސްާއ ގުޅޭ ސެަޝނެކެވެ 

  ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީން ސެޝަންތައް  5.3.8.3

ގެ ްޓރެިއނިްނގ އިންިސޓިޓިުއޓުން ިސވިްލ ސާރެވންޓުްނ ަމސައްކަތަްށ ސިވިލް ސާރިވސް

' ިއންސާީނ ޙައްުޤތަކުގެ ތައާަރފު'ހުުލވެރިކުުރވުުމގެ ގޮުތން ހިްނާގ ިއންޑަކްޝަްނ ޕްޮރގްރާުމަގއި އަ

ީމހަކުވަނީ  185ިމސެޝަްނތަކުަގިއ ުޖމްަލ . ެސަޝނެްއ ވަީނ ަނގަިއދީފަެއވެ 6ެގ 

  .ބައިެވރިވެަފެއވެ

 ޑީޕީއާރުއެސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީނު ސެޝަންތައް  5.3.8.4

 55އެްސގެ ަވޒީފާއަށް އަލަްށ ނިކުްނނަ ފަާރތްަތކަށް ހިްނގާ ތަްމރީން ޕްޮރގްާރމުަގއި ުޖމްލަ ޑީޕީއާރު 

ަރއިޓްސް ޮކމިަޝުނގެ ފަރާުތްނ ިމްޕރޮގްާރމުަގއި  ަމން ޔުހި . ފަރާތަކަްށ ވަީނ މައުލޫާމުތ ެދވިަފއެވެ

ރޑް މިިނމަްމ ރޫލްސްއާ ގުޅޭ  ނަަގއިީދފަިއވަީނ އިްނސާނީ ަޙއްޤުގެ ތަާއރަާފއި ސްެޓންޑާ

ރަިއޓްސް ކޮިމޝަާނއި އެްނޕީެއމްެގ ަދއުާރ ބެޭހ  ަމންޔުހި ީމެގ އިުތރުްނ . ސެޝަްނތަކެކެވެ

  .ޫލމާތު ެދވުެނވެޢުެވރިންަނށް މިސެަޝންތަކުަގއި މަގޮުތންވެްސ ބައި 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން
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  އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ގަވަނަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ރާވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޓްރެއިނިންގ 5.3.8.5

ލަުރްނ ަތމްީރނު ުކރުމުެގ ގޮުތްނ ިއންސްޓިިޓއުްޓ އޮްފ ގަަވރނަންްސ ެއންޑް ކައުންސި

 102ަފަހރެއްެގ ަމތިން ޖުމްލަ  3ޑިވެލޮްޕމަންުޓން އިންިތޒާމުކޮްށެގްނ ހިްނގާ ޕްޮރްގރާމުަގއި 

ލޫާމުތ ސް ޮކމިަޝނާ ެބހޭ ޮގތުްނވަީނ ަމޢުަރއިޓް މަން ޔު ހިފަރާތަކަްށ ިއްނސާނީ ޙައްޤުތަާކއި 

  .ދެވިަފެއވެ

 އިން އިންތިޒާމު ކުރި ވޯރކްޝޮޕް ) އައިއޯއެމް (އިންޓަނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯ މައިގްރޭޝަން  5.3.8.6

ހިއުަމން ޓްެރފިކިްނގއާ މެުދ މީިޑއާގެ ފަރާްތތައް ހޭލުންެތރި ކުުރުވމުގެ ގޮުތން އަިއއޯއެްމ ިއްނ 

ތަާކ ިހއުަމން ހިްނގި އެްއ ުދވަުހެގ ިމ ވޯރކްޝޮްޕގަިއ ިބޭދސީ ަމސައްކަްތެތރިްނގެ ޙައްޤު

  .ފަރާތަކަްށވަީނ މަުއލޫމާުތ ދެވިަފއެވެ 24ޓްރެފިކިްނގ އާ ެބހޭ ގޮުތން ޖުމްަލ 

 މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާރިސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސްގެ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުން  5.3.8.7

ބެހޭ ގޮުތްނ  ަރއިޓްސް ކޮިމޝަނާ  މަން ޔު ހިއިންާސނީ ަޙއްޤުތަކާއި، ިހއުަމްނ ރައިޓްްސ ލޯ އަދި 

  .ލޫާމތު ދެިވފައެވެދަިރވަރަަކށް ަވނީ މަޢު 38ކިަޔވާ  އެމްެއްނޔޫެގ ސަިއކޮލޮޖީ

  ޤައުމީ މަންހަޖުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް  5.3.9

ވަަނައހަރުްނ ެފށިެގްނ  2011 ިހމެުނމަށްޓަކައި  ޙައްޤުަތއް  ިއްނސާނީ ަކރިކިއުލަްމގައި  ނޭަޝނަލް

ސައްކަުތގެ ތެރެިއން ނޭަޝނަލް ިއންސްޓިޓުްޓ އޮްފ އެޑިކޭަޝންާއ ކޮމިޝަުންނ ކުރަމުްނ ައއި މަ 

ައދި ާއ ކަރިިކއުލަްމގެ ޯސޝަްލ ސްޓަޑީްޒ ާމްއދާެގ ެތރޭަގއި . ވަީނ ޮޓޕިކްތަްއ ހިއްސާކޮށްަފެއވެ

  .ހިމެޭނ ިއންާސނީ ޙައްޤުތަކާ ގުުޅން ހުރި ަބއިތަކަްށަވނީ ކޮެމންޓުކޮށްަފއެވެ

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތްމަތީފޮތް  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް  5.3.10

ށާިއ، އިްނސާީނ މިފޮތަީކ ިއންާސނީ ަޙއްޤުަތއް ރައްކާތެރިުކރުމަްށ މަަސއްކަްތ ުކރާ ަފރާތްތަކަ 

މުން ހޭލުްނތެރިުކރުމުަގއި ަޙރަކާްތތެރިާވ ފަާރތްތަަކށް ެއހީެއއްގެ ޮގުތގައި ތަްއޔާރު ން ޢާ ޙައްޤުތަކަށް 

ޙައްޤުތަކާިއ އެަޙއްޤުތަކާގުޭޅ  މިފޮުތގަިއ ިހމަނާަފިއާވނީ އިންާސނީ . ވެކުރެވިފަިއާވ ެމުނއަލްއެކެ 

ގޮުތން ހެިދފަިއާވ މުާޢހަާދތަކާިއ ޤަރާުރތަކާިއ ޤާނޫނުައސާސީާއިއ ޤާޫނނުތަކާިއ ޤަވާިއދުތަުކގެ 

  .ފަެއވެށް ކޮ ޢުއި މިޮފތްަވނީ ކޮިމަޝުނގެ ވެބްަސއިޓުަގިއ ޝާ. މަޢުލޫާމތެވެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން
77 
 

  2013ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  5.3.11

ަރއިްޓސް ކޮިމޝަްނ  ަމން ޔުހި

އޮފް ަދ މޯލްިޑވްސްެގ ޤާޫނުނ 

ގެ ) 6/2006ޤާނޫނު ަނންބަުރ (

ވަނަ ާމްއާދގައި ކޮިމަޝންެގ  2

ައިދ ) ހ(މަޤްޞަުދެގ ގޮުތގަިއ 

ގަިއ ) ށ(

ަފދަިއންާނިއ ައިދ ބަޔާންކޮްށފަިއވާ

ހަަމ މިޤާޫނުނަގއި ޮކމިަޝންެގ 

 20މަސްއޫިލއްަޔތުެގ ގޮުތގަިއ 

) މ(ައިދ ) ބ(ވަަނ ާމއްާދެގ 

ަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއާވ ) ހ(ވަަނ މާްއދާެގ  26ގަިއވާ ފަަދއިްނ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ާޤނޫުނއަސާީސގެ 

ިއ ައިދ ވޯޓު ިދނުުމގެ ަޙއްޤު ަރއްިޔތުްނަނށް ފުިރހަަމއަްށ އެްއވެސް ނުފޫެޒްއނެިތ ލިބިޭދތޯ ެބލުމަށާ

 2013ކޮިމޝަުނން ަވރުުކރުމަްށ ރިޔާީސ ިއންތިޚާަބކީ މިިނަވން އިްނސާފުވެިރ ިއންތިާޚބެއްތޯ ަކށަ

އޮބްޒާރވް ކުުރަމށް ނިްނމާ މިިއްނތިޚާބުެގ ފުަރތަަމ އަިދ ެދަވނަ ވަަނ ައހަުރެގ ިރޔާސީ ިއންތިޚާުބ 

ުކރުުމގަިއ ކޮމިޝަުންނ  އޮބްާޒރވްައދި މި ިއންތިޚާުބ . ބުރު ވަީނ އޮްބޒާރްވ ކޮށްަފއެވެ 

ދުތަާކއި، ޢިޚާބާ ެބޭހ ޤާނޫނުތަާކިއ ޤަވާ ންތި އި، ީނ ިދެވހިރާްއޖޭެގ ާޤނޫުނ އަާސސީާއއިފައިވަ ބަލާ

އްޤު ެއންެމ ޙަްލއަޤްާވމީ މުއާަހދާތަކާ ޤަާރރުތަކުން ރަްއޔިުތންަނށް ލިބިދީަފިއވާ ޯވޓު ިދނުުމެގ ނަބައި

ެގ ފުަރތަަމ ައިދ ދެަވަނ ބުޚާވަަނ އަހަުރެގ ިރޔާީސ އިްނތި  2013. ފުރިހަައްށ ލިބިޭދތޯެއވެ

. ޯވޓު ފޮށި އޮބްޒަރވްކޮށްަފއެވެ 25ްއގެ ސަަރހައްދެ  11ާރއްޭޖގެ ބުރުަގއިވެްސ ކޮިމޝަުނން ަވނީ 

ުކޅުދުްއފުށި، . ކެލާ، ހދ. ަސރަހަްއދަކީ، ހއ 11މިޮގތުން، ކޮިމަޝނުން އޮބްޒަރވްޮކށްފަިއވާ 

ގަން، . ތިމަަރފުށި، ލ. ތ، މާފުށީ ޖަލު، ޫދނިޫދ ޕޮިލސް ކަސްޓޯޑިއަލް. ާމލެ، ކ، ވިިލނގިލި .ގއ

 2013ސެްޕޓެމްަބރު  7ައިދ ީމެގ އިުތުރން . މުލަކު އަިދ ައއްޑޫ ސިޓީެއވެުފވައް . ިތަނދޫ، ޏ. ގދ

ޤަޟިްއޔާެގ ޙުކުމާ ގުިޅގެްނ ބާތިލް ކުިރ  SC-C/42/2013ގަިއ ުސޕްރީްމ ކޯޓުގެ ނަމްަބރު 

ިއންތިާޚބުގަިއވެސް ކޮިމޝަުނން ަވީނ މި . އިންިތޚާބު ެވސް ކޮމިޝަުނން ވަީނ އޮބްޒާރވް ކޮށްަފއެވެ

ިމޮގތުން، ޮކމިަޝނުްނ އޮބްަޒރވްކޮށްަފިއާވ . ވޯޓު ފޮށި އޮބްޒާރވް ކޮށްަފެއވެ 25ެގ ސަރަޙައްދު  11

މާުފށީ ަޖލު، ޫދނިޫދ . ާމެލ، ކ، ތުާޅދޫ.ކުޅުުދއްފުިށ، ބ. ކެލާ، ހދ. ސަރަހަްއދަީކ، ހއ 11

ފުަވއްމުލަކު އަިދ ައއްޫޑ . ތިަނދޫ، ޏ. ގަން، ގދ. ތިަމަރފުށި، ލ. ތ، ޕޮލިސް ކަސްޓޯިޑއަލް

މީެގިއތުރުްނ ކޮިމޝަުނން ަވނީ ވޯޓުުލުމގެ ޙައްާޤ ބެޭހ ގޮުތން ހޭލުްނތެިރކަން އިތުުރ . ސިޓީއެވެ

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް އަށް ހިންގި ވޯޓަރ 

 އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 
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ިމަޝނުްނ ވަީނ 

މާުޒ ްގރާމް އަ

ން ކުއްލިޔަތުްލ 

ރ ސެކަންޑަީރ 

ގެ ޤަުއމީ އްޖޭ 

ނަްށ ވޯޓުލުުމެގ 

 ކަމާއި ައދި 

ްނގޮސްފަިއަވީނ 

ލޫމާުތ ގން މަޢު 

ަވއްޒަފުްނ ަވީނ 

ޭބނުްނވާ ަތފާުތ 

ދުވަސް 

ސްކަޝަންގެ 

ގެ ރައީސް 

  ނީ 

އިްނ ެފށިެގްނ ކޮިމ 

ް. ވެ އަިދ ިމޕްޮރ

ިމޮގތުން. ްތަތކަށެވެ

ންަޓރ ފޮރ ަހޔަރ

ދިެވހިާރއް/ ާއޓްސް

ސްެގ ުމަވއްޒަފުްނނަ

ތިާޚބުގެ ުމހިްނމު

ގެްނ ތަްއ ކުރިަޔށް

 އިންިތޚާބާ ގުިޅެގ

ެމމްބަރުްނނާިއ ުމަވ

ވްކުުރމަށް ޭބރްބޒާ

ސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދު

ށް ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސ

  ތެރެއިން

ޝަންގައި، ކޮމިޝަންގެ

ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ 

 25ޖުަލިއ  201

ްށ ގެްނގޮސްަފެއވެ

އަލްށ ވޯޓުލާ ަފރާްތ

ނަލް ސްކޫލް، ސެން

 ފެކަލްޓީ އޮފް

ިޑްވސް ކަސްަޓމްސް

ލޫމާތާއި އިްނތމަޢު 

މިސެަޝން ތަ. ވ

ިއތުުރންއިދ މީެގ 

ަގއި ކޮިމޝަްނ ެމ

ްށ އިްނތިޚާބު އޮްބނަ 

201  

މާށިއ 

އަޞ 

ަވްސ 

ޤތައް 

ންނ 

ޗަްށ 

ސީނ 

ސީެލްއ 

ފންީނ 

ރުމެގ 

 ފވެރި 

ޝަުތ 

ޝްނެގ 

ންސއި

ފާހަގަކުރުމަށް

ރިސެޕްޝަ

ާ

ޤއިމްކުރުން

13ިމޮގތުްނ . ފއެވެ

ާރްމތަކެއް ކުިރއަްށ

ގައި ައ 2013ބ 

ލާ ިއންޓަރނޭަޝނަ

 ައހްމަިދްއޔާ،

ކޮމްެޕނީ ައިދ މޯލްޑ

ކްަރސީއާ ބެހޭ މަ

މޢުޫލމާތު ެދވުެނވެ

ައ. ަވްއޒަފުންެނވެ

ާޔ ޕްޮރގްރާްމ ތަުކ

ންެގ މުަވއްޒަުފންަނ

  .ގފަިއވެެއވެ

3ޤތަކުގެ ދުވަސް 

ވްސ ާފހަގަ ކުުރމަ

ށް ޚާްއާފހަަގކުރުމަ

މި ުދަވ. އވާފަެއވެ

އްޤުޙަ"ޝިއާަރކީ 

ފްލާަގއި ޮކމިަޝުނ

އްަކތްަތކުގެ މައްޗަ

ށަހެުޅާމއި، ިއންސާ

ވާާލފަިއވާ ަތމްސީ

ރޮނގުޮރނުގން ަފނ

ގެ އަުގވަޒަންކުުރ

ިމހަފްާލގެ ޝަރަްފ

ިއޝޢާ. ން ޑރ

ހގަކުުރމަށް ކޮިމޝަ

   ޚިޠާބެްއ 

  ފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާ

ކާތްަތކެއް ހިްނގާަފ

ޔުޭކޝަން ޕްޮރގްާރ

ރިާޔސީ އިްނތިޚާބު

އިްސލާމިްއޔާ، ވިލާ

މަދްަރސަތުލް،

، ެއއަރޯޕޓްްސ ކޮ

 ގޮުތންާނއި ޑިމޮކް

ޙއްުޤތަކާ ބެޭހ މަ

މެްމބަރުންާނއި މުަވ

ށް ބޭއްުވނު މީޑިާޔ

އަދި ޮކމިަޝން. ވެ

ޕްޮރްގރާމެްއ ިހންާގ

މީ އިންސާނީ ޙައްޤު

 ޙައްުޤތަކުގެ ދުވަސ

ާ  ފުުރުނ ުދވަސް 

ރ ގަިއ ވަީނ ބާްއ

 ަކނޑައެޅި ޝ

ް. ެއވެ "އަހަރު  މިަހ

 ޮކށްފަިއވާ މަސައް

ރިޕޯެޓއް ުހށަ ވީޑިއޯ 

މައްޗަްށ އަލިައޅުވާ

ިމޝަަނށް އެކި ރޮ

ވަފއިާވ ފަރާތްތަުކ

ިމ.  ދީަފއިެވއެވެ

ޮއފް އެޑިއުކޭަޝނ

 މިުމނާސަބާ ފާަހ

ީމޑިާއ ެމދުެވރިކޮށް

ރއިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް
  2013ޕޓު 

  

ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކު

ރަކާކުރުމުެގ ޙަ 

ވޯޓަރ އެޑިޔު

ކޮށްފަިއވަނީ 

ދިރާަސތުްނ އ

އެޑިޔުކޭަޝން

ޔުިނވަރސިޓީ،

ބެހޭ ޙައްޤާ

އިންާސނީ ަޙ

ކޮމިޝަްނގެ 

ފޯރުކޮށްިދނުަމ

ބައިެވރިވެަފެއވެ

ތަމްީރން ޕް 3

ބައިނަލްއަޤްވާމީ 5

އޤްާވމީ އިންާސނީ

އަަހރު  10ނށް 

ޑިސެމްބަރު 10 

ށް ޮކމިަޝނުން

އަ 10- ކުރުމުގައި 

އަަހރު 10ދަޔ 

ތަްއޔާުރކޮށްފަިއވާ  

 ިޒންާމތަކުގެ މަ

އަިދ ކޮމ. ފިއވެެއވެ

ން ޯފުރކޮށްދެްއވާ

ނދާީނ ލިުޔމެްއހަ

ޮ ީ ިމިނސްޓަރ 

ީމގެިއތުރުން،. ެއވެ

ުދވަާހ ުގޅޭގޮުތން މ

މަން ރަޔު ހި
އަހަރީ ރިޕޯޓު

 އިންސާނީ ޙަ

.3.11.1

ބައިނަްލައ

ކޮމިޝަަނ

ހަފްލާެއއް

ފާގަކުރުަމ

މާޔަތް ކުޙި

ފާއެުތވެިދ

ކޮށް ބިނާ

ހައްޤުތަކާ

ހުށަހަާޅފައ

އެހީެތރިކަނ

ގޮުތން ހަ

މެހެާމނަކީ

ޝިހާްމ ެއ

ރައީސް ުދ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން
79 
 

  

 10ތުެވދިަޔ ވީ މޯލްިޑވްްސ ގުިޅގެން ޮކމިަޝންެގ މެމްަބރުްނ މެުދގަިއ ފާއި ކޮމިޝަްނއާިއ ޓީ . ދެްއވާފަިއެވއެވެ

 .ޑިސެމްަބރު ުދަވހުެގ ޭރ ަވނީ ބްރޯޑްކާސްްޓ ކޮށްފަެއވެ 9ޑިސްކަަޝނެްއ  އަހަަރށް ބާލާަލއި ޕެނަލް 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ރިސެޕްޝަންގައި، ކޮމިޝަނަށް ފަންނީގޮތުން 

އެހީތެރިވެދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން 

  ދެއްވަނީ 

ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ   ންގެ ތެރެއިންރިސެޕްޝަ

  ތަމްސީލުގެ ތެރެއިން 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް 

  ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ 

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް 

  ޝަމްޢޫން ޙަމީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން
80 
 

  

  ނިއުސް ކޮންފަރެންސް  5.3.12

ަޝނުން ފެްނނަ ިޚޔާލުތަކާިއ ހުށަަހާޅ އިންާސނީ ަޙއްުޤތައް ހިާމޔަތްކުުރމުގެ ޮގތުން ޮކމި

ްނުމކުރުމުގެ ޮގތުްނ ނިއުްސ ގެ ވަީސލަތްތައް ބޭުންނކޮށްގެްނ ޢާހުށަހެުޅންަތއް މީޑިއާ 

  .ކޮންފަރެްނސްތަެކއް ވަީނ ބާްއވާަފެއވެ

ދަުއލަތުގެ ބެުލުމެގ ދަުށގަިއ މިޮގތުން، 

މާފުީށ . ބައިތިއްަބންެޖޭހ ެދ ކުޑަކުއްޖަުކ ކ

ުގޅިެގން،  ށްފައި ބޭިތއްުބމާކޮޖަލުަގއި ަހއްަޔރު 

ްނ ކޮމިޝަްނގެ ަކންބޮޑުުވންތަކާއި، ކޮމިޝަނު 

ޫލާމުތ ކުރަމުްނދިަޔ މަސައްކަުތގެ މަޢު

ގައި   2013ޖެުނއަީރ  18ހާމަކުރުަމށް 

  .މީޑިއާައށް މަޢުލޫާމތު ދެުވނެވެ

 ޝަްނެގ ަވަނ ައހަުރެގ ައހަީރ ިރޕޯްޓ ނެރުަމށާިއ އަިދ ކޮމި  2012ޮކމިަޝންެގ  ،މީެގއިތުުރން

ގައި  2013މާރްޗ  14ިހއްސާކުރުަމށް  ޫލމާުތ ނޫްސވެިރްނނާއި ޢުމަސައްކަްތތަކާިއ ގުޭޅގޮުތން މަ

ާވ މުިހންުމ މީެގ ިއތުުރްނ ކޮިމޝަުންނ ކޮށްފައި . ކޮްނފަެރންސެްއ ވަީނ ާބއްވާަފއެވެޕްރެްސ 

 25ިދ  އަ 2013ޯއގަސްްޓ  15ލޫާމތު ނޫްސވެިރންާނ ިހއްާސކުރުމަްށ މަސައްކަްތތަކުެގ މަޢު

  .ކޮންަފރެންެސއް ާބއްވާަފއި ެވެއވެ ގަިއ ދެ ނިުއސް 2013ޑިސެމްބަރ 

   ]ޙައްޤު [ކޮމިޝަންގެ ނިއުސްލެޓަރ  5.3.13

ފެތުރުުމގެ ލޫާމތު ިއންސާީނ ޙައްުޤަތކުގެ މަޢުކޮމިޝަުނން ުކާރ މަަސއްކަތްތަުކެގ ޚަބަރުތަާކއި 

ިނއުްސ ލެޓަރގަިއ  ެނރެމުްނދާ ގެ ނަުމަގއި  ]ަޙއްޤު[މަުހ  1މަުހން  3ޮކންެމ ގޮުތން 

ަސއްކަތްތެިރންެގ ަޙއްޤާއި، ބިދޭސީ މަކުޑަކުދިްނެގ ޙައްާޤއި، ުއނެގނުުމގެ  އަންެހުނންެގ ޙަްއޤާއި،

އަިލއަޅުވާާލފަިއ ތާ، ނުކުޅެުދްނތެރިކަން ހުްނނަ މީހުްނގެ ަޙއްޤުަތކުގެ ަމއްޗަށް ޙައްޤާއި އަިދ ިޞއްޙަ

ީފސްތަކަށާއި، ތަކުެގ އޮ ޖަްމިޢއްޔާ ަމަދީނ  ސަރުކާުރެގ އޮފީްސތަކާއި، ިމނިއުްސލެޓަރ. ވެެއވެ

  . ފޮނުިވފަިއ ެވއެވެކޮމިޝަާނ ގުޅުްނހުރި އިާދރާތަކަްށ 

  ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ގެ ތެރެއިން 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން
81 
 

  މީޑިއާ މޮނިޓަރިންގ  5.3.14

ަވތަ ޮކމިަޝންގެ ނު ތަކާއިަމއްަސލަ ްނހުރި ގުޅު ކޮިމޝަނާ ައދި  ގޮުތންާނއި ގުޅޭ  އިންާސނީ ަޚއްޤުަތކާ

 އް ކޮިމޝަްނެގ ސަމާލުކަމަށް ރު، ިރޕޯރޓްތަ މީޑިާއިއން ގެެނސްޭދ ަޚބަ ުގޅޭގޮުތން  މަސައްކަްތތަކާ

  .ރެެއވެގެަނއުުމގެ ގޮުތްނ ހުިރހާ މީޑިއާަތްއ ކޮންެމ ދުަވހަކު މޮނީޓަރކު 

  މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން  5.3.15

ންާނއި، ކޮމިޝަުންނ ިހންާގ ޚާްއޞަ ގުޭޅގޮތު  ކޮމިޝަުންނ ފާަހގަކުރާ ޚާްއަޞ ުދވަސްތަކާ 

ަޙއްޤުތާކާިއ ކޮމިޝަްނެގ މަުޢލޫމާުތ ޢާްނމުްނަނށް ިހއްާސ  ާސނީރަކާތްތަކާބެޭހގޮުތން އަިދ އިންޙަ

ވަަނއަހަުރ ކޮިމޝަްނެގ ެމމްބަރުްނނާިއ  2013ދުަގިއ އެކިފަަހުރތަކުެގ ަމތިްނ ކުރުމުެގ މަޤުޞަ 

ައިދ އެކިކަންކަާމ . ޫލމާުތ ދީަފއެވެއާެގ ެއކި ޕްޮރގްާރމްތަުކގައި މަޢުމުަވއްޒަފުްނ ަވނީ މީޑި 

  .މިައހަރުެތރޭގަިއ މީިޑއާތަާކ ހިއްސާކޮށްަފިއވެެއވެ ަޚބަރެއް 75ގުޭޅގޮުތން 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ދެނެގަތުން  ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ   
82 
 

  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު ދެނެގަތުން  5.4

ގުިޅގެން، ިއންސާީނ ަޙއްޤުަތއް އެްނމެަހއި ފަރާތްތަަކްށ ަބއިެވިރވެފަިއާވ މުާޢހަާދތަކާރާއްެޖ 

ަފއިާވ ުފުރޞަތުަތްއ ެއންެމ ެއެދވޭޮގތެްއގަިއ ބޭނުންކުުރމަްށ ހޯދަިއިދނުުމެގ ޮގތުްނ ކޮިމޝަަންށ ލިބި

  .ތިރީަގިއވާ މަސަްއކަތްތަްއ ކުރެިވފަިއވެެއވެ

  ޖަރސްއާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ދގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮސީ .އ 5.4.1

ރައްިޔތުްނ ިއންިތޚާބުކުރާ ރައީަސކު ހޮުވްނ  ،ރައްިޔތުްނގެ ތެޭރގައި ނުަތަނވަްސކަން ިއތުުރވެ

 ވޯޓުލުުމެގ ޙައްުޤގެ މައްސަަލއާ ީތ ޤާނޫނުައސާސީްނ ރަްއިޔތުްނނަްށ ކަަށވަރުކޮްށދޭ ލަސްވަުމްނދާ

ެގ ްސޕެޝަްލ . ދ.ަވަނ ކުއާަޓުރގަިއ އ 4ގުިޅގެްނ ކޮިމަޝނުްނ ވަީނ ިމ ައހަުރގެ 

ިމގޮުތން އެކުަލވާލި ޮޑކިއުމަންްޓަގއި ިހމެނޭ މުިހންުމ . ޕްރޮީސޖަރްސއާ މަޢުލޫާމތު ިހއްާސކޮށްފަެއވެ

  -:ތަުކގެ ތެޭރގައިނުކުތާ

  .ރައްިޔތުްނނަްށ ުކރިމަިތވި ނުަތަނަވސްކަމާ ައިދ ިސޔާސީ ހަލަބޮލިކަން  -

ަވނަ ުދަވހު ާރްއޖޭަގއި ބޭްއވި އިންިތޚާުބ  7ސެޕްޓެމްބަރ  2013ކޯޓުްނ  ސުޕްީރމް -

  .ިދޔަ ގޮުތެގ ތަްފސީލުްނމި ސަބަުބތަކާ ައދި އެކަްނ ހިނަގއިކުރަން ނި ލުޠިބާ

  .ގޮތް މަްށ ިއދާީރ އިންިތޒާމުަތއް ަހމަޖެިހެގންގޮސްަފިއވާރިޔާީސ ިއންތިޚާުބބޭއްވު  -

ވަަނ ުދވަުހ ާރއްޭޖގަިއ ބޭއްިވ ިރޔާީސ ިއންތިޚާުބެގ ފުަރަތމަ ުބރު  7ސެޕްޓެްމބަރ  2013 -

ނެުރއްވި ޙުކުުމގަިއވާ ގައިޑްަލިއންަގއި ވޯޓުލުުމެގ ޙައްޤަްށ ކުރަްއވައި ސުޕްީރމް ކޯޓުްނ ލުޠިބާ

 ޮކިމޝަުނން ކޯޓަށް ންަކމުގެ މައްަޗށް ބިނާކޮށް ުސޕްީރމްކަ ހުރަސް އެޅޭކަަމށް ފާަހގަވި

ވަަނ ނުކުާތގަިއާވ  9ަވނަ ނުކުތާ ާއއި  5ސިޓީއެްއ ފޮުނވާ އަިދ މި ސިޓީަގިއ ަގއިޑްލަިއންެގ 

  .ފަިއވާ ުމހިންުމ ކަްނތަްއަތއްކަންކަމަްށ ިއންާސނީ ަޙއްޤުެގ ނަަޒރުން ވިްސނާިއރު ފާހަގަކޮށް 

ނޑިާޔރާއެުކ ބޭއްިވ ަމިޖލީހުގެ ަރއީްސ އަދި އުްއތަަމ ފަ ކޮމިޝަުނން ަރއްިޔތުްނގެ -

 .ެތއްަގއި ައލިއަޅުވާިލ ކަްނަތއްތައްުޖމްލަ ގޮ ބައްދަުލވުުމގައި 

    



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ދެނެގަތުން  ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ   
83 
 

ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކޮމިޓީތަކުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް . ދ.އ 5.4.2

 ތަންފީޛުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުން 

މުޢާަހާދެއއްގެ ދަުށްނނާއި އަދި ުޔނިަވރަސލް ޕީިރއޮޑިކް  3ސާނީ ޙައްުޤތަކާެބހޭ ގެ ިއން . ދ.އ

ިމންަވުރ ވެފަިއާވ ައށް ހުަށހަޅާފަިއާވ ުހށަހެުޅންަތްއ ަތންފީޛު ރިވިުއެގ ދަުށްނ ދިެވހިާރއްޖެ

 މިަކމާ  .އެވެަގިއ ަވީނ ުކރިއަްށ ގެްނގޮސްފަ ޓަރުަވަނ ކުއާ  3މަަސއްކަްތ ިމ އަހަުރެގ ދެެނގަުތމުެގ 

ގުިޅގެްނ ަދއުލަުތގެ މުައއްސަާސަތކުން ލިުބނު މަުޢލޫމާުތގެ މައްޗަްށ ބިނާޮކށް ޑޮކިުއމަންެޓއް ަވީނ 

ޭބުނންާވ މަޢުލޫާމުތ  ޯހދުުމަގއި ކުރިމަިތިވ ޮގންެޖހުންތަުކެގ ެތރޭަގއި ިމ  .އެކުލަވާލާަފއެވެ

ިލޔުުމން ަޖވާބު ިދނުމަްށ  ންަތއް ޯހދުަމށް ގިަނ ދުަވސްތަކެްއވުާމއި ިގނަ މުައއްސަސާަތކަށްޔު ލިޔެކި

މި ޑޮކިއުަމްނޓްގައި މަިއަގނުޑ ގޮެތއްަގއި  .ޭހަދވުން ހިެމނެެއވެ އެކަށީެގްނވާ ިދުގ މުްއދަެތއް

ބަލާލާފައި ވަނީ ކޮންމެ ުހށަހެުޅެމއް ަތންފީޛުކުރުަމށް ސީދާ ައދި ނުސީދާ ޮގތެްއަގއި ކުރިައށް 

ައދި  އި ޛުކުރުަމށް ދިާމވި ގޮްނޖެުހންތަކާގެްނގޮސްަފއިާވ މަސައްކަްތތަކާއި، ހުށަެހޅުްނ ަތންފީ

ިތރީަގިއ  .ހުށަހެުޅން ތަްނފީޛުކުރުމަށް ިއތުރަްށ ކުރަްނެޖހިފަިއވާ މަސަްއކަތުގެ މައްޗަެށވެ

ިދވެިހރާްއެޖއަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ ުހށަހެުޅންތަާކއި ައދި އެ ުހށަހެުޅންަތއް  ެއވަނީ  ބަޔާންކޮްށފައި

  .ރައްުދާވ ުމއައްަސސާ ތަެކވެ

  ދާތައް މުޢާހަ
  ޖުމްލަ 

 ހުށަހެޅުން 
  ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ މުއައްސަސާތައް

މަަދނީ އަިދ ިސާޔސީ ޙައްޤުތަކާެބޭހ 

  މުޢާަހދާ 

20  

  

  

ަރއިްޓސް ކޮމިަޝން، އިލެކްޝަްނސް ކޮމިަޝން،  ަމންއުހި

، އެޓަރީނ ެޖނެަރލްގެ އޮީފސް، މިނިސްްޓރީ އޮްފ ހެލްތް 

ފޮިރްނ  މިނިސްްޓރީ އޮްފ އެިޑއުކޭަޝން، ިމނިސްޓްީރ ޮއފް

ެފމިީލ އެންްޑ  ،އެފެއާޒް، މިިނސްޓްރީ އޮްފ ޖެންޑަރ

ރަިއޓްސް، މޯލްިޑވްސް ްބރޯޑްކާސްޓިންގ  ަމންއުހި

މޯލްިޑވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސް، ިޑާޕޓްމަންްޓ ، ކޮމިޝަން 

އޮފް ިއމިްގރޭަޝން ެއންޑް ެއމިްގރޭޝަން ައދި ިޑޕާޓްަމންްޓ 

  އޮފް ޖުޑީޝަްލ ެއޑްމިނިސްްޓރޭަޝން 

 ،ަޙްއޤުތަކާބެހޭ ުމޢާަހާދގެ ކުޑަކުދިންގެ 

ޮއރިާޔންކާްޑ  ،ކުޑަކުދިން ވިއްުކމާއި

 ،އުފެްއދުާމއި ހަިށިވއްކުމުަގއި

ކުޑަކުދިން ނަަހަމގޮުތން ޭބނުންކުުރމުްނ 

 ރައްކާތެރިުކރުުމެގ އިްޚތިޔާީރ ޕްރޮޮޓކޯލް

18  

ޕްރޮސެކިއުަޓރ ޖެނެރަްލެގ އޮީފސް، މިިނސްްޓރީ ޮއްފ 

ޮފރިްނ އެފެއާޒް،  މިނިސްްޓީރ ޮއފް، އެޑިއުކޭަޝން

 ަމން އުހިެފމިލީ ެއންޑް  ،މިނިސްްޓރީ އޮްފ ޖެންޑަރ

  ރައިޓްްސ ައދި ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސް 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ދެނެގަތުން  ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ   
84 
 

އޮްޕޝަނަްލ ްޕރޮޮޓކޯލް ޓު ދަ 

ކޮންެވންަޝން ޮއން ދަ ރައިޓްްސ އޮފް 

ދަ ޗައިލްްޑ ޮއްނ ދަ އިްނވޯލްަމންްޓ 

އޮފް ޗިލްޑްަރން އިްނ އަރމްޑް 

  ކޮންފްލިކްޓް

11  

ްޓރީ އޮްފ އެިޑއުކޭަޝން، ިމނިސްޓްީރ ޮއފް ފޮިރްނ މިނިސް

އެފެއާޒް، ިމިނސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިީލ ެއންްޑ 

މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސް އަިދ ، ހިއުަމން ރައިްޓސް

  މޯލްޑިވްްސ ޭނަޝނަލް ޑިެފންސް ޯފސް

ނަސްލީ ތަފާތުކުުރންތަްއ ނައްތާުލާމބެހޭ 

  މުއާަހދާ 
19  

  ެފއާޒް،މިނިސްްޓރީ އޮފް ފޮރިްނ އެ

ފެމިލީ ެއންޑް ހިއުަމްނ  ،ިމނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންަޑރ 

  ރައިޓްްސ 

މިނިސްްޓރީ ޮއްފ ހިުއމަްނ ިރސޯސަސް ޫޔްތ އެންްޑ 

  ސްޕޯޓްސް 

  ޖުމްލަ ޮގތެްއގަިއ ހުރިާހ ިމނިސްޓްީރތައް ހިެމނޭ   126  ޔުިނވާރސަްލ ީޕިރއޮޑިކް ިރވިުއ 

  

މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ތިރީގައިވާ  މަލުކުރާ ޢަ  ހުށަހެޅުންތަކަށް  ރިޕޯޓުތަކުގެ  ނެރޭ ކޮމިޝަނުން 5.4.2.1

  .ރިޕޯޓްތަކުގެ ފޮލޯއަޕް ހެދިފައިވެއެވެ 

އަ ޭބސްލަިއްނ ، އެކްޓިވިޓީްސ އެްޑރެސިްނގ ރައިްޓސް އޮްފ ޕަރަސންސް ވިްތ ޑިްސއެބިލިޓީޒް 5.4.2.1.1

  ގެފޮލޯއަްޕ )2010(އެސެސްަމންޓް 

ބިފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ރާއްޖޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލި
ގައި މިބައި ތަކުއިދާރީ އޮނިގަނޑު ކާއިމައްޗަށާއި، މިކަމާގުޅޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭންތަ

ދުމަތްތަކާއި ކަމާގުޅޭ އަމިއްލަ ޚިމިފަދަ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ  ،ހިމެނިފައިވާގޮތުގެ މައްޗަށާއި
އެކްޓިވިޓީސް "،އިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށްވެސް ބަލާލާފައިވާއްޔާތަކުގެ ދައުރަށާއި އަދި ކުރިމަތިވެފަމްޢިޖަ

އަ ބޭސްލައިން  -ރައިޓްސް އޮފް ޕާސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީސް ދަ އެޑްރެސިންގ 
މި  .ންމުކޮށްފައެވެޢާދިރާސާއެއް ގައި ވަނީ 2010 ލްއެޕްރީ 13ގެ ނަމުގައި "އެސެސްމަންޓް

ރިޕޯޓުގެ ހުށަހެޅުންތައް މި .ހަޅާފައިވެއެވެހުށަހެޅުމެއް ހުށަ 29ދިރާސާ ރިޕޯޓުގައި ޖުމްލަ 
ވަނަ  2ހަރުގެ އަވަނަ 2013ރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ތަންފީޛުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މިންވަ

ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ސިލާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، އެިބލިޓީ ކައުންގައި ޑިސްޓަރުކުއާ
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ  ނޭޝަނަލް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، އިރައިޓްސްއާ

ކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ޢާފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތައް މުރާޖަ
ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މި . ގެންދެވިފައިވެއެވެ
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ފީޛުކުރެވިފައި

 މިންގަނޑު

 އެއްބާރުލުން 
އްވުމަށް ތައް ބޭ
މި މާއި، ވުމަތި

ން ރލުން ނުލިބު
ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ްނ ލ ކޮިމޝަނު 

  އެެސސްމަންޓް 

 2013ރެިއން 

ެއއީ ިރޕޯްޓގެ  

 11ިއ ިހމެޭނ 

ކަްތ ށ މަސައް

ތްނ ެއއްވެްސ 

0

1
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ތަންފީ ިންވަރަކަްށ

ރ
ޤަނޫނާއި ޤައުމީ 

ންމެ އެކަށީގެންވާ
އެކު ބައްދަލުވުންތަ
އި ދަތިތަކާ ކުރިމަ
ކަށީގެންވާ އެއްބާރު
ާ  ޖުމްލަގޮތެއްގައި 

 ންފީޛުކުރެވިފައި 

10% 

ެގ ަމްއޗަށް ބަލާާލ

ައ ބޭސްލައިްނ  -

ުހށަެހޅުމުެގ ެތރެ 

.ހުަށހެޅުެމވެ 3މ 

ުޅންަތކުގެ ތެޭރގަިއ

 ެއކި މިްނވަަރްށ

ކުުރމަށް ަދއުލަުތ 

ތުން 

11 1

އެކަށީގެންވާ މި އ

ޛކޮށްފައިވާ މިންވަރު
ސިޔާސަތު

 ފަރާތްތަކުން އެން
އލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއެ
ނތައް ބޭއްވުމުގައި
ގެ ވުޒާރާތަކުން އެކަ
ފޮލޯއަޕް ރިޕޯޓުގައި

އެކަށީގެންވާ 

  މިންވަރަކަށް
ތަން

10%  

ފރުޮކށްޭދ ިމްނވަުރެގ

 ޑިްސއެބިލިޓީސް 

29ަގއިާވ ުޖމްލަ 

ކޮށްަފއިަވނީ އެްނމެޛ

ިރޕޯޓްަގއިާވ ުހށަހެ

ރމަްށ ަދއުލަުތން

ަތންފީޛު) ަސއްތަ

ދެނެގަތުހިނގާ މިންވަރު 

1

2

0

1

އާދައިގެ މިންވަރެއް

ހޅުންތައް ތަންފީޛުކޮ
އިދާރީ ނފީޛީ

އެކިއލަތުގެ އެކި
ދުައ މިގޮތުން .ވެ

ގޮތަށް ބައްދަލުވްުނ
ހދުމުގައި ދައުލަތުގެ
ށފައި އެވަނީ މި ފޮ

  ންަވރު  މި 

  ށް

އާދައިގެ 

  މިންވަރަކަށް

  14%  

  

ތްއ ދަުއލަތުްނ ފޯރ

ފ ޕާަސންސް ވިްތ

އިރު، ިމ ރިޕޯުޓަގ

ކޮަތންފީޛު ނ ުމިޅން

ިމ ރ. ހުށަެހުޅމެވެ

ކުުރތަންފީޛު) ން

އިންަސ 28(ޅްނ 

  ފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ކަންތައްތައް ހިނގާނުހި

0

3

4 4

ކުޑަ މިންވަރަކަށް

ހުށަހެ
ތަން

އްދަލުކުރި ދުައ ބަ
ވެއެވެން ފާހަގަކުރެ
އެއްގޮ ވާ ތާވާަލ

ންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް

  

އް ަތންފީޛުވެަފިއވާ

ވސް 

ކަށް 

 ނުކުރެވޭ

ކުޑަ 

މިންވަރަކަށް

28  38%

 މީުހންެގ ަޙއްޤުތަ

 ދަ ރަިއޓްސް އޮްފ

ަހރު ާފިއތުވެަފއިާވ

ިނޔަލަްށ ަދއުލަުތން

ިއންސަްއތަ ހު 10

ނސަްއަތ ހުަށހެޅުން

ހުަށހުެޅ 8ވސް 

ރއިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް
  2013ޕޓު 

  

 ގުޅުންހުރި ކަޙައްޤުތަކާ 

1

2

44

ރކަށް ޙާޞިލްނުކުރެވޭ

ކޮމިޝަނުން
ލިބިފައިނުވާކަނ
ކަނޑައަޅާފައިވާ

ބޭނުނ ރިޕޯޓަށް
ތި. ހިމެނެއެވެ
  .ކަންކަމެވެ

ަތއްހުށަހެުޅން .5

އެއްވެ

ވަރަކަ

ތަންފީޛުނު

8%

ނެތރިކަްނ ުހންަނ

ްސ އެްޑރެސިްނގ

އަަހ 3ްށފަިއވާާތ 

ރެގ ޫޖްނ މަުހގެ ނ

0ނތަުކެގ ތެރެިއން 

އްިނ 62(ްއގެ 

ެއހެންަނަމވެ. ެއވެ

މަން ރަޔު ހި
އަހަރީ ރިޕޯޓު

 އިންސާނީ ޙަ

4

1

އެއްވެސް ވަަރ

4.2.1.2
  

  

ނުކުޅެުދްނ

އެކްޓިވިޓީސ

ޝާއިޢުކޮްށ

ވަަނއަހަުރ

ހުށަހެުޅން

ް ހުށަހެުޅމެ

ކޮށްފަިއވެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ދެނެގަތުން  ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ   
86 
 

އޭެގ ތެެރއިްނ ެއންެމ ގިަނއީ އިާދރީ އަިދ ަތންފީޛީ . މިްނވަރަކަްށ ަމަސއްކަތް ޮކށްފަިއ ުނވާކަްނ ފާަހަގ ކުެރވެެއވެ

  . ކަންކަމާ ގުުޅންުހރި ުހށަހެުޅންތަެކވެ

ީރ ުހށަހެުޅްނތަކުގެ ތެޭރގަިއ ނޭަޝނަލް ޑިްސެއބިލިޓީ ޕޮލިީސ ަތންފީޛުކުރުަމށް ެއނުއަްލ ާވރކްޕްޭލންތަްއ އިދާ

އެކުލަވާުލމަށް ަބޔާންކޮްށފަިއވާިއުރ މި މަަސއްކަްތކުރިއަށް ގެްނެދޭވނީ ޭނޝަނަލް ޑިސްއެބިލިޓީ ޮޕލިސީއެްއ 

އަިދ ީމގެ އިުތުރްނ . ކުްނ ަވނީ މަޢުލޫާމތު ދީފަެއވެވުޫޖދަްށ ެގެނވިެގންކަމަްށ ަދއުލަުތގެ ކަާމބެހޭ ވުާޒރާތަ

ޅަފަުތގަިއ ައދި ވިެހއުުމގެ ކުިރްނ ނުކުެޅދުްނތެރިަކމެްއ ހުިރތޯ ެދނެަގނެ އެަފދަ ނުކުޅެުދންެތރިކަެމއް ުހިރ 

އަރީލ ައއިޑެންޓިފިޭކޝަްނ އެންޑް (ފަރާތްތަަކށް ޭބނުްނވާ ފަުރާވާއއި އެީހތެރިަކްނ ފޯރުކޮްށދިުނަމށް 

  . ަހުރދަާނ މަަސއްކަތްަތކެއް ކޮށްަފއި ނުާވކަން ފާަހަގ ކުރެެވއެވެ) ރެވންަޝްނ ިއނީިޝއޭޓިްވ ެއއްެގ ަދށުންއިންޓަ

ހުަށހެޅުެމއް ތަންފީޛުކުުރމަްށ އެެދވޭ މިްނވަރަަކްށ  2ސިޔާސަުތތަކާ ުގޅޭ ުހށަހެުޅންތަުކގެ ތެރެިއްނ 

ޝަްލ އެޑިއުކޭަޝްނ ޕޮލިސީެއއް ސަރުކާރުްނ ިމޮގތުން ްސޕެ. މަސައްކަތް ޮކްށފައިވާަކން ފާަހަގކުރެވެެއވެ

ފާސްކޮށްފައި ުނވިަނމަެވސް އެަފދަ ޕޮިލސީެއއް ވުޫޖދަށް ެގނައުަމށްއެކަީށގެްނވާ ިމންަވރަކަށް މަަސއްކަތްތަކެްއ 

އިން ނުކުެޅދުްނތެރިކަމާ  )ޑީެއްނޕީ( ައދި ޑިޕާޓްަމންޓް ޮއްފ ނޭަޝނަލް ޕްޭލނިްނގ. ސަރުކާރުން ޮކްށފައިެވއެވެ

ާވ ސުާވލު ކަރުދާްސ އެ ިޑޕާޓްަމްނޓުން ަތްއޔާރުކޮްށފައި، ސް ިހސާބު ެއއްކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި ގުޅޭ ތަފާ

އި ިހެމނުމާބެޭހ ނުކުޅެުދންެތރިކަްނހުންަނ މީުހްނގެ ދަފްަތރުގަ  މި ުސވާލުަތއް. ަވީނ ޙިއްސާކޮށްަފއެވެ އެންްސޕާ އާ 

ތުަތކާ ގުޅުްނހުރި ހުށަހެުޅންތަުކގެ ތެރޭަގިއ ސިޔާސަ . އިން ވަނީ މަްޝވަރާކޮށްަފެއވެ ގޮުތން ޑީެއންޕީ 

އަިދ . އިމާާރތްކުރުުމގަިއ ފިއުޗަރ ޕްޫރފިންގ ސްޓްރެަޓޖީއެްއ ތަްއޔާރުޮކށްފައި ނުވާަކްނ ފާހަގަކުެރެވއެވެ 

ނުކުޅެުދންެތރިކަްނ ހުްނނަ ީމހުްނނަށް ވަޒީާފގެ ުފރުޞަތު ަދއުލަުތން ަތނަވަސްޮކްށދިުނމާ ުގޅޭޮގތުްނ މާބޮުޑ 

  .ްތތަކެްއ ކޮށްފައި ުނވާކަްނވެސް ާފަހގަކުރެެވއެވެމަސައްކަ

ތަންފީޛީ ހުށަެހުޅންތަކަށް ަބލާލާިއރު ޭއގެތެެރިއްނ ނުކުެޅދުްނތެިރކަން ުހންނަ ީމހުްނގެ ޙައްުޤތަކަށް 

މަސައްކަތްކުާރ ެނޓްވާރކެްއ ޤާއިުމކުރުމާއި ނުކުެޅުދންތެރިަކން ުހންަނ މީުހންނާ ގުޅޭ ގޮުތން ޤަުއމީ ެފންަވރުަގިއ 

ައިދ . ހުށަެހޅުްނ ތަްނފީޛު ކުުރމަށް މަސައްަކތެްއ ކޮށްފަިއ ުނވެެއވެ 2ސަރޭވއެްއ ކުުރމަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ 

ނުކުޅެުދންެތރިކަްނ ުހންަނ މީުހްނެގ މަޢުޫލމާުތ ުފރިހަަމއަްށ ެއއްޮކށް ބެެލހެއްުޓމުެގ ިނޒާެމއް ވެްސ ޤާިއުމ 

ެއއްކުަރމުްނ ގެްނަދނީ ެއްނސްޕާ ިއން ިއޖްތިމާީޢ  އެެހންކަުމްނ މިހާރު މަޢުޫލމާތު. ކޮށްފައެއް ުނވެެއވެ

  .ރައްކާތެރިަކން ޯފރުކޮށްިދނުަމށް ެއއްކުރެޭވ މަޢުޫލމާުތތަކުގެ ތެެރއިްނެނވެ

ނުކުޅެުދންެތރިކަްނ ހުްނނަ ީމހުްނނަށް އެީމހުްނެގ ޙައްޤުަތއް ފޯުރކޮށްދިުނުމގައި ެއދެޭވ ކުރިއެުރންަތކެްއ 

ތަށް މެުދވެިރވެަފއިަވނީ ނިޒާުމަގިއ ހުިރ ަމއްސަަލތަކެއްެގ ސަބަުބންކަމަްށ ލިބެމުްނ ުނދާކަާމއި އެކަން ެއގޮ 

ިމގޮުތްނ ިނޒާމުަގިއ . ދައުަލތުެގ ކަާމ ުގޅުންުހރި ފަރާްތަތކާއެކު ޭބއްުވުނ ަބއްދަުލވުްނތަކުްނ ވަީނ ދެެނަގނެވިަފއެވެ

  :ތައްތަކަކީހުރި މައްސަަލތަުކގެ ގޮުތގަިއ ކަމާެބހޭ ފަާރތްތަުކން ާފހަގަކޮށްަފިއވާ ކަން 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ދެނެގަތުން  ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ   
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ގުޅޭ ެއކިއެކި ކަންކަން އެކި މުައއްސަާސތަކުގެ  ްނގެ ޙައްޤުތައް ފޯރުޮކށްިދނުމާނުކުޅެުދންެތރިކަްނހުންަނ މީހު  -

މަސްއޫިލއްަޔތު ކަމުގަިއ ހަަމޖަްއސާފައި ވުާމއި، އެ ުމއައްަސސާތަކުގެ މެުދަގއި މަްސއޫލިްއަޔތުތަްއ 

ިއ މިނިސްްޓރީއޮްފ ޖެންޑަރ ައިދ ނޭަޝނަލް ޯސޝަްލ ިމޮގތުން ޑިްސއެބިިލޓީ ކައުންސިލާ . ފުށޫއެުރން

 .ޕްރޮޓެކްަޝން އޮޯތރިޓީެގ މަަސއްކަްތތަކުގަިއ ގިަނ ފުުށއެރުްނތަކެްއ ހުުރން

ނުކުޅެުދންެތރިކަްނހުންަނ ީމހުްނގެ ަޙއްޤުަތްއ ފޯރުކޮްށދިުނުމގެ މަސްއޫިލްއޔަުތ ަހވާލުކޮްށފައިާވ  -

މަްސޫއލިއްަޔތެއް، ޮކން މިްނވަރަކަށްަކން އެ ުމއަްއސަސާަތކަްށ  މުއަްއސަސާތަކާިއ ަހވާލުކުރެިވފަިއވަީނ ކޮން 

 . ސާފުކޮށް ނޭނުގން

މާލީ އެހީެތރިަކން ފޯރުޮކށްިދނުުމގެ  ،ނުކުޅެުދންެތރިކަްނ ހުްނނަ މީުހްނގެ ަޙއްޤުތަްއ ަރއްކާތެރިކުުރމާއި  -

ޒިްނާމތަކަކީ ކޮބައިަކން ޤާނޫުނ ފާްސވުާމ ގުޅިެގން، ަދުއލަތުެގ އެކިއެިކ ވުޒާާރތަކުްނ ައާދކުރަންެޖހޭ 

 .އެވުާޒރާތަކަްށ ާސފުވެފަިއ ނެުތން

ގުޅުްނހުިރ ަމަސއްކަތްަތއް ުކރުަމށް ހަަމޖައްސާަފއިާވ  ްނ ުހންަނ މީުހްނެގ ޙައްޤުތަކާ ނުކުޅެުދންެތރިކަ -

މުއަްއސަސާަތްއ އެކިފަހަރު އެކި ަނންަނމަާށއި އެކި ިމިނސްޓްރީގެ ދަަށްށ ބަދަލުކުރުާމއި، އެ 

އްެގ މަްސއޫލިްއޔަުތަތކާއި މަްޤޞަުދަތކަށް ަބދަލުައއުާމއި އަިދ ކުިރން ކޮށްފަިއ ހުިރ ުނވަަތ މުއަްއސަސާއެ 

މިިއްނ ކޮންެމ . ޖެހުންކުރަމުްނާދ މަަސއްކަތްަތްއ މަޑުަޖއްސާލަްނ ދިާމުވން ުނވަަތ މުިޅން ހުއްޓާަލްނ 

ުއމާިއ ަބއެްއ މަަސއްކަްތަތްއ ގުިޅގެްނ، ކުރިްނ ކުަރުމން ެގންިދަޔ ަމސައްކަތްތަަކށް ަބދަލު އަ ބަދަލަކާ

 . ހުއްޓާލުަމށްފަހު، އާ ަމސައްކަްތތަްއ ފެުށން

ުގޅުްނހުިރ ެއްނމެހަިއ މަސައްކަްތތަްއ ކުރުަމށް ެއކަށީގެްނާވ ބަޖެެޓްއ  ޅެުދންެތރިކަްނ ުހންަނ ީމހުްނނާ ނުކު -

 .ދައުަލތުްނ ކަމާބެޭހ މުައއްސަާސތަކަށް އެަކށައަާޅފަިއ ނުުވން

ނޑައަޅާފަިއ ުނވުުމެގ . ހުިރ ޤާބިުލ ަފންީނ މީހުްނ ނެުތންގުުޅން ރާއަކާ އެާދއި - ައިދ އެކަީށެގންާވ ަބޖެްޓ ކަ

 .ސަބަބުން ދާިއރާިއން މީހުްނ ަތމްީރނު ނުކުރެުވން

ސަރުކާރު ަބދަލުާވއިރު ނުަވތަ ަކާމބެހޭ ުމއައްަސާސތަކުގެ އިްސވެިރްނ ބަދަުލވާިއރު ކުިރން ޮއތް ަސރުކާުރން  -

ިރްނ ޮކށްފަިއާވ ބަެއްއ މަސައްކަްތތަްއ ުހއްޓާލާ، މުިޅްނ އާ މަަސއްކަތްތަކެއް ނުަވަތ ކުރިްނ ިތއްބެިވ ވެ

ުމވައްޒަުފްނގެ ަވުގތާިއ  ،ކުެރޭވ މަަސއްކަތެްއެގ ަނތީާޖއެްއ ުނފެނި  ،ިމގޮަތްށ ކަންަކން ުކރުުމން. ފެށުން

 .ސަރުކާރުްނ އެކަަމށް އެަކށައަާޅފަިއާވ ބަޖެްޓ ބޭކާރުުވން 

ކުރި ތަްޖރިބާކާރު ގިަނ ުމވައްޒަުފންތަެކއް ސަރުކާރުެގ ރިަޑންޑަންީސ ްޕރޮްގރާްމެގ މި ދާއިާރަގއި ަމސައްކަތް -

އޭެގ ެތރޭަގިއ ސަިއްނ ލެްނގުޭއޖް ަފަދ ކުުރ ަތމްރީްނ ޕްޮރގްރާްމަތްއ . ދަުށން ވަޒީާފއިްނ ވަިކެވގެްނ ިދުއން

 . ހަދާަފއިާވ ުމވަްއަޒފުން ހިެމނުން

  .އެެދޭވ ިމންަވރަށް ނެުތން އެންމެ  ންެޖހޭ ގުުޅން ސަރުކާރުެގ ުވޒާާރތަކުގެ ެމދުަގއި ޮއންނަ  -
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  އޕް 

ވަަނ އަހަުރ  2

ައދި ިމޙައްޤަށް 

ަހމައެެހންެމ . ވ

. ީނ ަބލާލާފައެވެ

 ެހުދމަށްޓަކައި 

ުވުނ  ެއއްކުރެ

ެގ މައްަޗްށ 

 ަމަސއްކަތްަތްއ 

  

ތިްނ ކަމާުގޭޅ 

ްށ ދައުަލތުްނ 

 4ުޅމަށް ހަށހެ

 2ވނީ ެއންމެ 

ބާީކ . ޅުމަކަެށވެ

 2ށަފިއވާއިރު، 

ެތޭރގަިއ ހިެމނޭ 

ެއއީ ރިޕޯްޓގަިއ 

ިސްނ ރިޕޯެޓްއ 

 ސ ިދމާވެަފއިވާ 
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ް ރ ިދރާސާެގ ފޮލޯައ

2008ރާާސ އަީކ 

ރގެ ަޙއްޤަށާިއ ައ

ިފޔަަވޅުތަކަެށެވ ހޭ 

ވްސ ރިޕޯްޓގަިއވަީނ

 ރިޯޕްޓގެ ފޮޯލއަްޕ

މިޮގތުްނ. ވިަފއެވެ 

ފަިއާވ މިްނވަުރެގ

ތން ކޮށްފަިއވާ 

ަމށް އެިކފަހަރުަމތ

ކުުރމަްށތަންފީޛު 

ުހ 18ޅާފަިއވާ 

ކޮށްފައިަވތަންީފޛު 

ވނީ ެއންމެ ުހށަެހޅު

ށ ަމސައްކަްތ ކޮށް

ހުަށހެޅުްނތަކުެގ ެތ 

ެއ.  ކޮްށަފއިުނވެެއވެ

ހައުސކޮިމަޝނުން 

 ައިދ ިމހާުރވްެސ

11.11

ތަންފީޛުކުރެވިފައި 

ކުޑަ މިންވަރަކަށް 

ތުން 

ރު ެދނެަގތުުމގެކުރު

ދިރާގަތުުމެގ ުކރު 

ކަީށގެްނވާޯގތިެގދޮުރ

ދއުލަުތން އަަޅންޖެޭހ

ވތްތަުކގެ މައްޗަްށވެ

ވހުެގ ެތރޭގަިއ ެއ

މާުތ އެއް ކުެރވި

ކުރެވިފަތަްނފީޛު 

ހާަތަނށް ދައުލަުތ

ްނވަުރ ެދނެަގތުަމ

، ހުށަހެުޅންަތްއ

 ާ ރިޕޯްޓގައި ހުަށހަ

ންދައުަލުތން މުޅި 

ަމސަްއކަތްކޮށްފަިއވަ

ދަިއެގ ިމްނވަރަކަްށ

. ަޑ ިމންަވރަކަށެވެ

ޮ ރަކަްށ މަސައްކަްތ 

ކޮ. ތީ ައދަދެެކވެ

 ދިާމަވމުްނ ިދަޔ

5.55

މިންވަަރކަށް

ފީޒު ނުކުރާ 

ދެނެގަތުހިނގާ މިންވަރު 

ލަުތ އޮްތ ިމްނވަރުޙާ

ްތ ިމންަވުރ ެދެނ

 ބަލާަފއިަވނީ އެކަ

ލިއްަބިއދިުނމަްށ ަދ

ަވބުބތަާކއި ައދި ބާ

ައހަރު ދުަވ 4ީވ 

ނ ަވނީ ަމޢުލޫމާ

 ުހށަެހޅުންަތއް

ާކ ުގޅިގެްނ ިމހާ

ކުިރ މިނަތންފީޛު 

ތތަަކށް ބަާލއިރު،

. ފާަހގަކުރެވެެއވެ

ރ، ޭއެގތެރެިއން ދަ

ނވާ ިމންަވރަކަށް ަމ

ކުރުމަްށ ާއދަްނފީޛު

ފއިަވީނ ވަރަްށ ކުަޑ

ރަ ެއްއެވސް ިމްނވަ

ަސއްތަައށްވުެރ ަމތީ

އއި އަޮތޅުތަކުަގއި

16.67

އެކަށީގެންވާ މި

ތަންފީ

  ފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ކަންތައްތައް ހިނގާނުހި

ޙާގަިއ ގޯިތގެޮދރުެގ 

ްޙާގޮދރުެގ  ަލތު އޮ

ެއ ރިޕޯްޓގަިއ. 

 ައދި މިޙައްުޤ ލި

ތިަކން ދިާމވާ ސަބަ

ކރުމަްށަފހު ފާިއތުީވ

 ުމއަްއސަސާތަކުން

 ުކރުަމށްފަހު،

އަިދ ހުށަހެުޅންތަާކ

 ތްއ ަދއުލަުތން

ެރވުުނ ަމޢުލޫާމތު

ވެލއް ކުޑަކަން ފާ

ފާިއތުވެަފއިވާ އިރު

ާ ކުުރމަްށ އެކަީށގެްނ

ތަްނުހަށހެޅުެމއް  3

ށ ަމަސއްކަތްކޮށްަފ

ުރމަްށ ދައުަލތުްނ 

އިންަސ 55ުކގެ 

ަވީނ ޭއރު މާލެާއ

11.11

އާދައިގެ މިންވަރެއް

ރއިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް
  2013ޕޓު 

  

 ގުޅުންހުރި ކަޙައްޤުތަކާ 

ދިެވހިރާްއޭޖގަ .5

ހިރާްއޭޖގަިއ ގޯިތގެ

.ވެށފަިއވާ ރިޕޯޓެކެ 

ކޮށް، ިހމާަޔތްކޮށް

ިއ ގޯިތެގދޮުރގެ ދަތި

މުުކންޢާގ ރިޯޕްޓ 

ރމަިތން ކަމާބެހޭ

ތތަްއ ދިރާސާ

އަ. ލާަފއިާވނެެއވެ

  .ިއވާެނއެވެ

ޕްޓގެ ުހށަހެުޅނަްތ

ސާތަުކްނ އެއްކުެރ

ޔަތުަކްނ ދީަފއިވާ

ވރެ ިގަނދުވަްސ ފާ

ކުތަންފީޛުައިދ . ވެ

3 ނތަުކެގ ތެރެިއން 

ކުރުމަްށތަްނފީޛުްއ 

ކުތަންފީޛުެހޅުމެްއ 

ފިއވާ ުހށަހެުޅންތަުކ

ުމކޮށްފަިއ ން ޢާލ 

55.56

މަން ރަޔު ހި
އަހަރީ ރިޕޯޓު

 އިންސާނީ ޙަ

4.2.1.3

ދިެވހ

މުކޮްށންޢާ

ޮ އިޙްތިާރމު

ރާއްޭޖގަިއ

ހައުިސންގ

އެކިފަހަުރ

މަޢުލޫާމތު

ާ އަލިއަުޅވާ

ހިމަާނފަިއ

ރިޕޯްޓ

މުއަްއސަސ

އަހަްއމިްއ

އަހަަރށްުވ

ހުށަހެުޅެމވ

ހުށަހެުޅން

ް ހުށަހެުޅމެ

ހުށަެހ 10

ހުށަހަާޅފައ

އެކުލަވާާލ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ދެނެގަތުން  ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ   
89 
 

ގޯިތގެޮދރުެގ މަްއސަލައަްށ ދިެވހި ދައުަލތުްނ ަހއްެލއް ހޯަދއިިދނުމަީކ ިދވެިހރާްއޖޭެގ ޤާނޫނުައސާސީިއްނ ަދއުލަުތެގ 

އެަތްއ  ޢީ ަމކީ އެކަުމގެ ަސބަބުން އިޖުިތމާމައްޗަްށ ލާޒިމްުކރާ ކަެމއްކަުމގަިއ ާވތީާއއި ގޯިތގެޮދރުެގ ަދތިކަ

ެއހެްނނަަމެވސް ިމ . ތަކަކަްށ ބުޫރއަާރެނ ކަމަކަށް ާވތީެއވެ މައްސަަލތަކެްއ ކުރިމަިތވެ، އެަތއް ަޙއްޤު

ހުށަހެުޅންތަަކށް ަދއުލަުތން އެކަީށެގންާވ އިޖާަބދީފަިއ ުނވާތީ، ިރޕޯްޓެގ ުހށަހެުޅންތަުކގެ މަޤްޞަުދ ާޙޞިްލވެފަެއްއ 

   .ނުެވއެވެ

ގެ )2009(ޓު ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ ވަޒީާފގެ ޙާަލތު އޮްތ ިމންަވރު ެދނެަގތުުމގެ ުކރު ދިރާާސ ިރޕޯ 5.4.2.1.4

  ހުށަހެުޅންަތއް ަދުއލަތުްނ ަތންފީޛުކޮށްފަިއވާ މިްނވަރު 

ިދވެހިާރްއޖޭަގއި ވަޒީފާެގ ޙާލަތު ޮއތް ިމްނވަުރ "ގައި ާޝއިޢުކޮށްަފއިވާ  2009ކޮމިޝަުނން އޯަގސްޓް 

 ސަރުކާރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާެގ މަްޤޞަަދކީ " ދެެނގަުތމުެގ ކުުރ ިދރާާސ ިރޕޯޓް 

އާ ޤާނޫީނ  ،މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ގޮތްތަކާއި

ނޑުތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރެވިފައިވާ މިންވަރާ ނޑުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ  ،މިންގަ

ނޑައަޅުއްވާފަ އިވާ ސިޔާސަތުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދައުލަތުން ވަޒީފާއާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭގޮތުން ކަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ދިާރސާ ރިޕޯުޓެގ ހުށަެހޅުްނތަްއ ދައުަލތުްނ . ކޮމިޝަނުން ދެނެގަތުމުގެ މައްޗަށެވެ

. ވަނަ ައހަރު ަބއްދަުލވުްނތަކެއް ވަީނ ބާްއވާފަެއވެ 2013ތަންފީޛުކޮށްަފިއާވ މިްނވަުރ ެދެނގަުތމުެގ ޮގތުްނ 

ނުޑ ހުށަެހޅުންަތްއ ައމާޒުޮކށްފަިއާވ ސަރުކާުރެގ ވުާޒރާއަީކ ިމނިސްޓްީރ ވަޒީފާއާެބޭހ ިދާރސާ ިރޕޯުޓެގ  މަ ިއގަ

ިމ ދިރާާސ ިރޕޯޓުެގ ބަެއްއ  ،އޮފް ހިުއމަްނ ރިސޯސަސް ޔޫްތ ެއންޑް ްސޯޕޓްސް ކަަމށް ީވނަަމވެސް

ޭހ ހުށަހެުޅންތަކަީކ ޑިޕާޓްަމންޓް އޮްފ ެޖންޑަރ އެްނޑް ފެމިީލ ްޕޮރޓެކްޝަްނ ސަރވިސަސްާއއި، ަވޒީފާއާބެ

ައދި ނޭަޝނަްލ  )TVET(ޓްރައިބިުއނަާލއި، ޓެކްނިކަލް ވޮޭކޝަނަލް އެޑިޔުޭކޝަން އެންްޑ ޓްރެއިިންނގ 

މި . ކެރިއަރ ގައިަޑްނސް ސެންޓަަރްށ ސީދާ އަދި ނުސީދާ ޮގތެްއަގއި ައމާޒުކުެރވިަފއިވާ ހުށަެހޅުްނަތކެކެވެ

ުހަށހެޅުްނތަްއ ައމާުޒކޮށްފަިއވާ މިިންސޓްރީ އޮްފ  ފޮލޯއަްޕ ރިޕޯުޓ އެކުލަވާލާަފިއ ަވނީ ވަޒީާފއާބެޭހ ރިޕޯުޓގަިއވާ 

ހިއުަމްނ ރިސޯަސސް، ޫޔތް އެންްޑ ސްޕޯްޓސްާއއި ލޭބަރ ރިޭލޝަްނސް ޮއތޯރިީޓއާއެުކ ބޭްއވި ަބްއދަލުުވންތަުކެގ 

 .އަލީަގއި، ުހށަހެުޅންތަްއ ަތންފީޛުޮކށްފަިއވާ މިްނވަުރ ެދނެަގތުަމށްފަުހގަެއވެ



 

90 
 

 

 ފީޛުކުރެވިފައި 

27% 

27% 

ުހށަހެުޅްނތަކުެގ 

ނފީުޛ ކުރުމަްށ 

 މިްނވަރަްށ 

ުހށަހެުޅން  9 

މި . އިުނެވެއވެ

ިއންސަްއަތ  8

ނުޑތަކާ   މިްނގަ

ގޭޅ ގިަނގުަނ 

ުހށަހެުޅންތަކަްށ 

 ފަށާފަިއވާކަްނ 

ލކޮށްަފއި ުނާވ 

އެީއ . ނތަެކވެ

ރ ަތންަތނުަގިއ 

6
5

6

ފީޛުކުރެވިފައި

  ރ 

ތަންފީ މިންވަރަކަށް

2

ރ، މި ިރޕޯޓުެގ ުހ

ުހަށހެޅުްނ ަތްނ 5

ްނ އެކަށީެގްނާވ

ައިދ . ފިއެވއެވެ

ްށ ަތްނފީޛުކޮށްފައ

3ންފީޛުޮކށް އަިދ 

 ޤާޫނނާިއ ޤަުއމީ 

 ުމާރޖަޢާކުރުާމގު

ންަތއްަތކާ ގުޅޭ ުހ

 ތަންފީޛުކުަރން

ްނވަަރކަށް ާޙޞްިލ

ންހުިރ ހުަށހެުޅން

އި، ަމސައްކަތްކުރާ

2
4

6

2

ތަންފީ މިންވަރަކަށް

ތުން 

ޛުކޮށްފައިވާ މިންވަރު 

އެކަށީގެންވާމި ރެއް 

27% 

44% 

%83  

ަފއިާވއިރު ފާިއތުވެ

59ިދ ދަުއލަތުްނ 

ހުށަހެުޅްނ 19 

ްށ ތަންފީޛުކޮށްަފ

އވެްސ މިްނވަރަކަްށ

ަތން ަތ ުހަށހެޅުން 

ނފީޛުޮކށްފަިއ ަވީނ

ިއސްލާޙްކޮށް ނު

ޅމަކީ އިދާީރ ކަން

ުޅންަތއް ހުށަހެ

އިްނ ެއއްވެްސ މިނ

ދރާސާކުުރމާ ގުުޅނ

ލތު ޮއތްމިްނވަާރއި

11

12

އެކަށީގެންވާ މި ރެއް

ފައިވާ މިންވަރު 

ދާރީ

ދެނެގަތުހިނގާ މިންވަރު 

އް ތަންފީޛުހށަހެޅުންތަ

އާދައިގެމިންވަރެ  

17% 

އަހަުރ 4 ޖުމްަލ 

އަދ. ހުަށެހޅުމެވެ 

އޭެގތެރެިއން 

ަދއިެގ ިމްނވަރަކަްށ

ހުަށެހޅުން އެްއ 

ިއންަސއް 27ްނ 

  . ޓފަިއވެެއވެ

އންެމ މަުދން ތްަނ

ޒީާފއާެބހޭ ޤާޫނނު

  . ވެ

ހުށަހެުޅ 11އިން 

ލތުްނ ބަލަިއގަެނ

ހެުޅންަތކުގެ ތެެރއި

ންެމ ިގނަީއ ިދރާ

ަކތްކުުރވުުމގެ ޙާަލ

3
5

3

އާދައިގެ މިންވަރ

ނތައް ތަންފީޛުކޮށްފަ

އިދާ ތަންފީޛީ

  ފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ކަންތައްތައް ހިނގާނުހި

ވަޒީފާއާބެހޭ ހު

ކުޑަމިންވަރަކަށް 

12% 

12% 

ޢާްނމުކޮށްަފިއވާތާ 

19 ަވީނ ުޖމްލަ 

. ާފހަގަުކރެވެެއވެ

ުހަށހެޅުްނ އާަދ 

12ކށްަފިއާވއިރު 

 ތެެރއިްނ ަދއުލަުތްނ

 މަަސްއކަތް ފަށްާޓ

ެއ ންތަުކެގތެރެިއްނ

ިއ ިވޔަސް ވަޒ

ކަން ފާަހގަކުރެެވެއ

ހުށަެހޅުމުެގތެެރއި 

ޅްނތަެކއް ދައުަލތު

 ދާއިާރާއގުޭޅ ުހށަހެ

 ބަލާާލިއރު ެއން

 ަލއްާވ މަސައްަކ

2
3

4

0

ކުޑަ މިންވަރަކަށް

ހުށަހެޅުން

ސިޔާސަތު ނޑު

ރއިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް
  2013ޕޓު 

  

 ގުޅުންހުރި ކަޙައްޤުތަކާ 

ވެސްވަރަކަށް 
 ޞިލްނުކުރެވޭ 

17% 

17% 

17% 

ފާއާެބހޭ ރިޯޕޓު ޢާ

 ަތންފީުޛކޮށްފަިއ 

ތްޮކށްފަިއވާކަން

12އިުރ ކޮށްަފިއވާ 

ވރަކަްށ ތަންފީޛުޮކ

ހުަށހެޅުުމެގ  71 

ނ ތަްނީފޛުކުރުމުެގ

ހުަށހެުޅން ކޮށްަފިއވާ 

ހށަެހޅުްނތައްކަުމގަިއ

ްތތަކެްއ ކޮށްފަިއވާކަ

71ިރޯޕޓުގެ  ހޭ

 ހުިރާހ ހުަށހެޅު

ތަންފީީޛ . ރެވއެވެ

ނތަކަީކ ކޮބައިތޯ

ޭޖގައި ކުޑަކުދިންއ 

0

5
3

4

އއްވެސް ވަރަކަށް 
ޙާޞިލްނުކުރެވޭ

ނނާއި ޤައުމީ މިންގަނ

މަން ރަޔު ހި
އަހަރީ ރިޕޯޓު

 އިންސާނީ ޙަ

 

އެއް
ޙާޞ

ާ ވަޒީ

ތެރެިއްނ

މަސައްކަތް

ތަންފީޛުކޮ

ކުޑަމިންަވ

ރިޕޯުޓެގ 

ހުށަހެުޅން

ތަންފީޛުކޮ

ގުޅޭ ުހ

މަސައްކަްތ

ވަޒީފާއާެބހޭ

ވީިހނުދ

ފާހަގަކުެރ

ހުށަހެުޅން

ދިެވހިރާއް 

4

އެ
ާ

ޤޫާނ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ދެނެގަތުން  ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ   
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އަިދ ވަޒީފާއާެބޭހ ޤާޫނނުެގ ދަުށްނ ވިހެުއމާ . ހިނގާ އެކްސިެޑންޓް ައދި މަރާެބހޭ ގޮުތްނ ކުެރޭވ ިދރާާސ ެއވެ

ދެޭވ ައންެހނުްނަނށް ވަޒީާފިދނުަމށް ނޭ  ގުިޅގެން ލިޭބ ޗުއްޓީގެ ަކންތަްއތައް ހަަމޖައްަސން ެޖހުުމން

ައިދ ީމގެ އިުތރުްނ އެކިއެކި ގިްނތިަތކުގެ މަސައްކަްތެތރިންަންށ . ބެޭހ ިދރާސާތަކެވެ އަސަރުކޮށްަފިއވާ މިްނވަރާ 

ނުޑތަކެއް ަކނޑައެޅުމާެބހޭ ޮގުތން ެއމީުހންގެ ިޚޔާލު ޯހދުަމށްޓަކަިއ މަްޝވަރާކޮށްަފިއ ނުވާަކން  ވަޒީފާއާެބހޭ ިމްނގަ

 .ފާހަގަކުެރެވއެވެ

 ެއއްވެސް  ދައުލަުތން  ތަންފީޛުކުުރަމށް ހުަށހެުޅން  އިްނސައްތަ  17ތެރެއިން  ހުަށހެޅުްނތަކުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ 

އިންަސއްަތ ުހށަހެުޅމަކީ ސިޔާސަުތތަކާ ގުޅުްނހުިރ  25އޭެގ ެތރެިއްނ  ކޮށްފަިއނުާވއިރު  މަސައްކަެތއް 

ގަިއ ުމވަްއޒަފުން މަސައްަކްތކުރާ ރަްށރަާށ ަކއިރީަގިއވާ މީުހްނ ދިިރއުޭޅ މި ުހށަހެުޅންތަުކގެ ތެރޭ . ހުށަހެުޅންތަެކވެ

ިމ . ރަށްރަުށަގއި ާޢިއލާއާއެކު ދިިރއުުޅމަށް ެގދޮުރ ލިބިިދނުމަްށ ސަރުާކރުެގ ސިޔާަސތުަތއް ބައްޓަްނވެފަިއ ުނވެެއވެ

ންަގިއވާ އިންޓަރެވްނޝަންތަުކގަިއ ހުށަހެުޅން ތަންީފޛުކުރުމާބެހޭ ގޮުތން ސަރުާކރުެގ ސްޓްރެޓަޖިކް އެްކޝަން ޕްލޭ 

 . ހިމަާނފަިއ ުނވެެއވެ

ިއްނސައްތަ ހުށަެހުޅމުެގ  17ވަޒީފާއާެބހޭ ުހަށހެޅުްނތަކުގެ ތެެރއިން ދައުަލތުްނ ތަންފީޛުކޮްށފަިއނުވާ  -

ނުޑަތކާ ުގޅުްނހުިރ ުހށަހެުޅންތަެކވެ 33ތެރެިއްނ  ެއީއ . ިއންސަްއަތ ހުަށހެުޅމަކީ ާޤނޫާނިއ ޤައުީމ ިމްނގަ

 މަސައްކަތްކުަރްނެޖހޭ ަހފްތާއަކު  އަދި އި، މުރާޖަޢާުކރުމާ  ޮއންަނންެޖހޭޖެުހން  ިލޔުުމން  ޒީާފގެ އެްއބަްސވުން ވަ

ުދވާލަުކ މަސައްކަްތ ކުަރންޖެޭހ ގަޑިަތްއ އެކި ަވގުތުތަަކާށއި ، ަބާހލުމާއި ުދވަސްތަކަކަށް  ަމދު ގަޑިަތއް

ުރުދވަަހްށ ނިްސބަްތ ުކރުމާިއ ފަޭސހަިއން މަަސއްކަތްކުާރ ގަިޑަތއް އަހަ ،ދުވަްސތަކަްށ ަބހާލުމާއި 

ނޑައެުޅންަފދަ އައު މަފްޫހމްަތްއ ތަޢާރަްފ ކުރުާމބެޭހ  ،ބަދަލުކުެރވޭފަަދ ލުއިޮގތަކަށް މަަސއްކަތުެގ ގަިޑ ކަ

ގިނަ ފަރާްތތަކެްއގެ ެމުދގައި ަމޝްވަރާުކރެިވެގްނ ވަޒީާފއާބެހޭ ާޤނޫނު އިސްލާޙްުކރުމަްށ . ހުށަހެުޅންތަެކވެ

ރަްއޔިުތންގެ މަޖިީލަހށް ހުަށހަޅާފަިއާވއިރު މި ހުށަެހުޅންތަކާބެހޭ ގޮުތްނ މަްޝވަރާކޮށްަފއެްއ  ސަރުކާރުން

  .ނުެވއެވެ

މުޖުަތމަުޢގައި ާއންމު ހާަލތަްށވުެރ ނިކަމެތިަކން ިލބިފައިވާ މީުހންަނށް ފޯރުކޮްށދެޭވ ިޚދުަމތްތަކާބެޭހ  5.4.2.1.5

  )2013(ގެ ފޮޯލައޕް )2012ެއޕްރިްލ (ސިޔާސަުތ ިރވިުއ 

މަްޤޞަދަީކ ިމނިސްޓްީރ އޮފް އިސްލާމިްކ އެެފއާޒާއި، ޯމލްޑިވްސް ެޕްނޝަްނ ޕޮލިސީ ރިިވއުެގ  މި

އެޑްމިިނސްޓްރޭަޝން އޮފީާހއި، ިމނިސްޓްީރ އޮްފ ހެލްތް އެންްޑ ެފމިލީއާިއ ނޭަޝަނލް ސޯޝަްލ ްޕޮރޓެކްޝަްނ 

ުދމަްތތަކަކީ ވަކި ުއސޫލަާކިއ ގެ ފަރާުތން އިޤްތިާޞދީ އަިދ ިއޖްތިާމޢީޮގތުން ޭދ ޚި) އެްނސްޕާ(އޭެޖންސީ 

ެދްއ ޢިވާޤަދެްއ ހެދިަފއިާވނަަމ އެ ޢި ވާޤަ މިކަާމގުޅޭ ، ހަމަތަެކއްެގމަިތްނ ެދވެުމން އަްނަނ ޚިުދމަތްތަެކއްޯތ ބެލުމާއި

ބެހޭ  ިރވެފަިއވާ ިއންސާނީ ހައްުޤަތކާހަދާަފއިަވނީ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ާޤޫނނުއަސާީސއާއި ދިެވހިރާްއޖެ ަބިއވެ

ދަަކްށ ޢިވާޤަތުަރށް ހަުރދަާނ ކުރުުމެގގޮުތން މުއާަހދާތަާކ ެއްއރޫޙެްއގަިއތޯ ބަަލއި، ިމ ިޚދުަމތް އި ބައިނަްލއަޤްާވމީ
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ީތގަިއާވފަދަިއްނ 

ފްނަނ މުހިްނުމ 

ަފިއާވ ިމންަވުރ 

ން ސިލްސިލާ 

އްދަުލވުްނތަކުެގ 

 ހުަށެހޅުންަތއް 

ކުްނ މަޢުޫލމާުތ 

ފަިއ އެަވނީ ިމ 

  

ޚިދުަމތްތަކާބެޭހ 

މި ިރޕޯޓުަގިއާވ 

. ނފީުޛކޮށްފަެއވެ

ިއންސަްއތަ  3

1

ކރެވިފައި

ދރީ

 

 ފާަހގަކޮށް ަމީތ

ީލގަިއ ގެަނއުަމށްފެނ

ުތން ތަންފީޛުކޮށްަފ

އާަޓުރން ފެިށެގން

ތަކާއެކު ޭބއްިވ ބައް

ަގިއވާިމ ިރޕޯޓު 

ގެ ަބއެއް ވުާޒރާތަކު

ތިީރަގއި ަބޔާންޮކށްފަ

ނށް ފޯރުޮކށްެދވޭ ޚ

ތުެވަފއިާވއިރު، މި

ށަހެުޅން ަވނީ ތަން

30ފށާަފިއވާއިރު، 

1
0

ތަންފީޛުުކ ނވަރަކަްށ

އިދާ ތަންފީޛީ

ތަންފީޛުކުެރިވފައި  ށް 

10% 

ތުން 

ަނނަަމ އެކަމެއް

ާއހަާދތަކުެގ އަީލމު

ަށހެޅުްނތަްއ ަދއުލަުތ

ަވނަ ކު 3ގ 

  . ވަފއެވެ

ގ ަކމާބެހޭ ވުާޒރާތަ

. ުތމަްށަފހުަގއެވެ

އދަުލކުރި ަދއުލަުތގެ

ތި.  ފާަހގަކުރަެމވެ

  .ވ

ިލބިފައިާވ ީމހުްނަނ

އަހަުރ ފާިއ 1 

ުހށަ ިއންސަްއތަ 1

ަތންީފޛުކުރަން ފަ

1
2

އެކަށީގެންވާ މްިނ އް

ފައިވާ މިންވަރު

ތަ

އެކަށީގެްނވާމިްނވަރަކަްށ

30% 

ދެނެގަތުހިނގާ މިންވަރު 

ނޖެހޭަކމަށް ެފންނ

 ަބއިނަްލއަޤްވާީމ މު

 ިރވިުއގަިއވާ ހުަށ

ވަނަ ައހަުރެގ 2

ތާކއެކު ވަީނ ބާްއވާ

އި ވަނީ ސަރުާކރުގެ

ު  މިްނަވރު ދެެނގަ

ި ކޮިމޝަުނން ަބއް

ނ ލިިބފައިުނވާކަްނ

ށްަފއިާވ ކަންކަމެވެ

 

ރ ނިކަެމތިކަްނ ިލ

ޝާއިުޢކޮށްފަިއވާތާ

10 ީމގެ ތެރެިއން 

ގ ިމންަވރަކަށް ަތ

   .ޛކޮށްފަެއވެ

2

4

އާދައިގެ މިންވަރެއް

ނތައް ތަންފީޛުކޮށްފަ

 އާދަިއގެމިްނވަެރއް 

60% 

  ފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ކަންތައްތައް ހިނގާނުހި

ސްލާެޙްއ ގެްނނަްނ

ރްއެޖ ަބއިވެިރާވ 

މި ޕޮލިީސ .ލުެމވެ

2013މިަޝުނން 

ގ ަކމާެބހޭ ވުޒާރަާތ

ރިޕޯުޓ އެކުަލވާާލފައި

ތަންފީުޛކޮށްފަިއވާ

 ދެެނަގތުމަށްޓަަކއި

ފރިހަަމ އެއްބާރުުލްނ

ލގޮެތއްަގިއ ފާަހގަކޮށް

 ފަިއާވ މިްނވަުރ 

ންުމ ހާލަަތށްުވެރޢ 

ޓ ކޮިމޝަުނން ޝ

ަމށް ަފށައި އަދި 

ހށަެހުޅން ާއދަިއގެ

ނަވރަކަްށ ތަްނފީޛުކޮ

0 0

ކުޑަ މިންވަރަކަށް ވ

ހުށަހެޅުން

 ކުޑަމިްނވަރަކަށް 
 

 

0% 

ރއިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް
  2013ޕޓު 

  

 ގުޅުންހުރި ކަޙައްޤުތަކާ 

 އުސޫލަަކށް އިސް

ސާސީާއިއ ދިެވހިރާ

ތަކަީކ ޮކބައިޯތ ބެލު

މެގ ޮގތުން ޮކމި

ތަކެްއ ަދއުލަުތގެން 

ޯ ރިިވުއގެ ފޮޯލއަްޕ ރި

 ހުަށހެުޅންތަްއ ތަ

ކޮށްަފިއާވ މިްނވަުރ

ުރމުަގއި އެްނމެ ުފރ

ޮ ިރޕޯުޓގަިއ  ުޖމްަލ

ނަތއް ަތންފީޛުކޮށްފަ

  

ޢާ މުޖުަތމަުޢގަިއ 

ތގެ ރިިވއު ިރޕޯުޓ

ނަތއް ަތންފީޛުކުރުަމ

ިއްނސައްތަ ުހ 6

ނ އެކަީށެގންާވ ިމން

0 0

 ވަރަކަށް ޙާޞިލްނުކުރެވޭ

އެްއވެސްަވރަކަށް 

ޙާޞިލްނުކުެރވޭ 

0% 

މަން ރަޔު ހި
އަހަރީ ރިޕޯޓު

 އިންސާނީ ޙަ

ނުަވތަ 

ޤާނޫނުައސާ

އިސްލާހުތަ

ދެެނގަުތުމ

ބައްދަުލވުނ

މިރި

އަލީަގިއ

ތަންފީޛުކޮ

ހިއްސާކުުރ

ރ ފޮލޯއަޕް 

ހުށަހެުޅން

  

  

  

ސިޔާސަުތ

ހުށަހެުޅން

60އަދި 

ހުށަހެުޅން

 

އެއްވެސް



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ދެނެގަތުން  ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ   
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ނގާިދަޔ ވަނަ ުދވަހު މާލޭަގއި ހި 7ަވނަ ދުަވހުެގ ރެާއިއ  6ފެބުރުވަރީ  2012 5.4.2.1.6

ހަމަުނޖެުހންތަުކަގއި އިންާސީނ ޙައްޤުތަކާ ިޚލާަފށް ިހނގާފަިއާވ ކަންަތއްތަުކެގ ތަޙްޤީޤު 

 ައޕް ރިޕޯްޓގަިއވާ ނިާޒމީ ުހށަހެުޅންތަުކެގ ފޮލޯ

ަހރުެގ ސަަރހަްއދާިއ، ވިާލ . ޕީ.ޑީ.ވަަނ ދުަވހުެގ ޭރ އާިޓފިޝަްލ ބީޗް  ަސރަަހއްާދއި، ެއމް 6ފެބުރުވަީރ  2012

ސީ .ބީ.ެއން.ވަަނ ުދވަުހ ުޖމްޫހީރ ަމއިާދން ސަަރހައްާދއި، އެމް 7ެފބުރުވަީރ  2012އްދު، ައދި ޓީވީ ސަރަހަ 

ަހުރގެ ަސރަަހއްުދގަިއ ިހނިގ ަހމަުނެޖހުންތަުކގަިއ ިއްނސާނީ ަޙއްޤުތަާކ ޚިލާފަްށ . ޕީ.ޑީ.ވަްނ ސަަރހަްއދާިއ، އެމް

ގެ ) 2006/6ާޤނޫުނ ަނމްބަުރ (ންެގ ޤާޫނުނ ިމޝަ މަްނ ރައިޓްްސ ކޮއު ހިހިނގާފަިއާވ ކަްނތައްަތްއ ހިނާގިދޔަޮގތް 

ުނން ެގ ަދށުްނ ބެލުމަްށ ނިްނަމއި އެކަންަތއްަތްއ ބެލުމަްށފަުހ ކޮިމޝަ) ރ(ައިދ ) ށ(، )ހ(ވަަނ ާމއްާދެގ  20

  .ންމުޮކްށފައެވެޢާ ރިޕޯެޓއް އެކުލަވާާލ ަވނީ 

ޅުކުުރމަށް ުހށަަހޅާފަިއާވ މި ިރޕޯޓުަގިއާވ ހުށަެހޅުްނތަކުެގ ތެރެިއން ިސސްޓެމިކް ކަންަކން ަރނގަ 

ވަަނއަހަުރެގ ެއްޕރިލް ިއްނ  2013ހުށަހެުޅންަތްއ ަދއުލަުތން ތަްނފީޛުކޮށްފަިއވާ މިްނަވރު ދެެނގަުތުމގެ ގޮުތްނ 

ޖޫްނ ަމހުެގ ިނޔަލަްށ ސިލްސިާލ ބަްއދަުލވުްނތަެކއް ަދއުލަުތެގ ކަމާބެޭހ ުވޒާރާތަާކއެކު ޮކމިަޝނުްނ ވަީނ  

  . ކުރިއަްށގެްނގޮސްަފއެވެ

މި ތަޙްޤީޤު ރިޕޯުޓގަިއވާ ނިޒާާމގުޭޅ ހުށަހެުޅންަތއް އަާމޒުކޮށްފަިއވާ ދައުަލތުގެ މުައއްސަާސތަކަކީ މިިނސްޓްީރ 

އޮފް ޑިެފންްސ އެންްޑ ޭނޝަނަްލ ސެކިއުިރޓީ، ޯމލްޑިވްސް ނޭަޝނަލް ޑިެފންްސ ފޯސް، މޯލްިޑްވސް ޕޮިލްސ 

މި ތަޙްޤީުޤ ރިޕޯުޓގަިއވާ ސިސްޓެމިކް  .ސަރވިސް ައިދ މޯލްޑިވްްސ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝނެވެ

ހުށަހެުޅންތަުކެގ ފޮލޯއަޕް ިރޕޯޓު އެކުަލވާާލފައި ަވނީ ަކމާބެހޭ ދައުލަުތގެ ުމއައްސަާސތަކާއެކުބޭްއިވ 

  .ބައްދަުލވުްނތަކުެގ އަީލގަިއ ުހށަހެުޅންތަްއ ަތންފީޛުޮކށްފަިއވާ މިްނވަުރ ެދނެަގތުަމށްފަުހގަެއވެ

ަވނަ ުދަވހު މާޭލގަިއ ިހނގާިދޔަ ހަަމނުޖެުހންތަކުަގއި އިްނާސީނ  7ރެާއއި  ަވނަ ދުަވހުގެ  6ފެބުރުވަީރ 

އަހަުރ ވެަފއިާވއިރު، ިމ  1ޙައްޤުތަާކ ޚިލާފަްށ ިހނގާފަިއާވ ަކންތަްއތަކުެގ ތަްޙޤީޤު ިރޕޯްޓ ާޝއިޢުކޮށްަފއިާވާތ 

ހުށަހެުޅްނ  2ނެްއ ހުށަެހޅުެމއް ތަންފީޛުޮކްށ އަ  1ުހަށހެޅުުމެގ ތެެރއިްނ  4ރިޕޯުޓގަިއާވ ނިާޒމާގުޭޅ 

  .ތަންފީޛުކޮށްަފއި ވަީނ ާއދަިއެގ ިމންަވރަކަށެވެ

މި ިރޕޯުޓގަިއވާ ނިޒާާމގުޭޅ ހުަށެހޅުންަތއް ތަންފީުޛވެފަިއވާ މިްނވަުރ ެދނެަގތުަމށްފަުހ އެކުލަވާިލ ިރޯޕޓުގަިއ 

  .ޖުމްލަ ޮގތެްއގަިއ ފާހަަގވި ަކންކަްނ ތިީރގަިއ ަބޔާންޮކށްފަިއ ެއވަީނއެވެ

ާމއި މުޒާހަރާކުުރން ަފދަ ހަރަާކތްތަުކެގ އަަމން ބެލެެހްއޓުމުގެ މަސްޫއލިްއޔަތު އުފުލަްނ ެޖހޭ އެްއވެ ުއޅު .1

ސަލާމަީތ ޚިުދމަްތތަކުން އެްއ މުައއްސަސާއަުކން ައނެްއ ުމއައްސަާސއަކާއި ަކންކަްނ ހަވާލުކުާރއިުރ ުނވަަތ 

ލުތަާކއި ޞޫދިުއމަށްޓަކަިއ މިަކާމ ބެޭހ އު ބަދަލުކުރާިއރު، ަރނގަަޅްށ ވިަލރެްސކުރެވި ޒިްނމާާދުރކަންމަީތ ގެން 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ދެނެގަތުން  ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ   
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ާހރަްށވުެރ ހަރުަދނާކޮްށ ެއައްށ ތުަތްއ ައމަްނ ބެލެެހއްޓުަމށް ހަވާުލވެތިޭބ ސަލާމަީތ ބާުރަތކުންމިޢާ އިޖުރާ

މަލުކުރުަމށް ޮކށްފަިއވާ މަަސްއކަތްތަކުގެ ތެޭރަގއި ފުލުުހންގެ ޤާނޫނު ައދި ސިފައިްނގެ ޤާޫނނުަގިއ ޢަ

 . މެްއވޭޯތ ބެލުަމށްަޓކައި މަަސއްކަްތަތކެއް ކުރިައށް ެގްނދިުޔމަްށ ާރވާފަިއވެެއވެއެްއވެސް ުފށުެއރު 

ންުމންެގ ެމުދގަިއ ޢާ މަލުޮކށްފަިއވާ ގޮުތްނ ޢަުހެގ ޭރ ސިފަިއްނނާިއ ފުލުުހން ވަަނ ުދވަ 6ފެބުރުވަީރ  2012 .2

ުގަމްށ ގަިއ ަހމަނުެޖހުްނ ިހންންުމންކުރާ މިފަަދ ުމޒާހަރާތަކު ޢާ ހިްނގުަމށް ަމގުަފހިެވފައިާވތީ، ހަމަުނޖެުހން 

ުނވާެނޮގތުެގމަިތން އަަމްނ ބެލެެހއްޓުަމށް ހަވާުލވެތިޭބ ސަާލމަީތ ބާރުތަުކން ހަރުަދާނ ފިަޔވަުޅަތްއ  މަގުަފހި

 .އެޅުަމށް މަސައްަކތްތަކެްއ ކޮށްަފއެވެ 

ީސ .ބީ.ެއން.އަަމންއަާމންކަްނ ބަލަަހއްާޓ ފަާރތްތަކުްނ މީޑީާއެގ ިމިނވަންކަަމްށ ުހރަސްއެުޅމާިއ ެއމް •

ވަްނގެ ތެރެައްށ ަވދެ ރިެސްޕޝަްނގެ ދޮުރެގ ބިއްލޫިރަގނޑުތަޅާލައި ުމވައްަޒފުންެގ ހިުތަގިއ 

ްނމުްނގެ ަބޔަުކ ޢާ ްނނާިއ ސިފަިއންާނއި އެމީުހންާނ އެކުގަިއަވން ބިރުވެރިަކން އުެފދޭޮގތަްށ ފުލުހު 

ކޮމިޝަުންނ މިަކން ހިނާގދިަޔގޮްތ  މަލުކޮށްަފއިވާަކން ޮކމިަޝނަްށ ފާހަގަކުެރވޭީތ ްބރޯޑްކާސްޓިްނގޢަ

 .ބަލާ މިަފދަކަެމއް ތަކުރާުރވިަޔ ުނިދނުމަްށޓަކައި ފިަޔވަޅުތަެކއް އެޅުަމްށ މަަސއްކަތް ޮކްށފައިެވއެވެ

هللا ވަަނ ދުަވހުގެޭރ ކްިރމިނަްލ ކޯޓުެގ އިްސ ޤާޟީ އަލްއުްސާތޛު ޢަބްދު  16ޖަނަވަީރ  2012 5.4.2.1.7

ްސެގ ބެލުމުެގދަަށްށ ެގންިދަޔ ަމއްސަލަިއެގ ތަޙުޤީުޤ މުޙަްއމަުދ މޯލްޑިްވސް ނޭަޝނަްލ ިޑފެންްސ ފޯ

 ރިޕޯްޓގަިއވާ ނިާޒމީ ުހށަހެުޅންތަުކެގ ފޮލޮައޕް 

މުަޙއްަމދު، هللا ވަަނުދވަުހގެޭރ ކްރިިމނަްލ ކޯުޓގެ އިްސ ޤާީޟައލްއުސްތާުޛ ޢަބްދު  16ޖަނަވަީރ  2012    

ިދވެހިާރްއޖޭެގ ޤާޫނނުއަާސސީ ާއއި  އުމަކީމޯލްޑިވްްސ ޭނަޝނަލް ޑިެފންސް ޯފސްގެ ބެުލމުެގަދަށށް ގެްނދިަޔެގންދި 

هللا ޤާނޫނުތަާކިއ ިދެވހިރާްއެޖ ސޮއިކޮްށފައިާވ ަބއިނަްލައޤްވާީމ މުާޢހަާދަތކާ ޚިލާުފ ކަެމްއކަމަްށ ބެލެޭވތީ، ޢަބްދު

މުޙަްއމަުދގެ އިްނސާނީ އަިދ ައސާސީ ޙައްުޤތަކާއި މިިނވަންަކްނ ިނގުަޅއިަގނެފަިއވާ މިްނވަާރއި، ޙައްޤުަތްއ 

 ،ިއގަުތމުަގިއ ބަިއވެިރވެފަިއާވ ފަރާްތތަކާއި، ޒިންާމވާްނޖެޭހ ފަރާތްަތއް ހޯުދަމށް ކުރި ތަޙުީޤޤަށްފަހުނިގުޅަ 

މި ރިޕޯުޓގަިއ . ންުމކޮށްފަެއވެޢާ ވަނައަަހރުގެ އޮަގސްޓްަމހު ަވނީ  2012ކޮމިޝަުނން ިރޯޕޓެއް އެކުަލވާލާ 

ހުށަހެުޅމަކީ ިނޒާމާގުޭޅ  7ޭއގެެތރެިއން . ޅާަފއިެވެއވެހުށަެހުޅން ުހށަހަ 10މުައއްސަސާއަަކށް ުޖމްލަ  6ދައުަލތުގެ 

ގައި އާްއމުކޮށްފަިއވާ ިމ ިރޯޕޓްގެ ނިޒާާމގުޅޭ ހުށަހެުޅންަތއް ަދއުލަުތން  2012އޮަގސްޓް . ހުށަހެުޅންތަކެެކވެ

 އްަސސާތަކާ އައިން ފެށިެގން ކަމާެބހޭ އެކިއެކި މު  2013ކުަރމުްނާދ މިްނވަރު ދެެނަގތުމަށްޓަަކއި ޭއޕްީރލް ތަންފީޛު

  .ބައްދަލުކޮްށެގންާނއި ިލޔުުމން ވަީނ މަޢުޫލމާުތ ެއއްކުރެވިަފއެވެ

މޯލްިޑްވސް ނޭަޝނަްލ ޑިފެންސް  ،ންމުޮކށްަފއިވާ، ކްރިިމނަްލ ކޯުޓގެ އިްސ ޤާޟީޢާ ގަިއ 2012އޮގަސްްޓ 

ެގ ެތރެިއން މިހާަތނަްށ ނިޒާާމގުޭޅ ހުަށެހޅުމު 7ފޯސްެގ ބެލުުމގެަދށަށް ެގންިދޔަ ަމއްސަލަިއގެ ތަޙުީޤޤު ރިޕޯްޓަގއިވާ

ކޮްށފައިަވީނ ަތންފީޛުއާަދއިެގ ިމްނވަަރކަށް . ކޮށް ިނންމާެލވިފަެއއްުނެވއެވެތަްނފީޛުއެްއވެސް ހުށަެހުޅމެއް މުިޅން 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ދެނެގަތުން  ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ   
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ައދި ފޮލޯައޕް ިރޯޕޓްގަިއ . ކޮށްފަިއވެެއވެތަންފީޛު ުހށަެހޅުމެއް ކުޑަ މިްނވަރަކަށް  1އަދި . ހުށަހެުޅމެކެވެ 6

 .ުޅންތަްއ ަތންފީޛުޮކށްފަިއވާ މިްނވަުރ ތަްފޞީލުކޮށް ާފހަގަކޮށްަފިއވާެނެއވެނިޒާާމގުޭޅ ހުަށހެ

ގަިއ މާލެާއިއ ައއްޑޫސިީޓގަިއ ހިނގި އިްނސާީނ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާުފ ޢަމަލުތަކާ  8ފެބުުރވަީރ  2012 5.4.2.1.8

 ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ިރޯޕޓްގަިއވާ ނިާޒމީ ުހށަހެުޅންތަުކގެ ފޮޮލއަޕް 

ީޓގަިއ ހިނިގ ިއ ކުިރ މުާޒހަާރ ރޫޅާލުުމެގ ތެޭރަގއާިއ ަހމަިމދުަވުހ އައްޫޑ ސިަވނަުދވަުހ މާލޭގަ  8ފެބްރުއަީރ 

ގުިޅގެން ހަްއޔަުރކުރެވުނު ފަރާްތަތއް ފުލުުހންގެ ބެލުމުގެ ދަަށްށ ގެްނދިުއުމގެ ތެރޭަގއާިއ  ހަމަުނޖެުހންތަކާ

ނުްނ ރިޕޯެޓްއ ްށފަހު ކޮމިޝަ ބަންުދގައި ތިބިިއރު އިްނސާނީ ަޙއްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުަތއް ިހނާގފައިޭވތޯ ބެލުމަ 

ުހށަހެުޅމެްއ ަދއުލަާތއި ކަމާެބހޭ ފަރާްތތަކަްށ  28ޤީޤް ރިޯޕޓްަގއި ޖުމްަލ ޙްިމ ތަ. ންމުކޮށްަފެއވެޢާ އެކުލަވާާލ ަވީނ 

ަގިއ  2012އޮގަސްްޓ . ންތަެކވެހުށަހެުޅމަކީ ނިާޒމާުގޅޭ ުހށަހެޅު  13ހުށަހަާޅފަިއވާިއރު، ޭއގެތެެރއިްނ 

ކުަރމުްނާދ މިްނވަުރ ެދނެަގތުމަށްޓަަކިއ ތަންފީޛުިރޕޯޓްެގ ނިާޒމާގުޭޅ ހުަށހެުޅްނތައް ދައުަލތުްނ  މުކޮްށފަިއވާ މިންޢާ

ބައްދަލުކޮްށެގންާނއި ިލޔެކިުއމުެގ ޒަރީއާިއްނ  މާބެޭހ އެކިއެިކ މުއަްއސަސާތަކާ އިްނ ފެިށެގން ކަ  2013އޭޕްރީްލ 

  .ވަީނ މަޢުޫލމާުތ ެއއްކުރެވިަފެއވެ

 ގޮސްަފއިާވިއރު، ފާިއތުެވެގން ައހަުރުދވަސް 1މުކުިރ ަފހުްނ ން ޢާ ރިޯޕޓް  ުހގެ ަވނަުދވަ 8ފެބުރުވަީރ 

 ހުށަހެުޅމުެގތެރެިއން  17ުގޅުްނހުރި  ަކންަކމާ ނިޒާާމގުޅޭ ިހމެނޭ  ެތރޭގައި  ުހށަހެުޅންތަުކގެ އެރިޯޕޓްަގއިވާ 

 ިމންަވރަަކށް  އެކަީށެގންވާ  މެއް ހުަށހެޅު  2ައދި . ހުށަހެުޅމެކެވެ 3ެއންެމ  ކޮށްަފިއވަނީ ަތންފީޛު ުމޅިން  މިހާަތނަށް 

 ިމންަވރަކަށް  ކުޑަ ުހށަހެުޅން 1އަިދ . ެވއެވެ ކޮށްފައި ަތންފީޛު ހުށަެހޅުން 6މިްނވަރަަކްށ  ާއަދއިގެ ،ކޮށް ތަންފީޛު

  .ހުށަހެުޅްނވެެއވެ 1ނުކުާރ ަތންފީޛު ިމންަވރަކަށް ެއއްވެސް  ވާއިރު، ކޮށްަފއިތަންފީޛު

  ެގ ހާލަުތ ެދެނގަުތން އަތޮުޅތެޭރގެ އިްނސާނީ ަޙއްޤުތަކު  5.4.2.1.9

ދިެވހިރާްއޭޖެގ ުޖމްހޫިރއްާޔެގ ާޤނޫުނއަސާީސ ާއއި، ިދވެހިާރއްެޖ ަބއިެވރިވެަފިއާވ ސަަރޙަްއީދ އަިދ 

ބައިނަްލއަޤްާވމީ މުޢާަހދާތަކާއި، ޢަމަލުކުރަުމންާދ ޤާނޫނުތަާކއި ޤަާވޢިދުތަުކން ައިދ އެކަށަައޅާފަިއާވ އެކިއެކި 

ންާނއި ާރއްޭޖަގިއ ދިިރއުޭޅމީުހންަނށް އެކިަޙއްޤުަތއް އެކި ިމްނވަރަްށ ދައުަލތުްނ ސިޔާސަުތތަކުްނ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތު 

ލޫާމުތ ޢުފޯރުކޮްށދެެވމުްނދާ ޮގތް ބަލާ މަމި ޙައްުޤތަްއ  ،ެއހެންކަުމން. ފޯރުކޮށްިދނުަމށް ބަޔާންކޮްށފަިއވެެއވެ

ަނ އަހަުރެގ ޮނވެންަބރު ަމުހ ވަ 2012މިޮގތުްނ . ހޯދުމަީކ މިޮކިމޝަުނން ކުިރޔަްށ ެގްނދާ މަސަްއކަތެކެވެ

ުކޅުދުްއފުށްާޓއި ަނއިާވދޫައށް ކުިރ ޮމނިޓަިރންގ ަދތުުރގެ ިރޕޯުޓ . ައދި ހދ، ފުވަްއމުަލއް.ޏ ކޮމިޝަުނގެ ފަާރތުން

މި މޮނިަޓރިްނގ ދަތުުރަގއި އެްނެމ ބޮޑު ސަމާލުަކމެްއ ީދފަިއ ާވީނ ސީޑޯ  .ގައި އެުކލަވާލާފަިއެވއެވެ 2013

ކުރަުމންާދ މިްނވަުރ ަތންފީޛުއުލަަތށް ހުަށހަޅާފަިއާވ ހުަށެހޅުންަތއް ަދއުލަުތން ބަަލއިަގެނ ކޮމިޓީއިްނ ދިެވިހ ދަ 

ިމ ރިޕޯަޓށް މަޢުޫލމާތު ޯހދުުމގެ ޮގތުން ަރށްަރށުން ބައްދަލުކުރި ފަާރތްތަކުގެ ތެޭރގަިއ އަތޮުޅ . ދެެނގަުތމަެށވެ

ޮހސްޕިޓަލް، ޕޮލިްސ ސްޓޭަޝން، ެފމިލީ އެންްޑ /ހެލްތް ޕޯސްޓް/ރަުށ ކައުްނސިލް، ޞިއްީޙ މަރުކަޒު ކައުންސިލް،



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ދެނެގަތުން  ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ މިންވަރު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ   
96 
 

ކުިދން، ކޯޓް، ަމދަީނ ަޖމްިޢއްާޔތައް، އަންެހުނންާނއި، އިންިތޚާީބ /ޗިލްޑްރަްނ ސަރވިްސ ެސންޓަރ، ދަިރވަުރން

ުޒވާުނން، ސްކޫލް ެމނޭްޖަމންޓް އަިދ ޓީަޗރުން، މީޑިާއގެ ފަރާތްަތްއ ، މަޤާމުތަކަްށ ކުިރމަތިިލ ައންެހުނން

 .ވެހިމެެނއެ 

އަިނޔާކުރުާމއި، އެހެިނހެްނ ައނިާޔވެރި، ލާިއންާސނީ ުނވަަތ ަދުށދަރަަޖިއގެ ޢަމަުލ ހިްނގުާމިއ  5.4.2.1.10

އަދަުބ ިދނުާމ ދެކޮޅު މުާޢހަާދއަްށ ިދވެިހ ަދއުލަުތން ެއކުލަވާލި ުފރަތަަމ ސްޓޭޓް ިރޕޯޓަްށ ކޮމެންްޓ 

 ހުށަހެުޅން 

ދަުށދަަރަޖއިެގ ޢަމަުލ ިހްނގުާމއި އަދަުބ ިދނުމާ ތަ އަިނޔާކުރުާމއި، ެއހެނިެހން ައނިާޔެވރި، ލާިއންސާީނ ނުވަ 

ދެކޮޅު މުާޢހަާދައށް އެކުަލވާލި ުފރަތަމަ ްސޓޭޓް ރިޕޯޓް ކޮިމޝަަނށް ލިބުުމން ކޮިމޝަުނން ެއރިޕޯްޓ މުރާަޖާޢ 

 .ވެކޮމެންޓް ުކރުމަްށފަހު ިހއުަމން ރަިއޓްސް އެްޑވައިަޒރ ާއ ޙިއްސާކުެރުވނެ 33ކުރުމަށްަފހު އެކި މާްއދާތަކަްށ 

  ކޮންމެ އަަހރެްއެގވެސް ވާޭރ ުނވެޭހ ުދވަްސވަރާ ިދާމކޮށް، އަޮތޅުތަކުްނ ފެްނ ހުްސވާ ަމއްސަލަ  5.4.2.1.11

ކޮންެމ އަަހރެްއެގ ެވސް ވާޭރ ުނވެޭހ ުދވަްސވަާރ ިދމާކޮށް، އަޮތޅުތަކުްނ ެފން ުހސްާވ ަމއްސަަލ 

ިމ ޕޭަޕރުގަިއ . ްށފައެވެކޮމިޝަުންނ ޮމނިޓަރކުުރމަށްަފުހ މިަކމާގުޭޅ ްބރީފް ޕޭަޕރެްއ ވަީނ ަތްއޔާރުކޮ

ނުޑ ގޮތެްއގަިއ އަިލއަުޅވާާލފައި ަވނީ ެފން ހުސްިވ ަރށްތަކުެގ މަޢު ޫލމާާތއި، ިމ ރަްށތަކުްނ  ެފްނ މަިއގަ

ފެުނގެ މައްސަަލއަށް ދާިއމީ ަހއްލެއް ހޯުދމަްށ ، ލޫމާތާއި ހުސްުވމަށްަފހު ޭބނުންކުަރމުްނ ެގްނދިޔަ ފެުނގެ މަޢު 

މަސައްަކތްތަކާއި، ސަރުާކރުްނ ފެްނ ފޯުރކޮށްދިުނމަްށ ިހނާގ  ކުަރމުްނދާސަރުކާރުްނ ކޮްށފައިާވ ައިދ 

ޚަރަދުތަަކށާއި، ެފނުގެ މައްސަަލައށް ާދއިމީ ަހއްެލއް ޯހދުމަށް ހުިރ ގޮްނޖެުހންަތއް ކަމުގައި ޭނޝަަނލް 

ިއ ޑިޒާސްޓަރ ެމޭނޖްމަްނޓް ސެންަޓރ އިްނ ާފހަަގކުރި ކަްނތަްއތަުކެގ ަމއްޗަާށ ައިދ މިަމއްސަަލިއގަ

ާވރޭ ުނވެޭހ މޫސުމާ ިދމާކޮށް ރާްއޭޖގެ ިގަނ . ކޮމިޝަުނން އަަޅންފެްނނަ ިފޔަަވޅުތަކުގެ މައްަޗެށވެ

ދައުލަުތެގ ކަމާެބހޭ  އި ރަށްރަުށްނ ަރއްާކތެިރ ސާުފ ބޯެފްނ ހުްސުވމުެގ މަްއސަލައިަގިއ އެކުަލވާިލ ކަރުާދހުގަ 

 2013ިއާވ ިމންަވރު ދެެނގަުތމަށްޓަކަިއ ުހށަހެުޅްނ ަތންފީޛުވެފަ  7ވުޒާާރއަކަްށ ހުަށހަޅާަފއިާވ  5

މި ބަްއދަލުުވންަތކުގަިއ . ވަަނއަހަުރގެ ުފަރތަމަ ކުއާަޓރުަގިއ ވަނީ ަބްއދަލުުވންތަކެއް ުކރިއަްށގެްނގޮސްަފއެވެ

ެބހޭ އިާދރާތަކުްނ ކުރަުމްނާދ ލަައްށ ހައްެލްއ ޯހދުަމށް ކަމާރަށްރަުށްނ ސާުފ ބޯފެްނ ހުްސުވމުެގ ަމއްސަ

ގުޭޅގޮުތން ަވނީ މަޢުޫލމާުތ ޯހާދ  ލެްއ ޯހދުަމްށ ހުރި ހުރަސްަތކާއި މިކަމަށް ާދއިމީ ހައްމަސައްކަްތތަކާ

ުމ މަުޢލޫމާުތެގ ެތރޭގަިއ ންްއސާކުރި މުހި ހި ުލވުުމްނ ކަާމގުޭޅ އިދާާރތަކުްނ މިަބްއދަ. މަްޝވަާރ ކުެރިވފައެވެ

ާލންޓްަތއް ަމރާމާތުކުުރމުަގިއ ދިާމވާ ފެނާުގޅޭ ާޤނޫެންއ ފާްސވެފަިއ ެނތުމާއި، ބަޖެްޓެގ ަދތިކަމާއި، ެފންޕް

ގޮްނޖެުހންތަކާިއ ދަތިަތއް ައދި ަތންފީޛުކުރަުމންާދ ޕްރޮޖެކްްޓތަކުެގ މަޢުލޫާމތާއި، ކަުއންސިލްތަުކގެ ދަުއާރ 

  .ގުޭޅގޮުތންާނއި ަކމުެގ ފަްނނީ މާިހރުން ލިުބުމގެ ަދތިކަން ހިެމނެެއވެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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ންނާމެދު ހިންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހު  5.5

  ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 

މިިނވަންަކްނ ެގއްލޭޮގތަްށ ީމހުްނ ަބންދުކޮްށފަިއ ނުަވަތ ބައިިތއްބާފަިއތިޭބ ަތްނތަނަްށ ިޒޔާަރތްޮކށް، އެފަަދ 

 2013ަލއި ޮމނިޓަރކުުރަމށް ތަންަތުނގައި އަިނޔާެވރި، ލާއިްނާސނީ ައދި ަދށު ަދރަޖަިއގެ ަޢމަލުަތއް ހިނާގތޯ ބަ

ަވނަައހަުރ ޮމިނޓަރިްނގ،  2013ޮކިމޝަުނން ިމގޮުތން  .ިޒޔާަރތް ކޮށްަފިއވެެއވެ  13ވަަނއަހަުރެގ ތެޭރގައި

ލަތު ެދެނގަތުުމގެ ޮގތުްނ ޙާރިްނގ ިޒޔާރަްތތަކުގަިއ ަތނުގެ ޮމިނޓަ. ފޮލޯއަޕް ައދި ީތެމޓިކް ޒިޔާަރތްތަެކއް ކުރިެއވެ

މެދު ަޢމަލުކުެރޭވ ގޮާތއި، ބަްނދުަގއި ބަިއތިއްާބ މީހުްނނަށް ެދވިފަިއާވ  މީުހންނާ  ބަންުދގައި ަބއިިތއްބާ

ުމ ޙާލަްތ ންޢާ ަތނުެގ ޚިުދމަްތތަކާިއ އިތުުރ ޙަރަާކތްަތކާއި،  ރައްކާތެރިަކމާިއ ޢިނާަޔތްތަކާއި، ޞިއްީޙ ޙާލަާތއި،

ކޮށްފަިއވާ  ތަކަކީ ކުިރްނ ކޮމިޝަުނންފޮލޯއަޕް ިޒާޔރަތް. އަދި މުަވއްޒަުފްނގެ ޙާލަތު ެދެނގަުތން ިހމެެނއެވެ 

ވަުމްނާދ ިމންަވުރ ެދެނގަުތމަށް  ަތންފީޛު މޮނިޓަިރްނ ިޒޔާަރތްތަކުެގ ރިޕޯްޓަތކުގަިއ ުހށަހަާޅފަިއާވ ހުަށހެުޅންަތްއ 

ީތމެޓިކް ޒިޔާަރތަކީ ކޮިމޝަުންނ ކުާރ ޒިާޔރަްތަތކުގަިއ ބަާލ ކަްނތައްތަުކެގ ތެެރިއން ވަިކ . ކުރާ ިޒޔާރަެތވެ

 .ކަމަަކށް ަތފްސީލުކޮށް ބެުލަމށް ކުާރ ޒިާޔރަތެެކވެޚާއްޞަ

  މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތްތައް  5.5.1

ެއ ަތންަތނުެގ . ތަނަކަްށ ޮމނިޓަިރން ިޒޔާަރތް ކޮްށފައިެވއެވެ 7ަވނަައހަުރ  2013ކޮމިޝަްނެގ ެގ ފަރާތުްނ 

ރަްސޫދ .އއ، އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން.ޭއަދފުށީ ޕޮިލސް ްސޓޭޝަން، ރ. ބ، ތެރޭަގއި ުހޅުމާޭލ ޖަލު

ހިަތދޫ ިޑޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ . ޕޮލިސް ސްޭޓަޝން، ޚާްއޞަ ެއީހއަށް ޭބނުްނވާ ީމހުްނގެ ަމރުކަޒު، ސ

    .އަިދ ައއްސޭިރ ަޖލު ހިެމނެެއވެ

 އަދަދު  ޒިޔާރަތް ކުރި ތަން ޒިޔާރަތް ކުރި ތާރީޚް 

2013މާރިޗް  12  1 ހުޅުމާޭލ ޖަލު  

2013މެއި  14 ޓޭަޝން ުއނޫގފާރު ޮޕލިސް ސް. ރ   2 

2013މެއި  15 އޭދަުފށީ ޕޮލިްސ ސްޓޭަޝން .ބ   3 

2013ޖޫން  18 ރަްސދޫ ޕޮިލސް ސްޓޭަޝން .އއ   4 

2013ޖޫން  25  5 ޚާއްަޞއެހީައށް ޭބނުްނވާ މީުހންެގ މަރުކަޒު  

2013ޖުލައި  03 ހިތަޫދ ޑިޓޮްކސިފިކޭޝަްނ ެސންޓަރ.ސ   6 

2013އޮކްޓޯބަރ  08  7 އައްސޭިރ ޖަލު  

  



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މިނިވަންަކން ގެއްލޭޮގތަށް ބަންފުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ިހންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ަދށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 
98 
 

  ތް ތީމެޓިކް ޒިޔާރަ 5.5.1.1

ެއގޮުތން . ަތަނކަށް ީތމެޓިްކ ޒިޔާރަްތ ކޮްށފަިއވެެއވެ 6ވަަނ އަަހރުގަިއ  2013ކޮމިޝަުންނ 

އެޑިއުކޭަޝނަްލ ޓްރެިއިނންގ ެސންޓަރ ފޮރ ޗިލްޑްރެްނ އަްށ އެތަުނަގިއ ިތޭބ ، ހިާޔއަށާއި  ކުޑަކުދިންގެ 

ެނގަުތމަްށ ކުރި ިޒޔާރަާތއި، ދެ ކުދިްނނަްށ ތަޢުީލމު އުނގެުނުމގެ ޙައްޤު ކަަށވަރުޮކށްދީަފއިާވ މިްނަވރު

ކަސްޓޯޑިއަލް ިރސެޕްަޝން އެންްޑ ޑަިއގްނޯސްޓިްކ ސެންޓަރ ާއއި، މާފުީށ ޖަުލ ައދި ދޫިނދޫ ޕޮލިްސ 

ކަސްޓޯޑިއަލްއަްށ އެތަުނަގއި އެކަެހރިކޮށް ަބްނދުކުެރވޭ ފަރާްތތަކާެމދު ޢަމަލުކުާރ ޮގތް ެދނެަގތުަމށް ކުިރ 

ޓްމަންްޓ ެއންޑް ރިހެބިލިޓޭަޝން ސެންޓަރގަިއ ިހންާގ ތެަރިޕއުޓިްކ ޒިޔާރަާތއި، ހިްނަމފުށީ ޑްަރްގ ޓްރީ 

    .ކޮމިއުނިީޓ މޮޑެްލގެ ޭބނުްނތެރިކަާމއި ެފންަވރު ދެެނގަުތމަށް ުކރި ިޒާޔރަތް ހިެމނެެއވެ

 އަދަދު  ޒިޔާރަތް ކުރި ތަން ޒިޔާރަތް ކުރި ތާރީޚް 

 09ފެބުރުވަީރ ައދި  26

  2013 މާރިޗު

 1 ކުޑަކުދިންެގ ިހޔާ 

 2 އެޑިޔުކޭަޝނަލް ޓްރެއިިންނގ ެސންޓަރ ފޮރ ޗިްލޑްރެން   2013 މެއި 28

  ާމރިޗު 25އަދި  19

2013  

 3 ކަސްޓޯޑިއަލް ިރސެޕްަޝން އެންްޑ ޑަިއގްނޯސްޓިްކ ސެންޓަރ

 4 މާފުީށ ޖަލު   2013އެޕްރީްލ  04

 5 ދޫިނދޫ ޕޮލިްސ ކަސްޓޯޑިއަލް  2013 ސެޕްޓެންަބރު  20

ޓްަމްނޓް ެއންޑް ިރހެިބލިޓޭޝަްނ ސެންަޓރޑްރަގް ޓްރީ   2013ޕްރީްލ އެ 18  6 

  

އް ފާަހގަކުރެިވފަިއވާަނަމ ކަމާެބޭހ ކޮންމެ ިޒޔާަރތަކަށްފަހު، ވަުގތުްނ ަވގުތަްށ ަރނަގޅުކުރަންެޖހޭ ކަްނތައްަތއްކެ

ބައްދަލުކޮްށެގންާނއި  ެއ  އަިދ ކަާމބެހޭ ފަާރތްތަކާ. އެވެބައްދަލުކޮްށ އެަކން ޙިްއޞާކުެރވެ  މުއަްއސަސާތަކާ

އަިދ ެއޒިާޔރަތްތަުކްނ ޯހުދުނ . ވާެނއެވެ މުޢާަމލާތުކޮްށ އެަކންކަްނ އިސްާލހުކުުރމަްށ ުހށަހަޅާަފއި  ފަރާތްތަކާ 

މަޢުލޫާމތާިއ ފާަހގަ ުކރެުވުނ ަކންތަްއތަްއ ަބޔާްނކޮށް ިރޕޯުޓ ަތްއޔާރުކޮށް، ިރޕޯުޓގެ ޒަރީާޢއިްނ ޮކމިަޝންެގ 

  .ުކެރވިފަިއވެެއވެ ޙިްއޞާ ންަތއް ަކާމބެހޭ ުމއައްަސާސތަކާހުށަހެޅު 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މިނިވަންަކން ގެއްލޭޮގތަށް ބަންފުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ިހންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ަދށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 
99 
 

ޒިޔާރަތްތަކަށްފަހު ވަގުތުން ވަގުތަށް އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ފާހަގަކޮށް  5.5.2

  ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއެކު ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް 

  ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  .ސ 5.5.2.1

ަވނަ ުދވަުހ  03 ބަރުންޑިސެ 2012ަގަމށް ައދި ިހތަޫދ ޕޮލިސް ސްޭޓަޝނަށް  .އެްމގެ ަފރާތުްނ ސ.ޕީ.އެން

 ބަރު ންޑިސެ 09ގުިޅގެްނ ވަުގުތން ަވގުަތްށ އިްސލާހުކުރަްނޖެޭހ ަކންތަްއތަކެއްަކމަްށ ފާަހގަކޮްށ  ކުރެވުުނ ިޒޔާަރތާ 

ަވނަ ުދވަުހ ސިޓީައކުން ަވީނ  12 ބަރު ންޑިސެ 2012އަިދ . ގައި ވަީނ ފުލުުހންާނިއ ަބއްދަލުކޮްށފަެއވެ 2012

ގުިޅެގން މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލްސ  ހު ފާހަގަކުެރުވނު ަކންތަްއތަކާމި ިޒޔާރަްތތަކަށްފަ . ވެއެކަންކަްނ ުހށަަހޅާފައެ 

ވެަފއިާވ ިމންަވރު ެބލުމަށް އައްޫޑ ސިޓީގެ ހިަތދޫ އަިދ ަގްނ ތަންފީޛު ސަރވިްސއަްށ ުހށަހެޅި ހުަށހެޅުްނތައް 

ޖުލަިއ  2013ެގއިތުުރްނ މީ. ަވނަ ުދވަުހ ޒިާޔަރތްކޮށްފަިއވެެއވެ 25 ބަރު ންޑިސެ 2012ޕޮލިސް ސްޓޭަޝނަްށ 

ިމޒިޔާރަުތަގއި ފާަހގަކުރެުވނު  .ަވނަ ުދވަުހ ހިތަޫދ ޕޮލިްސ ސްޓޭޝަަނށް ފޮޯލއަްޕ ިޒޔާރަެތްއ ކޮށްފަިއވެެއވެ  4

ކުރަްނޖެޭހ ކަމަށް ާފހަގަުކެރވުުނ ކަްނތައްަތްއ ކަމާބެޭހ ފަާރްތތަކާ ަވނީ ަތންފީޛުމައްސަަލތަކާ ވަުގތުްނ ަވގުަތއް 

  . ުމ ބަެއއް މަްއސަލަތަކެވެންގަިއ ަވީނ ފާހަަގ ކުެރވުުނ ުމހިތިރީ . ހިއްސާކުެރވިފަެއވެ 

މަާހއި ާގތްކުރާ ުމއްަދތަަކށް ބިޑިއަުޅވާަފިއ ތިބޭކަމާއި ބިިޑ ނައްާޓ  1ުދވަާހއި  15ބަންުދގަިއތިބޭ ީމހުން  •

 .ހަމައެަކނި ަވގުުތތަކަކީ ފާޚާާނ ބޭުނންކުރާ ަވގުުތގަާއއި ކެުއމުެގ ވަުގުތގަިއ ކަން

ަދތްުއނުގާޅބޭސް، ޝޭްމޫޕ ފަަދ ، ގަިއ ތިިބ މީހުްނ ގަިއންތާިހރުވުަމށް ޭބުނންާވ ސައިޯބނި، ބުުރސްބަންދު  

 . ުދން ޯފރުކޮށްުނދެވޭަކންޢިތަކެއްޗާިއ ިނދާަތންމަތި، ކުާނ ައިދ ބާލީސް ަފދަތަެކތި ޤަވާ 

ަބރީެގ އެްއެވްސ  ރުުމަވއްޒަފުްނ ެފންެވރުމަްށ ަވގުީތގޮުތްނ ތަްއޔާރުުކރެވިަފއިާވ ޝަވަ  މި ްސޓޭަޝންަގއި  

 .ނިވާަކމެްއނެތުާމިއ ެދ ަޝވަުރ ެދެމދުަގއި އެްއވެްސ ހުރަެހއް އަިދ ފާާޚނާެގ ެއއްެވސް ޮދރެއްެނތްކަން

ަވނަ ުދަވހު ޕޮިލހާިއއެކު ޭބއްވި ަބްއދަލުުވުމގައި މިކަންަކން ސަމާލުކަމަްށ ެގެނސް އަިދ  9ޑިސެމްބަރ  2012

އެކު މޯލްިޑްވސް ޕޮލިްސ ަސރވިްސއަްށ ަށހެޅުްނތަްއ ސިީޓ އަކާީނ ިމހުަވނަ ުދވަުހ ވަ 12ޑިސެމްބަރ  2012

ވަނަ ުދވަހު ިމ ޕޮލިސް ސްޭޓޝަނަށް ޒިާޔރަްތކުރި އިުރ  4ޖުލައި  2013ނަަމވެސް . ޙިއްޞާކުެރވިަފއެވެ 

  .މިކަންކަްނ އިސްާލހުކޮށްފަިއ ުނވާަކން ާފހަގަކުަރެމވެ

  )ސީ .ޑީ .އާރ.ސީ (ރ ކަސްޓޯޑިއަލް ރިސެޕްޝަން އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަ  5.5.2.2

ވަނަ ުދވަހު ކަސްޓޯިޑައލް ރިސެްޕޝަްނ އެންްޑ  24އަިދ  19މާރޗް  2013މިކޮމިަޝންގެ ަފރާތުން 

ޑައިްގނޯސްޓިކް ސެންޓަަރށްކުރި މޮނީޓަިރްނގ ިޒޔާރާްތތަކުަގއި، ޞިއްޙީ ަކންތަްއތައް އެކަށީެގްނާވ ވަަރށް 

ީސެގ މެޑިކަލް .ޑީ.ާއރ.ބެިލ ބެުލމުްނނާއި، ސީޤައިީދންަންށ ޯފރުކޮށްެދވެުމްނ ނުދާކަަމްށ ކޮިމޝަުންނ 

، ސެންޓަުރގަިއ ަމސައްކަތްކުާރ ުމަވއްޒަފުްނެގ ފަާރުތންާނއި، މިސެންަޓރުގަިއ ހުިރ މެިޑކަލް ޑޮކިއުެމންްޓތަކުންާނއި



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މިނިވަންަކން ގެއްލޭޮގތަށް ބަންފުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ިހންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ަދށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 
100 
 

 މިެހްނކަުމން . ސީަގިއ ހުކުމް ތަްނފީޛް ކުރަުމންާދ ޤައިީދންެގ ފަާރތުްނ މަޢުލޫާމތު ލިިބފައިެވއެވެ.ޑީ.އާރ.ސީ

ަގއިީދއަަކށް ޭބނުްނާވ ަފރުާވ ފޯރުކޮްށިދުނމަްށ ެއންުގމުްނ އެަކން  3އާރ ެއސް ައށް .ޕީ.ޒިޔާރަަތށްފަުހ ޑީ

ެޖހިފަިއާވ މީހަކާިއ ) ިވޓިލިގޯ(އެއީ ހުދުބަލި . ިހއްސާކޮށްަފއިވާަކްނ ފާހަގަުކރަެމވެ ކޮމިަޝނާ ފުރިހަމަކުުރމަށްަފހު

  .އަުތގެ އޮޕަޭރޝަެނއްކޮްށ އަތަްށ ބޯލްްޓ ލަްއވާފަިއާވ މީހެެކވެ އަިދ ސައިިކއޭޓްިރކް ފަރުާވބޭުނންާވ މީހަާކއި

  )އެން .އެސް .ޕީ .އެޗް ( އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު  ޞަޚާއް  5.5.2.3

ގުރަިއޫދގައި ހުްނނަ ޚާްއޞަެއހީައށް ބޭުނންވާ މީުހންގެ މަރުކަޒަްށ .ވަނަ ުދވަހު ކ 25ޖޫން  2013

ގައި ިމނިސްޓްރީ އޮްފ  2013ޖުލައި  7މު ަކންތަްއތައް ކުރި ޒިޔާަރުތގަިއ ފާހަގަުކރެުވނު މުހިން 

  އެކަންަތއްތަަކކީ . ަބއްދަލުކޮްށ ަވނީ ިޙއްޞާކޮްށފަެއވެ ޑަރ ެއންޑް ހިއުަމން ރައިޓްްސއާޖެން

މި ަމރުކަޒަކީ ާޚއްޞަ އެީހއަށް ބޭނުްނވާ މީުހންާނއި ޢުުމރުްނ ުދަވސްވީ ގިަނ ަޢަދދެްއެގ  

މި ތަުނަގިއ ބަލިީމހުްނނަްށ ފަރުވާ  ،ްއ ކަުމގަިއވީަނަމެވސްބަޔަކު ބަަލހައްަޓމުްނދާ މަރުކަޒެ 

 .ދިުނމަްށ ޑޮކްޓަެރއް ނެިތ ިގނަުދަވސްތަކެއް ވެަފއިާވކަން

މަރުކަޒަްށ ބަލިީމހަކު ެގނަުއުމގެ ކުރިން އެީމހަކީ ނަފްސާީނ ބަލިީމހެއްކަްނ ުނވަަތ ސިކުޑީެގ  

ލުކުރާ ޑޮްކޓަރެއް، ޑޮކްޓަީރ ހަމަތަުކެގ ބަލިމީހެއްަކން ަކށަވަރުުކރުުމގެ ޮގތުްނ ސަރުކާުރްނ ޤަބޫ

ިލއްަޔުތެގ ތެޭރގައި ަބޔާްނކޮށްފަިއ އޫމަތިްނ އެަކން ަކށަވަރުޮކށްޭދްނވާެނކަމަށް ަމރުކަޒުެގ މަސް

މަުރކަޒަށް ީމހުން ޮފނުުވމުަގއި މިޮގަތށް ިގނަަފހަރު އަމަުލނުކުރެވޭަކްނ އަިދ  ،ވީަނމަެވސް

 .ލީލްަތއް ަޤވާިއދުްނ ެހއްދިަފއިުނވާކަންގެްނދިުއމަްށ ފަުހގަިއވެސް އެަފދަ ތަހު

 .އާސަްނދަިއެގ ަދުށން ަބއެްއ ބޭސްަތއް ނުަގނެވޭަކން 

/ ޖީ ެމޝިްނ .ސީ.އީ(ބަލިމީހުްނނަްށ ފަރުާވދިުނމަްށ ބޭނުްނާވ ބަެއްއ ަވސީލަތްަތްއ  

 .ުނހުންނަަކން) ީމގެއިުތުރން ވީލްޗެއަރ. ސްޓެރެލައިަޒރ ުނވަަތ އޮޓޯކްޭލވް ެމޝިން

 .ިއ މަަސއްކަތްކުރާ ުމވައްަޒފުން މަދުަކންވޯޑްތަުކގަ 

 .ދިޘާ ރިޯޕޓްތަްއ ތަުނގަިއ ފައިލްުކރެވިަފއި ނުުހންަނކަންޙާ 

މުަވއްޒަފުްނ ނުުރހޭ އެއްެޗއް ބަިލމީހުްނ ުބނުުމން، ަތުނގަިއ ތިޭބ ޕޭަޝންޓުްނ ަބެއއްފަހަުރ  

 .ސްޓްރެއިްޓ ޖެކެްޓ ލަްއވާކަން

ކޯުޑ ކޮށްފަިއވީަނމަވެްސ ރެކޯޑުަތްއ ުފރިހަަމ އިލީ ބަްއދަލުުވން ފޯންކޯްލ ެދވޭކަްނ ރެޢާ 

 . ނޫންަކން

އަަހރުްނ ަދށުެގ ކުިދްނނާިއ ަތުނގެ ުމވަްއޒަފުްނ ޒާީތގުުޅްނ ބާްއާވ  18ތަުނގަިއ ތިިބ  

 .އުޅޭކަން

 .ތަުނގެ ެފން ތަަޣއްޔަުރެވ ހަުމެގ ަބލިތައް ފެތުރޭަކން 

ަތއް ޭބރުެވ، މައްަޗށް މި މަރުކަުޒެގ ޯގތިެތރޭަގިއ ހުިރ ަޖްންގޝަންތަުކްނ ަނޖިސް 

 . އަރާފަިއހުރިކަާމއި، ޭއގެ ސަބަުބން އެ ަމރުކަޒު ތެޭރަގއި ވަސްނުަބއި ެވފައިހުރިަކން



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މިނިވަންަކން ގެއްލޭޮގތަށް ބަންފުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ިހންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ަދށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 
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ނެީޕ އާިއ ނީޑްްލ ފަަދ ތަކެިތ އުކާުނލަިއ ބަހައްާޓފަިއ ހުރިކަމާިއ އެަތްނތަނަްށ ބަިލމީުހްނނަްށވެްސ  

 .ވަެދޭވގޮަތށް ުހރި ކަން

ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަންތަނަށްކުރި ޒިޔާރަތްތަކާއި ގުޅިގެން  މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުން  5.5.3

  ރިޕޯޓްތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުވަމުންދާ މިންވަރު 
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ހުށަހެޅުންތަކުގެ ބާވަތް 

ޤާނޫނުތަކާއި ޤައުމީ  
ނޑުތަކާއި ގުޅޭ މިންގަ

ސިޔާސަތު

އިދާރީ ކަންތައްތައް

ތަންފީޒުކުރުމާއި ގުޅޭ

20%

80%

ފުރިހަމައަށް އިސްލާހީ   - ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ މިންވަރު 
ފިޔަވަޅުއެޅިފައިވާ އަދި ފުރިހަމައަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިނުވާ  

ހުށަހެޅުންތައް 

ފުރިހަމައަށް އިސްލާހު ގެނެވިފައިވާ 

ފުރިހަމައަށް އިސްލާހު ނުގެނެވޭ 

 596ޖުމުލަ ހުަށހެޅުްނތަކުގެ ައދަުދ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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  ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ހުށަހެޅުމެއް ވަކިން ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިންވަރު  5.5.3.1
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އެކި   - ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރަމުން ގެންދާމިންވަރު 
ބާވަތުގެ ހުށަހެޅުންވަކިން 

އިސްލާެހއް ނުެގެނވޭ 

އިސްލާީހ ފިަޔވަުޅއެޅުްނ ފެިށފައި 

އާަދއިެގ ިމްނވަަރކަށް އިސްާލހީ  
ފިަޔވަޅުެއޅިފައި 
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އިސްލާީހ ފިަޔވަުޅ އެޅިަފއި 
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އިސްލާހެއް  
ނުގެނެވޭ 

އިސްލާހީ  
ފިޔަވަޅުއެޅުން  

ފެށިފައި

އާދައިގެ  
މިންވަރަކަށް  
އިސްލާހީ  
ފިޔަވަޅުއެޅިފައި

އެދެވޭވަރަކަށް  
އިސްލާހީ  

ފިޔަވަޅުއެޅުން  
ފެށިފައި

އެދެވޭވަރަކަށް  
އިސްލާހީ  

ފިޔަވަޅުއެޅުން  
ފެށިފައި

ޤާނޫނުތަކާއި ޤައުމީ 
ނޑުތަކާއި ުގޅޭ މިންގަ

ސިޔާސަތު 

އިދާރީ ކަންތައްތައް

ތަންފީޒުކުރުމާއި ގުޅޭ

 596ގެ ައދަުދ ޖުމުލަ ހުަށހެޅުްނތަކު



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މިނިވަންަކން ގެއްލޭޮގތަށް ބަންފުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ިހންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ަދށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 
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  ރު ޚުލާސާ ވަނަ އަހަރުގެ އެންޕީއެމް ރިޕޯޓުތަކުގެ ކު  2013 5.5.4

  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު  5.5.4.1
  

މިމަރުކަޒަކީ ނަްފސާނީ ބަލިީމހުްނނާއި މުސްކުިޅެވ ގައިާބރު ދެަރވެ، ައމިއްލަ ާޙލައިެގން ނޫޅެޭވ 

ާގތުްނ ޭދންޖެޭހ ިމފަަދ މީުހްނ ެބލެހެއްޓުުމަގއި ަވރަްށ ބަލިމީހުްނ ބަަލަހއްޓަުމންާދ މަުރކަޒެއްކަމުން، 

އެހީެތރިކަމާިއ ައޅާލުން ޯފރުކޮށްޭދ ގޮްތތަކާއި، ެދވޭ ިޚދުަމތުގެ ފެންަވރު ދެމެެހްއޓުމަށް ކުަރމުްނ ގެްނާދ 

 18ިރޕޯޓްަގއި އެަތުނެގ ޢާްއމު މަޢުލޫާމތާއި، ަފރުާވ ޯހަދމުްނދާ ކަންތަްއތަކަްށ ައލިއަޅުވާަލިއ ތަްއޔާރުކޮށްަފިއވާ 

ުމަވއްޒަފުްނެގ ޙާލަާތއި  ،ަނށާއި، މަރުކަުޒންޭދ ޞިއްީޙ ފަުރވާާއއި، ކާބޯތަކެއްާޗއި އަހަުރން ދަުށެގ ކުޑަކުދިން

 . ތަުނގަިއ ބަލަަހްއޓަމުްނ ެގްނދާ ިލޔެކިުއންތަކުަގއި އިސްލާޙު ކުަރްނ ހުރި ަކންކަން ާފހަގަކޮށްަފިއވެެއވެ

ިއ ފާަހގަ ކުެރުވުނ ޚާއްަޞއެހީައށް ބޭނުްނވާީމހުްނެގ މަރުކަަޒށް ިމކޮމިޝަުނން ުކރި މިިޒޔާަރތުގަ 

  . ުހށަހެުޅެމއް ުހށަހަާޅފަިއވާެނއެވެ 12ކަންތަްއތަކާ ގުިޅެގން 

އެޮގތުން، ަމރުކަޒުްނ ފަުރވާޯހދަުމންާދ މީހުްނެގ ފަރާތުްނ އެެހންީމހުންަނށާިއ މަރުަކޒުެގ ތަކެއްަޗށާިއ 

ޓްެރއިްޓ ޖެކެޓް ަލްއވާކަްނ ފާހަަގ ބަިލމީާހ ސްއެމީާހެގ ައމިއްަލ ނަފްސަްށ ގެއްުލެމއް ިލބިާދެނ ފަަދ ޙާލަތްތަކުަގިއ 

ކުރެވިފަިއާވތީާއިއ ަމރުކަޒުަގިއ ޭބނުންކުާރ ޖެކެޓްަތއް ިގނަުދވަްސވެ، ގިަނ ޖެކެޓްތަްއ ހަލާުކވެފަިއވާަކންވެްސ 

ފާހަގަކުެރވިަފއިާވތީ، ބަިލމީހުްނ ޭބނުންކުުރމަްށ އާ ޖެކެޓް ހޯުދމަާށިއ ޖެކެޓް އަލުްނ ޯހދާއިުރ ރަނގަުޅ ފެންަވރުެގ 

މުަގއި ަޢމަުލ ކުާރނެ ގޮުތެގ ީމގެިއތުުރން ްސޓްރެއިްޓ ޖެކެޓް ެލއްވު . ޓް ޯހުދމަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވެނއެވެޖެކެ

ދެްއ އެކުަލވާލާ، އެައށް ުމވައްަޒފުން އަހުުލވެިރ ކުރުވައި، ޢިލާތަކެއް އެކުލެޭވ ތަްފޞީލީ ަޤވާ މެހަިއ ަމރުޙަ ން އެ

އަިދ ެއއްެވސް ބަލިމީހަުކ ސްޓްރެއިްޓ . ހުށަަހޅާފަިއާވެނއެވެ މުަވއްޒަފުްނ ެއައށް ޢަމަލުުކރޭތޯ މޮނިޓަރ ކުރުަމށް 

ުދން ބެެލހެްއޓުމަްށވެްސ ޢިކުން ފެްނނަްށ ހުންާނނެެހން ަޤވާޖެކެޓް ލަްއވަިއިފނަމަ އެކަްނ ަތނުެގ ލިޔެިކއުންތަ 

  .ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ

ކަޒަްށ ހުަށަހޅާ ޝަުކވާތަާކިއ މަރު، ޝަކުާވ ހުަށހެުޅމުެގ ނިާޒމެްއ ަމރުކަޒުގަިއ ޤާިއްމކޮށްފައި ުނވާތީ 

  .ުދްނ ރެކޯޑްކުރަުމން ގެްނދިުއމަްށ ުހަށހަޅާފަިއވާެނެއވެޢިިފޔަަވޅުތަްއ ެއނޭގނޭހެްނ ޤަވާ  އެކަމަްށ އެުޅނު 

ކޮމިޝަްނގެ ފަާރތުން މަރުކަަޒށް ކުރިން ކުރިިޒޔާަރތުްނނާއި މިައހަުރ ކުރި ިޒޔާރަުތން، މަރުކަުޒން ަފުރވާ 

ތުުރވަުމްނދާކަްނ ކޮމިަޝަނށް ާފހަގަކުެރވިަފިއވާީތއާިއ ކުޑަކުިދންާނއި ބޮެޑތިމީުހން އެއްކޮްށ ހޯދަުމްނދާ ކުޑަުކދިްނ އި 

ވަކިން ޭބތިއްޭބެނ ިއންތިާޒމެްއ  ާދ ކުޑަކުިދން ބޮެޑތި މީުހންނާ ަމރުކަޒުްނ ފަރުާވ ޯހދަުމން ބައިތިއްަބއިަފއިތިޭބތީ، 

ައދި މިުކދިްނނަށް ތަޢުލީުމގެ ފުރުޞަުތ ލިބެުމން ުނދާތީ، . ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ މިހާުރން ިމހާރަްށ ހަމަެޖއްުސމަށް

ގުޭޅގޮުތން ޕްޮރގްާރމްތަެކއް ާރވާ،  ތަަމަޢށް ގެަނއުާމއި ުއނެގނުމާ ކުދިްނ ެހދިބޮޑުުވމާިއ އެުކދިްނ ައނބުާރ މުޖު 

  . ވާެނެއވެޕްޮރގްރާްމތަްއ ިހންަގންފަަށއި ހިްނގޭ ހަރަކާްތތަކުެގ ރެކޯޑް ޤަާވއިުދްނ ބެހެއްުޓމަްށ ުހަށހަޅާފައި 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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ވަަނ  2010މަރުކަޒުެގ އާާބީދގެ ބޮޑުަބޔަކީ ަނފްސާނީ ަބްއޔަްށ ފަުރވާކުރަުމްނާދ މީުހންކަަމށްވެަފއި، 

އަހަުރގެ އޮކްޓޯަބރ ަމހުްނ  ފެިށގެްނ ަމރުކަޒުަގިއ ސައިިކއޭޓްރިްސޓެއް ނުުހންާނތީާއއި، ަމރުކަޒުަގއި މަސައްކަްތ 

ަބރ ަގއި ދިޔަަފހުން، ަމރުކަޒުަގއި ެއއްވެްސ ޮޑކްޓަރެްއ ނޮވެމް 2012ކުރަމުްނދިަޔ މެިޑކަލް އޮފިސަރ 

މަސައްކަްތ ކުަރުމން ނުާދތީ، މަރުަކޒަށް ަސއިކިއޭްޓިރސްޓެއް ައދި ަސއިކިއޭޓްރިްކ ަނރސްއެްއ ިމހާުރން މިހާަރށް 

ްއ މަރުކަުޒގަިއ ސައިިކއޭޓްިރސްޓެއް ައދި ސައިކިއެޓްރިްކ ނަރުހެ . ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ ހަމަެޖއްސުަމށް 

މަސައްކަތްކުުރމަްށ ހަމަެޖހެްނެދން މަރުކަޒުން ފަުރާވ ހޯަދމުްނދާ މީުހންަނށް ަވުގތީޮގުތން ޑޮކްޓަރީ ަފުރވާ ދެޭވނެ 

މީެގއިުތރުން މަރުކަޒުން ެދޭވ ފަރުާވއަްށ . އިންިތޒާމް މިހާުރން ިމހާރަްށ ަހމަޖެްއސުމަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވނެެއވެ

ދުްނ ލިބޭެނ އިްނިތޒާމެްއ ަހމަެޖްއސުމަްށެވްސ ޢި މެްއނެތި، ޤަވާކެނޑު ބުރޫނާާރެނ ފަަދގޮތަކަްށ ބޭްސ ެމދު

  .ހުށަހަާޅފަިއވާެނެއވެ

ބޭުނން ކުާރ ފެން ތަޣަްއަޔރު ވެަފިއވުުމެގ  އިމައްސަަލ ޙަްއލުނުކުރެިވ ހުުރމާ ނަުރދަމާ ނިޒާްމެގ   

ކަން މިކޮިމޝަަންށ ސަބަބުން ަމރުކަޒުން ފަުރވާ ޯހދަުމންދާ ބަިލމީުހންގެ ޞިއްަޙތަްށ ނޭެދވޭ އަސަުރކުރާނެ

ފެންާނތީ މިކަމަްށ ައވަސް ަޙއްލެްއ ެގނަުއމުެގ ގޮުތން އަޅަްނޖެޭހ ިފޔަަވޅުތަްއ ިމހާުރން މިހާަރށް އަާޅ، ރިޕޯްޓ 

ަމރުކަޒުެގ ަނރުަދާމ ނިާޒުމެގ . ހަފްާތ ތެޭރަގއި މިކޮމިަޝާނ ޙިްއސާކުރުމަްށ ުހށަަހޅާފަިއވާެނއެވެ 2ޙިއްސާކުރާާތ 

ައހަރުްނ ެފށިެގްނ ަރނގަޅުކުރުަމްށ ަމރުކަޒަްށ ިމކޮމިޝަުންނ ުހަށހަޅާފަިއވާ  ވަނަ  2009މައްސަަލއަކީ 

 .ހުށަހެުޅމެކެވެ

މަރުކަޒުެގ ިލޔެިކއުންތަުކްނ ފާަހަގކުރެވުުނ ގޮުތަގިއ ަމރުކަޒުްނ ަފުރވާޯހދަުމންާދ ބަިލމީހުްނާނ ދޭތެޭރަގއި، އެމީހަުކ 

ައާޅ ފިަޔވަޅު  ރެކޯޑްކުރެިވަފއިުނވާތީ، އެމީހަާކ ދޭެތރޭަގއި ކުރާ ޢަމަލަކާުގިޅގެން އެޅިަފއިާވ ނުަވތަ ައޅާފިަޔަވޅު

  .ދުްނ ރެކޯޑްކޮްށ ބަލަހައްޓަުމްނ ެގންިދއުަމށް ުހށަަހޅާފަިއވާެނއެވެޢިއެނގޭޭނހެްނ ޤަވާ 

ވަަނއަަހރު މަރުކަޒަްށ ކުިރ ޒިޔާރަުތަގއި ހުަށހަޅާފަިއާވ ުހށަެހޅުންތަުކެގ ތެެރިއން ިގަނ  2011އަދި  2009

  .ިއްޞލާޙު ކުރެިވފަިއ ުނވާކަްނ މިކޮިމަޝނުްނ ބެލިބެލުުމްނ ފާަހގަ ކުެރވިަފިއވެެއވެ ކަންތަްއތައް 

  ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް ކުރި ތީމެޓިކް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު  5.5.4.2

ވިލިނގިލީަގއި ުހްނަނ . ގަިއ ކ 09 މާރިޗު 2013ވީ އަްނގާަރ ައދި  26ފެބުރުވަރީ  2013  

ނުޑ މަޤުޞަދަީކ ކުަޑކުދިްނެގ . ާޔރަެތްއ ޮކށްފަެއވެކުޑަކުދިންެގ ހިާޔއަްށ ވަީނ ީތމެިޓކް ޒި މިިޒޔާަރތުެގ ަމިއގަ

ތަޢުލީުމ ުއނެގނުަމށް ިހާޔަގއި ހުިރ  ުއނެގުނމުގެ ަޙއްޤު ލިިބދީފަިއވާ މިްނވަާރއި، ހިާޔގަިއތިބޭ ކުިދންަނށް

ީލމު އުނެގނުުމގަިއ ފުރުޞަުތތަކާއި، ހިޔާިއްނ ބޭުރން އެ ުކދިްނނަްށ ިކޔެުވމަްށ ީދފަިއާވ ފުުރޞަތުތަާކއި، ތަޢު

ހިާޔގަިއ ތިޭބ ުކދިްނނަްށ ދިާމވަުމންާދ ދަތިތަާކއި، ެއ ކަންަކން ޙައްލުކުރުަމށް ުކރެެވން ހުިރ ކަންތަްއތަަކީކ 

ްނމު ޙާަލުތ ެދެނގަތުާމިއ ަތޢުލީމު ިލއްބަިއިދނުުމގަިއ ޢާމީެގ ިއުތރުންަތުނގެ މިހާުރގެ . ކޮބައިކަން ެދނެަގތުެމވެ

ޞޫުލތަކަށާިއ، ލިޔެކިޔުްނތަްއ ބަލަހައްާޓގޮާތިއ ކުދިްނގެ ިއުތރު ޙަރަކާްތތަްއ އަިދ ޢަމަލުކުރެެވމުްނާދ އު



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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ިމ  .ހުނަުރދަސްކޮްށޭދ ކްލާސްަތއް ރޭިވފައިާވގޮާތިއ ކުިދން ތަރުބިްއަޔތު ކުރުމަްށ ެގްނގުޭޅ ުއޞޫލުަތއް ެބލުމެވެ

ބެލުުމގެ ަދށުަގއިތިިބ ސްކޫަލށްާދއުމުުރެގ  ޒިޔާރަުތަގއި ކޮިމޝަުނން ބެލިބެުލމުްނ ކުޑަކުދިްނެގ ިހޔާަގއި ދައުަލތުގެ 

ހުރިާހ ކުިދްނނަްށވެްސ ތަޢުީލުމ ުއނެގނުުމެގ ފުުރޞަުތ ދައުލަުތްނ ފަހިކޮށްީދ ފޯރުކޮްށދެުމންެގްނދާކަްނ އުފަލާއެުކ 

  .ފާހަަގ ކުރަެމވެ

މަކަށް އަިލައޅުވާލާަފިއ ކަ 4މިޒިާޔރަުތގައި ާފހަގަކުެރވުުނ ކަްނކަމުގެ ތެެރއިން އިތުަރށް ަހރުަދާނ ކުރުމަށްޓަަކއި 

ޭއގެ ެތރޭގަިއ ކުިދންަންށ ކޮންމެ ުދވަހަުކ ސްކޫލުންޭދ ިފލާވަޅުަތއް ުފރިަހމައަްށ ިނންާމތޯާއއި ޭގަގއި . ވާެނއެވެ

ދުްނ ިނންމާޯތއާިއ ދަސްުކރޭޯތ ިހޔާެގ ިޓުއޝަްނ ޓީޗަުރންާނއި ެކއާރ ޢި ަޙވާުލކުރާ ަމސައްކަްތަތއް ަޤވާ ނިްނމުމަށް 

ރިކަާމއެކު ބެލުަމށާއި، ިހޔާެގ ކުިދން ސްކޫލަށް ެގްނދިުއމުގެ އިުތރުްނ ހުނަުރ ދަސްޮކްށދިުނމަްށ ވާރކަުރން ފަުރާވތެ

ކުދިްނގެ ޝައުުޤވެރިކަަމށްބަލަިއ ކްލާސްތައް ރާަވއި ިހްނގުމަާށއި، ސްކޫލުަގއި ަވކި މާްއދާެއްއެގ ޮގތުަގއި 

ިހޔާެގ ކޮްމޕިއުަޓރ ގަިޑ ިއތުރުކޮްށ ިއުތުރ  ކޮމްޕިއުަޓރ ިކަޔވާކުިދންަނށް ިކެޔވުަމށް އެހީެތރިުވމުެގ ޮގތުން 

އެހީެތރިކަްނ ދިުނމަށާިއ އަިދ ާސނަީވ ތަޢުލީުމ ޯހދަުމންާދ ދަިރވަުރން ރިފަރ ކުުރމަްށ ބޭުންނވާެނ ތަުޢީލީމ 

  .ފޮތްތަްއ ިހާޔގެ ަލއިބްރަީރއަްށ ޯހަދއި ކުިދްނނަްށ ޭއގެފަިއދާ ުކރާެނޮގތެއް ހޯުދްނ ހިެމނެެއވެ

 އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު . ބއުނގޫފާރު އަދި . ރ 5.5.4.3

ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް ކުރި ޒިޔާރަތަށްފަހު އެކުލަވާާލފައިވާ ރިޕޯޓުގައި 

މެދު ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތާއި، ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މީހުންނަށް ދެވިފައިވާ ރައްކާތެރިކަމާއި  މީހުންނާ

މު ޙާލަތު އަދި ންޢާތަނުގެ އި، ޞިއްޙީ ޙާލަތާއި، ޚިދުމަތްތަކާއި އިތުރު ޙަރަކާތްތަކާއި، ޢިނާޔަތްތަކާ

  . މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ބަލާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވެއެވެ

މި ޕޮލިސް ްސޓޭޝަންތަކަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން 

ގެނެއެމުށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ޙުލާޞްމިގޮތުން އި. ހުށަހަޅާފައިެވއެވެހުށަހެޅުމެްއ  15

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހަކު ގެނެސް އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި އެމީހަކު ތެރޭގައި، 

ގަޑި،  އި، ތާރީޚާއި،ބަލައި ފާސްކުރި ސަބަބާ ބަލާފާސްކޮށްފިނަމަ ބަލައި ފާްސކުރެވޭ މިހާގެ ނަމާއި،

  ފެނުނު ތަކެއްޗާއި، ބަލައި ފާސްކުރި ފުލުސް މީހާގެ ނަން ލިޔުމުން ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަންފެށުމަށާއި، 

ކުރުން މަނާ ކަމެއް  ހަމައެހެންމެ މިހާރު މި ދެ ޮޕލިސް ސްޓޭަޝންގައިވެސް ގޮޅީގައި ހުންނައިރު 

ލެއް ޞޫލުތަކެއް ނެތުމުން މިފަދަ އުޞޫލީ އުޞީފްފިޔަވަޅު ައޅާނެ ވަކި ޚާއްޞަ ތަ ކުރުމުން އިޞްލާޙީ

ބަންދުކުރެވޭ މީހާ އެހެން ސްޓޭޝަނަކަށް ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް އެ ބަދަލުކުރެވުނު ޤާއިމްކުރުމަށާއި، 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މިނިވަންަކން ގެއްލޭޮގތަށް ބަންފުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ިހންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ަދށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 
106 
 

މެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ރިކޯޑް އެމީހަކު ހުރި ހުންނަ މުއްދަތުގައި އެމީހަކާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި

 . ޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެސްޓޭޝަނެއްގައިވެސް ލިޔެކި

ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބި މީހުން ގޮޅިން ބޭރަށް ހިނގާލުމަށް ނެރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް 

ގަޑި އިރު ގޮޅިން ބޭރުގައި ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  1ހަމަޖެއްސުމަށާއި، މިގޮތުން މަދުވެގެން ދުވާލަކު 

މަލުކުރަންޖެހޭ ޢަހަކަށްވެސް ތަނުގައި ހުންނައިރު މީގެއިތުރުން ބަންދުކުރެވޭ ކޮންމެ މީއި، ދިނުމަށާ

ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާއިރު އެގޮޅިއެއްގެ ޖާގައާއި އެކަށީގެންވާ ޤަވާޢިދުތައް އެންގުމަށާއި، 

ފުރުޞަތެއްގައި ކުއްލި  މިންވަރަކަށް ގޮޅީގައި މީހުން ބޭތިއްބުމަށާއި، މީގެއިތުރުން ވީއެންމެ އަވަސް 

ކަމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން މުވައްޒަފުންނަށް ، އިޙާލަތެއްގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލަ

  .ދީ، މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

އި ޤަވާޢިދުތަކަށް ފުށުއެރުމެއްނެތި މީގެއިތުރުން ބަންދުގައި މީހުން ގެންގުޅުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާޫނނުތަކާ

 ދަދަކަށް މި ދެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށާއި، ޢަމަލުކުރެވޭވަރަށް އެކަށީގެންވާ ޢަ

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޔުނިފޯމް އައިޓަމްސް މި ދެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި 

ނޑުމެއްނެތި ޤަވާއިދުން ޔުނިފޯމް  ވެސް ތަފާތު ކުރުމަކާިއމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއް މެދުކެ

މީގެއިތުރުންވެސް ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގައި ލިޭބ . އައިޓަމްސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވނެއެވެ

މަޢުލޫމާތާއި ބަޔާންތަކުގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ހެދޭނެ އިންތިޒާމް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި މި ދެ ޕޮލިސް 

ގައި ޤާއިމްކުރުމަށާއި އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބަޔާންތަކުގެ ވީޑިއޯ ރެކޯޑް ކުރުމުގެ ސްޓޭޝަން

  .އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

  ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު . ގަން އަދި  ސ. ސ 5.5.4.4

ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް . ސ ވަނަ ދުވަހ02ުޑިެސމްބަރ  2012 ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް. ސ

ހިތަދޫގައި މަރާމާތު ކޮށްގެން އަލަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ޕޮލިސް .ވަނަ އަދި ސ03ޑިސެމްބަރ  2012

  . ވަނަ ދުވަހު ވަނީ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފައެވެ 4ޖުލައި  2013ސްޓޭޝަނަށް 

ފުކުރުމަށް ބޭުނންވާ ޚާނާތައް ސާގަން ޕޮލިސް ސްޭޓޝަންގައި ގޮޅިތަކާއި ފާ.ޒިޔާރަތްކުރި ވަގުތު ސ

ދުން ފޯރުކޮށްނުދޭކަމަށާއި މިދެ ސްޓޭޝަންގަިއ ޢިލަތެއް މި ސްޓޭޝަންގައި ޤަވާޞީއެއްވެސް ވަ 

ކުޑަކުދިން ބަންދު ކުރެވޭއިރު މިކުދިން ގޮޅިތަކުގައި ބޭތިއްބެނީ އުމުރަށް ބަލައި ދަރަޖަ ކުރެވިފައި 

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ލިޔުމެއް މި ދެ ސްޓޭޝަނުގައި ނޫންކަމަށާއި، ކުއްލިހާލެއް ިދމަވެއްޖެނަމަ 

ނެތްކަމާއި، ހައްޔަރުކޮށްގެން މި ދެ ޕޮލިސް ސްޓަޭޝންގެ ބަންދަށް ގެނެވޭ ވަގުތު ފުލުހުންގެ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މިނިވަންަކން ގެއްލޭޮގތަށް ބަންފުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ިހންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ަދށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 
107 
 

ގެ އަނިޔާ ކޮށް ހުތުރު ބަހުން ވެހިކަލްގައި އޮފިސަރުން ހައްޔަރުކުރެވިފައިތިބޭ މީހުންނަށް އެކި ޒާތު

 . ލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެމަލާތް ކުރާކަމަށް މަޢުޢާމު

ދުން ދޫކުރަންޖެހޭ އަސާސީ ތަކެތި ޢިއްޔަރުގައި ތިބި މީހުންނަށް ޤަވާމި ެދ ސްޓޭޝަންގައި ހަ

ގަޑިއިރު ބިޑި އަޅުވާފަިއ  24ނުލިބޭކަމަށާއި، މިޕޮލިސް ސްޭޓޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިތިބޭ މީހުން 

ކުރުމަށް ޞާއެކަން މިކޮމިޝަނާ ޙިއް، ސްތިބޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މިކަމަށް ނިމުމެއް ގެނެ

 .ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކި  ޙީލާޞްދުތަކާއި ޚިލާފުވެގެން އިޢި ތަނުގައި ހަދާފައިހުންނަ ޤަވާ

ދެ ސްޓޭޝަންގައި މީހުން ހައްޔަރުކޮށް  ޚާއްޞަ ތަފްސީލީ އުޞޫލެއް ސްޓޭޝަންގައި ނެތްކަމާއި، މި

ލުމަށްފަހު ކޯޓަށް ނުވަތަ ޑޮކްޓަރަށް ގެންދިއުމަށް ފިޔަވައި ގޮޅީން ބޭރަށް ނުނެރޭކަން  ގޮޅިއަށް

  .ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

މި ދެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައިވެސް ރިކޯޑް ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހާއްސަ އަހައްމިޔަތު ކަމެއް 

 ހުންނާއި ގުޅިގެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދީގެން ފޯމް ތަކުގައި ވާ މައުލޫމާތުތަކާއި ބަންދުގައި ތިބޭ މީ

މި ދެ ޕޮލިސް ްސޭޓޝަނުގައި ދުން ރިކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ޢިއެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުތައް ޤަވާ

އާގުޭޅ ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ ޒަފުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާމަސައްކަތްކުރާ މުވައް

ބަންދުމީހުންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ދުޢިއެހެނިހެން ތަމްރީން ޤަވާ

ފާޚާނާ ކުރުމުގެ ، ފެންވެރުމާ، ހިތަދޫ ޕޮިލސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހުރުމާއި.ސ

އްގޮތަށް އެ ންތަކާށަހެޅުތަށްފަހު ވަގުތުން ތަންފީޛްކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުގުޅޭގޮތުން، ޒިޔާރަ  ކަންތައްތަކާ

  .ގެނައުމަށް އެންގިފައިވެއެވެޙުލާޞްއި

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްސަސާތަކާއި ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ  2013

 ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސިޔާސަތުތަކާ އޭގެ . ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ 56ރިޕޯޓްތަކުގައި ޖުމްލަ 

ގުޅުންހުރި  ހުށަހެޅުމާއި ތަންފީޛުކުރުމާ 39ގުޅުންހުރި  އިދާރީ ކަންތަްއތަކާ ، ހެޅުމާއިހުށަ 5ގުޅުންހުރި 

 .ހުށަހެޅުމެވެ 12

  



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މިނިވަންަކން ގެއްލޭޮގތަށް ބަންފުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ިހންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ަދށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 
108 
 

 ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް  2013 5.5.5

މާފުށީ ޖަލަށް ކުރި . ކަސްޓޯޑިއަލް ރިސެޕްޝަން އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރާއި، ކ 5.5.5.1

 ރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ޒިޔާ 

ވަަނ ދުަވހު ަކސްޓޯޑިއަލް ރިެސޕްަޝން އެންްޑ ޑަިއގްޯނސްޓިކް ސެްނަޓރ  13އަިދ  11މާރޗް  2013

ާމފުށީ ޖަލަށް ތީމެިޓކް މޮނިަޓރިްނގ ޒިޔާރަެތްއ .ވަަނ ުދވަުހ ކ 04އޭްޕރިލް  2013އަށާިއ ައިދ ) ސީ.ޑީ.އާރ.ސީ(

  .ކޮށްފަިއވެެއވެ

ޒިާޔރަތްތަުކގަިއ ިމދެޖަުލެގ ުމވައްޒަުފްނނާިއ ޙުކުމް ަތންފީުޛ ކުރަުމންާދ ަޤއިީދންެގ ފަާރުތން ލިުބުނ މި

. މަޢުލޫާމތުެގ ިއުތރުން، ތަުނގެ ިލޔެކިުޔންތަކަްށ ިބނާކޮށް ތަފާުތ ެއކިއެކި ކަްނތައްަތއް ާފހަަގ ކުެރިވފައިެވއެވެ

ގުޭޅގޮުތްނ  ަޤިއދީްނެގ ޙާލަތާ  ީމހުްނ ނުަވަތ އެކަެހިރ ގޮޅިައްށ ެލވޭ ިމޖަލުަގއި އެކަހެރިޮކްށ ަބންދުކުެރވޭ  އެޮގތުން،

  ؛އެްނމެ ކަންބޮުޑާވ ކަންަތއްތަުކގެ ޮގތުަގއިފާަހގަކުެރިވފައިަވނީ

މިލަފްޒުތަުކގެ ާމނަ ޖަުލެގ  ]ގޮޅިަބދަލުކުުރން[ނުަވަތ  ]ކުަޑގޮިޅއަށްުލން[އަދި ، ]އެކަހެރިުކރުން[ •

 .ފުޮކށް ދޭަހވާެނ ފަަދ ގޮތަކަްށ ާމނަކުެރވިފަިއ ުނވާކަންލޯކަލް އޯޑަުރތަކުެގ ތެެރއިްނ ސާ

ނަފްސާީނ ބަލީެގ ޚާއްޞަ ޑޮކްަޓރަށް ދެއްކުަމށް ޑޮކްޓަރުން ރިަފރ ކޮށްފަިއވާ ޤަިއދީން، ޑޮކްޓަަރްށ  •

 . ދެއްކުެމއް ނެިތ ުކޑަގޮޅިައށްލާފަިއވާަކން

މީުހްނގެ ޞިްއޙީ މަޢުޫލމާުތތަްއ  ހަަމއަްށ އެކަހެިރ ކުެރވުނު  ސީ ަގއި ިޒޔާަރތްކުރި ދުަވހާ.ޑީ.އާރ.ސީ •

ޑޮކިއުމެންްޓ ކުެރވިފަިއުނވާކަމާއި އަދި އެކަހެރި ުކރެވޭ ޤަިއީދން ޮޑކްޓަރަށް ެދއްކުާމއި ައދި ނަފްސާީނ 

އެކި އެކި ބަިލތަުކގެ މީުހންާނއި، ނަފްސާީނ ބަީލެގ ޚާއްަޞ ޑޮކްޓަރަަކށް ދެއްުކމަްށ ިރފަރ ޮކށްފަިއާވ 

 .އްެނތި އެކަހެިރ ގޮިޅއަްށ ލާފައިވާަކންޤައިީދން ޑޮކްޓަަރށް ދެއްކުމެ 

އެކަހެރި ކުެރވޭ މީހުްނގެ މަޢުލޫާމތު އިުތރަށް ސާުފވާޭނގޮަތށް ބަލަަހއްޓާނޭ ނިޒާެމއް ޤާއިމްކުެރވިފަިއ  •

 .ނުވާަކން

އަަހރު  2ާފއިުތވީ  ގުޭޅގޮުތން ިއވެސް ުމަވއްޒަފުްނެގ ކަންަކމާޖަލަްށ ކުރި ޒިާޔރަތުގަ  2މީެގއިތުުރްނ  •

ިޒޔާރަްތކޮށް މުަވއްޒަުފްނެގ ކަންކަްނ އިްޞލާޙުކުރުމަްށ ުހށަަހޅާފަިއވާ ހުަށހެޅުްނތަކަްށ ޢަމަީލ  ޖަލުތަކަށް 

 .ސިފަ ައއިސްަފއި ނުވާަކން



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މިނިވަންަކން ގެއްލޭޮގތަށް ބަންފުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ިހންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ަދށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 
109 
 

  ވަނަ ދުވަހު އައްސޭރި ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުން ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް ކަންކަން  8އޮކްޓޯބަރ  2013 5.5.5.2

ދިްނނަށް އެކަީށގެްނުނވާ ިއޞްލާޙީ ިފޔަަވޅު އަަޅުމންާދކަން، ައިދ ކުޑަކު 8ަޖލުަގއި ޙުކުމް ތަންފީޛް ކުަރމުްނދާ 

މިކުދިްނ ިއްޞލާޙުކޮށް ައނުބރާ ުމޖުތަަމޢަްށ އަުއމަށް އެީހތެރިެވިދނުުމގެ ގޮުތން، ެއއްެވސް ކަހަަލ 

 .ރިހެބިލިޓޭަޝން އަިދ ރިިއންަޓގްޭރޝަްނ ްޕރޮްގރާެމއް ިމޖަުލގަިއ ިހްނގަުމން ނުދާަކން

  ހުޅުމާލޭ ޖަލު  5.5.5.3

ޮމނިޓަިރްނގ ) ކުރީގެ އިިމގްޭރޝަްނ ޑިޓެްނަޝން ެސންޓަރ( ވަަނ ދުަވހު ހުޅުމާޭލ ޖަަލށް 12މާރޗް  2013

  . ޒިޔާރަެތއް ަވނީ ކޮށްފަެއވެ

ުހޅުމާލޭ ޖަލަކީ އެިކ ަމއްސަލަތަުކގަިއ ބަްނދުކުރާ ިބޭދސީ މަަސއްކަތްެތރިން އެީމހުްނެގ މި ިޒޔާރަުތަގއި    

ަބންދުޮކށްފަިއ ބޭިތއްބުަމށް ާޚއްޞަކޮށްަފިއވާ ތަނެްއ ކަަމްށ މަޢުލޫާމުތ  ޤައުމަްށ ައނބުާރ ފޮުނވާެލވެްނެދން

ައދި މިޖަުލގަިއ ަބންުދގަިއ ތިޭބ ފަރާތްތަކާެބހޭ ެއންމެާހ ިއދާީރ ކަންކަން ުފރިަހަމ ކުރަީނ . ލިބިފައިެވެއވެ

ސެިކއުރިޓީ ާއއި ބަްނުދގަިއ  ޑިޕާޓްަމންޓް އޮްފ އިިމގްޭރޝަްނ އެންޑް އެިމގްޭރޝަްނގެ ަފރާުތްނ ކަމަާށއި، ިމޖަުލގެ

ތިބޭ މީުހންަންށ ފޯރުކޮށްޭދންެޖޭހ އެްނމެާހ ިޚދްމަްތތަކެްއ ފޯރުކޮްށެދީނ ޑިޕާްޓމަންްޓ އޮްފ ެޕނިޓެްނަޝރީ އެންްޑ 

ައިދ މި ޖަލަްށ މީުހްނ ބަންދުކުުރމަްށ ެގނަުއމުަގއާިއ ަބްނދުަގިއ ތިބޭ  އި ރިހެބިލިޓޭަޝްނ ސަރވިސަްސ ިއން ަކމަށާ 

ކި ތަންަތނަްށ ެގްނިދއުމާިއ ަބދަލުކުުރމުަގއި ޯމލްޑިވްްސ ޕޮލިްސ ސަރިވސް ިއން ޙަރަާކތްތެިރާވ ފަރާތްަތއް އެ

  .ކަމަށް ޖަލުެގ ުމަވއްޒަފުްނ ކޮިމަޝނަށް މަޢުޫލމާުތ ީދފައިެވއެވެ

  .   މިޒިާޔރަުތގަިއ ާފހަަގ ކުރެުވނު ަކންތަްއތަްއ ިތރީަގއި އެަވނީެއވެ

ޚިލާުފާވ ފަރާތްަތއް  އިިމގްރޭަޝްނެގ ޤާނޫނާ ، ްއ ނެތްކަާމއިހުޅުމާޭލ ޖަުލ ިހންުގމާބެޭހ ަޤވާިޢދެ 

 .ބަންދުކުެރިވދާނެަކން މިޤާނޫުންނ ެއނެގން ނެތްަކން

މުައްއސަސާއަކުްނ  3ހުޅުމާޭލ ޖަުލެގ އެިކ ކަންަކްނ ބަލަަހއްޓަިއ އިންިތޒާްމ ކުރުުމގަިއ  

 ުމން އެނގެްނ ެންތކަންޙަރަކާތްތެިރވާކަާމއި ނަަމވެސް މި މުއަްއސަސާތަުކެގ ަދއުރު ލިޔެިކޔު

ބަްނދުަގއި ތިޭބ މީހުްނނަްށ ކާްނ ގެްނނަތަކެިތްނ ަބއެްއ ފަހަުރ ކުިނވަސް ުދވާކަމަްށ ބަންުދގަިއ   

ަމހުެގ ތިބި ަބއެްއ މީުހންާނއި ުމވައްޒަުފންވެްސ ިމ ކޮިމޝަނަްށ މަޢުލޫާމތު ދީަފއިވާަކމާިއ ައިދ 

 ިލބޭނޭ އިްނތިޒާްމ ހަމަެޖހިފަިއ ުނުހންނަަކން ބާވަްތތަްއ ނުކާ ަފރާތްތަކަްށ ަމސްުނހިމެޭނ ކެުއން 

ވަަނ ާމއްާދެގ ދަުށން ލިިބދޭ ޙައްޤުތަްއ  48ބަންުދގަިއ ތިޭބ ފަރާތްތަަކށް ޤާޫނނު ައސާސީެގ  

ކިޔާެދވޭކަްނ ެއނގެްނ ެންތ ކަމާިއ ައދި ަބްނދުަގިއ ތިޭބ ުމއްަދތުެގ ތެރޭަގިއ ެއމީހުްނ ފުުރވާލުާމ 

 ުތަތއް ަޤވާޢިުދން ުނލިބޭކަން ގުޭޅގޮުތން ލިެބްނ ޖެޭހ މަުޢލޫމާ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މިނިވަންަކން ގެއްލޭޮގތަށް ބަންފުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ިހންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ަދށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 
110 
 

 ،ބަންުދމީހަކަްށ ޞިއްީޙއެހީެތރިަކން ޭބުނންެވއްެޖނަަމ ުނަވތަ ޞިއްޙީަފރުާވއަކަްށ ެއިދއްެޖނަމަ 

އެކަން ަބންުދގަިއތިބޭ މީުހްނގެ މެޑިކަލް ފައިްލަގއި ނޯޓުޮކށް ޮޑކްޓަރަކަށް ަދއްަކން ެއދުުނ 

 ލިެޔކިޔުްނ ބަލަހަްއަޓމުްނ ުނދާކަން  ދެއްުކުނ ުދވަާހއި ަވގުތު އެނގޭޭނހެން  ،ދުަވހާއި 

ބަންުދގަިއ ުހރި މީހަކު ނުކިަޔމަްނތެރިކަްނ ަދއްކަިއގެްނ ުނވަަތ ަބްނދުަގއި ހުްނނަިއުރ ކުރުްނ  

މަުލކުރާނެ ގޮުތގެ ުއޞޫލުތަކެްއ އެުކލަވާލާފަިއ ޢަ ކޮްށފިނަަމ ެއމީހަކާ ދޭތެޭރަގއި މަނާ ަކމެްއ 

  ނެތްކަން 

ތިޭބ މީުހން ޝަކުާވ ހުަށހެޅުުމަގއި ޢަމަލުކުރާެނގޮުތެގ އުޫޞލެްއ   ހުޅުމާޭލ ޖަުލގަިއ ބަްނދުަގއި 

 ތަުނގަިއ ެނތްކަްނ 

  )ސީ .ސީ .ޓީ .އީ (ޗިލްޑްރެން އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ފޮރ  5.5.5.4

މާފުިށގަިއހުްނަނ ތަޢުލީާމއި ަތްމރީން ުއނގަްނަނއިދޭ ކުޑަކުިދްނެގ މަރުކަޒު . ވަނަ ުދވަހުކ 28މެއި  2013

މި ިޒޔާރަުތަގއި ބަލާަފއިަވީނ . އަށް ކޮިމޝަުންނ ވަީނ ީތމެޓިކް ޒިޔާަރތެއް ޮކށްފަެއވެ) ސީ.ސީ.ޓީ.އީ(

ސީަގިއ ތިބޭ ދަިރވަުރންަނށް ތަުޢލީމާއި ަތމްީރްނ އުނގަްނނަިއދިުނމުަގއި ދިެވހިރާްއޖޭެގ .ސީ.ޓީ.އީ

ްއދީ މުޢާަހދާތަކާިއ ޤަާރރުތަކުެގ ޤާނޫނުައސާސީިއްނނާއި ިދވެހިާރއްެޖ ބައިެވރިެވފަިއވާ ބައިނަްލއަޤްާވމީ އަދި ަސރަޙަ

ތެރެިއން ިދވެހިާރއްެޖ ޢަމަލުކުަރްނޖެހޭ މުޢާަހދާތަާކއި ޤަާރރުތަކުަގިއ ބަާޔންެވެގންާވ ުއނެގނުުމެގ ޙައްޤުތަްއ 

ލަުތ ޙާ ލިބިދެޭވތޯާއއި ަމރުކަޒުގަިއ ިހންާގ ހުަނރު ދަސްޮކށްޭދ ކްލާސްތަކުގެ  މިމަރުކަުޒގަިއ ިތބޭދަިރވަުރންަނށް

  .ގޮެތވެ ހުރިެނތް

އެ މަސައްަކތްތަްއ ިނމެްނެދްނ މަރުކަުޒގަިއ ، މަާރމާތުކުުރމަްށ ހަަމޖެހިަފއިވާަކމާއި. ސީ . ސީ. ޓީ. އީ 

 .ތިބި ދަިރވަރުްނ ބެލެނިެވރިްނގެ ާގތަށް ފޮުނވަްނ ިމނިސްޓްީރން ހަަމޖައްސާަފއިވާަކން

ެވ ހުްނނެީވ ވޯޑަްނ އަީކ ަހވާލު ބެލެެހއްޓުމާ ޒިޔާރަްތ ުކިރ ަވގުުތ މަރުކަޒުެގ އެްނމެާހ ކަންަކްނ  

ޓީޗަރެއްކަމަްށ ެވފައި މެޭނޖްަމންްޓގެ ަކންކަން ބެެލހެއްޓުމަީކ މުިޅްނ ތަާފތު ދާއިާރައކަށްވުުމން ބޮެޑތި 

 .ގޮްނޖެުހންތަކެްއ ދިާމވެފަިއވާކަން

ައިދ . ވަަނއަހަުރެގ ެމދެްއހާހިސާުބްނ ފެިށގެްނ އިނިގރޭސި ޓީޗަެރއް ނެތްކަން 2012މަރުކަޒުަގިއ  

ުރ ްޕރަިއމަީރ ްގރޭޑްތަކުެގ ކުިދންަނށް އިނގިޭރސި ކިަޔވަިއދެީނ މިޑްލް ސްކޫލް ުކދިްނނަްށ ހިސާުބ މިހާ

 .ކިޔަަވއިޭދ ޓީޗަުރކަމާއި މިޑްލް ްސކޫލް ކުދިްނނަްށ އިނގިރޭިސ ކިަޔަވއި ނުދޭަކން

ްނ މިނިސްްޓރީ އޮްފ އެިޑޔުކޭަޝނުްނ ައންާގފަިއވަީނ އަާސސީ ތަުޢލީމު ުކދިްނނަްށ ފޯރުކޮްށިދނު 

ގައި އުޭޅކުދިން އޯލެވެްލ  7، 6ކަމުގަިއިވޔަސް މަރުކަޒުެގ ޓީޗަުރން އިްސަނގަިއެގން ްގރޭޑް 

 .އިމްތިާޙނަްށ ަތްއޔާރު ުކރަުމންެގްނދާކަން

އަަހރުްނ ަމތީެގ ަބއެްއ ކުިދންަންށ ާތްޖ ރިޒޯުޓްނ  16މަރުކަޒުަގިއ ތިޭބ ކުިދްނގެ ތެެރއިްނ  

 .  ީރން ހޯުދމަްށ ިދއުުމގެ ުފރުަޞތު ދީފަިއވާކަންމަސައްކަުތެގ ޢަަމލީ ތަުޖރިބާ އާިއ ތަމް



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މިނިވަންަކން ގެއްލޭޮގތަށް ބަންފުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ިހންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ަދށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 
111 
 

މަސައްކަްތތެރިކަްނ ަދސްކޮށްޭދ ްކލާސް ތަުކެގ ެތރެއިްނ ަފހާކްލާސް ަނަގއިޭދ ީޓޗަރު ވަޒީފާިއްނ  

ވަކިިވތާ ަމހަކަްށުވރެ ިގނަ ދުވަްސެވފައިީވ ަނމަވެްސ އެ ކްލާސް ަނަގިއދިުނމަށް އިުތރު ޓީޗަރެއް ައދި 

ނޑާލާފައިކަން މިހާަތނަްށ ޯހދާަފއި  . ނުުވމުްނ ެއ ްކލާސް ަވނީ ަވގުީތ ޮގތުްނ ެމދުކަ

، މަރުކަޒުަގއި ުކދިްނނަށް ިކަޔަވއިދޭ ޓީަޗރުްނެގ ކިޔަަވއިިދނުުމގެ ެފންަވރު އިތުރުކުުރމަާށއި 

ކިޔަަވއިެދމުްނާދޮގތް ބެލުަމށާއި ީޓޗަރުންެގ ެއއްެވސް ިއވެލުޭއަޝނެއް މެޭނޖްަމންްޓގެ ފަާރތުްނވެްސ 

 .ޓްީރ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަްނ ެގ ފަާރތުްނވެްސ ަހދަުމން ނުދާަކންއަިދ ިމނިސް

މަރުކަޒުަގއި ުކިދންަނށް ިދާމވާ އެކި އެކި ަކންކަމުަގއި ކަުއންެސލިންގ ިދނުަމްށ ކައުންސެަލރަކު  

 . ައހަރަްށވުެރ ިގނަ ދުވަްސވެަފއިވާަކން  2ނުހުްނނަާތ 

ދާއިާރިއން ތަޢުލީާމިއ ަތމްރީްނ ލިބިަފއިާވ މިހާުރ ަމރުކަޒުަގއި ހުިރ ސޯޝަްލ ަވރކަރ އަީކ ކަމާގުޭޅ  

ެމއްެގ މަްސއޫލިްއޔަުތތަކާއި ިޒންާމތަްއ ޤާކުިދންާނ ުގޅުންުހރި ިމފަދަ މަ ފަރާތެްއ ނޫންަކމުން 

ފުރިހަަމއަްށ ެއންެމ ެއެދވޭޮގެތއްަގިއ ައދާކުުރމަްށ އެަފރާަތްށ ވަރަްށިގަނ ގޮްނޖެުހންތައް 

 .ކުރިމަިތވަުމންދާަކން

ދިްނ ގެްނނަިއރު ކުއްޖާާއިއ ކުއްާޖެގ ބެލެިނވެިރންާނ ބެޭހގޮުތްނ އެަކށީެގންާވ ވަަރްށ މި މަރުކަޒަްށ ކު  

އަދި ުކއްާޖެގ ކުރީގެ އުުޅމާެމދުވެްސ މާބޮުޑ . އެސެސްަމންޓް ުނހަދާ ުކދިްނ މަުރކަޒަށް ެގންނަަކން 

ނުުވމުެގ ސަބަުބްނ މަޢުލޫާމތެްއ ިމިނސްޓްރީެގ ަފރާުތން ުކއްާޖ މަރުަކޒަށް ފޮުނވާިއުރ ކުއްޖާާއއެުކ ނުފޮ 

 .ކުއްޖާާއމެުދ އެިކ ކަންކަމުަގއި ޢަަމލުކުރުމުަގއި ދަިތަތއް ދިާމވާކަން

ދިެވހި އަިދ ިއނިގރޭސި އަދަީބ (މަރުކަޒުަގިއ ތަުޢލީމާ ގުުޅންހުިރ އިތުުރ ޙަރަާކތުެގ ްޕރޮްގރާމްަތްއ  

 .ންނުިހންގާކަ ) ކޯކަރިކިއުލަރ އެްކޓިވިޓީްސ  –ޙަރަކާތްަތއްފަަދ ްޕރޮގްާރމްަތއް 

ސީ އަށް ިޒޔާރަތްުކރި ފަުހްނ މަރުކަޒު ަމރާާމތު ކުރުަމށް ބަްނދުކޮށްަފއިވާ ަކމާިއ، މަރުކަުޒ .ސީ.ޓީ .ކޮމިޝަުނން އީ

ހުޅުާވޭނ ތާީރޚެްއ ައިދ ެއނގެްނ ނެތްކަާމއި، މަރުަކޒު ައލަްށ ހުުޅޭވއިުރ ިމހާުރ ަމުރކަޒުގަިއ ަތންފީުޛ ކުރަުމްނ 

ލުަތއް ައންާނެނކަމަށް ެޖންޑަރ މިނިސްްޓރީ ާއއެކު ކޮމިަޝނުްނ ބޭްއިވ ގެްނދާ ޕްޮރގްރާްމތަކަށް ބޮޑެތި ަބދަ

  .ބައްދަުލވުެމއްަގިއ މިނިސްްޓރީްނ ަމޢުލޫމާުތ ދީަފިއވެެއވެ

  ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން . އއ 5.5.5.5

. ަވނަ ދުަވހުެއވެ 18ޖޫްނ  2013ަރސްދޫ ޕޮލިްސ ސްޓޭޝަަނށް ިޒާޔރަތްކުީރ .މި ކޮިމޝަުނެގ ފަރާތުްނ އއ

ފާަހގަކުރެުވުނ  ިމޒިޔާރަުތަގއި. ަވުގތު ިމ ޕޮލިްސ ސްޓޭޝަުނގަިއ ަބންުދގަިއ ހުީރ ެއންެމ ީމހެކެވެ ޒިޔާރަތްުކރި

  .ކަންތަްއތަްއ ތިީރގަިއ ެއވަީނެއވެ

ތަުނގަިއ ަހދާފަިއވާ އުޞޫުލތަކާިއ ޚިލާފުެވެގން ބަންުދގަިއ ތިޭބ މީުހންަނށް ިފޔަަވޅު އެޅުުމގަިއ  

 .އުޫޞލެްއ ެނތްކަންޢަމަލުކުރާެނ ވަކި ޚާއްަޞ ތަްފޞީީލ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މިނިވަންަކން ގެއްލޭޮގތަށް ބަންފުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ިހންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ަދށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 
112 
 

ަބންުދގައި ތިބޭ މީުހން ގޮޅިންޭބރަްށނެރެ ވަްއދާިއުރ (ތަުނގައި ުކާރ ހުރިާހ ސަރޗްތަކުގެ  

 .މަޢުޫލމާުތ ލިުޔުމން ަރއްކާކޮށްަފއި ނެތްކަން) ބަލާފާސްކުރާއިރު

 މީހަކު ަހއްަޔރުޮކށްފިަނމަ ުނަވަތ ބަންުދން ދޫޮކށްލައިިފނަމަ އެަކން ޭއާނގެ ޢާިއލާއަށް ނުަވތަ 

  .ބަލަދުެވރިޔަަކށް ައންަގއި ިލޔުުމން ރިކޯޑްކޮށް ަތނުަގއި ަޤވާޢިުދން ބަަލހައްޓާަފއި ނުވާަކން

ބަންުދގަިއވާ މީަހކު ޝަކުވާެއއް ުހށަހަަޅއިފިަނމަ ެއ މައްސަލަ ުކރިައށްާދގޮތް ވަކި ުއޞޫލެްއގެ ަމިތްނ  

ިމ ޕޮލިްސ ސްޓޭަޝންަގިއ  އަްނގާއެަކން ިލެޔކިޔުމުްނ ެފންާނނެހެްނ އޮްނނާެނ ވަިކ ިއންތިާޒމެއް 

 .ނެތްކަން

 ،މި ސްޓޭަޝން ަގއި ީމހުން ގޮިޅަތކުގައި ަބންުދަގިއ ބައިިތއްބާއިުރ ތުހުަމތު ކުެރވޭ ކުށުގެ ާބވަާތއި 

 .ޖިންާސއި އަިދ ުޢމުރަްށ ބަލާފަިއ ަވކި އުޞޫލަުކން ިގންތިކޮްށ ވަކިކޮްށަފއި ނުތިބޭކަން

ގަޑިިއރު ގޮޅިްނބޭރުަގއި ޭހދަކުުރމުގެ އިްނތިޒާްމ  1ހަރު ބަންުދގަިއ ތިބޭ މީހުްނނަްށ ުދވާަލކު އެއްފަ  

 .ވަކިއުސޫލަުކން ަހމަޖެހިަފއި ުނވާަކން

މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަުނގަިއ ބަންުދގަިއ ތިޭބ މީުހްނގެ ެއންމެަހއި ަކންަތއް ބެލެެހއްޓުަމްށ  

  .އެކަށީެގްނވާަވރަްށ ުމވައްޒަުފން ެނތްކަން

ނުތަާކއި، ތަމްީރނުތަުކގެ ތެރޭަގއި އިންާސނީ ޙައްުޤތަަކްށ ފުލުހުްނގެ ަމަސއްކަތަށް ޭބުނންާވ ތަމްރީ  

 .ފުލުހުްނ އަުހލުެވރިކުރުމަްށ ބޭުންނވާ އެކަީށގެްނވާ ަތމްރީުނ ލިބިަފއި ނުވާަކން

  ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް  5.5.5.6

. ވަަނ ުދވަހުެއވެ  20އޮގަސްޓް 2013ދޫިނދޫ ކަސްޓޯޑިއަަލށް ޒިާޔރަތްކުީރ  މި ކޮމިަޝުނެގ ފަރާުތން 

  . ތިރީަގއި ެއވަީނއެވެ ގައިާފަހގަކުރެުވުނ ކަންަތއްތައް މިޒިާޔރަތު 

ބަންުދގަިއ ތިޭބ މީހުްނ އެަކހެރިުކރުމާ ގުޭޅގޮުތން ވަކި ަތފްޞީލީ ޤަވާޢިެދއް ނޫީނ އުޞޫުލތަކެްއ  

 ނެތްކަްނ 

 ބަންުދގަިއ ތިޭބ ީމހުން ިދގުުމއްަދަތކަށް އެކަެހރިކުރާ ގޮޅިތަުކގަިއ ތިބޭަކން  

ކުރާ ގޮޅިތަުކގެ ެއތެެރއާއި ފާާޚނާ އެަކށީެގންވާ މިްނވަަރށް ސާފުާތިހުރ އެކަހެރިކޮށް މީުހން ބަްނދު 

 ނޫންަކން 

ބަންދުކުެރވޭ މީަހކު އެކަހެރިކުާރަނމަ ެއމީހަކު އެަކހެރި ކުރާ ތާރީާޚއި، ގަޑިާއއި، ޮގޅީގެ މަޢުލޫާމތާިއ  

ސަބަބާއި އެކަެހިރ  ރި ެއމީހަކު ެއކަހެރި ކު ،އެކަހެރިކުރާ ސަަބބު އެމީެހްއގެ ެސލްލޮގްަގއި ރިކޯްޑކޮށް

 .ކުރި ުމއްަދތު ަޤާވޢިދުްނ ައްނގަިއީދފައި ނުވާަކން

 21ން ަކނޑައަާޅފަިއވާ އެްނެމ ަދށް ިމންަގނުޑގެ . ދ.ބަންުދގަިއ ތިބޭ ީމހުންާނެމދު ަޢމަުލކުރުމަްށ އ 

ތަކުްނ ގަިއ ަބޔާންޮކްށފައިާވ ަފަދއިްނ އެކަހެރިކުެރޭވ ަފރާތްަތްއ މޫުސްނ ތަްނޭދ ގޮ ) ހ(ވަަނ މާްއާދެގ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މިނިވަންަކން ގެއްލޭޮގތަށް ބަންފުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ިހންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ަދށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 
113 
 

ގަޑިއިރު ުގުދރަތީ ަވއި ލިޭބެނހެން ގޮޅިްނ ބޭަރށް ނުކުމެ އުުޅުމގެ ފުރުަސތު  1ކޮންމެ ދުަވހަކު 

  .ދިުނމުެގ ިއންތިާޒމް ަހމަެޖހިފަިއުނވާކަން

 ހިންމަފުށި ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ  . ކ 5.5.5.7

ަވނަުދވަުހ  18އެޕްރީްލ  2013ޓޭޝަްނ ސެްނޓަރަށް ހިްނމަފުީށ ޑްރަްގ ޓްރީޓްެމްނޓް ެއންޑް ރިހެިބލި. ކ

 .ުމ ކަންަތއްަތއް ތިީރގަިއ ެއވަީނެއވެން ޔާރަުތަގއި ާފހަަގކުރެވުުނ ުމހިކޮމިޝަުނން ުކިރޒި

ސެންޓަުރގަިއ ިހންޭގ ތެެރޕިއުޓިްކ ކޮިމއުނިީޓ ޕްޮރގްރާްމ ފުރިަހމަައށް ހިްނގުަމްށ ޭބނުްނާވ ަތމްީރުނ  

 .ންޓަުރަގއި ނެތްކަންލިބިފައިާވ ުމަވއްަޒފުން ސެ 

ސެންަޓރުަގިއ މަސައްކަތްކުާރ ަކއުންސެަލރުްނ ަމދުވެަފިއ ފަުރާވ ހޯދަުމްނާދ ކްލަިއންޓުްނެގ ަޢދަުދ   

 .ގިނަަކމުްނ ކްލަިއންޓުްނގެ ްޓރީޓްެމންޓް ޕްލޭްނެގ ކަންތަްއތަްއ ެއންެމ ފުރިަހމަައށް ުނގެްނެދވޭކަން

ބި ނަފްސާީނ ެއހީެތރިކަންބޭުންނވާ ކްލައިންުޓންަންށ ފަުރވާޯހދަުމންާދ ކްލައިންުޓްނެގ ތެޭރގަިއތި  

ސައިކޮލޮޖިސްެޓްއެގ ެއހީތެރިަކްނ ޤަވާޢިުދްނ ފޯރުޮކށްެދވެުމންާދ ނިާޒމެްއ ެސންޓަުރަގއި ާޤއިުމވެަފއި 

 .ނުވާަކން

 ސެންަޓރަކީ ކްަލއިންުޓންަނށް ިދުގމުްއދަުތގެ ފަުރާވދޭ ެސންޓަރަަކށްެވފައި ކްަލއިންުޓްނ ފަުރވާަގއިތިބޭ   

ަޤވާޢިުދްނ  ،ތިބުުމގައި މަަސއްކަތާއި ހުަނުރ ދަސްކޮްށދޭަފަދ ޕްޮރގްާރމްތަްއ ސެންޓަުރގައި ރާވައި 

 .ނުހިްނގޭަކން

  ހިތަދޫ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ. ސ 5.5.5.8

ަވނަ ުދވަހު ޮކމިަޝނުްނ ކުރި ޒިާޔރަުތަގއި ފާަހގަ 03ޖުލައި  2013ހިަތދޫ ޑިޓޮްކސިފިކޭޝަން ެސންޓަރަްށ . ސ

 .ތަްއތައް ތިީރގަިއ ެއަވނީެއވެކުރެވުުނ ކަން 

އިދާީރ ހިްނގުަމްށ ބޭުނންާވ ތަކެްއޗާއި ައިދ ޢިާމާރތާިއ ަތންަތން ޮފޅާ ސާފުކުުރމަްށ ބޭނުްނވާ ތަކެިތ  

 .މެދުެކނޑުމެްއނެިތ ސެންަޓރަްށ ބޭުނންާވވަަރށް ލިޭބޭނ ިއންތިާޒމު ަހމަެޖހިފަިއނުވާަކން

ރުާވހޯދަުމްނދާ ޭޕަޝންޓުްނނަށް ޢާއިީލ ބައްދަުލުވްނ ފަުރވާެގ ުމއްަދތަކީ ކުރުުމއްަދަތކަށްވުުމން ފަ   

 . ހަމަަޖއްސަިއޭދ ިއންތިާޒމެްއ ެނތްކަން

ސެންަޓރުން ިޑޓޮކްސިފިކޭޝަްނެގ ކުރުމުްއދަުތގެ ފަރުާވގެ ޕްޮރގްާރމު ިނންުމމަށްަފުހ މުޖުަތމަޢަްށ   

ންަދްނ ދޫކުރެޭވ ޭޕަޝންޓުްނނަްށ ާއފްޓަރ ކެައރެގ އެްއވެްސ ޕްޮރގްރާެމއް ުކރިޔަްށގެ 

 .ހަމަެޖހިފަިއުނވާކަން

ިމ ސެްނޓަރުްނ ެދޭވ ެއންެމހާ ޚިދުަމތްަތއް ުފިރހަމަައށްީދ ެސްނޓަރުެގ ިއދާީރހިްނގުްނ ަރނގަޅަްށ   

 .ހިްނގުމަްށ ިއސްެވރިއެްއ ެނތުުމން ބޮޑެތި ދަތިތަާކ ުކރިމަިތވާކަން



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މިނިވަންަކން ގެއްލޭޮގތަށް ބަންފުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ިހންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ަދށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 
114 
 

  ސައްކަތް ވީ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރި މަ ތަންފީޛު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް  5.5.6

މިިނވަންަކން ެގްއލޭގޮަތށް މީުހން ބަންދުކޮްށފަިއ ުނވަަތ ބަިއތިއްބާަފއިތިޭބ ަތންަތނަްށ ޒިާޔރަތްކޮށް، ކަމާގުޭޅ 

 6ކޮންމެ  ތެރޭަގއިވެސް  2013އިދާާރތަކަށް ހުަށހަޅާފަިއވާ ުހށަެހޅުންަތއް ަތންފީުޛވި ިމންަވރު ެދނެަގތުަމށް 

އެިޑއުކޭޝަނަްލ ޓްެރއިިނންގ ެސންަޓރ ފޮރ ، ެއގޮުތން. ެހދިފަިއވެެއވެމަހަކުްނ ުހށަހެުޅންތަކުެގ ފޮޯލއަްޕ 

ޗިލްޑްރަން، ޚާްއޞަ އެީހއަށް ޭބނުްނވާ ީމހުްނގެ މަރުކަޒު، ކުޑަކުިދންގެ ހިޔާ، ދޫިނދޫ ޕޮލިސް ކަްސޓޯޑިއަލް، 

 ލިނިގލި ވި، މާލެ ޕޮލިްސ ކަސްޓޯޑިއަލް، ިހންމަުފށި ޑްަރްގ ޓްރީްޓމަންްޓ އެންްޑ ރިހެބިލިޭޓޝަންެސންޓަރ

 ސްޭޓޝަްނގެ ޕޮލިސް ހިްނަނަވރު. ނައިފަުރ އަދި ޅ. ޅ، ވޭަމްނޑޫ. ތ ،ގަން . ލ ،ސެންޓަރ ޓޮކްސިފިކޭޝަން ޑި

  .ހޯދާަފއިެވެއވެ ައޕްޑޭޓް ހުށަހެުޅންތަުކގެ

  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް  2013 9.4 5.5.7
  

  މަޤްޞަދު   ބައްދަލުކުރި ފަރާތް  ތާރީޚް  އަދަދު 

ޖަނަވަީރ  2013  1

03  

މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސް 

ސަރވިްސ ާއއި ޕޮލިސް 

  އިންެޓގްރިިޓ ކޮިމޝަން 

ފުލުހުްނނާ ެބޭހޮގތުްނ ޝަުކާވ ހުށަހަާޅ ނިޒާްމ 

  އިތުަރށް ހަުރދަާނކުރުމަްށ މަްޝަވރާކުރުން 

 ޖަނަވަީރ  2013  2

23  

 ޑްަރގް  ނޭަޝނަލް

  )އޭ.ޑީ .އެން(އެެޖންސީ 

ޔާަރތް މިިނވަންަކންެގއްޭލގޮަތށްބަްނދުކުެރޭވތަންަތނަށްޒި 

ކުރުމަށްަފހުިއޞްާލޙުކުރުމަށްކޮިމަޝންގެަފރާުތންހުށަ 

ހަޅާފަިއވާކަްނތަްއތައްަތންފީޛު 

ކުރުމަްށދައުަލތުެގމުއަްއސަސާތަކަްށބާރުއެުޅމާިއ 

ޑްރަްގ ޓްރީްޓަމންޓް އެންްޑ ރިހެބިލިޭޓަޝްނ 

ސެންޓަަރށާއިޑިޓޮްކސިފިކޭޝަންެސްނޓަރަށްުހށަހަޅާފަ 

 ަތްނފީޛުވި  ުހށަހެުޅންަތއް  އިވާ 

 ،ްނވަާރއިތަްނފީޛުވަުމން ނުާދހުށަެހޅުްނތައް މި

ތަންފީުޛ ކުރަންކުރާނެަކންަތއްތަާކ 

  ބެހޭގޮުތންަމްޝަވރާކުރުން 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މިނިވަންަކން ގެއްލޭޮގތަށް ބަންފުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ިހންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ަދށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 
115 
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މިނިސްްޓރީ އޮފް 

ޖެންޑަރ، ފެމިީލ އެންޑް 

  ހިއުަމން ރައިޓްސް 

 23ަޖނަަވރީ  2011ކުޑަކުދިންެގ ިހާޔއަށް  •
 ވަަނ ުދވަހު ުކރި މޮނިޓަިރްނގ 29އަިދ 

ޒިޔާރަުތެގ ިރޕޯްޓގެ ހުަށހެޅުްނތަްއ ަތންފީުޛ 
މެއި  2012ކުރެވިފަިއވާ ިމްނވަރު ބެުލމަްށ 

ަވަނ ުދވަުހ ކުިރ ިޒޔާަރތުަގއި ފާަހަގ  16
ގުޭޅގޮުތްނ މަްޝވަާރ  ކުރެވުުނ ކަްނތަްއތަކާއި

 .ކުރުން
ހިޔާައށް ކުިރ ޒިޔާަރތްތަާކ ގުިޅގެްނ  •

ތަކުރާރުކޮްށ ިއޞްލާުޙ ކުރުަމްށ ުހށަހަަޅއި 
އިޞްލާެޙއް އަިއސްފައި ުނވާ ކަންކަމާެމުދ 

 .މަްޝވަރާކުުރން
ރިޕޯްޓގަިއ ިއްޞލާޙު ކުރުަމށް ުހށަހަޅާަފއިާވ  •

ކަންތަްއތަކުެގ ެތރެއިްނ އިޞްލާެޙއް ނުެގެނިވ 
ގިަނުދވަްސ ަވުމންާދ ކަންަކމާެމުދ ޮގތެްއ 

  . ނިްނމުން
ފެބުރުވަީރ  2013  4

20  

ނޭަޝނަލް ޑްަރްގ 

  އެެޖންސީ 

ްނޓް ެއންޑް ިރހެިބލިޓޭޝަްނ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަ 
ސެންޓަަރށާއިޑިޓޮްކސިފިކޭޝަންެސްނޓަރަށްުހށަހަޅާަފިއވާ 
 ހުށަހެުޅންަތއްަތްނފީޛުވިިމންަވރާިއަތންފީޛުުނވެލަްސވާ 

ހުށަހެުޅންަތއްަތްނފީޛު ކުރަންކުާރެނކަންތަްއތަކާ 
  ބެހޭގޮުތްނއިތުަރްށ މަްޝވަރާުކރުން 

 06މާރިޗު  2013  5

  މެއި  19އަިދ 

ަރްގ ނޭަޝނަލް ޑް

ކައުންސިްލ ައދި 

ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ 

  ނާއިބު 

ޑްރަގް ޓްރީޓްަމްނޓް ެއންޑް ިރހެިބލިޓޭޝަްނ 
ސެންޓަަރށް ުހށަަހޅާފަިއވާ ުހށަހެުޅްނތަކާއި 

ގޮުތން ނޭަޝނަލް ޑްަރްގ ކަުއންސިލް އަިދ ގުޅޭ 
މަުޢލޫމާތު ްށ ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ ާނއިބަ

  .އެރުުވން
ްޓރީ އޮފް މިނިސް  20މާރިޗު  2013  6

ހޯމްއެެފއާްޒއާިއޯމލްޑިވް 

  ސްޕޮލިސްސަރިވސް

ކަސްޓޯޑިއަލްތަކާިއޕޮލިސްސްޭޓޝަްނތަކަށްހުަށހަޅާަފއި 

ވާހުަށހެުޅންަތއްާޚއްސަކޮށްުމަވއްޒަުފންާނގުުޅންހުިރހުށަ 

ހެޅުްނތަްއތަންފީުޛވިިމންަވރާިއތަންީފޛުނުވެލަްސވާުހށަ 

ހެޅުްނތަްއތަންފީުޛ 

  .ޮގތުްނމަްޝވަރާކުުރންކުރުމަށްކުާރނެކަްނތައްތަކާެބހޭ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މިނިވަންަކން ގެއްލޭޮގތަށް ބަންފުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ިހންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ަދށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން 
116 
 

މިނިސްްޓރި އޮފް  14އޭޕްރީލް  2013  7

  އެޑިއުކޭަޝން 

އެޑިއުކޭަޝނަްލ ޓްރެިއނިްނގ ސެންޓަރ ފޮރ 

ޗިލްޑްރަން އަްށ ކުރި ޒިާޔރަުތގެ މައްޗަްށ ބިނާޮކްށ 

  ތަްއޔާރުކޮށްަފއިާވ ރިޕޯޓާެމުދ ަމޝްަވރާކުރުްނ 

މިނިސްްޓރީ އޮފް   26މެއި  2013  8

އެ .އާރް.ޕީ.ހޯމްއެެފއާޒް،ޑީ

ސް،މިނިސްޓްީރ އޮފް 

ފިނޭންްސ ެއންޑް 

ޓްރެޜަީރ 

އަދިިސވިލްސަރިވސްކޮމި

  ޝަން 

ޖަލުތަކަްށހުށަަހޅާަފއިާވހުށަެހޅުްނތަްއތަންފީުޛވިިމންވަ 

ރާއިަތންފީޛުުނވެަލސްވާުހށަހެުޅންަތްއތަންފީޛުކުުރމަށް 

  ކުރާނެކަްނތައްތަާކބެހޭގޮުތންަމްޝަވރާކުރުން 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް  5މެއި  2013  9

ޖެންޑަރ، ފެމިީލ އެންޑް 

  ހިއުަމން ރައިޓްސް 

ޚާއްަޞއެހީައްށ ބޭނުްނވާ ީމުހންެގ 

މަރުކަޒަްށހުށަަހާޅފައިާވހުށަެހޅުްނަތއްތަްނފީޛުިވމިްނވަ 

ރާއިަތންފީޛުުނވެަލސްވާުހށަހެުޅންަތްއ 

ތަންފީޛުކުުރމަށްުކރާނެކަްނތަްއތަކާބެހޭގޮުތންަމްޝވަރާ 

  ކުރުން 

އޮފް މިނިސްްޓރީ   07ޖުލައި  2013  10

ޖެންޑަރ، ފެމިީލ އެންޑް 

  ހިއުަމން ރައިޓްސް 

ޚާއްަޞއެހީައށް ޭބނުްނވާ ީމހުްނގެ މަރުކަޒަށް ކުިރ 

ޒިޔާރަުތަގއި ފާަހގަ ުކރެުވުނ ކަްނތައްތަާކ ގުޭޅގޮުތްނ 

  މަްޝވަރާކުުރން 

އޮގަސްޓް  2013  11

28  

ެގ ހިުއމަްނ . ދ.އ

  ރައިޓްްސ އެްޑވަިއޒަރ

ރަށް އެްމގެ ަމސައްކަތްަތއް އިތު .ޕީ.އެން •
ހަރުަދނާކޮްށ ކުިރއެރުުވމަްށ ެއހީެތރިވުުމެގ 

ގޮުތން އެފަާރތް މެުދވެިރވެެގްނ ކޮށްެދވެްނ ހުިރ 
ކަންތަްއ ތަކަކީ ޮކބައިކަމާެމދު މަްޝވަާރ 

 .ކުރުން
އެްމ ާއ ެދެމުދ ޮއންަނ .ޕީ.ެއން އާިއ ެއން .ޔޫ •

ގުޅުްނ ަހރުަދނާުކރުމަްށ މަަސއްކަްތ 
  .ކުރުމާބެޭހގޮުތން މަްޝވަރާކުުރން

އޮކްޓޫބަރު  2013  12

03  

ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް 

ޕެނިެޓންަޝރީ ެއންޑް 

ރިހެބިލިޓޭަޝން 

  ސަރވިސް 

އިިމގްރޭަޝްނ ޑިޓެންަޝން ެސްނޓަރަށް 
ކުރިޒިޔާަރތުަގއި ފާހަގަކުެރުވނު ަކންތަްއތަކާިއ 

  ގުޭޅގޮުތން މަްޝަވރާ ކުުރން 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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އޮކްޓޯބަރ  2013  13

09  

ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް 

ޕެނިެޓންަޝރީ ެއންޑް 

ލިޓޭަޝން ރިހެބި

  ސަރވިސަސް 

އައްސޭިރ ޖަލަްށ ކުރި ިޒޔާަރތުަގިއ ކުޑަކުިދންާނމެުދ 

އަާޅ ޑިސިޕްިލަނރީ މެޝަރްސއާިއ ބެޭހގޮުތްނ 

  މަްޝވަރާ ުކރުން 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތައް ކުރުން  5.6

ާވ ަގިއ ބަޔާންޮކށްފައި ) ފ(ވަނަާމްއދާެގ  20 ނުެގ ޤާނޫުނގެހިޔުަމން ަރއިްޓސް ކޮމިޝަ 

މިޮގތުން . ަބާޔންކޮށްފަިއެވއެވެ ބެހޭގޮުތްނ ދިާރާސތައް ުކރުމަށް  މަސްއޫިލއްަޔތުތަުކގެ ތެޭރގަިއ ިއްނސާނީ ަޙއްޤުތަކާ

  .ގައި ކޮްށފައިާވ ިދރާސާަތްއ ތިީރގަިއ ެއަވީނއެވެ 2013

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން ބަޖެޓް އެނަލިސިސް  5.6.1

ާއއި ތަްނފީޛުކުރުމުަގއި ިއންސާީނ ޙައްުޤަތއް ިޙމާަޔްތ ދިެވހި ދައުަލތުެގ ބަޖެްޓ އެކުަލވާލުުމގަ

 2013ކުރެވިފަިއާވ ިމްނވަުރ ދެެނގަުތމުެގ މަްޤޞަުދގަިއ ޭނޝަނަްލ ބަެޖޓް ެއނަލިސިސްެއްއ ެހދުުމެގ މަަސއްކަްތ 

 ތްިމގޮުތްނ ުމޅިަބޖެޓް ދިރާސާުކުރމުެގ ަބދަލުަގިއ ދިރާާސ ކުެރވުީނ ހެލް . ވަަނއަހަުރ ކުިރަޔށް ގެްނެދވުެނވެ

       މިަފަދ ެއނަިލސިސްއަކީ ޭއގެ ޒާތުަގިއ ަވރަްށ ޓެކްނިކަލް މަސަްއކަތެއްކަުމން، ކޮިމޝަުންނ . ދާއިާރެގ ބަެޖޓެވެ

ނަޑއަާޅފައިާވ ުމވައްަޒުފންަނށް ައމާޒުކޮްށގެްނ ަތމްރީްނ ްޕރޮގްާރމެްއ ޫޔއެްނޑީޕީ ެގ  މި މަަސއްކަްތ ކުރުމަްށ ކަ

  . ހިްނގިަފެއވެ އަްށ ަވނީ 2013މާޗް  31-26އެީހގަިއ 

ހަފުާތގެ ޮކންްޓރެކްޓެއްެގ ަދށުްނ  6ކޮމިޝަްނގެ ިރސަރޗް ޓީަމށް މިމަަސއްކަތުަގއި އެހީެތރިުވމަށް 

ިމމަަސއްކަތުަގިއ . ޑިސެމްބަުރ ަމހު މަސައްކަްތ ކުެރއްިވއެވެ/ދިެވހި ޮކންސަްލޓެންޓެްއ މިއަަހުރގެ ޮނވެމްަބރ

އެންްސާޕ އަިދ މޯލްިޑްވސް މެޑިކަލް ކަުއންސިލާއެުކ ، މިނިސްްޓރީ ޮއްފ ހެލްތް، ނަރިސންގ އެސޯިސޭއޝަން

ނޑައެުޅމަްށ މަްޝވަރާކުެރވުެނވެ އަިދ . ބައްދަުލވުްނތަްއ ބޭއްިވ ިމ އެަނލިސިސް ަހާދެނ ާދއިާރތަކެްއ ކަ

ކޮންސަލްޓަންްޓ ވަނީ މަަސއްކަްތ ކުރިއަްށ ެގންާދނެޮގތުެގ ކަރުާދަހކާއި، ރިޕޯްޓ ފްޭރމްވަރްކ ައދި ްޕރިލިމިަނރީ 

ިމ ދިާރސާެގ ަމސައްކަތް އަްނަނ އަަހރުެގ ފުަރތަމަ ުކއާޓަުރެގ ތެޭރގަިއ . ނަލިސިްސއެްއ ަހދާފަެއވެއެ

އަިދ ިމ ިމދިރާާސ ކުރިައށް ގެްނިދއުމަށްޓަަކއި ޭބުނންާވ މަޢުޫލމާުތ ސަރުކާރުެގ . ނިްނމުމަްށަވނީ ްޕލޭންކުރެިވފަެއވެ

   .ސައްކަތް ަދނީ ުކރެވެުމްނނެވެވުޒާާރތަކާއި އަިދ އެހެިނހެްނ ަތންަތނުްނ ޯހދުުމގެ މަ 

  ހެލްތު އެޑިއުކޭޝަން  ރިޕްރޮޑަކްޓިވް  ޓު  ރައިޓް  5.6.2

އުފަްނވަިނިވ ޞިއްަޙތާއި، ިޖންސީ ދުަޅހެޔޮަކމުެގ ިޞއްޙަާތ ުގޅޭޮގތުްނ ިދވެީހންެގ ެމުދަގއި 

ަޝންެގ ނަުމގަިއ ހޭލުންެތރިކަން ުހރިނެތް މިްނވަުރ ދެެނގަުތމަށްޓަަކިއ ަރއިްޓ ުޓ ިރްޕރޮޑަކްޓިްވ ހެްލްތ އެޑިއުކޭ

މި ދިރާާސއަށް ޭބނުްނވާ ަމޢުލޫމާުތ  .އިން ފެިށގެްނ ކުރިަޔށްެގންެދެވއެވެ 2012މި ކޮިމޝަުނން ދިރާާސއެއް 

ރަަށކާއި މާެލ ިހމެޭނގޮުތން  10ައތޮޅަުކން ޮހާވލެވުުނ  5ވަނަައަހރު އެއްކުެރވިަފިއވަީނ ރާއްޭޖެގ  2012

ފޯކަސް ގުޫރްޕ ަމްޝވަރާތަުކންާނިއ ސުވާލުަކރުދާެހއްެގ ީމހުްނެގ ެމުދގަިއ ޭބއްުވުނ  858ހޮވާެލވުުނ 

ފޯކަސް ގުޫރޕް ިޑސްކަޝަންތަުކން އެއްކުެރވުނު މަުޢލޫމާތުަތއް ިއނިގރޭސިބަހަށް ތަުރަޖމާކުރެވި . ޒަރީޢާިއންެނވެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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ަތމަ ޑްރާފްްޓ އެމަޢުޫލމާތު އެަނލައިޒްކޮށް ޯހުދުނ ހޯުދންަތއް ީތްމތަކަށް ބަހާެލވި ިމއަހަުރގެ ެތރޭަގިއ ރިޕޯްޓގެ ފުރަ 

   .ވަީނ ިނމިފަެއވެ

  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ދިރާސާ  5.6.3

 2013ކުޑަކުދިންެގ ޙަްއޤުތައް ފޯރުޮކށްިދނުމަްށ ެދވޭ ިޚުދމަތްަތއް ދެެނގަުތމުެގގޮުތން ކުެރޭވ ދިރާސާ 

އްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމަްށ ޙަ ރާސާގެ ޭބނުމަކީ، ކުޑަކުދިްނގެ މިދި . ވިފަިއވެެއވެވަނަ އަަހރުތެޭރަގއި ކުރިަޔްށގެްނދެ 

 ،ދިެވހިރާްއެޖ ަބއިވެިރވެަފއިާވ ބައިނަްލއަޤްާވީމ ުމޢާަހދާތަކާިއ ދިެވހިރާްއޭޖެގ ޤާޫނނުތަަކްށ ރިާޢަޔތްކޮށް

ޚިުދމަްތޭދ ދައުަލތުެގ ވުޒާާރތަކާއި، ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ ކުޑަކުދިންެގ ަޙްއޤުތައް ރައްކާެތިރކޮށް ފޯރުޮކށްިދުނމުެގ 

އިދާާރތަކާއި، މުައއްސަސާތަާކއި ައމިއްަލ ަޖމްޢިްއާޔތަްއ ފާަހގަކޮށް، މިފަރާްތތަކުްނ ުކޑަކުދިްނނަްށ އަާމޒުކޮށްެގްނ 

ދޭ ިޚދުަމތްަތއް ދެެނގަުތމާިއ ައިދ ކުޑަކުދިްނނަްށ ިމ ޚިުދމަްތތަްއ ފޯރުކޮްށދިުނމަްށ ިމ ިއދާރާތަަކްށ ިދމާާވ 

  .ަތއް ފާަހގަކޮްށ މި ޚިުދމަްތތަކުްނ ހާސިްލވެފަިއ ުހރި ަނތީާޖތަްއ ެދނެަގތުެމވެދަތި

މި ދިރާާސއަްށ ަމޢުލޫމާުތ ެއއްކުެރވެީނ ދައުަލތުެގ އެކި އިދާާރތަކުްނ ލިބެްނހުިރ ލިެޔކިޔުންތަުކންާނިއ 

މިޮގތުްނ  .ުއތަކުްނނެވެައޮތޅެއްަގއި ިހްނގުުނ ފޯކަސް ގްޫރްޕ މަްޝވަރާތަުކްނނާއި އަދި ިއްނޓަވި 3ރާއްޭޖގެ 

. ކ ވިިލނގިިލ އާިއ ކޮަލމާފުިށ ައިދ މާެލ އާއި . ދިްއޫދ ާއއި އުީތުމ ައިދ ެދކުނުްނ ގއ. ރާއްޭޖެގ ުއތުުރްނ ހއ

 239ސްކޫލަކުން  13 އަިދ ީމެގ އިުތރުން މާޭލގެ . ލޫާމތުއެއްުކރެވިަފިއެވއެވެޢުގުޅި އަްށ ޒިާޔަރތް ކޮށް މަ

މާޭލގެކަމާެބހޭ ެއިކ . ޫރްޕ ޑިސްކަަޝންބާްއވަިއ މަޢުލޫާމތު ވަީނ އެއްކުެރވިަފއެވެދަިރވަުރންެގ މެުދގަިއ ފޯކަްސގު

ަވނައަަހރުެގ ފުަރތަަމ ުކއާޓަުރގަިއ ބޭްއުވމަްށ ަވީނ  2014އެކި މުައއްސަާސތަކާއެކު އިުތރު ބައްދަުލވުްނތަކެްއ 

   .ހަމަެޖހިފަެއވެ

އް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަ  5.6.4

  .ދިރާސާ 

ވަނަައަހރުެގ ކުިރްނ ފެިށފައިވާ، ާރއްޭޖަގއި ައންހެުންނެގ ަޙއްޤުތަްއ ޯފުރކޮށްދިުނމަްށ ެދވޭ  2013

ދިރާާސެގ މި .  ޚިދުަމތްަތއް ެދެނގަުތމުެގދިރާާސެގ މަަސއްކަްތތަްއ ިމއަހަުރވެްސ ކުރިޔަްށ ގެްނެދިވފައިެވއެވެ

ްނ އެކުަލވާލައިަފިއވާ . ބެޭހގޮުތްނ އދ ާހ ތަާފތުކުރުްނތަްއ ނަްއތާލުމާ ެމުދ ކުެރޭވ ެއންމެ ނާ ބޭނުމަކީ، ައންެހނުން 

ކޮްނވެްނޝަްނ އޮްނ ދި އެލިިމޭނޝަްނ އޮްފ އޯްލ ފޯްމސް ޮއފް ޑިސްްކރިމިޭނޝަްނ އެެގއިންްސްޓ " މުޢާަހދާ 

ޭދްނޖެޭހ ިޚދުމަްތތަްއ ފޯރުކޮށްޭދ އަްނހެުންނނަްށ ފޯރުޮކށް ،ެގދަުށްނ ދައުަލތާިއ ަސރުކާރުން) CEDAW" (ވިެމން

ކުިރަޔށްެގންާދ  ުގޅޭގޮުތން ަޖމާޢަތްތަުކން ިމ ޙައްޤުތަކާ ައމިއްަލ ޖަމްިޢއްޔާ މިްނވަރު ދެެނަގތުމަާށއި

  .މަސައްކަްތތަކާިއ ކުރިޔަްށ ޭރވިފަިއވާ ަކންކަން ެދެނގަުތމެވެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ދިރާސާތައް ކުރުން ގުޅުންހުރި  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ   
120 
 

ްނ ލިބެްނހުިރ ލިެޔކިޔުންތަުކންާނިއ މި ދިރާާސއަްށ ަމޢުލޫމާުތ ެއއްކުެރވެީނ ދައުަލތުެގ އެކި އިދާާރތަކު

އެޮގތުން . އަޮތޅެއްަގއި ހިްނުގުނ ފޯކަސް ގްޫރްޕ ޑިސްކަޝަްނތަުކންާނއި އަިދ ިއްނޓަވިުއތަކުްނނެވެ 3ރާއްޭޖގެ 

. ިވިލނގިިލ އާިއ ކޮަލމާފުިށ ައިދ މާެލ ާއއި ކ. ިދއްޫދއާިއ ުއތީުމ ައިދ ެދކުނުްނ ގއ. ރާއްޭޖެގ ުއތުުރްނ ހއ

އަިދ ީމެގ ިއތުރުްނ މާޭލގެކަާމބެހޭ ުމއަްއސަާސތަކުންާނިއ . އެއްކުެރވިފަިއެވެއވެ ަރތްކޮށް މައުޫލމާތު ގުިޅ އަްށ ިޒޔާ

އަިދ ާޢންުމްނެގ ފަރާތުްނވެްސ މަުއލޫމާުތ ެއއްކުުރުމެގ ޮގތުްނ މާޭލަގިއ ފޯކަސްުގރޫްޕ ޑިސްކަޝަންަތްއ ބާއްވާަފއި 

  .ވެެއވެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާދާރު ކުރުވުން    

121 
 

ނާކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅުން ހަރުދަ  5.7

  މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާދާރު ކުރުވުން 

ދައުަލތުގެ މުައްއސަސާތަކާ ގުިޅެގން މަަސއްކަތްކުާރނެ މިާހރަްށވުރެ ހަރުަދނާ ވެއްެޓްއ ޤާއިމުކޮށް، ކޮިމޝަްނެގ 

މުެގ ގޮުތން ޮކމިަޝނުްނ ދައުަލތުެގ ހުށަހެުޅންަތްއ ައވަްސ ުމއްަދތެްއަގއި، ުފރިހަަމއަްށ ތަންފީޛުކުުރމަްށ ބާރުއެޅު 

  .އެކިއެކި މުައއްަސސާތަކާއެކު ވަީނ ބައްދަުލވުްނތަކެްއ ބާްއވާފަެއވެ

  

ަވނަ މާްއާދގަިއ ަބޔާންކޮްށަފއިާވ ަފދަިއން ދައުަލތުެގ  35ޤާނޫނު އަާސސީެގ  2013ފެބުުރވަީރ  3

ެގްނދިަޔ މަްއސަލަާއގުޭޅގޮުތން  ރައްކާތެރިަކމުަގިއ ބައިިތއްބަްނެޖހޭ ދެ ކުޑަުކއްޖަކު، މާުފީށ ޖަލަށް

  .ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާާއ ބަްއދަލުކުެރުވނެވެ

  

ސަރުކާރުެގ މަްސއޫލިްއަޔުތ ައދާކުާރ ިމްނަވރު ބަާލ ަރްއޔިުތންެގ މަޖިލީުހެގ ކޮމިޓީެގ  2013ފެބުުރއަީރ  6

އެްޗއާްރސީއެްމއިްނ ، ުތންުގޅޭގޮ ޭނޝަނަލް އިންުކައރީ ގެ ރިޯޕޓާ އެިދވަޑަިއގެްނެނުވމުގެ މަިތން، ކޮިމޝަން އޮފް

  .ހޯަދން ޭބނުްނވާ މައުލޫާމތު ިދނުަމށް ިމ ކޮމިީޓގެ ަބއްދަުލވުެމއްަގއި ޮކމިަޝނުްނ ަވނީ ބައިެވރިވެަފެއވެ

  

ދުްނއަރަުމްނ މާލޭ އެއް ނަންބަުރ ކުނި ޮކށީަގއި ިމއަަހރުެގ ތެޭރގައި ތަކުާރރުކޮށް ޯރވެ  2013ފެބުރުއަރީ  20

ްއޙީ ަމއްަސލަތަކާއި، ޞިުމވައްޒަުފްނނަށް ިދމާަވމުްނާދ  ީދން ސްކޫލްގެ ުކދިްނނާއިމާުދއްޢި ދިުޔމުެގ ސަބަުބން 

ތަާކ ގުޭޅޮގތުްނ މަްޝވަރާކޮްށ ޤުމިކަުމެގ ސަބަބުްނ ެގއްލޭ ަޙއް ކިޔަަވއިިދނުްނ ހުއްޓާަލންޖެިހފަިއވާތީ 

މިަޝުނން އެ އެސޯސިޭއޝަްނާއ ކަންބޮޑުުވންތަްއ ހުށަހެުޅމަށް އިާމުދއްީދން ސްކޫލުގެ ޕީޓީޭއގެ ެއުދމުގެ މަތިން ކޮ 

  .ވަީނ ބަްއދަލުކޮށްަފއެވެ

  

ތައާަރފުވުުމގެ ޮގތުްނާނއި،  2013ފެބްރުއަީރ  21
އިންާސނީ ަޙްއޤުތައް ަރއްކާެތރިކޮށް ދަމަަހްއޓާ 

ްއީޙ ޞި ށް ކުރާ މަސައްަކތުެގ ތެރެިއން ކުރިއެުރވުމަ 
ދާއިާރއާ ގުިޅގެްނ ކުރަުމްނދާ މަސައްކަްތަތްއ 

ިމިނސްޓަރުެގ  ްލތް ހެހިއްސާކުުރމަްށ 
 އޮްފ ހެްލތާ  މިިނސްޓަރ އެިދވަޑަިއގެްނެނުވމުެގ ަމތިން 

  .ކޮމިޝަުނން ަވީނ ބަްއދަލުކޮށްަފއެވެ 
  

އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ އާ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާދާރު ކުރުވުން    

122 
 

ޕެނަްލ ފޮރ ޭނަޝނަލް ހާަމނީގެ  2013ޖުލަިއ  11
އެިދވަޑަިއގަުތމުެގ މަތިްނ ގަުއމުެގ ސިޔާސީ ހަލަބޮިލކަމާ ގުޅޭޮގތުްނ 

ބޭުފޅުްނނާއެުކ ބަްއދަލުުވމެްއ ޮކށްލުަމށްޓަކައި އެެޕނަްލގެ  މަްޝވަރާ
  .ބޭއްުވނެވެ

  
  
  
  
 އަިނޔާކުރުން  ލާއިންާސނީ ތަްނތާނަގއި ަބްނދުކުރެވޭ  ީމހުން ބެލުމުެގދަުށން ފުލުހުްނގެ 2013ޖުލައި  22

ޕޮލިްސ ސަރިވސް ާއއެކު ަވީނ  މޯްލޑިވްސް ގުިޅގެން  ލޫާމތު ޮކމިަޝނަށް ލިުބމާ ޢުއިތުުރވަުމްނދާކަުމގެ މަ 

  .ވެބައްދަލުކޮްށފައެ 

ޢާަރފްވުުމެގ ކޮމިޝަްނގެ މެްނބަރުންަނށް ތަ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ުޙސައިްނ ވަީޙދު 2013ނޮވެމްބަރު  21

  . ގޮުތން ވަީނ ބަްއދަލުކުރަްއވާަފއެވެ

ުކރުމަށްޓަަކިއ އެުކލަވާލަްނޖެޭހ ސްެޓރެޓީޖިްކ ަތންފީޛުގެވެިށއަިނާޔ ހުއްުޓުވމުެގ ޤާނޫުނ  2013ޑިސެންބަރު  2

ވާުލމަށް، ެފމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަްނ ޮއޯތރިޓީގެ ޮކންސަްލޓަންޓް އަލްފާިޟލް އާިއޝަުތ ައއްޒާާއއެކު ޕްލޭްނ އެކުލަ 

މިބަްއަދލުކުރެއްުވމުަގިއ ެގވެށި އަިނޔާ ުހއްޓުުވުމެގ ގޮުތްނ . ކޮމިޝަުނން ަވނީ ބަްއދަލުކޮްށފައެވެ

  .ލޫާމތު ިހއްާސކުރެވުެނވެޢުމަހޭލުންެތރިކުުރވުުމގެ ގޮުތން ޮކމިަޝނުްނ ކުރަުމންާދ މަސައްކަްތތަކުެގ 

ކޮމިޝަްނގެ މަަސްއކަތްތަކުަގއި ުހރި ޮގންެޖހުްނަތކާމެދު މަްޝަވރާކުރުމަްށ  2013ޑިސެންބަރު  19

  .ޔާީމންާއ ވަީނ ބަްއދަލުކޮށްަފއެވެهللا ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާ އަލްފާޟިްލ ަޢބުދު

ކުރުމާިއ ނޫްސވެރިކަުމގެ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ޤާޫނނުއަސާީސްނ ިލބިދޭ ިޚޔާުލ ާފޅު 2013ޑިސެންބަރު  22

މިިނވަންަކމުެގ ަޙއްޤުތަކުެގ ިއުމެގ ބޭުރން ަބއެްއ މީޑިއާތަުކން، ާޢންުމ ރަްއިޔތުްނެގ ހިްތތަކުަގއި ޮކމިަޝންެގ 

ގުޭޅގޮުތން މީޑިާއ  ރޯޑްކާސްޓްކުރަމުްނދާތީ، މިކަމާ ގަަދރަްށ ުއނިކަްނ ައންާނނޭަފދަ ވާހަކަަތއް ތަކުާރރުކޮށް ބް 

 .ދަލުކުަރްއވާަފއެވެކައުންސިާލ ަވނީ ބައް

  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް  2013 5.7.1

ގުޭޅގޮުތްނ ޝަުނން ނިްނމާފަިއވާތީ، މި ަކމާވަަނއަަހރު ބޭްއވި ރިާޔސީ ިއންތިޚާުބ އޮބްޒާވްކުުރމަްށ ކޮމި 2013

ާޕޓީތަކާއި ިޑޕާޓްަމންޓް އޮފް ޭނޝަނަްލ  މަޢުލޫާމތު އެއްުކރުމަްށ އިލެްކަޝންސް ޮކމިަޝާނއި ިސޔާސީ 

. ރެޖިސްޓްޭރޝަްނ އަދި މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރިވސްއާ އެކު މަްޝވަރާ ަބއްދަުލވުްނތަކެއް ަވނީ ާބްއވާފަެއވެ 

އްާޔތަކުްނ ރާއްެޖއައި ފަާރތްތަކާ ކޮިމޝަުނން ަވީނ ޢި ާވީމ ޖަމްޤުްނ އޮބްޒާވްުކރުމަްށ ބައިނަްލއައަދި އިލެކްޝަ 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާދާރު ކުރުވުން    
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މުެގ އަިދ އިލެްކޝަން އޮބްާޒްވކުރު. ްށފަެއވެބައްދަލުކޮ

އްާޔއެްއ ަކމަްށވާ ޢިމަސައްކަްތ ުކރަމުްނާދ ަޖމް 

ޓްރާންްސޕޭަރންީސ މޯލްިޑވްސްާއ ބައްދަލުކޮްށ ވޯުޓލުމުެގ 

ޙައްޤާއި ވޯޓަރސް ރަޖިސްަޓީރއާ ެމދު ަރްއޔިުތން 

ހޭލުންެތރިކުރުާމިއ، ރާްއޖޭަގއި ިސޔާސީ ހަލަބޮލިކަްނ އޮްތ 

  . ތަާކ ެބހޭގޮުތްނ ަވނީ ަމޝްވަރާުކރެވިަފެއވެސަރަހަްއދު

ރިޔާސީ އިްނތިާޚބުގެ ފުަރތަަމ ުބރުގެ ާބތިލްކޮށް އަލުްނ 

ނޭިޅ ިގަނދުވަްސ ވަުމްނ އިންިތޚާބުބާްއވާެނ ާތރީޚެްއ ަކނޑަ 

ަވަނދުަވހުެގ  11ނޮވެްމބަރު  2013ގުިޅގެްނ  ދިުއމާ

ކުރިން ަރއީސުލްުޖމްހޫިރއްާޔއެއް އިްނތިާޚުބ 

ެޖނެަމ އަުތވެާދނެ ޤާޫނީނ ހުސްކަމަކާ ުގޅިގެްނ ނުކުރެިވއް

ިމޝަުންނ ހުިރ އުފެިދދާެނ ަހަމނުޖެުހމަކާ މެުދ މިކޮ

ްއސާކުރުަމށް ދައުަލތުެގ ބަެއްއ ޙިކަންބޮޑުުވންތަްއ 

  .އިސްފަާރތްތަކާ ަބއްދަލުކޮްށ ވަީނ ަމޝްވަރާުކރެވިަފެއވެ

ޙައްުޤ ކަށަަވރުކޮްށދިުނމަށް ާބރުއެުޅުމެގ ޮގތުްނ ދައުަލތުެގ ބެލުުމގެ ދަުށގަިއ ިތބި މީުހންަނށް ވޯޓުލުުމގެ 

އަދި ރާއްޭޖެގ . މިނިސްްޓރީ އޮްފ ޖެންޑަރ، ފެިމލީ އެންޑް ހިުއަމން ަރއިޓްސްާއ ވަނީ ަބްއދަލުކުެރވިފަެއވެ

ކުރަުމންދާ މީުހންާނިއ ޕޮލިސް ކަސްޯޓޑިއަލްތަކުަގއި ަބންުދގައި ތިބި ަފރާތްތަކަްށ ަތންފީޛުޖަލުތަކުަގއި ހުުކމް 

ޓުލުުމެގ ޙައްުޤ ކަށަވަރުކޮްށިދނުާމއި ބާުރއެުޅމުެގ ޮގތުްނ ޑިޕާްޓމަންްޓ އޮްފ ެޕނިެޓްނޝަރީާއ މޯލްިޑްވސް ޕޮިލސް ވޯ

  .ސަރވިްސއާ ަވީނ ބަްއދަލުކޮށް ަމޝްވަރާުކރެވިަފެއވެ

  އެހެނިހެން ބައްދަލުވުން  5.7.2

 އެޑްވޮކޭޓިްނ ރަިއޓްސް އޮްފ ޗައިލްޑް  2013ޖުލައި  30

މަތިްނ ކޮިމޝަުނން ވަީނ  ެގންެނވުުމގެެގ ެއިދަވޑައި) އާކް(

       މިަބއްދަުލވުުމގައި . ްއޔާާއ ބަްއދަލުކޮްށފައެވެޢިއެޖަމު 

ެއހީައްށ ބޭނުްނާވ  ޞަގުރަިއޫދގަިއ ހުރި ާޚއް . ކ

ޅޭޮގތުްނ ހުިރ މަރުކަޒުަގއި ިތބި ކުޑަކުދިްނނާ ގު 

އްސާޮކށް، ެއ ަމރުކަުޒގަިއ ުހިރ ޙިކަންބޮޑުުވންތަްއ 

ލޫާމުތ ޢުއަލް އެބިުއސް ކުރިކަުމގެ މަޝުކުއްޖަކަށް ސެކް 

  . ލިބިފައިާވތީ އެަމްއސަލަ ބަލަިއދިުނުމން އެިދވަޑަިއެގްނނެިވއެވެ

ކޮމަންވެލްތް އޮބްޒާރވަރުންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 

 އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންއާ  އާކް

 އިލެކްޓޯރަލް އެކްސްޕާރޓް އާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 
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ތެްއަގއި ގުޅުްނ 

ެޖއަްށ ކުރެްއިވ 
.  ކުަރއްވާަފއެވެ

 ުޔނިަވރސަލް 
 ަކންްޓރީޒްަގިއ 
ތ ަގުއމުތަކަށް 

ކުރުަމްށ ަތންީފޛު
  ަތޖުރިބާަތްއ 

ަޓީރ ެޖނެރަްލ 

 ކޮިމޝަްނެގ 

ްނވަާރުގޅޭގޮުތން 

ފ ނޭަޝނަްލ 

ލވުުމަގއި އާިއ 

ންަފރެްނސްަގާއ 

އްދަލުވުމުގެ 

 ހިކުރުން 

ޓެނިިވ ގޮތެ ެދމެހެއް 

ެޖާރއް، ލ ެއންޯވއީ
ިޒޔާަރތެއް ަވނީ 

  .ނވެ

ނަްލ ސެމިާނ ޮއން
އޭިޝއާ ޕޭސިފިކް

ުމގަިއ ކޮމަްނވެލްތް
ަތ ކަންތަްއތަްއ 
ަފއިާވ ދަިތތަކާިއ

ެގ ސެކްރެޓ. އދ

 ދަުތރުފުޅެްއގަިއ

ތކުރެިވަފއިާވ ިމްނ

ން ކޮމިޓީ އޮފް

ަނ ައަހރީ ަބއްދަުލ

 ަބއިެއނިއަްލ ކޮން

ބޭއްވި ބައް އެކުއާ ލް

 ތެރެއިން

އިމުކޮށް ބަދަހިޤާ 

އީދ ފަާރތްތަކާއެކު 

  .ރިކަން ޯހދުން

 ުހންަނ ސްޕެަޝްލ
 އިްޙތިރާްމގެ ިޒ
 ަމްޝވަރާކުެރވުެނ

ލްތް ީރޖަނަޮކމަްނވެ 
ޝަްނ ޮފރ ދަ އޭ

ިމބައްދަުލވުުމ. އވެ
ާމއި ޔޫީޕއާރު ެގ

ަފީޛު ކުުރމަށް ދިާމވެ
 

މަަސއްކަތްކުރުަމްށ

ްއޖެައްށ ކުރެްއިވ

ްއ ިހމާަޔތްހްއުގތަ

ަޝނަްލ ކޯޑިނޭޓިން

ަވަނ 26އިޓްސްެގ 

ންސްޓިިޓއުަޝންެގ

ސް ގެބްރިއްލާ ނައުލް

ށް ބަދަހިކުރުން 

ޤާދީ ގުޅުންތައް 

ވާީމ ައިދ ސަރަަޙއް

ދނާކުުރަމށް ެއހީެތރި

ގެ  

ސް އޮްފ 

ލ ަނުއލް 

ެޅްއަގއި، 

 ަވީނ 

 ރާްއޭޖގެ 

 ނ ުކރުމާ

ނޑައަޅާފަިއ  ށ ކަ
ީއސްެގ އަިރހަށް
ސްރަާޙ ގުޭޅޮގތުްނ

ޑްީނަގިއ ބޭްއވި ޮކ
 ިއމްްޕލިމެންޭޓޝަ
ވަީނ ަބއިވެިރވެަފއެ
ަމށް ހިތްަވރުިދނުާމ

ތަންފީޔޫީޕއާރު   
  .ްއސާކުރެުވނެވެ

ނިާޔާއ ދެޮކޅަްށ މަ

ތޯްސ ޕައި، ރާްއ

 ކުޑަުކދިްނެގ ހަ

ވި ިއންޓަރނޭަޝ

އްފ ިހުއމަްނ ަރއި

ން ރަިއޓްސް އިން

މިސ

  ފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ދީ ގުޅުންތައް ޤާއިމުކޮށް

 އަދި ސަރަޙައް

ނުހރި ަބިއނަލްއަްޤވާ

ަސއްކަްތަތއް ަހރުަދނާ

.އދ 2013

ދި އިްނޑިޕެންެޑންސ

 މިްސ ގެްބރިއްާލ

ެޅރްސީމ ަދތުރުފު

ނބަރުންާނ

ބަްއދަުލވުުމގަިއ 

 އިުތަރށް ަހރުަދާނ

  .ނެވެ

ޑާއިންޮކމަްނވެލްަތްށ
 ޮކމިަޝންެގ ރައ
އޭޖެގ ސިޔާސީ މަސ

ް އޮސްޓްރޭލިއާެގ ސި
ފޮލޯައޕް އެންްޑ) 

އަްޙމަުދ އަީމން ވަ
ިއ ަހރަކާތްތެިރވުަމ

. ްޝވަރާުކރެުވނެވެ
ރަނގަުޅގޮްތތަްއ ހިްއ

ދންަންށ ކުާރ ައނ

ސް ާމތާ ަސންތޯ

އްވާ، ރާއްޭޖގަިއ

ބޭްއވި ޖެނީާވަގއި

ދ ޕްޮރޯމޝަްނ އޮ

 ޭނޝަަނލް ިހއުަމނ

ރއިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް
  2013ޕޓު 

  

ޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ

މީބައިނަލްއަޤްވާ 

ނ ަޙއްޤުަތކާ ގުުޅން

 ކޮިމަޝނުެގ މަަސ

3ފެބުރުައރީ  

ލރެޕަުޓައރ އޮްނ 

ެއންޑް ލޯޔަރސް،

ށ ކުެރއްިވ ރަ

ނެގ ެމްނ

މިބަ. ަރްއވާަފއެވެ

ާޒމު ނާސފުެގ ނި

ނ މަްޝަވރާކުރެުވނެ

ކެނެޑާ 2013ރިޗް 
 ދަުތރުުފޅެއްަގއި

ލކުރެްއުވމުަގއި ާރއް

އޮ 2013އޭޕްރީްލ 
)ޔޫީޕއާރު( ިރވިުއ 

ނގެ ިޑެރކްޓަރ އަ
ސައްކަުތގައ ެގ މަ 

 ގުޭޅޮގތުން މަްޝ
 އޮްނަނ ެއންެމ ރަ

ކުޑަކުިދނ 2013 

ަރއްާވަފއިާވ ިމސް

ނާނ ަބއްދަލުކުަރއް

  .ރކުެރއްިވއެވެ

 2013މެއި 

ިޓއުަޝްނސް ޯފދަ

ފޯަރމް އޮްފ ލްތ 

މަން ރަޔު ހި
އަހަރީ ރިޕޯޓު

 ް ބައިނަލްއަ  

ބަ 5.8
އިންާސނީ

ބަދަހިކޮްށ

19

ސްޕެޝަްލ

ޖަޖަްސ ެއ

ރާއްެޖއަްށ

ކޮމިޝަްނ

ބައްދަލުކު

އަދުްލއިން

ގުޭޅގޮުތން

މާރިޗ 25
ރަސްމީ

ު މިބަްއދަލު
  
އޭ 9-10

ޕީރިއޮްޑ 
ކޮމިޝަްނ
ޔޫީޕއާރު
ބާރުއެުޅމާ
މިކަމުަގއި

 
މެިއ 7

އަްއޔަންކު

މެންބަުރން

މަްޝވާަރ

މެ 7-8

އިންސްޓިޓ

ކޮމަްނވްެލ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ގުޅުންތައް ޤާއިމުކޮށް ބަދަހިކުރުން    

125 
 

ަމުދ ޙްައލްފާޟިާލ މަރްަޔްމ ޢަޛުާރ އަ އަިދ ައއިސީީސ ބިއުޯރ ރީަޖނަްލ ބައްދަުލވުުމގަިއ ކޮމިޝަްނެގ ަރީއސް

އްޤުތަުކގެ ާހލަތު ޙަ ެވހިރާްއޖޭެގ ިއްނސާނީ ވެލްުތގެ ަބްއދަލުުވމުަގއި ދި ން ޮކމަ. ވަީނ ބަިއވެިރެވަވޑައިެގންފަެއވެ

ކޮމިަޝނަްށ ުހިރ ގޮްނޖެުހންަތްއ ިމ ހާމަކޮްށ 

އްސާކޮްށ ޮކމިަޝންެގ ަމސައްކަތްތަަކްށ ޙި

ބޭނުްނާވ ފަްނނީ އެީހތެރިަކން ހޯުދމަްށ 

ައދި ީމެގ އިުތރުްނ . މަްޝވަރާކުެރވުެނވެ

އައިސީީސެގ ބަްއދަލުުވމުަގިއ ަމޝްވަރާުކރެުވުނ 

ވިެއނާ ޑެކްލަރޭޝަްނ ، ކުެގ ެތރޭގައި ކަންތަްއތަ

އަިދ އެކްަޝންޕްޭލްނ ާއއި ޕެިރްސ 

ޕްިރންސިޕަލްްސ ައިދ ައއިީސސީެގ ކުރިަމުގ 

ރޭވުާމއި ޔޫެއން ހިއުަމން ރައިޓްްސ ކައުންސިްލެގ 

ސްޕެޝަްލ ެރޕަުޓއަރ ގެ ހިުއަމން ަރއިޓްްސ ިޑފެންޑަރްސ ިރޯޕޓް، އަްނމާްނ ޑެކްލަރޭޝަްނގެ ފޮލޯއަޕް، 

ވަަނއަހަުރގެ އެެޖންާޑއާއި ދަުއރު، ައިދ ރައިްޓ  2015ލް ިހއުަމން ަރއިޓްސް ިއންސްޓިޓިުއޝަްނަތކުގެ ނޭަޝނަ

  . ޓު ޕާޓިިސޭޕޝަްނ ހިެމނެެއވެ

ސީިނައރ ެއގްޒެކެޓިްވ ޮއފިސަރްސ ަރއުްނޑް ޓޭބަްލގަިއ ޮކިމޝަްނގެ  ސިޑްނީގައި ބޭްއވި  2013ޖޫން  25 -24

މިަބއްަދލުވުުމަގިއ  . ޢޫްނ ަޙމީުދ ަވީނ ބަިއވެިރވެ ވަޑަިއެގްނފައެވެސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލް އަލްފާޟިްލ ަޝމް

އްސާކުރާެނ ކަންަތއްތަާކ ެބހޭގޮުތްނނާއި، ޭނޝަނަްލ ޙި ރަްމެގ ޢާްނމު ަބއްދަުލވުުމަގއި އޭޝިާއ ފެސިފިްކ ފޯ

ކުރެިވދާެނ  ހިއުަމން ަރއިްޓސް އިްނސްޓިިޓއުަޝންތަކުަގއި ހުރި ގޮްނޖެހުްނަތކާއި އެކަންަކްނ ހައްލުކުުރމަށް 

ްށފައިާވ މަަސއްކަްތތަކާ ބެޭހ ައދި ކޮމިޝަުނން ކޮ . ބެޭހޮގުތން ިޚޔާލު ަބދަުލކޮށް ަމޝްަވރާކުރެުވނެވެ ކަންކަމާ

ތަކުްނ  NHRIުއމުތަކުގެ ޤަަބއިވެިރުވމުގެ ަސބަބުން އެކި  މިަބއްދަުލވުުމގައި . ލޫާމތު ޙިއްާސކުރެވުެނވެޢުމަ

ލޫާމތު، ރާއްޭޖެގ ޢުނަލް ެބސްޓް ޕްރެކްޓިްސތަކުގެ މަތަކާއި އިްނޓަރނޭޝަ ލުޞޫސައްކަްތ ކުރުުމގައި ެގންގުޭޅ އު މަ

ަރއިްޓސް ކޮިމޝަްނަގއި ޭބުނންކުރެިވާދނެ ޮގތްތަްއ ބަަލއި، އެކަންކަްނ ބޭނުްނ ކުެރޭވ މިްނވަުރްނ  ަމން ޔުހި

  .ބޭނުންކުުރމަށްޓަަކއި ކުަރންެޖހޭ ަމސައްކަތްަތއްކުރުަމށް ަމގުަފހިެވގެްނ ދިަޔއެވެ

ޯދހާަގއި ޭބއްިވ އޭޝިާއ   2013ކްޓޯބަުރ އޮ 1-3

ަވަނ އަަހރީ ބަްއަދލުވުާމއި  18ޕެސިޕިްކ ފޯަރްމގެ 

ބައިެއނިއަްލ ކޮްނފަރެންްސގަިއ ކޮިމޝަްނގެ ނާއިުބ ރައީްސ 

އަލްފާޟިްލ ައޙްމަުދ ޠަލާްލ ވަީނ ަބއިވެިރެވ 

 ަބއްދަުލވުުމގަިއ ައންިނ ިރޯޕޓާ މި. ވަޑަިއގެންަފެއވެ

ުކރުާމއި، ނޭަޝނަލް ހިއުަމްނ ގުޭޅގޮުތން  ަމޝްވަރާ

ކޮމަންވެލްތް ފޯރަްމ އޮފް ނޭޝަނަލް ހިއުމަްނ ރައިޓްސް 

ސް ގައި ކޮމިޝާންގެ ަރއީސް ވާހަކަފުޅު އިންސްޓިޓިއުޝަން

 ދައްކަވަނީ

 އޭޕީއެފް ބައްދަލުވުމުެގ ތެރެއިން



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ގުޅުންތައް ޤާއިމުކޮށް ބަދަހިކުރުން    
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ށް ކުެރވިާދެނ ރައިޓްސް އިންްސޓިޓިއުަޝންތަުކްނ މިހާރު ކުަރމުްނދާ މަަސއްކަތްަތްއ އިތުަރށް ހަުރަދނާ ކުރުމަ 

ުތތަްއ ެދެނގަެނ ޞަަމްށ ހުިރ ގޮްނޖެހުްނތަކާިއ ފުރު ެވރި ިޑޮމކެްރސީއަކަްށ ާވސިލްވުޙަލްޞުކަންތަްއތަކާއި، 

ުފލުހުްނާނ . މަާޢ ުގިޅގެްނ މަަސއްކަތްުކރެިވދާެނ ޮގތްތަާކބެހޭގޮުތން މަްޝވަރާކުެރވުެނވެދައުަލތާއި ަމދަީނ މުްޖތަ

އަަމންބަލަހަްއޓާ ފަރާތްތަާކއެކު ަމސައްކަތްކުރުުމަގިއ ނޭަޝނަލް ިހުއމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިިޓއުަޝްނ ތަކުެގ 

ިއންސްިޓޓިއުަޝްނ ތަުކެގ ދައުާރ  ދައުާރިއ ޑިމޮކްަރސީ އަިދ ހެޮޔެވރިކަމުަގިއ ޭނަޝނަްލ ހިުއމަްނ ަރއިޓްސް 

ފުލުހުްނނާ ައމަންބަލަަހއްޓާ ފަރާތްތަާކއެކު މަސައްކަތްކުުރުމަގއި ޭނަޝނަްލ ހިުއމަްނ ރައިޓްސް 

އިންސްޓިިޓއުަޝްނ ތަކުގެ ދައުާރއި ޑިމޮކްރަީސ އަދި ހެޮޔވެިރކަމުގައި ޭނަޝނަްލ ހިުއމަްނ ރައިޓްްސ 

ަތއް ކުިރއެރުުވމަްށ ޤުއްޙަޅަފުަރއިެގ ައންހެްނ ކުިދްނެގ  ުންނނާއި އިންސްޓިިޓއުަޝްނ ތަކުެގ ދައުާރިއ ައންހެ

ހަދާަފއިވާ އެްކޝަން ޕްލޭާނބެހޭގޮުތން ަމޝްވަރާުކރުާމިއ ސިޔާީސ މަިއދާުނގަިއ އަްނހެުންނ 

ބައިެވރިުވމާބެޭހޮގތުްނނާިއ އަިދ ިމކަމުގަިއ ނޭަޝަނލް ިހއުަމްނ ަރިއޓްސް އިންސްިޓިޓއުަޝްނ ތަކަްށ ކުރެވިާދނެ 

  .ސައްކަްތތަކާ ެބހޭ ގޮުތން މަްޝަވރާކުރެުވނެވެމަ

ެޖނީާވގަިއ ޭބއްިވ އެސޯސިޭއޝަްނ ފޯ ަދ ޕްިރެވްނޝަްނ ޮއފް ޓޯޗަރ ެގ ޯބްޑ   2013ޮނވެންަބރު  21-22

  .މީޓިްނގަިއ ެމންަބރު އަްލފާޟިާލ ީޖހާން މަޙްޫމުދ ަވނީ ަބއިެވރިެވވަަޑއިެގންފަެއވެ

  

ޕްކެްޓ ކޮންފަރެްނސްަގިއ ޑިރެކްޓަރ އަލްާފޟިލާ ފާތިަމުތ ިއބްރާހީްމ ޖަކާޓާ ގަިއ ބޭްއިވ އޮ  2013ޑިސެމްބަުރ  9

ްވ ެމކޭނިޒަްމގެ މަަސއްކަތްަތއް މިބަްއދަލުުވމުަގިއ ޭނޝަނަްލ ޕްިރވެންޓި . ދީީދ ވަީނ ަބއިވެިރވެަފއެވެ

ްށ ެއހީތެރިކަްނ އްސާކުރުާމިއ ޭނޝަނަްލ ްޕރިެވްނޓިވް މެކޭނިަޒްމެގ މަަސއްކަތްަތްއ މިހާަރށްުވރެ ހަުރދަާނ ކުުރމަޙި

  .ހޯިދދާެނ ޮގތްތަާކ ބެހޭގޮުތްނ މަްޝަވރާކުރެުވނެވެ
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ގަިއ އިންާސީނ 

ތަވުރ ިދނުަމްށ 

. އ ިހްނގާފަެއވެ

 ނ 

ންެގ ތު ަރއްރިނ 

އެަޖމްިޢއްާޔއިްނ 

އްދަލުވުމުގެ 

  

ަ) ނ(ަނ މާްއދާެގ 

 އެީހތެރިެވ ިހތް

ރަކާތްތަކެްއޙަ ަހރު 

ކަްނ ފޯުރކޮށްދިުނން 

 ޯމލްޑިވްްސ ިއްނ

މްށ ބާރުެއުޅމަށް އެ

ޑިވްސްއާއެކު ބޭއްވި ބައް

ތެރެއިން

ސައްކަތްކުރުން 

ވަަނ 2ެގ ) 20/6

އަލ ަޖމާޢަތްތަަކށް

ަޝނުްނ ވަީނ ިމއަަހ

 ަފންީނ އެހީެތރިކަ

ާރންްސޕޭަރްނސީ

ކުރުމަތަންފީޛު ަތއް 

ރާންސްޕޭރަންސީ ޯމލްޑި

ކުރުން 

މަސ ފަރާތްތަކާއެކު 

006ނޫުނ ަނންބަުރ 

ަސއްކަްތކުރާ ައމްިއ

ަކއި ޮކމިަޝރަމށްޓަ

ތރިުވމާިއ 

ިއންސާީނ 

 ގޮުތްނ 

 ަމދަީނ 

ސައްަކުތ 

ދެވރިކޮްށ 

ކތްތެިރާވ 

ރްއޭޖގައި 

 ޕްޮރގްާރްމތަކުގަިއ

ާ ޤާ ގުޭޅގޮުތްނ ޓް

ޅަފއިާވ ުހށަެހޅުންަތ

 ތރިުވން 

ޓްރާ

  ފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ރތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކު

ޢުގައި ހިމެނޭ ފަ

ާޤނޫ(ުނެގ ާޤނޫުނ 

ުވމަށް މަަސިރއެރު 

ލްކުރުޞިޙާަޞުދ 

ޔތަކަްށ އެހީެތ

ރިކޮްށ ިއވެ ދު

 ހޭުލންެތރިކުރުމުެގ

ސައްަކތްކުރާ

ިއވެރިްނނަްށ މަސ

 ނ 

ްކ ެމުދ ކްލިނި

ތަކުަގއި ޙަރަކާ

 ކޮްށެގްނ ރާ

 ދިުނން 

ިއން އިްނތިާޒމްކުރި

ްއޤާޙަލިިބަގތުުމެގ  

ކޮިމޓީައށް ުހށަހަޅާ 

ކޮިމޝަުނން އެހީެތ

ރއިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް
  2013ޕޓު 

  

ތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ފަރާ

މުޖުތަމަޢުމަދަނީ 

ނ ަރއިޓްްސ ކޮިމޝަ

 ިޙމާަޔތްކޮށް ކު

މިމަޤް .ށފަިއވެެއވެ

  އި 

ދނީ ޖަްމޢިއްާޔ

ިޢއްާޔތަްއ ެމ

މުްނން ޢާ ޤުތަކަްށ 

ޭޖގަިއ މަސަ

ތަކުެގ ބަިއިޢއްޔާ 

ިހންުގން  ދަުލވުެމއް

ަމން ރައިްޓސް

ތަޔާ ދނީ ޖަމްިޢއް

ަކށް ައމާޒުރތްތަ

ޝަްނތަކެއް ަނގަިއ

ިޢއްަޔތުލްބިްއރި ިއ

ހޯުދާމއި ލޫާމތު 

 ުހެގ ިއޖުިތމާޢީލީ

ރ މަަސއްކަުތަގއި ކޮ

މަން ރަޔު ހި
އަހަރީ ރިޕޯޓު

 މަދަނީ މުޖު

މަ 5.9
ހިޔުަމްނ 

ޙައްޤުތަްއ

ބަޔާންކޮްށ

މީެގތެޭރގަ

މަަދނ •

ޖަމު

ޙައްޤު

ޭ ރާއް

ޖަމް

ބައްދަ

ހިއުަމ •

މަަދނ

ް ފަރާ

ސެޝ

ޖަމް •

ލޫޢުމަ •

ލމަޖި

ކުރި



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން   
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 ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން  5.10

ޕްޮރގްާރމަކަްށ  21މެްއ ާރވާ، ޕްޮރްގރާ 42ވަަނއަަހރު ުމވައްޒަުފން ިބނާުކރުމަްށ  2013ކޮމިޝަުނން 

ނަަމވެސް ދައުަލތުގެ ަބޖެޓުްނ ލިބިފައިަވނީ . ުރފިޔާެގ ބަޖެެޓްއ ދައުަލތަށް ުހށަހަޅާަފއިެވެއވެ 1,173409

ކޮމިޝަުންނ ާރާވފައިާވ މާސްާޓރްޒ ިއްނ ިހއުަމްނ ރައިޓްްސ ެއންްޑ ޑިމޮކްރަޓައިޭޒަޝން ކޯްސ ުފރިަހަމ ކުރުމަށް 

އިންަސއްަތ  95ެއެހން ަކމުްނ ކޮިމޝަުނން ަބޖެޓްޮކށްެގން ހިްނުގމަްށޓަކައި ރޭިވ . ވެރުިފޔާއެ  500,000ޖުމްަލ 

ޓްރޭިނންގ އަްށ ފައިާސ ލިބިފަިއުނވާީތ ެއޕްޮރގްާރްމތަްއ ކޮިމޝަުންނ ިހންުގމަްށ ޭބުނންިވ މިްނވަަރށް ހިްނގުމަްށ 

ާނ ކުުރމަްށ ބޭުންނވާ ދާއިާރަތްއ ކޮިމޝަުނެގ ުމވައްަޒފުްނ ބި. ގިަނ ގޮްނޖެުހްނތަކެްއ ކުރިަމތިެވފައިެވއެވެ

ނޑައަާޅ ަފންީނ ައިދ މާީލ އެީހެތރިކަްނ ޯހދުަމށްަޓކައި ޮކމިަޝނަްށ އެހީެތރިކަްނ ފޯުރކޮށްދެްއާވ އޭެޖްނސީތަކަްށ  ކަ

ަލންބާރްގ ޕީ ައދި އޭިޝއާ ޕެސިފިކް ފޯަރމް އަދި ރައުލް ވޮ.ޑީ.އެން.ެއގޮުތން ޔޫ. ޕްޮރޕޯސަލް ވަނީ ހުށަހަާޅފަެއވެ

އަިދ އެފަރާްތތަކުން ޮކމިަޝނުން ުހށަެހޅި ބައެްއ . ގެ ެއހީތެރިަކން ޯހދުމަްށ ެއިދފައިެވއެވެ)RWI(އުޓް އިސްޓިޓި

  .ތަމްީރން ޕްޮރގްާރމްތަކަްށ އެީހތެރިަކން ޯފރުކޮށްެދްއާވފައެވެ

ވަނައަަހރު ިދގު ުމްއދަުތގެ ކޯސްތަކަާށއި،  2013ކޮމިޝަުނގެ އެުނއަލް ާވރކް ޕްޭލންަގއި ިހމެިނެގްނ 

ިމގޮުތން . އްެޖއާިއ ާރއްެޖއިން ބޭުރގައި ިހންގާަފިއވާ ކުުރ މުްއދަުތގެ ކޯްސަތކަށް ުމވައްަޒފުްނ ފޮުނވާފަިއެވއެވެރާ

މި ތަމްީރން ްޕރޮްގރާމްތަކަީކ . ަތމްރީން ޕްޮރގްާރމެްއގައި މުަވއްަޒފުން ބަިއވެރިޮކްށފައިެވއެވެ 17ޖުމްލަ 

މްތަުކެގ ިއތުރުން، ިއ ިހންާގފަިއާވ ަތމްރީްނ ްޕރޮގްރާ ކޮމިޝަުންނ ިއސްނަަގިއގެން، ކޮމިޝަުނެގ ޚަަރދުގަ 

އެުކ ކޮިމޝަުންނ ިއންތިާޒމްކޮށްފަިއާވ ަތމްީރްނ  މާީލ ައިދ ަފންީނ އެހީެތރިކަމާ  މީ އިދާާރތަކުގެ ވާ ބައިނަްލއަޤު

ްމރީްނ ަތކުންނާިއ ިސވިލް ސާރވިްސ ޓްޭރިނންގ ިއންސްޓިިޓއުޓުން ލިބިފަިއާވ ތަަޖމާޢަތް ޕްޮރގްރާްމތަކާއި މަަދނީ 

  . ޕްޮރގްރާްމތަކެވެ

  ތަމްރީން ފުރުޞަތުގެ އަދަދު   ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް 

  3  ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާފައިވާ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް 

  1  ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާފައިވާ ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް 

  13  ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް 

  17  ލަ ޖުމް 

  



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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  ތަމްރީން  ދިގުމުއްދަތުގެ  5.10.1

ރްޒ ިއްނ ހިއުަމން ރައިޓްްސ ެއންޑް ޑިމޮްކަރޓައިޒޭަޝން  •  މާސްޓަ

ވަނައަހަުރ ކޮމިަޝނުްނ ަހދާފަިއވާ ެކޕޭސިީޓ އެސެްސމަންްޓ ރިޕޯުޓގަިއ ހުަށހަާޅފައިާވ ަފދަިއްނ  2009

ވަަނއަަހުރ  2013ިއ ހިއުަމްނ ަރއިްޓސްެގ ޮރނުގްނ މުަވއްޒަފުްނނަްށ މަީތ ތަޢުީލްމ ިދނުމަްށޓަކަ

ރްޒ ިއން ިހއުަމްނ ރަިއޓްސް" ސްކޮލާރޝިްޕގެ ުފރުަޞތު ުހޅުވާަލއި ެއއް ުމަވއްޒަފަކަްށ " މާސްޓަ

އަހަުރ ދުަވހުެގ މިކޯހުަގިއ ކޮިމޝަުނގެ ފަރާުތްނ ފޮުނވާަފއިަވީނ  1. އެފުރުަޞުތ ެދިވފައިެވއެވެ

ރ ްޒ ިއްނ ިހއުަމން ރައިޓްްސ ެއންޑް ޔޫަރޕިައން ިއންަޓރ ޔުިނވާރިސީޓ ެސންޓަުރން ިހންާގ މާސްޓަ

 .ޑިމޮކްރަޓައިޭޒަޝން ކޯަހށެވެ

 ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީން  ލިބިފައިވާ  ކުރުމުއްދަތަކަށް  ރާއްޖެއިންބޭރުގައި  5.10.2

ތަްމީރން ޕްޮރގްާރމެއް  3 ތަްމރީްނ ޕްޮރގްރާެމްއގެ ެތރެއިން  4މުަވއްޒަފުްނ ތަްމރީނުކުުރމަްށ ލިުބނު 

ޕްޮރގްރާމަީކ ެވސް ަބއިނަްލއަޤްާވމީ ޖަމާަޢތްަތއްަކމަްށވާ އޭިޝާއ  3މި  .ވަީނ ުފރިހަަމ ުކރެވިަފއެވެ

ޕެސިފިކް ފޯަރމް، ރައުލް ވޮލަންާބރގް އިންސްޓިިޓުއޓް އަިދ މަިއގްަރންްޓ ފޯަރްމ ޭއޝިއާިއްނ ދީފަިއާވ 

 .ފުރުޞަުތތަކެވެ

ޮރމޯަޝން ެއންްޑ ބްލެންޑަޑް ާލރިނންގ އޭީޕ އެްފ ޯކސް އޮްނ ަދ ރޯްލ ޮއްފ ެއންއެޗްާއރައިއ ިއްނ ޕް  •

 ޕްރޮޓެކްަޝން އޮްފ މަިއގްަރންްޓ ާވރކާރޒް 

މަްނ ަރއިޓްސް އު ހި މަިއގްަރންްޓ ފޯަރމް އޭިޝއާިއްނ އިންިތޒާމްކޮްށެގްނ ބޭްއިވ ިމ ްޓެރއިިންނގއަީކ 

އްޤުަތްއ ޙަ ކޮްށ ބިޭދސީ ަމސައްކަްތެތރިްނގެ ްނތަކުަގިއ މަަސއްކަްތ ކުާރ ުމވަްއޒަފުްނނަްށ ައމާޒުކޮމިޝަ

. ޫލމާތު ޯފރުކޮށްިދުނމަށް ިހްނގާފަިއާވ ޕްޮރގްާރމެކެވެ ޢުްށ މަސައްަކތް ކުާރނެ ޮގުތގެ މަރިުކރުމަރައްކާތެ

އްޤުތައް ހިާމޔަތް ކުރުމަށް ަހދާަފއިާވ މުއާަހދާތަަކްށ ޙަ ން، ބިދޭސީ މަަސއްކަތްތެިރްނގެ އަދި މީގެ އިުތރު 

  . ޫލމާުތވެސް ދީފަިއވެެއވެޢުރާޮގުތެގ މަކު މަލު ޢަެހނިެހން އިްނސްޓިޓިއުޓް ތަކުްނ އަހުުލވެރިކުރުާމިއ އެ

 ޓްރެއިިންނގ ފެޯލޝިްޕ ްޕރޮްގރާްމ ފޮރ ެއްނ އެޗް ާއރ ައއި ްސޓާފް އިްނ ޭއޝިއާ  •

އުލް ވޮލަންާބރްގ ިއންސްޓިޓިއުުޓްނ ވަނަ އަހަުރގެ ެސޕްެޓމްބަރުްނ ޑިސެްމބަރަށް ރާ  2013

މިކޮިމޝަްނގެ ުމަވއްޒަފެްއ ، އިންިތޒާމްކޮްށެގްނ ކުރިއަށް ެގންިދޔަ ފެޯލިޝޕް ްޕރޮްގރާްމަގއި

މިްޕރޮްގާރމުަގއި ިހއުަމްނ ރައިޓްސް ިއންސްޓިޓިއުްޓތަކުެގ މުަވއްޒަުފން . ބައިެވރިވެަފއި ެވއެވެ

ޓްރެއިިންނގ ްޕރޮޖެކްޓް ަތއްާޔުރ ކުރާނެޮގތާއި މިކަމުެގ ރިސާރޗް މެތޮޑޮލޮީޖއާިއ، ކަރިކިއުަލްމ 

ކޭޝަނަްލ މެީޓރިއަްލ ަތއްާޔުރކުރާެނ ޮގތްަތއް ތަްއޔާރުކުާރނެޮގާތއި ަގއިޑްލަިއްނ ައިދ އެިޑއު 

  .ދަސްކޮްށދީފަިއވެެއވެ

  



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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 ރީޖަނަްލ ބްެލންޑަޑް ލާރިންނގ ޯކސް ފޮރ ެއން ެއޗް އާރ ައއި  ިއން އޭިޝއާ ޕެިސފިކް •

އެްފ ާއިއ ރައުްލ ވޮަލްނބާރގް އިްނސްިޓޓިއުޓް ގުިޅގެްނ ހިްނގާ މި ޓްރެއިިންނގަގިއ .ޕީ.އޭ

 2013އެޮގތުްނ . ންެމ އަހަެރއްަގިއވެްސ ކޮމިޝަަންށ ަދީނ ލިބެުމްނނެވެބައިެވރިުވމުެގ ުފރުޞަުތ ކޮ 

ހަފްާތެގ  2. ުމަވއްޒަފުްނ ަބއިވެިރވެަފއިެވެއވެ 2ވަަނއަހަުރ ިމ ޓްރެއިިންނގ ަގިއ ކޮިމޝަުނެގ 

އަްށ ބޭްއިވ  2013ިޑސެންބަުރ  05ނޮެވންބަރުްނ  25އޮންަލއިްނ ކޯްސ ފުރިަހމަ ކުުރަމށްފަހު 

ގަިއ ހިުއމަްނ ރައިޓްސް ިއްނސްޓިޓިއުޓްަތއް ހިްނގާ ގޮާތއި ހިއުަމން ރައިްޓސް މިޓްރެިއނިްނގ 

 . ކޮންެވންަޝންތަުކގެ މައުޫލމާުތ ދީަފއިެވއެވެ

  ވާރކްޝޮޕް / ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ރާއްޖޭގައި ބައިވެރިވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  5.10.3

މުަވއްޒަފުްނ ަތމްީރުނކުރުމަށްޓަކަިއ 

ޓިންގ ކޮިމޝަުންނ މޯލްޑިވްްސ ބްރޯްޑކާސް

ފުުރޞަާތއި، ސިވިްލ  1ލިބިފައިާވ 

ސާރވިްސ ޓްރެއިިންނގ 

ފުުރޞަތާިއ  1އިންސްޓިިޓއުުޓްނ ެދްއިވ 

ެއންޑީީޕގެ މާީލ އެީހތެރިަކން ިލބިގެްނ .ޔޫ

ޓްެރއިިނންގ  2ކޮމިޝަުނން ިހންިގ 

ެއންޑީީޕެގ ަފންީނ ޕްޮރގްރާމަާކއި، ޔޫ

ޓްރެިއނިްނގ  1އެހީެތރިކަން ލިިބގެްނ 

  . ބާްއވާަފއެވެ ވަނީ 

ޓްރެއިިންނގ ަތކުގެ ެތރޭަގއި ކޮމިޝަުނެގ 

 3ޑިޕާޓްަމންޓްތަުކެގ މަަސއްކަާތ ުގޅޭ 

ެއންޭހންސިްނގ ދަ ރޯްލ [ޓްރެއިިންނގ ެއްއ 

 ]އޮފް މީޑިާއ ިއްނ އިލެްކޝަންްސ ކަަވރޭޖް

އެސެަމންްޓ އޮްނ ދަ [ ޓްރެއިިންނގ ާއއި 

އެޕްލިކޭަޝްނ ޮއފް ަދ މޯލްިޑވްްސ ިހއުަމްނ 

ްސ އޮްބލިގޭަޝންްސ އިްނ ަދ ރައިޓް

ޓްރެިއިނންގ އަިދ  ]ޖުޑިޝަްލ ސެްކޓަރ

  .ޓްެރއިިންނގ ހިްނގާަފއިެވެއވެ ]ބަޖެޓް ެއނަލިިސސް[

ގެ ރާމް ބްޒާރވާރޒް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްޝަންސް އޮއިލެކް

 ތެރެއިން

ގެ ރާމް ބްޒާރވާރޒް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްއިލެކްޝަންސް އޮ

 ތެރެއިން



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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މީެގ ިއތުުރންެވސް ކޮިމޝަްނެގ ީތމެޓިކް އޭރިާއ ައދި ޮކންެވްނޝަންތަާކ ގުޭޅ ގޮުތން ކުޑަުކދިްނެގ 

  . ޤުތަކާ ގުޭޅ ޓްެރއިިނންގ ެއއް ިހންގާަފިއވެެއވެހައްޤުތަކާ ގުޭޅ ްޓރެއިިންނގ އަކާިއ ައންހެުންނގެ ަހއް



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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 ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން  6
  ގެ ނިޔަލަށް  2013ޑިސެމްބަރ  31

  ނޯޓު   

  ޕަބްލިކް 
 ކ/ބޭންކް އ
2013  

 /ލިބޭ އެހީ 
 2013 ޚަރަދު 

  ޕަބްލިކް 
 ކ/ބޭންކް އ
2012  

 /ލިބޭ އެހީ 
 2012ޚަރަދު 

  ލިބުނު ފައިސާ 
 

  އިރު ހުރި ބާކީއަހަރު ފެށުނު
    

  
 

575,793 
    

 - 20,562,370 -  21,341,858  3  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުްނ ނެގި 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ޮގތުގައި ބަލައިގަތް 
  ފައިސާ

4  31,687 -  16,304 -  

 700,945 - 880,694 -  17  ފައިސާ ބަލައިަގތް އެހީގެގޮތުގައި

 700,945  20,578,674 1,456,487  21,373,545    ލަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމު 

        

            ކުރެވުނު ޚަރަދު 

 -  13,741,833 -  15,373,987  5  މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

ޕެންޝަނާއި އަދި ވަިކ ޚިދުމަތަކަށް 
  ނޫން ގޮުތން ދޭފައިސާ

6  611,611  - 575,975  - 

 -  1,297,872 -  1,375,441  7  ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

ގެ ޭބނުމަށް އޮފީސް ހިންގުމު
  ހޯދާތަކެތީގެ އަގު

8  252,625  - 317,710  - 

އޮފީސް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ ޚިުދމަތުގެ 
  ޚަރަދު

9  3,011,450  101,688 3,483,440  906 

 124,246  506,972 263,100  488,869  10  ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

 -  148,242 -  41,386  11  މަރާމާތުކުރުމާއި ބެެލެހއްޓުމުގެ ޚަރަދު

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި 
  އަދި ސަބްސިޑީސް

12  24,024 - 24,008 - 

އޮފީސް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ ހަުރމުދާ 
 ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު

13 162,466 - 466,318 - 

 125,152 20,562,370 364,788 21,341,858   ލަ ކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމުޚަރަދު 

އެންށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް 
ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ޭބންކް އެކައުންޓަށް 

  )ޓްާރންސްފަރ(ޖަމާ ކޮށްފައިވާ 
14 31,687 - 16,304 - 

ޚަރަދު ކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 
އާމްދަނީ ގޮތުގައި ޖަމާކުރި ފައިސާ (

  )ހިމަނައިގެން 
 21,373,545 364,788 20,578,674 125,152 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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ލިބުނު ފައިސާއިން ހޭދަކުރެވުނު ވަރު 
  ކަނޑާ ބާކީ 

 - 1,091,699 - 575,793 

  

 

 

  އެބަޖެޓުން ހޭދަުކރެުވނުގޮުތގެ ބަޔާން ފާސްކުރެުވނު ބަޖެޓާއި 

 ގެ ނިޔަލަށް 2013 ޑިސެމްބަރ 31

 ނޯޓް   
ލީހުން މަޖި 

ޖެޓް ފާސްކުރިބަ 
2013  

  އެއް އައިޓަމުން 
އަނެއް އައިޓަމަށް 

  ބަދަލުކުރި 

ބަޖެޓް 
/ އިތުރުކުރި 
  އުނިކުރި 

  ފައިނަލް 
  ބަޖެޓް 
2013  

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2013  

ފައިނަލް 
  ބަޖެޓާއި 

ޚަރަދު ހިނގި 
  ގެ ތަފާތު 

                ލިބުނު ފައިސާ 

ފާސްކުރެވުނު 
  ބަޖެޓް 
  

3  17,374,901 -  3,944,438  21,319,339 21,341,858 (22,519)  

ދައުލަތުގެ 
އާމްދަނީ 
ގޮތުގައި 
ބަލާގަތް 
  ފައިސާ

  

 -  - - 31,687 - 

ލިބުނު ފައިސާގެ 
  ލަ ޖުމު 
  

  17,374,901 -  3,944,438  21,319,339 21,373,545 (22,519) 

ރިކަރަންޓް 
  ޚަރަދު 
  

             

ވައްޒަފުމ210ު
ންނަށް 
ހިނގި 
  ޚަރަދު

5  13,794,424  -  1,587,564 15,381,988 15,373,987 8,001 

ޕެންޝަނާ 213
އި އަދި 

ވަކި 
ޚިދުމަތަ
ކަށް 
ނޫން 

6  608,748  -  2,863 611,611 611,611 -  



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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ގޮތުން 
 ދޭފައިސާ 

  
ދަތުރު   221

 ފަތުރު
ކުރުމުގެ 
  ޚަރަދު

  

7  208,140  (44,257)  1,176,001 1,339,884  1,375,441 (35,557)  

އޮފީސް   222
ހިންގުމު 

ގެ 
ބޭނުމަށް 
ހޯދާތަކެ
ތީގެ 
  އަގު

  

8  125,143  17,919  109,563 252,625  252,625 -  

އޮފީސް   223
ހިންގުމަ 

ށް 
ބޭނުންވާ 
ޚިދުމަތު

ގެ 
  ޚަރަދު

9  2,044,406  (121,310)  1,086,962 3,010,058 3,011,450 (1,392)  

ތަމްރީނުކ225ު
ރުމަށް 
ކުރެވޭ 
  ޚަރަދު

  

10  500,000  56,157  (67,259) 488,898 488,869 67,288  

 މަރާމާތ226ު
ކުރުމާއި 
ބެލެހެއް 
ޓުމުގެ 
  ޚަރަދު

11  16,600  2,846  28,340 47,786  41,386 29  

ސަރުކާރު 228
ންދޭ 
އެހީ 
އާއި 

އިޝްތި
ރާކާއި 
 އަދި

ސަބްސި
  ޑީސް

12 35,000 (3,355) (7,621) 24,024 24,024 6,400 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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ޖުމުލަ 
ރިކަރަންޓް 

 ޚަރަދަށް ހޭދަކުރި 
  

  17,332,461  (92,000)  3,916,412 21,156,873 21,179,392  (22,520)  

               ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

ފީސް އޮ  423
ހިންގުމަ 

ށް 
ބޭނުންވާ 
ހަރުމުދާ 
ހޯދުމަށް
ކުރާ 
  ރަދުޚަ

  

13  42,440  92,000  28,026 162,466 162,466 - 

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 
ވާރކި(

ންގ 
ޕްރޮގްރެ

  )ސް
  

 - - - - - - 

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް 
  ޚަރަދު 

  42,440  92,000  28,026 162,466 162,466 - 

 (22,520) 21,341,858 21,319,339  3,944,438  - 17,374,901    މުޅި ޖުމުލަ 

ޖުމުލަ ބަޖެޓު 
  ބާކީ 

       (22,520) 

  

  ެއސެޓްސް  - ލްކިއްޔާތުެގ ބަޔާން މި

  ގެ ނިޔަލަށް  2013ޑިސެމްބަރ  31

  

  2012  2013  ނޯޓް   

        )ހަރުމުދާ (ކަރަންޓް އެސެޓްސް - ނޮން 

 2,813,087 2,984,733  13 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިްޕމަންޓް 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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       ކަރަންޓް އެސެޓްސް 

  4,645  31,687 15  ނަގުދު ފައިސާ

  4,535  911,431  16  ަބޖެުޓން ލިެބންޖެޭހ ފައިސާ ގެރުނުދައްކާހުރި ބިލުތަކަށް އަންނައަހަ

  9,180  943,118   ލަ މުކަރަންޓް އެސެޓްސްގެ ޖު 

 2,822,267 3,927,851    ލަ މު މިލްކިއްޔާތުގެ ޖު

  
  
 

 ލައިބިލިޓީސް –މާލީ ޒިންމާަތކުގެ ބަޔާން 
 ގެ ނިޔަލަށް 2013ޑިސެމްބަރ  31

  2012  2013  ނޯޓް   މާލީ ޒިންމާތައް 

 4,535 911,431  16  ހުރި ބިލްތައް  ފައިސާ ނުދައްކާ

  4,645  31,687 15  ސް އެންޑްޓްރެޜަރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނން

  2,813,087  2,984,733 13  ހަރުމުދާ ތަމްސީލު ޮކށްދޭ ރައުސުލްމާލު

 2,822,267 3,927,851    ލަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމު 
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  އް މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓްތަ  6.1

 ތަޢާރަފް  6.1.1

ގައި  2003ިޑސެމްބަރ  10ްނ އޮފް ަދ މޯލްޑިވްސް އުެފދުނީ ހިޔުަމން ަރއިްޓސް ކޮމިޝަ 

އަިދ ެއއަށްަފހު ކޮިމޝަަނށް ޤާނޫީނ ޙައިިޘއްަޔތު ލިިބ ފުރިަހަމ ޤާޫނީނ . ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ ޤަރާރަުކންެނވެ

 2006އޯގަްސޓް  17) 2006/6ނޫުނ ނަންަބރު ޤާ (ންެގ ޤާނޫނު ިހޔުަމން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަ މުއަްއސަސާއަކަްށވީ 

ަގއި ތަްޞީދޤު ކުރެުވނު ިދވެހިާރއްޭޖެގ  2008އޯގަސްްޓ  7. ގަިއ ަތޞްދީުޤ ކުރެްއވުާމ ުގޅިގެްނެނވެ

ވަނަާމއްާދގައި، ިދވެހިާރއްޭޖގަިއ ވަކިަފރާތަަކށް ބުަރނުާވ ުމސްތަޤިްއުލ  189ޖުމްޫހރިްއޔާެގ ާޤނޫުނ އަސާީސގެ 

ްނ ިހޔުަމން ަރއިޓްްސ ކޮމިޝަ ނެްއ ޮއންަނންާވނެކަަމށް ަބޔާންކޮށްަފިއވުާމގުިޅގެން، މިޝަ ހިޔުަމން ރައިްޓސް ކޮ

ޤާޫނުނ (ްނެގ ޤާޫނނު، ހިުޔމަްނ ރައިޓްްސ ކޮިމޝަމަސައްކަްތތަްއ ިހނގަުމންަދނީ،  އޮްފ ަދ މޯލްޑިްވސްގެ 

ޯމލްޑިވްސްއަީކ  ްނ އޮފް ދަހިޔުަމން ރައިްޓސް ކޮމިޝަ . ގަިއވާ ޮގތުެގމަީތންެނވެ) 2006/6ނަންބަުރ 

އަމިއްަލަނމުަގއި ދަޢުވާުކރުާމއި، ަދޢުވާލިބުުމގެ ބާުރ ލިބިފައިވާ، އަިމްއލަނަުމގައި މުޢާަމލާތު ކުރުުމގެ ަޙިއޘިއްަޔތު 

މިކޮމިަޝްނ ހިްނގުމަށްޭބުނންާވ ފައިާސ . ލިބިފައިާވ އަިދ ވަކިސިއްކަެއްއ ޮއންަނ ިމިނވަްނ ާޤނޫީނ ޝަްޚޞެެކވެ

މާލީ ިޒްނާމތަކާ ބެހޭ ، ިމބަޔާނަކީ ކޮިމަޝންގެ އާްމަދނީ ަޚރަދާިއ މިލްކިްއާޔތާއި. ޓުްނނެވެލިބެނީ ަދއުލަުތެގ ބަޖެ

ހިސާބު، އޮޑިަޓރ ެޖނެރަްލގެ ަމޝްވަާރއާއެކު، ޮކމިަޝނުްނ ަހދާ ޤަވާޢިުދގަިއާވ ޮގތުެގ މަިތންިލޔެ ބަލަހައްާޓ 

  . އޮޑިޓް ކުުރމަށްަފުހ އެކުަލވާލާފަިއވާ މާލީ ަބޔާނެެކވެ

 ހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާހިސާބު ބަލަ  6.1.2

ވަނަ ައހަރުެގ މާލީ ަބާޔންތަްއ ތަްއޔާރުުކރުމުަގިއ ބޭުނންޮކށްފަިއާވ ހިސާުބ ބެލެހެއްޓުުމެގ ަމއިަގނުޑ  2013

ކަްނ އެޫނން ތަާފތު ގޮތަކަށް ޭބުނންކުރެވިަފއިާވނަމަ، އެ. ސިޔާސަުތތައް ިތރީގަިއ ބަާޔންކޮްށފައިެއވަީނެއވެ

 .ބަޔާންކޮްށފަިއވާެނއެވެ

  ގޮތް  ހުށަހަޅާފައިވާ 6.1.3

ާއ  ]ހިސްޓޮރިކަލް ޮކސްޓް ކޮްނވެްނޝަން[މާލީ ަބޔާްނތަްއ ތަްއޔާރުުކރުުމަގއި އަުގތަްއ ބަާޔންކޮށްފަިއަވނީ 

ްނ ިމގޮުތން ހަުރމުދަާލއި، އަދި އެހެ . އެްއގޮްތވާޮގތުްނ އެމުާޢމަލާެތއް ިހނިގއިުރގެ ައގު ބަޔާންކުރާ އުޫޞލުންެނވެ

 . އަރަންާޏއި ދަަރްނޏާއި ަރއުސުލްމާުލގެ އަުގ ަބޔާންކޮްށފައިަވނީ އެެއއްެޗއް ޯހިދއިުރގެ އަުގގަެއވެ

އާ  ) 3/2006ޤާޫނުނ ަނމްބަރ (މާލީ ހިސާބުަތްއ ަތއްާޔރުކޮށްަފިއވަީނ ދަޢުލަުތެގ މާިލއްަޔުތގެ ޤާނޫުނ 

ގޮުތގެަމތީން ޮކމިަޝންގެ އާްމަދނީއާ، ޚަރަާދއި،  ގައި ަބާޔންކޮށްފަިއވާ 12ދައުަލތުގެ މާލިްއޔަތު ަގވާިއދުގެ ާބބު 
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މާލީޒިްނމާތަކާބެޭހ ހިސާބުތަްއ އިންަޓރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ އެކައުންިޓްނގ ، މިލްކިއްާޔތާއި 

ރޑްބޯުޑން ނެރެ ާޝއިޢު ކޮށްަފިއާވ އިްނޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ެއކައުންިޓންގ  ސްޓޭންޑަ

ރޑް  . ްއޮގތަށް ޭކޝް ބޭިސސްއަެށވެާއ އެ ) އިްޕސަސް(ސްޓޭންޑަ

ގަިއ ލިބުުނ ަފއިާސގެ ޮގތުަގިއ ިހމަނާަފއިާވީނ  ]ފައިާސ ލިުބުނ ޮގތާިއ ހޭަދ ކުރެވުުނ ގޮުތެގ ބަާޔން[

ވަަނ އަހަަރށް ާފސްކުރި ކޮިމަޝނުެގ ަބޖެޓުްނ ޮކމިަޝނުެގ  ޚަަރދުތަކަްށ  2013ރައްިޔތުްނެގ ަމިޖލީހުްނ 

ނަްށ ލިބިަފއިާވ ަފއިާސ ަމދުުވމުްނ ކޮިމަޝނަްށ ުހރި ޮގްނޖެހުްނތަާކ ހޭދަކުެރވިފަިއާވ ފައިާސ ާއިއ ކޮމިޝަ 

ބެހޭގޮުތން މިނިްސޓްރީ އޮފް ިފޭންނސްއާއެކު މަްޝަވރާކުރުުމން ެއމިިނސްޓްރީިއން ިއތުުރ ކޮށްދީަފއިވާ ފަިއސާއާިއ 

ފާސްކުެރވުުނ ބަޖެޓުްނ ަރްއޔިުތންގެ މަޖިީލުހން . އެހެިނހެން ފަރާްތތަކުން ކޮިމޝަަނށް ލިބިފަިއވާ ަފއިސާ ެއވެ

ނެޭގ ަފއިާސ ިފޔަަވިއ ކޮިމޝަަނށް ލިޭބ ުނވަަތ ބަލަިއަގންަނ ފައިސާއަީކ  ަދޢުލަތުެގ ާޢމްަދީނއެއްކަުމްނ 

  . މިފައިާސ ިމނިްސޓްރީ ޮއފް ިފނޭްނސް ެއންޑް ްޓެރޜަރީެގ ިސންގަްލޓްރެޜަީރ އެަކއުްނޓަށް ަޖމާކޮށްަފިއާވނެެއވެ

އިސާވެްސ އާްމަދނީެގ ގޮުތގަިއ ހިމަާނފަިއވަީނ ނަުގުދ ަފއިސާެގ ގޮުތގަިއ އޮފީހަްށ އަނުބާރ ލިެބންޖެޭހ ފަ 

  . ކޮމިޝަަނށް ލިުބުމންެނވެ

ާއ  ]ހިސްޓޮރިކަލް ޮކސްޓް ކޮްނވެްނޝަން[މާލީ ަބޔާްނތަްއ ތަްއޔާރުުކރުުމަގއި އަުގތަްއ ބަާޔންކޮށްފަިއަވނީ 

ިމގޮުތން ހަުރމުދަާލއި، އަދި އެެހްނ . އުޫޞލުންެނވެއެްއގޮްތވާޮގތުްނ އެމުާޢމަލާެތއް ިހނިގއިުރގެ ައގު ބަޔާންކުރާ 

  .އަރަންާޏއި ދަަރްނޏާއި ަރއުސުލްމާުލގެ އަުގ ަބޔާންކޮްށފައިަވނީ އެެއއްެޗއް ޯހިދއިުރގެ އަުގގަެއވެ

  ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ލިބޭ ހިލޭ އެހީ   6.1.4

ނަށް ލިބިފައިާވ ަނގުުދފައިާސާއިއ ކޮމިޝަ ހިުޔމަްނ ރައިްޓސް ބޭރުގެ ޖަމްިޢއްާޔ ޖަމާަޢތްތަުކން ހިލޭއެީހގެ ގޮުތގަިއ 

/ ލިބޭއެހީ [ަގއި  ]ފަިއާސލިބުނުޮގތާއި ހޭަދކުރެވުނު ޮގތުގެ ބަޔާން [ނަުގދުަފއިސާގެ ގޮުތގައި ބެެލވޭ ތަކެތި، 

ައދި އެީހޭދ ފަރާްތތަކުްނ ކޮމިޝަްނެގ ލާަބއާިއ ަމންާފއަށްަޓކައި އެެހްނ . މިަނމުަގއިާވ ކޮލަުމަގއިާވނެެއވެ ]ޚަރަދު

 . ތަކަްށ ފައިާސއެްއ ަދއްކާފަިއާވނަަމ އެަފއިސާެވސް މާީލ ބަާޔންަތކުގެ ނޯޓްތަުކގަިއ ހިމަާނފަިއވާެނއެވެފަރާ

  މުޢާމަލާތު  ހިންގޭ ބޭރުފައިސާއިން  6.1.5

ެއއީ ިދވެިހ . މާލީ ބަާޔންތަުކަގއި ބޭުނންކުެރވިަފއިވާ ތަކެތި އަގުޮކށް ބަާޔން ކުެރިވފައިާވނީ ދިެވހިުރފިޔާ ިއްނނެވެ

  . މިޮކިމޝަުނން މުޢާމަާލތު ކުުރމަށް ބޭުނން ކުާރ ފަިއސާކަމުަގއިާވތީެއވެރުފިާޔއަކީ 

ބޭރުފައިާސގެ މުާޢމަލާތުަތއް ހިސާުބކޮށްފަިއވަީނ ެއުމޢާމަލާެތއް ހިނިގ ތާރީުޚެގ ެއމެިރކާ ޑޮލަރަކަށްެޖޭހ ިދވެިހ 

ެގ ާބކީތަްއ ބަާޔންކޮްށފައިަވީނ ބޭރު ަފއިާސެގ ައރަންޏާިއ ދަަރންެޏއްާވނަަމ އޭ. ރުފިާޔެގ އެކްސްޭޗންްޖ ރޭްޓގަެއވެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓްތައް    

139 
 

ިމނޫްނގޮތަަކްށ ައގުކޮށްަފއިާވީނ ކުރިަޔށް އެއްަބސްވެފަިއާވ . އަހަުރ ިނމޭ ާތރީޚުެގ އެކްސްޭޗންްޖ ރޭްޓގަެއވެ

  .އެއްބަްސވުްނ ތަުކގަެއވެ

ކޮމިޝަނަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް  6.1.5.1

  ދުނުތަކެތި ހޯ

އޮފީަހްށ ަގނެފަިއ ބަަހއްޓަިއގެްނ . އަުގގަެއވެތަކެިތ ބަާޔންކުެރވިަފއިަވނީ ގަތް އޮީފސް ހިްނގުަމށް ޯހދޭ 

ައިދ ޚަަރުދގެ ގޮުތގަިއ . ބޭނުންކުުރމަްށ ޯހދާ ތަކެިތ ވާީނ ކެޕިޓަލައިްޒ ނުކޮށް ަޚރަުދެގ ޮގުތގަިއ ިހމަާނފަެއވެ

ކެިތ ބޭުންނކުރުމުްނ ޫނންކަުމން، ައހަުރ ިނުމނު އިުރ ބޭުނންުނކޮށް ުހިރ ހިމެޭނީނ ތަކެިތ ގަުތމުްނ ކަަމށާއި، ެއތަ

 .ތަކެތި ހިސާބުތަުކގަިއ ިހމަނާަފއެްއ ނުާވނެެއވެ

އޮފީަހްށ ަގނެފަިއ ބަަހއްޓަިއގެްނ . އޮފީސް ހިްނގުަމށް ޯހދޭ ތަކެިތ ބަާޔންކުެރވިަފއިަވނީ ގަްތއަުގގަެއވެ

  . އިްޒ ނުޮކށް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގއި ހިމަާނފަެއވެބޭނުންކުުރމަްށ ޯހދާ ތަކެތި ާވނީ ެކޕިޓަލަ

  މިލްކިއްޔާތު އަދި މާލީޒިންމާ ތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގާފައިވާ ކަންތައް  6.1.5.2

މިލްކިއްާޔުތ ައިދ މާލީިޒންާމ ަތކުގެ ަބޔާްނތަކުެގ ތާީރޚަށްފަުހ ިހނގާަފިއވާ މުޢާަމލާތްތަކުެގ ެތރެިއން، ެއ 

 .ޑަމިނަްށ ރިާޢޔަތްކޮްށ އެަކށީެގންާވގޮަތށް މި މާީލބަޔާްނތަކަށް ަބދަުލގެނެްސފަިއވާެނއެވެ މުޢާމަާލތްތަކުެގ ޮބޑުކު

  މާލީ ޒިންމާތައް  6.1.5.3

މާލީ ިޒންާމގެ ގޮުތގަިއ ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ޢަަދދު ތަކަީކ . މާލީ ޒިްނމާަތއް ބަޔާްނ ކުރެވިަފިއވާީނ ޭއގެ އަުގަގއެވެ

ިރ ިމނިްސޓްރި އޮްފ ފަިއޭނންސް ެއންޑް ްޓރެޜަީރއަްށ ނިމުނު އިރު ކޮިމޝަުނަގއި ހު 2013ޑިސެމްބަރ  31

އަނބުާރ ަރއްދުުކރަންެޖހޭ ަފއިާސއާއި، ކޮިމޝަުނގައި ޭބުނންކުރެޭވ ހަރުުމދާ ތަްމސީލު ކޮށްޭދ ަދއުލަުތެގ 

  .ރައުސްމާެލވެ

 ލިބުނުފައިސާ  6.1.5.4

 2013ފައި ެއވަީނ ގަިއ ލިބުނުަފިއސާގެ ގޮުތަގއި ހިމަނާ " ފައިސާ ލިުބުނގޮާތއި ޭހދަކުިރޮގތުެގ ބަާޔން"

ވަަނއަހަަރްށ ަރްއޔިުތންެގ މަޖިީލުހްނ ކޮމިަޝނަްށ ފާސްކުރި ަބޖެުޓެގ ެތރެިއްނ ޚަަރުދކުރެވިފަިއާވ ަފިއސާއާއި 

މިނިސްްޓރީ އޮްފ ފިޭނންސް ެއންޑް ޓްެރޜަީރިއން ކޮިމޝަްނެގ ބަޖެޓަްށ ިއުތރުކޮށްދީަފިއވާ ަފއިސާ އަިދ 

ކޮިމޝަނަްށ ލިބޭ ފައިސާެގ ތެެރިއން ބަޖެްޓ . އިާވ ަފއިސާެއވެއެހެިނހެން ޮގތްޮގތުން ކޮިމޝަަންށ ލިބިފަ

ފައިސާިފޔަަވއި އެކިގޮްތޮގތުން ަދއުލަުތގެ ާއމްަދީނގެ ގޮުތގައި ލިޭބ ފައިސާ އަކީ ކޮމިޝަުނގެ ޭބުނންތަކަްށ 

ރެޜަީރެގ މިފަދަ ފައިސާ މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއން ޓް ަފިއސާއެްއނޫންަކމުން  ޚަރަދުކުުރމުގެ ުހއްދަ އޮްނނަ

އަިދ އަަހުރ ނިުމނު އިރު ިމގޮަތށް ަޖމާ ނުުކރެވި ހުިރ . ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ެރވެިނޔު ަފންޑަށް ޖަމާކުެރވިފަިއާވެނއެވެ



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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ޓްެރޜަރީައށް ަރއްދުުކރަންެޖހޭ ަފއިސާެއއްގެ ގޮުތަގއި ިހސާބުތަކުަގިއ  ޑްފައިސާ ިމނިސްްޓރީ އޮފް ިފޭންނސް އެން

  .  ހިމަާނފަިއވާެނއެވެ

  އިސާ ނަގުދު ފަ 6.1.5.5

ނަުގުދ ފައިާސެގ ގޮުތގަިއ ިހސާބުަތކުގަިއ ަދއްކާފަިއެއވަީނ ކޮިމޝަުނަގއި ގެްނގުޭޅ ޕެީޓކޭޝް ަފއިާސގެ ބާކީއާިއ 

މިފައިާސެގ ތެރެިއްނ . ކޮމިޝަުންނ ކުިރ ަދތުރުތަުކްނ ަޚރަުދނުެވ ައނބުާރ ލިބި ޖަާމނުކޮްށ ހުިރ ަފއިސާެއވެ

އިރު މިިނސްްޓރީ އޮފް ިފޭންނސް އެންޑް ޓްެރޜަރީައށް ޕެޓީކޭޝް ަފއިާސއަކީ ކޮންމެ ާމލީ އަހަެރއް ެފށޭ

 . ޖަމާކުަރންޖެޭހ ަފއިސާއެެކވެ

 ކޮމްޕެރެޓިވްސް  6.1.5.6

 .ަވަނއަހަުރގެ މަޢުލޫާމުތ ހިެމނިަފއިާވނެެއވެ 2012ވަަނއަހަުރެގ ިއުތރަށް  2013މިއަަހރުެގ ހިސާުބތަކުގަިއ 

 ލޫމާތު ބަޖެޓްގެ މަޢު  6.1.5.7

ވަނަ ައހަރު ަމޖިލީުހން ފާސް ކުރެްއވި ަބޖެޓުން، މިނިސްްޓރީ އޮްފ  2013މި ހިސާުބތަކުަގިއ އެކުލެވިަފިއވާީނ 

ރުފިާޔ އާއި، 5,493,717.97  އިުތރުކޮށްފަިއވާ ށްިއްނ މިކޮިމޝަްނގެ ބަޖެޓަ ެއންްޑ ޓްރެަޜރީ ފިނޭންސް 

އަިދ މެޯމ  B/CIR/2013/11-13ސަރކިއުލަރ ަނމްބަރ މިނިސްްޓީރ އޮްފ ިފނޭންްސ އެްނޑް ޓްެރޜަީރެގ 

ރުފިާޔ 1,549,279.84 އިްނ އުނިކޮށްަފިއވާ  13-E1/13/2013/1434,1408(MEMO) ނަމްބަރު 

މަީލ ައހަުރ ނިުމނު އިރު ޮކިމޝަްނގެ ަފއިނަްލ ބަޖެާޓއި ިހނިގ ޚަަރދުެގ . ހިމަާނފަިއވާ އެްނމެ ފަުހެގ ބަޖެެޓވެ

އެކި ޚިުދމަާތއި ަތކެއްޗާއި ވަަނ އަހަުރ ކޮމިަޝުނން ޭބނުްނވާ އެކި 2013ތަފާުތގެ ގޮުތގަިއާވ ފައިާސގެ ތެޭރަގއި 

ކުުރަމށް އެކިފަރާްތތަކާ ހަވާލުކުެރިވ ައދި ޚިދުަމްތ ތަންފީޛުވަނަ އަަހރުެގ ްޕރޮްގރާމްަތއް  2013އަިދ ކޮިމޝަްނގެ 

އަިދ . ހިެމެނއެވެ ރުފިޔާ  1,233,205.86ހޯދިަފއިާވ މަަސއްކަތްތަުކގެ ައަގށް ކޮމިަޝުންނ ދައްަކންެޖހޭ 

ެގ ިމިނސްޓްރީ އެ ިލޔުުމން، ެއދި ިމނިސްޓްރީ އޮްފ ިފނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަީރ އަްށ  މިފައިާސ ދޫޮކށް ދިުނމަށް

ައހަުރެގ ބަޖެޓަްށ  ވަނަ  2014މިަފއިސާ ސިޓީއިްނ  )2014ފެބްރުއަީރ  B/168/2014/7 )11-13 ނަންބަރު 

   .ަފއެވެއްވާިއތުރުކޮްށދެ ވަީނ 
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  ަތއްމާލީ ބަޔާންަތކާގުޅޭ ނޯޓު

 ލަށް ގެ ނިޔަ  2013ޑިސެމްބަރ  31

  ރައްޔިުތްނގެ މަޖިލީހުން ާފސް ކުރި ބަޖެޓުން ެނގި ފައިސާ  .1
  2012  2013  ތަފްޞީލް 

 22,711,076 17,374,901 ރައްޔިތުްނގެމަޖިލީހުންިހުއމަން ރަިއޓްސް ކޮމަަޝނަށްފާސްކުރިބަެޖޓް 

 60,025 3,944,438 ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުްނިހއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިަޝނަށްފާސްކުރިބަެޖޓަށް އިުތރުކުރި 

 20,562,370 (21,341,858) ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފާސްކުރި ބަެޖުޓން ެނގި 

 2,208,731 (22,519) ބަޖެޓުގައިބޭނުންނުކޮށްހުރިފައިސާ 

    

 ުކރަންޖެހޭަރއްދު ައނބުރާ  ްޓރެަޜރީއަށްޑް އެން  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ ( ިނމުުނއިރުުހރިޕެޓީޭކޝްއަހަރު 
  )ަފއިސާ ބެެލވޭ އާމްދަީނގޮތުަގއި ދައުލަތުގެ

- - 

 2,208,731 (22,519)  ބަޖެޓްބާކީ 

 ދައުލަުތގެ ާއމްދަނީ ޮގތުަގއި ބަލައިގަތް ފައިސާ  .2
  2012  2013  ތަފްޞީލް 

   16,304 27,593  ވޭތުވެދިޔަ އަހަުރގެ ބަެޖޓުން ައނުބރާ ލިބުނު 

 - 4,089  ހަރުމުދާ ވިއްކަިއެގން ިލބުނު 

   - 5  ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަުރގެ ަޖމާ ނުކުރެިވ ހުރި ެޕޓީ ކޭޝް ފައިސާ 

   16,304 31,687  ޖުމުލަ 

  

  ަޚރަދު ހިނގި މުވަްއޒަފުްނަނށް .3
  

 ޞީލު ތަފު 
  މަޖިލީހުން 

 ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
2013  

  އެއްއައިޓަމުން 
  އަނެއްއައިޓަމަށް 
  ބަދަލުކުރި 

  ބަޖެޓަށް 
  /އިތުރުކުރި 
 އުނިކުރި 

  ފައިނަލް 
  ބަޖެޓް 
2013 

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2013  

 ހިނގި 
 ޚަރަދު 
2012  

މުސާރައާއި   211001
 އުޖޫރަ 

8,223,887 (264,254) 845,606 8,805,239 8,865,186 8,409,603 

ަނށް  މުވައްޒަފުނ211002ް
 ދޭ އެލަަވންސް 

100,836 250,137 968,142 968,142 968,142 754,286 

ރަމަޟާން   212005
މަހުގެ 

242,167 - 5,433 247,600 247,600 229,367 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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މުނާސަބަތުގަިއ 
 ދޭ ޚާއްސަ
  އެލަަވންސް

މުވައްޒަފުްނެގ  212009
މަޤާމުގެ 
  ގޮތުން ދޭ 

90,000 - 59,156 149,156 91,800 59,500 

މުވައްޒަފުން 212014
ނާއި، 

މުވައްޒަުފްނގެ 
އަނބި 

ދަރީްނގެ 
ލިވިްނގ 

އެލަަވންސްއާިއ 
ފެމިލީ 

  އެލަަވންސް

2,952,000 5,000 - 2,957,000 2,906,061 2,737,290 

އަހަރީ ޗުއްީޓ  212017
ކެންސަލްވާ 
ދުވަސްތަކަށް 

  ދޭ ފައިސާ 

- - - - - 20,500 

އެހެން   212023
ވަޒީފާެއއް 
އަދާކުރުން 

މަނާކުރާތީ ދޭ 
  އެލަަވންސް

- - - - - 1,504,556 

 52,127 117,983 118,517 60,200 9117 49,200 ފޯން އެލަަވްނސް 212024

 ރިސްކް 212025
  އެލަަވންސް

29,750 - - 29,750 - - 

ސަރވިސް  212027
  އެލަަވންސް

2,069,284 - - 2,069,284 2,219,304 - 

އެހެނިހެން  212999
ގޮތްގޮތުން 

މުވައްޒަުފންނަ 
  ށް ދޭ ފައިސާ 

37,300 - - 37,300 25,858 26,443 

 (51,841) (67,947) - - - -  )ަގޑީލާރި(  

 ޖުމުލަ 
13,794,424 - 1,587,564  15,381,988 15,373,987 13,741,833 

 B/168/2013/24,29,30,32,33,34-13އުނިކުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު /ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި : ނޯޓް
-13އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާ އާއި މިނިސްޓްރީ 2013ސިޓީތަކުން 

B/CIR/2013/11  ު13އަދި އެމިނިސްޓްރީގެ އިންޓަރނަލް މެމޯ ނަންބަރ-E1/13/2013/1408,1434  ެއިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވ.  
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 ގޮުތން ނޫްނގޮތް  ވަކިޚިދުމަތަކަށް އަދި  މުވަްއޒަުފންަނށާއި މުސްކުޅިކުރަްއވާ ،ޕެންަޝނާއި  .4
 ދޭފައިސާ 

  

 ޞީލު ތަފު 
  މަޖިލީހުން 

 ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
2013  

  އެއްއައިޓަމުން 
  އަނެއްއައިޓަމަށް 
  ބަދަލުކުރި 

  ބަޖެޓަށް 
  /އިތުރުކުރި 
 އުނިކުރި 

  ފައިނަލް 
  ބަޖެޓް 
2013 

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2013  

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2012  

213001
  
ޕެންޝަންެގފަ 

  އިސާ

608,748 - 2,863 611,611 611,611 575,975 

 މުލަ ޖު 
608,748 - 2,863 611,611 611,611 575,975 

 B/168/2013/24,29,30,32,33,34-13އުނިކުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު /ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި : ނޯޓް
-13އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާ އާ 2013ސިޓީތަކުން 

B/CIR/2013/11  ު13އަދި އެމިނިސްޓްރީގެ އިންޓަރނަލް މެމޯ ނަންބަރ-E1/13/2013/1408,1434  ެއިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވ.  

  
  

  ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ .5
  

 ޞީލު ތަފު 
  މަޖިލީހުން 

 ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
2013  

  އެއްއައިޓަމުން 
  އަނެއްއައިޓަމަށް 
  ބަދަލުކުރި 

  ބަޖެޓަށް 
  /އިތުރުކުރި 
 އުނިކުރި 

  ފައިނަލް 
  ބަޖެޓް 
2013 

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2013  

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2012  

ރާއްޭޖގެ   221001
އެތެރޭަގއި 

ނޑު މަުގން  ކަ
 ކުރާ ދަތުރު

 ޙަރަދު 

47,720 (56,000) 389,790 381,510 294,488 361,317 

 ރާއްޭޖގެ  221002
އެތެރޭަގއި 
އެްއގަމު 
މަގުން 

ކުރާދަތުރު 
 ޙަރަދު 

13,720 - 5,188 18,908 18,908 18,138 

ރާއްޭޖގެއެތެޭރަގއި 221003
ވަިއގެަމގުންކު 

 ދަތުރު ރާ
 ޚަރަދު 

47,474 - 793,269 840,743 928,590 321,951 

ރާއްޖޭްނބޭރަށްުކރ221004ާ
 ޚަރަދު  ދަތުރު

99,226 11,743 (12,246) 98,723 133,456 593,246 

 ދަތުރު އެހެނިެހން 221999
 ޚަރަދު 

- - - - - 3,220 

 ޖުމުލަ 
208,140 (44,257) 1,176,001 1,339,884 1,375,442 1,297,872 



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 
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 B/168/2013/24,29,30,32,33,34-13އުނިކުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު /ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި : ނޯޓް
-13ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  2013ސިޓީތަކުން 

B/CIR/2013/11  ު13އަދި އެމިނިސްޓްރީގެ އިންޓަރނަލް މެމޯ ނަންބަރ-E1/13/2013/1408,1434  ެވެ އިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއ. 

 
  

  އޮފީސް ިހންުގމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާތަކެތީގެ އަގު  .6

 ޞީލު ތަފު 
  މަޖިލީހުން 

 ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
2013  

  އެއްއައިޓަމުން 
  އަނެއްއައިޓަމަށް 
  ބަދަލުކުރި 

  ބަޖެޓަށް 
  /އިތުރުކުރި 
 އުނިކުރި 

  ފައިނަލް 
  ބަޖެޓް 
2013 

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2013  

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2012  

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ 222001
 ގޮތުން

 ހޯދާތަކެތި

75,000 19,998 82,146 177,144 177,144 210,533 

އިންފޮމޭަޝން 222002
ެޓކްނޮލޮޖީ 

އާއިެބހޭ ގޮުތން 
  ހޯދާތަކެތި

 

15,000 - 19,890 34,890 34,890 32,135 

ފިއުްލގެ ގޮތުގައި  222003
ބޭނުންކުެރވޭ 
ތަކެއްޗާއި 
އިންޖީނު 

 ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
  

16,500 (16,500) - - - - 

އޮފީުހގެ   222004
 ޚިދުމަތުގަިއއުޅޭ

ވަގުުތގައި 
އޮފީުހަގއިދެވޭ 

 ކެއުމާއި
ސައިފަދަ 

  ތަކެތި 
 

8,950 - 1,408 10,358 10,358 37,985 

އިލެކްޓްރިކާ 222005
ބެހޭގޮތުން 
 ހޯދާތަކެތި

4,500 5,510 (770) 9,240 9,240 5,938 

ކުނިކަހާ   222008
ފޮޅާސާފުކުރުމަ 
 ށް ހޯދާ ތަކެތި

4,275 5,409 8,906 18,590 18,590 7,059 

ހިފާެގްނގުޅޭ   222009
 ތަކެތި ހޯދުމަށް

 

918 - (918) - - - 

އޮފީސް   222010
ޒީނަތްތެރި 
ކުރުމަށް 
 ހޯދާތަކެތި

- - - - - 3,135 
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އެހެނިހެން   222999
ގޮތްގޮތުން 
 ހޯދާ ތަކެތި

-  3,502  (1,100)  2,402  2,402  20،925  

  ޖުމުލަ 
125,143 17,919 109,562 252,624 252,624 317,710 

 B/168/2013/24,29,30,32,33,34-13އުނިކުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު /ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި : ނޯޓް
-13އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 2013ސިޓީތަކުން 

B/CIR/2013/11  ު13އަދި އެމިނިސްޓްރީގެ އިންޓަރނަލް މެމޯ ނަންބަރ-E1/13/2013/1408,1434  ެއިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވ.  

  

 އޮފީސް ިހންުގމަށް ބޭނުްނާވ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު .7
  

 ޞީލު ތަފު 
  މަޖިލީހުން 

 ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
2013  

  ޓަމުން އެއްއައި
  އަނެއްއައިޓަމަށް 
  ބަދަލުކުރި 

  ބަޖެޓަށް 
  /އިތުރުކުރި 
 އުނިކުރި 

  ފައިނަލް 
  ބަޖެޓް 
2013 

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2013  

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2012  

ޓެލެފޯްނ،   223001
ފެކްސް އަދި 

 ޓެލެކްސް

90,000 - 100,000 190,000 171,261 158,292 

އިލެކްޓްރިކް ީފގެ 223002
 ޚަރަދު 

396,000 - 100,000 496,000 548,454 690,875 

ބޯފެާނއި   223003
ފާޚާާނގެ 
ޚިދުމަތުގެ 
 އަގުިދނުމަށް
 ކުރާޚަރަދު 

18,000 - - 18,000 18,812 22,500 

ލީޒްލައިނާއި 223004
އިންަޓނެްޓގެ 

 ޚަރަދު 

180,000 - 40,000 220,000 229,418 237,249 

ޢިމާރާތުގެ   223005
ކުއްޔާއި ބިުމގެ 

  ކުލި
 

990,000 - 373,314 1,363,314 1,320,000 1,440,000 

އޮފީސް   223008
ޢިމާރާތް 

ފޮޅާސާފުކުރުމު 
ގެޚިދުމަތަށްދޭ 
ފައިސާ އާއި 

  ކުނީފީ 
 

12,150 - 14,880 27,030 27,030 30,600 

ޕޯސްޓޭޖާއި  223009
  މެސެޖް ޚަރަދު 

 

2,430 - 2,024 4,454 4,454 6,265 

 ،އިޢްާލން 223010
 ،އިޝްތިހާރު

އެްނގުްނއަދިއި 

4,050 500 2,449 6,999 6,999 8,885 
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 ޝްތިރާކް

 6,391 - - - - - އުފުލުުމގެ ަޚަރދ223011ު

ޖަލްސާ އަދި  223012
 ސެމިނަރފަދަ 
 ކަންތައްތަކަށް

 ޚަރަދު  ކުރާ

9,213 - (5,166) 4,047 4,047 5,857 

އެކިއެކި  223013
ރަސްމީ 

މުބާރާތްތަކާއި 
މުނާސަބަތު 

 ފާހަަގ ކުރުމަށް
 ޚަރަދު  ކުރާ

25,000 - (13,000) 12,000 12,000 207,596 

އިޖްތިމާއީ  223014
ތަރްޤީގެ 
އެކިއެކި 

ޕްރޮގްރާމްަތއް 
ހިންގުުމގެ 

  ޚަރަދު 

50,863 (124,900) 344,022 269,985 269,985 259,809 

 ކޮންސަލްޓެންސ223016ީ
ތަރު ،ޚިދުމަތާއި

ޖަމާކުރުން 
ފަދަ 

ޚިދުމަތުގެައގަށް 
   ދޭފައިސާ 

60,000 (4,510) (47,931) 7,559 7,559 - 

މެހުމާނުންނަްށ 223017
މެހުމާންދާރީ 
އަދާކުރުމަށްކު 

 ރާޚަރަދު 

- 2,100 519 2,619 4,013 14,995 

އެކިކަންކަމަށް 223019
ސަރުކާރަށް 
ދައްކަންޖެހޭ 
 އަހަީރފީތައް 

2,700 - 7,316 10,016 10,016 5,468 

ޢާންމުފައިާދއަށް 223020
ޗާޕުކުރާތަކެތީގެ 

 ޚަރަދު 

15,000 - 10,385 25,385 25,385 65,673 

އިންޝުައރެްނސް 223025
ޚިދުމަތުގެ އަގު 

 އަދާ ކުރުން 

189,000 - 141,771 330,771 330,771 304,879 

އެހެނިެހން  223999
އޮފީސްިހންގުމު 
ގެ ޚިދުމަުތގެ 

 ޚަރަދު 

- 5,500 16,377 21,877 21,877 18,108 

 ޖުމުލަ 
2,044,406 (121,310) 1,086,962 3,010,056 3,011,450 3,483,440 

 B/168/2013/24,29,30,32,33,34-13އުނިކުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު /ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި : ނޯޓް
-13ންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ 2013ސިޓީތަކުން 

B/CIR/2013/11  ު13އަދި އެމިނިސްޓްރީގެ އިންޓަރނަލް މެމޯ ނަންބަރ-E1/13/2013/1408,1434  ެއިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވ.  
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  ތަމްރީނު ކުުރމަށް ކުރެވޭ ޭހދަ .8

 ޞީލު ތަފު 
  މަޖިލީހުން 

 ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
2013  

  އެއްއައިޓަމުން 
  މަށް އަނެއްއައިޓަ 
  ބަދަލުކުރި 

  ބަޖެޓަށް 
  /އިތުރުކުރި 
 އުނިކުރި 

  ފައިނަލް 
  ބަޖެޓް 
2013 

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2013  

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2012  

ްސކޮލަރޝިޕް، 225001
ފެލޯޝިޕްގަިއ 
ދާމީހުންެގ 

  ފައިސާ 
  
 

500,000 39,657 (59,987) 479,670 479,641 388,069 

ކުރުމުއްދަތުގެ 225002
 ޓްރޭިނންގ

އާއި 
 ސްޓަޑީުޓއާސް

 އިދާގަ
މީހުންގެ 

  ޚަރަދު 
 

- 16,500 (7,272) 9,228 9,228 19,885 

 ވާރކްޝޮޕް ަފދ225003ަ
ތަކަށް  ކަންތައް

  ކުރާ ޚަރަދު 
 

- - - - - 49,990 

ރާއްޭޖގައި  225004
ހިންާގއެކިއެކި 
ޓްރޭިނންގ 
ގައި  ކޯސްތަކު

ބައިެވިރވުމަށް 
  ދޭ ފައިސާ 

  
 

- - - - - 37,966 

އޮފީސް  225006
މުވައްޒަުފންނަ 

 ށް
ޚާއްޞަކޮށްގެ 
ން ހިްނގޭ 

ޓްރޭިނންގގެ 
 ޚަރަދު 

- - - - - 11,063 

 ޖުމުލަ 
500,000 56,157 (67,259) 488,898 488,869 506,972 

 B/168/2013/24,29,30,32,33,34-13އުނިކުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު /ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި : ނޯޓް
-13ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  2013ސިޓީތަކުން 

B/CIR/2013/11  ު13އަދި އެމިނިސްޓްރީގެ އިންޓަރނަލް މެމޯ ނަންބަރ-E1/13/2013/1408,1434  ެއިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވ.  
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  މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެްއޓުމުގެ ޚަރަދު  .9
 

  

 ޞީލު ތަފު 
  މަޖިލީހުން 

 ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
2013  

  އެއްއައިޓަމުން 
  އަނެއްއައިޓަމަށް 
  ބަދަލުކުރި 

  ބަޖެޓަށް 
  /އިތުރުކުރި 
 އުނިކުރި 

  ފައިނަލް 
  ބަޖެޓް 
2013 

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2013  

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2012  

މީހުން  226002
ދިރިއުޅުން 

ނޫން 
 ކަށްބޭނުންތަ
ބިނާކުރާ 
ޢިމާރާތް 

 މަރާމާތުކުރުން 

- 1,946 - 1,946 1,946 69,866 

ކަރަންޓް  226007
ވިުއގަ 

 މަރާމާތުކުރުން 

- 3,600 2,729 6,329 6,329 - 

ފަރުނީަޗރާއި 226009
ފިޓިްނގްސް 
 މަރާމާތުކުރުން 

1,600 - (779) 822 822 5,565 

މެޝިނަރީ ާއިއ 226010
އިކްވިޕްމަްނޓް 

ސް 
  ރުން މަރާމާތުކު

10,000 2,300 1,800 14,100 14,100 49,709 

ވެހިކިއުލަރ 226011
އިކްވިޕްމަްނޓް 
  މަރާމާތުކުރުން 

 

- - 6,000 6000 - 5,512 

ކޮމިއުނިކޭޝަން 226012
އިްނފްރާސްޓް 

ރަކްޗަރ 
މަރާމާތު 
  ކުރުން 

 

3,000 (3,000) 18,189 18,189 18,189 17,591 

ކޮމްޕިއުޓަރ 226013
ސޮފްޓްވެަޔރ 

 ތުކުރުން މަރާމާ

2,000 (2,000) - - - - 

އެއްގަމުަގއި 226016
ދުއްވާ ތަކެތި 
  މަރާމާތުކުރުން 

-  - 400 400 - - 

 ޖުމުލަ 
16,600 2,846 28,339 47,786 41,386 148,242 

 B/168/2013/24,29,30,32,33,34-13 އުނިކުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބުަރ/ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި : ނޯޓް
-13ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  2013ސިޓީތަކުން 

B/CIR/2013/11  ު13އަދި އެމިނިސްޓްރީގެ އިންޓަރނަލް މެމޯ ނަންބަރ-E1/13/2013/1408,1434 ިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ އ.  
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  ސަބްިސޑީސް  އަދި ިއޝްތިރާކާއި އެހީާއއި ސަރުކާރުްނދޭ  .10

 ޞީލު ތަފު 
  މަޖިލީހުން 

 ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
2013  

  އެއްއައިޓަމުން 
  އަނެއްއައިޓަމަށް 
  ބަދަލުކުރި 

  ބަޖެޓަށް 
  /އިތުރުކުރި 
 އުނިކުރި 

  ފައިނަލް 
  ބަޖެޓް 
2013 

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2013  

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2012  

ސަރުކާރުންދޭެއހ228007ީ
އާިއއިޝްތިރާކާ 
އިއަދިސަބްސި 

  ޑީސް

35,000 (3,355) (7,621) 24,024 24,024 24,008 

 ޖުމުލަ 
35,000 (3,355) (7,621) 24,024 24,024 24,008 

 B/168/2013/24,29,30,32,33,34-13ރު އުނިކުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަ/ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި : ނޯޓް
-13ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  2013ސިޓީތަކުން 

B/CIR/2013/11  ު13އަދި އެމިނިސްޓްރީގެ އިންޓަރނަލް މެމޯ ނަންބަރ-E1/13/2013/1408,1434  ެއިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވ.  
 

 ކުރާޚަރަދު ހޯދުމަށް ހަރުމުދާ  ބޭނުްނވާ  ހިންުގމަށް އޮފީސް  .11
  

 ޞީލު ތަފު 
  މަޖިލީހުން 

 ފާސްކުރި ބަޖެޓް 
2013  

  އެއްއައިޓަމުން 
  އަނެއްއައިޓަމަށް 
  ބަދަލުކުރި 

  ބަޖެޓަށް 
 /އިތުރުކުރި 
 އުނިކުރި 

  ފައިނަލް 
  ބަޖެޓް 
2013 

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2013  

  ހިނގި 
  ޚަރަދު 
2012  

ފަރުނީޗަރާއި  423001
  ފިޓިންގްސް

7,000 (7,000) 12,068 12,068 12,068 27,035 

ޕްލާންޓް،  423002
މެޝިނަރީއާއި 
އިކްވިޕްމަންޓް 

9,600 (6,844) 12,523 14,421 14,421 165,630 

މުވާޞަލާުތގެ  423006
 ތަކެތި

840 1,492 6,084 8,416 8,416 23,700  

ކޮމްޕިއުަޓރ  423007
 ޓްވެޔަރސޮފް

5,000 8,310 (2,498) 10,812 10,812 23,219  

އާއި . ޓީ.އައި 423008
ގުޅޭގޮތުން 

ހޯދާ 
 ހާޑްވެޔަރ

20,000 96,042 (151) 116,749 116,749 226,734 

 439,283 162,466 162,466 28,026 92,000 42,440 ޖުމުލަ 

 ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު އުނިކުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ވަނީ މިިނ/ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި : ނޯޓް
 13-B/168/2013/24,29,30,32,33,34  ްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފައިސާ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  2013ސިޓީތަކުނ

 E1/13/2013/1408,1434-13ޓަރނަލް މެމޯ ނަންބަރު އަދި ެއމިނިސްޓްރީގެ އިން B/CIR/2013/11-13އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
  .އިން އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ
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 ޞީލު ތަފު 

ވަނަ  2013
އަހަރު 

ފެށުނުއިރު ހުރި 
  

2013 
ވަނަ 

އަހަރުގައި 
 ހޯދުނު 

ގައި  2013
/ ގެއްލުނު / ނައްތާލެވުނު 

  ވިއްކާލެވުނު 

އަހަރު 
ނިމުނުއިރު 
  ހުރި ތަކެތި 

ގަތް (
  )އަގުގައި 

  812,134 (3,062)  12,068 791,059  ނީޗަރާއި ފިޓިންގްސްފަރު 423001

  1,326,949 (66)  14,421 1,297,594ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިްޕމަންޓް  423002

  58,838 (246)  8,416 42,668 މުވާޞަލާުތގެ ތަކެތި 423006

  104,221 -  10,812  ކޮމްޕިއުަޓރ ސޮފްޓްވެޔަރ 423007

ގުޅޫގޮތުން ހޯދާ އާއި . ޓީ.އައި 423008
 ހާޑްވެޔަރ

  116,749 (715) 704,391 

  3,006,533 (4,089)  162,466 2,813,087  ޖުމުލަ 

އާމްދަނީ ޮގުތގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ެތރެއިން ޕަބްިލކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާ  .12
  ކޮށްފައިވާ 

  

 2012 2013 2013ބަޖެޓް   ތަފްޞީޅް 

 31,682  -  ފައިސާ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބަެޖޓުން އަނބުރާ ިލބުނު 
   

16,304 
   

 - 5 -  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޖަާމށުކުރެވި ހުރި ޕެޓީ ޭކޝް ފައިސާ

  16,304 31,687 - ޖުމުލަ 

 

 ފައިސާ  ަނގުދު ބެހެއްޓިފަިއހުރި މުއައްަސސާަގއި .13
  2012  2013  2013ބަޖެޓް   ތަފްޞީލް 

ގެ ނިަޔލަށް ތިޖޫީރގައި ހުރި ޕެޓީކޭޝް  2013ޑިސްމްބަރ  31
  ފައިސާ

  5 650 

  - 27,593  -  ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ަބޖެޓުން އަނބުރާ ލިުބނު ފައިސާ

   4,089   ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިްއކައިގެން ލިބުުނ ފައިސާ

 3,995  -  -  ޔުނިސެފް ޕްރޮޖެކްޓްެގ ދަތުރު ޚަރަދު ބާކީ

 4,645  31,687 - ޖުމުލަ 
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  އިސާ ފައިސާ ނުަދްއކާހުރި ބިލްތައް އަދި ބަޖެޓަށް ލިބެންޖެޭހ ފަ .14
 

  2012  2013  2013ބަޖެޓް   ތަފްޞީލް 

 - 911,431  - އަހަރު ނިުމނުއިރު ުނދައްކާ ހުރި ބިލްތައް

  2,510 -   ވަނަ އަހަރު ނީލަމަށް ޮފނުވި ތަކެްއޗަށް ލިބެންެޖހޭ  2011

  2,025 -   ވަނަ އަހަރު ނީލަމަށް ޮފނުވި ތަކެްއޗަށް ލިބްެނެޖހޭ  2012

  4,535  911,431  ޖުމުލަ 

  

  ފައިސާ  ލިބުނު ގޮުތގައިއެީހގެ .15
 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް އެހީގެ ޮގތުގައި ލިބުނު ފައިސާ  2013

  ޔުނިފެމް ފަންޑް 
/ ލިބޭ އެހީ 
  1ޚަރަދު 

/ ލިބޭ އެހީ 
  2ޚަރަދު 

/ ލިބޭއެހީ 
  1ޚަރަދު 

/ ލިބޭ އެހީ 
  2ޚަރަދު 

  2012  2012  2013  2013  ލިބުނު ފައިސާ 

  -  156,094  - 156,094  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން ިލބުނު 

 - - - - ޔުނިފެމް ޕްރޮޖެކްޓް 

  -  156,094 -  156,094  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ 

    

 - - - -  ކުރެވުނު ޚަރަދު 

 - - - -  ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

 - 156,094 - 156,094  ބާކީ 

  

   



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓްތައް    

152 
 

  

 2ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ  1ޚަރަދު / ލިބޭއެހީ  2ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ  1ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ   ޔުނިސެފް ފަންޑް 

  2012  2012  2013  2013  ލިބުނު ފައިސާ 

  -  11,806  - 262,145  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން ިލބުނު 

 - - - 3,995 އަނބުރާ ޖަމާކުރެވުނު 

  -  354,645 - 300,000  ޔުނިސެފް އިން ލިބުނު 

  366,451 - 566,140  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

      ކުރެވުނު ޚަރަދު 

  -  -  - 3,040  އޮފީސް ހިންުގމުގެ ބޭުނމަށް ހޯދާތަެކތީގެ އަގު 222

 - 104,306 - -  އޮފީސް ހިންުގމަށް ބޭުނންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 223

 - - - 263,100  ތަމްރީން ކުރުަމށް ކުރެވޭ ޅަރަދު  225

 - 104,306 - 266,140  ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

 - 262,145 - 300,000  ބާކީ 

  

 1ޚަރަދު / ލިބޭއެހީ  2ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ  1ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ   ކް ނެޝަނަލް ފަންޑް އޮޕްޓެ 
/ ލިބޭ އެހީ 
  2ޚަރަދު 

  
  ލިބުނު ފައިސާ 

2013  2013  2012  2012  

  -    - 158,400  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން ިލބުނު 

 - 158,400 - -  ޕީ އިން ިލބުނު .ޑީ.އެން.ޔޫ

  158,400 - 158,400  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

      ކުރެވުނު ޚަރަދު 

 - - - 101,688  އޮފީސް ހިންުގމަށް ބޭުނންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 223

 - - - 101,688  ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

 - 158,400 - 56,712  ބާކީ 

 

  



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓްތައް    

153 
 

  2ޚަރަދު  /ލިބޭ އެހީ  1ޚަރަދު / ލިބޭއެހީ  2ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ  1ޚަރަދު / ލިބޭ އެހީ   ސްކޫލް ކުއިޒް މުބާރާތް 

  2012  2012  2013  2013  ލިބުނު ފައިސާ 

  -  -  - 60  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން ިލބުނު 

 - 60 - -  އެސްޓީއޯ އިން ލިބުނު 

  60 - 60  ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ 

 - - - -  ކުރެވުނު ޚަރަދު 

 - 60 - 60  ބާކީ 

  



  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޔު ހި
  2013އަހަރީ ރިޕޯޓު 

  

 ނިންމުން    

154 
 

  ނިންމުން  7
ްށ ފޯރުކޮްށ ިދނުަމށް ގިަނ ޮގންެޖހުްނތަކަކާއެކުެވްސ ވަނައަަހރަކީ ިއންސާީނ ޙައްޤުތަްއ ަރއްިޔތުްނނަ 2013

މިޮގތުްނ ކޮިމަޝންެގ މަޤްަޞދުަތއް ޙާޞިލްުކރުމަްށޓަކައި، . އެކަށީެގްނވާ ަމަސއްކަތްތަކެްއ ކުެރިވފައިާވ އަަހރެކެވެ

ނޑުަދނޑިަތއް ީރ ޕްޭލްނގަިއވާ އެކުލަވާިލ ައހަ ، ޙާޞިލްކުުރމަްށޓަކައި ގިަނ ަމސައްކަތްތަެކއް ކުރެވި  ލަ

އިންާސނީ ަޙއްޤުތައް ގެއްލިަފިއާވ ކަމަށް ުބނެ ޮކމިަޝނަްށ  .ކާމިޔާބުކަާމއެކު ޙަރަކާތްަތއް ަވީނ ހިްނގާފަެއވެ

ޮކމިަޝންެގ މަަސއްކަތްަތްއ . ހުށަހަާޅފަިއާވ ަމއްސަލަތަުކެގ ެތރެއިްނ މައްސަަލތަކެްއ ބަލަިއ ިނންމާަފއިެވެއވެ

 ާޚްއޞަކޮށް. ތަެކްއގެ އެީހތެރިކަާމިއ ެއއްބާރުުލން ިލބިގެްނނެވެކުރިޔަްށ ގެްނެދިވފައިަވީނ ަވރަްށ ގިަނ ފަާރތް

އަިދ . ބުަރ އަދި ައގުހުިރ ަމސައްކަތްަތއް ާފަހގަ ކޮށްަލން ޖެެހއެވެ ކޮށްފަިއވާކޮމިޝަްނގެ ހީާވގި ުމަވއްޒަފުްނ 

ަމދަީނ ަޖްމޢިއްާޔތަކާިއ  ާރއްޭޖެގ އެިކ ކަންކޮޅުތަުކގަިއ ޙަރަކާްތތެިރވަުމންދާ ދައުަލތުެގ ުހރިާހ ުމއައްސަާސތަާކއި 

ާޢންމު ަރއްިޔތުްނގެ ެއއްާބރުލުމާިއ އެީހތެިރކަމަށްޓަކައި އެަފރާތްތަކަްށ ހެޮޔއެޭދ ފަރާްތތަކާއި ސްކޫލްތައް އަިދ 

ެގ ެއެޖންސީތަކަްށ . ޮކމިަޝަނށް މާީލ ެއހީެތރިކަން ޯފރުކޮްށ ެދމުްނ ެގންާދ އދ. ޝުކުރު ދަްނނަަވމެވެ

ާޚއްަޞގޮެތއްަގއި ޔޫެއންޑީީޕ ާއއި ުޔނިސެފް ައދި ކޮމިޝަްނ . ވަެމވެމިފުރުަޞުތގަިއ ޝުކުރު ދަްނނަ 

ަސރަޙަްއދީ ޖަމާަޢތެްއ ކަމަށްާވ ޭއޝިާއ ޕެސިފިްކ ފޯަރމް ާއިއ  އިންާސނީ ަޙއްުޤތަކުގެ ބައިެވރިވެަފިއވާ

ރަްމ އޭިޝާއ އިންަޓނޭަޝނަލް ކޯޑިނޭޓިްނގ ކޮިމޓީ ާއއި ރައުްލ ޮވލަންބަރގް އިންްސޓިޓިއުޓް އަިދ މަިއގްެރންޓް ފޯ 

 .އާިއ އެެމރިކަްނ ސޮލިޑަރިޓީ ެސްނޓަރ ފާަހަގ ކޮށްަލމެވެ
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