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  ފެށުން. 1

މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ، މި ރިޕޯޓަކީ
ދަދަކަށް ޢަބިރުވެރިކަން އުފެދެމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާ މި ކޮމިޝަނަށް ގިނަ 

އާއި މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އެއްދުވަހުން ައނެއް ދުވަހަށް  ލިބެމުންދާތީ
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް  އިތުރުވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބައެއްގެ
ދުލުގެ ޢަ ޖިނާއީ ރާއްޖޭގެގެއްލިގެންދާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 

އިސްފަރާތްތަކާއި  ކަމާބެހޭލުވާގޮތަށް ތަމްސީނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް 
މުޖުތަމަޢުގައި ރައްކާތެރިކަން  މަޝްވަރާކޮށްއްޔާތަކާއެކު ޢިއަމިއްލަ ބައެއް ޖަމް

އެކުލަވާލާފައިވާ ރު ދެނެގަތުމަށް ޚާއްޞަ ސަރވޭއެއް ކުުރމަށްފަހު ހުރި މިންވަ
  . ރިޕޯޓެކެވެ

ލަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން މިރިޕޯޓު އެކުލަވާ
މާބެހޭ ބައެއް އިސްވެރިން ސަރވިސްެގ ކަ މިކޮމިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

އި މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާ ޔާ އަލްފާޟިލްމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްމިކަމާ
މަޝްވަރާކޮށް މިކަމުގެ މުހިންމުކަން އެމަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަށް 

އްލުކުރަންޖެހިފައިވާ ޙައަދި މިކަމަކީ ވަރަށް އަވަހަށް  .ގެނެވިފައިވެއެވެ
ކަމެއްކަމަށާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން މުޖުތަމަޢުގައި 

ތަނުގެ  ،ޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިކުށްކުރުން އިތުރުވެ ރައް
ލުކުރުމަށް އްޙައަމަން އަމާންކަން ގެއްލެމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން 
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އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަށް އެމަނިކުފާނު 
ޤުތަކާބެހޭ ސަފީރު މިމަޝްވަރާގައި ސަރުކާރުގެ އިންސާނީ ޙައް .އެދިވަޑައިގަތެވެ

  . ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެެވ ފްޠީއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލަ

ލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޙާމިހާރުގެ ، މި ރިޕޯޓުގައި
ުމޖުތަމަޢުގައި ރައްކާތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ، މަސައްކަތްތަކާއި

މަދުކުރުމަށް  މަގުގައި މުޖުތަމަޢުން ކުށްކުރި، ކޮމިޝަނުން ކުރި ސަރވޭ އާއި
 ހިމަނާފައިހުށަހެޅުންތައް އި ފިޔަވަޅުތަކާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ އެޅިދާނޭ
  . ވާނެއެވެ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ކީ، ދަޞަޤްމި ރިޕޯުޓގެ މައިގަނޑު މަ
ގޮތުގެ މަތިން، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙު  ގައިވާ ވަނަ މާއްދާ 20

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ދަމަހައްޓައި އަދި އެ އާލާކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ސަރުކާރަށް އެކަންކަން ކުރިއެރުވުމަ
  . ހުށަހެޅުމެވެ
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  މުޖުތަމަޢުގެ އަމަން އަމާންކަމުގެ ޙާލަތު. 2

ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރި މިހާރުގެ  2.1
  ފަރާތްތައް

މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބު ހޯދުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ 
މިގޮތުން . ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނެވެ އިދާއިރާތަކާ

، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ތެރޭަގއިކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރި ފަރާތްތަކުގެ 
މިނިސްޓްރީ ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ

ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ، އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް، ، ނޭޝަނަލް ޕެރޯލް ބޯޑް، ސަރވިސް

  . ހިމެނެއެވެއްޔާތައް ޢިކާއި ބައެއް އަމިއްލަ ޖަމްކަމާބެހޭ ކޯޓުތަ

އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަކީ މިދެންނެވި މުއައްސަސާތަކުން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ 
  .ކަންތައްތަކެވެ

  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  2.1.1

ޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވާން ދިމާވާ މައިގަނޑު މައްސަލަތަކުގެ މުޖުތަމަ
 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ކުށްކުރުމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމާއި އެކުދިން 18، ތެރޭގައި

ނަމަވެސް މިކަންތައް މިހެންއޮތް . ލައްވައި ބޮޑެތިމީހުން ކުށްކުރުވުން ހިމެނެއެވެ
ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނޭ އެކަށީގެންވާ  ވިޔަސް ކުޑަކުދިން ކަމުގައި

 ޢުގެ ތެރޭގައި ގިނަވެގެންދާމުޖުތަމަ ކުދިން ނިޒާމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ
ކުދިންނާއި މައިންބަފައިންގެ  ޔަތީމުމިކުދިންގެ ތެރޭގައި  .އެވެކަމަށް ފާހަގަކުރި

ޢަށް މުޖުތަމައަދި މިފަދަ ކުދިން  .ވެސް ހިމެނެއެވެއަޅާލުން ނުލިބޭ ކުދިން 
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ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރަގަޅު  ފައިދާހުރި ރަގަޅު ކުދިންތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ފެންވަރު
ހިންގާނޭ ތަންތަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުށްކުރާ ކުދިން އިޞްލާޙުވުމުގެ 

  .ބަދަލުގައި ކަުށށް އަރައިގަތުން އިތުރުވެއެވެ

މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި 
 އެއްދުވަހުން އަނެއް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމާއި އެތަކެތި ބޭނުންކުރުން

 ޤުންމުވެގެން ދިއުމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް ޙައްޢާދުވަހަށް 
ންޖެހޭ އަދަބާއި އަދަބު ނުދެވުމާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ދޭ

މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް އަލުން އަނުބރާ ގެނައުމަށް ލިބެންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ 
  .ނެތުން ހިމެނެއެވެ ނޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިދެވޭ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ތަޙުޤީޤުކުރާ ގިނަ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު 
ނިމުމުންނާއި އަދި ބައެއް މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި 

މުން އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއެކު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވު
މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވުނު މީހާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 

 ޢުގެ ތެރެއަށް އަލުން ދޫކޮށްލާމުޖުތަމަކަމަށް ޤާޟީ ނިންމައި އެމީހުން  ނުފެންނަ
މިގޮތަށް . ޢުގައި ކުށް އިތުރުވުމަށް ދިމާވާ މައިގަނޑު އެއްސަބަބެވެމުޖުތަމަކަމީ 
މައްޗަށް ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން  އަށް ދޫކޮށްލެވޭ މީހުންގެޢުގެ ތެރެމުޖުތަމަ

އެކިއެކި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަކަން  އެމީހުން ތަކުރާރުކޮށް ތަފާތު
މިހެން މިދިމާވަނީ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު  .އެވެފާހަގަކުރި

  .ނަގާތީއެވެމުއްދަތެއް  މައްސަލައިގައި ޙުކުމް ކަނޑައެޅުމަށް ދިގު
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  އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2.1.2

މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ތަޢާރަޟްވާ ޤާނޫނުތަކާއި 
ޤަވާޢިދުތަކެއް ހުރިކަމީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ 

އި ޤަވާޢިދުތައް އެހެންކަމުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާ. ހުރަސްތަކެކެވެ
ޢުގައި ހިނގާ މަތަވީހާވެސް އަވަހަކަށް މުރާޖަޢާކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްގެން މެނުވީ މުޖު

  .ނެތްކަން ފާހަގަކުރިއެވެނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރެވެން 

  ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޕްރޮސެކިއުޓަރ 2.1.3

ހުށަހެޅޭ ގިނަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 
މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ނުފޮނުވި ލަސްވުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި 

 މިހާރު ޢަމަލުއިތުރުން  މީގެ .އް ފާހަގަކުރިެއވެދަތިތަ ގޮތުން ހުރި އިދާރީ
 ލާޙުތައް ގެނެވުން ލަސްވަމުންޞްށް ގެންނަންޖެހޭ އިކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުތަކަ

 ކަން ފާހަގަނުާވ ހެދިފައިހިންމު ބައެއް ޤާނޫނުތައް ބޭނުންވާ މުއަދި ދިއުމާއި 
  . ކުރިއެވެ

ޤާނޫނީ ގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ތެރޭގައި ހެއްކާއި ބެހޭ ޤާނޫނެއް ނެތުމުގެ 
ސަބަބުން މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ހެކި ވަޒަންކުރާނެ ނިޒާމެއް 

  . ނެތުން ހިމެނެއެވެ ޤާއިމުވަެފއި
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  ކޯޓު އީޖިނާ 2.1.4

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގައި ތަފާތު އެތަކެއް ޖިނާއީ ކޯޓަށް 
އެގޮތުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން . ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ

ކޯޓަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ނުލިބުާމއި، ކޯޓުން ބާއްވަން ބޭނުންވާ 
ނުންވާ ވަގުތުތަކުގައި ބޭއްވޭގޮތް ދަދަށް ބޭޢަމައްސަލަތައް ކޯޓުން ބޭނުންވާ 

ރުކޮށް ޟިޙާރުކޮށްދޭންޖެހޭ މީހުން ޟިޙާގުޅިގެން  އި، މައްސަލަތަކާނުވުމާ
ވާ އުފުލުމުގެ ޢުޒަމާނެއްގެ ފަހުން ދަ ނުދިނުމާއި، ހާދިސާ ހިނގާތާ އެތަްއ

 ވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި ހެކިން ހޯދަން ބަލާއިރު ހޯދާޢުސަބަބުން މައްސަލައިގައި ދަ
އްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާއި، ޤާނޫނު އަސާސީއިން ލާޒިމްކުރާ ކަންތަނުފެނު
ރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށް ނުދިނުމާއި، ތްތަކާއި އެހީތެރިކަން ފޯވަސީލަ

ކަންކަމީ، ޖިނާއީ ކޯޓަށް  އިއް ހެދިފައި ނެތުމާއި، މިއެންމެހަބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަ
. މުމުގައި، ކުރިމަތިވެފައިވާ ހުރަސްތަކެވެހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިން

 މަލު ކުރެވެމެންދާ ޤާނޫނުތަކާއިޢަކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛު ނުކުރުމާއި، 
ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ބޯނުލެނބުމުގެ  ދުތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭޢިޤަާވ

 .ފާހަގަކުރިއެވެހިވެގެންދާކަން ގައި ކުށްކުރުމަށް މަގުފަޢުސަބަބުން މުޖުތަމަ
މިގޮތުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔާަފރިކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާގެ ފުރުޞަތު 

ނުވާއިރު، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް މިދެންނެވުނު ފުރުޞަތުު  ޤާނޫނުގައި ދީފައި
ދެމުންދާކަމީ، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް 

ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުނުކޮށް  އަދި ކޯޓުން. ބޯނުލަނބާަކމުގެ ހެއްކެކެވެ
ށް ދޫކޮށްލާފައި ތިބުމުގެ ސަބަބުން އެންމެންނަކީ، ޤާނޫނުގެ ޢަކުށްވެރިން މުޖުތަމަ

ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަ ބައެއްގެ ޮގތުގައި ބަލައިނުގަނެވުމާއި، ކޯޓުތަކާއި މެދުގައި 
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ނިމީރުކަން އޮންނަ އިތުބާރު ކުޑަވުމާއި، މިގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފޮ
  . ވަނީ ނުވެފައެވެ ކުރެވޭގޮތް ސާސްޙުންމު ރައްޔިތުންނަށް އިޢާ

ތިރާމްކުރާ ޒިންމާދާރު ބަޔަކު ކަމާބެހޭ ޙްޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް އި
މުއައްސަސާތަކުގައި ތިބުމާއި، ތަރުބިއްޔަތާއި ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމަށް މިހާރަށްވުރެ 

ތުއްތު ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ޤީދާ ޢަހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، އިސްލާމީ 
އަށަގަންނުވައި، ބެލެނިވެރިންނާއި މުޅި މުޖުތަމަޢު ރަނގަޅުގޮތުަގއި 
ޒިންމާދާރުކޮށް ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

އުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ މަީހކުކަމުގައި ވެއްޖެނަމަ، ޤަދިވެހި  ،އަދާކުރާ
   .އެވެޢުގައި ކުށްކުރުން މަދުވެގެން ދާނޭކަން ފާހަގަ ކުރިމުޖުތަމަ

  ހައި ކޯޓު 2.1.5

ޢުގައި ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި، ކުށްކުރުމުގެ ކުރިންނާއި މުޖުތަމަ
ކުށްކުރުމުގެ ކުރިން . ޖެހެއެވެމުގެ ފަހުންވެސް ފިޔަވަޅު އަޅަންކުށްކުރު

ތިމާޢީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އިޖުއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، 
. މެކެވެގޮތުން ކުށްކުރަން ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަ

ން ދިމާވާ މައިގަނޑު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ޢުގައި ކުށްކުރަމުޖުތަމަ
ންވާ ތަން ކުޑަވުމާއި، އެކަށީގެ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން ނެތުމާއި، އުޅެންޖެހޭ

ލާޙުކޮށް ޞްޤާއިމްވެފައި ނެތުމާއި ބައެއް މައިންބަފައިން، ކުދިން އި ވަސީލަތްތައް
ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކުދިންގެ ޅަފަތުގައި ކުރަންޖެހޭ ތަރުބަވީ މަސައްކަތްތައް 
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ކުރުމަށް އިހުމާލުވުމާއި، އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ހަރުދަނާ އަސާސުގެ މަތީގައި 
  .މަށް ސަމާލުކަން ނުދެވުމުގެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރިއެވެކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރު

ޢުގައި މުޖުތަމަކުށްކުރުމުގެ ފަހުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން 
 ،އެގޮތުން. ދެއެވެކުށްކުރުން އިތުރުވަމުން ދުވަހަށް އެއްދުވަހުން އަނެއް

ބެހޭ ރުކާރުގެ ކަމާޛުކުރުމާިއ، ސަހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީ
އިދާރާތަކުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށް އެޅޭނެ 

ނުުވމުގައި ޛުތައް ތަންފީއަދި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނު. އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެވެ
އެފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެޅެން ހުރި ބަލައި،  ދިމާވާ ދަތިތައް ހޯދާ

ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން މިފަދަ މައްސަލަތައް  އް އަޅައި ކަމާބެހޭފިޔަވަޅުތަ
  .ކުރުމެވެ ޙައްލުކުރުމްަށ މަސައްކަތް

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ލަސްވުމުގައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ 
ފަރާތްތައް ޙާޟިރުނުކުރެވުމަކީ ހައިކޯޓުން ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ނުނިމި 

ބެހޭ މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ކަމާ އެހެންކަމުން ކޯޓަށް. ސަބަބެވެ ދިގުލަިއގެންދާ
އެމީހުންގެ ކުރަމުންދާ ޛުފަރާތްތަކުން އެއްބާރުލުންދީ، އަދި ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީ

 ނާފުއުކޯޓުގައި މައްސަލަ އިސްތި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރަން ބޭނުންނަމަ،

ނާފު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމަކީ އުގައި އިސްތިކުރެވެން އޮންނަ މުއްދަތު
ކުރަމުންދާ މީހުން  ޛުއަދި ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީ. ކަމެކެވެ މުހިންމު
ޢަށް ބޭނުންތެރި މުޖުތަމަޢަށް އެނބުރި އައިސް އެމީހުންނަކީ މުޖުތަމަ

ދަނާކޮށް، ބައެއްކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި، ޖަލުގައި ހިންގާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ހަރު



  ޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓްމުޖުތަމަ
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 ގޮތެއްގައި ދީނީ ތަޢުލީމާއި، މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށް ދާއިމީ

  .ފާހަގަކުރިއެވެކަން  ދިނުމަކީ މުހިންމުކަމެއް

  ޒްރމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަ 2.1.6

ވަމުން ދިއުމުގައި ޙުކުމް ކުރެވޭ ހުރިހާ މީހުން ރުމުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތު
ބައިތިއްބާނޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޖަލުތަކެއް ނެތުމާއި ޙުކުމް ކުރެވޭ 

. ފާހަގަކުރިއެވެމީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ރެިހބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ދެވެން ނެތްކަން 
ކުށުގެ  އެމީހަކު ކޮށްފައިވާ، މީގެ އިތުރުން މިހާރު ހުރި ޖަލަށް ލެވޭ މީހުން

މުގެ ސަބަބުން ވުބާަވތަށް ބަލައި އެކިބާވަތުގެ ކުށްކުރާ މީހުން ވަކިކޮށްފައި ނު
ކުދި ކުށްކޮށްގެން ޙުކުމް ކުރެވޭ މީހުން ޙުކުމް ތަންފީޛުވެގެން ޖަލުން 

އެމީހުން ކަމަށާއި،  ހޭނިފައިނިކުންނައިރު ހުންނަނީ ތަފާތު ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް 
 މިކަން ކުށްކުރުން ތަކުރާރު ކުރާ ސަބަބަކަށްއަލުން މުޖުތަމަޢަށް ނިކުމެ 

  .ވާކަމަށް ފާހަގަކުރިއެވެ

 މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަ މީހުންނަކީމުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރާ 
ދާއިރު އެމީހުންނަށް  ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންއެމީހުން ، ކަމަށްވާތީ

  .ފާހަގަކުރިއެވެކަމެއްކަން  ންމުހިމުހޯދައިދިނުމަކީ ފަރުވާގެ ފުރުޞަތު 

މަލު ކުރަމުންދާ ޤާނޫނު އަސާސީ ޢަދާއި މިހާރު ޢިވާޤަ ގެމީގެ އިތުރުން ޖަލު
ތިބޭ  ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންގެ ޝައްކު އުފެދޭތީ ރަޟްވާކަމުޢާއާއި ތަ

ނުހިންގޭކަން  ޤަވާޢިދު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ގެމީހުންގެ މައްޗަށް ޖަލު
 .ފާހަގަކުރިއެވެ



  ޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓްމުޖުތަމަ
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން  2.1.7
  ސަރވިސަސް

ޢުގައި ކުށްކުރާ މީހުން އިތުރުވަމުންދާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި މުޖުތަމަ
މިގޮތުން ޖަލަށް . ހިމެނެއެވެ ނުވުން ޛުޙުކުމް ކުރެވޭ މީހުންގެ ޙުކުމް ތަންފީ

ކުރުމަށްޓަކައި ގެންދެވޭނޭ  ޛުކުމް ތަންފީޖަލު ޙު، ޙުކުމްކުރެވޭ ހުރިހާ މީހުން
ލިބެންދެން  މިހާރު ހުރި ޖަލުން ޖާގަ، ފެންވަރުގެ ޖަލުތަކެއް ހެދިފައި ނެތުމާއި

ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ފްެނވަރެއްގެ ޖަލެއް ހެދެންދެންވެސް ގެންދާނޭ ތަނެއް 
 ދެއްގެދަނެތުމުގެ ސަބަބުން މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ގިނަ ޢަ

ޢުގައި މުޖުތަމަކުށްވެރިން ޖަލަށް ނުގެންދެވި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައާއި 
  . މިނިވަންކަމާއެކު އެބަތިްއބެވެ

ކުށްވެރިން  އުޅެމުންދާ މިނިވަންކަމާއެކުޢުގައި ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު މުޖުތަމަ
ބޭނުންވާ ފައިސާ  ނިންމުމަށްޓަކައިޖަލު  ފަށާފައިވާހަދަން  ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި

 މާފުށީ. މިހާރުވެސް ކ ،ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެޖަލު ހެދުން ހުއްޓިފައިވާއުިރ
ޖަލުގައާއި މާލޭ ޖަލުގައި ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށްވުރެ ގިނައިން 

މިގޮތަށް އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށްވުރެ . ފަާހގަކުރިއެވެގައިދީން ބޭތިއްބޭކަން 
ކޮށްފައިތިބޭ މީހުން އެއްތަނެއްގައި ތިބެންޖެހުމުގެ  ގިނައިން އެކިކުށްތައް

ކުދިކުށްތަްއ ކޮށްގެން މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ޖަލަށްލެވޭ މީހުން ޖަލުން  ،ސަބަބުން
ކުރެވުނު ކުށަށްވުރެ  ޛުދާއިރު އެމީހުންނަކީ ޙުކުމް ތަންފީ މިނިވަންވެގެން

ނަ ބަޔަކަށް ކަށް އަރައިގަންބޮޑެތިކުށްތަކަށް ތަޢާރަފްވެ އެފަދަ ކުށްތަ
  .ވެގެންދެއެވެ



  ޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓްމުޖުތަމަ
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  ސް ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަ 2.1.8

މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން 
ކެތި ބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަ، ތެރޭގައި ގިނަވުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތަކުގެ

. ފާހަގަކުރިއެވެއެންމެންންަށ ފަރުވާގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނަކަން 
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން އެކަމުން ދުރުހެލިކުރުވުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ 
ަފރުވާ އެމީހުންނަށް ފޯރުކޮށް ނުދެވުމަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މިހާރު 

މަލު ކުރެވެމުންދާ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު ކަމަށާއި އެ ޤާނޫނު ޢަ
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ، މެނުވީ ލާޙުކުރެވިގެންޞްއ

ވަނަ  2އެހެނީ އެ ޤާނޫނުގެ  .ދެވެން ނެްތކަން ފާހަގަކުރިއެވެފަރުވާއެއް 
ގައި މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް އެއް ގްރާމަށްވުރެ ) ށ(މާއްދާގެ 

 ކެތީގެ ވިޔަފާރިމަސްތުވާތަ، ގިނައިން މީހެއްގެ އަތުގައި ހުރެއްޖެނަމަ ބެލޭނީ
 2ވާއިރު، އެ ޤާނޫނުގެ  ކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓީކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

މަށްވުރެ ގިނައިން އެއްގްރާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ 
އެމީހަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ، މަސްތުވާތަކެތި އުަތގައި ބަހައްޓައިފިނަމަ

ފަރުވާގެ ބަދަލުގައި  ،އި ބެހެއްޓި މީހެއްކަމަށް ބަލައިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގަ
ާންމު ގޮތެއްގައި ޢ، ނަަމވެސް. މުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމް ކުރެވޭކަމެވެޢު

އޭގެ ވިޔަފާރި ނުކުރިނަމަވެސް އެމީހެއްގެ ، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހެއްނަމަ
  .ފާހަގަކުރިއެވެއަތުގައި އެއްގްރާމަށްވުރެ ގިނައިން މަސްތުވާތަކެތި ހުންނާނޭކަން 

ޙުކުމްކޮށް އަދި ޖަލުގައި ޙުކުމް ށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ޒުވާނުންނަށް ޖަލަ
ތަކުން އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ފަރާތްކުރަމުންދާއިރު އެމީހުންނަށް އެކި  ތަންފީޛު
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ތިބޭ މީހުންނާއި  ޖަލުގައި ބޮޑެތި ތަފާތު ކުށް ކޮށްފައި، ލިބިގެން ދިއުމާއި
އެއްތަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކޮށްގެން ޙުކުމް ކުރެވޭ މީހުން 

އަދި ޖަލުގައި ހޭދަވާ ދުވަސްތަކުގައި ފަރުާވގެ ފުރުޞަތު ނުލިބި  ،ތިބެންޖެހުމާއި
ބޭނުންކުރުމަށް މަސްތުވާތަކެތި ލިބުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް  އޭގެ ބަދަލުގައި

ކަނޑައެޅަިފއިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުވެގެން ޖަލުން ނިކުންނަ އިރު އެމީހުންނަކީ 
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން އެހެން ތަފާތު ކުށްތަކަށް ތައާރަފްވެ 

ވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި އަދި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުން
  . ފާހަގަކުރިއެވެމުޖުތަމަޢުގައި އެކި ކުށްތަށް ތަކުރާރުކޮްށ ކުރަމުންދާ މީހުންކަން 

ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް އިން ފަރުވާ ދެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ 
މީހުންނަކީ ފަރުވާއަށްފުަހ މަސްތުވާތަކެތި އިތުރަށް ބޭނުން ނުކުރާ މީހުންކަން 

 ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ކޮމިޔުނިޓީ ،ނަމަވެސް ކަމަށާއި ކުރެވޭފާހަގަ
ފަރުވާއަށް މާލޭގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކުގައި ބައެއް މީހުންނަށް މާލޭގައި 

 ނަމަވެސް، ހުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް އަމިއްލައަށް ހަމަޖެއްސެން ނެތް ކަމަށިާއ

އެމީހުން މާލޭގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން އަލުން 
މަސްތުވާތަކެއްޗަށާއި އެކި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަން މަޖްބޫރުވާކަން 

  .ފާހަގަކުރިއެވެ

  އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތައް 2.1.9

ށް އޭގެ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮ މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ . ފާހަގަކުރިއެވެވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން ގިނަކަން 
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އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ނުލިބި  މީހުންނެކޭވެސް އެއްފަދައިންމީހުންނަށް އެހެން 
ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޖަލު ޙުކުމަށްފަހު އަލުން  ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަން

މީގެ އިތުރުން . ފާހަގަކުރިއެވެދާކަން ކުށްކުރުމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަމުން
ކުޑަކުދިން ލައްވައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުވައި އޭގެ ބޭނުންކުރުވުމުގެ 

ގައި ުކށްކުރުން ގިނަވެގެންދާކަމީ، ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށް ޢުސަބަބުން މުޖުތަމަ
ދިމާވާންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ  މިހެން. އެޅޭ ވަރަށްބޮޑު ހުރަހެކެވެ

  . މުރުގެ ކުދިންނަށް ވެގެންދިއުމެވެޢުއެކުދިންނަކީ ޙުކުމް ނުކުރެވޭ 

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ގިނަ 
ކުށްވެރިންނާއި، ޝަރީޢަތް ދިގުލައިގެން ދިއމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް 

 ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކޮށްފައި ތިބި ގިނަ ކުށްވެރިންއިވާ ގިނަ ކުށްވެރިންނާއި ދޫވެފަ
ދޫވެފައި ތިބުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ތަކުރާރުކޮށް  މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް
  .ކަމެކެވެ ކުށްކުރާކަމީ ފާހަގަކުރެވޭ

ކުށްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނައީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މީހުންނަށްވެފައި އެފަދަ 
މެންގެންދާ ހަމައެކަނި އިދާރާއިން ހިންގާ ފަރުވާގެ ނަށް ފަރުވާ ދެހުންމީ

ބަލައި އެކަންތައް ރިވިއުކޮށް މޮނިޓަރ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަނީ ރަނގަޅަށްތޯ
ގެންދަނީ އެންމެ  ކުރާނޭ ފަރާތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އްެޕރޮގްރާމް ހިންގަމުން

  .ފާހަގަކުރިއެވެކަމެއްކަން  ގައިތޯ އެއީ ސުވާލު އުފެދޭގޮތު އެކަށީގެންވާ
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 2.2

ޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެ ޢާންމު ރަޢްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި މުޖުތަމަ
ކެއް ވާކަން މިރިޕޯޓުގައި ސަބަބުތަގިނަ ދުވެރިވާ ބިރުވެރިކަން އުފެދެން މެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޝްަވރާތަކާއި ކުރެވުނު ސަރވޭގެ އަލީގައި އިސްވެ 
ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  އޭގެ .ދިޔައެވެ ފާހަގަވެގެން

 .ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަން  ކުށްވެރިންޙުކުމް ކޮށްފައިތިބޭ  ޝަރީޢަތްކޮށް -1
 ދޫވެފައިތިބުންޢުގެ ތެރެއަށް މުޖުތަމަނުގެންދެވި 

ވައްކަމާއި ފޭރުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި  އިމާރާމާރީއާ -2
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުންފަދަ ބޮޑެތި ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި އަދި 

މަރުޙަލާ ދިގުދެމިގެން ދިއުމާއި ތަޙުޤީޤު  ގެހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން
 ސްވުންހިންގުން ލަ ޝަރީޢަތް އެމީހުންގެ މައްޗަށް

ޢުގައި ކުށްކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް މުޖުތަމަ -3
ކުށް ގިނަވަމުންދާ ސަބަބު ހޯދައި ދެނެގަނެ އިތުރުވަމުންދާއިރު، 

މިކަމަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން 
 ށީގެްނވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރުންއެކަ

މީހުންގެތެރެއިން  ޙުކުމްކޮށްފައިވާއެކިއެކި ކުށްކޮށްގެން ޖަލަށް ލުމަށް  -4
ޢުގެ ތެރެއަށް ދޫވެފައިވާ ކުށްވެރިންގެ މުޖުތަމަޖަލަށް ނުގެންދެވި 

އަރާފައިވާއިރު، އެމީހުން ހަިފއި  އަށްވުރެ މައްޗަށް 500ޢަދަދު 
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 ންވާއެކަށީގެޢުން އެކަހެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މުޖުތަމަހައްޔަރުކޮށް 
 ނުކުރެވޭކަން ގޮތެއްގައި

ބަންދުކޮށްގެން ޢުގެ ތެރެއަށް ދޫވެފައިތިބި ކުށްވެރިން މުޖުތަމަ -5
 ޖަލެއް ރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ނުވާކަން އެކީަށގެންވާވަރުގެ ގެންގުޅެވޭ

 ޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށްމުޖުތަމަ ޖަލަށްލެވޭ މީހުން އިޞްލާޙުކޮށް -6
 ޖަލުގައި ނުހިންގޭކަން އެކަށީގެންވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

ކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ ޛުޙުކުމްކުރެވޭ މީހުންގެ ޙުުކމް ތަންފީ -7
ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ދަށުން 
ހިނގާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބެލިޓޭޝަން 

ށްބޮޑަށް ބޮއްސުން ކަމަށްވާއިރު، އެތަނުގެ ހިންގުން ވަރަ ސަރވިސަސް
 ލާފައިވާކަން

އެއްވެސް ބިރެއްނެތި މަގުމަތީގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމާއި  -8
 .ޢުގައި ތަނަވަސްވެފައިވުންމުޖަުތމައެތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނާމެދު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މަސްތުވާތަ -9
 ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު ނޭޅޭކަން

 އި އޭގެ ގެއްލުންތައް އަންގައިނުރައްކާތެރިކަމާ މަސްތުވާތަކެތީގެ - 10
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ 

 ފެންނަމުން ނުދާކަން 

ހިކަމާއި ދިރިއުޅުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޯހިޔާވަ - 11
ދަރިންނަށް ބަބުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިަތކުގެ ސަ
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ގޮތެއްގައި އަޅާނުލެވުމާއި ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް  ގެންވާއެކަށީ
 ދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން

ޒުވާނުންނަށް ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މަދުވުމާއި ރަނގަޅު ގޮތުގައި  - 12
ފަދަ ގޮތަކަށް ވަސީލަތްތައް  ށް ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭޭނމުނިފޫހިފިލުވުމަ

 .ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނެތުން
ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އެންމެންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނާއި  - 13

  .ޤަވާޢިދުތައް ނުހިނގުން
ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިންވެސް  - 14

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް  މަލު ކުރެވެމުންދާޢަގިނަ ބަޔަކު މިހާރު 
 ާރމް ނުކުރުމުގެ ރޫޙު އުފެދެމުންދާކަންއިޙްތި

ންމު ވަރަށް މުހި ،ދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާޢަ ޖިނާއީ - 15
 ނެތްކަން ޤާނޫނުތަކެއް ހެދިފައި

 މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކުން އެކުލަވާލާ ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު - 16
 ނުދިނުންންވާ ސަމާލުކަމެއް ށީގެތަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަ

ދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ޢިވާޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާޢިދަކީ، އާންމު ޤަ - 17
 ގޮތުގައިެގ ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ ) 2008/6ޤާނޫނު ނަންބަރު (
 ކަމަށް ވާހިނދު އަދި މިކަމާމެދު އެހެން މަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިދެއްޢަ

ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފައިވާ ނުވާހިނދު، މި 
ހޭ ޖެމަލުކުރަންޢަޤަވިާޢދަކީ، ކޮންމެ ޤާނޫނަކާއި ޤަވާޢިދެއް ފަދައިން 

  .ޤަވާޢިދެއްކަން
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މުޖުތަމަޢުގައި ރައްކާތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް  3.2
  ކޮމިޝަނުން ކުރި ސަރވޭ

މި ސަރވޭއަކީ، މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އިތުރުވެ 
ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ އަމަން 

 ލްޙަ މަސަލަސްކަން ގެއްލެމުން ދިއުމުގެ ސަަބބުން އެތައްޞުއަމާންކަމާއި 
ގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދާކަން ބައެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އޭ

ހިސާބުތަކުަގއި އުޅޭ ޢާންމު  މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ، މާލޭގެ އެކި
  . ގުޅޭގޮތުން ދެކޭގޮތް ހޯދުމަށް ކުރި ސަރވޭއެކެވެ މިކަމާ ،ރައްޔިތުން

  ސަރވޭ ކުރިގޮތް 2.3.1

މީގެ ތެރެއިން . މީހުންނެވެ 1000ކު މިސަރވޭގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މުޅިއެ
މީހުންނަކީ  54.5%މީހުންނަކީ އަންހެނުންނެވެ، އަދި  %45.5

 76ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ އުމުރުފުރާ ބެހިގެންވަނީ . ފިރިހެނުންނެވެ
ކޮށްފައިވަނީ، މީހުންނަށް  ސަރވޭ ފުރިހަމަ. އަހަރާއި ދޭތެރޭގައެވެ 14 -

ތަންތަނާއި ގޭގެއަށް  އުޅޭ ންމުކޮށް މީހުން އެއްވެޢާގުޅައިގެންނާއި  ފޯނުން
    .ޒިޔާރަތްކޮށްގެނެވެ



  ޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓްމުޖުތަމަ
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  ނަތީޖާ ސަރވޭގެ 2.3.2

 ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭތަ؟ ތަނެއް ކީ އަމާންއަގެ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ .1

  
  ނޫނެކޭ  އާއެކޭ
57.3% 42.7%  

  

 42.7%ތަނެއް ނޫންކަމުގައި ދެކެނީ  ގައި ދިރިއުޅޭ ގެއަކީ އަމާންމާލޭ
ންމުކޮށް ދެކޭ ސަބަބުތަކަކީ ޢާނޫން ކަމުގައި މީހުން  ތަނެއް އަމާން. މީހުންނެވެ

 . ވެބޭނުންކުރުމެ) 11.2(%އަދި މަސްުތވާތަކެތި ) 19.1(%ވައްކަމާއި ފޭރުން 
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މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ގެއަކީ އަމާން ތަނެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ސަބަބުތަކަކީ
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 ؟މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ދުވާލު އެކަނި ނިކުމެ އުޅެން ބިރުގަނޭތަ .2
  

  ނޫނެކޭ  އާއެކޭ
%38.7 %61.3  

  

 38.7%އުޅެން ބިރުގަންނަނީ ގެ މަގުމަތީގައި ދުވާލު އެކަނި ނިކުމެ މާލޭ

ބިރުގަންނަ ސަބަބެއްކަމަށް އާންމުކޮށް މީހުން ދެކޭ ސަބަބުތަކަކީ . މީހުންނެވެ
   )11.40. (%އަދި ވައްކަން ނުވަތަ ފޭރުމުވެ) 11.80(% މާރާމާރީ
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މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ދުވާލު އެކަނި ނިކުމެ އުޅެން ބިރުގަންނަ ސަބަބުތަކަކީ



  ޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓްމުޖުތަމަ
 

23                                 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް         
 

 ؟މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ރޭގަނޑު އެކަނި ނިކުމެ އުޅެން ބިރުގަނޭތަ .3
  

  ނޫނެކޭ  އާއެކޭ
%61 %39  

  

 61%މަގުމަތީގައި ރޭގަނޑު އެކަނި ނިކުމެ އުޅެން ބިރުގަންނަނީ  ގެމާލޭ

ންމުކޮށް މީހުން ދެކޭ ސަބަބުތަކަކީ ޢާބިރުގަންނަ ސަބަބެއްކަމަށް . މީހުންނެވެ
އަދި ) 17.40(%އާއި ވައްކަން ނުވަތަ ފޭރުން ) 21.90(%މާރާމާރީ 

  )15. (%މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމެވެ
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މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ރޭގަނޑު އެކަނި ނިކުމެ އުޅެން ބިރުގަންނަ ސަބަބުތަކަކީ
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  ؟ކުރެވޭތަފުލުހުންނަށް އިތުބާރު  .4

  
  ނޫނެކޭ  އާއެކޭ

%49 %51  

  

މައިގަނޑު ސަބަބުތަކަކީ . މީހުން ފުލުހުންނަށް އިތުބާރެއްނުކުރެއެވެ %51
ފުލުހުންނާއި ބެހޭގޮތުން މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ނުރަނގަޅު ތަސައްވަރުގެ 

ފަރުވާކުޑަކޮށް  ށްފުލުހުން ކުރާ މަސައްކަތަ، )13(%ސަބަބުންނާއި 
އަދި ފުލުހުންނަށް ކަންކަމުގައި ޒިންމާ ނުނެގޭތީއެވެ ) 9.90(%އިހުމާލުވާތީއާއި 

%)9.70.( 

13%

9.90% 9.70%

4.70%

1.40% 1.30%
0.60% 0.50%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

ިވާ  
ިފައ

ލިބ
ެރޭ 

ދޭތ
ާއި 

ުންނ
ލުހ

ފު
ަރުން

ައްވ
ސ

 ތަ
ގަޅު

ުރަނ
ނ

ުވާ 
ފަރ

ށް 
ކަތަ

ސައް
 މަ

ކުރާ
ުވުން

މަލ
އިހު

ދި 
 އަ

ކޮށް
ކުޑަ

ެގުން
ާނުނ

ިންމ
ޒ

ުރުން
ދޫކ

ިން 
ްވެރ

ކުށ

ެވުން
ކުރ

ާރުނު
ތުބ

ި އ

މުން
ިނެތު

ިފައ
ލިބ

ބާރު

ުރުން
 ހ

ސަލަ
މައް

ުގެ 
ާނާތ

ޚިޔ

ުރުން
 ކ

ަނިޔާ
 އ

ްނަށް
ެރިނ

ށްވ
ކު
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ން ފެނިފައިވާ ންމު ރައްޔިތުންނަށް މުޖުތަމަޢުޢާއެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 
  ކުށްކުރުމުގެ ޙާލަތްތައް

ންމު ޢާއެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 
ން ފެނިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް މުޖުތަމަޢު

  ޙާލަތްތައް ކުށްކުރުމުގެ
  ފެނުނު  ނުފެނޭ

ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި މީހަކ2008ު .5
ނުވަތަ ބަޔަކު މަސްތުވާތަކެތި 

  :ބޭނުންކުރަނިކޮށް
%68.4  31.60%  

ތެރޭގައި މީހަކުގެވަނައަހަރ2008ު .6
ނުވަތަ ބަޔަކު މަސްތުވާތަކެތި 

  ނުންކޮށްގެން ހުއްޓާބޭ
%13.1  86.90%  

ތެރޭގައި މީހަކުގެވަނައަހުަރ2008 .7
ނުވަތަ ބަޔަކު މަސްތުވާތަކެތީގެ 

  :ވިޔަފާރި ކުރަނިކޮށް
%61.3  38.70%  

ތެރޭގައި މީހަކުގެވަނައަހުަރ2008 .8
  :ނުވަތަ ބަޔަކު މާރާމާރީ ހިންގަނިކޮށް

%40.3  59.70%  

ތެރޭގައި މީހަކުގެވަނައަހުަރ2008 .9
ނުވަތަ ބަޔަކު ތިމާ ނުވަތަ ތިމާގެ 

  :މުދަލަށް ގެއްލުންދީފައިވަނީ
%61.9  38.10%  
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އަހަރުގެ ތެރޭގައި މީހަކު ނޫނީ ބަޔަކު މަސްތުވާތަކެތި ވަނަ 2008
އަދި މަސްތުވާތަކެތި . މީހުންނަށް ފެނިފައިވެއެވެ 31.6%ބޭނުންކުރަނިކޮށް 

މީގެ އިތުރުން   .މީހުންނަށް ފެނިފައިވެއެވެ 86.9%ބޭނުންކޮށްގެން ހުއްޓާ 
އަހަރުގެ ތެރޭގައި މީހަކު ނޫނީ ބަޔަކު މާރާމާރި ހިންގަނިކޮށް ވަނަ 2008

  . މީހުންނަށް ފެނިފައިވެއެވެ %59.7
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އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް މުޖުތަމަޢުން ފެނިފައިވާ  
ކުށްކުރުމުގެ ޙާލަތްތައް
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ކުރަން ކެރޭ މިންވަރުރިޕޯޓް  

  ނޫނެކޭ  އާއެކޭ  ކުރަން ކެރޭ މިންވަރުރިޕޯޓް
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަނިކޮށް ނުވަތަ .10

 ވިޔަފާރިކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމަ ރިޕޯޓް ކުރަން
  ކެރޭނެތަ؟

%76.7  %23.3  

މާރާމާރީ ހިންގާ މަންޒަރު ފެނިއްޖެނަމަ ރިޕޯޓް .11
  ކެރޭނެތަ؟ ކުރަން

%77.7  %22.3  
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އާއިލާއަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ
ނަފްސަށް ގެއްލުން ދީފާނެތީ

އަދުލްއިންސާފު ގާއިމްކުރާ 
ފަރާތްތަކާއިމެދު އިތުބާރު 

ނުކުރެވުން
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މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަނިކޮށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި 
މީހުން  76.7%ކެރޭނެކަމުގައި ކުރަން  ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމަ ރިޕޯޓް

 މީހުންގެ 23.3%ބުނި  ަކމަށް ކުރަން ނުކެރޭނެ ރިޕޯޓް. ބުނެފައިވެއެވެ
ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ  މީހުން ސަބަބެއް 14.4%ތެރެއިން 
  . އިލާއަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެތީއެވެޢާފަރާތުން 

ކުރަން މާރާމާރީ ހިންގާ މަންޒަރު ފެނިއްޖެނަމަ ރިޕޯޓް މީހަކު ުނވަތަ ބަޔަކު
ކުރަން ނުކެރޭނެ  ރިޕޯޓް. މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ 22.3%ކަމުގައި  ނުކެރޭނެ
ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ  މީހުްނ ސަބަބެއް 15.4%މީހުންގެ ތެރެއިން  ބުނި ކަމަށް

ގެއްލުމެއް  އިލާއަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސަށްޢާކުށްކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން 
   .ލިބިދާނެތީއެވެ
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  ދޭން ކެރޭ މިންވަރު ހެކިބަސް

  ނޫނެކޭ  އާއެކޭ  ދޭން ކެރޭ މިންވަރު ހެކިބަސް
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަނިކޮށް ނުވަތަ .12

 ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމަ ހެކިބަސް ވިޔަފާރި
  ދޭން ކެރޭނެތަ؟

%65.9  %34.1  

މާރާމާރީ ހިންގާ މަންޒަރު ފެނިއްޖެނަމަ .13
  ދޭން ކެރޭނެތަ؟ ހެކިބަސް

%65.6  %34.4  

  

  

މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަނިކޮށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި 
މީހުން  65.9%ދޭން ކެރޭނެކަމުގައި  ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމަ ހެކިބަސް
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އާއިލާއަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ 
ނަފްސަށް ގެއްލުން ދީފާނެތީ

އަދުލްއިންސާފު ގާއިމްކުރާ 
ފަރާތްތަކާއިމެދު އިތުބާރު 

ނުކުރެވުން
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 މީހުންގެ 34.1%ބުނި  ކަމަށް ދޭން ނުކެރޭނެ ހެކިބަސް. ވެއެވެބުނެފައި
ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ  މީހުން ސަބަބެއް 23.9%ތެރެއިން 
  . އިލާއަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެތީއެވެޢާފަރާތުން 

ދޭން  މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު މާރާމާރީ ހިންގާ މަންޒަރު ފެނިއްޖެނަމަ ހެކިބަސް
 ދޭން ނުކެރޭނެ ހެކިބަސް. ވެއެވެމީހުން ބުނެފައި 34.4%ކަމުގައި  ނުކެރޭނެ
މީހުން ސަބަބެއްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ  25.8%ބުނިމީހުންގެ ތެރެއިން  ަކމަށް

އިލާއަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުމެއް ޢާކުށްކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން 
  . ލިބިދާނެތީއެވެ
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31                                 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް         
 

  ންމުވެފައިވާ މިންވަރަކީ ކޮބާ؟ޢާ އިތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް މާލޭގަ .14

ރުން މާލޭގައި ކުށްކު
  އާންމުވެފައިވާ މިންވަރު

  ދިމާނުވޭ  މަދު  ގިނަ

 އްމުންނަށް އުނދަގޫކުރުންޢާ
90.90%  %7.3  %1.8  

ތަކެއްޗަށް ގެއްލުްނ އިމުދަލާ
  ދޭކަން

88.50%  %8.4  %3.1  

 ހިންގްުނ  މާރާމާރީ
93.90%  %4.4  %1.7  

 މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން
98.80%  %0.4  %0.8  

ވިޔަފާރިމަސްތުވާތަކެތީގެ
  2.4%  1.0%  %96.60  ކުރުން

 ގުރޫޕް ހަދައިގެން ތިބުން
92.10%  %6.2  %1.7  
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މީހުން ދެކޭގޮތުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން މާލޭގައި  %98.8
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި . ންމުވެފައިވާ މިންވަރު ގިނައެވެޢާ
ގިނަ ކަމަށް މީހުން ) %93.90(އަދި މާރާމާރި ހިންގުން ) 96.60%(

  . ބުނެފައިވެއެވެ
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  ކޮބާ؟ ކީމުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަ .15

  މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތައް
i. ުނާޅާތީއާއި ކުށްވެރިން ދޫކުރާތީއާއި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅ

އަދި އިސްލާމްދީނުގައިވާ ގޮތުގެ ނުދެވޭތީ  ޙައްޤު އަދަބު
މަތިން ޙުކުމް ތަންފީޛުނުކުރެވޭތީއާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު 

  .ތަންފީޛުނުކުރެވޭތީ އަދި ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން

%51.4  

ii.  ިމަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާމީހުން ގިނަވުމުންނާއި އަދ
  .މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުން ގިނަވުމުން

%17.9  

iii. ް16.2% .ބެލެނިވެރިންގެ އިހުމާލުނ  
iv. ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތާއި ތަޢުލީމީ ފުރުޞުަތ 

ފިލުވުމުގެ  ނެތުން އަދި ޒުވާނުންނަށް މާލެތެރޭގައި މުނިފޫހި
ގޮތުން ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ކަންކަން ނެތުމާއި އިތުރު 

  .ފުރުޞަތުތައް މަދުވުން

%13.7  

v. ި12.2%  .ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުްނދީނީ އަޤީދާ ބަލިކަށިވުމާއި އަދ  
vi. ެއްކަމުގެ ދަތިތަކެގޯތިގެދޮރުގެ މައްސަލައާއި އ

  .ވުމުންރުތުއާބާދީ އިހުރެގެންކަމާއި އަދި 
%8.4  

  



  ޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓްމުޖުތަމަ
 

34                                 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް         
 

  

51.40%

17.90%

16.20%

13.70%

12.20%

8.40%

މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތައް

ކުށްވެރިން ދޫކުރާތީއާއި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނާޅާތީއާއި އަދަބު ނުދެވޭތީއާއި  ޙުކުމް ތަންފީޛު  
.ނުކުރެވޭތީއާއި އަދި ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން

.މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަވުމުންނާއި އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުން ގިނަވުމުން

.  ބެލެނިވެރިންގެ އިހުމާލުން

ޒުވާނުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައްނެތުން

.ދީނީ އަޤީދާ ބަލިކަށިވުމާއި އަދި ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން 

.ގޯތިގެދޮރުގެ މައްސަލައާއި އަދި އާބާދީ އިތުރުވުމުން 



  ޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓްމުޖުތަމަ
 

35                                 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް         
 

ކަމުގައި  މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެފައިވާ މައިގަނޑު އެއްސަބަބެއް
 އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުމީހުން ދެކެނީ އެއީ ކުށްވެރިން ދޫކުރާތީއާއި  %51.4

ނުދެވޭތީ އަދި އިސްލާމްދީނުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން  ނާޅާތީއާއި ޙައްޤު އަދަބު
ނުކުރެވޭތީ އަދި  ނުކުރެވޭތީއާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންފީޛު ޙުކުމް ތަންފީޛު

 މީގެ ިއތުރުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ. ކަމަށެވެ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން
) 17.9(%ނާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުން ގިނަވުމާއި މީހުން ގިނަވުމުން

ންމުކޮށް މުޖުތަމަޢުގައި ޢާއެއީ ) 16.2(%އަދި ބެލެނިވެރިންގެ އިހުމާލުވުން 
 . ކަމުގައި މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ ކުށްކުރުން އިތުރުވާ ސަބަބުތައް

 

 

 

 

 

 

 

 



  ޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓްމުޖުތަމަ
 

36                                 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް         
 

  ސަރވޭއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 2.3.3

 މީހުން ޤާބޫލުކުރާ 42.7%ގެއަކީ އަމާންތަނެއް ނޫންކަމުގައި  ދިރިއުޅޭ މާލޭގައި
މީހުން  38.7%ކަމާއި މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ދުވާލު އެކަނި ނިކުމެ އުޅެން 

ބިރުގަންނަކަމާއި އަދި މާލޭގެ މަގުމަީތގައި ރޭގަނޑު އެކަނި ނިކުމު އުޅެން 
ނެތް މިންވަރު  ކަންމީހުން ބިރުގަންނަކަމީ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރި %61

މާރާމާރީއާއި ވައްކަމާއި ފޭރުން އަދި މަސްތުވާތަކެތި . ކަމެކެވެ ދޭއަންގައި
ވާތީ،  ބޭނުންކުރުމަކީ، އެއްކަމަކުން އަނެއްކަމަކަށް މަގުފަހި ކޮށްދޭކަމަކަށް

މިކަންކަމަކީ ޤައުމީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ނަގައިގެން މިހާރުން މިހާރަށް 
  .ކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ ހައްލުކުރަންޖެހިފައިވާ

. އިން ދައްކައެވެ މީހުން ފުލުހުންނަށް އިތުބާރު ނުކުރާކަމަށް މިސަރވޭ %51
މީހުން ފުލުހުންނަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭ  9.90%އަދި މިމީހުންގެ ތެރެއިން 

ފަރުވާ ކުޑަކޮށް  ށްކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ އެއީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަ ސަބަބެއް
މީހުން  9.70%އަދި . ކަމުގައެވެ ންގެ ވާޖިބުތަކަށް އިހުމާލުވާތީއަދި ފުލުހު

ބުނެފައިވާގޮތުަގއި ފުލުހުންނަށް އިތުބާރުނުކުރެވެނީ އެއީ ފުލުހުންނަށް 
މިކަންކަން މިގޮތަށް އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް . ނުނެގޭތީއެވެ ކަންކަމުގައި ޒިންމާ

. ކަމެކެވެ ޖެހޭ ކޮށްލަންމީހުން ފުލުހުންނަށް އިތުބާރު ކުރާކަމީ ފާހަގަ %49
އަޅާބަލާއިރު  ންމުންނަށް އަނިޔާކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރިޔާޢާފުލުހުންގެ ފަރާތުން 

ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފައިވާކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، އެކަން 
މިގޮތުން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި . ވެސް ދައްކާފައެވެ ވަނީ މިސަރވޭއިން



  ޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓްމުޖުތަމަ
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ބައިވެރިވި  ބުނަނީ މިސަރވޭގައި މީހުންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރާކަމަށްތިބޭ 
  .މީހުންނެވެ 0.50%މީހުންގެ ތެރެއިން 

އި ބޭނުންކޮށްގެން ހުއްޓާ އަދި ންނާމަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަނިކޮ
ންމު ރައްޔިތުންނަށް މުޖުތަމަޢުގައި ޢާމަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަނިކޮށް، 

މިހާ . ހަގަ ކުރެވެއެވެވަރު ގިނަކަމަށް ސަރވޭއިން ފާފެނިފައިވާ މިން
ގޮތެއްގައި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގަިއ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި  ބޮޑުފާޅުކަން

. އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާކަމީ، ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ
ފިަނމަ، މިކަމުގެ އަދި މިކަން ހުއްޓުވުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅައި

އުމު ހަލާކުގެ ޤަފަތެއް އުފެދި މުޅި ޤާޘަގައި ކުށްކުރުމުގެ ޢުސަބަބުން މުޖުތަމަ
މިފަދަ . ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިގެން ހިނގައިދާނޭ

އްލެއް ޙަ ކުރިން މިކަމަށް އަވަސް އަދި ދާއިމީ އުުމ ދިއުމުގެޤަލަތަކަށް ޙާ
ންމު ރައްޔިތުން ޢާކުންނާއި ބެހޭ އިދާރާތަރުކާރުގެ ކަމާގެނައުމަށްޓަކައި ސަ

ތުތައް އެއްފަރާތްކޮށް ޙަލަޞްދުތަކާއި އަމިއްލަ މަޞަޤްއެއްބައިވެ ސިޔާސީ މަ
މިގޮތުން، . ވަނީ ޖެހިފައެވެ ތެރިކަމާއެކު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޞްއިޚްލާ

ން އެކަހެރިކޮށް ޙުކުމް ޢުޙުކުމްކުރެވޭ މީހުން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް މުޖުތަމަ
މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ  އްވަންދެން ބެލެހެއްޓުމާއި އެފަރާތްތަ ތަންފީޛު

އެސް ގެ .އާރ.ޕީ.ގެނައުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަކީ ޑީ
  .ވާތީ، އެއިދާރާ ހަރުދަނާކުރަން ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ޒިންމާއަަކަށް

މީހުންނަށް މާރާމާރީ  59.70%ބައިވެރިވި މީހުންގެ  އަދި މިސަރވޭގައި
ެގ ޢުދޭހަވަނީ، މުޖުތަމަ މިއިން. ހިންގަނިކޮށް ފެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
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ންމު ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން އޮތީ ވަރަށް ނާޒުކު ޢާއަމަން އަމާންކަމާއި 
ގެ އަމަން ޢުމުޖުތަމަ އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް. ލަތެއްގައި ކަމެވެޙާ

. ކަމާމެދުވެސް ސުވާލު އުފެދެއެވެ އަމާންކަން ބެލެހެއްޓެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް
ދާނަމަ، އެއްވެސް  ންމުވެގެންޢާއްގައި މާރާމާރީ ހިންގުން މިދަރަޖައަށް ޢެމުޖުތަމަ

ކަމާމެދުވެސް ސުވާުލ  ކުރެވިފައިވާ މާޔަތްޙިއްޤު ޙަފަރުދެއްގެ ދިރިހުރުމުގެ 
  . އުފެދެއެވެ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަނިކޮށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމަ އަދި 
މާރާމާރީ ހިންގާ މަންޒަރު ފެނިއްޖެނަމަ ރިޕޯޓް ކުރަން ކެރޭނެކަމަށް 

އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން  76%މިސަރވޭގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ެތރެއިން 
ކެރޭނެ ކަމުގައި  ޓް ކުރަންދަދެއްގެ މީހުން ރިޕޯޢަމިހާގިނަ . ބުނެފައިވެއެވެ
މީހުންނަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަނިކޮށް  32%ނަމަވެސް،  ބުނެފައިވީ

ކުރިކަމާމެދު  ނުނު ފަރާތްތަކުން މިކަން ރިޕޯޓްފެނިފައިވާކަމަށް ދައްކާއިރު އެފެ
އެހެނީ މިކުށްތައް މަދުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެއްދުވަހުން އަނެއް . އުފެދެއެވެ ސުވާލު
ނަމަވެސް،  އެހެން. ށް އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެދުވަަހ

. ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެންކަމަށް ބެލެވެއެވެ މިފަރާތްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ނުވަނީ
މީހުން ބުނާ  14%ކުރަން ނުކެޭރ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން، އެހެނީ ރިޕޯޓް
  .އް ދީފާނެތީއެވެއިލާއަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުމެޢާސަބަބަކީ، 

ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމަ އަދި  މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަނިކޮށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި
ކަމަށް  މާރާމާރީ ހިންގާ މަންޒަރު ފެނިއްޖެނަމަ ރިޕޯޓް ކުރަން ނުކެރޭނޭ

. ޖެހޭ ކަމެކެވެންއަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބުނާކަމީ، ކަންބޮޑުވާ 22%މިސަރވޭގެ 
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ގައި ޢުރު، ފާހަގަކުރެވެނީ ކުށްކުރާ މީހުން މުޖުތަމަމިކަމާމެދު ވިސްނާލާއި
ދޫވެގެން އުޅޭތީ އެމީހުންގެ ފަރާތުން ލިބިދާނޭ ގެއްލުމަކަށް ބިރުން ރިޕޯޓުކުރަން 

ކަމަށާއި، އަދި ރިޕޯޓު ކުރިނަމަވެސް، ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން  ނުކެރެނީ
އަދި . އުފެދެއެވެސުވާލު ، ނުކުރަނީތޯ ގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނާޅާތީ ރިޕޯޓްއެކަށީ
 ކުރާ ފަރާތުެގ މަޢުލޫމާތު ބައެއް ފަހަރަށް ސިއްރު ނުކުރެވޭތީ ޖެހިލުންވަނީރިޕޯޓް

 .ކަމަށްވެސް ބެލެވެއެވެ

މީހުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަނިކޮށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރަނިކޮށް  %34.1
 މީހުން މާރާމާރީ ހިންގާ މަންޒަރު ފެނިއްޖެނަމަ 34.4%ފެނިއްޖެނަމަ އަދި 

މިއީ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން . ނުކެރޭނެ ކަމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ ހެކިބަސް ދޭްނ
ކުމް ޙުކުށްކުރާ މީހުންގެ . ދަދެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެޢަބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު 

ތަންފީޛުނުކޮށް އެމީހުން މުޖުތަމަޢުގެ ެތރެއަށް ދޫކޮށްލުމުން، ހެކިބަސް 
އި އެމީހަކު ހެކިބަސް ނުދީ ހުންނަކަން ދޭމީހާއަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށްޓަކަ

އަށްވުރެ ގިނަ ކުށްވެރިން ޙުކުމް  500މިގޮތުން، . ފާހަގަކުރެވެއެވެ
އަދި . ތަންފީޛުނުވެ މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ދޫވެގެން އުޅޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެެވ

މިހާގިނަ ކުށްވެރިން މުޖުތަމަޢުގައި ދޫވެފައި ތިބުމަކީ، ކުށްކުރުމަށް އެހެން 
އަދި މިކަމުގެ . ނަށް ލިބޭ ހިތްވަރަކަށްވެސް ެވގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެމީހުން

  . ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގައި ބިރުވެރިކަން އިތުރުވެގެން ދެއެވެ

މީހުން މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެފައިވާ މައިގަނޑު  %51.4
އަކަށީގެންވާ އަދަބު ސަބަބެއްކަމުގައި ދެކެނީ އެއީ ކުށްވެރިންނަށް ޙައްޤު އަދި 

އަދި މީގެ އިތުރުން އިސްލާމްދީނުގައިވާ ގޮތުގެ . ކަމަށެވެ ނުދެވި ދޫކޮށްލާތީ
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40                                 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް         
 

މަތިން ޙުކުމް ތަންފީޛުނުކުރެވޭތީއާއި އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ހެދިފައި 
ސަރުކާރުން ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލާ . ކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ ނެތުމުން
ފަރާތްތަކަށް  ވެރިންނަށް އެކަށީގެންވާ އަދަބު ކަނޑަނާޅާ ައދި ކަމާބެހޭއަދި ކުށް

ކަމެއްކަމުގައި މީހުން  އެކަށީގެންވާ ބާރު ނުދެވުމަކީވެސް ކުށްކުރުން އިތުރުވާ
ން މެދުވެރިވަނީ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި ކުށްކުރަ 16.2. %ބެނެފައިވެއެވެ
. ކަމަށެވެ ތީލާތައް ނުބަރަށް ދަރިންގެ ކަންތައްވަ ބަލަންވާ ބެލެނިވެރިން

ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން ފައިދާ 
 ކަމާއި، މައިންބަފައިންނާއި ހުރިގޮތުގައި ކުދިންނަށް ޭގގައި ވަގުތު ހޭދަނުކުރެވޭ

ބެލެނިވެރިންނަށް ކުދިން ރަނގަޅަށް ތަރުބިއްޔަތު ނުކުރެވޭކަން ފާހަގަ 
 .ކޮށްފައިވެއެވެ
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 ހުށަހެޅުންތައް. 3

މި ހުށަހެޅުންތައް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމާބެހޭ 
ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކާއި ކޮމިޝަނުން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދި 
ދިރާސާއިން ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުހިންމު 

އަދި މި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި . ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ
ސަރުކާރާިއ ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް އެޅިދާނޭ 

  .ފިޔަވަޅުތައް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

  ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައްން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކު 3.1
އަދުލުގެ ނިޒާމާއި ގުޅިފައިވާ  ޖިނާއީ، ތުރުވުމަކީއިކުރުން މުޖުތަމަޢުގައި ކުށް
ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ އެހެން  ނުސީދާ، ނަމަވެސް ކަމެއްކަމުގައިވީ

އެއް އޮންނަ ޞާއްޙިތްތަކުގެ ޢަޖަމާނުަވތަ  ންމު ޖަމްޢިއްޔާޢާމުއައްސަސާތަކާއި 
ގިނަގުނަ އްލެއް ގެނައުމުގައި މި ދެންނެވި ފަރާތްތަކުން ޙަމިކަމަށް ، ކަމަކަށްވާތީ

މިގޮތުން ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި . ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިދާނެއެވެ
 .މިވަނީއެވެ

  އިން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 3.1.1

 އިމްކޮށްޤާނިންމޭނެ ނިޒާމެއް ޤީޤު އަވަހަށް ޙްމައްސަލަތަކުގެ ތަ -1
ފޮނުވުމުގެ ކަންތައް ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އުޕްރޮސެކިތައް މައްސަލަ

 .މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުން



  ޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓްމުޖުތަމަ
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 ދަށުން އެޤާނޫނުގެ ޤާނޫނާއި ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް -2
ރަނގަޅަށް އަހުލުވެރި ކުރުވައި  ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް ފުލުހުން

 . ކުރުވުން ންމުން ހޭލުންތެރިޢާ

 ހިންގުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްޤީޤު ޙުތަ މައްސަަލތަކުގެ ހުށަހެޅޭ -3
 .ލެއް ގެންގުޅުންޞޫއެއްއު ނެތި

މިގޮތުން  .ރަނގަޅުކުރުން މިހާރަށްވުރެ މިންގަނޑު އަޚުލާޤީ ފުލުހުންގެ -4
ލުހުން މިފަދަ އަޚުލާޤީ މަލާތްކޮށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ފުޢާންމުންނާއި މުޢާ

 . ންސަމާލުކަމެއް ދިނު ޞަމިންގަނޑު ގެންގުޅުމަށް ޚާއް

ޚިދުމަތް ލިބޭނޭގޮތް ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ  މީހުންއުޅޭ ކޮންމެ ރާއްޖޭގެ -5
 .ހަމަޖެއްސުން

ރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ލަސްނުކޮށް ޟިޙާ ކޯޓުތަކުން ޝަރުޢީ -6
 .ރުކޮށްދިނުންޟިޙާކޯޓަށް 

 ނިޒާމެއް ރަނގަޅު ބެލެހެއްޓޭނޭ މީހުން ބަންދުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤަށް -7
 . ޤާިއމްކުރުން

 .ބެލެހެއްޓުން ރަނގަޅަށް އަމާންކަން އަމަން ރަށުތެރޭގެ -8
 ގޮތެއްގައި ބޮޑު ހާމަކަން މިހާރަށްވުރެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލެވޭ -9

  .ނައްތާލުންރައްޔިތުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަކަށް އަވަހަށް 

 ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައްހުން ޖެނެރަލްގެ އޮފީ އުޓަރކިޕްރޮސެ 3.1.2

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  -1
ބޮޑެތި މިގޮތުން  .ފޮނުވުންޝަރީޢަތަށް އަވަހަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް 



  ޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓްމުޖުތަމަ
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ށް ޝަރީޢަތަށް ވާތައް އަވަހަޢުޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ދަ
 .ފޮނުވުމުގައި އިސްކަންދިނުން

 ނުވާތީ ފުރިހަމަ ޙުޤީޤުތަ ނުވަތަ ފުރިހަމަނުވެގެން މަޢުލޫމާތު -2
ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ، މައްސަލަތައް ނެތް ހުށަހެޅެން ޝަރީޢަތަށް

 .ންކަމާގުޅޭ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވު

ލަސްނުކޮށް ޝަރީޢަތް ވާތަކުގެ ޢުތުން ކުރައްވާ ދަދައުލަ އަތޮޅުތަކުގައި -3
   .ގެންދެވޭނޭ ިއންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން ކުރިއަށް

  ހުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް  ޖެނެރަލްގެ އޮފީއެޓަރނީ  3.1.3

ޤާނޫނު ތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ކަމާބެހޭ މަދަނީ  -1
ތަކުގެ ލަފައާއި އިދާރާޖަމާޢަތްތަކާއި ކަމާބެހޭ ރަސްމީ ، ޖަމްޢިއްޔާ

 . އިރުޝާދު ހޯދުން

ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި  ދުލުގެ ނިޒާމްގެޢަ ޖިނާއީ -2
 .ކުރުވުން ންމުން ހޭލުންތެރިޢާޤަވާޢިދުތަކާއި ދޭތެރޭ 

ކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ  ދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާޢަ ޖިނާއީ -3
ރައްޔިތުންގެ އަވަހަށް ޤާނޫނުތަާކއި ޤަވާޢިދުތައް ތައްޔާރުކޮށް 

ފާސްކުރުމަށް މަޖިލީހަށް އަދި ބިލްތައް އަވަހަށް . މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން
 .ބާރުއެޅުން

 އަްޔންޢަ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ބޮޑެތި ޖިނާއީ -4
ދިނުމުގައި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ  އްޔަންކޮށްޢަކޮށްދޭންޖެހޭ ވަކީލުން 
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ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެހީތެރިކަން މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހަކަމާއެކު 
 .ފޯރުކޮށްދިނުން

  ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް  ން ކޯޓު އީޖިނާ 3.1.4

ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް  -1
 .ންނިންމު އިބަލަވީއެންމެ އަވަހަކަށް 

ކުގެ ޝަރީޢަތްތައް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ މައްސަލަތަ ޖިނާއީ -2
ޖިނާއީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތަށް އިދާރީ ގޮތުން ތެރޭގައި ނިންުމމަށްޓަކައި، 

ޖެހޭނަމަ، ލަސްނުކޮށް މިފަދަ ބަދަލުތައް  ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން
 .ގެނައުން

 އެކަށައަޅައި ިމންގަނޑުތަކެއް ގެންގުޅެންޖެހޭނޭ ޙުކުމްކުރުމުގައި -3
 .އްޤުތަކުގެ ރޫޙާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުންޙަ އިންސާނީ

  ން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް  ހޯމްއެފެއާޒުމިނިސްޓްރީ އޮފް  3.1.5
 .ޖަލާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދަށް އަލުން އަމަލު ކުރަންފެށުން -1
އެމީހަކު ބަންދު ، މަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންހުތު ކުށުގެ އަތޮޅުތަކުން -2

އަތޮޅުތަކުގައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ، ކުރެވުނު އަތޮޅަކުން މައްސަލަ ބަލައި
ކުމް ޙުޝަރީޢަތް ހިންގޭ މައްސަލަތަކުގައި އަތޮޅުތަކުން ޝަރީޢަތްކޮށް، 

 . ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން ހަރުދަނާކުރެވި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރެވޭނޭ 

 ޖަލުތަކެއް/ބޮޑު ޖަލުފެތޭ  މިންގަނޑަށްއަޤްާވމީ ބައިނަލް ޖަލުތަކާބެހޭ -3
 .ގާއިމް ކުރުން
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 .ގާއިމްކުރުން އެއް"ހައުސް ހާފްވޭ" ފެންވަރެއްގެ ރަނގަޅު -4
ޤަވާޢިދުތައް  ހަދަންޖެހޭ އޭގެދަށުން ޤާނޫނާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނާއި ޖަލާބެހޭ -5

 .ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުން
ދުން ޢިރުކުރަންޖެހޭ މީހުން، ޤަވާޟިޙާ ކޯޓުތަކަށް ޖުަލން -6

 .ރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންޟިޙާ
 އަދާކުރެވޭނޭ މަސްއޫލިއްޔަތު މުވައްޒަފުންނަށް ތިބޭ ބަލަހައްޓަން ޖަލު -7

 .ގޮތަށް ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދީ ރަނގަޅު މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން
ކުށުގެ ބާވަތުން  ކުށްވެރިން ކުރަމުންދާ ތަންފީޛު ޙުކުމް ޖަލުގައި -8

  .ވަކިކޮށްގެން ގެންގުޅުން

ހުށަހަޅާ އިން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ  3.1.6
    ކަންތައްތައް  

 އެކަމުން ދުރުހެލި ،ފަރާތްތަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ -1
ރާވައި މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް  ހިންގޭކުރުމަށްޓަކައި 

 .ހިންގުން
މުޖުތަމަޢުން މަސްތުވާތަކެތި ނައްތުާލމަށްޓަކައި އާންމުންގެ މެދުގައި  -2

 .ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުންކުރުވުމުގެ  ހޭލުންތެރި
ކުޑަކުދިން ބޮޑުވަމުން އަންނަ މާހައުލަކީ ކުށުން އެއްކިބާވެގެންވާ  -3

 މާހައުލަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ބެލެނިވެރިންންަށ ހޭލުންތެރި އަމާން
 .ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން
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ވާނުންނަށާއި ގެ ތެރެއިން ފޯކަސް ގްރޫޕްތަކެއް އުފައްދައި ޒުޢުމުޖުތަމަ -4
އެކިފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި 

 .ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން
ރކަރސްގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާޮކށް ސޯޝަލް ވޯ -5

 .ށް ފޯރުކޮށްދިނުންތްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް މުޖުތަމަޢައެފަރާ

 ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް  ން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނު 3.1.7

އިޖުތިމާޢީ ދީނީ އަދި ދައުރުގައި ކުދީންގެ ކިބައިގައި  ރަސީމަދު -1
ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކުދިންނަށާއި އެކުދިންގެ  ރަނގަޅު އާދަތައް

 . ބެލެނިވެރިންނަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން

މަލު ކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ސްކޫލް ކުދިން ޢަ -2
އަހުލުވެރި ކުރުވައި އެކުދިންނަކީ ޤާނޫނުތަކަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަންތެރި 

 . މަސައްކްަތކުރުންމިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ދަރިވަރުންތަކަކަށް ހެދުމަށް 

 ދައުރުގައި އެކުދިންނަށް މަސައްކަތްތެރިކަން އުނގަންނައި ސްކޫލް -3
 . ދިނުން

ށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ އެ ޤަކުދިންގެ އަޚުލާ -4
ބަދަލުތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަކާމެދު 

 .ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުން
ލްތަކުގައި ސްކޫއްޤުތައް ހިމެނުމާއެކު ޙަގައި އިންސާނީ އުމީ މަންހަޖުޤަ -5

 .އިމްކުރުންގާފަެތއް ޤާޘަބިކުރާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ލޯ
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ށް ގެ ޖާގަ އިތުރުކޮލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ މަރުކަޒުޢުތަ -6
 ކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، އެކުދިންކުދިންނަބެލެނިވެރިންގެ އަޅާލުން ނުލިބޭ 

 .އެމަރުކަޒަށް ގެންދިއުން
ކުށްމަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ދަރިވަރުންނަށް ައމާޒުކޮށްގެން  -7

 .ހިންގުން

ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް 3.1.8
 އިން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް  

ޢުގައި މުޖުތަމަނުކުރާ ކުދިންނަށްވެސް  ރަސީ ދައުރު ފުރިހަމަމަދު -1
ދިނުމަށްޓަކައި ވޮކޭޝަނަލް  މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި

މުޖުތަމަޢުަގއި ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް  ނަކީއެކުދިންޓްރޭނިންގ ދީ 
 . ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހައިން ލިބެންހުރި ވަޒީފާތަކާ -2
 .ހިންގުންވަޒީފާތަކާ ބެހޭ ސެޝަންތަކެއް ރާވައި ، ދެނެގަތުމަށްޓަކައި

ހޭދަ  ދުރުހެލިކޮށް ފައިދާ ހުރިގޮތަކަށް ވަގުތުޒުވާނުން ކުށްކުރުމުން  -3
ނޭ މަރުކަޒުތައް ކުރެވޭނޭ ފަދަ ވަސީލަތްތައް ލިބެންހުންނާ

 .އިތުރުކުރުން
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 ހުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ 3.1.9

ދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނު ޢަ ޖިނާއީ -1
 . ތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފާސްކުރުން

 .ކުރުވުން ސަރުކުާރގެ ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތައް މިހާރަށްވުރެ ޒިންމާދާރު -2
މިކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓުތަކާމެދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި  -3

 .ހަމަޖެއްސުންނޭ އިންތިޒާމް ބަހުސްކުރެވޭ

އިން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  3.1.10
   ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް  

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ  ދުލުގެ ނިޒާމްޢަ އީޖިނާ -1
މުއައްސަސާތަކުން ރާވައި ހިންގާ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ 

 . ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ޖަމާޢަތްތަކުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ  ނުވަތައްޔާ ޢިމަދަނީ ޖަމް 3.1.11
 ކަންތައްތައް  

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުށްކުރުން  -1
 މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާމަދުކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް 

 .ރާވައި ހިންގުންގޮތެއްގައި 
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  އެހެނިހެން ހުށަހެޅުންތައް 3.1.12
އިޖުރާއަތު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު  އީޖިނާ -

ލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިއެކުލަވާލުމާއި 
މިޮގތުން ފާހަގަކުރެވޭ . ޤާނޫނުތައް އަވަހަށް ފާސްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

  ؛މުހިންމު ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި

 ހެއްކާ ބެހޭ ޤާނޫނު •

  ޤޫބާތުޤާނޫނުލްޢު •
  ޤާނޫނު ބެހޭ ޖަލާ •
 ޤާނޫނު ޕެރޯލް •

 ލެްއޞޫއު ފަރުވާދޭނެ މީހުންނަށް ބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި •
 ޤާނޫނު ބަޔާންކުރާ

ކުށުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނާއި ގެއްލުން ލިބޭ  އީޖިނާ •
 ލުތަކެއް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުޞޫތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އުޤުއްޙަމީހުންގެ 

 ޤާނޫނު ގުޅޭ ސަލާމަތްތެރިކަމާ ރައްކާތެރިކަމާއި މީހުންގެ ހެކިބަސްދޭ •

ޢުގެ އަމަން އަމާންކަމާއި މުޖުތަމައެފެއާޒަކީ ހޯމް އޮފް މިނިސްޓްރީ -
ޢާންމު ރަޢްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މަދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް 

އަށް އަވަހަށް  ވާތީ، އެމިނިސްޓްރީ ކަށްކުރަންޖެހޭ މިނިސްޓްރީއަ
  .މިނިސްޓަރަކު ހަމަޖެއްސުން

، ދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައިޢަ ޖިނާއީ -
ލެއްގެ ދަށުން، ތަޙުޤީޤުކޮށް، ޝަރީޢަތް ކުރުމުގައި ޞޫއެއްއު
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އިސްކަންދޭ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމާއެކު، މިމަޢުލޫމާތު 
  .ކުރުންޞާއްޙިފުރިހަމައަށް މެދުގައި  މިފަރާތްތަކުގެ

ވެސް  ދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންޢަ ޖިނާއީ -
ލު މަޢަދަށް ޢިމަލު ކުރުމާއި، މި ޤަވާޢަޤަވާޢިދަށް  އިޖުރާއަތުގެއީ ޖިނާ

އްލުކުރެވޭނެފަދަ ޙަމިކަންކަން  ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއްވާނަމަ،
 .ތަކެއް މި ޤަވާޢިދަށް ގެނައުންޙުލާޞްއި
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 ނިންމުން. 4

މި ރިޕޯޓަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން 
އޭގެ ތެރޭގައި، . މިކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެލިބިގެން 

އްޔާ ޢިލަ ަޖމްސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިސް ފަރާތްތަކާއި އަމިއް
އަދި މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި . ހިމެނެއެވެ ތްތައްވެސްޢަޖަމާ

 ބައިވެރިވިމިކޮމިޝަނުން ހެދި ސަރވޭގެ މަސައްކަތުގައި ވޮލަންޓިއަރކޮށް 
ތަކުގެ އެއްބާރުލުންވެސް ތު ދެއްވި ފަރާތްލޫމާޢުކާއި، ސަރވޭގައި މަފަރާތްތަ

 ތެރިޞްމިކޮމިޝަނުން ވަރަށް އިޚްލާފަރާތްތަކަށް ފާހަގަކޮށް މި އެންމެހާ 
  .ކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ

ގެ ޢުމި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށަްފއިވާ ހުށަހެޅުންތަކަކީ، މިހާރު މުޖުތަމަ
އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފު ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވައި ންމުވެފައިވާ ޢާތެރޭގައި 
ގެ އަމާންކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޢުމުޖުތަމަ

 ވާތީ، ކަމާބެހޭ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަންތައްަތކަކަށް
ހިންމު މަލުކުރުން އަވަސް ކުރުމަކީ މުޢަފަރާތްތަކުން މި ހުށަހެޅުންތަކަށް 

  .ކަމެކެވެ

 ------------------------------------- 


