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  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
  މާލެ    

                    ދިވެހިރާއްޖެ
  

 PR- 2009/002:ނަންބަރު                                                                            

  ނޫސްބަޔާން
ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މަޢުގައި ކުށްކުރުން މަދުކުރުމާއި، ޖިނާއީ ތަމުޖު

ތްތައް ކަމަށްވާ، ބޮޑެތިކުށްކޮށްފައިވާ މީހުން ހޯދާ އެމީހުން އެޅުއްވުމަށް މިހާރު ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަ

މީހުންގެ ޖާގައިގެ ޖަލު  200ސީން އިމާރާތްކުރައްވަމުންދާ .ސީ.ޓީ.މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އެމްހައްޔަރުކުރުމާއި، މި

ކުރެވޭ މާއި، އަދި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން މުޖުތަމަޢުގައި ފެތުރިފައިވާ ބިރުވެރިކަން ނައްތާލުމަށް ޤާއިމްކުރު

  .ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މަރުޙަބާކިޔަމެވެ މަސައްކަތްތަކަށް

ހު ފުލުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ފާހަގަ ކުރެއްވި ވަނަ ދުވ2009ަމާރޗް  10 

މީގެ އިތުރުން މުޖުތަމަޢުގެ . ކަންތައްތަކެކެވެާފހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ މިކޮމިޝަނުން މީގެ ކުރިންވެސް ތަކުރާރުކޮށް 

މިޝަނުން ވަރަށް ޙާއްސަ އަހަންމިއްޔަތެއް ދީގެން ބަލަމުންދާ ހަމަޖެހުމާއި އާންމުންގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ މިކޮ

ޝަނުން އަބަދުވެސް ވަކި ފަރުދެއްގެ ހައްޤަކަށްވުރެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެމުން އައިސްވަނީ މުޖުތަމަޢުގައި މިކޮ ،ކަމަކަށްވާހިނދު

  . ށެވެދާއިމީ ސުލްހަ ޤާއިމެްވފައި އޮތުމާއި އަމަން އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރު އެޅުމަ

ފަހަކަށް އައިސް މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކުން 

އެޅުމަށާއި ޙުކުންތަންފީޛު ކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ބާރުއަޅުމުގެ ގޮތުން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކްެއ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން 

ޓުވުމަށް ހިއުމަން އްނަމަވެސް ކުށްކުރުްނ މަދުކުރުމާއި މާލޭގައި ހިނގަމުންދާ މާރާމާރީ ފަދަ ޢަމަލުތައް ހު. ނެވެމިދަނީ ކުރަމުން

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްނުކުރާކަމަށް ބުނެ ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ކޮމިޝަނަށް ގިނަޝަކުވާތަކެއް 

ތްތަކުގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި އަދި މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ހިނގާ މިފަދަ ޖަރީމާތައް އެހެންކަމުން މިފަދަ ފަރާ. ލިބެމުންދެއެވެ

  .ތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެތްހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މިކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަ

  2008މެއި 
ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އަސްލު ފެށިގެންދިޔަ  މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ހިނގާ މާރާމާރީ ތަކާއި ގްރޫޕްތަކުގެމެދުގައި ހިނގާ  

ސަބަބެއްކަމުގައި މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ އެކިއެކި ކުށްކުށުގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޝަރީއަތުން 

ކޮށް ކުރީގެ ރައީސުލް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރެވެމުން ނުދާތީކަމަށް ދަންނަވާ މިކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅު

  .ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުނެވެ

H U M A N  R I G H T S
C O M M I S S I O N

M A L D I V E S



info@hrcm.org.mv     އީމޭލް  3338658: ފެކްސް 3336539: ފޯން. ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، ކެނެރީ މަގު، ވަނަ ފަންގިފިލާ 5، ޢުރުތު ވެހި. މއ:  

 

މާފުށި ޖަލުގައި ހިނގި ހާދިޘާއާއި ގުޅިގެން ޖިނާއި .ވަނަ ދުވަހު ކ2003ސެޕްޓެމްބަރ  20އާއި  19މިސިޓީގައި   

މިއީ ރައްޔިތުންގެ  ،ވަނަ ދުވަހު ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅިގެން 15ޖޫން  2007ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުން މާލެ ގޭބަންދަށް 

މީގެ އިތުރުން ހުކުމް . ޙައްޤުތަކަށް ވެވޭ އިހުމާލެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލް ކުރާކަމަށް ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ

ޙުކުމް އައިސްފައިވާ  11ތަންފީޛުނުކުރެވެނީސް އިތުރު ކުށްތައް ތަކުރާރުކޮށްގެން ހިފޭއިރު އެފާަރތުގެ ރިކޯޑް ބަލާއިރު 

އަދި މިކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް . ފަރާތްތައްވެސް ފެނިފައިވާކަން މިސިޓިގައި ލިޔެފައިވެއެވެ

  . ޕެނިޓެންޝިއަރީ އެންޑް ރީހެބެލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް އިތުރަށް ހަރުދަނާރުމަށް ބާރުއަޅާފައިވެއެވެ

ރާތަކުން އިސްނަންގަވައިގެން ކުށްކުރާމީހުން ގިނަާވ ސަބަބުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މީގެ އިތުރުންވެސް ކަމާގުޅޭ އިދާ  

ދިރާާސއެއް ކުރުމަށާއި، އެކި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުށްކުރުން މަދުކުރުމާއި ގުޅޭ އަމަލީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ މުހިންމުކަން 

  . ބެއް ލިބިފައިވުނާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެނަމަވެސް މިސިޓީއަށް ޖަވާ. މިސިޓިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

  2008ޖޫން 
ލީޑަރުންނާއި ގްރޫޕްތަކުން  ގެލޭގައި ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގި ސިލްސިލާ މާރާމާރީގައި ބައިވެރިވި ގޭންގްތަކުމާ  

ތައް ފާޅުކޮށް މިފަދަ އަމަލު ބޮޑުވުންނޫސްކޮންފަރަންސާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކަން ނުމިކަންތައް ހުއްޓުމަށް އެއްބަސްވެ ބޭއްވު

ގައި 2008ޖޫން  10  ނުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންޅިފައިވާ ގޮތަށް ޙައްޤު އަދަބުދިކުރާމީހުންނަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެ

   .ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ގޮވާލިއެވެ

ނުކޮށް މުޖުތަމަޢުގައި ވަނަ ދުވަހު މިކޮޝަނުންވަނީ ހުކުމް ތަންފީޛ2008ުޖޫން  19މީގެ އިތުރުންވެސް   

ް ދޫކޮށްލާފައިތިބޭ ކުށްވެރިންގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި މިފަދަ އަމަލުތައް ކުރާ މީހުންނަށް އިތުރުހިތްވަރަކަށ

  . ސްކޮށްފައެވެމިކަންވަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު މިކަންކަމުގައި އެޅުމަށް އިލްތިމާ

   2008ޑިސެމްބަރ 
މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގަމުންދިޔަ ބަޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލު . ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކ 5ޑިސެމްބަރ  2008

ޤާއިދީން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރުވުމާއި ގުޅިެގންނާއި އަދި އިތުރު ބައެއް ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  119ކުރިޔަށްދަނިކޮށް 

މާފުށީ ޖަލުގެ .ނިންމާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހޯމް އެފެއަރޒްއާއި، ކ ނެރުމަށް

ސަރވިސަސްގެ އިސްވެރިންނާއި ނެޝެނަލް ޕެރޯލް  ޕޮލިސް އެސްގެ އިސްވެރިންނާއި، މޯލްޑިވްސް. އާރް.ޕީ.އިސްވެރިންނާއި، ޑީ

ށް އެކި ފަހަރު މަތިން 18ން  14ޑިސެމްބަރ  2008 އަރޒްގެ އިސްވެރިންނާއިމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެ، ބޯޑާއި

  . މިކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރިއެވެ

މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދެމުން ދާތީ ކޮމިޝަންގެ   

މިބައްދަލުވުމުގައި . ދުވަހު ބޭއްވުނެވެ 2008ޑިސެމްބަރ  23ފަރާތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް 

އިވާ އިންސާނީޙައްޤުތަކުގެ ސަފީރާއި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި

، އާއި ހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްއެންޑް ރީ އޮފީހާއި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޕެނިޓެންޝަރީ

މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހިއުމަން  .އެވެބައިވެރިވިނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ އިން ޖިނާއީ ކޯޓާއި، 
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ނުންފަދަ ލާއިންސާނީ ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ކަޓަރުއެޅުމާއި، ވަޅިންޙަމަލާ ދި

އަދި މިބައްދަލުވުމަކީ މިފަދަ . ޢަމަލުތައް މުޖުތަމަޢުގައި ގިނަވުމީަކ މިކޮމިޝަނުން އެކަމާމެދު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަމުގައެވެ

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގަން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ހޯދައި އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ

މިފަދަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް މަދަނީ  އަދި  .ފިޔަވަޅުތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއް ކަމުގައެވެ

  . ވަނަ ދުވަހު މިކޮޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވުނެވ22ެޖެނުއަރީ  2008ޖަމިއްޔާތަކާއި އެކުވެސް 

ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން، ޕެރޯލް ބޯޑުގެ އިންޓަވިއުއަށް  2008ޑިސެމްބަރ  5މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުން   

ޤައިދީން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ  119ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، މާފުށީ ޖަލުން 

ހު ޚާއްޞަ ސިޓީއެއް ވަނީ ުދވަ 2008ޑިސެމްބަރ  30މޯލްޑިވްސްއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް 

  . ފޮނުވާފައެވެ

  2009ޖެނުއަރީ 
މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި އެތައް ބައެއްގެ އިންސާނީ   

ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ދާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނަށް ލިބެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން، މިކަން ދިމާވާ ސަބަބު ހޯދައި ޖިނާއީ 

  . ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދިރާސާއެއް ހަދާފައެވެޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކު

ބޭނުމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި  ދިރާސާގެމި  

އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް އެއްދުވަހުން އަންެއ ދުވަހަށް ގިނަވަމުން ދާތީ އެކަމުގެ ސަބަބުތައް ހޯދާ ކަމާގުޅޭ ރިޕޯޓެއް 

މިރިޕޯޓުގައި މިކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ . ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމެވެ

  . މިހާރު މިދިރާސާ ނިމި ރިޕޯޓް އެކަލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. ވެންތައްތައް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅޭނެއެކަ

ލުންވާފަދަ ންމުންގެ ފުރާނައަށް ގެއްންކޮށްގެން އާކުށްކުރުން ގިނަވުމާއި މާރާމާރީއާއި ތޫނު ހަތިޔާރުފަދަ ތަކެތިބޭނު  

ނަވެ ޝަރީއަތުން ކުރެވޭ ޙުކުމްތައް ތައް ތަންފީޒްނުވެ އަދުލު އަމަލުކުރުން މުޖުތަމަޢުގައި އާންމުވެ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތައް ގި

. ންތައްތަކެވެށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާކަމިކޮމިޝަނުން ވަރައިންސާފު ހިންގުމުގެ ބާރާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަމީ 

އަދި . ސަރުކާރުގެ އިދާރަތައް ގުޅިގެން މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ މިކޮޝަނުން ވަރަށް ތަރުޙީބުދޭ ކަމެކެވެ

ކުރަން  މިީއ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިއިދާރާތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މިވަޤުތު

ރާއްޖޭގައި ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށްކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި އިންސާނީޙައްޤުތަކަށް . މަޖްބޫރުވެފައިވާކަމެކެވެ

ވާފަދަގޮތަކަށް ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ނުއިންސާނީ ކަރާމާތްތެރިކަމަށް ގެއްލުްނ ރުދެއްގެޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމާއިއެކު އެއްވެސް ފަ

ކުށްކުރުން މަދުކުރުމާއި، އަދުލު އިންސާފް . ބެހެއްޓުމަކީ މިކޮމިޝަންގެ ވަރަށް ބޮޑު އިލްތިމާސެކެވެ ފަރާތްތަކެއްގެ ޢަމަލުތައް

ޤާއިމްކުރުމާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ދާއިރާއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން 

  .  ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން ލިބެމުންދާނެއެވެ
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