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ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  2015މާރިޗު  19ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގެކުރު ޚުލާޞާ

މިރިޕޯޓަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  2015މާރިޗު  19ވަނަ ދުވަހު ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި
އ
ގ ި
މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ .މިރިޕޯޓުގައި ބަލާފައިވާނީ މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ަ
ދ
ބަންދުގައިތިބޭ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭގޮތާއި ތަނުގެ ޢާންމުޙާލަތަށާއި މިތަނުގައި އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ އަ ި
ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިނގާތޯއާ އަދި މިފަދައެއްވެސް ޢަމަލަކަށް މަގުފަހިވެދާނޭކަމެއް ހިނގާތޯއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއި

ދިވެހިރާއްޖެ

ބައިވެރިވެފައިވާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

އަދި

ސަރަޙައްދީ

މުޢާހަދާތަކާއި

ޤަރާރުތަކުގެތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް މި ޕޮލިސް
ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުގައިތިބި ފަރާތްތަކަށް ލިބިދެވޭތޯއެވެ .މިގޮތުން މިރިޕޯޓްގައި އަލިއަޅުވާލައިފައިވާ ބައިތަކަކީ:


ތަނުގެ ޢާއްމު ޙާލަތު



ބަންދުގައިތިބޭ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާގޮތް



ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މީހުންނަށް ދެވިފައިވާ ރައްކާތެރިކަމާއި ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި އިނާޔަތްތައް



ޚިދުމަތްތަކާއި އިތުރު ހަރަކާތްތައް



ޞިއްޙީ ޙާލަތު



މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތު



ލިޔެކިޔުންތައް

ނ.މަނަދޫ

ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަނަށް

ކުރި

މިޒިޔާރަތުގައި

ފާހަގަ

ކުރެވުނު

ކަންތައްތަކާ

ގުޅިގެން

14

ހުށަހެޅުމެއް

ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
ދ
 .1މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ޙިއްޞާ ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބަންދަށް ގެންނަ މީހަކާމެ ު
އެ ސްޓޭޝަނެއްގެ އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލް އެނގޭނޭހެން ލިޔެކިޔުމުން
ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުން.
ރންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2015
ކރި މޮނިޓަ ި
ށ ު
ޝނަ ް
ދ ޕޮލިސް ސްޓޭ ަ
ނ.މަނަ ޫ
ފ ދަ މޯލްޑިވްސް
ޝން އޮ ް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމި ަ
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 .2ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންނަ މީހުން ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައި ޖަހާފައިވާ ފޮޓޯއާއި ބަންދަށްގެންނައިރު ހުންނަ ސިފަ
ދިމާނުވާވަރަށް ތަފާތު ނަމަ ނުވަތަ ކާކުކަން ޔަޤީންކުރަން ދަތިވާ ޙާލަތެއް މެދު ވެރިވެއްޖެނަމަ ،ބަންދުކުރެވޭ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި
ބޯކޮށުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގޮތްގޮތުން ) މިސާލަކަށް އިނގިލީގެ ނިޝާން( ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއްގެ މި ރިޕޯޓް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާ  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.
ގ
 .3މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ޙިއްޞާ ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  1މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ސްޓޭޝަން ެ
ނ
ބަންދުގައިތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެކި ބާވަތުގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ދޭހަވާގޮތަށް ވަކި ގިންތި ތަކަކަށް ބަހާލައިގެ ް
ސިސްޓަމްގައި ރެކޯޑްކުރުން.
 .4މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ޙިއްޞާ ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  1މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ސްޓޭޝަންގައި
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުޞޫލެއް ލިޔެ ކަނޑައަޅައި އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.
 .5ބަންދުގައިވާ މީހަކު ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެމައްސަލަ ބެލުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް ލިޔުމަކުން އެމީހަކަށް އަންގައިދެވޭނެ
އ
ނިޒާމެއް މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ޙިއްޞާ ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  1މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަނުގަ ި
ޤާއިމުކުރުން.
 .6ބަންދުގައިތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ހަށިގަނޑުގެ ސާފުތާހިރުކަމަށާއި ތިބޭ ގޮޅި އަދި ފާޚާނާގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ
ތަކެތި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދީ ،އެކަން މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ޙިއްޞާ
ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  1މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަނުގައި ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން.
 .7މުވައްޒަފުން ނިދާތަން ސިއްޙީގޮތުން އެކަށީގެންވާ ތަނެއްކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ
އާލާތްތައް މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރްވިސްއާ ޙިއްޞާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޤަވާއިދުން ފޯރުކޮށްދީ އެކަން ލިޔެކިޔުމުން
ބެލެހެއްޓުން.
 .8ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީ އަދި ލިޔުންފަދަ ތަކެތި އެތަންތަނަށް ހުށަހަޅައިދޭކަން ނުވަތަ
ފޯރުކޮށްދޭކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭނެ އުސޫލުތަކެއް މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން
ޤާއިމްކުރުން.

ރންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2015
ކރި މޮނިޓަ ި
ށ ު
ޝނަ ް
ދ ޕޮލިސް ސްޓޭ ަ
ނ.މަނަ ޫ
ފ ދަ މޯލްޑިވްސް
ޝން އޮ ް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމި ަ
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 .9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ  65ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދައިން އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު،
މަސައްކަތްނުކުރާ ކޮންމެ ބަންދުމީހަކު ދުވާލަކު މަދުވެގެން  1ގަޑިއިރަށް މޫސުން ތަންދޭނަމަ ކަސްރަތުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ
ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނުން ބޭރަށް ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތު ،މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން
ދީ އެކަން ލިޔުމުން ޤަވާޢިދުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދިއުން.
" .10ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާއިދު"ގައި ބަޔާންކުރާ
މިންގަނޑުތަކާ ފުށުނާރާގޮތަށް ސާފުތާހިރުކަމާއެކު ކާބޯ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭގޮތް މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން
ޤަވާޢިދުން ބަލައި އެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ،މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ
ޙިއްޞާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަށަވަރުކުރުން.
 .11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫން ) (14/2013ގެ  74ވަނަ މާއްދާ "މެޑިކަލް ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން" ބައިގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ބޭސްފަރުވާގެ ރެކޯޑްސް ފަސޭހައިން ދޭހަވާނެގޮތަށް ޤަވާއިދުން
ސިސްޓަމްގައި ،މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދިއުން.
 .12ބަންދުގައިތިބޭ ފަރާތްތަކާގުޅޭގޮތުން ސްޓޭޝަންގައި ބަލަހައްޓާ ފޯމްތަކުގައި މަޢުލޫމާތުތައް ޤަވާޢިދުން ފުރިހަމަކޮށް ،މި ރިޕޯޓް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދިއުން.
އ
 .13ބަންދުގައި މީހުން ގެންގުޅުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ފުށުއެރުމެއްނެތި ޢަމަލުކުރެވޭވަރަށް ،ރަށުގެ އާބާދީއާ ި
ކުށުގެ ރޭޓާ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ،މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާ ކުރާތާ  1އަހަރު ތެރޭގައި މި ޕޮލިސް
ސްޓޭޝަނަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން.
މ
 .14ކުރިއަށްއޮތްތާގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރާއިރު އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމާއި ކޮން ެ
ސ
ސްޓޭޝަނެއްގައިވެސް ކޮންމެ ޝިފްޓެއްގައި މަދުވެގެން އަންހެން އޮފިސަރަކު ހުންނާނެހެން ،މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕޮލި ް
ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާ ކުރާތާ  1އަހަރު ތެރޭގައި އޮފިސަރުންގެ ޑިއުޓީތައްރޭވުން.
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