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  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  މާލެ     

                    ދިވެހިރާއްޖެ

   PR-2010/001:ނަންބަރު                                                              

  ނޫސްބަޔާން
  ވަމުންދާތީ ކޮމިޝަންގެ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރުންވެ ޢާންމުކުރުން އިތުރުށްމުޖުތަމަޢުގައި ކު

  
މި ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް އެކަމަކަށް ބާރުއަޅާ ލްހަ ޤާއިމްވެފައި އޮތުމާއި އަމަން އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ ޞުމުޖުތަމަޢުގައި ދާއިމީ 

ތޫނުހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީހިންގުމާއި، ވައްކަމާއި، މީހުންގެ މުދަލާއި  މީހުންމެރުމާއި، ފަހަކަށްއައިސް. ގޮވާލާކަމެކެވެ

ނިހާޔަތަށް ކޮމިޝަނުން އްމުވަމުންދާކަމީ މިޢާ ންފަދަ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ޤައުމުގައި ތެރިކަން ފޭރިގަތު އްފަތް ޢި

   .ބޮޑުވާކަމެކެވެންކަ

  

ކުށްކުރާމީހުންނަށް ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީގޮތުން ލިބެންޖެހޭ އަދަބު  މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވާދިއުމަށް މަގުފަހިފަދަ ހާލަތަކަށް މުޖްތަމަޢު މި
ރާއްޖެ މިގޮތަށް ދޫވެފައި ތިބޭމީހުންނަކީ . ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުށްވެރިންތަކެއް މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ވީއްލިފައިތިބުމެވެ ބި އަށް ނުލިފުރިހަމަ

ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި، ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނިކޮށް ފިލައިގެން  އެކި ކުށްކުށުގައިއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި 

 ވާތަކެތީގެ މިމީހުންގެތެރޭގައި މަސްތު. ނެވެ ނާއި ޕެރޯލްގެދަށުންކަމަށް ބުނެ އިސްލާހުނުވަނީސް މުޖްތަމަޢުއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހުން އުޅޭމީހުން 

ން ކަވިޔަފާރިކުރުމާއި، އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި، ވައްކަމާއި، މާރާމާރީފަދަ ނުރައްކާތެރި އެތައްކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފައިވާ މީހުން ހިމެނޭ

ނާއެކު އެކުދިން މެރުމުގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށް އަދި މީހުން. ފާހަގަކުރެވެއެވެ 

މުޖުތަމަޢުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި ކުށްކުރާ  މިއީ. ހިންގާ ފަރާތްތައްވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ  މަލުގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީޢަ 

   .ވެމެކެވަރުލިބޭ ކަތަކުރާރުކުރުމަށް ހިތް ފަރާތްތަކަށް ކުށް
  

މުޖްތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް "ޝާއިއުކޮށްފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗްމަހު 2009މިކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް 

މިފަދަ ކަންތައްތައް މުޖުތަމަޢުން ނައްތާލުމަށްޓަކައި . ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ ފާހަގަމިކަންކަން ގައިވެސް " ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓް

އި ނުވާކަމާއި ތަންފީޒީ އިދާރާ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި އެޅިފަސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަޅަންޖެހޭ 

އިތުރުން މި މީގެ . ދާނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަ ޢޫމަސް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސާރވިސަސްގެ

ޖިނާއީ  މިގޮތުން. އް ވެއެވެބޭނުންވާ ބައެއް ކަންތައްތަ އިން މިއަދުވެސް ފާހަގަކޮށްލަންރެ ތެރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ 

 ކުރުމާއި ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު ފާސްމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ލުމާއިނޑު އެކުލަވާއިޖުރާއަތު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަ 

ގިނަ ޤާނޫނުތަކެއް އަދިވެސް ފާސްވެފައި ނުވާކަން ހިތާމަޔާއެކު ޤާނޫނު ފަދަ މުހިއްމު  ގެއަދި ޕެރޯލް ޖަލާބެހޭ ޤާނޫނު ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތާއި

   .ފާހަގަކުރަމެވެ 

  

އެކު ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަރަށް އަވަހަށް އެޅުމާއެކު، މިނިވަންކަމާވީމާ، މުޖްތަމައުގައި ހިނގާ 
ރާއި ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ސަރުކާއަވަސްވެގަތުމަށް  ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށްއުލެއް ޅުމުގެ ރައްކާތެރި މާހަދިރިއު

  . މިކޮމިޝަނުން ގޮވާލަމެވެމުއައްސަސާތަކަށް 
  

ބައެއްގެ މަޞްލަޙަތު އިސްކުރުމެއްނެތި މިކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ވަކި ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ވަކި ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ވަކި 
  .ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްމެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީ އަދި ޤާނޫނުގެ ޙިމާޔަތް ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ލިއްބައިދިނުމަށެވެ
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