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 2016ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާގުޅޭ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެން މިއަދު ހަވީރު  4ޖަހާއިރު މާލެ ސޯޝަލް
ސެންޓަރުން ފެށިގެން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ހިނގާލުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމުގައި ދަންނެވަމެވެ.
މި ހިނގާލުން ބޭއްވުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނިކޮށް ،ކުއްލިގޮތަކަށް ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ،ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ،ސުލްހަވެރިކަމާއެކު
އެއްވެއުޅުމުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ،މި ސުލްޙަވެރި ހިނގާލުން ބޭއްވުމަށް ފުރުޞަތު ނުދޭނެކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން
ވަނީ އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.
ޤާނޫނު އަސާސީގެ  32ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ހުއްދައެއް ކުރިން ހޯދުމަކާ ނުލައި ޞުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ
މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާކަމުގައެވެ .ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ފުލުހުންގެ ވާޖިބުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ
ދައުރު އަދާކުރުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި އަދި ވަކި މީހަކަށް ތަޢައްޞުބެއް ނެތި ޢަދުލުވެރިގޮތުގައި ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހާ
ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމުގައި އޮވެއެވެ .މިފަދަ އެހެން މުނާސަބު ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް މާޒީގައި ފުލުހުން
ފުރުސަތު ދީފާވާއިރު މިހިނގާލުމައް ،ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ،ހުރަސް އެޅުމަކީ ތަފާތުކުރުންކަމުގައި ދެކެމެވެ .މީގެ އިތުރުން އެއްވެ އުޅުމުގެ
ޤާނޫނުގައިވާގޮތުން ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުމަކީ ފުލުހުންގެ ވާޖިބެކެވެ.
މިއަދު ބޭއްވުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސުލްހަވެރި ހިނގާލުމަށް ފުރުޞަތު ނުދޭނެ ކަމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ އެއްވެއުޅުމުގެ ޤާނޫނުގައި
ބަޔާންކުރާ ،އެއްވެއުޅުމުގެ ޙައްޤު ހަނިކުރެވޭނެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އެއްވުންތައް ހަނިކުރުމުގައި ސާފުކޮށް
ޤާނޫނުތަކަށް ޙަވާލާދޭންވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ޤާނޫނަކަށް ފުލުހުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މި ހިނގާލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މަސައްކަތްތެރިންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ބަސްކިޔޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ
މާޙައުލަކީ ބިރުވެރިކަމެއްނެތި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަށް ލިބިދީފައިވާ ،ކުރެވޭ ތުޙްމަތު ތަކުން ބަރީއަވުމައް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ
ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރޭގައި ،ތަފާތުކުރުންތަކުން އެއްކިބާވާ ،ކޯޓުތަކާއި ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އިން ނިންމާ ނިންމުން
ތަންފީޒްކުރެވި ،ހަމަހަމަ ކަމާއި އެކު ދިރިއުޅެވޭނެ އުޖޫރައެއް ލިބިދެވޭފަދަ ،ފަޙްރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ގޮވާލުމެވެ .އަދި ހަމަ މިއާއެކު
ބިދޭސީ މަސަތްކަތްތެރިންނަކީ ވެސް އިންސާނުންކަމާއި ،ދިވެހި ޤާނޫނުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭ ބައެއްކަމާއި ،އެމީހުނާމެދު ކުރެވޭ
ބޭއިންސާފު ނައްތާލާ އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރާއި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލަމެވެ.
މި ހިނގާލުމުގައި އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެއްބާރުލުން ލިބޭނޭކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަމެވެ.
ނ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  1މޭ  2016ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު ،ސޯޝަލް ސެންޓަރުން
ކުރިންވެސް ދަންނަވާފައިވާފަދައިން ،ހިނގާލު ް
ރއަށްދާނީ  16:00އިން  18:00އަށެވެ.
ލން ކު ި
ބޗް އަށް ނިންމާގޮތަށެވެ .ހިގާ ު
ފެށިގެން މަޖީދީމަގުން ގޮސް އާރޓިފިޝަލް ީ
ގ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ހިނގާލުން އިންތިޒާމްކުރަނީ ތިރީގައިވާ
މިއަހަރު ެ
ނން ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީއިން ގުޅިގެންނެވެ:
އަންހެ ު
ޓުއަރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް)
ޓީޗަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީ.އޭ.އެމް)
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓް ވަރކަރސް ޔޫނިއަން (އެމް.ޕީ.ޑަބްލިއު.ޔޫ)
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކް (އެމް.ޑީ.އެން)
ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް (ޓީ.އެމް)
ދި ޔޫތު މޫވްމެންޓް (ޑީ.ވައި.އެމް)
ޔޫތު އިންޓެގްރިޓީ ނެޓްވަރކް (ވައި.އައި.އެން)
މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ފިޒިކަލް ޑިސްއޭބަލްސް (އެމް.އޭ.ޕީ.ޑީ)
------------------------ނިމުނީ

 8މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ

