
`  
  

 Human Rights Commission of the Maldives    ސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓް 
  ’Male              މާލެ  

  Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ   
 

 

www.hrcm.org.mv : ވެބް،   info@hrcm.org.mv : އީމެިއލް ،3338658:ފެްކސް ،3336539:ޯފން . ދިވެިހރާއްޖެ) 20192( ެކނެީރމުަގ، ާމލެ،، )ވަނަ ފަްނިގފިލާ 5( އުުތރުވެހި.މއ  
Ma.Uthuruvehi (5th Floor), Keneree Magu, Male’ )20192 (  Maldives, Phone: 3336539, fax: 3338658, e-mail: info@hrcm.org.mv , web: www.hrcm.org.mv  

 
 

 

 ނޫސްބަޔާން 
  

ވަނަ މާްއދާއާއިެއއްޮގތްާވޮގތުގެ މަިތން ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ިމއަަހރުެގ ުފރަތަމަ ަދއުުރގެ ފުރަތަަމ  84ޤާނޫުނ އަސާީސެގ 

ަމޖިލީހުަގއި ިރޔާސީ ބަާޔްނ ހުށަހެޅުމާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން ެގްނދިޔަ މުޒާަހރާ ަގއި ބަެއްއ ފަރާތްަތކުން ާޤނޫނު ައސާސީ ެގ ޖަްލސާަގއި ަރއްިޔތުންގެ 

ްނ މުޒާހަާރަގިއ އަމަ އެަތއް ބަޔަކަށް ައިނޔާވެ،  ކުގެ ސަބަުބން އެްއވެ ުއޅުމުގެ މިިނވަންަކމުގެ ަޙއްުޤ ބޭުނންކުރުމުގައި ަބެއްއ ފަާރތްތަކުެގ ޢަމަލުތަ

އެކިވަުރެގ އަިނޔާެވފަިއވާީތ އެކަްނ ހަރުަކށި ޢިބަރާތުްނ ިއތުުރ ފުލުުހްނނަށް  ފުލުހަކަްށ ބޮޑެިތ އަިނޔާތަްއ ލިބި  4ބެލެހެއްޓުަމްށ ަޙރަކާތްތެިރިވ 

ންކަމާއެކު ކުެރޭވ ކަމަކަށް ކުށްވެރިކޮްށ މިަފދަ ޢަމަުލތައް ަތކުރާރުވިޔަ ުނިދުނމަށާއި  މުޒާަހާރ ތަކާއި އެއްުވްނތަކަކީ ޞުލްޙަެވރި ޮގުތަގއި ައމާ 

  .ހެދުަމށް އިލްތިާމސް ކުރަމެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި، ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމާއި ޙައްޤުތައް، އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ، 
ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަޓިކް ވެއްޓެއް ޤާއިމްވެފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާވެ އިޙްތިރާމްކުރާ

އުފެިދފައިާވ ބޮޑެިތ ަމްއސަލަތަްއ ހައްލުުކމުގައި މަޝްވަާރގެ އުޫސުލ ގުިޅެގން  ހަަމނުެޖހުްނތަކާ ިސޔާީސ މިާހރު ހިނގަުމންާދ އެހެންކަމުން . ކަެމކެވެ

އިތުބާރު ޤާިއމްކޮްށ، ރައްޔިުތންެގ ޙައްުޤތަްއ ރައްާކެތރިކުރެވޭނެ ގޮތަްށ އެންމެާހ ފަރާްތތަކުން  އިސްކޮށް، ެއއްބަޔަކު އަނެްއ ބަެޔއްގެ މެދުަގއި

މިއަދު ަރއިްޔތުްނެގ މަޖިލީުހގަިއ ިހނގާދިޔަ ކަންަތއްަތކަކީ ޒަމާީނ ޑިޮމކްރަޓިކް މާޙައުެލއްަގއި ބަލައިަގެނވޭެނ ކަހަލަ . އަމަލުތައް ަބހައްޓަން ެޖހެެއވެ

، ާށއި ަމޖިލީހާއި، ަމޖިލީުހގެ ރަީއސާިއ މެމްބަުރްނގެ ަކރާމާތް ހިފެެހއްެޓވުމަކީ އިންާސނީ ޙައްުޤތަކުގެ ނަަޒރުން ބެލިކަުމަގިއ ވިަޔސްކަމެއް ނޫންކަމަ 

ާމންކަާމިއ ވީާމ ކުރިއަްށ ޮއތްަތުނގަިއ އަަމްނ އަ . ޤާނޫނުތަްއ ެނގެެހއްޓުުމެގ ނަޒަުރްނ ބެިލޔަސް، ވަަރށް މުހިންުމ ކަެމއް ަކމުަގިއ ދެކެންެޖހެެއވެ

  . އިސްކުރެުވމަކީ ަވރަށް މުހިންުމ ކަމެކެވެ މަސަލަްސކަމާއި މަްޝވަރާ  ސުލްޙަ

އަމަުލ  ިމއަދުމި ފުރުަސތުގަިއ، އަމަން ބަަލހައްަޓވާ ަފރާތްަތކުން، ހާއްަސޮކށް ފުލުހުން ައމަން ބެލެހެއްޓެުވމުަގއި 

  . ްނ މިކޮމިޝަުނން ފާހަގަޮކށް ަތޢުރީފް ކުަރެމވެަހއްަޓވާފަިއާވތީ އެކަކުރައްވާަފިއވާ ކެްތތެރިކަމާ، ޤާނޫާނ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުަތއް ބަ

މަުދަލށާއި ަތކެއްަޗށް ގެއްުލްނ ަވމްުނ ާދތީ މީގެ މީހްުނނަްށ ައިނާޔވެ އެކިފަރާްތަތުކގެ މިފަަދ ހަލަބޮިލ މާޙައުުލތަކުގައި، 

ަޤއަުއުމަގިއ . ވެްސ މިަފދަ ަޢމަލުތަުކން ދުރުހެިލވުަމްށ ޮގވާލަމެވެކޮމިަޝންުނ ކަންޮބޑުވުްނ ފަުއޅުކޮްށފައިާވ ފަދަިއން މިހާރު މިކުރިންެވސް 

އެްއވެސް ވަރަކަްށ ހަލަބޮލިކަން އުފެިދ ބިރުެވރިކަުމގެ ެތރޭގަިއ މާލޭަގއި ިދރިއުޅޭފަރާތްތަކަށް، އަިދ ޚާްއސަޮގެތއްގައި ކުޑަކިުދްނނަށާިއ މިަކމުަގއި 

ެދވޭ އަސަުރ ފޯަރުމން ދާތީ، ިމ ކޮިމޝުަނން ވަަރށް ކަންބޮޑުވާކަމާއި މިގޮތަށް ެމދުވެިރވިަޔ ޝާމިްލ ުނވާ އެަތއް ަބއެްއގެ ަޙްއުޤތަކަށް ޭއެގ ނޭ

  .ނުދީ، ސުލްޙަެވރި އަާމްނ ވެއްޓެްއ ޤާިއމް ޮކށްިދނުަމށް ެއންެމހާ ަފާރތްތަކަށް ޮގާވލަެމވެ 
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