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ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފަ ދަ މޯލްޑިވްސް

ގދ .ތިނަދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް  2015ފެބުރުވަރީ  4ވަނަ ދުވަހު ކުރި އަންއެނައުންސް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގެ
ކުރު ޚުލާޞާ
މި ރިޕޯޓުގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ މީހުންނާއިމެދު ޢަމަލު ކުރެވޭގޮތާއި
ވ
ތަނުގެ ޢާންމު ޙާލަތަށެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައި ާ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެ ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމުކުރާ މުޢާހަދާތަކާއި
ޤަރާރުތަކުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް މިތަނުގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ލިބިދެވޭތޯއެވެ.
ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  2011ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއެކު ހިއްޞާކޮށްފައިވާއިރު އެ ރިޕޯޓްގައި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ފުރިހަމައަށް
ތަންފީޒު ކުރަމުންނުދާކަން މި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ 2011 .ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްގައިވާ
ހުށަހެޅުންތަކުގެ އިތުރުން މި ރިޕޯޓުގައި ޖުމްލަ  10ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި އަންނަވި ކަންކަން
ހިމެނެއެވެ.
 .1ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ޢަމަލެއް
ހިނގާތޯ

ތަންހިންގެވުމާއި

ހަވާލުވެ

ތިއްބެވި

އިސްވެރިން

ނުހިންގުމާއި މި ފަދަ ޢަމަލުތައް ތަނުގައި

ޤަވާއިދުން

ބަލައި

އެފަދަކަމެއް

ހިންގާކަން

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅުން.
 .2ބަންދުގައި ބައިއިއްބާ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ޤަވާޢިދުން ފުރިހަމަކުރުމާއި،
ފޯމުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކިޔާމީހުންނަށް ފަސޭހައިން ދޭހަ ވާނޭހެން ބެލެހެއްޓުން.
 .3ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިބަސް ނުދަންނަ މީހުންނަށް ،އެމީހުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް އެބަސްދަންނަ
އެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ކިޔައިދީ އެކަން ލިޔުމުން ފެންނާނެހެން ބެހެއްޓުން.
 .4ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތަންތަނުގެ އިންޓާނަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މެކޭނިޒަމްގެ ފަރާތުން މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ހިނގާ
ނުހިނގާގޮތް ޤަވާޢިދުން ބަލައި ،އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ އެކަމެއް ބަޔާންކޮށް ހުށައެޅުން.
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 .5ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނުކިޔަމަންތެރިވާ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ތަފްޞީލީ އުޞޫލެއް މި ރިޕޯޓް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި ،މިއުޞޫލަށް މުވައްޒަފުން
އަހުލުވެރިކޮށް ،ބަންދުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެ އުޞޫލުތައް އޮޅުން ފިލުވައިދީ ،އަންގައި ދެވުނުކަން ލިޔުމުން
ބެލެހެއްޓުން.
 .6މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ކުރެވޭ ޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް އެކަންކަމާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާ
ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބަންދުގައިވާ މީހަކު ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ މައްސަލަ
ބެލުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ،ލިޔުމުން އަންގައިދޭނެ ނިޒާމެއްމި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާކުރާތާ
 6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަނުގައި ޤާއިމުކުރުން.
 .7ގޮޅީގެ ޖާގައާއި އެކަށީގެންނުވާ މިންވަރަށް މިކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިތަކުގައި މީހުން ބަންދުނުކުރުން.
 .8ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްއެދިކުރާ ރިކުއެސްޓްތައް ލިޔުމުން ފެންނާނެހެން ނޯޓުކުރުމާއި ޑޮކްޓަރުގެ
އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭސް ދީ އެކަން ރެކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .9އަލަށް ހަދާ ޤާނޫނު ތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ
ގޮތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
 .10މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް ދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި
އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
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