
 

 

 2015 ިރޕޯޓުެ ެބހޭެ ަޙްއުޤަތކާެ ިއްނާސނެ  ިދެވިހާރްއޖޭގެެ

 ުޚާލސާެ

ަތުކގެެ ިސާޔސެ  ުޖްމޫހިރްއާޔައކެ  ިދެވިހާރްއޖޭގެެ ޓ  ެއެކވެެ ުދްސޫތރެ  ެއުކެލވޭެ ަމްއަޗށްެ ޕާ  ަރްއިޔުތްނގެެ ައަހރުެ ަވނަެ 2008. ިޑމޮްކެރސ 

ންެ އާެ ފްާސުކރިެ ަމިޖލ ުހންެ ަތއްެ ިގނަެ ާޤޫނުނައާސސ   ާޔމ ންެ هللاަޢްބދުެ. ަމުގަފިހެވެގްނިދަޔެއވެެ ިތާހަބަކށްެިއންެ ިރާޔސެ  ާވަދުކރާެ ޕާޓ 

( އޯެ.ޖެ .ެއންެ) ަޖްމިޢްއޔާެ ައިމްއލަެ ަމަސްއަކްތުކރާެ ާސަބަހށްެ ިހލޭެ. ާކިމާޔުބުކިރެއވެެ ިއްނިތާޚބުެ ިރާޔސެ  ައަހުރގެެ ަވނަެ 2013 ،ަޢްބުދްލަޤްއޫޔމްެ

ިޑްވސްެ ްޓާރންސޕެޭރްނސެ  ެއްއަކުމަގިއވާެ  ިއްނިތާޚބުެ ާޢްނމުެ ަމުހގެެ ާމިރޗްެ ައަހުރގެެ ަވނަެ 2014 ،ޮގުތންެ ާހަމޮކްށަފިއވާެ ިއންެ( ެއމްެ.ޓެ ) މްޯލ

ުޒުކުރުމަގއިެ ާޤޫނނުެ ިނާޒާމއިެ ާޤޫނނެ  ،ެއެހްނަނަމެވސްެ. ޮގަތެށވެެ ެދުފްށެފްނނަެ ިއްނިތާޒްމަތަކާކެއކުެ ަރނަގޅުެ ޭބްއވ ެ  ުހރިެ ަތްނފ 

 ުފިރަހމަެ ަފާރްތަތުކގެެ ަމަދނެ  ަކާމެބހޭެ ަވނެ  ާބުރަތއްެ ަމތެ ަސލާެ. ިލިބަފިއެވެއވެެ ިރޕޯުޓަތއްެ ަކުމގެެ" ަގތްެ ވޯޓުެ" ،ަސަބުބންެ ުއިނަކްނަކުމގެެ

 . ަދުށަގެއވެެ ާބުރގެެ

 ިނާޒމުެ ާޤިއްމުކުރުމގެެ ިއްނާސފުެ ަޢުދލުެ ،ެތޭރަގއިެ ަކްނަތްއަތުކގެެ ފަާހަގޮކްށެލވޭެ ެއްނމެެ ެތެރިއންެ ަމްއަސަލަތުކގެެ ެބހޭެ ަޙްއުޤަތކާެ ިއްނާސނެ 

ައށްެ ،އިެުކަޑުވމާެ ުއެފްއުދްނެތިރަކންެ ަގއިެ( ުޖޑ ިޝައރެ ) ޒުެ ިސާޔސެ  ުޖޑ ަޝރ   ،ަހްއަޔުރުކުރާމއިެ ަފާރްތަތއްެ ިސާޔސެ  ؛ަވެދަފިއުވާމއިެ ުނފޫ

ަޢްތަތއްެ ޭބްއވިެ ިޚާލަފށްެ ާޤޫނނާެ ޮގުތންެ ިއުޖާރއެ  މ ެގެތޭރަގއިެ  ،ަކނަޑެއުޅާމއިެ ުކްށެވިރްނަކުމަގއިެ ަފާރްތަތއްެ ިސާޔސެ  ެމުދެވިރޮކށްެ ަޝރ 

 . ިހެމެނެއވެެ ުހަރްސެއުޅންެ ުފުލުހންެ ޯކުޓަތާކއިެ ްނަކަމށްެިމިނވަެ ެއްއެވުއުޅުމގެެ ،ުކުރާމއިެ ފާޅުެ ިޚާޔލުެ

 ،ުފަރްއާސަރުކުރާމއިެ ޫންސެވިރްނަނށްެ ،ަޖްލުދުކުރާމއިެ ޮގުތންެ ުއޫޤާބެތްއގެެ ،ެތޭރަގއިެ ަމްއަސަލަތުކގެެ ެއެހިނެހންެ ެބހޭެ ަޙްއުޤަތކާެ ިއްނާސނެ 

ނެ  ،ައިނާޔުކުރާމއިެ ައްނެހުންނަނށްެ ،ަތފުާތުކުރާމއިެ ައްނެހުންނާނެމދުެ  ޮއިފަޝުލންެ ަސުރާކުރގެެ ،ުހަރްސެއުޅާމއިެ ިމިނަވްނަކަމށްެ ދ 

ޮގުތންެ ،ިލުބާމއިެ ިރޕޯުޓަތއްެ ަބިއެވިރވާަކަމށްެ ަޢަމުލަތުކަގއިެ ޮކަރްޕަޝްނގެެ  ަވޒ ފާގެެ ުބަރވެެ ަމްއަޗށްެ ިޚާޔުލަތުކގެެ ފުާޅުކރާެ ިސާޔސ 

 ާމަޙުއުލަގއިެ ަމަސްއަކުތގެެ ަވނެ  ަމަސްއަކްތެތިރންެ ިބދޭސެ  .ިހެމެނެއވެެ ަތފުާތުކުރންެ ެމުދަގއިެ ަމަސްއަކްތެތިރްނގެެ  ިބޭދސެ  ،ަތފުާތުކުރާމއިެ

 . ެވަފެއވެެ ިޝާކަރައަކށްެ ގެެ ްޓެރފިކްނގ ިހުއަމންެ ،ުކިރަމިތާލްނެޖހިެ ައިނާޔއާެ

 ިދުނަމށްެ ައަދބުެ ެއަފާރްތަތަކށްެ ުއުފލާެ ަދުއވާެ ެދޮކަޅށްެ ޮއިފަސުރްނނާެ ިސަފިއްނގެެ ުފުލުހްނާނއިެ ިހްނގިެ ަޢަމުލަތއްެ ައިނާޔެވިރަކުމގެެ

 . ައާޅަފިއުނެވެއވެެ ިފަޔަވެޅއްެ ެއްއެވސްެ ަސުރާކުރންެ

 ؛ޭއެގެތެރިއންެ. ިއްޙިތާރްމުކުރންެ ަނާޒަހަތށްެ ަންފުސގެެ ަފުރުދްނގެެ. 1 ެސްކަޝންެ

 :ިނުގަޅިއަގުތންެ ަޙްއޤުެ ިދިރުހުރުމގެެ ުއޫސެލްއެނތިެ ިޚާލަފށްެ ާޤޫނނާެ( ހ)

ުލުކރާެ ަސުރާކރުެ ުނަވތަެ ަސުރާކުރންެ  . ެނެތވެެ ިރޕޯެޓއްެ ަމާރަފިއވާަކުމގެެ މ ުހންެ ުއޫސެލްއެނތިެ ޮގުތންެާޤޫނނެ  ަޣިއރުެ ަފާރުތންެ ަތްމސ 

  ެގްއުލވުާލންެ( ށ)



 

 

 ަމހުެ ޯއަގްސޓްެ ައަހުރގެެ ަވނަެ 2014. ެނެތވެެ ިރޕޯެޓއްެ ެގްއުލާވާލަފިއާވަކުމގެެ މ ުހންެ ަމްޤަސަދްށަޓަކއިެ ިސާޔސެ  ،ިޚާލަފށްެ ައަހރާެ ަވނަެ 2014

ިޑވްެ ިމާހުރގެެ) ޫނުހގެެ ިމިނަވންެ ެގްއުލާވލިެ  ިދޔަެ ަމަސްއަކްތުކަރުމންެ ަޙްއުޤަތަކށްެ ިއްނާސނެ  ައދިެ ޫންސެވިރޔާެ( ިއްނެޑެޕްނެޑްނޓްެ ސްެމްޯލ

 ިމާހަތަނށްެ ާޙަލްތަތށްެ ެގްއުލނުެ ޭއނާެ ައދިެ. ުނެވެއވެެ ިލިބަފެއއްެ ުކިރެއުރެމއްެ ެއްއެވސްެ ަމްއަސަލައށްެ ގެެ هللاަޢްބދުެ ިރްލާވންެ ައުޙަމދުެ

 ަމހުެ ެސްޕެޓްމަބރ ެއދިެ ިދުނަމށްެ ަބަލއިެ ެއަކންެ ުތުޙަމުތޮކށްެ ިއުހާމުލވަާކަމށްެ ުފުލުހްނގެެ ެބުލުމަގއިެ ިމަމްއަސލަެ. ުނެވެއވެެ ާސުފުކެރިވަފެއއްެ

 ެބުލަމށްެ ެއަމްއަސލަެ ޮކިމަޝުނންެ. ުހަށެހިޅެއވެެ ަމްއަސަލެއއްެ ައށްެ( ޕ ައިއސެ ) ޮކިމަޝންެ ިއްނެޓްގިރޓެ  ޕިޮލސްެ ާޢިއާލިއންެ ިރްލާވުނގެެ

( ެއްނައިއސެ ) ޮކިމަޝންެ ިއްނެޓްގިރޓެ  ޭނަޝަނލްެ ުއެފްއދިެ ަބަދުލަގއިެ ޭއގެެ ައދިެ. ވެާލިވަފެއވެެއުެ ިމާހުރަވނެ  ެއޮކިމަޝންެ ،ެއްއަބްސިވަނަމެވސްެ

 . ުނެވެއވެެ ާހަމޮކްށަފެއއްެ ަމުޢޫލާމެތއްެ ެއްއެވސްެ ިއުތރުެ ަތުޙޤ ެޤްއގެެ ެއްއެވސްެ ުކރިެ ެއަމްއަސަލިއަގއިެ ިއންެ

 ިދުނންެ ައަދބުެ ަޢަމުލުކުރާމއިެ ޮގަތށްެ ަފދަެ ައްނނަެ ުއިނަކންެ ަތށްެަކާރމާެ ިއްނާސނެ  ުނަވތަެ ާލިއްނާސނެ  ،ަރުޙްމުކޑަެ ،ޯޓަޗރުކުރާމއިެ( ނ)

ންެ  ުއޫޤާބްތަތއްެ ެއެހިނެހންެ ަފދަެ ިލބޭެ ައިނޔާެ ިޖްސާމނެ  ،ަޖްލުދުކުރާމއިެ ެއެހްނަނަމެވސްެ. ަމާނުކެރެއވެެ ަޢަމުލަތއްެ ިމަފދަެ ާޤޫނުނައާސސ 

ުޒުކިރެއވެެ ައަދުބަތއްެ ަވުތގެެިމބާެ ޮއިފަޝުލންެ ާބުރަތުކގެެ ަސާލަމތެ  ައދިެ. ުހްއަދުކެރެވެއވެެ ާޤޫނނުެ  ޮއފްެ ޮކިމަޝންެ ަރިއްޓސްެ ިހުއަމންެ. ަތްނފ 

ިޑްވސްެ ެއމްެ) މްޯލ  އެެ ެދެމދުެ ަމާހއިެ ުޖަލއިެ ަމާހއިެ ޖޫންެ ައަހުރގެެ ަވނަެ 2014 ،ޮގުތންެ ިރޕޯުޓަގިއވާެ ެއްނިޓޯޓަޗރ ައަހރެ  ެދަވނަެ ގެެ( ެއްޗާއްރސ 

ިޑްވސްެ ަމްއަސާލަގއިެ 54 ެތެރިއންެ ަމްއަސަލިއގެެ 56 ޯޓަޗރގެެ ުހަށެހުޅނުެ ޮކިމަޝަނށްެ  ަމްއަޗށްެ ގެެ( ެއްމޕ ެއސްެ) ަސރިވސްެ ޕިޮލސްެ މްޯލ

 ަގއިެަބްނދުެ ،ަމްއަސަލައާކއިެ 13 ުތުހަމުތުކެރވޭެ ައިނާޔޮކްށަފިއާވަކަމށްެ ިޖްސާމނެ  ެތޭރަގއިެ ަހްއަޔުރުކުރުމގެެ ިމޮގުތންެ. ުތުޙަމުތުކެރިވަފިއެވެއވެެ

 ުތުހަމުތުކެރވޭެ ައިނާޔޮކްށަފިއާވަކަމށްެ ެތޭރަގއިެ ަހުޅާތުލުކުރުމގެެ ،ަމްއަސަލާއއިެ 26 ުތުކެރވޭެުތުހމަެ ައިނާޔޮކްށަފިއާވަކަމށްެ ުހިރިއރުެ ަބަހްއާޓަފއިެ

 ަމްއަސލަެ ެއއްެ ުތުހަމުތުކެރވޭެ ައިނާޔޮކްށަފިއާވަކަމށްެ ެތޭރަގއިެ ުރުކުރުމގެެާހޒިެ ޯކަޓށްެ ިއުތުރުކުރަމށްެ ުމްއަދތުެ ަބްނުދގެެ ،ަމްއަސަލައާކއިެ 15

 ައިނާޔިލުބނުެ ިހެމނޭެ ަމްއަސަލެއްއަގއިެ 10 ެތެރިއންެ ަމްއަސަލަތުކގެެ ުތުހަމުތުކެރވޭެ ިހްނިގަކަމށްެ ަމލުެޢަެ ޯޓަޗރގެެ ުފުލުހންެ. ިހެމެނެއވެެ

ެއމްެ. ުކިދްނެނވެެ ަދުށގެެ ައަހުރންެ 18 ުއުމުރންެ ަފާރްތަތަކކެ   ަމްއަސަލެއްއގެެ 37 ެތެރިއންެ ަމްއަސަލިއގެެ 56 ުހަށެހުޅނުެ ައށްެ ެއްޗާއްރސ 

 ައަހުރެތޭރަގއިެ ުތުހަމުތުކެރިވެގންެ ޭބުންނުކިރަކަމށްެ ާބުރގެެ ަނަހަމޮގުތަގއިެ ުފުލުހންެ. ުހަށެހުޅެނވެެ ުރަމށްެަދުޢާވކުެ ިންނުމަމްށަފހުެ ަތުޙޤ ޤުެ

އޯެ) ޮއފ ސްެ ެޖެނަރްލގެެ ްޕޮރިސިކުއަޓރ ަމްއަސަލެއްއަގއިެ ެއއްެ ުހަށެހުޅނުެ . ަޔޤ ްނޮކްށެދެއވެެ ެއޮއފ ުހންެ ަދުއވާުކަރުމްނާދަކަމށްެ ިއންެ( ޕ ޖ 

 ަމުގަމތ ަގިއެއމ ުހންެ ެގްނިދޔަެ ެސްނަޓަރށްެ ިޑެޓްނަޝންެ ަފާރްތަތއްެ ަހްއަޔުރުކެރުވނުެ ެއްއުވްނަތުކަގއިެ ަތުކގެެަފާރތްެ ިއިދޮކޅުެ ިސާޔސެ 

 ަމަސްއަކްތުކރާެ ަޙްއުޤަތަކށްެ ިއްނާސނެ  ިދެވިހާރްއޖަޭގއިެ ،ަޝުކވާަތެކއްެ ިގނަެ ައިނާޔޮކްށަފިއާވަކުމގެެ ަތޅާެ ުފުލުހންެ ަގިއަގއިެ

ިޑވްެ ަޖްމިޢްއާޔެއްއަކުމަގިއވާެ  ަމއިެ ުފުލުހްނގެެ ަފާރްތަތަކށްެ ެއެހންެ ައދިެ. ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ( ެއްމޑ ެއންެ) ެންޓވޯރކްެ ިޑމޮްކެރސެ  ސްެމްޯލ

 . ަބާޔްނޮކްށަފިއެވެއވެެ ައިނާޔުކިރަކަމށްެ ަމުރަކުޒަގއިެ

 ެމއިެ ޭއެގެތޭރަގއިެ. ްއޮކްށަފިއެވެއވެެުތުހަމުތަތކެެ ިގނަެ ައިނާޔުކިރަކުމގެެ ެއަފާރްތަތަކށްެ ުފުލުހންެ ެއްއުވްނަތުކަގއިެ ަފާރްތަތުކގެެ ިއިދޮކޅުެ ިސާޔސެ 

 މ ުހންެ 200 ަހްއަޔުރުކރިެ ުތުހަމުތަގއިެ ިހްނިގަކުމގެެ ާމާރާމރެ  ުހަރްސެއިޅަކަމާށއިެ ވާިޖަބށްެ ުފުލުހްނގެެ ެއްއުވުމަގއިެ ޭބްއވިެ ުދަވހުެ ަވނަެ 01 ަމުހގެެ

 ައދިެ. ައިނާޔޮކްށަފެއވެެ ެއމ ުހްނަނށްެ ެއުޅުވަމްށަފހުެ ިބޑިެ ެއމ ުހންެ ުފުލުހްނަވނެ  ،ޮގުތަގއިެ ަބާޔްނޮކްށަފިއވާެ ެއަފާރްތަތުކންެ. ިހެމެނެއވެެ

 ެތޭރަގިއެވސްެުއަޅނދުެ ުފުލުހްނގެެ ަމުގަމތ ަގއިެ ެގްނިދޔަެ ެސްނަޓަރށްެ ިޑެޓްނަޝންެ ެއައްށަފހުެ ައިނާޔޮކްށަފިއވާަކަމާށއިެ ަގއިެަތނުެ ެއްއެވިތބިެ

 ޭއނާެ ަފުރވާިއންެ ިސްއޙ ެ ިލެބްނެޖހޭެ ުހިރިއރުެ ުދަގއިެަބންެ ޭއނާެ ައްނެހަނކުެ ެއއްެ ާމަބނޑުެ. ަބާޔްނޮކްށަފިއެވެއވެެ ައިނާޔުކިރަކަމށްެ

 މ ހާެ ެއައްނެހންެ ަދިރެވްއުޓުނަކަމށްެ ލުޭލަމްށަފހުެ ިއރުެ ުހރިެ ަބްނުދަގއިެ ަވްނެދންެ ުދަވސްެ 09 ަސަބުބންެ ޭއގެެ ،ަކަމާށއިެ ަމޫހޫރްމުކެރުވނުެ



 

 

 ަޝުކާވަތއްެ ުހަށެހުޅނުެ ުތުޙަމުތޮކށްެ ައިނާޔުކިރަކަމށްެ ުފުލުހންެ ަފާރްތަތަކށްެ ިއިދޮކޅުެ ެއްއުވުމަގއިެ ގެެ 01 ެމއިެ. ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ

ެއމްެ  ާޢްނުމޮކްށަފއިެ ިރޕޯެޓއްެ ިހަމަނއިެ ަކްނަކންެ ފަާހަގުކެރުވނުެ ޮކިމަޝުނންެ ިނަޔަލށްެ ައަހުރގެެ ަނަމެވސްެ. ަތުޙޤ ުޤުކިރެއވެެ ިއންެ ެއްޗާއްރސ 

އޯެ. ުނެވެއވެެ  . ިލިބަފިއުނވާަކަމެށވެެ ެހކިެ ަވަރށްެ ަދުއާވުކެރވޭެ ުގިޅެގންެ ިމުތުޙަމުތަތކާެ ުބެނަފިއަވނެ  ިއންެ ޕ ޖ 

 ައަހުރގެެ ަވނަެ 2014 ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝުނގެެ ުޖޑ ަޝލްެ .ުހްއަދުކެރެވެއވެެ ަގވާިއަދުކންެ ަޖްލުދުކުރންެ ޮގުތަގއިެ ުޢޫޤާބެތްއގެެ

 ަމްއަޗށްެ މ ެހްއގެެ 46 ،ަމްއަޗާށއިެ ުކްއެޖްއގެެ 06 ަދުށގެެ ައަހުރންެ 18 ުއުމުރންެ ޯކުޓަތުކްނަވނެ  ،ަދްއާކޮގުތަގއިެ ަތފްާސިހާސުބަތުކންެ

 ެއްއެވސްެ ައުރވުާލަމށްެ ުއުމަރށްެ ެއެހްނަނަމެވސްެ. ުޙުކްމުކިރެއވެެ ައުރާވުލަމްށެވސްެ މ ަހކުެ 76 ޯކުޓަތުކންެ. ިއްއާވަފެއވެެ ުޙުކމްެ ަޖްލުދުކުރުމގެެ

 . ުނެވެއވެެ ުޙުކްމޮކްށަފެއއްެ ަމްއަޗށްެ މ ެހްއގެެ

 ާޙަލތުެ ެސްނަޓުރަތުކގެެ ިޑެޓްނަޝންެ ަޖުލަތާކއިެ

 . ެފެތެއވެެ ަޖުލަތއްެ ިމްނަގނުޑަތަކށްެ ަބިއަންލައުޤވާމެ  ާޢްނުމޮގެތްއަގއިެ ،ްށެޖިހަފިއވ ަނަމެވސްެތޮެ ަޖުލަތއްެ

ަޢުތގެެ ަދުށންެ ާޤޫނުނގެެ ެޕޯރްލގެެ ަޖުލަތާކއިެ: ާޙަލތުެ ުޢްމާރނެ   ުޙުކމްެ ެޖެހނެ  ަބިއިތްއަބންެ ަގިއދ ންެ ަބްނުދުކެރވޭެ ަމުރަޙާލަގއިެ ަޝރ 

ުޒުކަރުމންެ ްނާނއިެ ައްނނަެ ަތްނފ  ިޑްވސްެ. ުނެވެއވެެ ަޢަމުލުކެރިވަފެއއްެ ުފިރަހަމަޔށްެ ިމޮގަތށްެ ެއެހްނަނަމެވސްެ. ަވިކްނެނވެެ ަގިއދ   މްޯލ

ެއސްެ) ަސރިވސްެ ަކެރްކަޝަނލްެ  ިއުތުރންެ މ ގެެ. ަޖެލވެެ ާމލޭެ ައދިެ ަޖާލއިެ ައްއޭސރިެ ަޖާލއިެ ާމުފށެ  ެއއެ . ަބަލަހްއަޓެއވެެ ަޖެލއްެ 03 ިއންެ( ެއްމސ 

ަޢުތގެެ ްނަނށްެ ވޭެަހްއަޔުރުކރެެ ަމުރަޙާލަގއިެ ަޝރ  ެއްސގެެ ިހްނަގނެ  ެސްނަޓރެވސްެ ިޑެޓްނަޝންެ ުހުޅާމލެެ ާޚްއސަެ ަގިއދ   ެބުލުމގެެ ެއްމސ 

ަޢުތގެެ ައދިެ. ަދުށްނެނވެެ ްނަނށްެ ަހްއަޔުރުކެރވޭެ ަމުރަޙާލަގއިެ ަޝރ   ަކްސޯޓިޑައލްެ ާމލޭެ ާއއިެ ެސްނަޓރ ިޑެޓްނަޝންެ ޫދިނދޫެ ާޚްއސަެ ަގިއދ 

ަޢުތގެެ ،ަޖުލަތާކއިެ. ްނެނވެެަދށުެ ެބުލުމގެެ ގެެ ެއްމޕ ެއސްެ ިހްނަގނެ  ެސްނަޓރ ްނަނށްެ ަހްއަޔުރުކެރވޭެ ަމުރަޙާލަގއިެ ަޝރ   ަގިއދ 

ެގްނވާެ ަމްއަސަލަތާކއިެ ޮތްއެޖުހުމގެެ ުހރިެ ެސްނަޓުރަތުކަގއިެ ިޑެޓްނަޝންެ ާޚްއަސޮކްށަފިއވާެ  ުނުވުމުމގެެ ާސުފާތިހރުެ ިމްނަގނަޑށްެ ެއަކށ 

 ަފާރްތަތުކގެެ ިއިދޮކޅުެ ާޚްއަސޮކށްެ. ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ ަލަތްއަގިއދ ންެަމްއސަެ ަދިތަތުކގެެ ުހރިެ ާތިހުރުވުމަގއިެ ަގިއންެ ަމްއަސަލަތާކއިެ

ެއސްެ. ުހަށެހިޅަފިއެވެއވެެ ަޝުކވާެ ިމާބަވުތގެެ ަފހުެ ަހްއަޔުރުކުރަމށްެ މ ުހންެ ަޢަދަދަކށްެ ިގނަެ ެއްއުވްނަތުކަގއިެ  ،ިނާޒަމކެ  ަޖލުެ ެއްމސ 

ްނގެެ 885 ާގްތަގނަޑަކށްެ  ަޖުލގެެ ަގިއދ ންެ 1513 ަމާހަހަމަޔށްެ ޯއަގްސޓްެ ،ުމަގިއވ ަނަމެވސްެކަެ ިނާޒެމއްެ ެހިދަފިއވާެ ާޖަގައށްެ ަގިއދ 

ެގްނވާެ ެސްނަޓުރަގއިެ ިޑެޓްނަޝންެ ޫދިނދޫެ. ަބްނުދުކެރިވަފިއެވެއވެެ ިނާޒުމެގެތޭރަގއިެ ްނަނށްެ ިޚުދަމތްެ ަފުރާވގެެ ިސްއޙ ެ ެއަކށ   ޭބުންނވާެ ަގިއދ 

 ަހްއަޔުރުކެރވޭެ ެއްއުވްނަތުކންެ ިއިދޮކުޅަފާރްތަތުކގެެ ާޚްއަސޮކށްެ. ެނެއވެެބުެ ިއންެ ެއްމޑ ެއންެ ެންތަކަމށްެ ިލެބންެ ެއައަވްސިމުނަގއިެ ިމްނަވަރށްެ

 ަވކ ަވކިެ ޮއިފަސުރންެ ަބަލަހްއޓާެ ަޖލުެ ޮގުތަގއިެ ަމުކރާެހާެ ިއންެ ެއްމޑ ެއންެ. ފަާހަގުކެރެވެއވެެ ިލެބްނެންތަކަމށްެ ިމިޚުދަމތްެ ަފާރްތަތަކށްެ

ފަެ ިޚުދަމްތަތއްެ ިމަފދަެ ައާމުޒޮކށްެ ަފާރްތަތަކށްެ  . ިއެވެއވެެފުޯރޮކްށދ 

ެއމްެ ިއްޚިތާޔރުެ ިޒާޔަރްތުކުރުމގެެ ަޖަލށްެ ޮގެތްއަގއިެ ާޢްނމުެ ުނލާެ ެއްނުގަމކާެ ުކިރންެ: ިހްނުގންެ ިއާދރެ   ަސުރާކުރންެ ައށްެ ެއްޗާއުރސ 

ެއމްެ ަރނަގުޅުކުރަމށްެ ންެކަެ ެއަކންެ ުގިޅެގންެ ުއިނަކްނަތްއަތކާެ ުހރިެ ަޖުލަތުކަގއިެ ައދިެ. ުހްއަދުކެރެއވެެ  ށްެަސުރާކރަެ ިއންެ ެއްޗާއުރސ 

 . ުހަށަހާޅަފެއވެެ ަވނެ  ުހަށެހުޅްނަތއްެ



 

 

 ޮއފްެ ޮކިމޓެ  ިއްނަޓރޭނަޝަނލްެ ަކުމަގިއވާެ ަޖްމިޢްއޔާެ ްކެރެސްނޓްެ ެރޑްެ ައދިެ ްކޮރސްެ ެރޑްެ ަބިއަންލައުޤވާމެ : މިޮނަޓރުކުރންެ ިމިނަވްނޮކށްެ

ުމަތއްެ ެމްނޓްެެއެސސްެ ެއެހިނެހންެ ަބިއަންލައުޤާވމެ  ައދިެ( ސެ .ާއރުެ.ސެ .ައއިެ) ްކެރެސްނޓްެ ެރޑްެ/ްކޮރސްެ ެރޑްެ ދަެ  ާޢްނުމޮކށްެ ަޖުލަތަކށްެ ޓ 

ންެ. ިދެނވެެ ުހްއދަެ ަސުރާކުރންެ ިޒާޔަރްތުކުރަމށްެ  . ިޒާޔަރްތޮކްށަފެއވެެ ަޖުލަތަކށްެ ެތޭރަގއިެ ަމުހގެެ ާމިރޗްެ ަވނެ  ޮކިމޓ 

  ިހެފެހްއުޓންެ ުނަވތަެ ަހްއަޔުރުކުރންެ ުއޫސެލްއެނތިެ( ރ)

 ިއިދޮކުޅަފާރްތަތއްެ ޮގުތންެ ިސާޔސެ  ،ަނަމެވސްެ ެއެހންެ. ަމާނަކެމެކވެެ ާޤޫނުނންެ ަމކެ ިހެފެހްއޓުެ ަހްއުޔުރުކުރާމއިެ މ ުހންެ ެނތިެ ުއޫސެލއްެ ަވކިެ

ުޒޮކްށަފެއްއުނެވެއވެެ ިމާޤޫނނުެ ަސުރާކުރންެ ަމްއަސަލަތުކަގއިެ ިހެމނޭެ ގެެ ެއޮގުތންެ. ަތްނފ  ުދގެެ ުމަޙްއަމދުެ ަރއ ސްެ ުކރ   ަބްނދުެ ަނޝ 

 . ފަާހަގުކެރެވެއވެެ

 ރުެަދއުެ ާބުރަތުކގެެ ަސަލާމތެ  ުފުލުހްނާނއިެ

 ެއްމޕ ެއސްެ ަފާރަތކެ  ައާދުކރާެ ިޒްނމާެ ާޤިއުމުކުރުމގެެ ަހަމެޖުހންެ ަދަމަހްއަޓއިެ ެވިރަކންެ ާޤޫނުނގެެ ،ާޢްނާމއިެ ައަމންެ ަސާލަމްތެތިރަކާމއިެ ާދިޚލެ 

ިޑްވސްެ. ަދުށްނެނވެެ ެއެފައރްޒގެެ ޯހމްެ ޮއފްެ ިމިންސްޓރެ  ައްނަނނެ  ިހްނަގުމންެ ެއްމޕ ެއސްެ. ެއވެެ  ފޯސްެ ިޑެފްނސްެ ޭނަޝަނލްެ މްޯލ

 ފުޯރޮކްށިދުނުމަގއިެ ެއހ ެތިރަކންެ ާޢްނުމްނަނށްެ ުގިޅެގންެ ާކިރާސަތާކއިެ ެއކިެ ،ަސާލަމާތއިެ ާޚިރޖެ  ައކެ ( ެއްމެއްނޑ ެއފްެ)

 ާޢްނމުެ ައަމންެ ާބްއވަާހުޅާތުލަތާކުގިޅެގންެ ިއިދޮކުޅަފާރްތަތުކންެ ،ަސާލަމާތއިެ ާދިޚލެ  ،ާޙަލްތަތުކަގއިެ ަބެއއްެ ،ަމްސޫއުލާވަފާރްތަކުމަގިއވ ަނަމެވސްެ

 ިއންެ ާޔމ ންެ ަރއ ސްެ ަގއިެ 28 ެސްޕެޓްމަބރ ،މ ެގެތޭރަގއިެ.  ެއެދެއވެެ ެއްމޕ ެއްސިއންެ ެއހ ެތިރަކަމށްެ ެއްމެއްނޑ ެއްފގެެ ާކެތިރުކުރަމށްެަރއްެ

ޑްެ  ެއްފގެެެއްމެއްނޑ ެ. ިހެމެނެއވެެ ަތުހގ ގުެ ިހްނުގނުެ ެދެމދުެ ަމާހއިެ ިޑެސްމަބރ ަމާހއިެ ޮއްކޯޓަބރ ުގިޅެގންެ ާހިދާސާއއިެ ޮގވިެ ެއްއެޗއްެ ޯބުޓަގއިެ ްސޕ 

 . ަރއ ުސްލުޖްމޫހިރްއާޔެއވެެ ައކެ  ޗ ފްެ ިއންެ ޮކާމްނަޑރ ގެެ ެއްމެއްނޑ ެއފްެ ައދިެ. ިމިންސަޓަރެށވެެ ިޑްފްނސްެ ިރޕޯުޓުކަރނެ  ޗ ފްެ

ެގްނވާެ ަފާރްތަތުކގެެ ަމަދނެ  ެބހޭެ ަކމާެ ަވނެ  ެއްމެއްނޑ ެއފްެ ާއއިެ ެއްމޕ ެއސްެ  ަހމަެނުެ ަޢަމުލަތާކއިެ ޮކަރްޕަޝުނގެެ ައދިެ. ަދުށަގެއވެެ ާބުރގެެ ެއަކށ 

 ަވނަެ 28 ެސްޕެޓްމަބރ. ެއުކަލާވެލިވަފިއެވެއވެެ ިނާޒުމަތެކއްެ ުފިރަހމަެ ަސުރާކުރަގއިެ ޮގެތްއަގއިެ ާޢްނމުެ ިދުނަމށްެ ައަދބުެ ަތުހގ ުގޮކށްެ ަޢަމުލަތއްެ

ޑްެ ުދަވުހގެެ  ޮކްންޓޯރލްެ ާބުރގެެ ުމގެެިހްނގުެ ެވިރަކންެ ަމްއަޗށްެ ެއްމެއްނޑ ެއްފގެެ ާއއިެ ެއްމޕ ެއސްެ ުގިޅެގންެ ާހިދާސއާެ ޮގވިެ ެއްއެޗއްެ ޯބުޓަގއިެ ްސޕ 

 ަވިކޮކށްެ ަމާޤުމންެ ަވހ ދުެ ޮކިމަޝަނރ ޕިޮލސްެ ުގިޅެގންެ ެއާހިދާސއާެ ަސުރާކުރްނަވނެ  ޮގުތންެ ިމާސެލްއގެެ. ޮގްސަފިއެވެއވެެ ާހަމެވެގންެ ޮއްތަކންެ

 ަރްސމ ެ ެނުރނުެ ުދަވހުެ ަވނަެ 2 ަމުހގެެ ޮނެވްމަބރ ިމއެ . ެއވެެަމާޤުމަތަކްށަބަދުލޮކްށފަެ ެއެހންެ ެވިރންެ ިޑޕާރްޓެމްނެޓްއގެެ 06 ެއްމޕ ެއްސގެެ

ުޒުކރާެ ާޤޫނނުެ. ައަދުބަތެކެކވެެ ެދުވނުެ ުގިޅެގންެ ަޢަމުލަތކާެ" ަފދަެ ެގްއލޭެ ިއުތާބރުެ ެމުދަގއިެ ާޢްނުމްނގެެ" ،ުބާނޮގުތންެ ަބާޔުނަގއިެ  ަތްނފ 

ަފިއަވނެ  ާބރުެ ަތުހގ ުގުކުރުމގެެ ަޢަމުލަތއްެ ަނަހމަެ ިހްނގާެ ުމަވްއަޒަފުހންެ ިއާދާރަތާކއިެ  ުއެފްއދިެ ެތޭރަގއިެ ަމުހގެެ ޮއްކޯޓަބރ ިލިބދ 

ައެށވެެ ަފިއވާެ ެއާބރުެ ުކިރންެ ޭއގެެ ެއއެ . ެއްނައިއސ  ގެެ ިލިބދ   ޭއަގއިެ ެބުލަމްށަފހުެ ަމްއަސަލަތއްެ ިއންެ ެއްނައިއސެ  ައދިެ. ަބަދުލަގެއވެެ ޕ ައިއސ 

ިޑްވސްެ ަތުހގ ުގުކުރަމްށަޓަކއިެ ިއުތަރށްެ ަމްއަސަލަތއްެ ިހެމނޭެ ުއްނުސެރއްެ ިޖާނއެ   ާބރުެ ުހަށެހުޅުމގެެ ށްެަސރިވްސއަެ ޕިޮލސްެ މްޯލ

ައށްެ  . ިލިބެގްނެވެއވެެ ެއްނައިއސ 

 ،ަމިޖލ ަހާށއިެ ަރްއިޔުތްނގެެ ަނަމެވސްެ ެއެހންެ. ެނެތވެެ ިނާޒެމއްެ ިމިނަވންެ ަބާލނެެ ަޢަމުލަތއްެ ަނަހމަެ ިހްނގާެ ާބުރަތުކންެ ައްސަކރެ 

ައށްެ  . ެރިވާދެނެއވެެަތުހގ ުގކުެ ަމްއަސަލަތއްެ ޮހްކޮކށްެ ެއޑްެ ުނަވތަެ ިހނެދްއަގއިެ ޭބުންނެވްއޖެެ ،ުޖޑ ަޝރ 



 

 

 ޮގތްެ ަޢަމުލުކެރވޭެ ެމދުެ މ ުހްނނާެ ަބްނުދުކެރވޭެ ިއުޖާރައްތަތާކއިެ ަހްއަޔުރުކުރުމގެެ

ެގްނވާެ ުކެށްއުކިރަކުމގެެ ުނަވތަެ ،ެފިނެގންެ ަމްނަޒރުެ ުކރިެ ުކށްެ ޮއިފަސަރށްެ ަމްސޫއުލވާެ ަހްއަޔުރުކުރުމަގއިެ ަދުށންެ ާޤޫނުނގެެ  ެއަކށ 

 ެއމ ަހކުެ ައަވަހަކށްެ ުކެރުވުނހާެ ަހްއަޔރުެ. ުނުކެރވެޭނެއވެެ ަހްއަޔެރއްެ މ ަހކުެ ެއްއެވސްެ ެމުނވ ެ ުށންެދަެ ައުމެރްއގެެ ޯކޓުެ ުނަވތަެ ެހިކުހެރެގންެ

ަގއިެ ެއްނުގަމށްެ ިލުޔުމންެ ަގިޑިއުރެތޭރަގއިެ 24 ެއްނުގާމެއކުެ ައނަގަބުހންެ ަސަބބުެ ުކެރުވނުެ ަހްއަޔރުެ . ަކނަޑެއިޅަފިއެވެއވެެ ާޤޫނުނައާސސ 

ަފިއވ ަނަމެވސްެ ުމުހަލަތށްެ ަގިޑިއުރގެެ 36 ަހްއގުެ ެއުދުމގެެ ަކފާާލަތށްެ މ ުހންެ ަހްއަޔުރުކެރވޭެ  ަހަމައުކންެ ެއއްެ ުއޫސުލަތއްެ ަކފާާލުތގެެ ،ިލިބދ 

ުޒޮކްށަފެއްއުނެވެއވެެ  ެއހ ެތިރަކންެ ަވކ ެލްއގެެ ާޤޫނނެ  ޭއާނައށްެ ަވުގތުެ ަހްއަޔުރުކެރވޭެ މ ަހކުެ ޮގުތންެ ާޤޫނުނަގިއވާެ ިއުތުރންެ މ ގެެ. ަތްނފ 

ަފިއާވަކންެިލބިެ ަހްއގުެ ިލިބަގުތުމގެެ  ޮބެޑތިެ ،ަނމަެ ެނތްެ ަތަނަވްސަކންެ ާމލެ  ަފާރުތގެެ ަރްއުދވާެ ަދުއވާެ. ައްނަގްނެޖެހެއވެެ މ ާހައށްެ ަހްއަޔުރުކެރވޭެ ،ދ 

 ުސާވުލުކރާެ ުފުލުހންެ މ ުހްނާނއިެ ަބްނުދުކެރވޭެ. ަހަމަޖްއަސެދިވާދެނެއވެެ ަވކ ަލކުެ ާޤޫނނެ  ޭއާނައށްެ ޯކުޓންެ ަމްއަސަލަތުކަގއިެ ިޖާނއެ 

 ާޢިއާލައށްެ މ ާހގެެ ަބްނުދުކެރވޭެ. ުހްއަދިދެނވެެ ަފާރްތަތުކންެ ަކާމެބހޭެ ާޢްނުމޮގެތްއަގއިެ ެއަކްނުކުރަމށްެ ުރަގއިެާހޒިެ ަވކ ެލްއގެެ ޫނނެ ޤާެ ަމުރަޙާލަގއިެ

 ަބްނުދުކެރވޭެ ،ަސަބބުެ ަހްއަޔުރުކެރވޭެ ަނަމެވސްެ. ައްނަގެއވެެ ުފުލުހންެ ާޢްނުމޮގެތްއަގއިެ ަގިޑިއުރެތޭރަގއިެ 24 ަހްއަޔުރުކެރުވުނަކންެ ޭއނާެ

 .ަކނަޑެއިޅަފެއްއުނެވެއވެެ ާޤޫނުނންެ ަބާޔްނޮކްށިދުނަމށްެ ާޢިއާލައށްެ ާހގެެމެ 

 ިއުތުރުކަރންެ ުމްއަދތުެ ަބްނުދގެެ ޭއާނގެެ ަހްއަޔުރުކުރަމްށަފހުެ މ ަހކުެ ެއޮގުތންެ. ަތްނެދެއވެެ ާޤޫނުނންެ ަބްނުދުކުރަމށްެ ަތުހގ ަގްށަޓަކއިެ

ގެެ ިންނުމަމށްެ ޮގެތއްެ ުމްއަދާތެމދުެ ަބްނުދގެެ ،ެއޭދަނމަެ  ަހްއަޔުރުކރިެ ަގިޑިއުރެތޭރަގއިެ 24 ަހްއަޔުރުކެރުވުނތާެ ޭއނާެ ،ެހްއާކެއކުެ ްނވާެެއަކށ 

 ޮއްނަނނެ  ާބރުެ ިންނުމުމގެެ ުކުރަމށްެ ަދުއވާެ ،ިބާނޮކށްެ ަމްއަޗށްެ ެހކ ގެެ ުހަށަހޅާެ. ުރުކަރްނެޖެހެއވެެާހޒިެ ޯކަޓށްެ ޭއނާެ ޮއިފަސރ

ަގެއވެެ ެޖެނަރްލގެެ ްޕޮރިސިކުއަޓރ  ަގިޑިއުރެތޭރަގއިެ 24 ެހކިެ ެއަފދަެ ަފާރްތަތަކށްެ ެބހޭެ ަކމާެ ަލަހްއޓާެބަެ ަކްނަތްއަތއްެ ަސާލަމތެ . ައްތަމތ 

 15 ުމްއަދތުެ ަބްނުދގެެ ަމިތންެ ެއުދުމގެެ ޮއިފަސުރގެެ ަހްއަޔުރުކރާެ. ިލިބެދެއވެެ ުފުރަސތުެ ޫދުކުރަމށްެ މ ހާެ ުކެރުވނުެ ަހްއަޔރުެ ،ުހަށޭނިޅްއެޖަނމަެ

ްނަނށްެ ާބރުެ ިއުތުރުކުރުމގެެ ުދަވުހންެ 15 ުދަވުހންެ  ަތުހގ ގުެ ،ެރޯކަޑާށއިެ ުކުށގެެ ިޖާނއެ  މ ާހގެެ ަހްއަޔުރުކެރުވނުެ ،ެއއެ . ްނެވެއވެެިލިބގެެ ާޤޟ 

 ަފާރުތންެ ޭއާނގެެ ުމްޖަތްމަޢށްެ ޫދޮކްށަލިއިފަނމަެ މ ހާެ ަބްނުދުކެރވޭެ ާބަވަތާށއިެ ުކުށގެެ ަހްއަޔުރުކެރުވނުެ ،ިހާސަބާށއިެ ޮގްސަފިއވާެ ުކިރައށްެ

 . ަފުހަގެއވެެ ެބުލަމށްެ ޮއްތތޯެ ުނަރްއަކެލއްެ

ންެ ެއުކެލިވަފިއވާަކަމށްެ ުއޫސުލަތއްެ ުފިރަހމަެ ަޢަމުލުކާރނޭެ ަހްއަޔުރުކުރުމަގއިެ : ަހްއަޔުރުކުރންެ ެނތިެ ުއޫސެލއްެ  ަޔގ ްނޮކށްެ ެއްނައިއސ 

ެގްނވާެ ،ެއެހްނަނަމެވސްެ. ައުރަވެއވެެ ްނަތއްެ ެއަކށ  ެޒްއުނުކެރެއވެެ ުފިރަހަމައށްެ ިމުއޫސުލަތއްެ ުފުލުހންެ ެނުތުމންެ ިލިބަފއިެ ަތްމރ  . ަތްނފ 

 ަހްފާތަތަކްށެވސްެ ެފިށެގންެ ިއުރޮކަޅުކންެ ަގޑިެ ަމދުެ ަބްނުދުކުރަމްށަފހުެ ޮގުތންެ ިއާދރެ  ުނަވތަެ ަތުހގ ަގށްެ ަހްއަޔުރުނޮކށްެ ޮގުތންެަރްސމ ެ

 ިއިދޮކޅުެ ިހަފނެ  ޭބުނންެ ިއުޖާރައްތަތުކގެެ ިމާބަވުތގެެ ުފުލުހންެ. ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ ަމްސަދުރަތުކންެ ަބްނުދޮކްށަފިއާވަކަމށްެ މ ުހންެ ުފުލުހންެ

 ޮއތްެ ަގއިެ 1 ެމއިެ. ުތުހަމުތުކެރެވެއވެެ ޮކްންޓޯރްލުކުރަމްށަކަމށްެ ަރާކްތަތއްެހަެ ޭގްނުގަތުކގެެ ުދުރުކުރަމާށއިެ ަމުގަމިތންެ ަސޕޯަޓުރންެ ަފާރްތަތުކގެެ

 ެމުނަމކެ ހިެ މ ުހންެ ިތބިެ ަބަލންެ ަމްނަޒރުެ ެނތްެ ުކެށއްެ ެތޭރަގއިެ މ ގެެ. ަހްއަޔުރޮކްށަފެއވެެ މ ަހކުެ 193 ުފުލުހްނަވނެ  ،ެއްއުވަމްށަފހުެ

ެގްނާވަކެމްއަކަމށްެ ެއމްެ ެއަކށ   ަދުއާވެއއްެ ެއްއެވސްެ ަމްއަޗށްެ ަފާރްތަތުކގެެ ަބެއއްެ ަހްއަޔުރުކެރުވނުެ ިމޮގުތންެ. ފަާހަގުކެރެއވެެ ިއންެ ޓ 

 2014 ްޕޮރްގާރަމކެ މިެ. ަބިއެވިރުކެރިވަފެއވެެ ަވނެ  ަގއިެ” ްޕޮރްގާރމްެ ުފުރަޞުތގެެ ެދަވނަެ“ މ ަހކުެ 100 ަބިއެވިރވިެ ެއްއުވުމަގއިެ ،ުއުފާލަފިއުނވާިއރުެ

. ްޕޮރްގާރެމެކވެެ ިހްނގާެ ައާމުޒޮކްށެގންެ ަފާރްތަތަކށްެ ުކްށުކރާެ ަފަހަރށްެ ުފަރަތމަެ ުޒާވުންނާނއިެ ،ަމުހަގއިެ ޮއްކޯޓަބރ ައަހުރގެެ ަވނަެ

ޯއިއންެ ،ުމްއަދަކްށަފހުެ ަކނަޑެއޅޭެ ުކިރންެ ަދުށންެ ިމްޕޮރްގާރްމގެެ  ަވކިެ ުކުރަމށްެދޫެ ަބްނުދންެ ެއއެ . ިންނަމެއވެެ ުނުކުރަމށްެ ަދުއވާެ ޕ ޖ 



 

 

 ުއޫސެލއްެ ަހުރަދނާެ ަޢަމުލުކާރނެެ. ިހެމެނެއވެެ ުނިހްނުގންެ ުކެށއްެ ިއުތރުެ ެތޭރަގއިެ ޭއގެެ. ަކނަޑެއުޅަމްށަފުހެއވެެ ަޝުރުޠަތެކއްެ

ޯއައށްެ ަމްއަސަލަތއްެ ެއްނެމަހއިެ ަމުގަފިހވެެ ޮކަރްޕަޝަނށްެ ަސަބުބންެ ަކނަޑެއިޅަފިއެނުތުމގެެ  ންެަފާރްތަތކުެ ިދާރާސުކރާެ  ުނފުޮނވަޭކންެ ޕ ޖ 

 .ފަާހަގުކެރެއވެެ

ގެެ ަސުރާކުރންެ ދުެ ުމަޙްއަމދުެ ަރއ ސްެ ުކރ  ދުެ ،ަހްއަޔުރޮކްށަފިއާވަކަމާށއިެ ެނތިެ ުއޫސެލއްެ ަނޝ   ާޤޫނނެ  ަބަހްއަޓްނެޖހޭެ ަބްނުދަގއިެ ަނޝ 

ުދގެެ ،ުނާވަކަމާށއިެ ެދްއިކަފއިެ ަސުރާކަރށްެ ުޙްއަޖެތއްެ  ުމަޙްއަމދުެ هللاްބދުެޢަެ ާޤޟެ  ަޢަމުލަކުމަގިއވާެ ުކުށގެެ ުތުހަމުތުކެރވޭެ ަމްއަޗށްެ ަނޝ 

 ުޔަނިއެޓޑްެ ަމހުެ ެސްޕެޓްމަބރުެ ުނާވަކަމށްެ ެދްއިކަފއިެ ަސުރާކަރށްެ ަހަމެއއްެ ާޤޫނނެ  ާވްނެޖހޭެ ަޢަމަލަކށްެ ެޓަރިރަޒްމގެެ ިހެފެހްއުޓަމކެ  ަގަދަކުމންެ

ދުެ ަފިއަވނެ ަކނަޑައޅާެ ްގޫރުޕންެ ވޯރިކްނގ. ިންނާމަފެއވެެ ަވނެ  ިއންެ ިޑެޓްނަޝންެ ާއިބްޓަރރެ  ޮއންެ ްގޫރޕްެ ަވރިކްނގ ޭނަޝްނސްެ  ަނޝ 

ުދގެެ ައދިެ. ަކަމެށވެެ ަމްގަސަދްށަޓަކއިެ ިސާޔސެ  ަހްއަޔުރޮކްށަފިއަވނެ  ައުތަގއިެ ިހްނާގަފިއވާެ ަމްއަޗށްެ ަނޝ   ޮގުތންެ ާޤޫނނެ   ަޝރ 

ައެތއްެ ިއްނާސުފެވރިެ ިމިނަވންެ  ިޚާލުފެވަފިއާވަކަމާށއިެ ިއުޖާރައްތަތާކއިެ ުފިރަހަމުކަރްނެޖހޭެ ުދގެެ ަޝރ   ުނާވަކަމށްެިހްނިގަފއިެ ަމްއަޗށްެ ަނޝ 

 ިތބިެ ެބްނުޗަގއިެ ަފނިޑާޔުރްނގެެ ެބލިެ ަމްއަސލަެ ެޖެނަރްލާއއިެ ްޕޮރިސިކުއަޓރ ޮގުތންެ ިމާސުލގެެ. ފަާހަގޮކްށަފިއެވެއވެެ ްގޫރުޕންެ ވޯރިކްނގ

ައުތގެެ ެއެހިނެހންެ ައދިެ ެހކިެ ުހަށެހުޅނުެ ަމްއަސަލިއަގއިެ،ުފުށެއުރެމްއާވަކަމާށއިެ ަމްސަލަހތުެ ެދެމދުެ ަފނިޑާޔުރްނނާެ ިތންެ  ިލުޔްނަތއްެ ަޝރ 

ަމށްެ ިދފާއެ  ައުތގެެ ،ަދިތަތާކއިެ ުހރިެ ިލިބަގުތަމށްެ ޓ  ަދށްެ ަދނިޑަވުޅަތުކަގއިެ ުމިހްނމުެ ަޝރ  ަފއިެ ެއހ ެތިރަކންެ ަވކ ެލްއގެެ ާޤޫނނެ  ަނޝ   ިލިބދ 

ަދށްެ ޯކުޓންެ ަހއިެ ައދިެ ،ުނުވާމއިެ  ިރޕޯުޓަގއިެ ްގޫރްޕގެެ ވޯރިކްނގ ުނިދުނންެ ުހްއދަެ ުރުކުރަމށްެާހޒިެ ެހިކެވިރންެ ައދިެ  ުހަށެހުޅަމށްެ ެހކިެ ަނޝ 

 ޫނސްެ ެނުރނުެ ުދަވހުެ ަވނަެ 30 ަމުހގެެ ެސްޕެޓްމަބރ ުނުކާރަކންެ ަޤޫބލުެ ަސުރާކުރންެ ިންނުމންެ ްގޫރްޕގެެ ވޯރިކްނގ. ފަާހަގޮކްށަފިއެވެއވެެ

ދުެ ިއރުެ ިނުމނުެ ައަހރުެ. ާހަމޮކްށަފެއވެެ ަވނެ  ަބާޔަނުކންެ  . ަބްނުދަގެއވެެ ުހރެ  ަނޝ 

ައަތށްެ ެލިވަފިއވާެުހުޅވާެ ާޢްނުމޮކށްެ ިއްނާސުފެވރިެ( ބ)   ޭނުޅންެ ުހަރސްެ ަޝރ 

ައަކށްެ ިމިނަވންެ ާޤޫނުނންެ ަފިއވ ަނަމެވސްެ ުޖޑ ަޝރ  ެއްއަކަމށްެ ުނެޖހޭެ ައަތަކށްެ ަވކިެ ިމިނަވންެ ުމިޅންެ ައކެ  ުޖޑ ަޝރެ  ،ުފުރަސުތދ   ުޖޑ ަޝރ 

ޒުެ ައށްެ ުޖޑ ަޝރެ  ައދިެ. ުނެބެލެވެއވެެ ޒުެ ަމާޤުމގެެ ިހުފާމއިެ ިރްޝަވތުެ. ފާޯރަފިއެވެއވެެ ުނފޫ  ުތުހަމުތަތެކއްެ ިގނަެ ޭބުންނުކުރުމގެެ ަނަހަމޮގުތަގއިެ ުނފޫ

ައށްެ  ަހިއޮކިމަޝަނރ ގެެ ދ.އ ެބހޭެ ަޙްއުޤަތާކއިެ ިއްނާސނެ  ،ަފާރްތަތުކްނާނއިެ ިއިދޮކޅުެ ،ޮއިފަޝުލްނާނއިެ ަސުރާކުރގެެ. ަރްއުދިވެއވެެ ުޖޑ ަޝރ 

 ެޖިހަފިއވާަކަމށްެ ައަތަކށްެ ަވކިެ ުޖިޑަޝރެ  ،ަފަހރުެ ެއކިެ ުކންެަޖާމަޢްތތަެ ަމަދނެ  ަހަރާކްތެތިރވާެ ިދެވިހާރްއޖަޭގއިެ ައދިެ ަބިއަންލައުޤވާމ ެ ،ާއއިެ

ގެެ. ުތުހަމުތޮކްށަފިއެވެއވެެ ުދގެެ ަރއ ސްެ ުކރ   ަކްނަކންެ ަވަށިއެގްނވާެ ުހރިެ ުގުޅންެ ަމްއަސަލާއއިެ ިޖާނއެ  ިދޔަެ ިހްނަގުމންެ ަމްއަޗށްެ ަނޝ 

 ޮނންެ ެއްނޑްެ އ ުކައިލޓެ  ،ލޯެ ޮއފްެ ޫރލްެ ގެެަރިއްޓސްެ ިހުއަމންެ ފޮރ ޮކިމަޝަނރ ަހއިެ ދަެ ޮއފްެ ޮއފ ސްެ ،ިދާރާސުކުރަމްށަޓަކއިެ

ލްެ ިރްޝަމވ ެ މޯނާެ ،ޗ ފްެ ްބާރްންޗގެެ ިޑްސްކިރިމޭނަޝންެ  ަތަޞްއުވުރުކެރިވަފިއަވނެ  ިނާޒމުެ ިއްނާސްފގެެ ަޢުދލުެ ،ިޒާޔަރަތްށަފހުެ ުކރިެ ަމހުެ ޭއްޕރ 

ޒުެ ިސާޔސެ  ޒުެ ޭބުރގެެ ައދިެ ޫނންެ ުފިރަހމަެ ފާޯރަފިއވާެ ުނފޫ  ިއްނަޓރޭނަޝަނލްެ. ަބާޔްނޮކްށަފެއވެެ ަވނެ  ަކަމށްެޮގުތަގއިެ ިނާޒެމްއގެެ ފޯރާެ ުނފޫ

ޖޭެ) ުޖިރްސްޓސްެ ޮއފްެ ޮކިމަޝންެ  ަމހުެ ޯއަގްސޓްެ ުގިޅެގންެ( ެއްސޭއެއްޗާއރުެ) ަރިއްޓސްެ ިހުއަމންެ ފޮރ ޭއިޝައްނސްެ ަސުއތުެ ާއއިެ( ައިއސ 

 ،ަސުރާކުރންެ ،ެފްނަނުމްނާދަކަމާށއިެ ަތންެދާެ” ަވުމންެ ިސާޔސެ  ިނާޒމުެ ާޤިއުމުކުރުމގެެ ިއްނާސފްެ ަޢުދލުެ“ ިންނާމަފިއަވނެ  ިރޕޯުޓަގއިެ ެނުރނުެ

ިޑްވސްެ ޮއފްެ ޕާރޓެ  ްޕޮރްގެރިސވްެ ެވިރަކްނުކރާެ ާޚްއަޞޮކށްެ ަވިކންެ  ުޖޑ ަޝރެ ” ުކިރެއުރުވަމށްެ ަމްސަލަހުތަތއްެ“ ެއަފާރްތަތުކގެެ ިއންެ މްޯލ

ެއުމންެ. ޭބުންނުކަރުމްނާދަކަމެށވެެ  ޮގުތަގއިެ ާބެރްއގެެ ިތްނަވނަެ ުއަލުތގެެދަެ ައްނަނނެ  ޭބުންނުކެރެވުމންެ ުޖޑ ަޝރެ  ފަާހަގޮކްށަފިއަވނެ  ޓ 



 

 

ާއެމދުެ ަރްއިޔުތންެ ަސްއތަެ ިއންެ 51 ޮގުތންެ ިރޕޯުޓަގިއވާެ ަމުހގެެ ޮއްކޯޓަބރ ައދިެ. ަކަމެށވެެ  ައަހރުެ ަވނަެ 2013. ުނުކެރެއވެެ ިއުތާބެރއްެ ުޖޑ ަޝރ 

 . ަސްއަތިއަގެއވެެ ިއންެ 41 ުހރެ  ެއަޢަދދުެ ެތެރިއންެ ަރްއިޔުތްނގެެ ަބިއެވިރވިެ ަސރވަޭގއިެ ެނުރނުެ

ެއމްެ އާެ ،ަގއިެ( ޫޔޕ ާއރުެ) ިރިވއުެ ޕ ިރައިޑކްެ ުޔިނަވރަސލްެ ުހަށެހޅިެ ައަހރުެ ަވނަެ 2014 ިއންެ ެއްޗާއުރސ   ަމިތންެ ެއްއޮގްތވާޮގުތގެެ ާޤޫނުނައާސސ 

ޢާެ ެއމްެ. ޮގާވާލަފެއވެެ ަވނެ  ޯހުދަމށްެ ަޙްއުލަތެކއްެ ާޤޫނނެ  ުކުރަމށްެ ެއްއޮގތްެ" ލޯެ ޮކަމންެ" ާއއިެ( ާޤޫނނުެ ިއްސާލމެ ) ަޝރ   ާހަމުކރާެ ިއންެ ެއްޗާއުރސ 

 . ެފްނަނަކަމެށވެެ ުކެރވަޭތންެ ޮގްތޮގަތށްެ ެއކިެ ަފަހރުެ ެއކިެ ިންނުމްނަތއްެ ޯކުޓަތުކގެެ ަސަބުބންެ ެނުތުމގެެ ެއްއޮގްތަކންެ ެއަފދަެ ޮގުތަގއިެ

މްެ ެއުކެލވޭެ ެމްނަބުރންެ ަފސްެ ގެެ ަވނެ  ޯކޓުެ ުސްޕރ   ަހއިެ. ަފެއވެެިމިނަވްނުކެރވިެ ުކެރވިެ ަވކިެ ާބުރންެ ުކރާެ ެވިރަކންެ ަދުށންެ ާޤޫނުނައާސސ 

މްެ ެތެރިއންެ ަމްއަސަލަތުކގެެ ިންނމާެ ޯކުޓންެ ދާެ ައުޑެއުހާމއިެ ަމްއަސަލަތއްެ ުކެރވޭެ ިއްސިތުއާނފްެ ޯކުޓަގއިެ ުސްޕރ   ުހަށެހޅޭެ ެއޯކަޓށްެ ސ 

މްެ ަމްއަސަލަތއްެ ުދްސޫތރެ   ުފަރަތމަެ ެގެނުވނުެ ާޤޫނަނށްެ ެބހޭެ ޯކުޓަތކާެ ،ަމްސެތރޭެ ިޑެސްމަބރ ައަހުރގެެ ަވނަެ 2014. ަބަލެއވެެ ޯކުޓންެ ުސްޕރ 

މްެ ަދުށންެ ިއްސާލުހގެެ  ަރްއިޔުތްނގެެ ،ުދަވްސެތޭރަގއިެ 3 ަމުދުކިރތާެ ައށްެ 5 ިއންެ 7 ަޢަދދުެ ަފނިޑާޔުރްނގެެ ިތބިެ ެބްނުޗަގއިެ ޯކުޓގެެ ުސްޕރ 

މްެ ަމިޖލ ުހންެ  ިއާވަކަމާށއިެިޚާލްފެވފަެ ަހަމަތކާެ ާޤޫނނެ  ަވިކުކުރުމަގއިެ ިމަފނިޑާޔުރންެ. ުދުރުކިރެއވެެ ަމާޤުމންެ ަފނިޑާޔަރކުެ ދެެ ޯކުޓގެެ ުސްޕރ 

ގެެ ިމަކަމކެ  ،ޫންނަކަމާށއިެ ެތެރިއންެ ިއުޖާރައްތަތުކގެެ ެދުފްށެފްނނަެ ެއަކްނޮކްށަފިއަވނެ  ” ހ ަނރުެ ޮބަޑށްެ ަވަރށްެ“ ިމިނަވްނަކންެ ުޖޑ ަޝރ 

 ެއްނޑްެ ަޖސްެޖަެ ޮއފްެ ިއްނެޑެޕްނެޑްނސްެ ޮއންެ ެރަޕރުޓައރ ްސެޕަޝލްެ ގެެ ދ.އ ަކެމްއަކަމށްެ ަކްނަކުމެގެތެރިއންެ ަދްއުކަވިއދޭެ ަވުމްނާދަކންެ

 ިގނަެ މ ެގެތެރިއންެ ،ަޢްއަޔުނޮކްށަފިއވާިއރުެ ަމާޤަމށްެ ުއުމަރށްެ ަފނިޑާޔުރންެ. ުބެނަފިއެވެއވެެ ަނުއލްެ ެގްބިރައލްެ ލަޯޔރސްެ

ާޢގެެ  ަފނިޑާޔުރްނަނކ ަހަމެއަކނިެ ެއއްެ ޮރުގންެ ާޤޫނނެ  ާޙިޞްލޮކށްެ ެސިޓިފެކެޓއްެ ޮރނުގންެ ަޝރ   ަފާރްތަތެކއްެ ާޙިސްލޮކްށަފިއވާެ ިޑްގރ 

ޢާެ ަސަބުބންެ ަފިރަތުނުވުމގެެ ަބަހށްެ ަޢަރބިެ ައދިެ ިއނިގޭރސިެ ެމިޖްސްޓޭރުޓްނަނށްެ ިގނަެ .ޫނެނވެެ  ަތުރަޖާމުކުރުމގެެ ާޤޫނނުެ ައދިެ ަޝރ 

ާޒުކެރވޭެ ައދިެ .ެނެތވެެ ިކަބިއަގއިެ ެއެމިޖްސްޓޭރުޓްނގެެ ާޤިބުލަކންެ  ެއްއަބއިެ ުކޅަެ ަބއިެ ަހަތރުެ ެތެރިއންެ ަފނިޑާޔުރްނގެެ ޮގުތަގއިެ ައްނާދ

ޑ ާއިއްނާނއިެ. ަފާރްތަތެކވެެ ުހރިެ ެރޯކުޑަތއްެ ުކުށގެެ ިޖާނއެ  ަފނިޑާޔުރްނަނކެ   ަޖާމަޢްތަތާކއިެ ަމަސްއަކްތުކރާެ ަޙްއުޤަތަކށްެ ިއްނާސނެ  ،މ 

ޯއަތުކންެ ުޑިކާޔަފެއވެެ ޮކިމަޝަނށްެ ަސރިވސްެ ުޖޑ ަޝލްެ ަޢްއަޔުނޮކްށަފިއާވތެ  ަމާޤަމށްެ ަފނިޑާޔުރންެ ާޤިބުލޫނންެ ަވނެ  ެއްނޖ   ަނުއްލގެެ. ފާ

 ެބެލިނެވިރަކުމގެެ“ ަފުހަގިއެވސްެ ަބަދުލުކުރަމށްެ ާޤޫނުނައާސސެ  ައަހރުެ ަވނަެ 2008 ،ުބެނަފިއަވނެ  ިޒާޔަރަތްށަފހުެ ައަހުރގެެ ަވނަެ 2013

 . ަކަމެށވެެ”ެދިމިތބިެ ެއަމާޤުމަތުކަގއިެ ަފާރްތަތއްެ ަޙވުާލެވިތބިެ ަމާޤުމަތކާެ ައދިެ ަޢްއުޔުނުކެރުވނުެ ަޝުރުޠުކެރވިެ ެތެރިއންެ ިނާޒެމްއގެެ

ގެެ  ެއެތެރުކުރާމއިެ ަހިތާޔރުެ ުހްއަދޫނންެ ައދިެ. ަހްއަޔުރުކިރެއވެެ ަމުހަގއިެ ެޖުނައރެ  ާނިޒމްެ ުމަޙްއަމދުެ ާކަނލްެ ަޓރިމިނސްެ ިޑެފްނސްެ ުކރ 

 ާނިޒްމގެެ({. ބ.)1 ައދިެ( ރ.)1 ެސްކަޝންެ. }ުޙުކްމޮކްށަފެއވެެ ަމްއަޗށްެ ޭއާނގެެ ަވނެ  ަމްސެތޭރަގއިެ ާމިރޗްެ ަދުޢާވަގއިެ ުކުށގެެ ެގްނުގުޅުމގެެ

ަޢުތަގއިެ ަޢާވެނަކަމށްެ ންެުކށުެ ޭއނާެ ،ަޝރ  ުމންެ ިދފާޢެ  ާނިޒްމގެެ ުހަށެހުޅަމށްެ ެހކިެ ުބނާެ ަބރ   ުފުރަޞތުެ ެއަކަމށްެަވނެ  ަހިއޯކުޓންެ  ެއުދުމންެ ޓ 

 . ެދޮކުޅަހާދަފެއވެެ ިދުނަމށްެ

ަޢްތުކުރުމގެެ  ުއޫސލުެ ަޝރ 

ަޢްތަތއްެ. ަކނަޑައާޅަފިއެވެއވެެ ންެާޤޫނނުެ މ ެހްއަކަމށްެ ަމުއޫސމުެ ޭއާނައކެ  ާސިބުތުނާވާހިހނަދކުެ ުކްށެވިރެއްއަކންެ މ ަހކެ  ުތުހަމުތުކެރވޭެ  ަޝރ 

ްނެނއްެ ިހްނުގުމަގއިެ ަޢްތަތއްެ ިގނަެ. ުނިތެބެއވެެ ޖޫރ  ަޢްތަތއްެ ައދިެ. ުހުޅާވަލިއެގްނެނެއވެެ ާޢްނުމޮކށްެ ާބްއާވަފިއަވނެ  ަޝރ   ިހްނާގަފިއަވނެ  ެއަޝރ 

ްނެވަފިއވާެ ޮރނުގންެ ާޤޫނުނގެެ ިޖާނއެ  ައދިެ ަމަދނެ  ،ަޝުރޢެ  ްނާނއިެ ަތްމރ  ަޢްތަތއްެ. ުޓްނެނވެެެމިޖްސްޓރޭެ ާޤޟ   ުއޫސުލަތއްެ ިހްނުގުމގެެ ަޝރ 



 

 

 ަޙޤ ަޤްތަތއްެ ުސާވުލޮކށްެ ަފނިޑާޔރުެ ަފާރްތަތާކއިެ ިހެމނޭެ ަމްއަސަލިއަގއިެ. ަގވާިއުދްނެނވެެ ަބަދުލަގއިެ ާޤޫނުނގެެ ަކނަޑެއިޅަފިއަވނެ 

ަޢުތގެެ ައދިެ. ަޙްއުޤިލިބެގްނެވެއވެެ ުމގެެަމަސްއަކްތުކރުެ ިދފުާޢަގއިެ ޭއާނގެެ ަފާރަތށްެ ިލބޭެ ަދުޢވާެ. ަމަސްއަކްތުކެރެއވެެ ޮއުޅްނިފުލަވންެ  ަޝރ 

 ެއްނެމަހއިެ ުހރިެ ުގުޅންެ ަމްއަސަލއާެ ައދިެ. ިލިބެގްނެވެއވެެ ަޙްއޤުެ ޯހުދުމގެެ ެއހ ެތިރަކންެ ަވކ ުލްނގެެ ާޤޫނނެ  ،ުހަށެހުޅަމާށއިެ ެހިކންެ ަމުރަޙާލަގއިެ

ަފިއެވެއވެެިލބިެ ަވކ ަލށްެ ެއަފާރުތގެެ ،ަފާރަތާށއިެ ިލބޭެ ަދުޢވާެ ުފުރަޞތުެ ެބުލުމގެެ ެހިކަތއްެ  ެހިކެވިރްނާނއިެ ުހަށަހޅާެ ަދުއަލުތންެ. ދ 

ންެ. ިލިބެގްނެވެއވެެ ަފާރަތށްެ ިލބޭެ ަދުޢވާެ ުފުރަޞތުެ ުހަށެހުޅުމގެެ ެހިކންެ ިދފުާޢަގއިެ ައިމްއލަެ ،ުސާވުލުކުރަމާށއިެ  މިެ ާޢްނުމޮގެތްއަގއިެ ުޖޑ ަޝރ 

ުޒުކެރެއވެެ ަޙްއުޤަތއްެ  . ެމުނވ ެއވެެ ަތެކްއަގއިެާޙަލތްެ ިއްސިތްސނާެ ަމދުެ ފަާހަގޮކްށެލވޭެ ެއއެ . ަތްނފ 

ޖޭެ ގެެ ،ޮގުތަގއިެ ފަާހަގޮކްށަފިއވާެ ިއންެ ެއްސޭއެއްޗާއރުެ ާއއިެ ައިއސ  ުދގެެ ުމަޙްއަމދުެ ަރއ ސްެ ުކރ   ާމިރޗްެ ައދިެ ެފްބުރައރެ  ަމްއަޗށްެ ަނޝ 

ަޢުތަގއިެ ިހްނގިެ ަމްސެތޭރަގއިެ ަމށްެ ފާޢެ ދިެ ުސވުާލުކުރަމށްެ ެހިކްނނާެ ުހަށެހޅިެ ަދުއަލުތންެ ަތުކާރުރޮކށްެ ަވނެ  ޯކުޓންެ“ ަޝރ   ުހަރސްެ ޓ 

ަމށްެ ިދފާޢެ “ ައދިެ.” ައާޅަފެއވެެ ަފިއުނެވެއވެެ ުފުރަޞތުެ ުހަށެހުޅަމށްެ ެހިކންެ ިދފުާޢަގއިެ ައިމްއލަެ ޓ   ަދުއަލުތންެ ަބުހންެ ެހކިެ ެއެހިކްނގެެ”ެއއ ެ.” ދ 

ުދގެެ ިއުތުރންެ ގެެމ ެ.” ިބާނޮކެށވެެ ަމްއަޗށްެ ިންނުމެމްއގެެ ިންނމިެ ައިމްއަލައށްެ ޯކުޓންެ ުނާދެނަކަމށްެ ަނފ ެވެގންެ ަދުޢވާެ ުކރާެ  ަވކ ުލންެ ަނޝ 

ަދށްެ ަވނެ  ަހިއޯކުޓންެ  ،ަތާނުޒުލުވުމންެ ަމްއަސަލިއންެ  ައުޑެއުހްނަތއްެ ަމްއަސަލިއގެެ ިދުނަމާކުނލާެ ުފުރަޞެތއްެ ަޢްއަޔުނުކުރަމށްެ ަވކ ެލއްެ ަނޝ 

ުދގެެ ،ައުޑެއުހުމަގއިެ ިއްސިތުއާނފްެ ަމްއަސަލިއގެެ ޭބްއުވނުެ ަމހުެ ެސްޕެޓްމަބރ. ެގްނޮގްސަފެއވެެ ުކިރައށްެ  ަމްއަސަލިއގެެ ަވކ ުލްނަނށްެ ަނޝ 

ަފިއުނެވެއވެެ ިލުޔްނަތއްެ ދުެ ައދިެ. ފުޯރޮކްށދ  ަފިއުނެވެއވެެ ަވކ ުލްނަނށްެ ުފުރަޞތުެ ިދފުާޢުކުރުމގެެ ަނޝ   .ދ 

ަޢުތަގއިެ ިއްސާލމެ   ަކންެެއހ ެތރިެ ަވކ ެލްއގެެ ާޤޫނނެ . ަބަލިއަގެނެއވެެ ާޤޫނނުެ ަމަދނެ  ާޙަލްތަތުކަގއިެ ުނވާެ ަކނަޑެއިޅަފއިެ ަހްއެދއްެ ަޝރ 

ަފިއެވެއވެެ ަޙްއޤުެ ިއްސިތުއާންފުކުރުމގެެ ުކްށެވިރްނަނށްެ ިއްއިވަފިއވާެ ުޙުކމްެ ިލިބަގުތާމއިެ  ާޤޫނުނންެ ިދެވިހާރްއޖޭގެެ ަމްއަސަލަތާކއިެ ޭރްޕގެެ. ިލިބދ 

 . ަމަހަމެއވެެހަެ ެހިކަބސްެ ައްނެހުންނގެެ ިފިރެހުންނާނއިެ ެމުނވ ެ ާޙަލްތަތުކަގއިެ  ެއެހިނެހންެ ުކެރިވަފިއވާެ ިއްސިތްސނާެ ަކނަޑެއިޅެގންެ

ްނާނއިެ ިސާޔސެ   ަގިއދ ންެ ަހްއާޔރ 

ައކުެ ެއްއެވސްެ ިސާޔސެ  ުބަނނެ  ަސުރާކުރންެ  ައދިެ ަބިއަންލައުޤާވމެ  ިއިދޮކުޅަފާރްތަތުކްނާނއިެ ،ެއެހްނަނަމެވސްެ. ަކަމެށވެެ ުނުހްނާނނެެ ަގިއދ 

ޯއަތުކްނާނއިެ ަހަރާކްތެތިރވާެ ިދެވިހާރްއޖަޭގއިެ ައުކެވެއވެެ ދެެ ިސާޔސެ  ަމުދެވެގންެ ާޒުކާރޮގުތންެައްނދާެ ަޤުއުމަތުކންެ ެއކިެ ޭބުރގެެ ެއްނޖ  . ަގިއދ 

ެގްނެވެއވެެ ިތުބންެ ަގިއދ ންެ ިސާޔސެ  ަޢަދަދަކށްެ ިގނަެ ެއައުވރެެ ައދިެ ގެެ. ެއަކށ  ުދގެެ ުމަޙްއަމދުެ ަރއ ސްެ ުކރ   ިހްނާގަފިއަވނެ  ަމްއަޗށްެ ަނޝ 

ަޢެތެކވެެ ޭބްއުވނުެ ައުރާވަލިއެގންެ ައަވސްެ  ފުޯރޮކްށިދުނަމށްެ ަޙްއުޤަތއްެ ިލިބޭދްނެޖހޭެ ަމިތންެ ގެެަހަމަތކުެ ާޤޫނނެ  ައށްެ ޭއނާެ ައދިެ. ަޝރ 

ުދަވނެ ({.  ބ. )1 ައދިެ( ރ. )1 ެސްކަޝންެ. }ުނެވެއވެެ ެދިވަފެއއްެ ައަހިމްއަޔުތަކެމއްެ  ިރާޔސެ  ޭބްއުވނުެ ައަހރުެ ަވނަެ 2013 ަނޝ 

ަދކެ . ވަާދޮކްށަފެއވެެ އާެ ާޔމ ންެ ަރއ ސްެ ިއްނިތާޚުބަގއިެ ަކަމްށވާެ ިސާޔސެ  ަމއިެ ިއިދޮކޅުެ ަނޝ  ިޑިވައންެ ޕާޓ  ޓެ  ޑމޮްކެރިޓކްެ މްޯލ ޑ ޕެ ) ޕާ  ގެެ( ެއްމ

ަޑރެވްސެމެއވެެ ގެެ ައާދަލތުެ ުތުހަމުތަގިއިއިދޮކޅުެ ުކުށގެެ ެޓަރިރަޒްމގެެ ަމްސެތޭރަގއިެ ެމއިެ. ލ  ަޑރ ޕާޓ    ަވނެ  ިއްމާރންެ ެޝިއޚްެ ލ 

 ައިނާޔެވިރޮގަތަކށްެ މ ުހންެ ިތބިެ ެއްއވެެ ަބުބންެސަެ ާވަހަކަތެކްއގެެ ެދްއކިެ ެއްއުވެމްއަގއިެ ަފާރްތަތުކގެެ ިއިދޮކޅުެ ޭއނާެ ެއއެ . ަހްއަޔުރޮކްށަފެއވެެ

 ަކމާެ ައުޑެއުހެމްއަގއިެ ޭބްއުވނުެ ުދަވހުެ ަވނަެ 13 ޮއްކޯޓަބރ ައދިެ. ިއްސިތުއާންފޮކްށަފެއވެެ ެއަދުއވާެ ަވނެ  ިއްމާރންެ. ުބެނެއވެެ ަޢަމުލޮކްށަފިއވާަކަމށްެ

 ަވނަެ 13 ޮއްކޯޓަބރ. ަބްނުދަގެއވެެ ގޭެ ުހރެ  ޭއނާެ ުމުނިއރުެނިެ ައަހރުެ ައދިެ. ަބަދުލުކިރެއވެެ ަބްނަދށްެ ގޭެ ިއްމާރންެ ަފާރްތަތުކންެ ެބހޭެ

 . ުނެވެއވެެ ާބްއާވަފެއއްެ ައުޑެއުހެމއްެ ިއުތރުެ ެއަމްއަސަލިއަގއިެ ުދަވަހްށަފހުެ



 

 

 ަޙްއުލަތއްެ ައދިެ ަމުރަޙާލަތާކއިެ ަޝުރޢ ެ ަމަދނެ 

 ަފުރުދްނަނާށއިެ ުފުރަޞތުެ ިލިބަގުތުމގެެ ަބަދލުެ ަމަދނެ  ިއްނާސުފެވރިެ ުގިޅެގންެ ަޢަމުލަތކާެ ިހްނގޭެ ިޚާލަފށްެ ަޙްއުޤަތާކއިެ ިއްނާސނެ 

ަފިއެވެއވެެ ަޖާމަޢްތަތަކށްެ  . ޯކުޓްނެނވެެ ިސިވލްެ ަބަލނެ  ަމްއަސަލަތއްެ ެއެހިނެހންެ ިފަޔަވއިެ ަމްއަސަލަތއްެ ިޖާނއެ . ިލިބދ 

 ަގުތންެައަރއިެ ުމާއަސާލްތަތަކށްެ ާޒތެ  ައެނުކްނާނިއުކރާެ ޮގަވިތެގޮދާރއިެ ިދިރުއުޅާމއިެ ާޢިއލެ  ިމިނަވްނަކާމއިެ ާޒތެ ( ޅ)

ާއއިެ ެޓެލްގާރާމއިެ ާވަހަކަތާކއިެ ަދްއކާެ ޯކުލންެ ެޓެލފޯނުެ” ެމުނވ ެ ަމިތންެ ޮގުތގެެ ަބާޔްނޮކްށަފިއވާެ ާޤޫނުނަގއިެ“  ުނަވތަެ ުހުޅވާެ ެމެސޖްެ ޭރިޑއޯެ ިސޓ 

 ިލިބެގންެ ުހްއދަެ ަދުށންެ ައުމެރްއގެެ ޯކޓުެ ަތުޙގ ަގަކްށަޓަކއިެ ިޖާނއެ . ަކްނަކެމވެެ ަމާނޮކްށަފިއވާެ ާޤޫނުނންެ ާބުރަތަކށްެ ަސާލަމތެ  ިކުޔަމކެ 

 ިއްނާނއިެ ެއްމެއްނޑ ެއފްެ ،ެއެހްނަނަމެވސްެ. މޮިނަޓރުކެރިވާދެނެއވެެ ޯކްލަތއްެ ެޓެލފޯނުެ ަބަލއިެ ިސޓެ  ަފުރުދްނގެެ ައިމްއލަެ ާބުރަތުކންެ ަސާލަމތެ 

 ާޢަމާލްތަތއްެމުެ ުކެރވޭެ ިއނަޓރެނުޓަގއިެ ާވަހަކަތާކއިެ ަދްއކާެ ެޓެލފުޯނންެ ިޚާލަފށްެ ާޤޫނނާެ ިއާދާރަތުކންެ ެއެހިނެހންެ ަސުރާކުރގެެ

 . ިލިބަފެއވެެ ިރޕޯުޓަތްއަވނެ  ުތުޙަމުތޮކށްެ މޮިނަޓރުކެރުވުނަކަމށްެ

  ިއުޙިތާރްމުކުރންެ ަޙްއުޤަތަކށްެ ަމަދނެ . 2 ެސްކަޝންެ

 ިމިނަވްނަކންެ ޫންސެވިރަކުމގެެ ިޚާޔުލފުާޅުކުރާމއިެ( ހ)

ންެ ަކންެިމިނަވންެ ޫންސެވިރަކުމގެެ ިޚާޔުލފުާޅުކުރާމއިެ ެމުނވ ެ ަކްނަކުމަގއިެ ުގުޅްނުހރިެ ދ ނާެ ަފެއވެެ ަވނެ  ާޤޫނުނައާސސ   ައދިެ. ފުޯރޮކްށދ 

 . ިއުޙިތާރްމުކިރެއވެެ ިމަޙްއުޤަތަކށްެ ޮގެތްއަގއިެ ާޢްނމުެ ަސުރާކުރންެ

ގެެ ޫޔތުެ ާޗުޕުކުރަމކެ  ިލުޔްނަތއްެ ެނތިެ ުހްއދަެ ްކެލިސިފޭކަޝްނގެެ ޮއފްެ ިބުއރޯެ ޭނަޝަނލްެ  :ިމިނަވްނަކންެ ިޚާޔުލފުާޅުކުރުމގެެ  ިމިންސްޓރ 

 ިހެމނޭެ ާޗުޕުކުރންެ ާޢްނުމުކުރާމއިެ ިއްނަޓރެންޓަގއިެ" ،ުބަނނެ  ާޗުޕުކުރްނަކުމަގއިެ ިލުޔންެ ަގާވިއުދަގިއާވޮގުތންެ. ާނަކެމެކވެެމަެ ަގވާިއުދަތުކންެ

ަލެތއްެ ިއެލްކްޓޯރިނކްެ ފޮޯޓެއއްެ ުނަވތަެ ުކެރުހެމއްެ ،ިލުޔެމއްެ ެއްއެވސްެ ،ަމިތންެ ޮގުތގެެ " ާޢްނުމުކުރންެ ާޗްޕޮކްށެގންެ ުނަވތަެ ެމުދެވިރޮކށްެ ަވސ 

 . ެއވެެަކުމގަެ

 ުފުލުހންެ ަމިތންެ ަފަހެރްއގެެ ެއަތއްެ ،ުސާވުލޮކްށެގންެ ައދިެ ަހްއަޔުރޮކށްެ ަފާރްތަތށްެ ަބިއެވިރވިެ ެއްއުވްނަތުކަގއިެ ަފާރްތަތުކގެެ ިސާޔސެ  ިއިދޮކޅުެ

 ،ޮކްށަފިއާވަކަމާށއިެަމނާެ ަބިއެވިރުވންެ ެއްއުވްނަތުކަގއިެ ިސާޔސެ  ަސރަވްނުޓންެ ިސިވލްެ. ަހިނޮކްށަފެއވެެ ިމިނަވްނަކންެ ިޚާޔުލފުާޅުކުރުމގެެ ަވނެ 

ިޑާއގެެ ަވިކޮކްށަފިއވާަކަމށްެ ަވޒ ފިާއންެ ަސަބުބަތަކްށަޓަކއިެ ެއަފދަެ ުމަވްއަޒުފންެ ަމަސްއަކްތުކރާެ ަތްނަތުނަގއިެ ްޕަރިއެވޓްެ ައދިެ ަޕްބިލކްެ  މ 

 ،ެއްނުގްނަތާކއިެ ައްނގާެ ުގުޅަވިއެގންެ ަދިތަތާކއިެ ާޢްނުމްނަންށވާެ ައުޑަގަދވެެ ެއްއެވުއުޅުމަގއިެ ާޢްނުމަތްނަތަނށްެ. ުބެނަފިއެވެއވެެ ަމްސަދުރަތުކންެ

 ިއްނިތާޒުމުކުރުމަގއިެ ެއްއުވްނަތއްެ ާޤޫނނެ  ަސަބުބންެ ައްނަނޮގުތގެެ ަބަދުލެވެގންެ ަފުހަވުގތުެ ާޢްނުމޮކށްެ ުހަރްސަތއްެ ައޅާެ

ަތުކންެ ިއިދޮކޅުެ ަކަމށްެ ަދިތަތާކުކިރަމިތާލްނެޖހޭެ ޓ  ަތުކގެެ ިއިދޮކޅުެ. ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ ޕާ ޓ   ައަބުދެވސްެ ުފުލުހންެ ެއްއުވްނަތއްެ ޕާ

ގެެ. މިޮނަޓރޮކްށަފިއެވެއވެެ ައްސަކިރްއާޔިއްނެވސްެ ަބެއްއަފަހރުެ ައދިެ. މޮިނަޓރޮކްށަފިއެވެއވެެ ުދގެެ ުމަޙްއަމދުެ ަރއ ސްެ ުކރ   ާޤޫނނެ  ަނޝ 

ުމަގއިެ ައށްެ ައދިެ ަވކ ލުެ ިހެމނޭެ ޓ  ުޑިކޔާެ ފުާޅަގއިެ ުޖޑ ަޝރ  ޒުެ ވާެެމްނަބެރްއަކުމަގއިެ ަޙަރާކްތެތރިެ ެއްމޑ ޕ ގެެ ިއިދޮކޅުެ ފާ  ޮބަލށްެ ަސއ ުދގެެ ަމުހފޫ



 

 

ޑ ޕެ . ަހާރާލަފެއވެެ ަވޅިެ ުދަވހުެ ަވނަެ 4 ެސްޕެޓްމަބރ ަވނެ  ެދމ ަހުކެވެގންެ  ަޙަމލާެ ޭއާނައށްެ ުބާނޮގުތަގއިެ ެމްނަބުރންެ ގެެ ެއްމޑ ެއންެ ާއއިެ ެއްމ

ުޑިކުޔާމއިެ ަސުރާކަރށްެ ެއްއުވެމްއަގއިެ ެއްމޑ ޕ ގެެ ޮއތްެ ަގއިެ 27 ޯއަގްސޓްެ ައާމުޒޮކްށަފިއަވނެ   . ެގްނެނެއވެެުގޅިެ ފާ

ުޑިކޔާެ ަސުރާކަރށްެ މްެ ،ާބުރައަޅއިެ ުނެނުރަމށްެ ަބާޔްނަތއްެ ފާ ެއމްެ ޯކުޓންެ ުސްޕރ   ައނުބރާެ ުޙުކމްެ ިއްއާވަފިއވާެ ެދޮކަޅށްެ ާއއިެ ެއްޗާއްރސ 

ުރންެ ެބހޭެ ަޙްއުޤަތާކއިެ ިއްނާސނެ  ގެެ އދ ަޖްމިޢްއާޔަތުކްނާނއިެ ަމަދނެ  ެގްނިދުއަމށްެ  . ޮގާވާލަފިއެވެއވެެ ުމޝ 

ުނގެެ ިސާޔަސުތަތަކާށއިެ ަސުރާކުރގެެ ުގުޅްނުހރިެ ިއްސާލްމދ ާނއިެ ންެ ުބުނަމކެ  ަބސްެ ިޚާލަފށްެ ައްސުލަތާކއިެ ިއްސާލްމދ   ާޤޫނުނައާސސ 

 . ަމާނަކެމެކވެެ

ިޑއާެ ިމިނަވންެ: ިމިނަވްނަކންެ ޫންސެވިރަކުމގެެ . ަޙަރާކްތެތިރެވަފެއވެެ ިޚާޔުލފުާޅޮކށްެ ެނތިެ ިހެފެހްއުޓެމއްެ ަކްނަކުމަގއިެ ެއކިެ ަތފާތުެ ަވނެ  ިއންެ މ 

ުޑިކުޔާމއިެ ަސުރާކަރށްެ ިޑާއިއންެ ެއެހްނަނަމެވސްެ. ާޢްނުމެވަފެއވެެ ަވނެ  ަބުހްސުކުރންެ ަމްއަސަލަތާކެމދުެ ުހރިެ ުމްޖަތަމުޢަގއިެ ފާ  ިއްސާލްމދ ުނގެެ މ 

ނެ  ަސުރާކުރގެެ ިގަޔްމަތާކއިެ ލްެ ަރއ ްސަވނެ . ުސާވުލޮކްށަފެއްއުނެވެއވެެ ިސާޔަސާތެމދުެ ދ  ިޑާއގެެ ަސރިވސްެ ަޕްބިލކްެ ަމްސެތޭރަގއިެ ޭއްޕރ   މ 

ުގޮކްށަފެއވެެ ާޤޫނނުެ ިޑިވައންެ ަފުހންެ ަހްފތާެ ެއއްެ ޭއގެެ ައދިެ. ަތްސދ  ވ ެ ަދުއަލުތގެެ ،ުއވަާލއިެ ޯކަޕޭރަޝންެ ްބޯރްޑާކްސިޓްނގ މްޯލ  ޭރިޑއޯެ ައދިެ ޓ 

ިޑއާެ ަދުއަލުތގެެ ަބަދުލަގއިެ ޭއގެެ ިހްނުގންެ ްސޭޓަޝންެ ެޑޭރަޝންެ ލްެިއްނަޓރޭނަޝނަެ. ެގްނޮގްސަފެއވެެ ަދަށށްެ ެބުލުމގެެ ުކްނުފްނެޏްއގެެ މ   ެފ

ިޑިވައންެ ،ިމާޤޫނާނއިެ ،ފަާހަގޮކްށަފިއވާޮގުތަގއިެ ިއންެ ަޖރަނިލްސްޓސްެ ޮއފްެ  ުއާވުލަމކެ  ުއާވލިެ ޯކަޕޭރަޝންެ ްބޯރްޑާކްސިޓްނގ މްޯލ

ިޑއާެ ަސަބުބންެ ޭއގެެ ައދިެ. ަޙަމާލެއެކވެެ ެދުވނުެ ިމިނަވްނަކަމށްެ ޫންސެވިރަކުމގެެ  ުރގެެަސުރކާެ ފުޯރޮކްށިދުނންެ ެމެސުޖަތއްެ ެމުދެވިރޮކށްެ މ 

ާއއިެ ެވިރަކްނުކރާެ ެމްމަބުރްނަނކެ  ަހތްެ ައްއަޔުނުކރިެ ޯބަޑށްެ ިއާދާރގެެ ެއުކަލާވލިެ ައަލށްެ. ެގެނިވަފެއވެެ ަވނެ  ަދަށށްެ ޮކްންޓޯރްލގެެ ުފިރަހމަެ  ޕާޓ 

 ުތުހަމުތޮކށްެ ަމށްެާއާލެތްއކަެ ޭބުންނުކރާެ ަސުރާކުރންެ ެފުތުރަމށްެ ްޕޮރަޕޭގްނޑާެ ަސުރާކުރގެެ ެއުކްނުފްނަޏކެ  ،ަފާރްތަތެކްއަކަމާށއިެ ުގިޅަފިއވާެ

ިޑާއަތުކންެ ލޯަކލްެ ެއަކންެ  .  ުކްށެވިރޮކްށަފެއވެެ ަވނެ  މ 

ިޑާއަތުކގެެ ެގެންސދޭެ ޮކްނެޓްނޓްެ ަފދަެ" ުނަރްއާކވާެ ަސާލަމަތށްެ ަޤުއމެ "  ޫންސެވިރްނގެެ ުބނެެ ަސްސެޕްންޑުކާރެނަކަމށްެ ަލިއެސްނސްެ މ 

 ިބެރއްެ" ަމުޢޫލާމތުެ ުގޅޭެ ަކްނަތްއަތކާެ ިސާޔސެ  ،ިދުނާމުގިޅެގންެ ރުެިއްނޒާެ ޮކިމަޝުނންެ ްބޯރްޑާކްސިޓްނގ ަފާރެތްއަކުމަގިއވާެ ެބެލިނެވރިެ

ވ ެ ާރްއޖެެ ައށްެ 9 ިއންެ 6 ޮނެވްމަބރ" ެއިޅަފިއާވތެ  ުހަރސްެ ުކުރަމށްެ ިރޕޯޓުެ ެނތިެ  ިމަކްނަތއްެ. ެމުދަކނޑާާލަފެއވެެ ިރޕޯުޓުކުރންެ ަވނެ  ިއންެ ޓ 

 . ޮކެށވެެިއުޢާލްނޮކްށަފިއަވނިެ ާޙަލތުެ ުނަރްއަކުލގެެ ުކްއލިެ ިހނާގަފިއަވނެ 

 ޮބޑުެ ެއްނމެެ ައދިެ ުދަވްސވ ެ ެއްނމެެ ަޤުއުމގެެ ،ާބިޠޮލޮކށްެ ުކްއިލޮގަތށްެ ުޙުކެމއްެ ޯކުޓގެެ ަދށުެ ުދަވހުެ ަވނަެ 26 ޯއަގްސޓްެ ަވނެ  ަހިއޯކުޓންެ

 މ ެހްއގެެދެެ ިއުތރުެ ިހްއސާެ ަހވ ުރޫނުހގެެ ުހަސިއްނގެެ ާޒިހރުެ ުމަޙްއަމދުެ ައއިެ ިހްނަގުމންެ ައަހުރަވްނެދންެ 32 ޫނސްެ ަހވ ރުެ ޫންސަކުމަގިއވާެ

ގެެ. ައުމުރޮކްށަފެއވެެ ައްނގާެ ަމްއަޗށްެ ޭއާނގެެ ަވނެ  ަހިއޯކުޓންެ ަބާހުލަމށްެ ެމުދަގއިެ  ޫނަހކެ  އެެ ެވިރަކުމަގއިެ ައަހުރވ ެ 30 ަގްއޫޔުމގެެ ަރއ ސްެ ުކރ 

ުޑިކުޔންެ ުނެޖހިެ ަފާރަތަކށްެ ަވކިެ ޫނުހންެ ަހވ ރުެ ،ޫނެހްއަނަމެވސްެ ިހްނަގުމްނައއިެ ެއްއޮކަޅށްެ ަސުރާކރާެ  މ ގެެ. ަވުމްނެނވެެިއުތރުެ ައއެ  ފާ

 ،ެއއެ . ެއުކެލިވެގްނެވެއވެެ ަމްޤަސެދއްެ ިސާޔސެ  ަބަދުލުވުމަގއިެ ިންނުމންެ ޯކުޓގެެ ަޤޫބުލުކާރޮގުތަގއިެ ިރޕޯަޓުރންެ ޫނުހގެެ އެެ ޮގުތންެ ަނތ ާޖެއްއގެެ

ދާެ ަމްއަޗށްެ ޫނުހގެެ އެެ ،ުވުމންެ ޫނަހަކށްެ ިކޔާެ ަފާރްތަތަކުކންެ ިގނަެ ެއޫނަހކެ  ިދުޔާމއިެ ިހްނަގުމންެ ިމިނަވްނަކާމެއކުެ ަހވ ރުެ  ަސުރާކުރގެެ ސ 

 . ެނުތުމްނެނވެެ ޮކްންޓޯރލްެ



 

 

ޮގުތންެ ޫންސެވިރްނަނށްެ ައަހުރެތޭރަގއިެ :ުފަރްއާސަރުކުރންެ ައިނާޔެވިރުވާމއިެ  ިބުރެދްއުކންެ ުފަރްއާސަރުކުރާމއިެ ،ަހަމާލިދުނާމއިެ ިޖްސާމނ 

 ިގނަެ ުފަރްއާސަރޮކްށަފިއާވަކަމށްެ ިބުރަދްއކާެ ޫންސެވިރްނަނށްެ ާޢްނުމޮގެތްއަގއިެ ަފާރްތަތުކންެ ަރްސމެ . ުކިރަމިތުކުރާވަފިއެވެއވެެ

 . ަތުހގ ުގުކެރިވަފިއުނެވެއވެެ ަރްސމ ޮގުތންެ ިމުތުހަމުތަތއްެ ައދިެ. ެވެއވެެިރޕޯުޓޮކްށަފއިެ ޫންސެވިރްނެނއްެ

ގެެ  ުދަވހުެ ަވނަެ 5 ޮނެވްމަބރ ،ްބޯރްޑާކްސުކުރުމންެ ޮކްނެޓްނޓްެ ިއިދޮކޅުެ ަސުރާކރާެ ުގިޅެގންެ ަހްއަޔުރުކުރމާެ ައދ ބުެ ަރއ ސްެ ަނިއބުެ ުކރ 

ވ ގެެ ަސްނގުެ ުފުލުހްނަވނެ   ަދަށށްެ ެބުލުމގެެ ުފުލުހްނގެެ ާއާލްތަތއްެ ޭބުންނުކރާެ ަފުތަރންެ ަޚަބރުެ ުހރިެ ެއަތުނަގއިެ ަވދެެ ޮއފ ަހށްެ ޓ 

ވ ންެ ަސްނގުެ ަހަމަޔށްެ އާެ 9 ޮނެވްމަބރ ެނުތުމންެ ިމައާލްތަތއްެ. ެގްނޮގްސަފެއވެެ  ައދިެ .ަމުޖޫބުރިވެއވެެ ުހްއާޓަލންެ ްބޯރްޑާކްސުޓުކުރންެ ޓ 

 ިދަޔިއރުެ ިނިމެގންެ ައަހރުެ. ޭބުންނޮކްށެގްނެނވެެ ާއާލްތަތއްެ ޮކްމިޕުއަޓރ ައިމލްެ ެއމ ުހްނގެެ ަފާށަފިއަވނެ  ްބޯރްޑާކްސުޓުކަރންެ ައުލންެ

 . ިލިބަފިއުނެވެއވެެ ިރޕޯެޓއްެ ަހާވުލޮކްށަފިއވާަކުމގެެ ައނުބރާެ ާއާލްތަތއްެ ެގްނިދޔަެ ަދަށށްެ ެބުލުމގެެ ުފުލުހްނގެެ

 ުހިރހާެ ިމއެ ...ަމާރާލަނންެ ެއްނެމންެ ަކލެޭމންެ ައަހެރެމންެ" ،ަގއިެ 4 ެސްޕެޓްމަބރ ަފާރަތުކންެ ޭނގޭެ ަކންެ ާކކުެ އިެަނުމގަެ ގެެ" ިއްނާޒރުެ"

 ޫންސެވިރންެ ިގނަެ ަވަރށްެ ިލިބަފިއާވަކަމށްެ ެމެސްޖަތެކއްެ ެޓްކސްެ ފުޮނާވަފިއވާެ ުބނެެ ަކަމށްެ" ިއްނާޒެރއްެ ދޭެ ޫންސެވިރްނަނށްެ

 ިއްނާޒރުެ ޫންސެވިރްނަނށްެ ިމމުޭރުމންެ ަހމަެ ިރޕޯުޓޮކްށެގންެ ުގޭޅޮގުތންެ ުކްށަތކާެ ޭގްނގުެ ރުެައހަެ ަވނަެ 2014. ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ

ަފިއެވެއވެެ  ެޓަރިރަޒމްެ ިދޔަެ ަބުހްސުކަރުމންެ ަމިޖލ ުހަގއިެ ަރްއިޔުތްނގެެ ޭއރުެ ެދުމްނައއެ  ިމިއްނާޒުރަތއްެ ޮގުތަގއިެ ަގޫބުލުކރާެ ޫންސެވިރންެ. ދ 

ުޑިކުޔމާެ ިބަލށްެ ުކރާެ ަމނާެ  ަހމަެ ާބުރައޅާެ ާތޢ ުދުކުރަމށްެ ެއިބަލށްެ ެމްމަބުރްނަންށެވސްެ ަމިޖލ ުހގެެ ަރްއިޔުތްނގެެ ޭއރުެ ،ެއއެ . ވެެުގިޅެގްނނެެ ފާ

ުޒުކރާެ ާޤޫނނުެ ިފަޔަވެޅއްެ ެއްއެވސްެ ެދެނަގުތަމށްެ ަފާރތްެ ފުޮނވިެ ެމެސްޖަތއްެ މިެ. ިލިބަފިއވާތ ެއވެެ ެމެސުޖަތއްެ ިމާބަވުތގެެ  ަފާރްތަތުކންެ ަތްނފ 

 . ުނެވެއވެެ ިލިބަފެއއްެ ާޢްނުމޮކށްެ ެހްއެކއްެ ައާޅަފިއާވަކުމގެެ

ގެެ ،ަބްއަދުލޮކށްެ ެކފެޭއްއަގއިެ ެދމ ުހންެ އާެ ަޢްބުދްލާބރެ  ާޤޟެ  ޯކުޓގެެ ިޖާނޢެ  ާއއިެ ުމުހިސންެ ުމުހާތޒުެ ެޖެނަރލްެ ްޕޮރިސިކުއަޓރ  ަރއ ސްެ ުކރ 

ުދގެެ ުމަޙްއަމދުެ ައަތށްެ ަނޝ  ޒުެ ޭނެދވޭެ ަޝރ  ިޑއޯެ ިސްއުރންެ ަމްނަޒރުެ ުމްނިދޔަެެދެކވެެ ާވަހަކަތެކއްެ ުތުހަމުތުކެރވޭެ ފުޯރާވަކަމށްެ ުނފޫ  ވ 

ވ ގެެ ާރްއޖެެ ުކުރާމުގިޅެގންެ  ެކފޭގެެ ަހްއަޔުރޮކްށަފިއަވނެ  ިމިރޕޯަޓުރންެ. ަހްއަޔުރޮކްށަފެއވެެ ާމިރްޗަގއިެ 9 ުފުލުހްނަވނެ  ެމްމަބަރކުެ 4 ޓ 

ިޑޯއުކިރަކުމގެެ ެއަތުނަގއިެ ުހްއަދާއުނަލއިެ ެވިރަފާރުތގެެ ްނގެެ ،ެއައްށަފހުެ. ުތުޙަމުތަގެއވެެ ވ  ާދއިެ ،ަކަމްށުބނެެ ަސާލަމަތށްެ ާޤޟ  ގެެ ަނޝ   ުކރ 

ަޢްތަތުކގެެ ާނިޒްމގެެ ިމިންސަޓރ ިޑެފްނސްެ ވ ައށްެ ާރްއޖެެ ަވުނންެ ައުޑެއުހްނަތަކށްެ ަޝރ   .ަމާނުކިރެއވެެ ޓ 

ވ ެ ާރްއޖެެ ުފުލުހްނަވނެ  ަގއިެ 25 ާމިރޗްެ ެތޭރަގއިެ ުއުޅުމގެެ ަކަވރުކަރންެ ަހުޅާތުލަތއްެ ަފާރްތަތުކގެެ ިއިދޮކޅުެ  ަވންެ ެޗަނލްެ ާކއިެޫންސެވިރއަެ ދެެ ގެެ ޓ 

 ައުމަރށްެ ުފުލުހްނގެެ ެއުޅާމއިެ ުހަރސްެ ާވިޖަބށްެ ުފުލުހްނގެެ ެއމ ުހްނަހްއަޔުރޮކްށަފިއަވނެ . ަހްއަޔުރޮކްށަފެއވެެ ޫންސެވިރައކުެ ެއއްެ ގެެ

 ުބެނަފިއަވނެ  ޫންސެވިރންެ ުކރިެ ަކަވރ ެއެއްއުވންެ ަފާރްތަތުކްނާނއިެ ަބަލްނިދޔަެ ެއްއުވންެ. ެއވެެުތުހަމުތގަެ ުކުށގެެ ުނިކަޔަމްނެތިރުވުމގެެ

 ެއެއްއުވންެ ަހްއަޔުރޮކްށަފިއަވނެ  ެއމ ުހންެ ައާޅަފިއުނާވަކަމާށއިެ ުހަރސްެ ިމްނަވަރަކށްެ ެއްއެވސްެ ުފުލުހްނަނށްެ ޫންސެވިރންެ ަހްއަޔުރުކރިެ

 . ވެެޫދޮކްށާލަފއެެ ޭބިތްއުބަމްށަފހުެ ަބްނުދަގއިެ ުދަވސްެ 5 ަވނެ  ިމޫންސެވިރންެ. ަކަމެށވެެ ުނިދުނަމށްެ ެދްއިކޔަެ ުދަރށްެ ަވުގުތންެ

 ެއމ ުހްނގެެ ޫންސެވިރްނަނށްެ ަދުށންެ ާޤޫނުނގެެ ިއްމިތާޔުޒަތުކގެެ ަމިޖލ ުހގެެ ަރްއިޔުތްނގެެ :ިހެފެހްއުޓންެ ޮކްނެޓްނޓްެ ެސްނަސުރުކުރާމއިެ

 ާޢްނުމޮގެތްއަގއިެ ާމްއާދަތއްެ ިމާޤޫނުނގެެ ަފާރްތަތުކންެ ެބހޭެ ަކމާެ ،ެއެހްނަނަމެވސްެ. ަމުޖޫބުރުކެރެވެއވެެ ާހަމުކުރަމށްެ ަމްސަދުރަތއްެ

ުޒޮކްށަފިއުނެވެއވެެތަެ  ުކިރަމިތުކުރވިެ ަފާރްތަތަކށްެ ިއިދޮކޅުެ ާހަމުކާރޮގުތަގއިެ ޫންސެވިރންެ ެމްމަބުރްނާނއިެ ަޖްމިޢްއާޔަތުކގެެ ަމަދނެ . ްނފ 



 

 

( ެސްނަސރިޝަޕށްެ ެސްލފްެ) ެސްނަސުރުކުރަމށްެ ުނަވތަެ ާހަމުނުކުރަމށްެ ަމުޢޫލާމތުެ ައިމްއަލަޔށްެ ަސަބުބންެ ަހަމާލަތުކގެެ

 . ވެެަމުގަފުހެވެގްނިދަޔއެެ

ިޑާއިއންެ ިބަރށްެ ުކިރަމިތެވާދެނަކުމގެެ ޯގާނުކުރމާެ ،ަންނވެެ ަކަމށްެ" ިޚާލފްެ ދ ނާެ ިއްސާލމްެ"  ުގުޅްނުހިރަކްނަތްއަތުކަގއިެ ދ ނާެ ިއްސާލމްެ މ 

ޯއަތުކންެ ެގްނުގޭޅަކަމށްެ ުއޫސެލއްެ ެސްނަސރިޝްޕގެެ ެސްލފްެ ިރޕޯުޓުކުރުމަގއިެ ަގއިެ މ ެގިއުތުރންެ. ުބެނަފިއެވެއވެެ ެއްނޖ   ުހރިެ ުޖޑ ަޝރ 

ައށްެ ިރޕޯުޓުކުރުމަގިއާއއިެ ުގޅޭޮގުތންެ ަމްއަސަލަތާކއިެ ުޑިކުޔުމަގއިެ ުޖޑ ަޝރ   ެސްނަސރިޝޕްެ ެސްލފްެ ައިމްއަލައށްެ ޫންސެވިރންެ ފާ

 . ިޚާޔުރުކިރެއވެެ

 ުއޫސުލަތާކއިެ ިއްސާލމެ  ަނަމެވސްެ. ެނެތވެެ ުހަރެހއްެ ެއެތެރުކުރުމަގއިެ ަގުއަމށްެ ަތެކތިެ ާޗުޕުކރާެ ަގުއުމަތުކަގއިެ ޭބރުެ ާޗުޕުކުރާމއިެ ަތެކތިެ ަޤުއުމަގއިެ

 ަނޯސރާެ ެތޭރަގއިެ މ ގެެ. ިއްސިތްސާނެވެގްނެވެއވެެ ިމިއންެ ަތެކތިެ ުބނާެ ަކަމށްެ" ާކޑުެ ޮއިރާޔންެ" ާޤޫނުނަގއިެ ،ަތެކްއާޗއިެ ެބެލވޭެ ިޚާލްފަކަމށްެ

ުނގެެ  . ިހެމެނެއވެެ ަތެކތިެ ުބުދަފދަެ ެގްނުގޅޭެ ައުޅަކްނުކަރންެ ާއއިެ ަބިއްބލްެ ،ފޮތްެ ދ 

 ންެިމިނަވްނކަެ ިއްނަޓރެނުޓގެެ

 ޮކްނެޓްނޓްެ ޮއްނަލިއންެ ައދިެ. ުނެވެއވެެ ައާޅަފއިެ ުހަރސްެ ާޢްނުމޮގެތްއަގއިެ ަސުރާކުރންެ ިލިބަގުތުމަގއިެ ިޚުދަމތްެ ިއްނަޓރެނުޓގެެ

 ަސުރާކުރންެ ުމާޢަމާލްތަތއްެ ާޒތެ  ިހްނގާެ ެމުދެވިރޮކށްެ ިއްނަޓރެނޓްެ ،ެމުނވ ެ ާބުރިލިބެގންެ ާޤޫނުނންެ ައދިެ. ުނެވެއވެެ ެސްނަސުރޮކްށަފިއެވސްެ

 ިހެފެހްއުޓާމއިެ ޮކްނެޓްނޓްެ ުހްނނަެ ެވްބަސިއުޓަތުކަގއިެ ިހްނގާެ ިދެވިހާރްއޖަޭގއިެ. ުނެވެއވެެ ިލިބަފއިެ ިރޕޯެޓއްެ ިހފޭެ ިއުތާބރުެ ުކިރަކުމގެެ ރމޮިނޓަެ

ޒެ  ްބެލްކިލްސްޓުކުރުމގެެ ެވްބަސިއުޓަތއްެ ިހްނގާެ ޭބުރަގއިެ ަޤުއުމންެ ަފިއވާެ ާބރުެ ަތްނފ   ޮކިމުއިނޭކަޝްނސްެ ަފާރަތކެ  ެބެލިނެވރިެ ިލިބދ 

ިޑްވސްެ ޮއފްެ ޮއޯތިރޓެ  ޭއެއމްެ) މްޯލ ޭއެއމްެ. ެއވެެ( ސ  ައށްެ އެެ ެފިށެގންެ ަމުހންެ ެސްޕެޓްމަބރ ާހަމޮކްށަފިއވޮާގުތަގއިެ ިއންެ ސ  ަފިއވާެ ޮއޯތިރޓ   ިލިބދ 

ންެ ުކުރންެ ޭބުނންެ ާބުރގެެ . ވެެފްާސޮކްށަފިއުނވާތ އެެ ާޤޫނުނަތއްެ ޭބުންނވާެ ޮކްނެމެހންެ ެއަކަމށްެ ެއއ ެ. ުހްއާޓާލަފެއވެެ ަވނެ  ެއޮއޯތިރޓ 

ެއްމިއންެ ްނަވނެ  ުބިނޮގުތަގއިެ ސ   ައިނާޔުކުރންެ ުކަޑުކިދްނަނށްެ ައދިެ ަދްއުކަވިއދޭެ ަމްނަޒރުެ ޮއިރާޔންެ ،ިޚާލފްެ ިދާނއިެ ިއްސާލމްެ ،ެއޮއޯތިރޓ 

 ިއްސާލމްެ. ެއވެެްބޮލްކޮކްށފަެ ެވްބަސިއްޓަތެކއްެ ަމދުެ ިޚާލްފެވަފިއވާެ ާޤޫނނާެ ިދެވިހާރްއޖޭގެެ ޮގުތންެ ޮގތްެ ެއެހިނެހންެ ައދިެ ުގިޅެގންެ ުހްއުޓުވާމއިެ

 ެގެވށިެ ައދިެ ިޖްނސެ  ،ައިނާޔެވިރުވާމއިެ ުކަޑުކިދްނަނށްެ ،ޮކްނެޓްންޓާއއިެ ަދްއުކަވިއދޭެ ަމްނަޒރުެ ޮއިރާޔންެ ،ާވަހަކަތާކއިެ ިޚާލފްެ ިދާނއިެ

 ޮކްނެޓްނޓްެ ަފދަެ ުނަރްއާކވާެ ަސާލަމަތށްެ ަގުއމެ  ،ޮކްނެޓްންޓަތާކއިެ ައަރިއަގްނނަެ ަތަކށްެ ޮކޕ ަރިއޓްެ ،ޮކްނެޓްނާޓއިެ ުހރިެ ުގުޅންެ ައިނާޔާއއިެ

ދާެ ައދިެ. ިލިބެގްނެވެއވެެ ިއާދާރަތަކށްެ ަސުރާކުރގެެ ެއެހިނެހންެ ާބރުެ ުކުރުމގެެ މޮިނަޓރ  ަވކިެ ެމުދެވިރޮކށްެ ޯކުޓަތއްެ ުނަވތަެ ެއަފާރްތަތުކންެ ސ 

ޭއެއްމައށްެ ުހްއުޓުވަމށްެ ަވުނންެ ެޗްޓޫރްމަތަކށްެ ުނަވތަެ ެވްބަސިއްޓަތަކށްެ އޭެ. ެއްނިގާދެނެއވެެ ެއިއާދާރަތުކންެ ސ   ުބާނޮގުތަގއިެ ިއންެ ެއމްެސ 

 ަވނެ  ިޚުދަމތްެ ިއްނަޓރެންޓގެެ ްބޯރްޑޭބްނޑްެ މަޮބިއލްެ ަސަރަހްށަދށްެ ަސްއަތގެެ ިއންެ 90 ަރްށަތުކގެެ ިދިރުއޅޭެ މ ުހންެ ަހަމަޔށްެ ަމހާެ ޯއަގްސޓްެ

ަފެއވެެ ގެެ ައދިެ. ފުޯރޮކްށދ  އޭެ. ިލެބެއވެެ ިޚުދަމތްެ ިއްނަޓރެންޓގެެ ްބޯރްޑޭބްނޑްެ ައށްެ ަސްއތަެ ިއންެ 98  ާއާބދ   ޮގުތަގއިެ ުބނާެ ިއންެ ެއމްެސ 

ގެެ ެއމ ުހްނގެެ ަރްއިޔުތންެ  . ަބޯރާސެވެއވެެ ޮބަޑށްެ ަވަރށްެ ިއްނަޓރެނަޓށްެ ޭބުންނުކުރަމްށަޓަކއިެ ިޚުދަމތްެ ޭބްނުކގެެ ުމާޢަމާލްތަތަކާށއިެ ިވަޔފާރ 

 

 ަހަރާކްތަތއްެ ަސާގފެ  ިމިނަވްނަކާމއިެ ިޢްލމެ 



 

 

ނެ  ަސުރާކުރގެެ  ޮގުތންެ ާޤޫނނެ  ިޚާޔުލފުާޅުކުރަމކެ  ާޢްނުމޮކށްެ ެދޮކަޅށްެ ޮގތާެ ާމަނުކރާެ ިއްސާލްމދ ންެ ަސުރާކުރންެ ުނަވތަެ ިސާޔަސތުެ ދ 

. ިރޕޯުޓުކިރެއވެެ ަފާރްތަތުކންެ ުމުއަތަބރުެ ިއުޚިތާޔުރުކިރަކަމށްެ ެސްނަސރިޝޕްެ ެސްލފްެ ިޢްލުމެވިރންެ ،ޮގުތންެ ަނތ ާޖެއްއގެެ. ަމާނަކަމެކވެެ

ަފިއވާެ ިކަޔަވއިެ ްސޫކްލަތުކަގއިެ. ވެެެސްނަސުރުކިރއެެ ަސުރާކުރންެ ޯކްސަތއްެ ަތުއލ މ ެ ަމްނަހާޖއިެ ަގުއމ ެ ަނކެ  ަހަމެއަކނިެ ދ   ިއާސްލމްެ ުސްނނެ  ދ 

 . ެއވެެ

 ެހުދންެ ަޖާމަޢތްެ ެއްއެވުއުޅާމއިެ ުސްލަހެވިރޮގުތަގއިެ( ށ)

ންެ ިމިނަވްނަކަމށްެ ެހުދުމގެެ ަޖާމައތްެ ެއްއެވުއުޅާމއިެ  ިމަކަމށްެ ަސުރާކުރންެ ާހަލެތްއަގއިެ ުހިރހާެ ެއެހްނަނަމެވސްެ. ުފުރަސުތެދެއވެެ ާޤޫނުނައާސސ 

 . ުނެވެއވެެ ިއްހިތާރްމޮކްށަފއިެ

 ިމިނަވްނަކންެ ެއްއެވުއުޅުމގެެ

ންެ" ިމިނަވްނަކންެ ެއްއެވުއުޅުމގެެ ެނތިެ ޯހުދެމއްެ ުހްއދަެ ުކިރންެ ަދުއަލުތންެ"  ިމަކަމށްެ ަސުރާކުރންެ ެއެހްނަނަމެވސްެ. ިލިބެދެއވެެ ާޤޫނުނައާސސ 

 ،ިއރުެ ޮއތްެ ިއުޢާލްނޮކްށަފއިެ ާހަލތުެ ުކްއިލުނަރްއަކުލގެެ ައށްެ 10 ިއންެ 4 ޮނެވްމަބރ ިމާސަލަކށްެ. ުނެވެއވެެ ިއުހިތާރުމޮކްށަފއިެ ާޢްނުމޮގެތްއަގއިެ

ގެެ ަކަށަވުރޮކްށދޭެ ިމިނަވްނަކންެ ެއްއެވުއުޅުމގެެ ަހުޅާތުލުކުރާމއިެ  ަވނަެ 2013. ަސްސެޕްންޑުކިރެއވެެ ާމްއދާެ ަވނަެ 32 ައދިެ 31 ާޤޫނުނައާސސ 

ުގުކރިެ ަރއ ުސްލުޖްމޫހިރްއޔާެ ައަހރުެ  ަވކިެ ަކނަޑެއޅޭެ ެއްއެވުއެޅވޭނެ  ަދުށންެ ާޤޫނުނގެެ ިމިނަވްނަކުމގެެ ުޅުމގެެެއްއެވއުެ ަތްސދ 

ެއމްެ ުބނެެ ައާރަގްނަފިއާވަކަމށްެ ިމާޤޫނުނންެ ިމިނަވްނަކަމށްެ ޮއތްެ ެއްއެވުއުޅަމށްެ ުސްލަހެވިރަކާމެއކުެ. ަސަރަހްއުދަތެކްއަގެއވެެ  ެއްމޑ ެއންެ ާއއިެ ޓ 

 ިއިދޮކުޅަފާރްތަތުކންެ ްއަސޮކށްެހާެ ،ެއްއެވުއުޅަމށްެ ަތްނަތަނށްެ ާޢްނުމންެ ޭރަގއިެަމްސތެެ ެމއިެ. ފުާޅޮކްށަފިއެވެއވެެ ަކްނޮބުޑުވންެ ިއންެ

ޓެ  ިސާޔސެ  ިއިދޮކޅުެ މ ެގެތޭރަގއިެ. ަފާށަފެއވެެ ުހަރްސައަޅންެ ުފުލުހްނަވނެ  ެއްއުވްނަތަކށްެ ިއްނިތާޒްމުކރާެ  ޭބްއުވުމގެެ ެއްއުވްނަތއްެ ަތުކންެ ޕާ

 ޭބުންނުކުރންެ ައުޑަގަދުކރާެ ަފުހންެ ގެެ 11 ޭރަގޑުެ ،ަމާނުކުރާމއިެ ެއްއެޗހިެ ުދްއވާެ ަތުރުފޮރުޅލެ ހަެ ެއްއުވްނަތުކަގއިެ ،ޯހަދްނެޖުހާމއިެ ުހްއދަެ ުކިރންެ

ޖިޭއްނާނއިެ. ިހެމެނެއވެެ ަމާނުކުރންެ  ެއްއުވްނަތއްެ ުފުލުހްނަވނެ  ޮގުތަގއިެ ިރޕޯުޓަގިއވާެ ެނުރނުެ ުގިޅެގންެ ިއންެ ެއްސޭއެއްޗާއރުެ ައިއސ 

 . ޭބުންނޮކްށަފެއވެެ ަގންެ ްސަޓންެ ައދިެ ،ުމުގރުެ ،ްސްޕރޭެ ެޕަޕރ ،ޭގާހއިެ ަކުރނަެ ިހެފެހްއުޓެމްއެނތިެ ،ޫރާޅުލަމްށަޓަކއިެ

 ިމިނަވްނަކންެ ެހުދުމގެެ ަޖާމަޢތްެ

ންެ ިމިނަވްނަކންެ ެހުދުމގެެ ަޖާމައތްެ  ިއްނަތއްެ ަބެއއްެ ިމިނަވްނަކަމށްެ މިެ ަވނެ  ަސުރާކުރންެ ަނަމެވސްެ. ަކަށަވުރޮކްށެދެއވެެ ާޤޫނުނައާސސ 

ަފިއަވނެ  ދަެުހއްެ ަސުރާކުރންެ. ަކނަޑައާޅަފެއވެެ ާނއިެ ިއްސާލމްެ ،ދ   ަޖްމިޢްއާޔަތއްެ ްކަލްބަތާކއިެ ،ުނާވާހިހނަދކުެ ިޚާލފްެ ަޤޫނުނަތާކއިެ ަމަދނެ  ދ 

ުކުރަމށްެ ަފެއވެެ ަރިޖްސްޓރ   . ުހްއަދދ 

ަތކާެ ިސާޔސެ  ަމިޖލ ުހންެ ަރްއިޔުތްނގެެ ަގއިެ 2012 ިޑެސްމަބރ ޓ  ތަެ ިސާޔސެ  ަދުށންެ ިމާޤޫނުނގެެ. ފްާސުކިރެއވެެ ަޤޫނެނއްެ ެބހޭެ ޕާ  އްެޕާޓ 

ެއްއަގއިެ ަހަމެއަކނިެ ފުޯރޮކްށެދވޭނެ  ަފިއސާެ ަދުއަލުތންެ ޮގުތންެ ިމާޤޫނުނަގިއވާެ. ެއިޅަފިއެވެއވެެ ުހަރްސަތެކއްެ ުކުރަމށްެ ަރިޖްސްޓރެ  ޓ   ެއޕާ

ަތަކެށވެެ ިހެމނޭެ ެމްނަބުރންެ ިގނަެ ެއައްށުވރެެ ުނަވތަެ 10،000 ޓ  ަތަކށްެ ަހަމުނވާެ ެމްމަބުރންެ 10،000. ޕާ ޓ   ަހަމުކުރަމށްެ ިމަޢަދދުެ ޕާ

 03 ިތބެ  ަހަމެއަކނިެ ެފތޭެ ިމްނަގނަޑށްެ މިެ ަހަމަޔށްެ ިއްނިތާޚބާެ ިރާޔސެ  ައަހުރގެެ ަވނަެ 2013. ުމުހަލެތެކވެެ ަމްސުދަވުހގެެ 03 ަފިއަވނެ ދެ 

ެއެކވެެ ިސާޔސެ  ަތއްެ ިސާޔސެ  ަސަބުބންެ މ ާޤޫނުނގެެ. ޕާޓ  ޓ  ޮގުތންެ ުއެފްއުދަމށްެ ޕާ ަފިއވާެ ުދްސޫތރ   ުހަރްސެއިޅަފިއވާަކަމށްެ ަޙްއަޤށްެ ިލިބދ 



 

 

ެއމްެ ުބނެެ މްެ. ފުާޅޮކްށަފެއވެެ ަކްނޮބުޑުވންެ ަވނެ  ިއނ ެއްމޑ ެއންެ ާއއިެ ޓ   ަޢަމުލުކުރންެ ިމާޤޫނަނށްެ ަގއިެ 1 ެސްޕެޓްމަބރ ޯކުޓންެ ުސްޕރ 

 ަސަބުބންެ ިމަކުމގެެ. ަލްސެވްއެޖެއވެެ ުވރެެ ަވަރށްެ ައަސުރުކރާެ ެއިންނުމުމގެެ ިއްނިތާޚަބށްެ ގެެ 2013 ،ެއިއރުެ ެއެހްނަނަމެވސްެ. ުހްއުޓިވެއވެެ

 . ެޖުހެނވެެ ާވަދުކަރންެ ިއްނިތާޚުބަގއިެ ިރާޔސެ  ޮގުތަގއިެ ެކނިޑޑެޭޓްއގެެ ައިމްއލަެ ަވހ ަދށްެ ަރއ ސްެ ގެެެއިއރުެ

ނެ ( ނ)   ިމިނަވްނަކންެ ދ 

ަޑމްެ ިރިލަޖސްެ ިއްނަޓރަނލްެ" ެވްބަސިއުޓަގިއވާެ ިޑޕާރްޓެމްންޓގެެ ްސޭޓޓްެ  ؛ެބުލަމށްެ" ިރޕޯޓްެ ްފރ 

www.state.gov/religiousfreedomreport/. 

 ިޑްސްޕލްޭސޑްެ ިއްނަޓރަނލެ  ުނަވތަެ މ ުހންެ ިވްއިސިވާހިލެވަފިއވާެ ަގުއުމަގއިެ ،ިމިނަވްނަކާމއިެ ިދުއުމގެެ ައެންއަތަނށްެ ެއްއަތުނންެ( ރ)

 ަރްއާކެތިރުކުރންެ ަޕރަސްނސްެ ްސޭޓްޓެލސްެ ުނަވތަެ މ ުހންެ ެނތްެ ަދުއަލެތއްެ ެރިފުއޖ ްނާނއިެ ާއއިެ(ައިއޑ ޕެ ) ަޕރަސްނސްެ

 ،ަދުތުރުކުރާމއިެ ަގުއުމަތަކށްެ ޭބރުެ ައދިެ. ިލިބެދެއވެެ ާޤޫނުނންެ ިމިނަވްނަކންެ ިދުއުމގެެ ަތަނށްެ ައެނއްެ ަތުނންެ ެއއްެ ެއެތޭރަގއިެ ަގުއުމގެެ

 ާޢްނުމޮގެތްއަގއިެ ަތަކށްެަޙްއޤުެ މިެ ަސުރާކުރންެ ައދިެ. ިލިބެދެއވެެ ާޤޫނުނންެ ިމިނަވްނަކންެ ައުއުމގެެ ައނުބރާެ ަގުއަމށްެ ،ިހުޖަރުކުރާމއިެ

ްނާނއިެ ،މ ުހްނާނއިެ ަބަދުލެވަފިއވާެ ަތންެ ުއޅޭެ ޮގުތންެ ާދިޚލެ . ިއުހިތާރްމޮކްށަފިއެވެއވެެ ްނާނއިެ ައްނނަެ ެއނުބރިެ ަގުއަމށްެ ،ެރިފުއޖ   ،ެރިފުއޖ 

 ަފާރްތަތަކށްެ ެއެހިނެހންެ ާހަލްތަތުކަގިއވާެ ަކްނޮބުޑާވްނެޖހޭެ މ ުހްނާޏއިެ ެގްއިލަފިއވާެ ަރްއިޔުތަކންެ ،ަފާރްތަތާކއިެ ޯހދާެ ެއަސިއަލމްެ ުނަވތަެ ިހާމަޔތްެ

ްނާނއިެ ގެެ އދ ފުޯރޮކްށިދުނުމަގއިެ ެއހ ެތިރަކންެ ަރްއާކެތިރަކާމއިެ ާއރުެ) ޮކިމަޝަނރ ަހއިެ ެބހޭެ ެރިފުއޖ   ަސުރާކުރންެ ައށްެ( ޫޔނެއްނެއްޗސ 

ަފިއެވެއވެެ ެއްއާބުރުލންެ  . ދ 

 ިމަފދަެ ަނަމެވސްެ. ަޢްނެމވެެ ަވަރށްެ ުޙުކްމަތއްެ ިމަފދަެ. ުހްއަދުކެރެއވެެ ާޤޫނުނންެ ައުރވުާލންެ ަރަށަކށްެ ެއަކެހރިެ ޮގުތަގއިެ ައަދެބްއގެެ : ައުރވުާލންެ

ުޒުކުރަމށްެ ުހުކްމަތއްެ  ުމްޖަތަމުޢަތުކންެ ައުރވެާލވޭެ ،ބަލިއަގުތާމެމދުެ މގާެ ުކްށުކރާެ ،ަސަބަބކެ . ުކިރަމިތެވަފިއެވެއވެެ ަދިތަތތެކއްެ ަތްނފ 

 ިހާސުބަތުކންެ ަތފާސްެ ައަހުރގެެ ަވނަެ 2014 ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝްނގެެ ުޖޑ ަޝލްެ ޮއފްެ ިޑޕާރްޓެމްނޓްެ. ިއުތުރެވަފިއވާތ ެއވެެ ެދޮކުޅެހުދންެ

 . ުހުކްމޮކްށަފެއވެެ ައުރާވުލަމށްެ ުމްއަދަތަކށްެ ުކރުެ ައަހަރްށުވރެެ 25 މ ެހްއެގަމްއަޗށްެ 76 ަވނެ  ޯކުޓަތުކންެ ަދްއާކޮގުތަގއިެ

 ެއިމްގޭރަޝންެ ެއްނޑްެ ިއިމްގޭރަޝންެ ޮއފްެ ިޑޕާރްޓެމްނޓްެ (:ިރޭއަޝންެިރެޕޓްެ) ުރޖޫައުވންެ ަގުއަމށްެ ައިމްއލަެ ެއމ ެހްއގެެ ައދިެ ެއިމްގޭރަޝންެ

 ިނާޒެމްއާވަކަމށްެ ިރެޕްޓިރޭއަޝްނގެެ ަހަރާކްތެތރިެ ަގއިެ ެސްކަޝންެ ިރެޕްޓިރޭއަޝންެ ެއްނޑްެ މިޮނަޓިރްނގ ެއްކްސޕޭްޓިރައޓްެ ގެެ(ޑ ޯއައިއއެ )

 ަވނެ  ަގުއަމށްެ ައިމްއލަެ ެއމ ުހްނގެެ މ ުހންެ ޭބރުެ 2،322 ަޔށްެަހމަެ ަމާހއިެ ެސްޕެޓްމަބރ. ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ ިއންެ ެއިޑޕާރްޓެމްނޓްެ

 ަގުއަމށްެ ިއްސަނަގިއެގންެ ައިމްއަލައށްެ ަމަސްއަކްތެތިރންެ ޭބުރގެެ. ަރްއިޔުތްނެނވެެ ަބްންގަލޭދްޝގެެ ިގަނއ ެ މ ެގެތޭރަގއިެ. ުރޖޫައެވަފެއވެެ

 ،ޯހަދިއިދުނަމާށއިެ ައނުބރާެ ޕްާސޕޯުޓަތއްެ ިހަފަހްއާޓަފިއވާެ ްތަތުކންެަފރާެ ަވޒ ފާދޭެ ،ެއެހްނަނަމެވސްެ. ެފިށާދެނެއވެެ ިއުޖާރައްތަތއްެ ުރޖަޫޢުވުމގެެ

 ުނދެ  ޯނިޓސްެ ަމަސްއަކްތެތިރންެ ޭބުރގެެ ،ޯހަދިއިދުނަމާށއިެ ިޓެކޓުެ ަފާރްތަތަކށްެ ޭދްނެޖހޭެ ިޓެކޓްެ ުރޖަޫޢުވަމްށަޓަކއިެ ަގުއަމށްެ ައނުބރާެ

 . ިއްނަޓރިވުއުކެރެއވެެ ިއންެ ިޑޯއައިއއެ  ަފާރްތަތާކއިެ ދޭެ ޒ ފާެަވެ ،ެބުލަމށްެ ިފާލަފިއވޭތޯެ ައާދުނޮކށްެ ަމްސޫއިލްއަޔުތަތއްެ ަވޒ ފާގެެ

 . ުމްސިލަމަކްށާވްނެޖެހެއވެެ ުސްނނެ  ަރްއިޔަތކެ  ޮކްނމެެ ާޤޫނުނންެ :ަރްއިޔުތަކންެ

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/


 

 

 

 

 ަރްއާކެތިރަކންެ ެރިފުއޖ ްނގެެ

ެއްއގެެ ުނަވތަެ ެއަސިއަލމްެ :ަމުގަފިހުކުރންެ ޯހުދަމށްެ ެއަސިއަލމްެ ުނަވތަެ ޯހުދަމށްެ ިހާމަޔތްެ  ުހްއަދެއއްެ ާޤޫނނުެ ިދުނަމށްެ ަދަރޖަެ ެރިފުއޖ 

ްނަނށްެ ަސުރާކުރންެ ައދިެ. ުނުކެރެއވެެ  . ުނެވެއވެެ ާޤިއުމޮކްށަފއިެ ިނާޒެމއްެ ފުޯރޮކްށިދުނުމގެެ ަރްއާކެތިރަކންެ ެރިފުއޖ 

 ިމިނަވްނަކންެ ަބިއެވިރުވުމގެެ ިނާޒުމަގއިެ ިސާޔސެ . 3 ެސްކަޝންެ

 ޭބުންނވާެ ަރްއިޔުތންެ ިއްނިތާޚުބަތުކންެ ަދުއުރވާެ ިލިބދޭެ ަހްއޤުެ ވުޯޓުލުމގެެ ްއަހަމައުކންެއެެ ެއްނެމަނށްެ ުއުމުރަހަމވާެ ައދިެ ިއްނާސުފެވރިެ ިމިނަވންެ

ންެ ުފުރަޞތުެ ިއުހިތާޔުރުކުރުމގެެ ަސުރާކެރއްެ ުޒޮކްށަފެއވެެ ިމަހްއޤުެ ަރްއިޔުތްނަވނެ  ައދިެ. ިލިބެދެއވެެ ަރްއިޔުތްނަނށްެ ާޤޫނުނައާސސ   . ަތްނފ 

 ަބިއެވިރުވންެ ިސާޔސެ  ިއްނިތާޚުބަތާކއިެ

 ިއްނިތާޒްމަތާކެއކުެ ަރނަގޅުެ ޭބްއިވަފިއަވނެ  ިއްނިތާޚބުެ ާޢްނމުެ ޭބްއުވނުެ ަމުހަގއިެ ާމިރޗްެ ައަހުރގެެ ަވނަެ 2014 :ިއްނިތަޚުބަތއްެ ގެެަފހުެ

ެއުމންެ. ެދުފްށެފްނަނޮގަތެށވެެ ުޒަވުނުމގެެ ަފިއާސގެެ ަކްނަކަމށްެ ިސާޔސެ  ެއެހްނަނަމެވސްެ" ،ުބިނޮގުތަގއިެ ޓ   ަސަބުބންެ ަމްއަސަލަތުކގެެ ުނފޫ

ެއުމންެ. ެއަބޮއެތވެެ" ިބރުެ ިދުއުމގެެ ަހިއެޖްކެވެގންެ ިނާޒމްެ ެރިޓކްެިޑމޮކްެ  ިއްނިތާޚުބަގއިެ ިރާޔސެ  ައަހުރގެެ ަވނަެ 2013 ،ާހަމޮކްށަފިއވާޮގުތންެ ޓ 

 އިެަބަދުލގަެ ވުޯޓގެެ ެއމ ުހްނގެެ މ ުހްނަނށްެ ަސްއތަެ ިއންެ 15 ެތެރިއންެ މ ުހްނގެެ ަބިއެވިރވިެ ެއަސރވަޭގއިެ ،ަދްއާކޮގުތަގއިެ ަސރވަޭއުކންެ ިހްނގިެ

 ަޢްނުމެވަފިއވާެ ަގުތންެ ވޯޓުެ ިއްނިތާޚުބަގއިެ ަޢްނމުެ ަޤޫބުލުކާރޮގުތަގއިެ ެއުމންެ ޓެ  ައދިެ. ުހަށަހާޅަފިއެވެއވެެ" ިއާނަޔތްެ ެއެހިނެހންެ ަފިއާސާއއިެ"

ެއުމންެ. ޮބެޑވެެ ިމްނަވރުެ  ުނުކެރުވުމގެެ ަމަސްއަކތްެ ުގިޅެގންެ ،ަސަބުބްނާނއިެ ަމްއަސަލަތުކގެެ ުހރިެ ާޤޫނުނަތުކަގއިެ ެބހޭެ ިއްނިތާޚބާެ ުބަނނެ  ޓ 

 . ެވަފެއވެެ" ާޢްނމުެ" ަވނެ  ަގުތންެ ވޯޓުެ ަސަބުބންެ ޭނުޅުމގެެ ިފަޔަވުޅަތއްެ ައަޅްނެޖހޭެ ިއާދާރަތުކންެ ަކާމެބހޭެ ،ަސަބުބްނާނއިެ

ިޑާއަގއިެ ޯސަޝލްެ  ިފަޔަވޅުެ ިއާދރެ  ޮއިފަސުރްނާނެމދުެ ުފުލސްެ ްނުމުކރާެއާެ ުނަވތަެ ުކރާެ" ެޝައރ" ުނަވތަެ ވާެ"ަލިއކްެ" ޕްޯސްޓަތއްެ ިސާޔސެ  މ 

 ުދަވހުެ ަވނަެ 1 ޮނެވްމަބރ ެމމޯެއއްެ ެނެރަފިއވާެ ުމަޙްއަމދުެ ައުހަމދުެ ޕިޮލސްެ ޮއފްެ ޮކިމަޝަނރ ެއިސްސެޓްނޓްެ ިއްނާޒުރދެ  ަކަމށްެ ާޅނެެއަެ

ިޑާއިއންެ  ިސާޔސެ  ާބަވެތްއގެެ ެއްއެވސްެ ުފުލުހންެ" ،ުބެނަފިއަވނެ  ިއުތަރށްެ ްސޕްޯކްސަޕރަސންެ ުފުލުހްނގެެ. ާޢްނުމޮކްށަފެއވެެ ަވނެ  މ 

 ."ަމާނުކާރަކެމެކވެެ ާޤޫނުނންެ ުފުލުހްނގެެ ،ަގވާިއުދަތާކއިެ ،ިމްނަގނުޑަތާކއިެ ުސޫލކެ  ައަހެރެމްނގެެ ަބިއެވިރުވަމކެ  އިެަހަރާކެތްއގަެ

ަތާކއިެ ިސާޔސެ  ަތުކގެެ ިސާޔސެ  :ަބިއެވިރުވންެ ިސާޔސެ  ޕާޓ  ްނަނށްެ ަމާޤުމަތުކަގއިެ ިއސްެ ޕާޓ   ެޕޯރްލގެެ ަޖުލަތާކއިެ ޮގަތށްެ ުނިތެބވޭެ ަގިއދ 

ުގުކިރެއވެެ ާޔމ ންެ ަރއ ސްެ ުދަވހުެ ަވނަެ 5 ެމއިެ ާލެހއްެިއސްެ ެގަނއިެ ާގޫނަނށްެ ގެެ ަސަބުބންެ މ ގެެ. ަތްސދ  ުދގެެ ުމަޙްއަމދުެ ަރއ ސްެ ުކރ   ަނޝ 

" ުނިކަޔަމްނެތިރވިެ ައުމަރށްެ" ިއްނިތާޚުބަގއިެ ިރާޔސެ  ައަހުރގެެ ަވނަެ 2013. ިނުގަޅިއަގްނަފެއވެެ ަވނެ  ަމާޤމުެ ަރއ ްސަކުމގެެ ެއްމޑ ޕ ގެެ ިކަބިއންެ

މްެުސޕްެ ުބނެެ ަކަމށްެ  ުޙުކެމއްެ ަޖލުެ ުދަވުހގެެ ަމސްެ 06 ަމްއަޗށްެ ެމްމަބެރްއގެެ ދެެ ޮކިމަޝުނގެެ ިއެލްކަޝްނސްެ ަގއިެ 2014 ާމިރޗްެ ަވނެ  ޯކުޓންެ ރ 

ަކަމށްެ ޯކުޓގެެ ައދިެ. ަސްސެޕްންޑޮކްށަފެއވެެ ުދަވަހށްެ ައަހރުެ 03 ެއުޙުކމްެ ،ޮކށްެ  ަރއ ާސއިެ ެއޮކިމަޝުނގެެ ަބާޔްނޮކށްެ ުޙުރަމްތަކނޑަާފިއވާތ 



 

 

 ެބހޭެ ިއްނިތާޚުބަތކާެ ަސަބުބންެ މ ގެެ ަކަމާށއިެ ިދާމޮކށްެ ިއްނިތާޚބާެ ާޢްނމުެ ިހްނާގަފިއަވނެ  ިމަޢަމުލަތއްެ. ަވިކުކިރެއވެެ ަމާޤުމންެ ަރއ ސްެ ަނިއބުެ

 .ާހަމޮކްށަފިއެވެއވެެ ަކންެ" ަކްނޮބުޑވާެ ުފްނޮކށްެ" ިއންެ ްގޫރޕްެ ޮއްބަޒަވރ ޮކަމްނެވްލތްެ ެއަކމާެ ަތާއަރްފެވަފިއާވތެ  ޮބުޅންެ ޮއުޅންެ ިނާޒަމށްެ

 

 

 ެނުތންެ ިނާޒެމއްެ ެފްނނަެ ެދުފށްެ ޮކަރްޕަޝާނއިެ ަސުރާކުރަގިއވާެ. 4 ްކަޝންެސެެ

 ަސުރާކުރންެ ެއާޤޫނނުެ ،ަފިއވ ަނަމެވސްެަކނަޑެއޅިެ ައަދުބަތއްެ ިޖާނއެ  ާޤޫނުނަގއިެ ަޢަމުލަތަކށްެ ޮކަރްޕަޝްނގެެ ޮއިފަޝުލްނގެެ ަސުރާކުރގެެ

ެގްނވާެ ެޒއްެ ިމްނަވަރށްެ ެއަކށ   . ަބިއެވިރެވެއވެެ ިގަނިގަނިއންެ ޮކަރްޕަޝުނަގއިެ ޮއިފަޝުލންެ ްމިތާޔާޒެއކުެއިެ ުފިރަހމަެ ައދިެ. ުނުކެރެއވެެ ަތްނފ 

 ިމިނަވންެ ޮއްނަނނެ  ިޒްނމާެ ަތުޙޤ ުޤުކުރުމގެެ ަމްއަސަލަތއްެ ޮކަރްޕަޝްނގެެ ޮއިފަޝުލްނގެެ ިތބޭެ ަމާޤުމަތުކަގއިެ ިއސްެ ަސުރާކުރގެެ :ޮކަރްޕަޝންެ

ސެ ) ޮކިމަޝންެ ޮކަރްޕަޝންެ ެއްނޓިެ ުމައްއަސާސެއްއަކަމްށވާެ ންެ. ައެށވެެ (ޭއސ  ސ   ޮކަރްޕަޝންެ ާޤޫނުނަގއިެ ،ުބާނޮގުތަގއިެ ޭއސ 

 ޮކިމަޝުނގެެ ަސަބުބންެ ޮއުތުމގެެ ަހިނުކެރިވަފއިެ ަދުއާވުކުރންެ ެދޮކަޅށްެ ުމްއަސިދުވމާެ ާނަޖިއުޒޮގުތަގއިެ ،ަހިނުވާމއިެ ިމްނަގނޑުެ ާމަނޮކްށަފިއވާެ

ައށްެ ަމްއަސލަެ 381 ިއވާެުކެރިވފަެ ަރިޖްސްޓރެ  ަހަމަޔށްެ ަމހާެ ޖޫންެ. ހ ަނުރެވަފިއެވެއވެެ ަމަސްއަކތްެ ސ   . ުހަށެހުޅެނވެެ ޭއސ 

 ެވިރަކްނުކރާެ ،ެއެހްނަނަމެވސްެ. ިއުތުރެވަފިއެވެއވެެ ަޢަމުލަތއްެ ޮކަރްޕަޝްނގެެ ަފްނިތެއްއަގއިެ ުހިރހާެ ުމްޖަތަމުއަގއިެ ުބާނޮގުތަގއިެ ެއްނޖޯޯއަތުކންެ

ައށްެ  ިގަނިއންެ ާއަދާޔިޚާލަފށްެ ުކްނުފިނަތުކންެ ުގުޅްނުހރިެ ެމްނަބުރްނނާެ ަމިޖލ ުހގެެ ަރްއިޔުތްނގެެ ުނަވތަެ ެމްނަބުރންެ ިންސަބްތވާެ ޕާޓ 

ަލްނަތއްެ ންެ. ިލިބަފެއްއުނެވެއވެެ ިރޕޯެޓއްެ ަރްސމެ  ާކިމާޔުބޮކްށަފިއވާަކުމގެެ ބ   ާޢްނުމޮގެތްއަގއިެ ިހފަާކަމށްެ ިރްޝަވތުެ ާޤޟ 

ންެ ިލިބަފިއުނާވަކަމށްެ ެހކިެ ިމަކުމގެެ ،ަޤޫބުލުކެރުވުނަނަމެވސްެ ސ   ަސަބުބންެ ަގުތުމގެެ ވޯޓުެ ަމިޖލ ުހަގއިެ ަރްއިޔުތްނގެެ. ުބެނެއވެެ ޭއސ 

ައށްެ  . ިލިބަފިއެވެއވެެ ިރޕޯުޓަތއްެ ައަސުރޮކްށަފިއވާަކުމގެެ ޭއގެެ ާޤޫނުނަތަކށްެ ެއެހިނެހންެ ިއްސާލުހަތަކާށއިެ ުމިހްނމުެ ެގެނުވނުެ ާޤޫނުނައާސސ 

ާއއިެ  ެއމްެ ެފުތިރަފިއާވަކަމށްެ ޮކަރްޕަޝންެ ާދިއާރެއްއަގއިެ ުފޅާެ ާބުރަގއިެ ެވިރަކްނުކރާެ ަމިޖލ ާހއިެ ަހދާެ ާޤޫނނުެ ުޖޑ ަޝރ   ިއންެ ޓ 

ލްެ. ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ ެއމްެ ަގއިެ 5 ޭއްޕރ   ިއާނަޔތްެ ިއްމިތާޔުޒަތާކއިެ ުއޫސެލްއެނތިެ ޮއިފަޝުލްނަނށްެ ަދުއަލުތގެެ" ،ިރޕޯުޓަގއިެ ެނުރނުެ ިއންެ ޓ 

 . ޮގާވާލަފިއެވެއވެެ ާބަރށްެ ުކރާެ ެވިރަކންެ" ުދުރެހިލުވަމށްެ ިދުނުމންެ

 ަމަސްއަކްތުކުރަވއިެ ަގަދަކުމންެ ަލްއވާެ ަގިއދ ންެ ޮއިފަސުރްނަތެކއްެ ުފުލސްެ ެއެހންެ ަމދުެ ާއއިެ ާޒިހރުެ ުމުޖަތބާެ ރިއްންސެޕްކޓަެ ަސބްެ ޕިޮލސްެ

ންެ ަމްއަސަލެއއްެ ުތުހަމުތުކެރވޭެ ޯހިދަކަމށްެ ަމްނފާެ ެއަމަސްއަކުތންެ ސ   ަބެއއްެ ިއްޚިތާޔުރުކރާެ ުފުލުހންެ ިއުތުރންެ މ ގެެ. ަތުހގ ުގުކިރެއވެެ ޭއސ 

ްނަނށްެ ަފިއާވަކަމާށއިެ ަފޭސަހަތެކއްެުލއިެ ަގިއދ   ޫދޮކްށަފއިެ ެއަގިއދ ންެ ެތެރައށްެ ަރށުެ ުހްނނަެ ަޖލުެ ިނެމްނެދންެ ަތުހގ ގުެ ެއޮގުތންެ ،ފުޯރޮކްށދ 

ޒުެ ަމާޤުމގެެ . ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ ުތުހަމުތޮކށްެ ަބިއިތްއާބަކުމގެެ  ަމުހޫރުމުކިރަކުމގެެ ަމްނފަާއުކންެ ުހރިެ ިލެބންެ ަދުއަލަތށްެ ޭބުންނޮކްށެގންެ ުނފޫ

ންެ ުކުރަމށްެ ަމްއަޗށްެ ެއުފުލުހްނގެެ ަދުއވާެ ުށގެެކުެ ސ  ޯއިއންެ ިއރުެ ިނުމނުެ ައަހރުެ. ފުޮނާވަފެއވެެަވނެ  ޭއސ   ިފަޔަވެޅއްެ ެއްއެވސްެ ޕ ޖ 

 . ައާޅަފެއްއުނެވެއވެެ



 

 

 ަދަރިނަތާކއިެ ައދިެ ަތާކއިެިވަޔފާރިެ ާއއިެ ަފިއސާެ ުމަދާލއިެ ިހެމނޭެ ިމްލިކްއާޔުތަގއިެ ެމްނަބުރްނގެެ ަމިޖލ ުހގެެ ަރްއިޔުތްނގެެ :ާހަމުކުރންެ ަބާޔންެ ާމލެ 

ލުެ ެބހޭެ ަގިއެވެއވެެ ުހަށެހަޅްނެޖހަޭކަމށްެ ެއްއަފަހރުެ ައަހަރކުެ ައށްެ ައމ ްނާއްނމުެ ަމިޖލ ުހގެެ ަރްއިޔުތްނގެެ ،ަތްފސ  . ާޤޫނުނައާސސ 

 ިމަފދަެ ަފނިޑާޔަރކުެ މެެޮކންެ ،ުހަށެހުޅަމާށއިެ ެޖެނަރްލައށްެ ޮއިޑަޓރ ަބާޔެނއްެ ިމަފދަެ ެމްނަބަރކުެ ެކިބެނޓްެ ޮކްނމެެ ަރއ ުސްލުޖްމޫހިރްއާޔާއއިެ

ަގއިެ ެޖޭހަކަމްށެވސްެ ުހަށަހަޅންެ ޮކިމަޝަނށްެ ަސރިވސްެ ުޖޑ ަޝލްެ ިރޕޯެޓއްެ  ާހަމުނުކރާެ ާޢްނުމޮކށްެ. ަކނަޑައާޅަފިއެވެއވެެ ާޤޫނުނައާސސ 

 ިފަޔަވޅުެ ިއާދރެ  ަވތަެނުެ ިޖާނއެ  ެދޮކަޅށްެ ޮއިފަޝުލްނނާެ ަޢަމުލުނުކރާެ ިމޮގަތށްެ. ާސެފްއުނެވެއވެެ ުހަށެހިޅަކންެ ޮއިފަޝުލންެ ަބާޔްނަތއްެ ިމަފދަެ

 ާގޫނުނަގއިެ ަބާޔްނުކުރަމްށެވސްެ ުމާދަތއްެ ަހރުެ ާމިލްއަޔާތއިެ ަރއ ްސގެެ ަނިއބުެ ަގުއުމގެެ ައދިެ. ަކނަޑައާޅަފިއުނެވެއވެެ ާޤޫނުނަގއިެ ެއޫޅަމށްެ

 . ުނެވެއވެެ

 

 ިލިބަގުތުމގެެ ޯހދާެ ަމުއޫލާމތުެ ަހްއގުެ ިލިބަގުތުމގެެ ޯހަދއިެ ަމުއޫލާމުތަތއްެ ަސުރާކުރގެެ: ިލިބަގުތންެ ޯހދާެ ަމުޢޫލާމތުެ ާޢްނުމްނަނށްެ

ަފިއެވެއވެެ ާޢްނުމަނށްެާގޫނުނންެ  ެއްއެވސްެ ޯހުދަމށްެ ަމުއޫލާމތުެ ައށްެ ޮކިމަޝަނރ ިއްނފޮރމަޭޝންެ ޮއފްެ ޮއިފސްެ ަދުށންެ ިމާޤޫނުނގެެ. ިލިބދ 

 . ެނެތވެެ ިލޭބަކށްެ ަމުޢޫލާމެތއްެ ެއނޭގނޭެ ަޢަދދުެ ުހަށެހުޅނުެ ުނަވތަެ ،ުހަށެހިޅަފިއާވަކންެ ުހަށެހުޅެމއްެ

ޯއަތުކންެ ަފާރްތަތުކްނާނއިެ ަބިއަންލައުޤވާމެ  ަމްއަސަލަތއްެ ިނުގަޅިއަގުތުމގެެ ަޙްއުޤަތއްެ ިއްނާސނެ . 5 ަޝންެެސކްެ  ަތުހގ ުގުކުރންެ ެއްނޖ 

 ިމްނަވރުެ ަބަލިއަގްނނަެ ަސުރާކުރންެ

 ެބހޭެ ަހްއުގަތކާެ ިއްނާސނެ  ެމްއެނތިެިފްއތުެ ެއްއެވސްެ ަސުރާކުރގެެ ަޖްމިޢްއާޔަތުކންެ ެބހޭެ ަހްއުގަތކާެ ިއްނާސނެ  ަބިއަންލައުގާވމެ  ިދެވިހާރްއެޖާއއިެ

 ެބހޭެ ަޖާމައްތަތކާެ ފްާސުކެރުވނުެ ަގއިެ 1 ޮއްކޯޓަބރ ،ެއެހްނަނަމެވސްެ. ާހަމޮކްށަފިއެވެއވެެ ޯހުދްނަތއްެ ެއަފާރްތަތުކގެެ ަތުހގ ުގޮކށްެ ަމްއަސަލަތއްެ

ެއމްެ ޮއްތަކަމށްެ ިބރުެ ުހަރްސެއޭޅަކުމގެެ ިމިނަވްނަކަމށްެ މިެ ަސަބުބންެ ަގވާިއުދގެެ ޯއަތުކންެ ެހިނެހންެއެެ ާއއިެ ޓ  . ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ ެއްނޖ 

ޯއަތުކންެ ެއހ ެތިރަކންެ ާމލެ  ަފާރަތުކންެ ިދެވިހާރްއޖޭގެެ ަޢަދަދަކށްެ ިގނަެ ައްށުވރެެ$( 1،667) ރ 25،000 ަދުށންެ ިމަގވާިއުދގެެ  ެއްނޖ 

. ޯހަދްނެޖެހެއވެެ ުހްއދަެ ަސުރާކުރގެެ ޯހާދަނމަެ ެއހ ެއއްެ ޭބުރގެެ ެއްއެވސްެ ައދިެ. ޯހަދްނެޖެހެއވެެ ުހްއދަެ ަސުރާކުރގެެ ،ިލިބަގްނަނަނމަެ

ެއއްެ ެމްނަބުރްނގެެ ަޖްމިއްއާޔަތުކންެ ަދުށންެ ެއަގވާިއުދގެެ ،މ ެގިއުތުރންެ  ައުމެރއްެ ޯކޓުެ ައދިެ. ުހަށަހަޅްނެޖެހެއވެެ ަސުރާކަރށްެ ަރިޖްސްޓރ 

ަފެއވެެ ަވނެ  ށްެަރިޖްސްޓާރއަެ ޖާާމައްތަތުކގެެ ާބރުެ ޯހުދުމގެެ ިލުޔްނަތއްެ ަވދެެ ޮއފ ްސަތަކށްެ ަޖްމިއްއާޔަތުކގެެ ެނތިެ  ަޙްއުޤަތަކށްެ ިއްނާސނެ . ދ 

ާއރުެ) ަޖާމަޢަތުކންެ ަސަރަހްއދެ  ަމަސްއަކްތުކރާެ ްް  ަފާރްތަތާކެއކުެ ުމިހްނމުެ ަކާމެބހޭެ ަސުރާކުރގެެ ިރޕޯުޓޮކްށަފިއަވނެ ( ެއްސޭއެއްޗ

ަފއިެ ެއަކަމށްެ ަސުރާކުރންެ ެއުދުމންެ ަބްއަދުލުވަމަކށްެ  . ުނާވަކަމެށވެެ ިއާޖަބދ 

ެއްމައކެ : ިއާދާރަތއްެ ެބހޭެ ްއުޤަތކާެޙަެ ިއްނާސނެ  ަސުރާކުރގެެ ާއއިެ ެއްޗާއުރސ   ާޤޫނާނއިެ ިއްސާލމެ  ިދެވިހާރްއޖޭގެެ ާޤޫނުނައާސސ 

ުގޮކްށަފިއވާެ ިދެވިހާރްއެޖިއންެ  ިއްނާސނެ  ަދުށންެ ުމާއަހާދަތުކގެެ ެބހޭެ ަހްއުގަތކާެ ިއްނާސނެ  ަބިއަންލައުގވާމެ  ައދިެ ަސަރަހްއދެ   ަތްސދ 

ންެ ިއުހިތާސސްެ ުމގެެުކިރެއުރވުެ ަރްއާކެތިރޮކށްެ ަޙްއުޤަތއްެ ަފިއވާެ ާޤޫނުނައާސސ   ެސްޕެޓްމަބރ. ުމައްއަސާސެއެކވެެ ިމިނަވންެ ިލިބދ 

ެއްމއާެ  ިޒާޔަރެތްއަގއިެ ުކރިެ ޯހުދަމށްެ ަހގ ަގތްެ ަފާރުތންެ ެއްސޭއެއްޗާއުރގެެ ަމްސެތޭރަގއިެ  ެއަކަމށްެ ެއުދުނަނަމެވސްެ ަބްއަދުލުކުރަމށްެ ެއްޗާއުރސ 

ަފިއުނވާތެ  ެއޮކިމަޝުނންެ ެއމްެ ،ފުާޅޮކށްެ ަކްނޮބުޑުވންެ މާެެއކަެ ިއާޖަބދ   ަތަނަކށްެ ުކރާެ ަމަސްއަކތްެ ިމިނަވްނަކާމެއކުެ ިމާހރުެ ައކެ  ެއްޗާއުރސ 

ެގްނާވަކެމއްެ ުނުވަމކެ   . ފަާހަގޮކްށަފެއވެެ ިއންެ ެއްސޭއެއްޗާއރުެ ަކަމށްެ ެއަކށ 



 

 

ާއރުެ) ަކުއްނިސލްެ ެބހޭެ ަޙްއުޤަތކާެ ިއްނާސނެ  ގެެ ދ.އ  މްެ ާއރުެޫޔޕެ  ިދެވިހާރްއޖޭގެެ ައށްެ( ޫޔެއްނެއްޗސ  ުޑިކަޔއިެ ޯކަޓށްެ ައްށުސްޕރ   ފާ

ެއމްެ ެއްމގެެ  ުކްށެވިރޮކށްެ ަބާޔާނުގިޅެގްނެއަކންެ ުހަށެހޅިެ ިއންެ ެއްޗާއުރސ  މްެ ެމްނަބުރންެ ެއްޗާއުރސ   ،ާހިޒުރުކިރަފުހންެ ޯކަޓށްެ ުސްޕރ 

ުޑެޖިހަފެއވެެ ަވނެ  ަމަސްއަކްތަތއްެ ެއޮކިމަޝުނގެެ ެއމްެ. ަމ ގެެ ަށެހުޅަމކެ ހުެ ުހަށެހޅިެ ައށްެ ޫޔޕ ާއރުެ ިއންެ ެއްޗާއުރސ   ިމިނަވްނަކަމށްެ ުޖިޑަޝރ 

ްމޯކުޓންެ ުދަވހުެ ަވނަެ 16 ޖޫންެ ަކނަޑައަޅއިެ ުހަށެހުޅެމްއަކަމށްެ ިޚާލފްެ ާޤޫނނާެ ެޖިހަފިއވާެ ަވިކައަތަކށްެ ައްނަނަފދަެ ހ ަނުރަކންެ  ަވނެ  ުސްޕރ 

ެއމްެ. ުޙުކްމޮކްށަފެއވެެ މްެ ިންނާމަފިއަވނެ  ިއންެ ޓ  ެއްމގެެ ިމުޙުކަމކެ  ޯކުޓގެެ ުސްޕރ   ެގަނއިެ ހ ަނުރަކެމއްެ ޮބޑުެ ިމިނަވްނަކަމށްެ ެއްޗާއުރސ 

ެއްމގެެ. ުހުކެމްއަކަމެށވެެ  ެއޮކިމަޝުނަގއިެ  ަމްސެތޭރަގއިެ ޯއަގްސޓްެ ަވނެ  ަސުރާކުރންެ  ަހަމުވުމންެ ުމްއަދތުެ ަދުއުރގެެ ެމްނަބުރްނގެެ ެއްޗާއުރސ 

ެއްމައށްެ. ަބަދުލޮކްށަފެއވެެ ެމްނަބުރންެ 4 ެތެރިއންެ ެމްނަބުރްނގެެ 5 ިތބިެ  ެމްނަބުރްނަނކެ  4 ައްއަޔުނުކރިެ ާކުރންެަސރުެ ެއްޗާއުރސ 

ޓެ  ްޕޮރްގެރިސވްެ ެވިރަކްނުކރާެ ާޔމ ާނއިެ ަރއ ސްެ ިޑްވސްެ ޮއފްެ ޕާ  ިސާޔސެ  ިއިދޮކޅުެ ުބނެެ ަކަމށްެ ަފާރްތަތެކއްެ ޮއްނނަެ ުގުޅެމއްެ ާގތްެ އާެ މްޯލ

ަތުކންެ ޓ  ުޑިކާޔަފެއވެެ ެއަކމާެ  ަވނެ  ޕާ  ޖޫންެ ފޯރްސޓްެ ެމެޝލްެ ާއއިެ ަނުއލްެ ެގްބިރެއލްެ ަކުމަގިއވާެ ިއންެ ެރެޕުޓައރ ްސެޕަޝލްެ ގެެ އދ. ފާ

މްެ“ ،ުބެނަފިއަވނެ   ަމްސެތޭރަގއިެ ެއމްެ ،ިންނުމަމކެ  އެެ ޯކުޓގެެ ުސްޕރ   ައދިެ ިނާޒަމށްެ ެބހޭެ ަހްއުގަތކާެ ިއްނާސނެ  ގެެ އދ ިއންެ ެއްޗާއްރސ 

ޮގުތންެ ިހްނުގަމށްެ ” ަޢަމެލއްެ ިހުފުމގެެ ަބަދލުެ  ދާެސެ  ާސފުެ  ުގިޅްނިހްނާގަފިއވާެ ެއަކމާެ ،ިދުނުމންެ ެއްއާބުރުލންެ ފުޯރޮކްށޭދްނެޖހޭެ ާޤޫނނ 

ެއމްެ ަވނެ  ެރެޕުޓައރިއންެ ްސެޕަޝލްެ.  ަކަމެށވެެ ްމޯކުޓންެ ެދޮކަޅށްެ އާެ ެއްޗާއްރސ   ެގްނިދުއަމށްެ ައނުބރާެ ިންނުމންެ ިންނމިެ ުސްޕރ 

 ،ުބެނަފިއަވނެ  ްލުހަސިއންެއަެ ަރުޢދުެ ަޒިއދުެ ޮކިމަޝަނރ ަހއިެ ެބހޭެ ަހްއުގަތކާެ ިއްނާސނެ  ގެެ އދ ަމްސެތޭރަގއިެ ޖޫންެ ،ަހަމެއާއެއކުެ. ޮގާވާލަފެއވެެ

މްެ“ ންެ ޯކުޓގެެ ުސްޕރ   . ަކަމެށވެެ” ިމާސެލއްެ ިއުތރުެ ަހްއުގަތްއހ ަނުރުކުރުމގެެ ިއްނާސނެ  ިދެވިހާރްއޖަޭގއިެ  ިންނުމަމކ ުޖޑ ަޝރ 

 ަމިތންެ ޮގުތގެެ ިހެމނޭެ ިމިނަވްނުމައްއަސާސަތއްެ”  ަމްއަސަލަތުކަގއިެ ިލބޭެ ަދުއވާެ ައދިެ ުކރާެ ަދުއވާެ ުމައްއަސާސަތުކންެ ިއާދާރަތާކއިެ ަދުއަލުތގެެ“ 

ުލުކުރަމށްެ ިއާދާރަތއްެ ެއްނެމަހއިެ ަދުއަލުތގެެ މްެ  ަމްއަޗށްެ ެޖެނަރްލގެެ ެއަޓރނެ  ަތްމސ   ެއްއގެެ” ިރޓްެ“ ެނުރނުެ ާޢްނުމޮކށްެ ަވނެ  ޯކުޓންެ ުސްޕރ 

ެއްމގެެ ަސަބުބންެ ގެެ” ިރޓްެ“ މިެ. ައުމުރޮކްށަފެއވެެ ުދަވހުެ ަވނަެ 14 ެސްޕެޓްމަބރ،ަދުށންެ  ުބނެެ ުބޫރައާރަކަމށްެ ށްެިމިނަވްނަކމަެ ެއްޗާއުރސ 

ޯއަތުކންެ ިގނަެ ަވަރށްެ ުޑިކާޔަފިއެވެއވެެ ެއްނޖ   ުމައްއަސާސަތުކގެެ ިމިނަވންެ ެއެހިނެހންެ ާޤޫނާނއިެ ޮކިމަޝުނގެެ ަރިއްޓސްެ ިހުއަމންެ ެއއެ . ފާ

 ުކުރާމއިެ ަދުއވާެ“ ،ަމާށއިެަތެކްއކަެ” ަޝްޚސުެ ާޤޫނނެ  ަވކިެ“ ިމޮކިމަޝްނަތަކކެ  ަބާޔްނޮކްށަފިއަވނެ  ެއާޤޫނުނަތުކަގއިެ. ިޚާލުފާވތ ެއވެެ ާޤޫނނާެ

 . ޮކިމަޝްނަތެކްއަކަމެށވެެ ިލިބަފިއވާެ ާބރުެ” ިންނުމުމގެެ ަކްނަކންެ ަހިއިސްއަޔުތންެ ައިމްއލަެ ައދިެ ިލިބަގުތުމގެެ ަދުއވާެ

 ( ިވަޔފާރިެ ިވްއުކުމގެެ ަގނެެ ިއްނާސުނންެ) ްޓެރިފްކުކުރންެ މ ުހންެ ައދިެ ައިނޔާެ ިއްޖިތާމއ ެ ،ަތައްއުސބުެ. 6 ެސްކަޝންެ

ންެ ަހަމަހަމަކަމށްެ ުތްނގެެަރްއޔިެ ުހިރހާެ ަފިއވ ަނަމެވސްެ ާޤޫނުނައާސސ   ުސްނނެ  ަރްއިޔުތްނަނކެ  ަދުށންެ ާޤޫނުނގެެ ،ުފުރަސުތދ 

ހ ެ. ާވްނެޖެހެއވެެ ުމްސިލުމްނަނށްެ ައުތންެ ިއްސާލމެ  ާހްއަސޮކށްެ. ާހަލެތްއަގެއވެެ ިނަކެމތިެ ިތބެ  ައްނެހުނންެ ޮގުތންެ ާތރ   ،ަވިރުކުރާމއިެ  ަޝރ 

ައުތގެެ ިހެމޭނެހންެ ަމްއަސަލަތއްެ ޭރްޕގެެ ،ެބުހުމަގިއާއއިެ ުމދާެ ާވުރތަެ ،އިެިލިބަގުތުމަގިއއާެ ަތުޢލ މުެ . ިދުނުމަގެއވެެ ެހިކަބސްެ ަމުރަހާލަގއިެ ަޝރ 

 ައަހރުެ ަވނަެ 2014. ާގިއްމޮކްށަފިއެވެއވެެ ައުލންެ ަރިއްޓސްެ ިހުއަމންެ ެއްނޑްެ ެފިމލެ  ،ެޖްނަޑރ ޮއފްެ ިމިންސްޓރެ  ައަހރުެ ަވނަެ 2012

ގެެ  ަވޒ ފަާގއިެ ަމަސްއަކްތެތިރންެ ޭބުރގެެ ިދެވިހާރްއެޖިއންެ. ަބަދުލުކެރުވެނވެެ ައށްެ ެޖްނަޑރ ެއްނޑްެ ލޯެ ޮއފްެ ްޓރެ ިމިނސްެ ަނންެ ިމިމިންސްޓރ 

ެގްނވާެ ާޤޫނުނންެ  ެއަފާރްތަތަކށްެ ައދިެ. ުކިރަމިތާލްނެޖެހެއވެެ ަތައްއުސާބއިެ ަފިއުނެވެއވެެ ަރްއާކެތިރަކންެ ެއަކށ   . ިލިބދ 

 ައްނެހުނންެ



 

 

 ަކިއެވްނެޏްއަގއިެ ާޤޫނުނަތުކންެ ުގޅޭެ ުކާށއިެ ިޖްނސެ  ،ުފަރްއާސަރުކުރާމއިެ ިޖްނސެ  ެފށިެ ަޢަމުލުކަރންެ ަގއިެ 2014: ައިނޔާެ ެގެވށިެ ައދިެ ޭރޕްެ

 ާހިސްލުކރާެ ަތުއލ މްެ ޭއެގެތޭރަގއިެ. ަކނަޑައާޅަފިއެވެއވެެ ުކެށްއަކަމށްެ ުފަރްއާސަރުކުރަމކެ  ިޖްނސެ  ަތްނަތުނަގއިެ ަމަސްއަކްތުކރާެ ،ޭރްޕުކުރާމއިެ

 . ިހެމެނެއވެެ ަތްނަތންެ ިޚުދަމްތފުޯރޮކްށދޭެ ްލަފދަެޮހްސިޕޓަެ ަތްނަތާނއިެ

 ައިނާޔުކިރަކުމގެެ ިޖްސާމނެ  ައްނެހުންނަނށްެ ،ަމްއަސަލައާކއިެ 86 ައިނާޔުކިރަކުމގެެ ިޖްނސެ  ައްނެހުންނަނށްެ ،ެތޭރަގއިެ ައަހރުެ ަވނަެ 2014

 ެސްޕެޓްމަބރ ެފިށެގންެ ަމުހންެ ެޖުނައރެ  ަހުރގެެއަެ ަވނަެ 2015. ައްށުހަށެހިޅަފިއެވެއވެެ ެޖްނަޑރ ެއްނޑްެ ލޯެ ޮއފްެ ިމިންސްޓރެ  ަމްއަސލަެ 65

 ަދުއާވުކަރންެ ަމްއަސަލެއްއަގއިެ 230 ޭއެގެތެރިއންެ ައދިެ. ުހަށެހުޅެނވެެ ެއްމޕ ެއްސައށްެ ަމްއަސލަެ 531 ައިނާޔގެެ ިޖްނސެ  ،ަހަމަޔށްެ ަމާހއިެ

 ިދުނަމށްެ ެހިކަބސްެ ެދޮކަޅށްެ ޭއާނއާެ ،ާސިބުތވާނެ  ވާެަދއުެ ުކުށގެެ ޭރްޕުކިރަކުމގެެ ަމްއަޗށްެ ިފިރެހެންއގެެ ުނަލއިެ ިއުއިތާރަފކާެ. ފުޮނާވަފިއެވެއވެެ

ަނމަެ ައިނާޔިލުބނެ . ެހިކަބުހްނެނވެެ ެހިކެވިރްނގެެ ައްނެހންެ 04 ުނަވތަެ ެހިކެވިރންެ ިފިރެހންެ 02 ިތބިެ ަތްއާޔަރށްެ  ،ުކަޑުކްއަޖަކްށަކުމަގިއަވނ 

 . ުލެޔވެެ ެއައްށުވރެެ ިމްނަގނޑުެ ޮއތްެ ާސިބުތުކުރަމށްެ ުކށްެ

ިޑާއަގއިެ ިރޕޯުޓަތއްެ ޭރްޕުކުރުމގެެ ާޔުކުރާމއިެައނިެ ައްނެހުންނަނށްެ ިޑާއިއންެ. ާއްނެމވެެ މ   ިގނަެ ައިނާޔގެެ ައދިެ ޭރޕްެ ިރޕޯުޓޮކްށަފިއވާެ މ 

 ެއނގޭެ ުކިރންެ ަފާރތްެ ިލުބނުެ ައިނޔާެ ާއްނުމޮގެތްއަގއިެ ައިނާޔުކާރަފާރަތކެ  ައދިެ. ުކަޑުކިދްނެނވެެ ަފާރަތކެ  ިލބޭެ ައިނޔާެ ަމްއަސަލަތުކަގއިެ

ޯއަތުކންެ  ިރޕޯުޓުނުކާރަކަމށްެ ަމްއަސަލަތއްެ ިގނަެ ިމާބަވުތގެެ. މ ުހްނެނވެެ ަދްނނަެ  ަބަދުލިހުފުމގެެ ިރޕޯުޓުކުރުމންެ ،ެއއ ެ. ަގޫބުލުކެރެއވެެ ެއްނޖ 

 ،ެނުތާމއިެ ިމިނަވްނަކންެ ިއްގިތާސދެ  ިބަރާށއިެ ެގްއިލާދެނަކުމގެެ ެބެލިނެވިރަކންެ ުކްއާޖގެެ ،ަހަމާލައަކާށއިެ ައިއްސާދނެެ ިތާމައށްެ ަފުހންެ ޮގުތންެ

ިޑާއިއންެ ިމިނަވްނަކންެ ާޒތެ  ަފާރުތގެެ ިލުބނުެ ައިނޔާެ ،ުނިލުބާމއިެ ައާޅުލންެ ިލެބްނެޖހޭެ ަފާރަތށްެ ައިނާޔިލުބނުެ ަފާރުތންެ ްނގެެުފުލހުެ  މ 

ެގްނވާެ ަރްއާކެތިރޮކްށިދުނަމށްެ  ިމާބަވުތގެެ ައދިެ ެގްއިލާދެނަކަމްށަޓަކއިެ ައުބރުެ ުމްޖަތަމުއަގއިެ ،ެހިދަފިއެނުތާމއިެ ަގާވިއުދަތއްެ ެއަކށ 

 . ަމުދަކުމްނެނވެެ ަޢަދދުެ ައްނނަެ ުޙުކމްެ ަފާރްތަތަކށްެ ައިނާޔުކރާެ ަތުކަގއިެަމްއަސލަެ

. ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ ައށްެ ެއްމޕ ެއސްެ ަހަމަޔށްެ ަމހާެ ެސްޕެޓްމަބރ ަމްއަސލަެ 161 ައިނާޔގެެ ެގެވށިެ ިހްނާގަފިއވާެ ެދޮކަޅށްެ ައްނެހުންނނާެ

ޯއައށްެ ަދުއާވުކުރަމށްެ ަމްއަސަލެއްއަގއިެ 17 މ ެގެތެރިއންެ . ިއްއާވަފިއެވެއވެެ ުޙުކމްެ ުކްށަކނަޑައަޅއިެ ަމްއަސަލެއްއަގއިެ 2 ައދިެ. ފުޮނާވަފިއެވެއވެެ ޕ ޖ 

ޮގުތްނާނއިެ ،ަމިތންެ ިހެމޭނޮގުތގެެ ުގުޅްނަތއްެ ެގެވށިެ ާބަވެތްއގެެ ުހިރހާެ ،ާޤޫނުނންެ ައިނާޔގެެ ެގެވށިެ ައަހުރގެެ ަވނަެ 2012  ،ިޖްސާމނ 

ޮގުތންެ ޮގުތންެ ،ައނަގަބުހންެ ،ިޖްނސ   ިފިރމ ހާެ ިޚާލަފށްެ ަލަފޔާެ ިސްއހ ެ. ަމާނޮކްށަފިއެވެއވެެ ައިނާޔުކުރންެ ލ ޮގުތންެމާެ ައދިެ ަންފާސނ 

ަފިއެވެއވެެ ިމާޤޫނުނންެ ަރްއާކެތިރަކންެ ައނިބމ ާހައށްެ ެދޮކަޅށްެ ުކުރާމއިެ ަދިރަމއިެ ައނިބމ ހާެ ަގަދަކުމންެ  ،ިމޫނަނސްެ ައދިެ. ފުޯރޮކްށދ 

ަފިއެވެއވެެ ިމާޤޫނުނންެ ަރްއާކެތިރަކންެ ެއަކްނަކަމށްެ  އިެިލްސަޓކާެ  ިހެމނޭެ ަކްނަކންެ  ިގނަެ ެބެލވޭެ ަކަމށްެ ައިނާޔުކުރންެ  ެގެވށިެ.ފުޯރޮކްށދ 

 ިމާޤޫނުނންެ ެނެރިދުނަމށްެ ައުމރުެ ޯކުޓންެ ައްނގާެ ާގްތުނުވަމށްެ ަފާރާތއިެ ިލުބނުެ ައިނޔާެ ަފާރުތންެ ުކރާެ ައިނޔާެ ަމްއަސަލަތުކަގއިެ ައިނާޔގެެ

ަފިއެވެއވެެ  ައްނެހުންނނާެ ެތޭރަގއިެ ާއިއާލގެެ ެއެހްނަނަމެވސްެ. ަކނަޑައާޅަފިއެވެއވެެ ުކެށްއަކުމަގއިެ ކެ ިޚާލްފުވމަެ ައުމަރކާެ ެއަފދަެ ައދިެ. ަމުގަފިހޮކްށދ 

ުޒުކރާެ ާޤޫނނުެ ަހްއަޔުރުކުރަމށްެ  ަފާރްތަތއްެ ިހްނގާެ ަޢަމލުެ ައިނާޔގެެ ެގެވށިެ ެދޮކަޅށްެ   ަސަބަބކެ  ،ެޖިހުލްނާވަކަމާށއިެ ޮއިފަސުރންެ ަތްނފ 

ަކަމށްެ ަތަކށްެެއަފާރތްެ ަހްއުގަކަމށްެ ައިނާޔުކުރންެ ެއަފދަެ  . ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ ަގޫބުލުކެރވޭތ 

 ައްނނަެ ޮބުޑަވުމންެ ިމާއަދައކެ  ،ިލެބްނެންތަނަމެވސްެ ަމުޢޫލާމތުެ ެއނޭގނޭެ ަޢަދދުެ ިޚާތުނޮކްށަފިއވާެ ައްނެހުނންެ :ިޚާތުނުކުރންެ ައްނެހުނންެ 

 . ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ ަފާރްތަތުކންެ ިދާރާސުކރާެ ަމްއަސަލެއްއަކަމށްެ



 

 

 ިބލްެ ެގަނުއުމގެެ ިއްސާލހުެ ަވނަެ ިތންެ ާޤޫނުންލުއޫޤާބަތށްެ ަރއ ްސަވނެ  ަމހުެ ެސްޕެޓްމަބރ: ާއަދާކަދަތއްެ ެގްއުލްނުހރިެ ެއެހިނެހންެ

ުގޮކްށަފެއވެެ ުނަގއިެ ިއްސާލމްެ ،ަދުށންެ ިމިއްސާލުހގެެ. ަތްސދ   ިޖްނސެ  ެއްއިޖްނުސންެ ،ިޒނޭެ ،ަވްއަކންެ) ުކްށަތާކއިެ ަކނަޑެއިޅަފިއވާެ ަހްއދުެ ދ 

ަޢެތވެެ ިއްސާލމެ  ިހނާގނެ  ަމްއަޗށްެ ަތުކގެެ(ަބަދުލިހުފންެ) ުކށްެ ިޤާސްސގެެ( ުމުރަތްއުދުވންެ ،ުބިއންެ ރާެ ،ަޢަމުލަތއްެ ިހްނުގުމގެެ ުގުޅންެ . ަޝރ 

 ެމުރންެ ަރަޖްމޮކށްެ މ ުހންެ ުކރާެ ިޒނޭެ ،ެކނުޑާމއިެ ައތްެ މ ުހްނގެެ ުކރާެ ަވްއަކންެ ،ެތޭރަގއިެ ުއޫޤާބްތަތުކގެެ ަކނަޑެއިޅަފިއވާެ ިމުކްށަތަކށްެ

  ުލިއަތުއޒ ރެ  ެއައްށުވރެެ ަކނަޑައާޅަފިއަވނެ  ުކްށަތަކށްެ ިމާބަވުތގެެ ަދުށންެ ާޤޫނުންލުއޫޤާބުތގެެ ،ުކިރންެ ފްާސުކުރުމގެެ ިއްސާލހުެ މިެ. ިހެމެނެއވެެ

 ިދުނުމގެެ ެހކިެ ޮދގުެ ުނިހުފާމއިެ ޯރދަެ ަމހުެ ަރަމާޟންެ ،ެކުއާމއިެ ޫއުރަމސްެ ާރުބިއާމއިެ ،ަޖްލުދުކުރާމއިެ މ ުހންެ ިޒޭނުކރާެ ެއޮގުތންެ. ައަދުބަތެކެކވެެ

 . ަކނަޑައާޅަފިއެވެއވެެ  ޮގުތަގއިެ ައަދެބްއގެެ ަތުއޒ ރެ  ަޖްލުދުކުރންެ  ޮގުތންެ ައަދެބްއގެެ

 ަޖްލުދުކުރންެ ޮގުތންެ ުއޫގާބެތްއގެެ ަވނެ  ިއންެ ިއްނަޓރޭނަޝަނލްެ ެއްމެންސޓެ  ަމްސެތޭރަގއިެ ެފްބުރައރެ  ައށްެ ޫޔޕ ާއރުެ ިދެވިހާރްއޖޭގެެ

 ެސްކެރަޓރެ  ެއެފައރްޒގެެ ލ ަގލްެ ަފާރުތންެ ަސުރާކުރގެެ ަރްއުދެދުމންެ ޕ ާއްރައށްެޔޫެ ަމްސެތރޭެ ެމއިެ ައދިެ. ޮގާވާލަފެއވެެ ުހްއާޓުލަމށްެ

ުނގެެ ޮގުތަގއިެ ަގޫބުލުކރާެ ިދެވިހންެ“ ، ުބެނަފިއަވނެ  ިދފުާޢޮކށްެ ާއދަެ ަޖްލުދުކުރުމގެެ  ުގޅިެ ަވނެ  ަހްއުގަތއްެ ިއްނާސނެ   ުއޫސުލަތާކއިެ ިއްސާލްމދ 

 . ައަދެބްއަކަމެށވެެ ޭބުންނެތރިެ ުކުރުވަމށްެ ުދުރެހލިެ ންެުކްށުކުރމުެ ަޖްލުދުކުރަމކެ  ައދިެ. ެއވެެ” ާލެމިހފަެ

 ިމާޤޫނނުެ ަސުރާކުރންެ ެއެހްނަނަމެވސްެ. ަމާނުކެރެއވެެ ާޤޫނުނންެ ޯގާނުކުރންެ ިޖްނސެ  ާމަހުއުލަގއިެ ަމަސްއަކުތގެެ: ޯގާނުކުރންެ ިޖްނސެ 

ުޒޮކްށަފއިެ ޮގުތަގއިެ ުފިރަހމަެ  ުތުހަމުތަތއްެ ޯގާނުކާރަކުމގެެ ިޖްނސެ  ެސްކަޓރަގއިެ ެވޓްެްޕަރއިެ ާއއިެ ޮއފ ްސަތުކަގއިެ ަސުރާކުރގެެ. ުނެވެއވެެ ަތްނފ 

 ެދޮކަޅށްެ ުމަވްއަޒަފކާެ ައްނެހންެ ިދޔަެ ަމަސްއަކްތުކަރުމންެ ޯކަޕޭރަޝުނަގއިެ ެޑެވޮލްޕަމްނޓްެ ަހުއިސްނގ ަމްސެތޭރަގއިެ ޖޫންެ. ޮކްށަފިއެވެއވެެ

 ަވޒ ފިާއންެ ުމަވްއަޒުފަވނެ  ައްނެހންެ އެެ ެހުޅުމންެުހށަެ ަޝުކވާެ ުބނެެ ޯގާނުކިރަކަމށްެ ިޖްނސެ  ެމޭނަޖރ ިރޯސަސސްެ ިހުއަމންެ ެއޮއފ ުހގެެ

ންެ ަސުރާކުރގެެ. ަވިކޮކްށަފެއވެެ  ުކްށެވިރވާަކަމށްެ ެމޭނަޖރަެ ަތުހގ ުގުކުރަމްށަފހުެ ިމަމްއަސލަެ ަހިއިސްއަޔުތންެ ަރްސމެ  ޮކިމޓ 

 . ޫދޮކްށާލަފެއވެެ ަވނެ  ުނަމްށަފހުެދިެ ިއްނާޒެރއްެ  ަހަމެއަކނިެ. ުނެވެއވެެ ުއުފާލަފެއއްެ ަދުއވާެއއްެ ަމްއަޗށްެ ޭއާނގެެ ަކނަޑައިޅަނަމެވސްެ

 ެއްމޕ ެއްސައށްެ ަމްއަސަލެއއްެ 9 ަހަމަޔށްެ ަމހާެ ެސްޕެޓްމަބރ ެފިށެގންެ ަމުހންެ ެޖުނައރެ  ަދުށންެ ާޤޫނުނގެެ ުހްއުޓުވުމގެެ ޯގާނުކުރންެ ިޖްނސެ 

 . ިރޕޯުޓުކިރެއވެެ ިއންެ ެއްމޕ ެއސްެ ުހަށެހިޅަފިއާވަކަމށްެ

 ެބހޭެ ުކަޑުކިދްނނާެ ާއިއާލާއއިެ ައޮތެޅްއަގިއެވސްެ ޮކްނމެެ ަފޭސަހައަކްށަޓަކއިެ ިރޕޯުޓުކުރަމށްެ ަތއްެިއްނޔާެ ުކރާެ ުކަޑުކިދްނަނށްެ ައްނެހުންނާނއިެ

 ަންފާސނެ  ،ާއިއާލަތަކާށއިެ ެނތްެ ާގިބުލަކންެ ެބުލުމގެެ ުކިދންެ ައދިެ ،ުކަޑުކިދްނަނާށއިެ ެނތްެ މ ަހކުެ ައާޅާލނެެ  ައދިެ. ުހެރެއވެެ ަމުރަކެޒއްެ

ެއމްެ ފުޯރޮކްށޭދަކަމށްެ ިޚުދަމތްެ ިމެސްނަޓުރަތުކންެ ައްނެހުންނަންށެވސްެ ުހްނނަެ ުނުކެޅުދްނެތިރަކންެ ަބިލަތާކއިެ  ިއންެ ެއްޗާއުރސ 

 ޯބިހާޔަވިހަކންެ ާހަލްތަތުކަގއިެ ުކްއލިެ ިލޭބަފާރްތަތަކށްެ ައިނޔާެ ޮގްތޮގުތންެ ެއެހިނެހންެ މ ުޙްނާނއިެ ިޝާކަރައަކްށވާެ ައިނާޔގެެ ެގެވށިެ،.ުބެނެއވެެ

ަލްތަތއްެ ިދިރުއެޅވޭނެެ ެސްނަޓުރަތުކަގއިެ ިމަފދަެ ުހްނނަެ ަގއިެައޮތެޅއްެ ޮކްނމެެ  ފުޯރޮކްށިދުނަމްށަޓަކއިެ  ާގިއުމުކުރަމށްެ ަވސ 

 . ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ ިއންެ ެޖްނަޑރ ެއްނޑްެ ލޯެ ޮއފްެ ިމިންސްޓރެ   ޭބުންނެޖިހަފިއާވަކަމށްެ

 ،ައަދާދއިެ ަދިރްނގެެ ޯހާދނެެ ،ުނެޖހިެ ިތާލންެުކިރމަެ ައިނާޔައކާެ ެނތިެ ަމުޖޫބުރުކުރުވެމއްެ ،ެއްއިކާބެވިތބެެ ަތައްއުސުބންެ :ަހްއގުެ ަދިރަމިއުވުމގެެ

 ިސްއަހަތށްެ ަދިރަމިއުވުމގެެ ،ަކނަޑެއުޅަމާށއިެ ަވުގތުެ ޯހާދނެެ ަދިރންެ ،ަކނަޑެއުޅަމާށއިެ ުމްއަދތުެ ުދުރުކާރނެެ ދޭެތރެެ ޯހުދުމަގއިެ ަދިރންެ

ަފިއެވެއވެެ ަފުރުދްނަނށްެ ްނަނާށއިެެދަމފރިެ ަހްއގުެ ިލިބަގުތުމގެެ ޯހަދއިެ ަމުއޫލާމތުެ ޭބުންނވާެ ެއަކަމށްެ ައދިެ ުއުޅުމގެެ ަބަލިއެގންެ . ިލިބދ 



 

 

ަލްތަތކާެ ޭދެތެރުދުރުކރާެ ންެ ،ިވެހުއަމްށަފުހެވސްެ ެތޭރަގިއާއއިެ ިވެހުއުމގެެ ،ަމުއޫލާމާތއިެ ެބހޭެ ަވސ   ެއހ ެ ެއހ ެތިރްނގެެ ިސްއހ ެ ިލިބަފިއވާެ ަތްމރ 

 . ިލެބްނުހެރެއވެެ ުފާޅާދިއާރެއްއަގއިެ

 ަމްއަސަލަތުކަގއިެ ިހްނުގުމގެެ ުގުޅންެ ިޖްނސެ  ޭބުރަގއިެ ަކިއެވިނންެ. ެދިމުހްއެޓވެެ ަމްއަސލަެ ަތފުާތުކުރުމގެެ ެމދުެ ައްނެހުންނނާެ: ަތައްއުސބުެ

 ފުާޅޮކށްެ ެއައަމލުެ ަބިލެވިއުނުމންެ ައްނެހުނންެ ަސަބަބކެ   ެއއްެ މ ގެެ.ިގަނެއވެެ ިމްނަވރުެ ުތުހަމުތުކރާެ ަފާރްތަތުކންެ ެބހޭެ ަކމާެ ައްނެހުންނަނށްެ

ައުތަގއިެ ާލމ ެިއސްެ  ިއުތުރންެ ައިދމ ގެެ. ެފްނާނތ ެއވެެ  ުކށްެ ިހްނުގުމގެެ ުގުޅންެ ިޖްނސެ  ޭބުރަގއިެ ަކިއެވިނންެ ުކާށއިެ ިޒޭނުކުރުމގެެ ަޝރ 

 . ިމްނުޖެވވޭތ ެއވެެ ައަދުބންެ ިއްނާކުރުކުރަމްށަފހުެ ުތުހަމުތަތަކށްެ ިމާބަވުތގެެ ިފިރެހުންނަނށްެ ،ަކަމަކްށުވާމއިެ ުއަދގޫެ ަދތިެ ާސިބުތުކުރަމކެ 

. ަފޭސަހެއވެެ ަވިރުކަރންެ މ ހާެ ައްނެހންެ މ ާހައށްެ ިފިރެހންެ ،ަވިރުވަމްށުވރެެ ިކަބއިެ ިފިރެހްނމ ާހގެެ މ ހާެ ންެައްނހެެ ަދުށންެ ާއަދާކަދިއގެެ ިއްސާލމ ެ

ޯއިއންެ. ެއްއަބެއވެެ ެދަބިއުކޅަެ ަބިއގެެ ިލބޭެ ިފިރެހަނަކށްެ ިލެބނެ  މ ާހައށްެ ައްނެހންެ ިލުބުމަގއިެ ިބންެ ަތިރަކިއންެ  ެއްއަބޑުެ  ުބާނޮގުތަގއިެ ޕ ޖ 

ްޯޑުެ ަގއިެެމދުެ މ ުހްނގެެ ެއްއަބފާެ  . ަނަމހ ެއވެެ ުނވާެ ޭބުނންެ ޯހުދަމށްެ ަބެއއްެ ުމ

ެއމްެ ާއއިެ ،ުބެނަފިއަވނެ  ިރޕޯުޓަގއިެ ުކރިެ ާޝިއއުެ ަގއިެ 2009 ިއންެ ެއްޗާއުރސ   ިލިބަގުތުމަގއިެ ަވޒ ފާެ ،ާޤޫނުނަތުކންެ ާޤޫނުނައާސސ 

ަފިއވ ަނަމެވސްެ ުފުރަސތުެ ަހަމަހމަެ ައްނެހުންނަނށްެ  ުކަޑުކިދންެ. ަކނަޑެއިޅަފެއްއުނާވަކަމެށވެެ ުތަތެކއްެިސާޔސަެ ަމުގަފިހާވނެެ ިމަކަމށްެ ،ިލިބދ 

 ުނުރހޭތެ  ުމްޖަތަމއުެ ައދިެ. ަދިތަތާކުކިރަމިތާލްނެޖެހެއވެެ ެދިމިތުބަމށްެ ަވޒ ފަާގއިެ ައްނެހުންނަނށްެ ިވެހުއަމްށަފހުެ ެނުތުމންެ ަމުރަކުޒަތއްެ ަބލާެ

 ުއެޅުމންެ ަވޒ ފަާގއިެ. ުކަޑެއވެެ ިމްނަވރުެ ިހްތަވުރދޭެ ށްެައާދުކުރމަެ ަވޒ ފާެ ައްނެހުނންެ ުމްއަދަތށްެ ިދގުެ ިރޯސުޓަތުކަގއިެ  ުޓައިރްސޓްެ

 ެއަކްނަތއްެ ،ިޑމުޯޓޮކްށފެާނަކަމްށަޓަކއިެ ުނަވތަެ ަކަމްށަޓަކއިެ ުކެރިވާދނެެ ަވކިެ ަވޒ ފިާއންެ ަދިރަމިއެވްއެޖަނމަެ ުނަވތަެ ަކިއެވިނޮކްށިފަނމަެ

ެއމްެ ިރޕޯުޓަތއްެ ާޅަކުމގެެާބުރއަެ ުމަވްއަޒުފްނަނށްެ ައްނެހންެ ަފާރްތަތުކންެ ަބެއއްެ ދޭެ ަވޒ ފާެ ުނުކުރަމށްެ  ައށްެ ެއްޗާއުރސ 

 ާމަހުއުލަތއްެ ަވޒ ފާގެެ ަރުހަމްތެތރިެ ުކަޑުކިދްނާނއިެ  ުނުވުމްނާނއިެ ާގިއްމޮކްށަފއިެ ަމުރަކުޒަތއްެ ުކަޑުކިދްނގެެ  ަސުރާކުރންެ.ިލިބަފިއެވެއވެެ

ުޒޮކްށަފއިެ  ުރންެަސުރކާެ ިފަޔަވުޅަތއްެ ައަޅްނެޖހޭެ ެގަނުއަމށްެ ަބަދުލަތއްެ ެހޔޮެ ައދިެ ިބާނޮކްށަފިއުނުވުމންެ  ައްނެހުންނގެެ ،ެނުތުމންެ ަތްނފ 

ެއމްެ ުނުކެޅިދަފިއާވަކަމށްެ ަސުރާކރުެ ުކިރެއުރުވުމަގއިެ ަހަމަހަމަކންެ  .ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ ިއންެ ެއްޗާއުރސ 

ހ ެ   ައްނެހުނންެ ިޚުދަމުތަގއިެ ާއްނމުެ ،ައާދުކިރަނަމެވސްެ ުމްޖަތަމުއަގއިެ ަދުއެރއްެ ަދަރަޖިއގެެ ެދަވނަެ ައްނެހުންނަނކެ  ޮގުތންެ ާތރ 

. ައްނެހުންނެނވެެ ުމަވްއަޒުފްނަނކެ  ަސްއތަެ ިއންެ 54 ެތެރިއންެ ުމަވްއަޒުފްނގެެ ިހެމނޭެ ަސރިވްސަގއިެ ިސިވލްެ. ަބިއެވިރެވަފިއެވެއވެެ

 ެތެރިއންެ ުމަވްއަޒުފްނގެެ ަހަރާކްތެތިރެވަފިއވާެ ާދިއާރަގއިެ ްޕޮރެފަޝަނލްެ  ައދިެ ޮގުތަގއިެ ެވިރްނގެެ ،ަހަމަޔށްެ އާެ 31 ުޖަލއިެ ،ެއެހްނަނަމެވސްެ

 . ެއވެެ  2.16ަސްއަތައކެ  ިއންެ ައްނެހުންނގެެ

  ުކަޑުކިދންެ

ުކުރންެ ުއަފްނުވންެ  ަރްއިޔތުެ ުނަވތަެ ަމްނަމައަކށްެ ަރްއިޔތުެ. ުފުށްނެނވެެ ަބަފިއްނގެެ ަމިއންެ ައްނަނނެ  ެފިށެގންެ ަރްއިޔުތަކންެ :ަރިޖްސްޓރ 

ަފިއެވެއވެެ ަރްއިޔުތަކންެ ެއަދިރައަކށްެ ،ުއަފްނިވަނަމެވސްެ ަތަނަކށްެ ޮކްނމެެ ެއއެ  ،ަދިރެއއްެ ުއަފންެ ަބްއަޕައަކށްެ  . ިލިބދ 

ަލްތަތއްެ ަވިކންެ ިކެޔުވަމށްެ :ަތުއލ މްެ  ައްނެހންެ ަފަހރުެ ަބެއއްެ ަސަބުބންެ ެނުތުމގެެ ޮގްތަތއްެ ާތިހުރެވވޭނެެ ެނުތުމްނާނއިެ ަހަމެޖިހަފއިެ ަވސ 

 . ުހްއެޓވެެ ަދިތަތއްެ ިލިބަގުތުމގއިެ ަތުއލެ  ާސަނވ ެ ުކިދްނަނށްެ



 

 

 ައަޅްނެޖހޭެ ަބލާެ ިރޕޯުޓަތއްެ ުގޅޭެ ައިނާޔަތާކއިެ ުކރާެ ުކަޑުކިދްނަނށްެ ަމިތންެ ޮގުތގެެ ިހެމނޭެ ައިނޔާެ ިޖްނސެ  :ާޔުކުރންެައނިެ ުކަޑުކިދްނަނށްެ

 މ ުހްނަނށްެ ައިނާޔުކރާެ ިޖްނސެ  ުކަޑުކިދްނަނށްެ. ެއވެެ ެޖްނަޑރ ެއްނޑްެ ލޯެ ޮއފްެ ިމިންސްޓރެ  ަފާރަތކެ  ިއސްެ ެއްނމެެ ެއުޅުމގެެ ިފަޔަވުޅަތއްެ

ާއގެެ ެއެހްނަނަމެވސްެ. ަކނަޑައާޅަފިއެވެއވެެ ާޤޫނުނންެ ުޙުކެމއްެ ަޖލުެ ގެެައަހރުެ 25 ޮބުޑެވެގންެ  ުކަޑުކްއަޖކާެ ޮގުތންެ ާޤޫނނެ  ަދުށންެ ަޝރ 

 ަފާރްތަތށްެ ައަރިއަގްނނަެ ުކްށަތަކށްެ ިމަފދަެ. ުނެބެލވެޭނެއވެެ ުކްށަކުމަގއިެ ުކްށަތަކކެ  ަކނަޑައާޅަފިއވާެ ާޤޫނުނންެ ،ުއޭޅަނމަެ ަކިއެވިނޮކްށެގންެ

 މ ުހންެ ިގނަެ ުކެރެވްނެދންެ ުޙުކމްެ ަމްއަޗށްެ ިމަފާރްތަތުކގެެ ަނަމެވސްެ ެއެހންެ. ިލިބެގްނެވެއވެެ ޯކުޓަތަކށްެ ިއުހިތާޔރުެ ުޓުމގެެެބެހއްެ ަބްނުދަގއިެ

 ެއްނޑްެ ލޯެ ޮއފްެ ިމިންސްޓރެ . ިލިބެދެއވެެ ުފުރަސތުެ ުރޖޫައުވަމށްެ ެވްއަޓްށެއަފާރްތަތއްެ ުކްއާޖގެެ ައިނާޔިލުބނުެ ައދިެ. ޫދޮކްށާލަފެއވެެ ިތެބނެ 

ެއއްެ މ ުހްނގެެ ައިނާޔުކރާެ ިޖްނސެ  ުކަޑުކިދްނަނށްެ ުދަވހުެ ަވނަެ 16 ޮނެވްމަބރ ަވނެ  ިއންެ ެޖްނަޑރ  ޮއްނަލިއްނޮކށްެ ެރިޖްސްޓރ 

ަގއިެ. ާޝިއުއޮކްށަފެއވެެ ޓެ   ެއމ ުހްނގެެ،ަނާމއިެ ުފިރަހމަެ މ ުހްނގެެ ިގނަެ ައްށުވރެެ 70 ،ިމަރިޖްސްޓރ   ،ެއްޑެރާހއިެ ،ަންނަބާރއިެ ާކޑުެ ައިއެޑްނޓ 

ާހއިެ ުކރިެ ުޙުކމްެ ށްެަމްއޗަެ ެއމ ުހްނގެެ ުޒުކަރންެ ުހުކމްެ ަޖލުެ ،ާތރ  ާހއިެ ެފށިެ ަތްނފ  ާހއިެ ަހަމެޖިހަފިއވާެ ިމިނަވްނުވަމށްެ ެއމ ުހންެ ،ާތރ   ައދިެ ،ާތރ 

 . ިހެމިނަފިއެވެއވެެ ަމުއޫލާމތުެ ަމުރަކުޒގެެ ިތބިެ ަބްނުދޮކްށަފއިެ ެއމ ުހންެ

ޯއައުކންެ ުކރާެ ަމަސްއަކތްެ ށްެަހްއުގަތކަެ ުކަޑުކިދްނގެެ ިދެވިހާރްއޖަޭގއިެ ަމްސެތޭރަގއިެ ެފްބުރައރެ    ުކަޑުކިދްނަނށްެ ުބެނަފިއަވނެ  ެއްނޖ 

 ަސަބުބންެ ާއަދަތުކގެެ ަސާގފެ  ،ފަާހަގުކާރޮގުތަގއިެ ެއަޖިމްއާޔިއންެ. ިއުތުރަވުމްނެނވެެ ައްނަނނެ  ައަދދުެ ުކރާެ ިރޕޯުޓަތއްެ ައިނާޔުކާރަކުމގެެ

 ަމާނުކރާެ ައިނާޔުކުރންެ ުކަޑުކިދްނަނށްެ  ަވނެ  ައިދެއަޖްމިއްއާޔިއންެ. ައްނަނަކަމެށވެެ ުއެފެދުމންެ ާމަހުއެލއްެ ުނަރްއާކެތރިެ ުކަޑުކިދްނަނށްެ

ުޒުކުރަމށްެ ފްާސޮކށްެ ިސާޔަސުތަތއްެ ޭބުންނވާެ ަދުށންެ ާގޫނުނގެެ  ަހަތރުެ ައނާޔުކރާެ ުކަޑުކިދްނަނށްެ. ޮގާވާލަފެއވެެ ަސުރާކަރށްެ ަތްނފ 

ލްެ ަވނެ  ުފުލުހންެ މ ުހންެ ަޖާމައެތްއގެެ  ުކިދްނަނށްެ ެއްއިޖްނުސގެެ ުކިދްނާނއިެ ިފިރެހންެ ައަކށްެ 33 ެގެތޭރަގއިެމެ . ޯހާދަފެއވެެ ަމްސެތޭރަގއިެ ޭއްޕރ 

ާޒޮކްށަފިއެވެއވެެ ިހެމޭނަކަމށްެ ެއަކކުެ ުކރާެ ިއިނޔާެ  ެދވޭެ ުކަޑުކިދްނަނށްެ. މ ެހެކވެެ ެއްނމެެ ަހްއަޔުރޮކްށަފިއަވނެ  ުގިޅެގންެ ިމަމްއަސަލއާެ. ައްނާދ

 ްޕޮރްގާރެމއްެ ުހްއުޓުވުމގެެ ައިނޔާެ ަވނެ  ިއންެ ުޔިނެސފްެ ަމހުެ ެމއިެ ،އިެިއުތުރުކުރަމްށަޓކަެ ހުޭލްނެތިރަކންެ ޮގުތންެ ުގޅޭެ ައިނާޔއާެ

 ުކރާެ ުކަޑުކިދްނަނށްެ ަގއިެ ެޖްނަޑރ ެއްނޑްެ ލޯެ ޮއފްެ ިމިންސްޓރެ  ޮގުތންެ ާތއ ުދުކުރުމގެެ ިމްޕޮރްގާރަމށްެ ުޔިނެސްފގެެ. ިއްފިތާތުހޮކްށަފެއވެެ

 ުދާވެލްއގެެ ޮހްޓަލިއަނށްެ އެެ ޮގުތަގއިެ ުބނާެ ިއންެ ެޖްނަޑރ ެއްނޑްެ ލޯެ ޮއފްެ ރެ ިމިންސޓްެ. ާގިއްމުކެރުވެނވެެ ޮހްޓަލިއެނއްެ ިރޕޯުޓުކުރަމށްެ ައިނޔާެ

 ަވނެ  ުފުލުހްނަނށްެ ަތުހގ ުގުކުރަމްށަފހުެ ަމްއަސަލަތެކްއެވސްެ ިމުހިރހާެ. ުހްއެޓވެެ ިރޕޯުޓޮކްށަފއިެ ަމްއަސަލަތއްެ ުގޅާެ ަފަހރުެ  10 ަމްއަޗށްެ

 ުފުލުހްނަނށްެ ަމްއަސލަެ 121 ިއިނާޔުކިރަކުމގެެ ުކަޑުކިދްނަނށްެ ްނާނއިެައްނެހްނހުެ ަހަމަޔށްެ ަމހާެ ެސްޕެޓްމަބރ. ިރޕޯުޓޮކްށަފެއވެެ

 . ުހަށެހިޅަފިއެވެއވެެ ަމްއަސަލެއއްެ 15 ިއިނާޔުކިރަކުމގެެ ިފިރެހުންނަނށްެ  ައދިެ. ުހަށެހިޅަފިއެވެއވެެ

 ޮބަޑށްެ ަވަރށްެ ަދިރަމިއުވަމކެ  ެވިނުކުރާމއިެަކއިެ ުކަޑުކިދންެ ަކަމާށއިެ ިއުތުރެވަފިއވާެ ައަދދުެ ައްނނަެ ިލެބުމންެ ިރޕޯުޓަތއްެ ައިނާޔުކިރަކުމގެެ ިޖްނސެ 

ންެ ައަހުރގެެ ަވނަެ 2014. ެޖްނަޑރިއްނުބެނަފިއެވެއވެެ ެއްނޑްެ ލޯެ ޮއފްެ ިމިންސްޓރެ   ަކެމްއަކަމށްެ ަކްނޮބުޑާވްނެޖހޭެ  ެފިށެގންެ ެޖުނައރ 

 ިރޕޯުޓުކުރންެ ަމްއަސަލަތއްެ ައިނާޔގެެ ިޖްނސެ . ަމްއަސަލެއްއިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ 3 ަދިރަމިއުވުމގެެ ުކަޑުކިދންެ ަހަމަޔށްެ ެސްޕެޓްމަބރާެ

 ިމަފދަެ ިހްނގާެ ެތޭރަގއިެ ާއިއާލގެެ ،ެބެލުވުނަނަމެވސްެ ަކަމށްެ ޮގުތންެ ަނތ ާޖެއްއގެެ ިއުތުރުވުމގެެ ޭހުލްނެތިރަކންެ ާޢްނުމްނގެެ ިއުތުރެވަފިއަވނެ 

ންެ ެޖިހުލްނާވަކންެ ައިދެވސްެ ިރޕޯުޓުކަރންެ ައަމުލަތއްެ  . ފަާހަގޮކްށަފިއެވެއވެެ ިމިންސްޓރ 

 ަމިއންެ ެއުކިދްނގެެ ައދިެ ،ަތަސްއުރުފުފިރަފިއާވަނމަެ ުކަޑުކިދންެ ުނުފރޭެ  ައަހރުެ 18 ުއުމުރންެ :ަކިއެވިނުކުރންެ ަޅުއުމުރަގއިެ ައދިެ ަކުމންެަގދަެ

 ،ެންތަނމަެ ެފްނަނންެ ޯކަޓށްެ ަސަބެބއްެ ަމުގޫބލުެ ުހަރްސައަޅްނެޖހޭެ ަކިއެވްނަޏށްެ ެއުކިދްނގެެ ައދިެ ،ިލިބަފިއވާަނމަެ ުރުހންެ ަބަފިއްނގެެ



 

 

 ަކިއެވިނޮކްށަފިއވާެ ުކަޑުކިދންެ ައަހރުެ ަވނަެ 2013. ުހްއަދުކެރެއވެެ ާގޫނނުެ  ަކިއެވިނުކުރަމށްެ ުކިދންެ ިފިރެހންެ ުކިދްނާނއިެ ައްނެހންެ ުމުރގެެެއއުެ

ޮކްށަފިއެވެއވެެ ޯކުޓަގއިެ ަމްއަސަލެއއްެ 18  ަދަދކެ ިމޢަެ. ުކިދްނެނވެެ ިފިރެހންެ 02 ުކިދްނާނއިެ ައްނެހންެ 16 ިހެމެނނެ  ޭއެގެތޭރަގއިެ. ަރިޖްސްޓރ 

އޯެ ިކޔާެ ަނަމަކށްެ ިވެމންެ ފޮރ ޯހޕްެ. ައަދެދެކވެެ ަމދުެ ޮބަޑށްެ ަވަރށްެ ައާޅަބާލިއރުެ ައަހރާެ ަވނަެ 2012  ަސުރާކުރންެ،ުބާނޮގުތަގއިެ ިއންެ ެއްނޖ 

ވ ެ ިއެވްންޓަތުކަގިއާއއިެ ާބްއވާެ ުހުޅާވަލިއެގންެ ާޢްނުމޮކށްެ ިއްނިތާޒްމޮކްށެގންެ ެގންެ ަދުއަވތުެ ެދްއުކަމށްެ ާވަހކަެ ޭރިޑޯއަގއިެ ާއއިެ ޓ  ނެ  ެގންެ ދ   ދ 

 . ުހްއަދުކެރެއވެެ ަކިއެވިނުކުރންެ ުކަޑުކިދްނނާެ  ާވަހަކަތުކަގއިެ ެއމ ުހްނގެެ ަޢްނުމޮގެތްއަގއިެ ިއްލެވިރންެ

 ުނަވތަެ ުއެފްއުދަމށްެ ާކޑުެ ޮއިރާޔންެ ،ަހިށިވްއުކާމއިެ ަލްއވާެ ުކަޑުކިދންެ(:ެއްކްސްޕޮލިއްޓުކުރންެ) ިއްސިތުއާމުލުކުރންެ ުކަޑުކިދންެ ޮގުތންެ ިޖްނސެ 

 ،ޯހުދާމއިެ ުކަޑުކްއަޖކުެ ެއަކަމްށަޓަކއިެ ، ޭބުންނިހުފާމއިެ ުކަޑުކްއެޖްއގެެ ަބިއެވިރުކުރުވަމްށަޓަކއިެ ަހަރާކްތަތުކަގއިެ ަދްއުކަވިއދޭެ ަމްނަޒރުެ ާޔންެޮއރިެ

ެގންެ ަފިއސާެ  ެއޫޅުމގެެ ަވޅުެިފޔަެ ާޚްއސަެ މ ުހްނާނެމދުެ ުކރާެ ޯގނާެ ިޖްނސެ  ުކަޑުކިދްނަނށްެ ުކުރުވަމކެ  ަލްއވާެ ުކަޑުކްއަޖކުެ ަޢަމެލއްެ ެއަފދަެ ދ 

 ުބާނޮގުތންެ ާޤޫނނުެ. ުކެށެކވެެ ަކނަޑެއިޅަފިއވާެ ުހުކެމއްެ ަޖލުެ ެދެމުދގެެ ައަހރާެ 25 ައަހާރއިެ 15 ިމުކަށކެ . ަކްނަކެމވެެ ަމނާެ ަދުށންެ ާގޫނުނގެެ

 ިހްނުގަމށްެ ަޢަމެލއްެ ިޖްނސެ  ުކަޑުކްއަޖކުެ ުއުމުރުފަރިއގެެ ެދެމުދގެެ ައަހރާެ 1 ައަހާރއިެ 13 ުއުމުރންެ” ާސިބުތުނާވާހިހނަދކުެ ެއެހްނޮގަތަކށްެ“

. ަމާނުކެރެއވެެ ްޓެރިފްކުކުރްނެވސްެ ުކަޑުކިދންެ ާޤޫނުނންެ ުހްއުޓުވުމގެެ ްޓެރިފްކުކުރންެ މ ހންެ. ުނެބެލވެޭނެއވެެ ުރުހުނަކަމަކށްެ

 ައދިެ. ަމްއަޗެށވެެ ެގްނިދުއުމގެެ ައެންއަތަނށްެ ެއްއަތުނންެ ިބާނެވަފިއަވނެ  ަޢަމލުެ ެއްކްސްޕޮލިއޭޓަޝްނގެެ ާހަލްތަތުކަގއިެ ަބެއއްެ ެއެހްނަނަމެވސްެ

 . ުނެވެއވެެ ުކަށަކށްެ ެއަކަމކެ  ެންތަނމަެ ަމުޖޫބުރުކުރުވެމއްެ

 ުކަޑުކިދްނގެެ. ިލިބަފިއެވެއވެެ ައަހުރެތޭރަގއިެ ިރޕޯުޓަތެކއްެ ިގނަެ ުކިރަކުމގެެ ްޓެރިފކްެ ުކަޑުކިދންެ ައދިެ ެއްކްސްޕޮލިއްޓުކިރަކުމގެެ ުކަޑުކިދންެ

ެގންެ ަމްސުތާވަތެކތިެ ށްެައްނެހްނުކިދްނނަެ ދެެ ުކޑަެ ަޖާމައަތުކންެ ަހިށިވްއކާެ  ެނުގަމށްެ ފޮޓޯެ ަދްއުކަވިއދޭެ ަމްނަޒރުެ ޮއިރާޔންެ ެއުކިދްނގެެ ދ 

 ުޖަލއިެ ަހމަެ ައދިެ. ަސާލަމްތޮކްށަފެއވެެ ެދުކިދންެ އެެ ަމްސެތޭރަގއިެ ުޖަލއިެ ުފުލުހްނަވނެ  ިކަބިއންެ ިފިރެހުންނަތެކްއގެެ ަމަސްއަކްތުކރިެ

ަޗެރއްެ ިންސަބްތވާެ ިއްނިޑާޔައށްެ ުފުލުހްނަވނެ  ުގިޅެގންެ ިރޕޯަޓކާެ ުކރިެ ެއުކިދންެ ައިނާޔުކިރަކަމށްެ ިކަޔާވުކިދްނަތަކަކށްެ ،ަމްސެތޭރަގއިެ  ޓ 

 ުފުލުހްނަނށްެ ަމްއަސަލެއއްެ 02 ަކުމގެެ ަހިށިވްއކިެ ަލްއވާެ ުކަޑުކިދންެ ެދެމދުެ ެސްޕެޓްމަބާރއިެ ާއއިެ ެޖުނައރެ . ަހްއަޔުރޮކްށަފެއވެެ

 ާޤޫނނުެ ުހްއުޓުވުމގެެ ައިނާޔުކުރންެ ިޖްނސެ  ުކަޑުކިދްނަނށްެ ައަހުރގެެ ަވނަެ 2009. ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ ެއްމޕ ެއްސިއންެ ުހަށެހިޅަފިއާވަކަމށްެ

 ެއްނޑްެ ލޯެ ޮއފްެ ިމިންސްޓރެ  ަޖަލްށުހުކްމޮކްށަފިއާވަކަމށްެ ަދުށންެ ެއާޤޫނުނގެެ  ަމްއަޗށްެ މ ެހްއގެެ 74 ައިނާޔުކރާެ ިޖްނސެ  ފްާސިވަފުހންެ

 . ެއވެެިރޕޯުޓޮކްށަފިއވެެ ަމްސެތޭރަގއިެ ެސްޕެޓްމަބރ ިއންެ ެޖްނަޑރ

ސެޕްކޓްެ ިސިވލްެ ދަެ ޮއންެ ޮކްނެވްނަޝންެ ޭހގްެ ގެެ 1980 :ެނުގންެ ަވަގށްެ ުކަޑުކިދންެ ާމަހުއުލަގއިެ ަބިއަންލައުޤާވމެ   ޮއފްެ ްަ

ޑްެ ިއްނަޓރޭނަޝަނލްެ ިއްލ  . ަބިއެވިރެވަފިއުނެވެއވެެ ިދެވިހާރްއެޖިއންެ ެއްބަޑްކަޝްނަގއިެ ްަ

ުނގެެ ަޔޫހދެ ) ެސެމިޓަޒމްެ-ެއްނޓިެ ަނަކށްެ ެއެހންެ ިފަޔަވއިެ ދ ންެ ިއްސާލމްެ ާޤޫނުނންެ(:ަތައްއުސުބުވންެ ންެަންސލ ޮގތުެ މ ުހްނަނށްެ ދ   ދ 

ަފެއއްެ ަރްއިޔުތްނަނށްެ ިއްހިތާޔރުެ ުއުޅުމގެެ ުނގެެ ަޔޫހދެ . ުނެވެއވެެ ިލިބދ  -ެއްނޓިެ ،ިޚާލަފށްެ ައަހރާެ ަވނަެ 2014. ޫނެޅެއވެެ ައުހުލެވިރްނެނއްެ ދ 

 . ުނެވެއވެެ ިރޕޯުޓުކެރިވަފެއއްެ ަޢަމެލއްެ ެސެމިޓކްެ

ަގިއވާެ”ިރޕޯޓުެ ަޕރަސްނސްެ ިއންެ ްޓެރިފިކްނގ“ ިޑޕާރްޓަމްންޓގެެ ްސޭޓޓްެ: ެރިފްކުކުރންެޓްެ މ ުހންެ  ;ެބުލަމށްެ  ިލްނުކންެ ިތރ 
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 މ ުހންެ ުހްނނަެ ުނުކެޅުދްނެތިރަކންެ

ްނާނއިެ ިމިނަވްނަކންެ ަހްއާގއިެ ަތފުާތުކުރުނުކުރުމގެެ ެމދުެ ނާެމ ުހންެ ުހްނނަެ ުނުކެޅުދްނެތިރަކންެ . ިލިބެދެއވެެ ާގޫނުނންެ ާގޫނުނައާސސ 

 ެއޭހެތިރަކންެ ާމލެ  ެއަފާރްތަތަކށްެ ަރްއާކެތިރޮކްށދެ  ަހްއުގަތއްެ މ ުހްނގެެ ުހްނނަެ ުނުކެޅުދްނެތިރަކންެ ާގޫނުނންެ ުނުކެޅުދްނެތިރަކުމގެެ

ެއއްެ މ ުހްނގެެ ުހްނނަެ ުކެޅުދްނެތިރަކންެނުެ ައަހރުެ ަވނަެ 2011. ަކަށަވުރޮކްށެދެއވެެ  ަހަމަޔށްެ ަމހާެ ުޖަލއިެ ،ުކިރަފުހންެ ާގިއމްެ ަރިޖްސްޓރ 

ުކެރިވަފެއވެެ ަވނެ  މ ުހންެ 6،032 ަގިއވާެ. ަރިޖްސްޓރ   ައަދެދްއގެެ ަމުދޫނންެ ައްށުވރެެ$( 130) ުރިފޔާެ 2000 ަފުރަދަކށްެ ޮކްނމެެ ިމަރިޖްސްޓރ 

 . ޮކްށޭދްނެޖެހެއވެެފޯރުެ ަދުއަލުތންެ ަމަހކުެ ޮކްނމެެ ިއާނަޔެތއްެ

 ުހްނނަެ ުނުކެޅުދްނެތިރަކންެ ިހްއުސަތުކގެެ ެތޭރަގއިެ ުހުދަމްތަތުކގެެ ފުޯރޮކްށދޭެ ަސުރާކުރންެ މ ުހްނަނށްެ ުހްނނަެ ުނުކެޅުދްނެތިރަކންެ

 ަދުތުރުކުރުމަގއިެ ށްެަރށަެ ައެނއްެ ެއްއަރުށންެ ައޮތުޅެތޭރަގިއާއއިެ. ިހެމެނެއވެެ ިހްނުގންެ ްޕޮރްގާރމްެ ަތުއލ މެ  ާހްއސަެ ައާމުޒޮކްށެގންެ މ ުހްނަނށްެ

ްނެތިރަކންެ ުް ެގްނވާެ ަދިތަތާކއިެ ުހރިެ ަފާރްތަތަކށްެ ުހްނނަެ ުނުކެޅ ަލްތަތއްެ ެއަކށ   ުހްނނަެ ުނުކެޅުދްނެތިރަކންެ،ަސަބުބންެ ެނުތުމގެެ ަވސ 

 . ެޖެހެއވެެަދިތަތާކުކިރަމިތާލންެ ާހިޒުރުވަމށްެ ްސޫކަލށްެ ުދަވަހށްެ ުދަވުހންެ ާހިސްލުކުރަމށްެ ަތުއލ މްެ ަމަސްއަކްތުކުރަމާށއިެ މ ުހންެ

 ޭހްނޑްެ ،ޮގުތންެ ާބުރެއުޅުމގެެ ފުޯރޮކްށިދުނަމށްެ ެއހ ެތިރަކންެ މ ުހްނަނށްެ ުހްނނަެ ުނުކެޅުދްނެތިރަކންެ ިއުތުރުކުރަމާށއިެ ޭހުލްނެތިރަކންެ

ޯއަތަކުކންެ ިގނަެ ަފދަެ ޮސަސިއޓެ  ެކައރ ިއްނަޓރޭނަޝަންލާއއިެ ޭހްނިޑެކޕްެ ާއއިެ ޭހްނޑްެ ިއންެ  . ަމަސްއަކްތުކެރެއވެެ ެއްނޖ 

. ަބިއެވިރުކުރާވަފެއވެެ ްޕޮރްގާރްމަތުކަގއިެ ަތުއލ މެ  ާޢްއމުެ ަވނެ  ަސުރާކުރންެ ަދިރަވުރންެ ުހްނނަެ ުނުކެޅުދްނެތިރަކންެ ޮގުތންެ ިޖްސާމނެ 

ެއމްެ ަގއިެ 2010 ،ަނަމެވސްެ  ެނުރނުެ ިއންެ ޕޮރްގާރމްެ ެޑެވލްޮޕެމްނޓްެ ޭނަޝްނސްެ ުޔަނިއެޓޑްެ ިއާދރާެ ެބހޭެ ަތަރްއގ އާެ ގެެ އދ ާއއިެ ެއްޗާއުރސ 

 ުހްނނަެ ިމްނަވަރަކށްެ ެމދުެ ުނަވތަެ ުކޑަެ ުނުކެޅުދްނެތިރަކންެ ަބަލިއެގްނަފިއަވނެ  ްސޫކްލަތުކންެ ިގނަެ ،ޮގުތންެ ފަާހަގޮކްށަފިއވާެ ިރޕޯެޓްއަގއިެ

ިރައސްެ ައދިެ. ުކިދްނެނވެެ  ަމުރަހާލައށްެ ަތުއލ މެ  ާސަނވ ެ. ުނެވެއވެެ ަބަލިއެގްނަފއިެ ްސޫކްލަތުކންެ ަދިރަވުރންެ ުހްނނަެ ުނުކެޅުދްނެތިރަކންެ ސ 

 ެއއްެ ަފުރާވދޭެ ަބިލަތަކށްެ ަންފާސނެ  ުހްނނަެ ާމލަޭގއިެ. ުފުރަސެތްއެނެތވެެ ުކަޑުކިދްނަނށްެ ުހްނނަެ ުނުކެޅުދްނެތިރަކންެ ށްެފުޯރމަެ

. ަމަސްއަކްތުކެރެއވެެ ަސިއިކާޔްޓިރްސުޓންެ ަސިއޮކޮލިޖްސުޓްނާނއިެ ްކިލިންކަތުކަގއިެ ިސްއހ ެ ައިމްއލަެ ިގނަެ ާއއިެ ްކިލިނެކްއަގއިެ

 ައދިެ. ުހްއެޓވެެ ަދިތަތެކއްެ ިލިބަގުތުމަގއިެ ިހުދަމތްެ ،ަމަސްއަކްތުކިރަނަމެވސްެ ައާމުޒޮކްށެގންެ ަމްއަސަލަތަކށްެ ެއްއގެެފިާއރާެ ުފޅާެ ިމަފާރްތަތުކންެ

 . ފަާހަގުކެރިވަފިއެވެއވެެ ަދްށަކްނެވސްެ ެފްނަވރުެ ިދުނުމގެެ ަފުރވާެ ިޒާޔަރްތޮކްށެގންެ ޭގެގައށްެ

 ަފާރްތަތށްެ ިލެބްނެނތްެ ެއހ ެތިރަކންެ ާއިއާލގެެ. ާއިއާލިއްނެނވެެ ާޅަލނެ އަެ ޮގެތްއަގއިެ ާޢްނމުެ މ ުހްނައށްެ ުހްނނަެ ުނުކެޅުދްނެތިރަކންެ

ްޑްސަގެއވެެ ްސެޕަޝލްެ ިވތްެ ޕ ަޕލްެ ފޮރ ޯހމްެ ިހްނގާެ ެހްލުތންެ ޮއފްެ ިމިންސްޓރެ  ިދިރުއެޅނެ   36 ެއަތުނަގއިެ ަހަމަޔށްެ ަމހާެ ޮއްކޯޓަބރ. ނ 

ަފިއެވެއވެެ ޯބިހާޔަވިހަކންެ މ ަހަކށްެ ުޑޮކްށެގންެ ެއދިެ ޯހުދަމށްެ ާޖގަެ ެއަތުނންެ ައދިެ. ފުޯރޮކްށދ   ުއުމުރންެ ެއަތުނންެ.  ެނެތވެެ ަފުރަދކުެ ެއްއެވސްެ  ަމ

 ިހައިރްނގ“ ފުޯރޮކްށދޭެ ައޑުެ ަކްނަފަތށްެ ،ައިއނުެ ،ައސާެ ،ޮގނިޑާއއިެ ުފޮރުޅލެ  ،ަސުރާކުރްނަވނެ   ައދިެ. ަބަލިއަގެނެއވެެ ިމުހްނެވސްެ ުދަވްސވ ެ

 ޭބުންނވާެ މ ުހްނަނށްެ ުހްނނަެ ަފަދުނުކެޅުދްނެތިރަކންެ ޮގނޑިެ ާހްއސަެ ަޑުކިދްނަނށްެކުެ ުހްނނަެ ަމްއަސަލަތއްެ ުގޅޭެ ައިދާނުރަތާކއިެ” ިޑަވިއސްެ

ަފެއވެެ ެއަފާރްތަތަކށްެ ާއާލްތަތއްެ  . ފުޯރޮކްށދ 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/


 

 

 ެއެހިނެހންެ ަތފުާތުކުރާމއިެ ،ަޢަމާލއިެ ައިނާޔެވިރަކުމގެެ ،ިބާނޮކށްެ ަމްއަޗށްެ ޮގުތގެެ ުހްނނަެ ެއުދްނެވިރަކންެ ިޖްނސެ  ައިމްއަލަވްނަތަކާމއިެ ިޖްނސެ 

 ުކުރންެ ައިނޔާެ

ގެެ ެއއްެ ަމާހއިެ 9 ިފިރެހުނންެ ޮގުތންެ ައަދެބްއގެެ. ަމާނުކެރެއވެެ ާޤޫނުނންެ ިހްނުގންެ ުގުޅންެ ިޖްނސެ  ެއްއިޖްނުސންެ ުް  ުމްއަދަތަކށްެ ައަހާރިއެދެމ

 ެދެމުދގެެ ައަހާރއިެ ެއއްެ އިެަމހާެ 9 ،ައްނެހެންއަނމަެ. ިހެމެނެއވެެ ަޖްލުދުކުރންެ ަޢަދަދށްެ ެދެމުދގެެ ެއިތަފަހާރއިެ 30 ެއިތަފަހާރއިެ 10 ައުރާވުލާމއިެ

” ިއްނަޓރެސްކސްެ” ައދިެ ،”ްޓާރްންސެޖްނަޑރ“ ،”ަބިއެސްކުޝައލްެ” ،”ގޭެ” ،”ެލްސިބައންެ. “ަބްނުދުކުރެމވެެ ޭގަގއިެ ުމްއަދަތަކށްެ

ައއިެ) ޓ   ައިނާޔެވިރަކުމގެެ  މ ުހްނާނެމދުެ ިމަފދަެ. ެނެތވެެ ަގުއުމަގއިެ ަޖްމިއްއާޔެއއްެ ަމަސްއަކްތުކރާެ ަމްއަސަލަތަކްށައާމުޒޮކްށެގންެ( ެއްލޖ ބ 

 ުގޅޭެ ަކްނަކމާެ ިމަފދަެ ަސަބުބންެ ަފަރުގުކުރްނަތުކގެެ ިއްޖިތާމއެ  ،ެއެހްނަނަމެވސްެ. ިލިބަފިއުނެވެއވެެ ިރޕޯެޓއްެ ިހްނިގަކުމގެެ ޮއިފަޝަލކުެ ަޢަމެލއްެ

ައއިެ ިރޕޯުޓުކުރަމށްެ ަމްއަސަލަތއްެ ޓ  ެގްނާވަކެމެކވެެ ެޖިހުލްނުވަމކެ  ަފުރުދންެ ިންސަބްތވާެ ައށްެ ެއްލޖ ބ   ުގުޅންެ ިޖްނސެ  ެއްއިޖްނުސންެ. ެއަކށ 

ައއިެ ާހަމޮކށްެ ،ުނުކާރތެ  ަތަހްއަމލުެ ުމްޖަތަމުއަގއިެ ެމދުެ މ ުހްނނާެ ިހްނގާެ ޓ   ައދިެ. ަފުރެދެކވެެ ަމދުެ ުއެޅނެ  ަގުއުމަގއިެ ިންސަބްޔވާެ ައށްެ ެއްލޖ ބ 

 ިއްޖިތާމއ ެ ަފާރްތަތުކްނާނއިެ ަރްސމެ  ަފާރްތަތަކށްެ ިމަފދަެ ިލިބަގުތުމަގއިެ ަފުރވާެ ިސްއހ ެ ،ަތުއލ ާމއިެ ،ޯބިހާޔަވިހަކާމއިެ ާއއިެ ާދިއާރަގއިެ ަވޒ ފާގެެ

 . ެނެތވެެ ިލޭބަކށްެ ަމުއޫލާމެތއްެ ެއްއެވސްެ ަތައްއުސުބގެެ ުކިރަމިތެވަފިއވާެ ޮގުތންެ

 ަޙްއުޤަތއްެ ަމަސްއަކްތެތިރްނގެެ. 7 ެސްކަޝންެ

 ޯހުދަމށްެ ަހްއުގަތއްެ ެއމ ުހްނގެެ ާމައަތުކންެޖަެ ިހެމނޭެ ަމަސްއަކްތެތިރންެ) ާބަގެނިންނގ ަކެލްކިޓވްެ ިމިނަވްނަކާމއިެ ެހުދުމގެެ ަޖާމައތްެ( ހ)

  ަހްއގުެ ގެެ(  ަމަސްއަކްތުކުރންެ

 

ންެ ަފިއވ ަނަމެވސްެ ިމިނަވްނަކންެ ެހުދުމގެެ ަޖާމައތްެ ަމަސްއަކްތެތިރްނަނށްެ ާޤޫނުނައާސސ   ަރްއާކެތިރުކާރނެެ ިމިނަވްނަކންެ އެެ ،ިލިބދ 

ުކުރާމއިެަރިޖްސޓްެ ޫޔިނައްނަތއްެ ަމަސްއަކްތެތިރްނގެެ ައދިެ. ާގޫނެންއެނެތވެެ  ިހްނުގަމށްެ ޫޔިނައްނަތއްެ ެނތިެ ުހަރެހއްެ ައދިެ ަތައްއުސެބއްެ ރ 

 ަގއިެ ާބެގިންނގ ަކެލްކިޓވްެ. ޮގަތެށވެެ ެދކޭެ ެމދުެ ަޖާމައްތަތކާެ ަމަދނެ  ެދެކނެ  ަޖާމައްތަތާކެމދުެ ަމަސްއަކްތެތިރްނގެެ. ޭބުންނެވެއވެެ ާގޫނެނއްެ ިމަފދަެ

. ޯނެވެއވެެ ުހްއަދެއއްެ ެހުދުމގެެ ޫޔިނައްނަތއްެ ައްސަކިރްއާޔައށްެ ުފުލުހްނާނއިެ. ޯނެވެއވެެ ަކށްެަޖާމައްތތަެ ަމަސަކްތެތިރްނގެެ ަހްއެގއްެ ަބިއެވިރުވުމގެެ

 ަހުޅާތުލުކުރންެ ުމަވްއަޒުފންެ ަމަސްއަކްތުކރާެ ިރޯސުޓަތުކަގއިެ ުޓައިރްސޓްެ ާދިއާރަކަމްށވާެ ަވްނނަެ ާއްމަދނެ  ިގަނިއންެ ެއްނމެެ ަގުއަމށްެ

 ުމަވްއަޒުފްނަންށެވސްެ ަމަސްއަކްތުކރާެ ާދިއާރަތުކަގއިެ ައްނަނިނވިެ. ަމާނޮކްށަފެއވެެ ަދުށންެ ުނގެެާގނޫެ ިމިނަވްނަކުމގެެ ެއްއެވުއުޅުމގެެ ޮއްނަނނެ 

 ެފުނގެެ ،ުކްނުފިނަތއްެ ފުޯރޮކްށދޭެ ިޚުދަމތްެ ަކަރްނުޓގެެ ،ެސްނަޓުރަތއްެ ެހްލތުެ ަތާކއިެ ޮހްސިޕަޓލްެ. ަމާނުކެރިވަފެއވެެ ަވނެ  ަހުޅާތުލުކުރންެ

 ަބަލަހްއޓާެ ަޖލުެ ،ައްސަކިރްއޔާެ ުފުލުހްނާނއިެ ،ަފާރްތަތއްެ ފުޯރޮކްށދޭެ ިހުދަމތްެ ެލޮކިމުއިނޭކަޝްނގެެޓެެ ،ުކްނުފިނަތއްެ ފުޯރޮކްށދޭެ ިހުދަމތްެ

ުޒުކުރުމގެެ ާގޫނނުެ މިެ. .ޮކްންޓޯރަލުރންެ ްޓެރިފކްެ ެއައރ ައދިެ ،ާގުޑންެ ންެ ޯހމްެ  ޮގުތންެ ަތްނފ   މ ުހންެ ަހުޅާތުލުކރާެ ިމިންސްޓރ 

ަޔަވޅުެ ެމދުެ ަމަސްއަކްތެތިރްނނާެ ޭބުރގެެ ަބިއެވިރވާެ ެއްއުވުމަގއިެ ެތިރްނގެެަމަސްއަކތްެ ަވނެ  ަސުރާކުރންެ. ަހްއަޔުރުކެރެއވެެ  ައާޅެނަކންެ ްި

 . ިބުރަދްއާކަފެއވެެ ައްނގާެ



 

 

ެޒއްެ ުފިރަހަމަޔށްެ ާގޫނުނަތއްެ ުކެރވޭެ ަޢަމލުެ ަސުރާކުރންެ ަލްތަތާކއިެ. ުނުކެރެއވެެ ަތްނފ   ަހްއލުެ ަމްއަސަލަތަކށްެ މިޮނަޓރުކުރާމއިެ ަވސ 

ެގެނއްެ ައަދބުެ ެދވޭެ ާހަލްތަތުކަގއިެ ިހާލްފވާެ ދާެަގވާއިެ ާއއިެ ޯހުދުމަގއިެ  ޮއޯތިރޓެ  ިރލަޭޝްނސްެ ލަޭބރ ަސުރާކުރްނަވނެ . ުނެވެއވެެ ެއަކށ 

 ދޭެ ަވޒ ފާެ ަފާރްތަތާކއިެ ައާދުކރާެ ަވޒ ފާެ. ަބަދުލޮކްށަފެއވެެ ައަހރުެ ަވނަެ 2014 ަދަށށްެ ެޑެވޮލްޕަމްނުޓގެެ ިއޮކޮނިމކްެ ޮއފްެ ިމިންސްޓރެ ( ެއްލާއުރއޭެ)

 ެއްމްޕލޯިއަމްނޓްެ ަފާރަތކެ  ަބލާެ ަމްއަސަލަތއްެ ެއެހިނެހންެ ެބހޭެ ަވޒ ފާއާެ ިއްނާސުފޮކށްެ  ަމްއަސަލަތަކށްެ ާގޫނނެ  ިހނގާެ ދުެެދމެެ ަފާރްތަތކާެ

ަންލގެެ ެއްމްޕލޯިއެމްނޓްެ. ެއވެެ ްޓަރިއިބުއަނލްެ ުް  ެތެރިއންެ ަފާރްތަތުކގެެ ިކާލްފވާެ ަގާވިއދާެ. ުއަދުގެލވެެ ަދތިެ ެވަފއިެ ަކވިެ ިއުޖާރައްތަތއްެ ްޓަރިއިބ

 ައދިެ. ޯކުޓަތަކެށވެެ ުހަށަހަޅނެ  ަމްއަސަލަތއްެ ަފާރްތަތުކގެެ ިއްނާކުރުކރާެ ައަމުލުކުރަމށްެ ެއްއޮގަތށްެ ަގވާިއދާެ ަފާރްތަތާކއިެ ުނަދްއކާެ ަމާނަތއްެޖޫރިެ

ައްތަތއްެ. ުނެދެއވެެ ިއާޖަބެއއްެ ޮގެތްއަގއިެ ާޢްނމުެ ިންނުމްނަތަކށްެ ިންނމާެ ޯކުޓަތުކންެ  ިބދޭސެ  ނަެގިެ ިއރުެ ިހްނގާެ ަބުހންެ ިދެވހިެ ިހްނަގނެ  ަޝރ 

 ަބަދުލަގއިެ ުހަށެހޭޅނެ  ަމްއަސލަެ ްޓަރިއިބުއަންލައށްެ ަމަސްއަކްތެތިރންެ ިބދޭސެ . ުނެވެއވެެ ަފުހްމެއއްެ ެއަބސްެ ަމަސްއަކްތެތިރްނަނށްެ

 119 ުހަށެހިޅަފިއވާެ ަގއިެ 2015 ްޓަރިއިބުއަނަލށްެ ،ަހަމައށްެ އާެ 17 ެސްޕެޓްމަބރ. ަޢްއަޔުނުކުރަމްށަފުހެއވެެ މ ަހކުެ ުމާޢަމާލްތުކުރަމށްެ

 ލޯޭއފްެ ަދުއާވަތަކކެ  ިގނަެ.  ަމްއަސަލަތެކވެެ ުހަށަހާޅަފިއވާެ ަވިކޮކްށެގންެ ަވޒ ފިާއންެ ިހާލަފށްެ ާގޫނނާެ ަމްއަސަލައކެ  81 ެތެރިއންެ ަމްއަސަލިއގެެ

 . ަދުއވާެއވެެ ލާެުއފުެ ުގިޅެގންެ ުކްށަތާކއިެ ިޖާނއެ  ެއެހިނެހންެ ައދިެ ަމްސުތވާަތެކްއާޗއިެ ،ަބަދުލެގަނުއުމްނާނއިެ ޮކްންޓެރްކަޓށްެ ،ޮކްށެގްނާނއިެ

 ަފުތުރެވިރަކާމއިެ ،ޮގެތްއަގއިެ ަމިއަގނޑުެ ެއއ ެ. ުއެފްއިދެއވެެ ަޖާމައްތަތއްެ ަމަސްއަކްތެތިރްނގެެ ަބެއއްެ ޮގުތަގއިެ ަޖާމައްތަތއްެ ަމަދނެ  ަދުށންެ ާގޫނުނގެެ

 ަޖާމައްތަތުކގެެ ޯކަޕަރިޓވްެ ޮކްށަފިއަވނެ ަމަސްއަކތްެ ިމަޖާމައްތަތއްެ ެއެހްނަނަމެވސްެ. ާދިއާރަތުކްނެނވެެ ަދުތުރުކުރުމގެެ ޯބޓުެ ސްއަހާތއިެ ަތުއލ ާމއިެ

 ަމަސްއަކްތެތިރްނގެެ ަހަރާކްތެތރިެ. ަހްނެޏވެެ ަދުއރުެ ިމަޖާމައްތަތުކގެެ ަވާކާލުތުކުރުމަގއިެ ަހްއުގަގއިެ ަމަސްއަކްތެތިރްނގެެ ައދިެ. ޮގުތަގެއވެެ

ަޗރސްެ ަޖާމައްތަތަކކެ  ިޑްވސްެ ްޮފ ެއޯސިސޭއަޝންެ ޓ  ިޑްވސްެ ޮއފްެ ޭއަޝންެެއޯސސިެ ެއްމްޕލޯއ ސްެ ުޓައިރަޒމްެ ާއއިެ މްޯލ މްެ)މްޯލ  ާއއިެ( ޓ 

 . ެއވެެ ަޖްމިއްއޔާެ ަނުރުހްނގެެ ަޖްމިއްއާޔއިެ ަމްސެވިރްނގެެ

 ަމަސްއަކްތުކުރުވންެ ަގަދަކުމންެ ަމުޖޫބުރުކުރަވިއެގންެ(ށ)

 

 ަސުރާކުރންެ ަތއްެާގޫނނުެ ުކރާެ ައަމލުެ ،ެއެހްނަނަމެވސްެ. ަމަނެއވެެ ިސަފެއްއަގއިެ ުހރހާެ ުކުރުވންެ ަމަސްއަކތްެ ަގަދަކުމންެ ުނަވތަެ ަމުޖޫބުރންެ

ުޒޮކްށަފެއއްެ ުފިރަހަމައށްެ  ިއންެ ެއްލާއުރއޭެ ެއެހްނަނަމެވސްެ. ިލިބަފިއެވެއވެެ ިރޕޯުޓަތއްެ ަކުމގެެ ަމަސްއަކްތުކުރވާެ ަގަދަކުމންެ ައދިެ. ުނެވެއވެެ ަތްނފ 

ެގްނވާެ ެދެނަގުތަމށްެ ަފާރްތަތއްެ ަމަސްއަކްތުކުރވާެ ަގަދަކުމންެ ަވނެ  ޮއިފަސުރންެ ުބާނޮގުތަގއިެ ންެ ަރށްެިމްނވަެ ެއަކށ   ައދިެ. ިލިބަފެއވެެ ަތްމރ 

 . ިލިބަފިއާވަކަމެށވެެ ަހްއެލއްެ ުފިރަހމަެ ަދުށންެ ާޤޫނުނގެެ ުހްއުޓުވުމގެެ ުކުރންެ ްޓެރިފކްެ މ ުހންެ

ަލްތަތާކއިެ  ެގެނއްެ ައަދބުެ ެދވޭެ ާހަލްތަތުކަގއިެ ިހާލްފވާެ ަގވާިއދާެ ާއއިެ ޯހުދުމަގއިެ ަހްއލުެ ަމްއަސަލަތަކށްެ މިޮނަޓރުކުރާމއިެ ަވސ   ެއަކށ 

ަގއިެ ާމލެެ ަވނެ  ިއންެ ިޑޯއައިއއެ .ވެެުނެވއެެ  ަމަސްއަކްތެތިރްނިޑޕޯުޓުކެރެވްނެދންެ ެނތްެ ިލެޔިކުޔންެ ެސްނަޓެރްއަގއިެ ިޑެޓްނަޝންެ ުހްނނަެ ަކިއރ 

ަލްތަތުކގެެ ެސްނަޓުރަތުކަގއިެ މިެ. ަބްނުދޮކްށަފެއވެެ  ުރޖޫައަވްނެދންެ ަގުއަމށްެ ައިމްއލަެ ުނަވތަެ  ެނތްެ ިލެޔިކުޔންެ ،ަދްށަކާމއިެ ެފްނަވރުެ ަވސ 

 . ިލަފިއެވެއވެެ ިރޕޯުޓަތއްެ ަލްސެވެގްނާދަކުމގެެ ެތެރިއންެ ަސުރާކުރގެެ ުކުރުމަގއިެ ްޕޮރެސސްެ ަމަސްއަކްތެތިރންެ



 

 

 ެއަފާރްތަތއްެ ެދެނަގުތަމްށަޓަކއިެ ަފާރްތަތްއަކންެ ައިނާޔިލިބަފިއވާެ ަސަބުބންެ ްޓެރިފިކްނގގެެ ަމަސްއަކްތެތިރްނަނކެ  ަސުރާކުރންެ

ްނޮކްށަފއިެ  ައިނާޔިލިބަފިއވާެ ްޓެރިފިކްނެގަސަބުބންެ ަމަސްއަކްތެތިރްނަނކެ  ަބެއއްެ ެނތްެ ިލެޔިކުއންެ ެތެރިއންެ މ ގެެ ައދިެ. ުނެވެއވެެ ްސްކރ 

 . ިލިބަފިއެވެއވެެ ިރޕޯޓުެ ަކަމށްެ ަފާރްތަތއްެ

 ުހިރހާެ ،ަނަމެވސްެ ަމާނުކރިެ ޮގްތަތއްެ ިގނަެ ުކުރުމގެެ ްޓެރިފކްެ ަމަސްއަކްތެތިރންެ  ަދުށންެ ާގޫނުނގެެ ުހްއުޓުވުމގެެ ުކުރންެ ްޓެރިފކްެ މ ުހންެ

 ަޖަލްށުލންެ ުމްއަދަތށްެ ުދަވުހގެެ ައަހރުެ 10 ޮގުތންެ ުއޫގާބެތްއގެެ ަދުށންެ ެއާގޫނުނގެެ. ުނުކެރެއވެެ ަމަނެއއްެ ެއާގޫނުނންެ ްޓެރިފިކްނގ ާބަވެތްއގެެ

ަތުކގެެ ެއެތެރުކރާެ ަމަސްއަކްތެތިރންެ  ެއެހްނަނަމެވސްެ. ަކނަޑައާޅަފިއެވެއވެެ ްެެ ެތެރިއންެ ެއެޖްނސ   ަފާރްތަތުކގެެ ިހްނގާެ ަޢަމލުެ ޮއުޅވުާލުމުގ

ލްެ. ުއުފާލަފިއުނެވެއވެެ ަދުއވާެއއްެ ިއާދާރަތުކންެ ެބހޭެ ަކމާެ ަމްއަޗށްެ  ެއްކަޝންެ ޭނަޝަނލްެ ަވނެ  ަމިޖލ ުހންެ ަރްއިޔުތްނގެެ ަމްސެތޭރަގއިެ ޭއްޕރ 

 . ފްާސޮކްށަފެއވެެ 2019-2015 ަޕރަސްނސްެ ިއންެ ްޓެރިފިކްނގ ޮކްމެބޓްެ ޓުެ ްޕލޭންެ

 ައދިެ. ުކެރެއވެެ ްބެލްކިލްސޓްެ ެއްލާއުރޭއިއންެ ިހްނގާެ ަދުށންެ ެޑެވޮލްޕެމްންޓގެެ ިއޮކިނިމކްެ ޮއފްެ ްޓރެ ިމިނސްެ ،ުކްނުފިނަތއްެ ިހާލްފވާެ ާޤޫނނާެ

 ިލްސޓްެ އެެ ިއންެ ޑ ޯއައިއއެ . ުނެގެނވެޭނެއވެެ ެއުކްނުފިނަތަކށްެ ަމަސްއަކްތެތިރންެ އާެ ުކިރންެ ަރނަގުޅުކުރުމގެެ ިހާލްފިވަކްނަތއްެ ަގވާިއދާެ

ުޒުކިރެއވެެ  ަންނަތުކަގއިެ ެއެހންެ ުކްނުފިނަތއްެ ަބެއއްެ ޭއެގެތެރިއންެ ެއެހްނަނަމެވސްެ. ްބެލްކިލްސްޓުކިރެއވެެ ުފިނަތއްެުކންެ ިއުތރުެ ައދިެ. ަތްނފ 

 ުރިފޔާެ 5،000 ިހާލްފުވުމންެ ޮގްތޮގުތންެ ެއެހިނެހންެ ާގޫނނާެ ެބހޭެ ަވޒ ފާއާެ ައދިެ ަމަސްއަކްތުކުރުވުމންެ ަގަދަކުމންެ. ަމަސްއަކްތޮކްށަފިއެވެއވެެ

 ެއމ ުހްނަނށްެ ަބާޔްނޮކްށދެ  ަހްއުގަތއްެ ިލިބެގްނވާެ  ަމަސްއަކްތެތިރްނަނށްެ ިބދޭސެ . ުކެރެވެއވެެ ޖިޫރަމނާެ ންެަދށުެ ާގޫނުނގެެ ިއންެ( 333)$

 ިބދޭސެ  ހުޭލްނެތިރުކުރަވއިެ ަމަސްއަކްތެތިރންެ ަސުރާކުރްނަވނެ  ، ަބާހަލިއެގންެ ަދުއުރަތަކށްެ ެއކިެ ަތްއާޔުރޮކށްެ ިލުޔންެ ަބުހންެ ަފުހްމވާެ

 . ޮކްށަފެއވެެ ަމަސްއަކްތަތެކއްެ  ނަގުޅުކުރަމށްެރަެ ާހަލތުެ ަމަސްއަކްތެތިރްނގެެ

. ިޝާކަރައަކްށެވަފެއވެެ ަމަސްއަކްތުކުރުވުމގެެ ަގަދަކުމންެ ަލްއވާެ ެއމ ުހންެ ާޙްއަސޮގެތްއަގއިެ ަވިކންެ  ަވނެ  ާއާބދެ  ަމަސްއަކްތެތިރްނގެެ ިބދޭސެ 

ައކެ  ަސްއަކްތެތިރްނގެެމަެ ިބދޭސެ  ާޤޫނނެ  ިރޕޯުޓުކިރޮގުތަގއިެ ިއންެ ިޑޯއައިއއެ  ަހަމަޔށްެ ަމހާެ ެސްޕެޓްމަބރ  ުމޅިެ ުނަވތަެ 88،347 ާއާބދ 

ގެެ  ިއންެ ޑ ޯއައިއއެ  ުއޭޅެނަކަމށްެ ަމަސްއަކްތެތިރންެ ިބދޭސެ  ެނތްެ ިލެޔިކުޔންެ 30،000 ިއުތުރންެ މ ގެެ. ަސްއަތެއވެެ ިއންެ 22 ާއާބދ 

ާޒުކެރެއވެެ  މ ގެެ. ަރްއިޔުތްނެނވެެ ިންސަބްތވާެ ަކށްެަގުއުމތަެ ޭއިޝާއގެެ ެދުކނުެ ެއެހިނެހންެ ަބްންގަލޭދްޝާއއިެ ިގަނއެ  މ ެގެތޭރަގއިެ. ައްނާދ

 ަގަދަކުމންެ ާދިއާރަގއިެ ަފުތރެވިރަކުމގެެ ާދިއާރިއްނާނއިެ ޮކްންސްޓަރްކަޝންެ ަލްއވާެ ަމަސްއަކްތެތިރންެ ަބެއއްެ ެތެރިއންެ

 ައްނަނިނވިެ  ިއަވނެ ިލިބފަެ ައިނޔާެ ަފާރްތަތަކށްެ ިލުބނުެ ައިނޔާެ ަސަބުބންެ ަމަސްއަކްތުކުރުވުމގެެ ަގަދަކުމންެ. ަމަސްއަކްތުކުރާވަފިއެވެއވެެ

 ،ޮއުޅާވުލންެ ުހަށެހުޅުމަގއިެ ަވޒ ފާެ ،ިހެފެހްއުޓންެ ޕްާސޕޯުޓަތއްެ  ަފާރުތންެ ދޭެ ަވޒ ފާެ،ައުޅެވިތުކުރންެ ަދަރިނެވިރުކުރަވިއެގންެ. ާއަދަތުކްނެނވެެ

 ެގްނނަެ ައށްެ ަވޒ ފާެ ންެަމަސްއަކްތުކރަެ ޭގެތޭރަގއިެ. ިހެމެނެއވެެ ުނދުނންެ ުމާސރަެ ޮގަތަކށްެ ެއްއެވސްެ ުނަވތަެ ،ުނިދުނންެ ުމާސރަެ ުހަށަހޅާެ

 ައުޅެވިތަކެމްއަގއިެ ަމުޖޫބރެ  ިތެބނެ  ަމަސްއަކްތެތިރންެ ައްނެހންެ  ެގްނނަެ ުކުރަމށްެ ަމަސްއަކތްެ ާހްއަސޮކްށޭގެތޭރަގއިެ ،ަމަސްއަކްތެތިރންެ

 ަޢަމުލަތުކގެެ ިހްނގާެ ަފާރުތންެ ދޭެ ަވޒ ފާެ ެދޮކަޅށްެ  ެއަފާރްތަތކާެ ުނިދުނަމްށަޓަކއިެ ިދޔަެ ޫދޮކށްެ ަގުއމުެ ަމަސްއަކްތެތިރންެ ިމަފދަެ. ެބިދަފެއވެެ

 . ިހެމެނެއވެެ ައިނާޔުކުރންެ ިޖްނސެ  ަފަހރުެ ަބެއއްެ ައދިެ ،ިބުރެދްއުކާމއިެ ،ިއްނާޒުރިދުނާމއިެ  ެތޭރަގއިެ

 

ަގިއވާެ”ިރޕޯޓުެ ަޕރަސްނސްެ ިއންެ ްޓެރިފިކްނގ“ ިޑޕާރްޓަމްންޓގެެ ްސޭޓޓްެ ިއުތުރންެ މ ގެެ  ;ެބުލަމށްެ  ިލްނުކންެ ިތރ 
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 ުއުމރުެ ަހނގުެ ެއްނމެެ ައާދުކުރުމގެެ ަވޒ ފާެ ަމާނުކުރާމއިެ ަމަސްއަކްތުކުރުވންެ ަލްއވާެ ުކަޑުކިދންެ( ނ)

 

 ައިމްއަލައށްެ ުކަޑުކިދންެ ަގއިެިވަޔފާރެ  ާއިއލެ . ުފުރެމވެެ ައަހރުެ 16 ުއުމުރންެ ުއުމަރކެ  ަހނގުެ ެއްނމެެ ަކނަޑެއިޅަފިއވާެ ައާދުކުރަމށްެ ަވޒ ފާެ

 ޮކްނމެެ ފަޯރފާނެެ ައަސރުެ ޭނެދވޭެ ުސޫލަކށްެ ަސާލަމަތާށއިެ ަތުއލ ަމާށއިެ ިސްއަހަތާށއިެ. “ިއްސިތްސާނެވެއވެެ ިމިއންެ ަބިއެވިރުވންެ

ެލއްެ ްތަތުކގެެަމަސްއކަެ ިމަފދަެ ަނަމެވސްެ. ަމާނުކެރެއވެެ ާޤޫނުނންެ ަބިއެވިރުކުރންެ ުކަޑުކިދންެ ަދުށގެެ ައަހުރންެ 18” ަމަސްއަކެތްއަގއިެ  ަތފސ 

 08 ެދެމުދގެެ ައަހރާެ 18 ައަހާރއިެ 16 ުއުމުރންެ ،ަގއިެ ަސރިވސްެ ިސިވލްެ  ،ަހަމަޔށްެ އާެ 18 ެސްޕެޓްމަބރ. ުނެވެއވެެ ަކނަޑައާޅަފއިެ ާގޫނުނންެ

 .ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ ޮކިމަޝުނންެ ަސރިވސްެ ިސިވލްެ ިދަޔަކަމށްެ ަމަސްއަކްތުކަރުމންެ ަސރިވްސަގއިެ ިސިވލްެ ުކްއަޖކުެ

ޑްެ ުނަވތަެ ަމަސްއަކްތުކުރުވންެ ަލްއވާެ ިދންެުކަޑކުެ  ެއުޅަމށްެ ިފަޔަވޅުެ ައދިެ ަތިހގ ުގޮކށްެ ،ަބަލިއަގނެެ ަމްއަސަލަތއްެ ުގޅޭެ އާެ ާލަބރ ަޗިއްލ

 ެއްނޑްެ ެފިމލެ  ެއްމޕ ެއްސގެެ ެޑެވޮލްޕެމްނަޓާށއިެ ިއޮކިނިމކްެ ޮއފްެ ިމިންސްޓރެ  ،ެޖްނަޑރައާށއިެ ެއްނޑްެ ލޯެ ޮއފްެ ިމިންސްޓރެ  ަހާވުލޮކްށަފިއަވނެ 

ޑްެ  ައަހުރެތޭރަގއިެ ޮގުތަގއިެ ާހަމޮކްށަފިއވާެ ިއންެ ެއްލާއުރއޭެ ާއއިެ ެޖްނަޑރ ެއްނޑްެ ލޯެ ޮއފްެ ިމިންސްޓރެ . ުޔިނަޓެށވެެ ްޕޮރެޓްކަޝންެ ަޗިއްލ

ޑްެ ެތޭރަގއިެ ަޝުކާވަތުކގެެ ުހަށެހިޅަފިއވާެ  ްކޓްެިއްންސޕެެ ަގާވިއުދންެ ާދިއރާެ ަމަސްއަކްތެތިރަކުމގެެ. ުނިހެމެނެއވެެ ަމްއަސަލެއއްެ ލަޭބރގެެ ަޗިއްލ

ޑްެ ެތރޭެ ައަހރުެ ،ެތޭރަގއިެ ުކުރުމގެެ ޑްެ ައދިެ. ުނެވެއވެެ ފަާހަގުކެރިވަފެއއްެ ަމްއަސަލެއއްެ ުހރިެ ުގުޅންެ އާެ ލަޭބރ ަޗިއްލ  ުހރިެ ުގުޅންެ ާއއިެ ލަޭބރ ަޗިއްލ

ައްށެވސްެ ަމްއަސަލެއއްެ ެއްއެވސްެ ަލްތަތާކއިެ.  ުނެވެއވެެ ުހަށެހިޅަފެއއްެ ިމިންސްޓރ   ޯހުދުމަގއިެ ަހްއލުެ ަމްއަސަލަތަކށްެ މިޮނަޓރުކުރާމއިެ ަވސ 

ެގެނއްެ ައަދބުެ ެދވޭެ ާހަލްތަތުކަގއިެ ިހާލްފވާެ ަގވާިއދާެ ާއއިެ ޑްެ ަސަބަބކިެ.ުނެވެއވެެ ެއަކށ   ެދެނަގުތަމށްެ ަމްއަސަލަތއްެ ުގުޅްނުހރިެ އާެ ލަޭބރ ަޗިއްލ

ަލްތަތެކއްެ ިއުތރުެ ަފިއުނާވތ ެއވެެ ަވސ   . ފުޯރޮކްށދ 

ޑްެ ިރައސްެ ެއްނމެެ ލަޭބރގެެ ަޗިއްލ  ެނތްެ ަމްއަސަލަތަކކެ  ިމަފދަެ ،ެނުތުމންެ ިލެބންެ ިދެވިހާރްއެޖިއންެ ުއޫލާމތުެމަެ ުގޅޭެ ާބަވްތަތކާެ ސ 

ަފިއެވެއވެެ ޮއްތަކަމށްެ ިބރުެ ެބުލުމގެެ ަމްއަސަލަތެކްއަކަމށްެ ެް ާއުރުބ  ެއްކްސްޕޮލިއޓްެ ުކަޑުކިދންެ ައްނެހންެ ުއޫސުލންެ ިވާޔފާރިެ. ޫޔެއްނެއްޗސ 

ާއރުެ ެމދުެ ކާެަމްއަސަލތަެ ާހަމެވަފިއވާެ ުކާރަކންެ ޯނިކރެ  ޭގޭގަގއިެ ުކުރާމއިެ  . ާހަމޮކްށަފިއެވެއވެެ ަކްނޮބުޑވާަކންެ ާހްއަސޮގެތްއަގއިެ ިއންެ ޫޔެއްނެއްޗސ 

ޑްެ ޮއފްެ ފޯރްމސްެ ަވރްސޓްެ ދަެ ޮއންެ ަފިއްނިޑްންގސްެ“ ލަޭބރގެެ ޮއފްެ ިޑޕާރްޓެމްނޓްެ ަގިއވާެ” ލަޭބރ ަޗިއްލ  ;ެބުލަމށްެ ިލްނުކންެ ިތރ 

dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings 

 ަތފުާތުނުކުރންެ ުގިޅެގންެ އާެ ަވޒ ފާެ ައާދުކރާެ ުނަވތަެ ާބަވުތންެ ްއަކުތގެެަމސަެ ުކރާެ( ރ)

ޮގުތންެ، ިޖްނަސށްެ، ުކަލަޔށްެ، ަންސަލށްެ ުގިޅެގްނެއމ ެހްއގެެ ަވޒ ފާާއއިެ ައާދުކރާެ  ައދިެ ުގިޅެގންެ ަމަސްއަކާތއިެ ުކރާެ  މ ަހކުެ  ެގްނުގޅޭެ ިސާޔސ 

ަނށްެ، ިޚާޔުލަތަކށްެ  ާވަހަކަދްއކާެ، ުނުކެޅުދްނެތިރަކަމށްެ،ިންސަބަތށްެ ިއްޖިތާމއެ ، ުތަކަމށްެަރްއޔިެ ުނަވތަެ ަގުއަމށްެ ިންސަބްތވާެ، ދ 

 ުނަވތަެ ުވންެ ޕިޮސިޓވްެ ެއްޗައިއވ ެ ައްށައދިެ ައިއެޑްނިޓޓެ  ެޖްނޑރ ުނަވތަެ ޮއިރެއްނޭޓަޝަނށްެ ެސްކުޝައލްެ، ުއުމަރށްެ، ަބުހުރަވައށްެ

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt


 

 

 ަބެއއްެ، ަސުރާކުރންެ. ަމާނުކާރަކެމެކވެެ ަގވާިއުދންެ ާގޫނާނއިެ ަތފުާތުކުރަމކެ  ިންސަބްތޮކށްެ  ަބިލަތަކށްެ ައރާެ ަގިއންެ ަގިއންެ ެއެހިނެހންެ

ުޒޮކްށަފިއެވެއވެެ ުފިރަހަމަޔށްެ ަގވާިއދުެ ިމާގޫނާނއިެ  ިފަޔަވއިެ ާހަލްތަތއްެ ިއްސިތްސނާެ  .  ަތްނފ 

ެއމްެ ައަހރުެ ަވނަެ 2009 ާއއިެ، ިރޕޯުޓަގިއާވޮގުތންެ ުކރިެ ާޝިއއުެ ިއންެ ެއްޗާއުރސ   ާމްއާދަތއްެ ެބހޭެ ަކމާެ ާގޫނުނަގއިެ ާޤޫނުނައާސސ 

ެގްނވާެ ިދުނަމށްެ ުފުރަސުތަތއްެ ަހަމަހމަެ ަވޒ ފަާގއިެ ައްނެހުންނަނށްެ، ެއުކެލިވަފިއވ ަނަމެވސްެ .  ެއަކަށެއިޅަފިއުނެވެއވެެ ިސާޔަސުތަތެކއްެ ެއަކށ 

 ުމްޖަތަމއުެ ައދިެ. ެޖެހެއވެެަދިތަތާކުކިރަމިތާލންެ ެދިމިތުބަމށްެ ަވޒ ފަާގއިެ ައްނެހުންނަނށްެ ިވެހުއަމްށަފހުެ ެނުތުމންެ ަމުރަކުޒަތއްެ ަބލާެ ުކަޑުކިދންެ

 ުއެޅުމންެ ަވޒ ފަާގއިެ. ުކަޑެއވެެ ިމްނަވރުެ ިހްތަވުރދޭެ ައާދުކުރަމށްެ ަވޒ ފާެ ައްނެހުނންެ ުމްއަދަތށްެ ިދގުެ ިރޯސުޓަތުކަގއިެ  ުޓައިރްސޓްެ ުނުރޭހތެ 

 ެއަކްނަތއްެ ،ުޓޮކްށފެާނަކަމްށަޓަކއިެިޑމޯެ ުނަވތަެ ަކަމްށަޓަކއިެ ުކެރިވާދނެެ ަވކިެ ަވޒ ފިާއންެ ަދިރަމިއެވްއެޖަނމަެ ުނަވތަެ ަކިއެވިނޮކްށިފަނމަެ

ެއމްެ ިރޕޯުޓަތއްެ ާބުރައާޅަކުމގެެ ުމަވްއަޒުފްނަނށްެ ައްނެހންެ ަފާރްތަތުކންެ ަބެއއްެ ދޭެ ަވޒ ފާެ ުނުކުރަމށްެ  ައށްެ ެއްޗާއުރސ 

 ާމަހުއުލަތއްެ ަވޒ ފާގެެ ަރުހަމްތެތރިެ ުކަޑުކިދްނާނއިެ  ުނުވުމްނާނއިެ ާގިއްމޮކްށަފއިެ ަމުރަކުޒަތއްެ ުކަޑުކިދްނގެެ  ަސުރާކުރންެ.ިލިބަފިއެވެއވެެ

ުޒޮކްށަފއިެ  ަސުރާކުރންެ ިފަޔަވުޅަތއްެ ައަޅްނެޖހޭެ ެގަނުއަމށްެ ަބަދުލަތއްެ ެހޔޮެ ައދިެ ިބާނޮކްށަފިއުނުވުމންެ  ައްނެހުންނގެެ ،ެނުތުމންެ ަތްނފ 

ެއމްެ ުނުކެޅިދަފިއާވަކަމށްެ ަސުރާކރުެ ުކިރެއުރުވުމަގއިެ ަހަމަހަމަކންެ  .ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ ިއންެ ެއްޗާއުރސ 

ގެެ ިއެލްކްޓިރކްެ ްސޭޓޓްެ ިހްއާސވާެ ަސުރާކރުެ  ގެެ ޮކްމެޕނ  ެއްއގެެ ިސާޔސެ  ިއިދޮކޅުެ ޭއނާެ، ުމަވްއަޒެފއްެ ުކރ   ަވނަެ 12 ާމިރޗްެ ެއްއުވެމްއަގއިެ ޕާޓ 

 ލަެެއަމްއސަެ ްޓަރިއިބުއަންލައށްެ ެއްމްޕލޯިއެމްނޓްެ ަމްސެތޭރަގއިެ ެސްޕެޓްމަބރ، ަވިކޮކްށަފިއާވތެ  ޭއނާެ ަވޒ ފިާއންެ ަބިއެވިރުވުމންެ ުދަވހުެ

ގެެ ޮގުތަގއިެ ަބަދުލގެެ$( 3،768) ުރިފޔާެ 56،520 ިންނމެ  ަމްއަސލަެ ްޓަރިއިބުއަންލިއންެ. ާކިމާޔުބުކިރެއވެެ ަމްއަސލަެ، ުހަށަހަޅއިެ  ުކްނުފނ 

 .ިލިބިދުނަމެށވެެ ުމަވްއަޒަފށްެ ަފާރުތންެ

 . ެފުތިރަފެއވެެ ާދިއާރެއްއަގއިެ ުފޅާެ ަވނެ  ަތފުާތުކުރންެ ެމދުެ ަމަސްއަކްތެތިރްނނާެ ިބދޭސެ 

ެގްނވާެ ަސްއަކްތުކުރަމށްެމަެ(ބ)  ިމްނަގނުޑަތއްެ  ެއަކށ 

 ަވޒ ފާއާެ ަކނަޑެއުޅަމްށަޓަކއިެ ިސާޔަސެތއްެ ެއަފދަެ. ެނެތވެެ ަގުއުމަގއިެ ިސާޔަސެތއްެ ަކނަޑައޅާެ ަމުދިމންެ ެއްނމެެ ެދވޭނެެ ޮގުތަގއިެ ުމާސަރިއގެެ 

 ަވޒ ފާެ ަފާރާތއިެ ދޭެ ަވޒ ފާެ ަކނަޑައަޅނެ  ެތްއަގއިެާޢްނުމގޮެ ުމާސރަެ ަގއިެ ެސްކަޓރ ްޕަރިއެވޓްެ. ެޖެހެއވެެ ިއްސާލުހެގްނަނންެ ާޤޫނަނށްެ ެބހޭެ

 ެސްކަޓރަގއިެ ަޕްބިލކްެ ަކނަޑައަޅނެ  ިންސަބތްެ ުމާސަރިއގެެ ިމޮގުތންެ ައދިެ. ަދުށްނެނވެެ ެއްއަބްސުވެމްއގެެ ުކެރވޭެ ެދެމދުެ ަފާރާތއިެ ައާދުކރާެ

 ުމަވްއަޒުފްނގެެ ުކރާެ ަމަސްއަކތްެ ަސުރާކުރަގއިެ. ވެެިބާނޮކށެެ ަމްއަޗށްެ ޭއގެެ ަބަލއިެ ުމާސރަެ ަކނަޑައާޅަފިއވާެ ަމަސްއަކަތށްެ ެއްއާބަވެތްއގެެ

ުމންެ. ެއވެެ$( 206) ުރިފޔާެ 3،100 ެޖެހނެ  ަމްއަޗށްެ ަމެހްއގެެ  ުމަވްއަޒަފށްެ ުމާސަރިލބޭެ ަމުދންެ ެއްނމެެ ެތެރިއންެ  ުޓައިރްސޓްެ ުބާނޮގުތަގއިެ ޓ 

. ެއވެެ$( 255)  ުރިފޔާެ 3،835 ިލެބނެ  ަމްއަޗށްެ ަމެހްއގެެ ެއްވެރްޖޮކށްެ ަމަސްއަކްތެތިރައަކށްެ ާއަދިއގެެ ަމަސްއަކްތުކރާެ ިރޯސެޓްއަގއިެ

 ަމެހްއގެެ ުނަވތަެ$(  1.47) ުރިފޔާެ 22 ުދާވަލަކށްެ ަދަރަޖައކެ  ުކެރވޭެ ިމންެ ަފޤ ުރަކންެ ަދްއާކޮގުތަގއިެ ިހާސުބަތުކންެ ަތފާސްެ ަސުރާކުރގެެ

 . ެއވެެ$( 44) ުރިފޔާެ 660 ަމްއަޗށްެ

ާއއިެ ައަހރެ ، ަމަސްއަކްތުކުރާމއިެ ިއުތުރަގޑ ަގއިެ، ަވުގާތއިެ ޭހަދުކެރވޭނެެ ިއންެެއްނެމިގނަެ ަމްއަޗށްެ ުދާވެލްއގެެ ައާދުކުރުމަގއިެ ަވޒ ފާެ  ުޗްއޓ 

ާއއިެ ެނޭގނެެ ަބިލެވެގންެ ާއއިެ ިލިބދޭެ ިވެހުއަމްށަފހުެ، ުޗްއޓ   ުއޫސުލަތއްެ ޭބުންނުކރާެ ަސާލަމަތްށަޓަކއިެ ަތުނގެެ ަމަސްއަކްތުކރާެ، ުޗްއޓ 



 

 

 6 ެޖިހެޖިހެގންެ ައދިެ. ަމަސްއަކްތުކުރަމެށވެެ ަގިޑިއރުެ 48 ަހްފާތައކުެ ިގަނެވެގންެ ިއަވނެ ަކނަޑައާޅފަެ ާޤޫނުނންެ. ަކނަޑައާޅަފެއވެެ ަވނެ  ާޤޫނުނންެ

، ަފާރްތަތަކާށއިެ ަމަސްއަކްތުކރާެ ާހަލްތަތުކަގއިެ ުކްއލިެ. ަމުޖޫބުރުކެރެއވެެ ާޤޫނުނންެ ައާރުމިދުނަމށްެ ަގިޑިއރުެ 24، ަމަސްއަކްތުކާރަނމަެ ުދަވހުެ

 ިތބޭެ ަމާޤުމަގއިެ ިއސްެ ެއްނމެެ ުކްނުފނެ ، ުމަވްއަޒުފްނާނއިެ ަމަސްއަކްތުކރާެ ާދިއާރަގއިެ  ގެެަދުތުރަފުތުރުކުރމުެ ަމުގންެ ަކނޑގެެ ަވާޔއިެ

 ުދަވްސަތުކަގއިެ ަބްނދުެ ަފިއާސާއއިެ ިލބޭެ ަމަސްއަކްތޮކްށެގންެ ަގޑ ަގއިެ ިއުތރުެ،  ުމަވްއަޒުފްނަނށްެ ިތބޭެ ޯކްލަގއިެ-ޮއންެ، ެވިރްނަނާށއިެ

ަތއްެ ާއާލްތަތާކއިެ  ަރްއާކެތރިެ ުގޅޭެ ަމަސްއަކތާެ، ާމަހުއަލާކއިެ ަވޒ ފާގެެ ަރްއާކެތރިެ.ަފިއާސެއްއުނިލެބެއވެެ ިލބޭެ ަމަސްއަކްތޮކްށެގންެ  ެމިޝަނރ 

 ާއާލްތަތއްެ ަރްއާކެތިރެވވޭނެެ ެގްއުލަމަކށްެ ިލިބާދނެެ ޮގުތންެ ިސްއހ ެ، ަކަށަވުރުކުރާމއިެ ަރްއާކެތިރަކނ ާއާލްތަތުކގެެ ިމަފދަެ، ޯހުދާމއިެ

ްނުކުރާމއިެ ުމަވްއަޒުފންެ ުރަމށްެޭބުންނކުެ ާއާލްތަތއްެ ިމަފދަެ، ޭބުންނުކުރާމއިެ ެގްނވާެ، ަތްމރ   ާގޫނުނންެ ަފުރާވިދުނންެ ިސްއހ ެ ެއަކށ 

 ާޤޫނުނންެ ަފާރަތށްެ ދޭެ ަވޒ ފާެ ފުޯރޮކްށިދުނަމށްެ ިހުދަމތްެ ިއްނުޝައެރްންސގެެ ިސްއހ ެ ަމަސްއަކްތެތިރްނަނށްެ ިބޭދސެ . ަމުޖޫބުރުކެރެއވެެ

 .ަމުޖޫބުރޮކްށަފެއވެެ ަވނެ 

 ަފާރުތގެެ ދޭެ ަވޒ ފާެ ަވނެ  ަކނޑެއުޅންެ ިމްނަގުޑަތއްެ ިމަފދަެ ޮގުތންެ ަނތ ާޖެއްއގެެ ަކނަޑެއިޅަފިއެނުތުމގެެ ިމްނަގނެޑއްެ ަގުއމ ެ ެބހޭެ ަރްއާކެތިރަކމާެ

 08 ަމއިެ ޯއަގަނިއޭޒަޝްނގެެ ލަޭބރ ިއްނަޓރޭނަޝަނލްެ ަވނެ  ަމިޖލ ުހންެ ަރްއިޔތްނގެެ ައަހރުެ ަވނަެ 2013. ޫދޮކްށާލަފެއވެެ ައްތަމްއަޗށްެ

 ލަޭބރ ެއްނޑްެ، ެއްމްޕލޯިއެމްނޓްެ، ިރޯސަސސްެ ިހުއަމންެ ޮއފްެ ިމިންސްޓރެ  ައދިެ. ފްާސޮކްށަފެއވެެ ަބިއެވިރުވަމށްެ ިއންެިދެވިހާރްއޖެެ ުމާއާދެއްއަގއިެ

ުޒުކުރަމށްެ ުމާއަހާދަތއްެ މިެ ަދނެ  ިއންެ  . ަމަސްއަކްތުކަރުމްނެނވެެ ަތްއާޔުރުކުރުމގެެ ާގޫނުނަތއްެ ޭބުންނވާެ ަތްނފ 

ުޒުކުރުމަގއިެ ާޤޫނނުެ ެބހޭެ ަވޒ ފާއާެ  ަމަސްއަކްތެތިރންެ ައދިެ. ްޓަރިއިބުއަންލެއވެެ ެއްމްޕލޯިއެމްނޓްެ ާއއިެ ެއްލާއުރއޭެ  ޫއުލަފާރަތކެ ަމސްެ ަތްނފ 

 ިހްނަގްނެޖހޭެ ުކާރަތުނަގއިެ ަމަސްއަކތްެ  ުހަށެހުޅާމއިެ ޮގްތަތއްެ ައަމުލުކާރނެެ ަހްއުލުކުރުމަގއިެ ަމްއަސަލަތއްެ ުގިޅެގންެ ަޝުކާވަތކާެ ުހަށަހޅާެ

 ިއްންސެޕްކަޝްނސްެ 79 ަފާރްތަތުކންެ ެބހޭެ ަކމާެ ަހަމަޔށްެ ުދަވހާެ ަވނަެ 20 ެސްޕެޓްމަބރ. ެއވެެ ުރއޭެެއްލއާެ ަފާރަތކެ  ިހްނގާެ ަތުގގ ުގަތއްެ

 ުގުޅންެ ަމްސޫއިލްއަޔުތަތާކއިެ ައާދުކަރްނެޖހޭެ ަވޒ ފަާގއިެ ެއްއަބްސުވާމއިެ ަވޒ ފާގެެ، ަމްއަސަލަތަކކެ  ެފްނނަެ ާޢްނުމޮކށްެ ެއްނމެެ. ިންނާމަފިއެވެއވެެ

އާެ، ިއާނަޔްތަތާކއިެ ެއެހިނެހންެ ަފިއާސާއއިެ ަގޑ ގެެ ިއުތރުެ، ަކްނަތްއަތާކއިެ ުހރިެ  ދޭެ ަވޒ ފާެ ައށްެ ެއްލާއުރއޭެ. ަމްއަސަލަތެކވެެ ުގުޅްނުހރިެ ުޗްއޓ 

 ަފާރްތަތަކށްެ ދޭެ ަވޒ ފާެ ައްނގާެ ަރނަގުޅުކުރަމށްެ ަކްނަކންެ ިއުހިތާޔުރޮކްށަފިއަވނެ ، ިލިބަފިއވ ަނަމެވސްެ ާބރިެ ޖޫިރަމާނުކުރުމގެެ ަފާރްތަތއްެ

ަކަމށްެ ަމްއަސލ ެފިށެގންެ ިހާސުބންެ ައާދުކރާެ ޖިޫރަމނާެ ަސަބަބކެ  .ިދުނަމެށވެެ ޯނިޓސްެ ެއވެެ ިނުމނ   ަޢްނުމޮކށްެ ިއންެ ެއްލާއުރއޭެ. ެބެލވެޭނތ 

 ަކްންކންެ ެއަފާރަތުކންެ، ެއެހްނަނަމެވސްެ. ައުރަވެއވެެ ަފާރްތަތަކށްެ ދޭެ ަވޒ ފާެ ަރނަގުޅުކުރަމށްެ ަކްނަކންެ ުމުހަލެތއްެ ަމްސުދަވުހގެެ 3 ަމާހއިެ ެއއްެ

ަލްތަތއްެ ޭބުންނވާެ ެބުލަމްށަޓަކއިެ  ަދުށންެ ިނާޒެމްއގެެ ޯތަވކިެަރނަގުޅުކރޭެ ، ަހަމަޔށްެ ުދަވހާެ ަވނަެ 20 ެސްޕެޓްމަބރ. ުނުހެރެއވެެ ަވސ 

 ުފިރަހމަެ ުކްނުފްނެޏްއަކެމއްެ ެއްއެވސްެ ެއެހްނަނަމެވސްެ. ޮކްށަފެއވެެ ްބެލްކިލްސޓްެ ުކްނުފްނެޏއްެ 2 ެމުދެވިރޮކށްެ ޑ ޯއައިއއ ެ ަވނެ  ިއންެ ެއްލާއުރއޭެ

 . ޖިޫރަމާނޮކްށަފިއުނެވެއވެެ  ެގންެުނޮކށްެ

ްނގެެ ިލިބަފިއަވނެ  ަޝުކވާެ 50 މ ެގެތެރިއންެ. ިރޕޯުޓޮކްށަފިއެވެއވެެ ަޝުކާވެއއްެ 67 ުގޅޭެ ަމަސްއަކތާެ ެއްލާއުރޭއިއންެ  ައދިެ. ަފާރުތްނެނވެެ ިބދޭސ 

 . ިންނިމެއވެެ ަބލާެ  ިއންެ ެއްލާއުރއޭެ ަމްއަސލަެ ަޝުކާވެއްއގެެ 21 މ ެގެތެރިއންެ

 ާހަލްތަތުކަގއިެ ަޤޫބުލުނެކެރވޭެ. ުހަށެހިޅަފިއެވެއވެެ ާހްއަސޮކށްެ ަފިއާދެނުގަމށްެ ާނަޖިއޒުެ ިކަބިއންެ ެތިރްނގެެަމަސްއަކތްެ ިބދޭސެ 

ަތަކށްެ ެއްމްޕލޯިއެމްނޓްެ ައދިެ. ަމަސްއަކްތޮކްށަފިއެވެއވެެ  ުއޖަޫރައށްެ ިމްނަވެރްއގެެ ުކޑަެ ުނވާެ ެއަކިށެގންެ ައާދުކުރަމްށަޓަކއިެ ަދަރނިެ ެއެޖްނސ 



 

 

ެގންެ. ަމަސްއަކްތޮކްށަފިއެވެއވެެ ތްއަގއިެގޮެ ާޢްނމުެ ެއްއަބްސވެެ  ިހަފަހްއާޓަފިއވާެ ުމާސރަެ ައދިެ ުމާސާރަގއިެ ުކޑަެ ާއއިެ ޯބިހާޔަވިހަކުމަގއިެ ުނވާެ ެއަކށ 

ެއމްެ ާހަލްތަތއްެ  ގެެިދިރުއުޅމުެ ަސިއުޓަގއިެ ަމަސްއަކްތުކރާެ ެއމ ުހންެ ޮގެތްއަގއިެ ާޢްނމުެ ަފާރްތަތުކންެ ދޭެ ަވޒ ފާެ. ފަާހަގެވަފިއެވެއވެެ ައށްެ ެއްޗާއުރސ 

 ާޙްއަސޮކށްެ. ަމަސްއަކްތޮކްށަފިއެވެއވެެ ާހަލްތަތުކަގއިެ ުނަރްއާކެތރިެ ަވަރށްެ ަމަސްއަކްތެތިރންެ ިބދޭސެ  ަބެއއްެ. ަހަމަޖްއާސަފިއެވެއވެެ ިއްނިތާޒމްެ

ަގެއވެެ ޮކްންސްޓަރްކަޝންެ  .ަމަސްއަކްތޮކްށަފިއެވެއވެެ ަބްނުދޮބުޑަތްނަތުނަގއިެ ެނތްެ ޮގެތއްެ ަދުއުރވާނެެ ަވއިެ ައދިެ. ިއްނަޑްސްޓރ 

 ާމަހުއުލންެ ަމަސްއަކުތގެެ  ިބެރްއެނތިެ ެގްއިލާދެނަކުމގެެ ަވޒ ފާެ ާހަލްތަތުކަގއިެ ުނަރްއާކވާެ ަރްއާކެތިރަކަމށްެ ަސާލަމާތއިެ ަމަސްއަކްތެތިރްނގެެ

 ަތުކންެަފާރތްެ ެބހޭެ ަކމާެ ާހަލްތަތުކަގއިެ ެއަފދަެ ާޢްނުމޮގެތްއަގއިެ ައދިެ. ަރްއާކެތިރޮކްށެދެއވެެ ާޤޫނުނންެ، ަމަސްއަކްތެތިރންެ ެއްއިކާބވާެ

 .ިހާމަޔްތޮކްށެދެއވެެ ަމަސްއަކެތިރންެ


