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  ސްވްމޯލްޑި ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ހިއުމަން

 ލެމާ      
  ދިވެހިރާއްޖެ    

 
 ނޫސްބަޔާން

 
ދެމެދު ހިނގި މުވައްޒަފުންނާއި ފުލުހުންނާ  ރަށް ރިސޯޓުގެ ތުން ރީތިހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާ  

 2ޑިސެމްބަރ  2008ދެކޮޅު ނުބަލައި ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްކަމަށް ކަމުގެނަކީ، ނެރުނު ނޫސްބަޔާލުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތި

ކީ، ވަނަ ދުވަހު ނޫސްވެރިނަށް ދެއްވި މަޢުލޫމާތުގައި، މިނިސްޓަރ ފޮރ ހޯމް އެފެއާރޒް އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާޙީމް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަ

މި ނޫސްބަޔާނަކީ މި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި . ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރާކަމެކެވެ މި ކޮމިޝަނުން އެކަމާއިމެދު

މި ށް ހަގީގަތް އޮޅޭފަދަ ވާހަކަތަކެއް، ބެލުމަށްފަހު ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނަކަށް ވީހިނދު، ރައްޔިތުންނަވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަންހިނގާދިޔަގޮތް 

ގޮތަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވުމަކީ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ކޮމިޝަނާއިމެދު އުފެދިފައިވާ އިތުބާރު ގެއްލި މި ދުވާކޮމިޝަނަށް ރައް

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނޭ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް މި  ކޮމިޝަނުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި

  . ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ

ގޮސް ވަނަ ދުވަހުގެރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އެރަށަށް  29ނޮވެމްބަރ  2008 ،ނޫސްބަޔާނަކީމި   

ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި ދެމެދު ހިނގި ކުރިމަތިލުމެއްގައި، މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ  ަހޅުތާލުގައި ބައިވެރިވެ

ށް ގޮސް ޓީމެއް އެރިސޯޓަކޮމިޝަންގެ  ބެލުމަށްޓަކައި މިލިބުނުކަމުގެ ޝަކުވާ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ކަންހިނގައި ދިޔަގޮތް 

  .ނޫސްބަޔާނެކެވެ ޙަޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ޞައްއިދިޔަގޮތް ބެލުމަށްފަހު، އެކަން ހިނގަ

، ކޮށްފައިވާ ންރިސޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން އައްޔައެންމެ ފުރަތަމަ ގެ ޓީމުން ކޮމިޝަނު، މިގޮތުން ބެލިބެލުމުގައި  

ވަރުގެ ގަޑިއެއްގައި ފުލުހުން އެރިސޯޓަށް އެރޭ ދަންއޮޅުންފިލުވުމުން، އި ބައްދަލުކޮށް ކަންހިނގާދިޔަގޮތުގެ ތަފްޞީލް އަހާ ޤާނޫނީ ވަކީލާ

  . ބާލާދިނުމަށް އެދުނު އެދުމަކަށްކަން ހާމަވިއެވެއެރަށުން މީހުން  13މެނޭޖްމަންޓުން އެ ދިޔައީ 
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މި  ކޮށް،އްދަލުއަޙުމަދު އީސާއާއި ބަކިކުރި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، ވަރިސޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ވަޒީފާއިން   

މީގެ އިތުރުން، . ހަޅުތާލުކުރުމަށް ދިމާވި ސަބަބުތަކާއި ފުލުހުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި ދެމެދު ހިނގި ކުރިމަތިލުމުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު ހޯދުނެވެ

ކަން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ  ތާލު ފެށުމަށް ދިމާވި ސަބަބުތަކާއިޒަފުންނާއިވެސްބައްދަލުކޮށް، ަހޅުހަޅުތާލުގައި ބައިވެރިނުވާ ދިވެހި ބައެއް މުވައް

  .މަޢުލޫމާތު ހޯދުނެވެ

هللا ސަބްއިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދުތަނުގައި ހުރި އެންމެ އިސްވެރިޔާ، އަދި މިއަށްފަހު ފުުލހުންގެ ފަރާތުން އެވަގުތު އެ  

ރުގެ ބޭނުންކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް މަޖުބޫރުވީ، ހާމަކުރިގޮތުގައި ބާ އޭނާ. ހޯދުނެވެބައްދަލުކޮށް އެރޭ ކަންހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ ތަފްޞީލު ނަވަޒާއި 

އި، ހެކީގެ ނަމަވެސް މި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުންނާ. ހަޅުތާލު ކުރަންތިބި މުވައްަޒފުންގެ ތެރެއިންބަޔަކު އިސްވެ ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދީގެންނެވެ

ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކާއި އެމީހުންގެ  ޅުތަލާގައިގޮތުގައި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ، ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯގެ އިތުރުން، ހަ

އިސްވެ ޞަދުގައި ކަމަށްބުނެ، ހައްޔަރުކުރުމުގެ މަޤް މީހުން 13ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ބަޔާންތަކުން އެނގި ކަށަވަރު ކުރެވުނު ގޮތުގައި، 

  .ވެފުލުހުންކަން މި ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލްކުރެވެއެކުރިމަތިލާފައިވަނީ، 

މުވައްޒަފުންނާއި ކޮމިޝަނުންގެ ޓީމަށް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަޅުތާލުގައި ބައިވެރިވި   

މިބައްދަލުވުމުގައި، އެމުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކާއި، . ދެގަޑިއެއްހާއިރުގެ އިންތިޒާރަކަށްފަހު، އެންމެ ފަހުންނެވެ

  .ހޯދުނެވެޤީގަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް މުހިއްމު ހެކިތަކެއް ޙްކޮމިޝަނުގެ ތަކަންހިނގައި ދިޔަގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް، އެރޭ 

ދެފަރާތަށްވެސް އަނިޔާ ވެދާނޭފަދަ އިންސާނީ އެހެން ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ހިނގާފާނެ މިފަދަ ކަމެއްގައި،  ފުލުހުންނާއި  

ނަމަވެސް، މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ފުލުހުން  .ޤަބޫލުކުރަމެވެކޮމިޝަނުން މި އެކަށީގެންވާކަމެއް ކަމުގައި  ހިނގުމަކީހައްޤުތަކާއި ޚިލާފުކަމެއް 

 އަދި،. ގޮތަކަށެވެއިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ނިކަމެތިކަމެއް ނުލިބޭފަދަ ފޮނުވަންވާނީ، އެކަމުގެ ހާލަތަށް ފުރިހަމައަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު، 

ބެހެއްޓުމަކީ މި ކޮމިޝަންގެ އަމަލުތައް  ހާ ފަރާތްތަކުގެކަމާބެހޭ ހުރިގޮތަކަށް މުސްތަޤުބަލުގައި ތަކުރާރުނުވާނޭފަދަ އް މިފަދަ ހާދިސާތަ

  .އިލްތިމާސް އެކެވެ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މިފަދަ ބަޔާންތައް ނެރެނީ ކަމުގެ ހަގީގަތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހުގައި   

ފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެއްވެސް އަމިއްލަ އެދުމެއް ނެތި ހަމައެކަނި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކޮމިޝަނަށް ލިބި

 .ތްކުރުމުގެ މާތް މަޤްޞަދުގައެވެހިމާޔަ
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