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ނޫސްބަޔާން
މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެ ޢާންމުވަމުންދާތީ ކޮމިޝަންގެ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރުން
މުޖުތަމަޢުގައި ދާއިމީ ޞުލް ހަ ޤާއިމްވެފައި އޮތުމާއި އަމަން އަމާންކަން ދެ މެހެ އްޓުމަކީ މި ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް އެކަ މަކަށް ބާރުއަޅާ
ގޮވާލާކަމެކެވެ .ފަހަކަށްއައިސް މީހުންމެރުމާއި ،ތޫނުހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެ ން މާރާމާރީހިންގުމާއި ،ވައްކަމާއި،
ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތުންފަދަ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ޤައުމުގައި

މީހުންގެ މުދަލާއި

ޢާއްމުވަމުންދާކަމީ މިކޮމިޝަނުން ނިހާޔަތަށް

ކަ ންބޮޑުވާކަމެކެވެ.
މިފަދަ ހާލަތަކަށް މުޖްތަމަޢު ދިއުމަށް މަގުފަހިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކުށްކުރާމީހުންނަށް ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީގޮތުން ލިބެންޖެހޭ އަދަބު
ފުރިހަ މައަށް ނުލިބި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުށްވެރިންތަކެއް މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ވީއްލިފައިތިބު މެވެ .މިގޮތަށް ދޫވެފައި ތިބޭމީހުން ނަކީ ރާއްޖެ

އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އެކި ކުށްކުށުގައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހުންނާ އި ،ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކު މް ކޮށްފައިވަނިކޮށް ފިލައިގެން
އުޅޭމީހުންނާއި ޕެރޯލްގެދަށުންކަމަށް ބު ނެ އިސްލާހުނުވަނީސް މުޖްތަމަޢުއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހުންނެވެ .މިމީހުންގެތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ
ވިޔަފާރިކުރުމާއި ،އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ،ވައްކަމާއި ،މާރާމާރީފަދަ ނުރައްކާތެރި އެތައްކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފައިވާ މީހުން ހިމެނޭކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މީހުންމެރުމުގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށް އެކުދިން ނާއެކު
ގަ ދަކަމުން ބަ ދުއަޚުލާޤީޢަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތައްވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހި މެނެއެވެ .މިއީ މުޖުތަމަޢުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި ކުށްކުރާ
ފަރާތްތަކަށް ކުށް ތަކުރާރުކުރުމަށް ހިތްވަރުލިބޭ ކަމެކެވެ.
މިކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް  2009ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗްމަހު ޝާއިއުކޮށްފައިވާ "މުޖްތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތަ އް
ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓް" ގައިވެސް މިކަ ންކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ .މިފަދަ ކަންތައްތައް މުޖުތަމަޢުން ނައްތާލުމަށްޓަކައި
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި އެޅިފައި ނުވާކަމާއި ތަންފީޒީ އިދާރާ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް
ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަ ން ސާރވިސަސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މީގެ އިތުރުން މި
ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެ އިން މިއަދުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ވެއެވެ .މިގޮތު ން ޖިނާއީ
އިޖުރާއަތު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަ ނޑު އެކުލަވާލު މާއި ރައްޔިތުންގެމަޖިލީހަށް ހުށަހެ ޅިފައިވާ ހެއްކާބެ ހޭ ޤާ ނޫނު ފާސްކުރު މާއި
ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތާއި ޖަލާބެހޭ ޤާ ނޫނު އަދި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު ފަދަ މުހިއްމު ގި ނަ ޤާނޫނުތަކެއް އަ ދިވެސް ފާސްވެފައި ނުވާކަން ހިތާމަޔާއެކު
ފާހަގަކުރަ މެވެ.
ނސާނީ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވު މަށްޓަކައި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަރަށް އަވަހަށް އެޅުމާއެކު ،މިނިވަންކަ މާއެކު
ވީމާ ،މުޖްތަމައުގައި ހިނގާ ލާއި ް
ދިރިއުޅުމުގެ

ރައްކާތެރި

މާހައުލެ އް

ރައްޔިތުންނަށް

ހޯދައިދިނުމަށް

އަވަސްވެގަތުމަށް

ސަރުކާ ރާއި

ދަޢުލަތުގެ

ކަމާބެހޭ

ހުރިހާ

މުއައްސަސާތަކަށް މިކޮ މިޝަނުން ގޮވާލަމެވެ.
މިކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަ ނީ ވަކި ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ވަކި ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ވަކި ބައެއްގެ މަޞްލަޙަތު އިސްކުރުމެއްނެތި
ކޮ ންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްމެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޑި މޮކްރަސީ އަދި ޤާނޫނުގެ ޙިމާޔަތް ހަ މަހަ މަގޮތެއްގައި ލިއްބައިދިނުމަށެވެ.
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