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.1

ތަޢާރުފު
ހިޔުމަން

ރައިޓްސް

ކޮމިޝަން

އޮފް

ދަ

މޯލްޑިވްސް

އުފެދިފައިވަނީ

10

ޑިސެމްބަރ

2003

ވަނަ

އަހަރު

ގ
ނއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެއަށްފަހު ޤާނޫނު ނަންބަރު (ެ )6/2006
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ޤަރާރެއްގެ ދަށުން ،މިނިވަން ކޮމިޝަ ެ
ކރުމާއި ދައުވާ ލިބުމުގެ ބާރު
ގން އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ު
ށ ލިބި ެ
ނބަރުންނަ ް
ގ ރުހުން މެ ް
ލހު ެ
ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖި ީ
އލުމުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަންފެށީ ސެޕްޓެމްބަރ  2006ގައެވެ .ދުސްތޫރީ
ނވަން މުސްތަގި ް
ލިބިފައިވާ ،މި ި
ގ
ފއިވަނީ  2010ވަނަ އަހަރު ެ
ރކަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރެވި ަ
މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަން ކަނޑައެޅި  3ވަނަ ބު ަ
އޮގަސްޓްއާއި ސެޕްޓެމްބަރގެ ތެރޭގައެވެ.

އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  190ވަނަ މާއްދާ އާއި ހިއުމަން

ނބަރު  )6/2006ގެ  5ވަނަ
ނ (ޤާނޫނު ނަ ް
ނ ު
ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަންގެ ޤާ ޫ

ނ ރައްޔިތުންގެ
އވާ ގޮތުގެ މަތި ް
މާއްދާގެ (ށ) ގަ ި

މަޖިލީހުގެ ލަފާއާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާ ފަސް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޝަން އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މި ކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަދަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ
މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި ،އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއިއިންސާނީ
ހތްވަރު ދިނުމެވެ.
ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ި
ށ
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓުމަ ް
ބއިވެރިވެ ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ
ތން ަ
މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދީ ޖަމްއިއްޔާކަމުގައިވާ އޭޝީއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމްގައި މެންބަރެއްގެ ގޮ ު
މވެފައިވާ މެކޭނިޒަމްގެ ތެރޭގައި
މުއައްސަސާއެކެވެ .އަދި އ.ދ ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޖެނީވާގައި ޤާއި ު
ނ ކޮމިޓީގައި ވެސް ކޮމިޝަން
ނލް ކޯޑިނޭޓި ް
ކށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިންޓަނޭޝަ ަ
އުފެދިފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަ ަ
ހިމެނި " "Bސްޓޭޓަސް ވަނީ ލިބިފައެވެ.
ޓ
 14ސެޕްޓެމްބަރ  2005ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކުރި ދި އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސް ް
ރވެފައިވާ
ޓޯޗަރ (އޮޕްކެޓް) ގައި ބައިވެ ި

އގައި އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ
ލތެއްގެ ބާރު ހިނގާ ޞަރަހައްދެ ް
ދައުލަތަކުން އެ ދައު ަ

ނުވަތަ ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް "ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް" (އެން.ޕީ.އެމް) އެއް ޤާއިމުކުރުމަށް
އ
ނޒަމް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންކަމުގަ ި
ނޓިވް މެކޭ ި
ލާޒިމްކުރެއެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ނެޝަނަލް ޕްރިވެ ް
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 2007ޑިސެމްބަރުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ .އަދި  28އޭޕްރިލް  2008ން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ
ފަރާތުން ވަނީ އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.އަދި އެންޓި ޓޯޗަރަ ޤާނޫނު ()13/2013ތަސްދީޤުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަދައިން

ކނިޒަމް އަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް
ޖގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެ ޭ
ދިވެހިރާއް ޭ

ކޮމިޝަން ކަމުގައި ޤާނޫނަކުން އެކަށައެޅުނެވެ.
ށ
މ ް
ޝނަށް ކުރު ަ
ހރު ފާސް ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުން ކޮމި ަ
ނގެ މަޖިލީހުން  2014ވަނަ އަ ަ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ރައްޔިތު ް
ނ
ގ ވަކިވަކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކު ް
ފއެވެ .މި ޕްލޭންގައި ކޮމިޝަން ެ
ވލެވި ަ
ކއި ޕްލޭނެއް ވަނީ އެކުލަ ާ
ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަ ަ
ދ
ނގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ .އަ ި
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅާ ،އެކަންކަން ކުރުމަށް  2014ވަނައަހަރުގެ އެނުއަލް ވޯކްޕްލޭ ް
އ ގެނެސް ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާރްޓްމަންޓް ތަކުގެ
ޖހޭ ބަދަލުތަ ް
އެކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ވޯކްޕްލޭންއަށް ގެންނަން ެ
ޓޗަރ ސެކްޝަނެއް ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ.
މަސައްކަތްތައް ވަނީ ރޭވިފައެވެ .މިގޮތުން ކޮމިޝަންގައި އެންޓި ޯ
ޓ
އން ި
ނ ނެރެންޖެހޭ ެ
ޝންގެ ފަރާތު ް
ބޔާންވެގެންވާފަދައިން މި ކޮމި ަ
އ ަ
ނނުގެ  37މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ޤ ޫ
މި ރިޕޯޓަކީ އެންޓި ޓޯޗަރ ާ
ޓޯޗަރ ރިޕޯޓެވެ .އެހެންކަމުން

މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ވާނީ  22މާރިޗް  2014ން  30ޖޫން  2014ގެ ނިޔަލަށް

ކޮމިޝަނުންކޮށްފައިވާ މި ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކެވެ.

.2

ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

ޖހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި  23ޖޫން  2014ގައި
މޝަނުން ހަދަން ެ
ށން ކޮ ި
ވނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަ ު
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ަ 46
ރޓެއިނަރއެއް އައްޔަން ކުރެވި ،އެންޓި ޓޯޗަރ މައްސަލަތަކުގައި
ޤނޫނީ މަސައްކަތްތަކަށް ލީގަލް ީ
ވަނީ ގެޒެޓް ކޮށްފައެވެ .އަދި ާ
މެޑިކަލް އޮޕީނިއަން ހޯދުމަށް މެޑިކަލް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
ލ
އޤްވާމީ މުއާހަދާތަކުގައި ޓޯޗަރ މާނަކޮށްފައިވާގޮތަށް އަލިއަޅުވާ ާ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގައި ޓޯޗަރ މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ބައިނަލް ަ
ލީގަލް ބްރީފެއް ތައްޔާރުކޮށް އާއްމުކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމިޝަނުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .މި ލީގަލް ބްރީފްގެ މަޤްޞަދަކީ
ލމާތު ހިއްސާކޮށް ،ޤާނޫނުގައި
ކމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް މަޢު ޫ
ކމާއި ގުޅޭގޮތުން އާއްމުންނާއި ަ
ނފައިވާ ކަން ަ
މި ޤާނޫނުގައި ބު ެ
ޅންފިލުވައިދިނުމެވެ.
ބުނެފައިވާ ކަންކަން އިތުރަށް އޮ ު
2
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ތށް އަލި އަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ.
މި ދެންނެވުނު ލީގަލް ބްރީފްގައި ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރގައި ،ޓޯޗަރ މާނަކޮށްފައިވާގޮ ަ
ޢމަލުކުރުން މަނާކޮށްފައިވާގޮތާއި،
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ލާއިންސާނީ ،ނުވަތަ އިހާނެތިކޮށް ަ
އވާ ގޮތަށް މިލީގަލް ބްރީފްގައި
ނ މިފަދަ ޢަމަލުތައް މަނާކޮށްފަ ި
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާޙަދާތަކުގެ ދަށު ް
މަނާކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި ،ބައި ަ
ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ.
ވނީ އިނގިރޭސިވިލާތާއި އޮސްޓްރޭލިޔާގައި އަނިޔާ މަނާކުރުމާބެހޭ
ވހިރާއްޖޭގެ އިތުރުން ބަލާލާފައި ަ
މިގޮތުން މިލީގަލް ބްރީފްގައި ދި ެ
ގޮތުން ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.
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ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް

ނ
އ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ދަ ީ
އެންޓިޓޯޗަރ ޤާނޫނަށް 23 ،މާރޗް  2014ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށިފަހުން  8މައްސަލައެ ް
ނށް  03މައްސަލައެއް ވަނީ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށް ބަލައި ނިމި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތައް ޖަވާބު
ބަލަމުންނެވެ .މިހާތަ ަ
ހށަހެޅުނު
ށ ފޮނުވިފައިނުވެއެވެު .
ވތީ ޕީޖީ އޮފީހަ ް
ރށް ސާބިތު ވެފައިނު ާ
ސ ދައުވާ އުފަލަންޖެހޭ ވަ ަ
ދެވިފައެވެ .އެތިން މައްސަލަވެ ް
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2މައްސަލައެއް ވަނީ ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިމިފައެވެ .އަދި ބާކީ  3މައްސަލަދަނީ ތަޙްޤީޤު ކުރެވެމުންނެވެ.
ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ

މއްސަލަތަކުގެ
ަ

ތެރޭގައި

ގޮތުން

ފުލުހުން

އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް

ބުނެ

ހުށަހަޅާފައިވާ

5

ލ ،އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ
މައްސަލައަކާއި ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  02މައްސަ ަ
އެންޑް ޖެންޑަރ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  01މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ .މިމައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ
ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

5
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 3.1ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ފާސްވުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން

ހުށަހެޅުނު

މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލެވެ.

#

1

މައްސަލަ

ޑިޕާޓްމެންޓުން ކުރެވިފައިވާ

މައްސަލަ
ހުށަހެޅި

ރައްދުވާ

މަސައްކަތްތައް

ތާރީޚް

ފަރާތް

 24މާރޗް
2014

މައްސަލައިގެ ތަފްސީލް

މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމް

މޯލްޑިވްސް

ތަންފީޛުކުރަމުންދާ

ކަރެކްޝަނަލް

ޤައިދީއަކު ގޮޅިން ބޭރަށް

ސަރވިސް

-

-

ނެރުމަށްޓަކައި މާބާރަށް
އަތުގައި ބިޑި އެޅުވުމުގެ
ސަބަބުން އަތަށް

-

ސްޓޭޓަސް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި- ،

މައްސަލަ ސާބިތުވާ

މާފުށީ ޖަލުގައި ބައްދަލުކޮށް

މިންވަރަށް ހެކި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ލިބިފައި ނުވޭ.

މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

-

 23ޖޫން 2014

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް

ގައި

ސަރވިސްއިން ހޯދުން

މައްސަލަ ކްލޯސް

މައްސަލަ ކުރިޔަށް

ކުރެވިފައި

އަނިޔާވެފައިވާކަމަށް ބުނެ

ގެންދެވިފައިވާ ގޮތުގެ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ތަފްސީލް ހިމަނާ ،ވަގުތީ
ޖަވާބެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ފޮނުވުން

2

 26މާރޗް
2014

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް

މޯލްޑިވްސް

ތުޙުމަތު ކުރެވޭ

ޕޮލިސް

މައްސަލައެއްގައި

ސަރވިސް

-

-

ހައްޔަރުކުރުމުގައި
ފުލުހުން
އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް

-

އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް
ކޮމިޝަނަށް ޙާޒިރުކޮށް

މިންވަރަށް ހެކި

ބަޔާން ނެގުން

ލިބިފައި ނުވޭ.

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި

-

 23ޖޫން 2014

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން

ގައި މައްސަލަ

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ކްލޯސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ކުރެވިފައި

ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ

ސަރވިސްއިން

މައްސަލަ

ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުން
-

-

މައްސަލަ ސާބިތުވާ

މައްސަލަ ކުރިޔަށް
ގެންދެވިފައިވާ ގޮތުގެ
ތަފްސީލް ހިމަނާ ،ވަގުތީ
ޖަވާބެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ފޮނުވުން

6
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 18އޭޕްރީލް މަސްތުވާތަކެއްޗަށް
2014

މޯލްޑިވްސް

ތުޙުމަތުކުރެވޭ

ޕޮލިސް

މައްސަލައެއްގައި

ސަރވިސް

-

މައްސަލާގައި އަނިޔާ ލިބުނު
ފަރާތާއި ،އޭނާގެ އާއިލާއާއި

މިންވަރަށް ހެކި

ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު

ލިބިފައި ނުވޭ.

ސާފުކުރުން

ފުލުހުންގެ

-

ބަންދުގައިހުރިއިރު
އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް

-

މައްސަލަ ސާބިތުވާ

-

 16ޖުލައި 2014

މައްސަލައާ ގުޅޭ

ގައި މައްސަލަ

ލިޔެކިޔުންތައް މޯލްޑިވްސް

ކްލޯސް ކުރެވިފައި

ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން

ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ

ހޯދުން
-

މައްސަލަ

މައްސަލައާ ގުޅޭ
ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް
އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް
ހޮސްޕިޓަލުގައި
އެދިފައިވީނަމަވެސް،
މިހާތަނަށް އެމަޢުލޫމާތު
ލިބިފައިނުވާތީ 2 ،ވަނަ
ސިޓީއެއް ފޮނުވުން

4

 04މެއި
2014

މާރާމާރީ

މޯލްޑިވްސް

މައްސަލައެއްގައި

ޕޮލިސް

ފުލުހުންގެ ބަންދަށް

ސަރވިސް

-

މައްސަލައާ ގުޅޭ

-

ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް

ތަހްޤީޤު ކުރިޔަށް
ދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްއަށް ސިޓީ

ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގައި

ފޮނުވުން

އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް

-

ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ

މައްސަލައިގައި އަނިޔާ
ލިބުނު ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު

މައްސަލަ

ސާފުކުރުން
-

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން
ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް
ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނެގުން

5

 24އެޕްރީލް ބަންދުކޮށްފައިތިބި
2014

މޯލްޑިވްސް

ދެމީހަކާ ބައްދަލުކުރަން

ޕޮލިސް

މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި

ސަރވިސް

-

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް އަށް ސިޓީ

-

ތަހްޤީޤުކޮށް
ނިމިފައި

ފޮނުވައިގެން މައުލޫމާތު
ސާފުކުރުން

ހުއްޓާ ފުލުހުން މީހެއްގެ

-

ބުރަކަށީގައި އަޅާ

މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް
ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު

ކޮށްޕަމުން ދިޔަ

ސާފުކުރުން

މައްސަލަ
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 29މެއި

ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ

މިނިސްޓްރީ

2014

ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ

އޮފް ލޯ އެންޑް

މަރުކަޒުގައި އޮތް

ޖެންޑަރ

މައުލޫމާތު ހޯދުން
-

ކަމަށް ބުނާ

2014

އައިޖީއެމްއެޗަށް މައުލޫމާތު
އައިޖީއެމްއެޗަށް ޒިޔާރަތްކޮށް
އާއިލާއާއި ބަލިމީހާއާއި

އ
މައްސަލައެ ް
7

ދަނީ

ހޯދުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުން

މީހަކަށް އަނިޔާކުރާ

 04ޖޫން

ލޯއެންޑް ޖެންޑަރ އިން

-

ތަހްޤީޤު ކުރިޔަށް

ބައްދަލުކުރުން

ފުލުހުންނަށް

މޯލްޑިވްސް

ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް

ޕޮލިސް

ބުނެ ގަލޮޅު

ސަރވިސް

-

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތާ

-

ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު

ތަހުޤީޤު ކުރިޔަށް
ދަނީ

ސާފުކުރުން އަދި ފޮޓޯނެގުން
-

ޕޮލިސްޓޭޝަނަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް އަށް ސިޓީ

ގެންގޮސް އަނިޔާ

ފޮނުވައި މައުލޫމާތު ހޯދުން

ކުރިކަމަށް ބުނާ

-

މައްސަލަ

އައިޖީއެމްއެޗަށް މައުލޫމާތު
ހޯދުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުން

-

މައްސަލައާއި ގުޅިން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްއިން
ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް
ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނެގުން

8

 03ޖޫން

ޖަލުގައި ގާނޫނާ ޚިލާފައް

މޯލްޑިވްސް

2014

ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރާކަމަށް

ކަރެކްޝަނަލް

ބުނާ މައްސަލަ

ސަރވިސް

-

އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ
ފަރާތާއި ބައްދަލުކޮށް ބަޔާން

-

ތަހްޤީޤުކޮށް
ނިމިފައި

ނެގުން
-

ވަގުތީ ޖަވާބެއް ދިނުން

-

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް
ސަރވިސްއަށް ސިޓީ
ފޮނުވައި މައުލޫމާތު
ސާފުކުރުން

8
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.4

ދަޢުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާ ތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް

ގތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތައްޔާރު
ހން ބަންދު ކުރެވޭ ތަންތަނުގެ ޮ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދަގެ (ހ) ގެ ދަށުން މީ ު
ލން
މނިސްޓަރ ،ޢާންމުކޮށް ،އިޢު ާ
ގ ތެރޭގައި ި
ވގެން  15ދުވަހު ެ
ތ ގިނަ ެ
ނށް އަމަލު ކުރަން ފަށާ ާ
ނ ަ
ނތަން ،މި ޤާ ޫ
ކޮށްފައިވާ ތަ ް
އ
ވ ތަންތަނުގެ ތަފްސީލް ތިރީގަ ި
ބންދުކޮށްފައި ާ
ފއި ވެއެވެ .މިގޮތުން ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި މީހުން ަ
ކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށް ަ
އެވަނީ އެވެ.

 4.1މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ދަށުން ހިންގާ ތަންތަން:
 4.1.1މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ދަށުން މީހުން ހައްޔަރުކުރެވޭ ޖަލުތަކާއި ސްޓޭޝަންތަކުގެ ތަފްސީލް
#

ތަނުގެ ނަން

ބަންދުގައި މީހުން ތިބި އަދަދު ( 17އޭޕްރީލް 2014

އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް

ގެ ނިޔަލަށް)
1

މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް (އަތޮޅުވެހި) ކ .މާލެ

 126މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

2

ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް ،ކ .ދޫނިދޫ

 334މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

3

ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

-

 10އޭޕްރީލް 2014

4

ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 3މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

5

ހއ .ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 5މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

6

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 11މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

7

ށ .ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 2މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

8

ނ .މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 15މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

9

ރ .އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 11މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

 10ބ .އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 2މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

 11ޅ .ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 15މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

 12އއ .ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 7މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

 13އދ .މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 3މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

 14ވ .ފެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

-

 10އޭޕްރީލް 2014

 15މ .މުލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

-

 10އޭޕްރީލް 2014
9
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 16ފ .ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 1މީހަކު

 10އޭޕްރީލް 2014

 17ދ .ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 2މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

 18ލ .ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

-

 19ލ .ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 10އޭޕްރީލް 2014

 10މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

ގއ .ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 19މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

 21ޏ .ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 15މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

 22ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

-

 10އޭޕްރީލް 2014

 23އައްޑޫ ކަސްޓޯޑިއަލް (ހިތަދޫ)

 21މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

20

 4.1.2މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުންދާ މީހުން ބަންދު ކުރެވޭ ތަންތަނުގެ ތަފްސީލް
#

ތަނުގެ ނަން

ބަންދުގައި މީހުން ތިބި އަދަދު ( 17އޭޕްރީލް 2014

އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް

ގެ ނިޔަލަށް)
1

މާފުށީ ޖަލު (ކ .މާފުށި)

 739މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

2

އައްސޭރިޖަލު (ކ .ހިންމަފުށި)

 145މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

3

މާލޭޖަލު (މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ)

 28މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

4

ކަސްޓޯޑިއަލް ރިސެޕްޝަން އެންޑް

 65މީހުން

 10އޭޕްރީލް 2014

ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރ (ސީ.އާރ.ޑީސީ)
ކ .މާލެ
5

ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ (ހުޅުމާލެ)

 85މީހުން

 11އޭޕްރީލް 2014

6

މާލޭ ޖަލު އެނެކްސް 1

 28މީހުން

 11އޭޕްރީލް 2014

 4.1.3ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރެވޭ ޙާއްޞަ ޖަލު
#

ތަނުގެ ނަން

ބަންދުގައި މީހުން ތިބި އަދަދު ( 17އޭޕްރީލް 2014

އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް

ގެ ނިޔަލަށް)
1

ކ .ހިންމަފުށީ ޖަލު (ފިރިހެން ކުދިން)

 3ކުދިން

 10އޭޕްރިލް 2014

2

ކ .މާފުށީ ޖަލު (އަންހެން ކުދިން)

 1ކުއްޖެއް

 10އޭޕްރިލް 2014
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 4.2މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ ގެ ދަށުން ހިންގާ ތަންތަނުގެ ތަފްސީލް
#

ތަނުގެ ނަން

1

ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭންޝަން

އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް

ބަންދުގައި މީހުން ތިބި އަދަދު

ބަންދުގައި މީހުން ތިބި

( 21އޭޕްރީލް  2014ގެ

އަދަދު ( 20ޖުލައި 2014

ނިޔަލަށް)

ގެ ނިޔަލަށް)

 92މީހުން

މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ

 10އޭޕްރިލް 2014

ސެންޓަރ ،ކ .ހިންމަފުށި
2

ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭންޝަން

މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ

 61މީހުން

 10އޭޕްރިލް 2014

ސެންޓަރ ،ޏ .ފުވައްމުލައް
3

ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭންޝަން

މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ

 52މީހުން

 10އޭޕްރިލް 2014

ސެންޓަރ ،ސ .ހިތަދޫ
4

ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރ ،ކ .މާލެ

 113މީހުން

މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ

 10އޭޕްރިލް 2014

5

ގަގަން ކްލިނިކް ،މާލެ

 84މީހުން

މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ

 10އޭޕްރިލް 2014

6

ވިލިމާލެ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ،

 86މީހުން

މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ

 10އޭޕްރިލް 2014

ވިލިމާލެ
7

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު،

 173މީހުން

 157މީޙުން

 10އޭޕްރިލް 2014

ކ .ގުރައިދޫ
8

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ،ވިލިމާލެ

 73މީހުން

 75މީހުން

 10އޭޕްރިލް 2014

9

އަމާން ހިޔާ ،ވިލިމާލެ

 1މީހަކު

 03މީހުން

 10އޭޕްރިލް 2014

-

-

 10އޭޕްރިލް 2014

 10ތައުލީމީ މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ މަރުކަޒު،
ކ .މާފުށި
 11އަމާން ހިޔާ ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ފެމިލީ

-

-

 10އޭޕްރިލް 2014

އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
 12އަމާން ހިޔާ ،ށ .ފުނަދޫ ފެމިލީ އެންޑް

-

-

 10އޭޕްރިލް 2014

ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
 13އަމާން ހިޔާ ،ތ .ވޭމަންޑޫ ފެމިލީ އެންޑް

-

-

 10އޭޕްރިލް 2014

ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
 14އަމާން ހިޔާ ،ގދ .ތިނަދޫ ފެމިލީ އެންޑް

-

-

 10އޭޕްރިލް 2014

ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

މތު އިޢުލާނު
ތންތަނުގެ މައުލޫ ާ
ނނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުން މީހުން ބަންދު ކުރެވޭ ަ
 4.3އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާ ޫ
ފސީލް މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާ ކޮމިޝަނާ ހިއްސާ
ކުރާތާ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަންތަނާއި އެތަންތަނާ ބެހޭ ތަ ް
ކުރަން ޖެހެއެވެ .މިގޮތުން އަންނަނިވި މިނިސްޓްރީތަކުން މި ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނީ ތިރީގައިވާ ތާރީހް ތަކުގައި ކޮމިޝަނާ ހިއްސާ
ކޮށްފައެވެ.
11
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 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

 17އޭޕްރިލް 2014

 .2މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ

 21އޭޕްރީލް 2014

 .3މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

 20ޖުލައި 2014

.5

ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް(އެން.ޕީ.އެމް)އިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނާއި ގުޅިގެން
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

މކޭނިޒަމް(އެން.ޕީ.އެމް) ޤާއިމް
ވމުގެ ކުރިންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް ެ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ފާސް ު
ކުރެވިފައިވަނީ

ޓސް
ހިއުމަންރައި ް

ކޮމިޝަންގައެވެ.

ނނު
މިޤާ ޫ

ނކަން
މނިވަ ް
ފަހުި ،

ފާސްވުމަށް

ގެއްލޭގޮތައް

ލތުގެ
ދައު ަ

އބާ  5ތަނަކަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް އެން.ޕީ.އެމް އިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.
ބެލުމުގެދަށުގައި މީހުން ބައިތި ް
ދ
ބލާފައިވާނެއެވެ .އަ ި
މިޒިޔާރަޔްތަކުގައި އެފަދަ ތަންތާނގައި އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ އަލަމެއް ހިނގާތޯ ަ
މރުކަޒުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޮޕްކެޓް ސްޕެޝަލް
ގންދާ ަ
ބ މީހުން ބަލަހައްޓަމުން ެ
ތ ޭ
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ި
ފަންޑްގެ ދަށުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ވެސް އެން.ޕީ.އެމް އިން ވަނީ ހިންގާފައެވެ.
ނ ވިލިމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ،ބިދޭސީ ހިޔާ ،ހުޅުމާލޭ ޖަލު،
އެން.ޕީ.އެމް އިން ޒިޔާރަތް ކުރި ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ ީ
ޏ.ފުވައްމުލައް

ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަން،

ޏ.ފުވައްމުލައް

ޝން
ރީހެބިލިޓޭ ަ

އެންޑް

ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން

ސެންޓަރ

އެވެ.

ލފައިވާނެއެވެ.
މިޒިޔާރަޔްތަކުގައި އެފަދަ ތަންތާނގައި އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ އަލަމެއް ހިނގާތޯބަ ާ
ގންދާ
 2014އޭޕްރިލް  06ން 12އަށް އަދި  20އޭޕްރިލް ން 23އަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުން ބަލަހައްޓަމުން ެ
މަރުކަޒުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޮޕްކެޓް ސްޕެޝަލް ފަންޑްގެ ދަށުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ވެސް ހިންގާފައިވެއެވެ.
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 22 1.5މާރިޗް  2014ން ފެށިގެން  2014ޖޫންގެ ނިޔަލަށް އެން.ޕީ.އެމްއިންކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކާއި އެޒިޔާރަޔްތަކުން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް:

ނށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.
މަތީގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަ ަ

ޒިޔާރަތްކުރެވުނު ތަން

އަދަދު

ޒިޔާރަތްކުރެވުނު
ތާރީހް

1

ވިލިމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 2014މެއި 04

2

ބިދޭސީހިޔާ

 2014މެއި 15

3

ހުޅުމާލޭ ޖަލު

 2014މެއި 25

4

ޏ.ފުވައްމުލަކް ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ

 2014މެއި 27

5

ޏ.ފުވައްމުލަކް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 2014މެއި 28

6

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް

 2014ޖޫން 26

 1.5.5ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  2014މެއި  4ވަނަ ދުވަހު ކުރި ޒިޔާރަތް

ނނާއިމެދު އަމަލުކުރެވޭ ގޮތާއި،
މި ޒިޔާރަތުގައި ބަލާލެވިފައިވަނީ މި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މީހު ް
ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނާއި މެދު އަމަލުކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ،ސްޓޭޝަންގެ އިމާރާތާއި އަދި މި
ސްޓޭޝަންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޕޮލިސް އޮފިސަރުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަންއެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް


މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއަކީ މީހުން ބަންދުކުރުމަށް  10ގޮޅި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ކަމަށްވިޔަސް މި
ބންދަށް
އބައެވެ .ކޮމިޝަނުން ަ
ގއި  24ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރުވާ ގޮތައް ނުބައިތި ް
ބންދު ަ
ސްޓޭޝަންގައި މީހުން ަ
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ޓ4112 -
އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯ ް

ނގައި މީހަކު އެންމެ ފަހުން ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 2013
ގެނެވިފައިވާ މީހުންގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން މި ސްޓޭޝަ ް
ވަނަ އަހަރުގެއޮކްޓޯބަރ މަހުގައިކަންފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.


އބަނީ ސްޓޭޝަންގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާގައި ކަމަށާއި
ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނެސް ވަގުތީ ގޮތުން ބައިތިއްބާ މީހުން ބައިތި ް
އބަނީ
ޅ މީހުން ބައިތި ް
ފންދަން އު ޭ
އކާ ހަމަނުޖެހުން އު ަ
ޅވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ގަދަކަންދަ ް
އބާއިރު ބިޑި ނާ ު
މިގޮތަށް ބައިތި ް
ނވެ.
މތުން ފާހަކުރެވު ެ
ބިޑިއަޅުވާފައިކަމަށް ޒިޔާރަތުގައި ލިބުނު މަޢުލޫ ާ



ތވާކަމާއި ލިޔެކިޔުންތައް
ދ ި
ހދަން ަ
މޢުލޫމާތު ޯ
ތން ބޭނުންވާ ަ
ލހައްޓާފައިހުރިގޮ ު
ޖުމްލަގޮތެއްގައި ތަނުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަ ަ
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަގަ ު
ގޅު އުސޫލެއްގެ މަތިން ނުދާކަން ކޮމިޝަނުން ބެ ި
ބަލަހައްޓައި ރައްކާކުރާގޮތް ރަނ ަ



ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ޤާނޫނު އަސާސީގެ  48ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙައްޤުތައް ކަމަށްވާ ހައްޔަރު ކުރެވުނު ސަބަބު އަންގައި،
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމާއި ،ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން އަންގާކަމަށާއި އަދި
މގެ ފޯމްގެ ކޮޕީއެއް ތަނުގައި ނޯންނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
މި މަޢުލޫމާތުތައް އަންގައިދޭ ކަ ު



ނންކަމަށް މުވައްޒަފުން
ފއިވާ ތަނުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ޫ
ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ތިބުމަށް ހަމަޖެހި ަ
ވއެވެ .މުވައްޒަފުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްގައި ދާއިމީ
ނން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައި ެ
ދިން މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަ ު
ކޮށް ޖުމްލަ  21މީހުން ނިދާ ކަމަށާއި އޭގެއިތުރުން ،ޑިއުޓީ ގަޑިތަކުގައާއި އޮފް ގަޑިތަކުގައި ސްޓޭޝަނުގެ އެހެން
އގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ގނައަދަދެ ް
މުވައްޒަފުންވެސް ނިދާކަމަށް ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އެތަނުގައި ި
ގކުރެވިފައިވެއެވެ.
ފާޚާނާ ކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް މިތަނުގައި ނެތްކަން ފާހަ ަ

ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް


ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް އަވަސް ރިޕޯޓެއް  2014މެއި  07ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއާއި
ވަނީ ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.
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 5.1.2ބިދޭސީހިޔާއަށް  2014މެއި  15ވަނަ ދުވަހު ކުރި ޒިޔާރަތް

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް


އެން.ޕީ.އެމް އިން ބިދޭސީ ހިޔާއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި އެތަނުގައި މިހާތަނަށް އެތަނަށް ޝެލްޓަރ
ބނުންވާ
ނމަވެސް ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުމަށްޓަކައި ޭ
އކު އައިސްފައިނުވެއެވެ .އެހެން ަ
ނ އެއްވެސް ބިދޭސީ ަ
ބޭނުންވެގެ ް
ޓިކެޓާއި ޕާސްޕޯޓު ،ޕާސްޕޯޓު ނެތްނަމަ ޓެމްޕޮރަރީ ޓްރެވަލް ޑޮކުއިމަންޓް ހިފައިގެން އަދި ބައެއް ޙާލަތުގައި މިފަދަ
ލިޔެކިޔުމެއް ނެތި އެހެންނަމަވެސް ޓިކެޓް ހިފައިގެން ބިދޭސީ ހިޔާއަށް މީހުން އަންނަ ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި
ކމަށް ޒިޔާރަތުގައި ލިބުނު
ދފައިނުވާ ަ
ޝލްޓަރ ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ި
ެ
ފރާތަކުން އެތަނުން
މިގޮތަށް އަންނަ އެއްވެސް ަ
މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.



ޓރިންގ ގެ ތެރޭގައި "ރެއިޑް" އަދި "ޗެކްސް" މިދެބައިވެސް
ދ މޮނި ަ
ބިދޭސީ ހިޔާގެ މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަނުން ކުރިއަށްގެން ާ
ޝން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވޭތޯ ބަލާ
އތިބި ބިދޭސީން އިމިގްރޭ ަ
ވދެފަ ި
ގއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ަ
ހިމެނޭކަމާއި އެގޮތުން ،ރާއްޖޭ ަ
ޓރިންގ ސެކްޝަނުން ކުރާ
ތށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަކީ މޮނި ަ
ގ ަ
އެފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނާ އެއް ޮ
މަސައްކަތެކެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން

މިފަދަ މީހުން ފުރުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިސެކްޝަނުން ކުރާކަމަށް ޒިޔާރަތުގައި

ފއެވެ.
މތުން ފާހަގަކުރެވި ަ
ލިބުނު މަޢުލޫ ާ


ހ
ދންޖެ ޭ
ކޝަނުން ފޯރުކޮށް ޭ
ދސީ ހިޔާގެ މޮނިޓަރިންގ ސެ ް
ށ ބި ޭ
އަމިއްލައަށް ފުރަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަ ް
އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދީ

ފރާތްތައް
އެ ަ

ފުރުވާލުމުގެ

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ހލާގައި
މަރު ަ

އންމެހާ
ެ

ލިޔެކިޔުންތައް

ހތަނަށް އެދިފައި ނުވާކަން
ހަމަޖައްސައިދޭކަމާއި ،މިއިން އެއްވެސް ފަރާތެއް އެތަނުގައި ޝެލްޓަރ ބޭނުންވެގެން މި ާ
ޒިޔާރަތުގައި

ލިބުނު

މަޢުލޫމާތުން

އަދި

ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

މިއިން

އެއްވެސް

ފަރާތެއް

ސ
ބަންދުނުކުރާކަންވެ ް

ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ނން
ށފަހު އެތަ ު
މހަކު ހޯދަން އަންނަ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމަ ް
ރތްތަކަށް އެ ީ
 އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަ ާ
އށް ގެނެވޭ ފަރާތްތަކަށް މި
ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ .ނަމަވެސް ރެއިޑްތަކުގައާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ބިދޭސީހިޔާ ަ
މިނިވަންކަން

ނ
ގންނުވާކަ ް
ލިބި ެ

ޒިޔާރަތުގައި

ލިބުނު

މަޢުލޫމާތުން

15
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އެހެންނަމަވެސް

މަޢުލޫމާތު
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ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ބިދޭސީހިޔާގައި  24ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ހޭދަކުރަން ނުޖެހޭނެކަމާއި ،މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް
ފއެވެ.
މތުން ފާހަގަކުރެވި ަ
ކން ޒިޔާރަތުގައި ލިބުނު މަޢުލޫ ާ
ރޭގަނޑެއްގައި ނިދަންޖެހޭގޮތަށް ބަހައްޓާފައިނުވާ ަ


ތ ރެއިޑްތަކުން
ނނަ މީހުން ނުވަ ަ
ށން ގެ ް
އގެ ދަށުން ރަށްރަ ު
ބިދޭސީ ހިޔާގެ މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަންގެ ޑިޓެންޝަން ބަ ި
ރ
އމީހުންގެ ޤައުމަށް އަނބު ާ
ނނަކީ އިރެގިއުލަރކޮށް އުޅޭބަޔަކު ނަމަ ެ
ތ ސާފުކުރުމަށްފަހު އެމީހު ް
ގ މަޢުލޫމާ ު
ގެންނަ މީހުން ެ
ފުރުވާލެވެންދެން

ޖހޭތީ
ބަންދުކުރަން ެ

ހުޅުމާލޭ

ޖަލުގައި

ބަންދުކުރުމަށް

ކަރެކްޝަނަލް

ސަރވިސްއާ

ޙަވާލުކުރެއެވެ.

ނ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި މީހުން ބަންދުކުރަނީ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު ް
ބރުގެ ދަށުން ބިދޭސީން އެމީހުންގެ ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމާދެމެދު އިރެގިއުލަރކޮށް
ކޮންޓްރޯލަރ އަށް ލިބިގެންވާ ާ
ނ
ހޅުމާލޭ ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންކަ ް
ހުންނަމީހާ އަނބުރާ މަގު މައްޗަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައެވެު .
ޒިޔާރަތުގައި ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ނ
އޓާކަމާއި މަޢުލޫމާތު ވެރިފައިކުރެވުނުހާ އަވަހަކަށް ހުޅުމާލޭޖަލަށް މީހު ް
ށގެން ނުބަލަހަ ް
 ބިދޭސީހިޔާގައި މީހުންބަންދުކޮ ް
ބަދަލުކުރެވޭކަން ޒިޔާރަތުގައި ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ނަމަވެސް މިމަރުހަލާގައި ކެއުމުގެ ގަޑިތަކުގެ ތެރެއިން

އންތިޒާމް އިމިގްރޭޝަންގެ
އޖެނަމަ އެމީހުންނަށް ކެއުމުގެ ި
ޖހި ް
އެއްވެސް ގަޑިއެއްގައި ބިދޭސީން ،ބިދޭސީހިޔާގައި ތިބެން ެ
ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދެއެވެ.
ނ ޙަވާލުކުރެވޭ ކަމާއި ،އަދި
ނ ާ
 ރެއިޑެއްގައި ގެނެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އަންހެން ބިދޭސީއަކު ހިމެނޭނަމަ އެފަރާތެއް ފުލުހު ް
ޓކަން ޒިޔާރަތުގައި ލިބުނު
ބހައް ާ
ހން ކަނޑައަޅާތަނެއްގައި ބަންދުގައި ަ
ވލެވެންދެން ފުލު ު
އަންހެން ބިދޭސީ މީހާ ފުރު ާ
މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ ޙައްޤުތައް


ށ
ގ  20ވަނަ މާއްދާއަ ް
ވނީ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު (ެ )2007/1
ށ މީހުން ފޮނުވާލެ ެ
ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަ ް
ތ
ރިޢާޔަތްކޮށް އެމީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާތިލުކުރުމާ ގުޅިގެން ،ހުއްދަ ބާތިލުކުރެވުނު ފަރާ ް
ވަގުތުން ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދެވޭނޭގޮތެއް ނެތިގެން ރާއްޖޭގައި ހުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އޭނާ ފުރައިގެން ދަންދެން
ރސްނާޅާކަމަށް އިމިޤްރޭޝަން
ނ އެންޑް އެމިގްރޭޝަން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ހު ަ
ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަ ް
ނނެވެ.
ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު ،މިމާއްދާއިން ބާރުލިބިގެ ް
16
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ނއަސާސީގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ
މިގޮތަށް ބަންދުކުރުމުގައި ޤާނޫ ު
ޙައްޤުތައް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ؛ އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު ވަގުތުން އެމީހަކަށް އެންގުމާއި ،ގިވަނެގެން 24
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން އެމީހަކަށް ދިނުމާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ
ހރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން އަންގައިދިނުމާއި ،ކުށެއްގެ
ފުރުސަތު އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާކަން އަންގައިދިނުމާއި ،ހަނު ު
ޤނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންތޯ ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ފަނޑިޔާރެއްގެ
ކށްފައިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ާ
ތުހުމަތުގައި ބަންދު ޮ
ލ
އ ބޭއްތިއްބުމަށް ފޮނުވާ ާ
ކުރިމައްޗަށް ޙާޒިރުކުރުން ފަދަ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ބިދޭސީހިޔާއިން ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ބަންދުގަ ި
ނށް
އ ބެލިބެލުމުން ކޮމިޝަ ަ
އމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުންނާއި ތަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަ ް
ދފައިނުވާކަން ި
ފަރާތްތަކަށް ލިބި ީ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް


ނ އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްއާ އެކު
ރޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަ ް
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގް ޭ
ބައްދަލުކޮށް ،ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުނު
ށ 'ހައި ލެވެލް ޑައިލޮގެއް' ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ހުށަހެޅުމަކާއި ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ އިތުރު ފަރާތްތައް ބައިވެރިވާގޮތަ ް

 2014 5.1.3މެއި  25ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ޖަލަށްކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް

އާންމު މައުލޫމާތު
ނ
ވންދެ ް
މސައްކަތްތެރިން އެމީހުންގެ ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެ ެ
ހުޅުމާލޭ ޖަލަކީ އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބަންދުކުރާ ބިދޭސީ ަ
ބހޭ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންކަން
ބތިއްބުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ .މިޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާ ެ
ބަންދުކޮށްފައި ޭ
ށ ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ
ފުރިހަމަ ކުރަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ކަމަ ް
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އންމެހާ
ށ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ެ
ނ ް
ދ މީހުން ަ
ވއެވެ .ނަމަވެސް މިޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ އަދި ބަން ު
ދފައި ެ
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ީ
ދށް ގެނައުމުގައާއި
ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސް އިންނެވެ .އަދި މި ޖަލަށް މީހުން ބަން ަ
ލކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ޙަރަކާތްތެރިވާ
ކ ތަންތަނަށް ގެންދިއުމާއި ބަދަ ު
ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް އެ ި
މތުން ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ކަން ޒިޔާރަތުގައި ލިބުނު މަޢުލޫ ާ
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް


ކމާއި ،އަދި ޒިޔާރަތްކުރިއިރު ޖަލުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް
މިޖަލުހިންގުމަށް ވަކި ޚާއްސަ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލާފައި ނުވާ ަ
ކ އެއްގޮތަށްކަން ޒިޔާރަތުގައި ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ގެންދަނީ މާލޭ ޖަލުގެ ގަވާއިދުތަ ާ



އތިބީ ބޮޑު  2ކޮޓަރީގައި
ކޮމިޝަނުން  2014މެއި  25ވަނަ ދުވަހު ޒިޔާރަތްކުރިއިރު މިޖަލުގައި ބަންދު މީހުން ބައިތިއްބާފަ ި
މން
ކަމާއި ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި  48ބިދޭސީންތިބިކަމަށް މުވައްޒަފުން ދިން މައުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލު ު
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ހންގެ
ތ ހޯދަނީ ބަންދުމީ ު
ބނުންވާ ތަކެއްޗާއި އޯމޯ ފަދަތަކެ ި
ތބޭ މީހުން ގައިން ތާހިރުވުމަށް ޭ
ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ި
ކރެވިފައެވެ .އަދި ޖަލުގައި
ލބެލުމުން ފާހަގަ ު
ކމިޝަނުން ބެ ި
އަމިއްލަ ފައިސާއިންކަމަށް ބަންދުމީހުން ދިން މަޢުލޫމާތުންނާއި ޮ
ބޯފެނާއި ކާއެއްޗެއި ގަވާއިދުން ގަޑިންގަޑިއަށް ލިބޭކަން ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.



ށ
ނށް އެމީހުންގެ ޢާއިލާއަށް ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ދޭކަމާއި އެގޮތުން ފޯނުކުރުމަ ް
ތބޭ މީހުން ަ
ބަންދުގައި ި
ނ
ބލިބެލުމު ް
ކމިޝަނުން ެ
މތުންނާއި ޮ
ދމީހުން ދިން މަޢުލޫ ާ
ހންގެ އަމިއްލަ ފޯނުކަމަށް ބަން ު
ރނީ އެމީ ު
ބަންދުމީހުން ބެނުންކު ަ
ކމެލަން އެދުމުން ނެރޭދޭކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ރށް ނު ު
ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ބަންދުމީހުން ގޮޅިން ބޭ ަ



މި ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ

ސިއްހީ

ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަނީ

ނ އެންޑް
އިމިގްރޭޝަ ް

އެމިގްރޭޝަންގެ

ދ
އޮފިސަރުންކަމަށްވެފައި އަދި އެ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފެއް މި ޖަލުގައި ގާއިމްވެގެން މިހާރު ނުހުންނާތީ މިފަ ަ
ރވިފައެވެ.
ވކަން ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަކު ެ
ލހެއްޓިފައި ނު ާ
މަޢުލޫމާތުތައް ބެ ެ


ނ
ލމުން ގަވާއިދުން ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަ ް
ބލިބެ ު
ތބިމީހުންގެ ލިޔެކިޔުންތައް ެ
ދށް ގެނެވިފައި ި
މި ޖަލަށް ބަން ަ
ތން ނެގޭ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް ފޯމުތަކުގައި އޮފިސަރެއްގެ ނަން ނެތް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ބަންދު މީހުންގެ އަ ު
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ފމުތަކުގައި ބިދޭސީ މީހާއާއި
އ ބަހައްޓާ ދެއްވުމަށް އެދޭ ޯ
ނ ސެންޓަރގަ ި
ދން ޑިޓެންޝަ ް
ކަމާއި ރާއްޖޭން ފުރުވާލަވެން ެ
ފއިވެއެވެ.
ހަވާލުވި ކަރެކްޝަން އޮފިސަރގެ ގެ ނަންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވި ަ
ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް


ނ އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްއާ އެކު
ރޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަ ް
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގް ޭ
ބައްދަލުކޮށް ،ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުނު
ށ 'ހައި ލެވެލް ޑައިލޮގެއް' ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ހުށަހެޅުމަކާއި ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ އިތުރު ފަރާތްތައް ބައިވެރިވާގޮތަ ް

 5.1.4ޏ.ފުވައްމުލަކް ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް  2014މެއި  27ވަނަ ދުވަހު
ކުރި ޒިޔާރަތް

ޑ
ށ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެން ް
ނ ފަރާތްތަކަށާއި ،ކ.ހިންމަފު ީ
ނ އަން ަ
ށ ވޮލަންޓިއަރކޮށްގެ ް
މި ސެންޓަރުގައި އަމިއްލައަ ް
ނށް ކްލާސްހިންގައި
ފރުވާއަށް ފޮނުވާ ފުވައްމުލަކުގެ ކްލައެންޓުން ަ
ނޓީ ަ
ޝން ސެންޓަރުގައި ފަރުވާހޯދުމަށްފަހު ކޮމިއު ި
ރިހެބިލިޓޭ ަ
ފރުވާދެމުންގެންދެއެވެ.
ނންވާފަރާތްތަކަށް ަ
ރވާހޯދަން ބޭ ު
އަދި ކޮމިއުނިޓީގައި ތިބެގެން ފަ ު

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް


ސެންޓަރުން ފަރުވާހޯދަމުންދާ ކްލައިންޓުންގެ ހެލްތް ރެކޯރޑްސް ތަރުތީބުން ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވާކަމާއި،
އކު ނަގާ އިންޑިވިޖުއަލް ސެޝަން ރެކޯރޑް ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކޮށް ކޭސް ސަމަރީ
ކައުންސެލަރުން ކްލައިންޓުންނާ ެ
ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



އކަން ގަވާއިދުން ރެކޯރޑްކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނށް ފޯނުކޯލްދެވި ެ
ކްލައިންޓުން ަ



މވެސް އެކަންސެންޓަރުގައި
ވނަ ަ
ސެންޓަރުގައި ކްލައިންޓުންނަށް އާއިލީ ބައްދަލުވުން ދޭކަމަށް ކްލައިންޓުން މައުލޫމާތުދީފައި ީ
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ާ
ރެކޯރޑްކުރެވިފައި ނުވާކަން ކޮމިޝަނުން ބެ ި
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ނ ތިބިކަމާއި ނަމަވެސް ކުރިން މަސައްކަތްކުރި ނަރުހަކު
ސެންޓަރުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޓެކްނިކަލް ސްޓާފު ް
ވަޒީފާއިން

ވަކިވެފައިވާތީ

ދލުގައި
ބަ ަ

ނަރުހަކު

މއި،
ބޭނުންވާކަ ާ

އެދިފައިވާކަން

އެކަމަށްމިހާރު

ޒިޔާރަތުން

ނ
ވަ ީ

ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.


އއް ނުވަތަ އެނދެއް ނެތްކަމާއި ،ސެންޓަރުގައި ކޮންޓްރޯލް
ޑޮކްޓަރުގެ ކޮންސަލްޓޭޝަން ކޮޓަރީގައި ކޮންސަލްޓޭޝަން ޓޭބަލް ެ
މން ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ބލިބެލު ު
ޑްރަގްސް ރައްކާކުރާނެ ސޭފެއްނެތްކަން ކޮމިޝަނުން ެ

ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް


ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް އަވަސް ރިޕޯޓެއް

 2014މެއި  29ގައި ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް

ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރާއި ވަނީ ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.

 5.1.5ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  2014މެއި  28ވަނަ ދުވަހު ކުރި ޒިޔާރަތް

ނ
ޓވިއުތަކުން ސްޓޭޝަނުގެ ގި ަ
ގއި ތިބި ފަރާތްތަކާއި ކުރި އިން ަ
ބންދު ަ
މންނާއ ،މުވައްޒަފުންނާއި ަ
ލބެލު ު
ތން ބެ ި
ސްޓޭޝަނުގެ ތަން ަ
ކަންކަން ކުރިޔަށްދާގޮތް ރަނގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް  4111ވަނަ އަހަރު އެން.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން މި
ސްޓޭޝަނަށް

ވ
ކޮށްފައި ާ

ޒިޔާރަތުގައި

ފާހަގަކޮށް

ކރުމަށް
އިސްލާހު ު

ހުށަހަޅާފައިވާ

ބައެއްކަންކަމަށް

އެއްވެސް

އ
ބަދަލެ ް

އައިސްފައިނުވާކަމާއި މީގެ އިތުރުން ބައެއް އިތުރުކަންކަން އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން


ގއި ކުރިން ހަދާފައިވާ  3ގޮޅީގެ އިތުރުން އަލަށް ހަދާފައިވާ  11ގޮޅީގެ ތެރެއިން ދެ ގޮޅި
ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނު ަ
އވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އެ  11ގޮޅީގެ ތެރެއިން  8ގޮޅި އެއްވެސްގޮތަކަށް
ނންކުރަން ފަށާފަ ި
ދާދިފަހުން ބޭ ު
ފހަގަކުރެވިފައެވެ.
ބޭނުން ނުކުރާކަން ވަނީ ާ



ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ހަދާފައިވާ ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގެ ޖާގައަކީ  4މީހުންނެވެ.
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ގޮޅިތަކުގެ ޖާގައަށްވުރެ ގިނައިން ގޮޅިއެއްގައި ބައެއްފަހަރު  6މީހުންވެސް ބަންދުކުރާކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދުގައި
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެއްގޮޅިއެއްގައި ގިނަޢަދަދަކަށް
ބލު ު
ތން އަދި ކޮމިޝަނުން ބެލި ެ
ޢލޫމާ ު
ކން ދިން މަ ު
ތިބިފަރާތްތަ ު
ނދުމާއި ،ކެއުމާއި ،އަދި ފާޚާނާ ބޭނުންކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް
ނ ގޮޅީގައި ތިބޭފަރާތްތަކަށްި ،
ބ ް
މީހުން ބަންދުކުރުމުގެ ސަބަ ު
ނ
ލބެލުމު ް
ކުރިމަތިވާކަމާއި ،އަދި މީގެ އިތުރުން ގޮޅިތެރޭގައި ގައިން ގަޔަށް އަރާ ހަމުގެ ބަލިތައް ފެތުރޭކަން ކޮމިޝަނުން ބެ ި
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ތބޭ ފަރާތްތައް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބޭރަށް ހިނގާލަން ނުނެރޭކަމާއި ،ގޮޅިން ބޭރަށްނެރެނީ ކޯޓަށް ،ހޮސްޕިޓަލަށް
ބަންދުގައި ި
ށ ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
މށް ނެރޭ ވަގުތުގައި އެކަނިކަން ކޮމިޝަނަ ް
ނުވަތަ އާއިލީބައްދަލުވު ަ



އވެއެވެ .ނަމަވެސް އާއިލީ
ރކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފަ ި
ދލުވުން ފޯ ު
ވޢިދުން އާއިލީ ބައް ަ
ކށް ޤަ ާ
ތބޭ ފަރާތްތަ ަ
ބަންދުގައި ި
ބައްދަލުވުން

ދޭ

ށ
ކ ް
ފަރާތްތަ ަ

ފޯންކޯލްއަށް

އެދުމުން

ނ
ނޫ ީ

ފޯނުކޯލް

ނުދޭކަން

ޝނުން
ކޮމި ަ

ލބެލުމުން
ބެ ި

ނ
ވަ ީ

ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.


އވާ ޙައްޤުތަކާއި ގޮޅިއަށް
ށން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ ި
ނނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގެ ދަ ު
ރތްތަކަށް ޤާ ޫ
ސްޓޭޝަނުގައި ބަންދުކުރެވޭ ފަ ާ
ކރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް
އޓާފައިވާކަން ފާހަގަ ު
ވެއްދުމުގެ ކުރިން ގޮޅީގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްކިޔާދީ ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހަ ް
ގކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލހެއްޓުމުގެ ނިޒާމުގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަންކަން ހުރިކަން ފާހަ ަ
ސްޓޭޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެ ެ



ނނާއި ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ޤައިދީން (މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް
މިސްޓޭޝަންގައި ތަހްޤީޤް މަރުހަލާގައި ތިބޭ ބަންދުމީހު ް
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ތބޭކަން ފާހަގަ ު
ސާވިސްއާ ހަވާލުކުރެވެންދެން ކަމުގައިވީނަމަވެސް) އެއްގޮޅިއެއްގައި ބައިތިއްބާފައި ި



ނކަންކަން ރަނގަޅަށް ސްޓޭޝަނުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،މަސައްކަތުގައި
މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ގި ަ
ނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ރެކޯޑު
ތން ވަ ީ
މދުކަން ލިބުނު މަޢުލޫމާ ު
ބޭނުންކުރާ ބައެއް އާލާތްތައް ަ
ތ
ކުރެވޭނެ ނިޒާމު ނެތްކަމާއި،ރަށުގެ އާބާދީއާއި ،ކުށުގެ ރޭޓަށް ބަލައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ސްޓޭޝަންގައި މުވައްޒަފުންނެ ް
ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް


ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް އަވަސް ރިޕޯޓެއް

 2014މެއި  29ގައި ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަނަށް ވަނީ ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.

 6.1.5ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް  4112ޖޫން  45ވަނަދުވަހު ކުރި ކުރި ޒިޔާރަތް

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން


ގނެވޭ
ބަންދަށް ެ

މީހުންގެ

ނމެހާ
އެ ް

މައުލޫމާތުތައް

ރައްކާކޮށް

ބަލައްޓަމުން

އައި

ރނެޓް
އިންޓް ާ

ސިސްޓަމް

މިހާރު

ލ
ނބެ ި
މތުންނާއި ކޮމިޝަނު ް
އައުކުރެވިފައިވުމުން ފަސޭހަކަމާއި ތަފްސީލުކަމަށް މުވައްޒަފުންގެފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫ ާ
ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.


މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދަށް މީހުން ގެނެވެނީ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްއިން ސްކްރީން ކުރެވިގެން ކަމާއި މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް
ށ
މީހަކު ސީދާގެނެވޭނީ މުޒާހަރާތަކެއް ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި ކަމާއި ނުވަތަ ގައުމު ހާއްސާހާލަތެއްގައި އޮވެގެންކަމަ ް
ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ތނުގައި ތިބޭކަމާއި،
ތބި ބައެއް ފަރާތްތައް މި ަ
ނދެން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ި
ތަހުޤީޤު ނިމި ޝަރީއަތް ނިމެ ް

މޯލްޑިވްސް

ނ
ނ ގެންދާކަ ް
ހން ފޮނުވަމު ް
ބ މީ ު
ތހުޤީޤު ނިމިފައިތި ި
އތަނަށް ަ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން ެ
އވެ.
ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަ ެ


އ
ހ އަދިވެސް ސްޓޯރ ކުރަންޖެހެނީ އެތެރޭގައި ދަބަރާ ި
ދނަމަވެސް ފެންއުފެއްދުމަށްފަ ު
ދޫނިދޫގައި މިހާރު ފެންއުފެއް ި
ނން
ށނުދެވޭކަން ކޮމިޝަނަ ު
މހުންނަށް ފޯރުކޮ ް
ނނަށާއި ބަންދު ީ
މަޑުހެދިފައި ހުރި ތާނގީގައި ކަމުން ފެންސާފުކޮށް މުވައްޒަފު ް
ވއެވެ .ނަމަވެސް މިހާރު އައު ތާނގީއެއް ބަނުމަށް މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް
ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައި ެ
ފހަގަކުރެވިފައެވެ.
ލމާތުން ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ާ
ކޮމްޕެނީއާއެކު އެއްބަސް ވެވިފައިވާކަން ޒިޔާރަތުގައި ލިބުނު މަޢު ޫ



 3ނަމްބަރު ޖަލާއި  4ނަމްބަރު ޖަލަށް ގުދުރަތީ ވައި އަދި އަލި ލިބެނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށްކަމާއި ގޮޅީގެ ފާޚާނާއަށް އެއްވެސް
ނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
މިންވަރަކަށް އަލިކަން ނުފޯރާކަ ް
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 6ނަމްބަރު ޖަލަކީ އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ  100މީހުންގެ ޖާގައިގެ ތަނަކަށް ވީ ނަމަވެސް މި ޖަލުގެ ގޮޅިތަކަށް
ފއިވެއެވެ.
ވަރަށް ހޫނުގަދަކަން ފާހަގަކުރެވި ަ



ގ
ބަންދުގައި ތިބި މީހުން ބައެއް ފަހަރު ކްރޮސްކޮށް ބިޑިއަޅުވާކަމަށް ޒިޔާރަތުން ލިބުނު މައުލޫމާތުން ކޮމިޝަނަށް ފާހަ ަ
ކުރެވެއެވެ.



އއިލާއަށް ފޯނުން ގުޅުމަށާއި
ނނައިރު ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގަވާއިދާ ހިލާފްނުވާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެމަތިން ަ
ބަންދުގައި ހު ް
ށ
ނނަ ް
ގކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފްވާ ބަންދުމީހު ް
އަދި އާއިލީބައްދަލުވުމަށް ފުރުސަތުދޭކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަ ަ
މިއިނާޔަތްތައް "އިނާޔަތް ކަނޑާ" އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކަނޑާކަންވެސް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ފތާއަކު އެއްފަހަރު  31ވަރަކަށް މިނިޓަށް ހިނގާލަން ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރޭކަމާއި އަދި ނެރޭވަގުތު
ތބޭމީހުން ހަ ް
ބަންދުގައި ި
ޝނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތިބެނީ ބިޑިއަޅުވާފައިކަން ޒިޔާރަތުގައި ލިބުނު މައުލޫމާތުން ކޮމި ަ



ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ކޮށްފައިވާ ގިނަ ރިކުއެސްޓްތައް ނޯޓްކޮށްފައި ހުރީ ފޮތެއްގައެވެ.

ނަމަވެސް

ނތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނގެ ނަން ނޯޓުކުރާފޮތުގައި ެ
ހ ް
ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެދިފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ނަން ބަލިމީ ު


ވ
ގތެރެއިން ބޭސްދެވެނީ ކޮންއިރަކު ކޮންބަޔަކަށްކަން އެގޭގޮތަށް މެއިންޓެއިންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ދެ ޭ
ތބި ބަލިމީހުން ެ
ބަންދުގައި ި
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބޭހާއި ޑޯޒޭޖް އެގެން ނެތްކަން ާ



ލސްކަން ޒިޔާރަތުގައި ލިބުނު
ލބޭގޮތް ަ
ނނަށް ި
ނށް ޑޮކްޓަރ ޕްރިސްކްރައިބް ކޮށްދޭ ބޭސް ބަންދުމީހު ް
ތބޭ މީހުން ަ
ބަންދުގައި ި
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
މައުލޫމާތުން ކޮމިޝަނަށް ާ



ނނަށް
ތބި އިރު ،ހަވާދު ހުންނަ ،ކުޅި އެއްޗެހި ނުކެވޭ ބަންދުމީހު ް
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ގިނައަދަދެއްގެ އަންހެން ބިދޭސީން ި
ނނަށް ދޭ ކެއުން ކަމާއި ،އޭގައި އަބަދު ހުންނަނީ އެކައްޗެއްކަން ކޮމިޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތުން ވަނީ
ދެނީ ބަލިމީހު ް
ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.



ނތިޒާމެއް
ތކެތި ލިބޭނެ އި ް
ތތަކަށް ަ
ނތެރިކަން ނެތް ފަރާ ް
ތ އަމިއްލައަށް ހޯދުމުގެ ފޯރު ް
އަންޑަގާމެންޓްސް ފަދަ ތަކެ ި
ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަން ޒިޔާރަތުން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.



ތ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވާކަން
އވާ ގިނަ ދިވެހި ލޯޔަރުން ބަންދުމީހުން ކޯޓަށް ގެންދާވަގު ު
ތބޭ މީހުން ހޯދާފަ ި
ބަންދުގައި ި
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
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ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ޚާއްޞަ ތަމްރީން
ތން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައި ނުވާކަން ޒިޔާރަތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާ ު

ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް


ބ
ނދުގައި ތި ޭ
ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ފެނުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ،އެ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ބަ ް
ކށްދިނުމަށް އަންގާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް  2014ޖުލައި  16ގައި ސިޓީއެއް
ފަރާތްތަކަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރު ޮ
ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

1.5

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އަސާސްތައް މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ
ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މަރުކަޒުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ތަމްރީން

 1.5.5ކެއަރ ޓޭކަރުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީން
"ޓްރެއިނިންގ ފޮރ ކެއަރ ވޯކަރސް އިން ސްޓޭޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އޮން އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް
ޕްރިންސިޕްލްސް" ގެނަމުގައި އޭޕްރީލް މަހުގެ  06ން  12އަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ

ޓްރެއިނިންގ އެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ޓްރެއިނިންގ އަކީ އަކީ އޮޕްކެޓް ސްޕެޝަލް ފަންޑް  2013ގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓްރެއިނިންގ އެކެވެ .
މި ޕްރޮގްރާމް އޭޕްރިލް  6ން  8އަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މާލޭގަ އެވެ .މި ތިން ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި މުވައްޒަފުން
ބައިވެރިވާ އިދާރާތަކަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ،ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް
ޝން ސެންޓަރ
ނޑް ރިހެބިލިޓޭ ަ
ނޓް އެ ް
ލ ޑްރަގް އެޖެންސީ ،ޑްރަގް ޓްރީޓްމަ ް
ސ ޔުނިޓް ،ނެޝަނަ ް
ޖެންޑަރ ،ޖުވެނައިލް ޖަސްޓި ް
ތ
އަދި ވިލިމާލެ ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެވެ.މި ތިން ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ،ޑްރަގް ކޯޓް އަދި ވިލިނގިލި ހެލް ް
ޝންގެ މުވައްޒަފުން ސެޝަންތައް ނަގައިދީފައިވެއެވެ.
ސެންޓަރގެ ބޭފުޅުންނާއި ކޮމި ަ
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ށ
ހޔާގެ މުވައްޒަފުންނަ ް
ގންދެވިފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ި
ދވަހުގެ ތަމްރީން ކުރިއަށް ެ
 2014އޭޕްރިލް 09ވަނަ ު
ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގަ އެވެ 2014 .އެޕްރިލް 10ވަނަ ދުވަހުތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ
ހންގެ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އެ މަރުކަޒުގައެވެ2014 .
ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީ ު
ނ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް
އެޕްރިލް 12ވަނަ ދުވަހުތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ކ.ހިންމަފުށީގައި ހުން ަ
އސެންޓަރުގައެވެ.
ޝން ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ެ
ރިހެބިލިޓޭ ަ

 1.5.5ޕޮލިސް އަދި ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ބޭއްވި ތަމްރީން
"ޓްރެއިނިންގ ފޮރ ޕްރިސަން އެންޑް ޕޮލިސް އޮފިސަރސް އޮން ދި އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕްރިންސިޕަލްސް" މި
ނަމުގައި އޮޕްކެޓް ސްޕެޝަލް ފަންޑުގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށާއި ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް
ކޮމިޝަނުން އޭޕްރީލް މަހުގެ  20ން  23ށް ވަނީ

ޓްރެއިނިންގ އެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ .މި  4ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މާލޭ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ،ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް އަދި އަތޮޅުތެރޭގެ 10
ޕޮލިސްޓޭޝަނަކުން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ދަށުން ހިންގާ
ކަސްޓޯޑިއަލް

ރިސެޕްޝަން

އެންޑް

ޑައިގްނޯސްޓިކް

ސެންޓަރ،

މާފުށީ

ޖަލު

އަދި

އއްސޭރީ
ަ

ޖަލުގެ

މުވައްޒަފުން

އ
ފއިވަނީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ،ޔުނިސެފް ،ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާ ި
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގައި ސެޝަންތައް ނަގައި ދީ ަ
ނނެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ފަރާތް ތަކު ް

.6

އެންޓި ޓޯޗަރއާބެހޭ ގޮތުން ހިންގާފައިވާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ،އެޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވާ ،ދަމަހައްޓާ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ
ގ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތުގެ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތައުލީމެވެ .އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ދެނެގަނެ އެހެން މީހުން ެ
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ޒަރީއާއިން އެމީހެއް އަމިއްލަ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުވެރިވެ ،އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމަށް
ދަސްވެގެންދެއެވެ.
ދނުމެވެ.
ނން ކުރާ އެއް މުހިންމު މަސައްކަތަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތައުލީމް އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ި
އެހެންކަމުން ،ކޮމިޝަ ު
ތ
ކށް މައުލޫމާ ު
އލަތުގެ ފަރާތްތަ ަ
ގތުން ދަ ު
ށ އަނިޔާ ކުރުން މަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ޮ
މހުންނަ ް
ދށުގައި ތިބޭ ީ
ގ ަ
ލތުގެ ބެލުމު ެ
މިގޮތުން ،ދައު ަ
އމީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި
ކރަމުން އަންނަ މުހިންމުކަމެކެވެ .މިއީ ،ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ެ
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮމިޝަނުން ު
އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި އެމީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވެ އިޙްތިރާމްކުރާ
ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ.
މިޤާނޫނު ފާސްވުމާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން މިޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން  8މެއި  2014ވަނަ ދުވަހު
ހތެރިކަމާއެކު ސެޝަންއެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެ ީ

 6.1ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

 6.1.1މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސަސްގެ ރެކްރޫޓުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި
މސެޝަންގެ މައިގަނޑު
އ ބައިވެރިވީ  36ފަރާތެކެވެި .
ނ ސެޝަނެއް ވަނީ ނަގައިދީފައެވެ .މިޓްރޭނިންގަ ި
ބެހޭގޮތު ް
މަޤްޞަދަކީ ކަސްޓޯޑިއަލް އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ
މއުލޫމާތު ދިނުމެވެ .މި
ތން ަ
ރ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮ ު
ނގައިދިނުމާއި ،ކޮމިޝަނުން ކު ާ
ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަނޑުތައް އަ ް
ވމީ މުއާހަދާތަކާއި ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނާ މެދު
އތަކުގެ ތެރޭގައި ބައިނަލްއަޤް ާ
ސެޝަންގައި ނަގައިދެވުނު ބަ ި
އނިޔާކުރުމާއި އެހެނިހެން
ޑތައް ،ޚާއްސަ ގޮތެއްގައިަ ،
މ މިންގަނ ު
އަމަލުކުރުމުގައި ގެންގުޅެން ޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
އޤްވާމީ މުއާހަދާ އާއި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގައިވާ
ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކުރާ ބައިނަލް ަ
ނ
ނ ާ
ލކުރާ ގޮތާ ބެހޭގޮތު ް
ކަންތައްތަކަށް ހިމެނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކޮމިޝަނުން އަމަ ު
ޒމް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.
ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނި ަ
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ނ
 6.1.2ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކޮމާންޑާސްއަށް ފުލުހުން ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ބެހޭގޮތު ް
ސެޝަނެއް ވަނީ ނަގައިދީފައެވެ .މިޓްރޭނިންގައި ބައިވެރިވީ  25ފަރާތެކެވެ .މިސެޝަންގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ
ފުލުހުންގެ

އ
އޤުތަކުގެ މިންގަނޑުތަ ް
ބއިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙަ ް
ަ
ޖހޭ
ެ
އރާގައި ހިފަހައްޓަން
މަސައްކަތުގެ ދާ ި

ނ
ސޝަންގައި ނަގައިދެވު ު
ެ
ނ މައުލޫމާތު ދިނުމެވެ .މި
ނން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތު ް
އަންގައިދިނުމާއި ،ކޮމިޝަ ު
ޤވާމީ މުއާހަދާތަކާއި ހައްޔަރުކުރުމާއި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު އަމަލުކުރުމުގައި
ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ބައިނަލްއަ ް
ނ
ވމީ މިންގަނޑުތައް ،ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ،އަނިޔާކުރުމާއި އެހެނިހެން ލާއިންސާ ީ
ގެންގުޅެން ޖެހޭ ބައިނަލްއަޤް ާ
އ
އހަދާ އާއި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގައިވާ ކަންތައްތަ ް
ދަށުދަރަޖައިގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު ާ
ނލް
ނނާ ނޭޝަ ަ
އ ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރާ ގޮތާ ބެހޭގޮތު ް
ނ މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގަ ި
ހިމެނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރު ް
މއުލޫމާތު ދީފައެވެ.
ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ ަ

 .7ނިންމުން
ވ
މިރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައި ފަހުން  2014ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައި ާ
ވ
ށން ކުރެވިފައި ާ
ށހެޅުނު ޓޯޗަރ އާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކާއި އަދި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
މަސައްކަތްތަކެވެ.
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ފާސްވުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ،ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަށް ހުއްޓުވުމަށް އެޅިގެންދާ
ފޒުކުރުމުގައި ކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެން މުއައްސަސާތަކާއެކު
ތން ީ
ނނަމަވެސް މި ޤާނޫނު ަ
އހެ ް
ބާރަކަށް ވެގެންދާނެއެވެެ .
މބެހޭ ހުރިހައި މުއައްސަސާތަކުން އެ
ތންފީޒު ކުރުމަށް ކަ ާ
ޤނޫނު ަ
ނ މި ާ
ކރަން ޖެހެއެވެ .އެހެންކަމު ް
ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްތަކެއް ު
ޓ ޓޯޗަރ ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި
ށން އެން ި
މޤާނޫނުގެ ދަ ު
މުއައްސަސާއެއްގެ ދައުރު ފަސްނުޖެހި އަދާކުރަން ޖެހެއެވެި .
ދނުން ވަރަށް މުހިންމުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ކަމާބެހޭ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކުން މިކޮމިޝަނަށް އެއްބާރުލުން ި
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