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 .1ތަޢާރުފު
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  190ވަނަ މާއްދާއާއި
ނ
ޤާނޫނު ނަންބަރު) 6/2006ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  1ވަ ަ
މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާ  5މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޝަނެކެވެ.
ރޢަތާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ
އސްލާމީ ޝަ ީ
މިކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަދަކީ ި
ދތަކާއި ޤަރާރުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،
މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަ ާ
އންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި ،އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ި
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ހިތްވަރު ދިނުމެވެ.
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް
ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދީ ޖަމްއިއްޔާކަމުގައިވާ އޭޝީއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމްގައި މެންބަރެއްގެ ގޮތުން
ބައިވެރިވެ ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ މުއައްސަސާއެކެވެ .އަދި އ.ދ ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް
ޖެނީވާގައި ޤާއިމުވެފައިވާ މެކޭނިޒަމްގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތަކުގެ
އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޑިނޭޓިން ކޮމިޓީގައި ވެސް ކޮމިޝަން ހިމެނި " "Bސްޓޭޓަސް ވަނީ ލިބިފައެވެ.
 14ސެޕްޓެމްބަރ  2005ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކުރި ދި އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް
ޓޯޗަރ )އޮޕްކެޓް( ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ

ދައުލަތަކުން އެ ދައުލަތެއްގެ ބާރު ހިނގާ ޞަރަހައްދެއްގައި އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ

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

ކ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް އަ ީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ކަމުގައި ޤާނޫނަކުން އެކަށައެޅިފައިވެއެވެ.
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އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  2014ވަނަ އަހަރު ފާސް ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނަށް ކުރުމަށް
ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޕްލޭނެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ .މި ޕްލޭންގައި ކޮމިޝަންގެ ވަކިވަކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން
ނ
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅާ ،އެކަންކަން ކުރުމަށް އެނުއަލް ވޯކްޕްލޭންގައި ދަނީ ހިމަނަމުންނެވެ .އަދި މީގެއިތުރު ް
ކޮމިޝަންގައި އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަނެއް ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ.
ލ
މި ރިޕޯޓަކީ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  37މާއްދާގެ )ށ( އިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ،ރައީސު ް
ޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އާއްމުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އަހަރީ އެންޓި ޓޯޗަރ
ރިޕޯޓެވެ .އެހެންކަމުން މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ވާނީ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް  01ޖުލައި  2014ން 30
ޖޫން  2015ގެ ނިޔަލަށް )ރިޕޯޓްގެ މުއްދަތުގައި( ކޮމިޝަނުން ،އަދި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތަކެވެ.

 .2ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް
 .2.1މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާންކުރާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް )މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓް( އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި 17
ލ
ގ ް
އޮގަސްޓް  2014ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއެކު ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު' ،އެންޓި ޓޯޗަރ މެޑިކޯ ލީ ަ
ނ
ރިޕޯޓް' އެކުލަވާލައި ،ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ .އަދި މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓަށް ގެންނަ ް
ޗ
ޖެހޭ ބައެއް އިސްލާޙުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އަދި އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއެކު  10މާރ ް
 2015ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .އަދި ހަމަ މި އިސްލާޙުތަކާއި ގުޅޭ އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް  30ޖޫން 2015
ގ
ވަނަ ދުވަހުވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙުތަކާއެކު ،ފިލިޕީންސް ެ
ކޮމިޝަން އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް އަށާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ
ފ
'ރިޑެރެސް' އަށް ކޮމެންޓް ކުރުމަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ .އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓްތައް ލިބުމުން ކޮމިޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ހެލްތާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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 .2.2އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ދެވޭ ނަފްސާނީ ،އިޖްތިމާޢީ ފަރުވާއާއި އެހީތެރިކަން
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ) 34ހ( ގައި ،ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  1އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ރާއްޖޭގައި ޓޯޗަރގެ
ހ
ރއުޅުމެއް އަލުން އުޅެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެ ޭ
ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާދީ ،ޤަދަރުވެރި ދި ި
ޕްރޮގްރާމްތައް ޞިއްޙަތާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ ކަމުގައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހެލްތާއި ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ،ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން އެކަށައަޅައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް އަދި މި މަސައްކަތް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 .2.3އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރި ވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޤާނޫނު
އިނގިރޭސިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން އެ ތަރުޖަމާގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް
އެކުލަވާލައި ،ތަރުޖަމާއަށް ކޮމިޝަނުން ކޮމެންޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

 .3ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ފާސްވުމާއި ގުޅިގެން ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޓޯޗަރއާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްޓަކައި
'އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަން'ގެ ނަމުގައި ކޮމިޝަންގެ އިންވެސްޓިގޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި ސެކްޝަނެއް ވަނީ އުފައްދާފައެވެ.
މިގޮތުން މި ރިޕޯޓްގެ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު ،އެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް އެ ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ތަފްސީލު ތިރީގައި
މިވަނީއެވެ.
 .2.4ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  01ޖުލައި  2014އިން  30ޖޫން  2015ގެ ނިޔަލަށް  56މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ
ފއިވާ
ހުށަހަޅާފައެވެ .މިގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޓޯޗަރ ކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ަ
 10މައްސަލައާއި ،އަންހެނުންނަށް ޓޯޗަރ ކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  3މައްސަލައާއި 65 ،އަހަރުން މަތީގެ ފިރިހެނަކަށް
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ލ
ޓޯޗަރ ކުރިކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  1މައްސަލަ ،އަދި ބިދޭސީ ފިރިހެނަކަށް ޓޯޗަރ ކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  1މައްސަ ަ
ހިމެނެއެވެ.
ނ
މށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބު ެ
ޓޯޗަރކުރިކަ ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ  13މައްސަލައާއި ،ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މަރުކަޒުގައި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
ފއިވާ
މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ަ

 26މައްސަލައާއި

ށ
 15މައްސަލައާއި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގައި އަނިޔާކުރިކަމަ ް

ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  1މައްސަލަ އަދި ސްކޫލްގައި ދެވޭ ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ  1މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ .މި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި
ޕލިސް ސަރވިސްއަށް ރައްދުވާ  54މައްސަލައަކާއި ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ރައްދުވާ
މޯލްޑިވްސް ޮ
ވ
ނ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް ރައްދު ާ
 1މައްސަލަ ،އަދި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް ރައްދުވާ  1މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ .މީގެ ތެރެއި ް
މައްސަލައަކީ  2002ވަނަ އަހަރު މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓް ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބުނެ
 2015ވަނަ އަހަރު ކޮމި ަ
ޝނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.
ތާވަލް  01 :1ޖުލައި  2014އިން  30ޖޫން  2015ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޓޯޗަރ މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތައް

އުމުރު
 18އާއި 65

18ދަށް
ބާވަތް

 65މަތި
ޖުމްލަ

ދެމެދު
އ

އހުރި
ށހަޅާފަ ި
ނ ހު ަ
ށ ބު ެ
ކރިކަމަ ް
ނޔާ ު
ގއި އަ ި
ގ ތެރޭ ަ
މ ެ
ޔރުކުރު ު
ހައް ަ

ފ

އ

ފ

އ

ފ

10

0

0

13

0

0

26

1

15
1
1

0

3

0

0

4

0

22

އ
ގ ި
ރލްކުރުމު ަ
ޓ ޯ
ރ ކޮން ް
މުޒާހަ ާ

0

3

3

8

0

އ
ގ ި
ރމު ަ
ޒރުކު ު
ކޯޓަށް ހަ ީ

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

އ
ލތަ ް
މައްސަ ަ
ބނެ
ށ ު
ކމަ ް
އނިޔާކުރި ަ
ގއި ަ
މރުކަޒު ަ
ހރި ަ
އ ު
ށފަ ި
ބަންދުކޮ ް
އ
ތ ް
މއްސަލަ ަ
ހރި ަ
ޅފައި ު
ހުށަހަ ާ

ނޔާ
މނީ އަ ި
ވ ޖިސް ާ
ދ ޭ
އ ެ
ސްކޫލްގަ ި
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ތާވަލް  01 :2ޖުލައި  2014އިން  30ޖޫން  2015ގެ ނިޔަލަށް ޓޯޗަރ ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުގެ
ތަފާސް ހިސާބު
ޓޯޗަރގެ އަމަލު ރައްދުވާ މުއައްސަސާ

ޖިންސް

އަދަދު

އަންހެން

ފިރިހެން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

0

54

54

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

0

1

1

ސްކޫލް )މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް(

0

1

1

 .2.5މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކޮށް ދައުވާކުރުން
ލއިގެ ތެރެއިން  54މައްސަލައަކީ ފުލުހުން ޓޯޗަރ ކުރިކަމަށް ބުނެ
ވ  56މައްސަ ަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި ާ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ .އަދި ބާކީ ދެ މައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން ޓޯޗަރ ކުރިކަމަށް
ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  01މައްސަލައާއި ،މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުން ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
 01މައްސަލައެވެ .މި ހުރިހައި މައްސަލައެއްގައިވެސް މައްސަލަ ރައްދުވަނީ ފިރިހެން އޮފިސަރުން/މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށެވެ.
މި ރިޕޯޓްގެ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  65މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  37މައްސަލައަކާއި ،އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން
ހުށަހަޅާފައިވާ  6މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ތަޙްޤީޤްކޮށް ނިންމާފައެވެ .އަދި އޭގެތެރެއިން  4މައްސަލައެއް ދަޢުވާ ކުރުމަށް
ލ ހިންގިކަމަށް
ހން ޓޯޗަރގެ ޢަމަ ު
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ .މި ހަތަރު މައްސަލަ އަކީވެސް ފުލު ު
ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ހަތަރު މައްސަލައެވެ .ނަމަވެސް އެ  04މައްސަލަވެސް ދައުވާ ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި
ނެތްކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީ ޝަރީއަތަށް ނުފޮނުވާ ،މައްސަލަތައް ވަނީ ކޮމިޝަނަށް އަނބުރާ
ފޮނުވާލައްވާފައެވެ.
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 .2.6މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤް ކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތައް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ދުވަހުންފެށިގެން
03

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަޔަށް ތަޙްޤީޤްކޮށް ނިންމުމަށް ޤާނޫނުގެ ) 18ހ( އިން ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމް ކުރެއެވެ .އެހެން

ވސް ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އަންނަނިވި ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުން ދިއުމަކީ މިފަދަ މައްސަލަތައް
ނަމަ ެ
ވ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނަށް ގޮންޖެހުންތަކާ
އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ތަޙްޤީޤްކޮށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައި ާ
ކުރިމަތިވާ ސަބަބުތަކެވެ.


ލ
ސލަތައް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ނެތުން އަދި ނުލިބުން .މިގޮތުން ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަ ަ
ހުށަހެޅޭ މައް ަ
ތން ބުނާ ބުނުން ފިޔަވައި އެކަން ހިނގިތަން ފެނުނު ހެކިން ނެތުމާއި ،ލިޔެކިޔުންތަކުން އެފަދަ ކަމެއް
ހުށަހަޅާ ފަރާ ު
ހިނގިކަން އެނގެން ނެތުމާއި ،އެކަން ކުރިކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އިންކާރުކުރުން.



އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގައި ޓޯޗަރގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެކިތަކާއި ،ހެކިތަކުގެ މިންވަރާއި
ބާވަތަށް ބަލައި ހެކީގެ ބުރަދަން ކަނޑައަޅާފައި ނެތުން.
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ހގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ނިންމުމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެމުއްދަތަކީ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި
 03މަސްދުވަ ު
މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމަށް ނުވުން .މިގޮތުން ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި މުއައްސަސާތަކުން މައުލޫމާތު
ނުލިބި ލަސްވުމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބަޔާންނެގުމާއި ހެކިހުށަހެޅުމުގައި އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމާއި،
ޅ
ލ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މައްސަލަ ހުށަހަ ާ
ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ،މައްސަ ަ
ފަރާތުގެ އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ނުލިބުން.



އަތޮޅުތަކުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތާއި ،ހެކީންގެ ބަޔާން ފޯނުން ނަގަން ޖެހުމުން ،ފޯނުން ވާހަކަ
ދައްކާ މީހާއަކީ ސީދާ ކާކުކަން ޔަގީން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުން.



އަތޮޅުތަކުން ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލައެއް ހިނގި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ތަޙްޤީޤް
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓާއި ވަސީލަތްތައް ނެތުމުން ،އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތާއި ބައްދަލުނުކުރެވޭތީ ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ސާބިތު
ކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ސާފު ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމަށް ދަތިވުން.



ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތަކުގައި ޑޮކްޓަރުން ފުރިހަމަކުރާ އެންޓި ޓޯޗަރ މެޑިކޯލީގަލް ރިޕޯޓްތަކުގައި ލިބިފައިހުރި އަނިޔާގެ
ތަފްސީލް ހިމަނާފައި ނުހުންނަކަމާއި ،އެހެން ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް ރިފަރކޮށްފައި ހުންނަކަމާއި ،އޭގެ
ޝލިސްޓަކަށް ދައްކާފައި ނުހުރުން ނުވަތަ ދެއްކިކަން އެނގެން ނެތުން.
ފަހުން ސްޕެ ަ



ހުށަހެޅޭ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދެވޭ މީހުންގެތެރެއިން  24ގަޑިއިރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްލެވޭ
ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
ލސް ސަރވިސްގައި ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓިފައި ނުހުންނާތީ
އެމީހާއަކީ ބަންދަށް ގެންދެވުނު މީހެއްކަން ޔަގީންކުރެވޭ ލިޔެކިޔުމެއް ނެތުމާއި ،އެވަގުތު އެތަނެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވި
ލމާތު ހޯދުމަށް ދަތިވުން.
ފުލުހުންގެ މަޢު ޫ



ދފައި ނުވާތީ އަނިޔާއާއި ގުޅޭ
ރޕޯޓްތައް ކޮންމެ ހާދިސާއަކާއި ގުޅިގެން ހެ ި
ލކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ހާދިސާ ި
މ ު
ފުލުހުން ޢަ ަ
މައްސަލަތަކުގައިވެސް ހާދިސާ ރިޕޯޓް ލިބެން ނުހުރުން.



ދައުވާކުރުމަށް ފޮނުވާ މައްސަލަތަކުގައި ތުޙުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ޖެހުމާއެކު ،ބައެއް
މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާ ލިބިފައިހުރިކަން ބޭރުފުށުން ފެންނަން ހުންނަ ޒަޚަމްތަކުންނާއި ،މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުން
ފާހަގަކުރެވުނުނަމަވެސް ،ޑިއުޓީގައި އެވަގުތު ތި ި
ބ ފުލުހުންގެތެރެއިން އަނިޔާ ކުރީ ސީދާ ކާކުކަން ސާބިތުކުރުމަށް ދަތިވުން.
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ޅ ފަރާތަށް
ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭއިރު މަންޒަރު ފެންނާނެކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ފުރިހަމަ ނަން މައްސަލަ ހުށަހަ ާ
ނޭނގުމާއި ،ވަނަން ބުނުމުން އެމީހާއަކީ ކާކުކަން ހޯދަން ދަތިވުން.



ށ
ބަންދުގައި ހުންނަ މީހަކު ޓޯޗަރގެ މައްސަލައެއްގައި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިދިނުމަށް އެދޭތާ  24ގަޑިއިރުތެރޭގައި ޑޮކްޓަރަ ް
ޓރަށް
ދައްކައިދޭންޖެހޭނެކަމަށް އެންޓިޓޯޗަރ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުން ޑޮކް ަ
ދައްކަން އެދެންޖެހެނީ ޑިއުޓީގައި ހުންނަ އޮފިސަރު ގާތު އަނގަބަހުން ކަމަށްވުމުން ،ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެދުނުކަން
ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން ނެތުމުން ،ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެދިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު ސާބިތުކުރަން ދަތިވުން.



ޓޯޗަރ މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާ ލިބޭފަރާތާއި ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރާއިރު ،މެޑިކަލް އެކްސްޕަރޓެއް ނެތުމާއި ،މެޑިކަލް
އެގްޒެމިނޭޝަނެއް ހެދި އެކްސްޕަރޓް އޮޕީނިއަން ތައްޔާރުކުރެވޭނެގޮތެއް ނެތުން .އަދި މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ހޯދާ
ޑކިއުމެންޓްތަކާއި ،ބޭސްފަރުއާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް މިނިވަން ޑޮކްޓަރެއްގެ މެޑިކަލް އޮޕީނިއަން
މެޑިކޯލީގަލް ޮ
ހޯދުމަށް ދަތިވުން.



ޓޝަންތަކާއި ޖަލުތަކުގައި ސީސީޓީވީ ގާއިމުކުރެވިފައިނެތުމުންނާއި ،ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުންވެސް ވީޑިއޯ
ޕޮލިސް ސް ޭ
ފުޓޭޖް ނުލިބުން.

 .3ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް)އެން.ޕީ.އެމް(އިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނާއި ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތައް
މ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ފާސްވުމުގެ ކުރިންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް)އެން.ޕީ.އެމް( ޤާއި ް
ކުރެވިފައިވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގައެވެ .މިޤާނޫނު ފާސްވުމަށް ފަހު ،މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތައް ދައުލަތުގެ
ބެލުމުގެދަށުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ

 20ތަނަކަށް  1ޖުލައި  2014އިން  30ޖޫން 2015ގެ ނިޔަލަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން

އ
ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ .މިޒިޔާރަޔްތަކުގައި އެފަދަ ތަންތާނގައި އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ އަލަމެ ް
ހިނގާތޯބަލާފައިވާނެއެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މަރުކަޒުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް
އަމާޒުކޮށްގެން އޮޕްކެޓް ސްޕެޝަލް ފަންޑްގެ ދަށުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ވެސް އެން.ޕީ.އެމް އިން ވަނީ ހިންގާފައެވެ.
އެން.ޕީ.އެމް އިން ޒިޔާރަތް ކުރި ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ،
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ،ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ،މާލެ ޖަލު ،ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް
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ޝން،
ލސް ސްޓޭޝަން ،ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭ ަ
ސޓޭޝަން ،ގއ.ވިލިނގިލީ ޕޮ ި
ސްޓޭޝަން ،މާފުށީ ޖަލު ،ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ް
އދ.މަހިބަދޫ

ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަން،

ނ.މަނަދޫ

ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަން،

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

ސްޓޭޝަން،

ޕޮލިސް

ވިލިމާލެ

ދ
ޝން ސެންޓަރ ،ހުޅުމާލެ ޖަލު ،ކ.ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ،ސ.ހިތަ ޫ
ޑިޓޮކްސިފިކޭ ަ
މއި މަސައްކަތްތެރިކަން އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުއެވެ.
ޝން އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކަސްޓޯޑިއަލް ،ތަޢުލީ ާ
ޕޮލިސް ސްޓޭ ަ
ނސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ އަލަމެއް ހިނގާތޯބަލާފައިވާނެއެވެ.
މިޒިޔާރަޔްތަކުގައި އެފަދަ ތަންތާނގައި އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ލާއި ް

 .3.1މާރިޗް  1ޖުލައި  2014އިން  30ޖޫން 2015ގެ ގެ ނިޔަލަށް އެން.ޕީ.އެމްއިންކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކާއި އެޒިޔާރަޔްތަކުން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް:
މަތީގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.
#

ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ތަން

ޒިޔާރަތް ކުރި ތާރީޚް

1

ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ

 2014ފެބުރުވަރީ އަދި މާރިޗު މަހުގެ 11

2

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ

 5އޯގަސްޓް 2014

3

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު

 16ސެޕްޓެމްބަރ 2014

4

ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 10ސެޕްޓެމްބަރ 2014

5

މާލެ ޖަލު

 2014އޮކްޓޯބަރު  14އަދި 15

6

ނ
ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަ ް

 29އޮކްޓޯބަރ 2014

7

މާފުށީ ޖަލު

ނވެމްބަރު  1އަދި 2
ޮ 2014

8

ސ ސްޓޭޝަން
ލ ް
ހުޅުމާލެ ޕޮ ި

 24ފެބުރުވަރީރީ 2015

9

ޝ ން
ގއ.ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭ ަ

10

ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 04ފެބްރުވަރީ 2015

11

ޝ ން
އދ.މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭ ަ

 17ފެބްރުއަރީ 2015

12

ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 19މާރިޗު 2015

 3ފެބްރުވަރީ 2015

11
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13

ށ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ހދ.ކުޅުދުއްފު ި

 17 ،16އޭޕްރިލް 2015

14

ވިލިމާލެ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ

 21އޭޕްރިލް 2015

15

ލ
ހުޅުމާލެ ޖަ ު

 23އޭޕްރީލް 2015

16

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ

 28އޭޕްރިލް 2015

17

ކ.ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ

 12މެއި 2015

18

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު

 19މެއި 2015

19

ލސް ސްޓޭޝަން އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކަސްޓޯޑިއަލް
ސ.ހިތަދޫ ޕޮ ި

 25އޯގަސްޓް  2014އަދި  27މެއި 2015

20

ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު

 09ޖޫން 2015

.1

ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

ހ
ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް  11ފެބުރުވަރީ  2014އަދި  11މާރިޗް  2014ވަނަ ދުވަ ު
އެން.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ .އަދި އެތަނަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތްތަކާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް
ރ
 1ޖެނުއަރީ  2015ވަނަ ދުވަހު އެ ސެންޓަރާއި ހިއްސާކޮށް 05 ،އޭޕްރީލް  2015ވަނަ ދުވަހު އެ ރިޕޯޓްގެ މަޝްވަ ާ
ބައްދަލުވުންތައް އެ ސެންޓަރާއި އެކު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

.2

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި އަމާން ހިޔާއަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

އެން.ޕީ.އެމް ގެ ފަރާތުން  5އޯގަސްޓް  2014ވަނަ ދުވަހު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ .މި ޒިޔާރަތަކީ
 2011އަދި  2013ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ކުރި ޒިޔާރަތާގުޅިގެން ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުންތައް
ޔ އަދި އަމާން ހިޔާ މޮނިޓަރ ކުރުމަށް
ތަންފީޒް ވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި ކުޑަކުދިންގެ ހި ާ

ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތެކެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް 2011 ،ވަނަ އަހަރުކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓުގައި ހުށައަޅާއިފައިވާ ހުށައެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ފޮލޯއަޕް
ގ
ހެދުމުގައި ބަލާފައިވާ  24ހުށައެޅުމާއި  2013ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓުގައި ހުށައަޅާފައިވާ  4ހުށައެޅުމާއެކު ،ޖުމް  28ހުށަހެޅުމު ެ
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ޅ
ވ ު
ތެރެއިން  46އިންސައްތަ ހުށަހެޅުމަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވެއެވެ .އަދި  29އިންސައްތަ ހުށަހެޅުމަށް އިސްލާހީ ފިޔަ ަ
ސ
ޅ އަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެ ް
އެޅުން ފަށާ 14 ،އިންސައްތަ ހުށަހެޅުމަށް އެދެވޭވަރަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަ ު
 11އިންސައްތަ ހުށަހެޅުމަށް އިސްލާހެއް ނުގެނެވި ވާކަން މި ޒިޔާރަތުގައި ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަ ވެފައިވެއެވެ.

2011އަދ ި 2013ގ ެ ހުށައެޅުންތައ ް ތަންފ ީޛްވެފައިވ ާ
މިންވަރ ު
އިޞްލާ ިޙ ފި ޔަ ަވޅު އެޅި ަފ ިއ
11%
ޞލާ ީޙ ފި ޔަވަ ުޅ
އެ ެދވޭ ވަރަ ްށ އި ް
އެޅި ަފ ިއ

46%

29%

ޞލާޙީ
އާ ަދއިގެ މިން ަވރަ ްށ އި ް
ފި ޔަވަޅު އެޅި ަފ ިއ
އިޞްލާ ީޙ ފި ޔަ ަވޅު އަޅަ ން ފެށި ަފ ިއ

14%

0%

ވޅު އަޅާފައިނުވާ ހުށަހެޅުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
އިސްލާޙީ ފިޔަ ަ


ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ފަރުވާދީ އެކުދިން ބެލުމަށް މި ރޮނގުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ނުވަތަ މިފަދަ ކުދިން
ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ހޯދުން.



ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭވަކި ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކެއް ޤާއިމްކޮށް އެއަށް މުވައްޒަފުން
އަހުލުވެރި ކުރުން.



ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަ ކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒު ތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންގަނޑުތަކުގެ ޤަވާއިދު ވީއެންމެ
އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ފާސްކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.



ސ
އަދި ވިހާވެ ް

އަވަހަކަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމާ

ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

ގޮތުގެ ޤަވާއިދެއް

އެކުލަވާލާ ހިޔާގެ

މުވައްޒަފުންނާއި ކުދިން އެއަށް އަހުލުވެރިކުރުވައި އެއަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުން.
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ގ
ދ ެ
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒު ތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންގަނޑުތަކުގެ ޤަވާޢި ު
ޑްރާފްޓްގެ  34ވަނަ މާއްދާއާއި  35ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދައިން ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތައް ޤަވާއިދުން ބެލުން.

ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:


 05އޭޕްރިލް  2015ގައި ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންކަމާގުޅެގޮތުން  12އަދި  14އޭޕްރިލް 2015ގައި
ޑކުދިންގެ ހިޔާގެ އިސް ަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އަދި ކު ަ
ފރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ
ބާއްވާފައެވެ.

.3

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް  16ސެޕްޓެމްބަރ  2014ވަނަ ދުވަހު ޒިޔަރަތްކޮށް ،ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން
އެކުލަވާލި ރިޕޯޓް  16މާރޗް  2015ވަނަ ދުވަހު އެ މަރުކަޒަށް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ .މިޒިޔާރަތުގައި މަރުކަޒުގެ
މުވައްޒަފުންނާއި މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ބަލިމީހުން ފެންވެރުމަށާއި ގައިންތާހިރުވުމަށާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް
ބޭނުންކުރާ ފެން ތަޙުލީލު ކުރުމުން މިފެނުގައި ގިނައަދަދަކަށް "އީ ކޮލައި" )އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރުންގެ ގޮހޮރުން
ވ
ގިނައަދަދަކަށް ފެންނަން ހުންނަ ޖަރާސީމެއް( ހުރިކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ .އަދި މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ބަހައްޓާފައި ާ
ސ
ޖަންކްޝަންތައް ފުރިގެން މައްޗަށް ނަޖިސް އަރާފައިވާކަމާއި މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގެ ވަސް ތަޣައްޔަރުވެފައިވާކަން ވެ ް
ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ.
މަރުކަޒުގެ ފެން ތަޣައްޔަރު ވެފައިވާ މައްލަސައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:


މަރުކަޒުގެ ފެނުގެ މައްސަލަ ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި 2014 ،ސެޕްޓެމްބަރ  25ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ
އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާއާ ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ.



ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާއިން ފޮނުވި ޖަވާބާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަނުން
ދ
 2014އޮކްޓޯބަރ  2ވަނަ ދުވަހު ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަރުކަޒުން ފަރުވާހޯދަމުން ާ
ލބޭނެ ވަގުތީ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ ވަނީ ބަލާފައެވެ .ނަމަވެސް އެން.ޕީ.އެމް އިން
ބަލިމީހުންނަށް ސާފު ފެން ި
ބެލިބެލުމުން ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ.
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 2014އޮކްޓޯބަރ  2ވަނަ ދުވަހުގެ ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މަރުކަޒުގެ ފެނުގެ މައްސަލަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާ ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެގެން ހުންނެވީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ކަމަށްވާތީ މިމައްސަލަ އެޓާނީ
މހުންގެ މަރުކަޒުގެ ފެނުގެ
ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެފަރާތާއި ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ .ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ީ
މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެންވައަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ސްޓެލްކޯއާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައިވާކަމަށް މި
ބައްދަލުވުމުގައި އެޓާނީ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރ
ޅތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ކު ު
 މަރުކަޒުގެ ފެނުގެ މައްސަލައާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ ު
ލ
ސ ް
ރާސްތާ ،މެދު ރާސްތާ އަދި ދިގު ރާސްތާގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،ހާސިލުކުރަން އަމާޒުކުރާ ތާރީޚްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތަފް ީ
ޕްލޭނެއް ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާ ކުރުމަށް އަންގާ ކޮމިޝަނުން "ޑައިރެކްޓިވް" އެއް ވަނީ އިޝޫކޮށްފައެވެ.

.4

ލ .ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

އ
އެން.ޕީ.އެމް އިން  10ސެޕްޓެމްބަރ  2014ވަނަ ދުވަހު ލ .ގަން ޕޮލިސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުގަ ި
ބައިތިއްބާ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާގޮތް ދެނެގަނެ މޮނިޓަރ ކޮށްފައިވެއެވެ .މިޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަ ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން  2014ސެޕްޓެމްބަރ  3ގެ ނިޔަލަށް ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓިފައިވަނީ ވަރަށް
ނ
މަދު ޝަކުވާ އެއްކަމާއި އަދި މިއިން ބައެއް ޝަކުވާތައް ޙައްލުކުރުމަށްއެޅި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ލިޔުމުން އެނގެންނެތްކަ ް
ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލޔެފައިނުވާކަން
 ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު ދޭ ބޭސް ބަންދު މީހުންނަށް ދެވޭގޮތް ލިޔާ ފޮތުގައި ،ބޭސްދިނުމަށްފަހު ޤަވާޢިދުން ި
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ގލުމުގެ ފުރުޞަތެއް
 މި ސްޓޭޝަންގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މުއްދަތުގައި ބަންދުމީހުންނަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ގޮޅިންބޭރަށްނެރެ ހިނ ާ
ނުދޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
މކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކާއި ރިޕޯޓު ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.
ި 
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.5

މާލޭ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

 2014އޮކްޓޯބަރު  14އަދި  15މިދެދުވަހު މާލޭ ޖަލަށް އެން.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވަނީ މޮނިޓަރިންގ ވިޒިޓްތައް ކޮށްފައެވެ.
ވިޒިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީން ޕްރިޒަން އެންޑް ޕެރޯލް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ހަމަތަކުގެ މަތީން ގިންތިކޮށް ވަކިކުރެވިފައިނުވާކަން
 ޖަލުގައި

އެކަށީގެންވާ

ވަރަށް

ޖާގަ

ނެތުމުން

ގޮޅިތަކުގެ

ޖާގައަށްވުރެ

އިތުރަށް

މީހުން

ބައިތިއްބާފައި

ތިބޭކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 ތަފާތު އެކިއެކި ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް ދިމާވަމުންދާ ޤައިދީން ގިނަ ކަމުން ބަލިވެގެން ޤައިދީން ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކި ގިނަ
ދުވަސްތަކެއްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނވޭ ވަގުތު އަދި ގެނައުމަށް ފަހުވެސް ޤައިދީންގެ މެޑިކަލް ޓެ ް
 ޖަލަށް ގެ ެ
ސޓް )މެޑިކަލް އެސެސްމަންޓް( ހެދޭނެ ހަރުދަނާ
ނިޒާމެއް ޖަލުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.
 ޤައިދީން ގޮޅިން ބޭރަށް ޔާޑަށް )ހިނގާލާ ކަސްރަތު ކޮށްލުމަށް( ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބި ގިނަދުވަސްތަކެއް ގޮޅިތަކުގައި
ހޭދަކުރންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 ޖަލުން އެކަހެރި ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއެވެ.
 އެއްވެސް ކަހަލަ އުނގެނުމުގެ ނުވަތަ ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޖަލުގައި ނުހިންގައެވެ.
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
 މިކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކާއި  2015މެއި  11ވަނަ ދުވަހު ރިޕޯޓު ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

.6

ޅ .ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް އެން.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން  29އޮކްޓޯބަރ  2014ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ .އެ
ތގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ޒިޔާރަ ު
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 ސްޓޭޝަންގެ މައި އިމާރާތުގެ  2ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ތަށިމުށިތައްނެއްޓި ،އެ ފަންގިފިލާގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭވަރަށް ވަނީ
ހަލާކުވެފައެވެ .އެހެންކަމުން އެ ސްޓޭޝަންގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންގެންދަނީ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައެވެ.
 ސީން ތަކަށް ދިއުމާއި ،ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރުމާއި ،ބަންދުގައިތިބޭ މީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމަށްބޭނުންވާ
އުޅަނދު

ފަހަރު

މަދުވުމާއި

ހަލާކުވެ،

މަރާމާތު

ނުކުރެވި

ގިނަ

ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތީ

އެކަށީގެންވާ

ގޮތެއްގައި

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ދަތިތައް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
އ
ނ އެކުލަވާލާފަ ި
 ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ނުކިޔަމަންތެރިވާ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ތަފްސީލީ އުސޫލެއް ލިޔުމު ް
ނެތެވެ.
ޤނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ފުށުއެރުމެއްނެތި ޢަމަލުކުރެވޭވަރަށް އެކަށީގެންވާ
ގޅުމަށް ހަދާފައިވާ ާ
 ބަންދުގައި މީހުން ގެން ު
ސޓޭޝަންގައި މުވައްޒަފުން ނެތްކަމާއި ސްޓޭޝަންގައި އަންހެން މުވައްޒަފަކު ނެތްކަން
ް
އަދަދަކަށް އެ ޕޮލިސް
މެނޭޖްމަންޓުން ފާހަގަކުރިއެވެ.
ނ
 ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޔުނިފޯމް އައިޓަމްސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޤަވާޢިދު ް
ލިބެމުން ނުދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
ރ
 ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަން ހިމެނޭ އަވަސްކަރުދާސް  2014އޮކްޓޯބަރ  29ވަނަ ދުވަހު ޅ.ނައިފަ ު
ޙއްޞާކޮށްފައެވެ.
ޝންއާ ވަނީ ި
ޕޮލިސް ސްޓޭ ަ

.7

މާފުށީ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

އެން.ޕީ.އެމް ގެ ފަރާތުން

 2014ނޮވެމްބަރު  1އަދި  2މިދެދުވަހު ކ .މާފުށީ ޖަލަށް ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ .މި

ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.
 ޖަލުގައި މިހާރު އެކަށީގެންވާ ރެކޯޑް ކީޕިންގ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،މިރެކޯޑް ކީޕިންގ ނިޒާމުގައި

ތ
މ ު
މަޢުލޫ ާ

ތ
މ ު
ހިމެނުމުގައި އެއްގޮތްކަން ނެތުމާއި ،މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމުގައި ލަސްވުމާއި ،އަދި ބައެއް ހާދިޡާ ރިޕޯޓްތައް ފަދަ މަޢުލޫ ާ
ސިސްޓަމްގައި ހިމެނިފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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 ޖަލުގައި ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުކަމާއި ،ޕްރިޒަން އެންޑް ޕެރޯލް ޤާނޫނުން ޤައިދީން ގިންތިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް
ޤައިދީން ގިންތި ކުރެވިފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 ޤައިދީން ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވާކަމާއި ،އަދި ގިނަ ފަހަރަށް ކުއްލި ޙާލަތުގައި ޑޮކްޓަރަށް ގެންދަންޖެހޭ
މީހުން ގެންދިއުމު ަ
ގއިވެސް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޅމުގައި އަސާސީ ކަންތައްތައް އުނިކުރަމުންދާކަންވެސް ފާހަގަވިއެވެ.
 އަޚްލާޤީ ގޮތުން ޤައިދީންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެ ު
 ޤައިދީން އިރުގެ އަލި ނުލިބި ޔާޑަށް ނުކުމެލައި ހިނގާލާ ހެދުމުގެ ފުރުސަތުން ނުދެއެވެ.
އދީންނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ،ރިއިންޓެގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ،ޖަލުގައި ނުހިންގައެވެ.
 ޤަ ި
 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު މެދު ކަނޑާލެވުނު ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތައް އަލުން ޖަލުގައި ފަށާފައިނުވާކަމާއި
 އަދި ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިކުރެވޭ ޤައިދީންގެ އަދަދު ޖަލުގެ އާބާދީއާއި އަޅާބަލާއިރު މަދެވެ.
 މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ލިބެމުން ނުދެއެވެ.

.8

ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

އެން.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން  24ފެބްރުއަރީ  2015ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށްފަހު ޒިޔާރަތުގައި
ސ
ލ ް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަން ހިމެނޭ އަވަސްކަރުދާސް  2015ޖެނުއަރީ  28ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ހުޅުމާލެ ޕޮ ި
އވެ.
ސްޓޭޝަންއާ ޙިއްޞާކޮށްފަ ެ

.9

ގއ .ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

އެން.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން  3ފެބްރުވަރީ  2015ވަނަ ދުވަހު ގއ.ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.


ޅތައް
ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅާ އަޚްލާގީ ފިޔަވަ ު
ލިޔުމުން ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާގެ ފައިލްގައި ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއްގައި ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވެއެވެ.
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ބައެއް ހާދިޘާތަކާ ގުޅިގެން ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ކްރޮސްކޮށް ބިޑި އަޅުވާކަމަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން މަޢުލޫމާތު
ދީފައިވެއެވެ.



ސްޓޭޝަންގައި ގެންގުޅޭ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްގައި /ޕެކޭޖްގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ބައެއް
ގތަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން
މަޢޫލޫމާތު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި ،އަދި ބައެއް މަޢުލޫމާތު ދޭހަވާ ޮ
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
 ޒިޔާރަތުގައި ހުށަހެޅި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް  2015ފެބްރުއަރި  8ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ކޮމިޝަންގެ އެންޓި -ޓޯޗަރ
ސެކްޝަނަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.
 ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަން ހިމެނޭ އަވަސްކަރުދާސް  2015ފެބްރުވަރީ  9ވަނަ ދުވަހު ވަނީ
ޝނާ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.
ގއ.ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭ ަ

.10

ގދ .ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

ވ
ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  04ފެބްރުވަރީ  2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ .އަދި އެޒިޔާރަތުގައި އަންނަނި ި
ކަންކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
 ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ކުރެވޭ ޢަމަލުތައް ،ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސްޓޭޝަންގައި ބަލަހައްޓާ
ޅ
ޑޮކިއުމަންޓްސްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ނުދެއެވެ .އެގޮތުން ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ގު ޭ
އއް މަޢޫލޫމާތު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި ،އަދި ބައެއް މަޢުލޫމާތު ދޭހަވާގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން
ބަ ެ
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތަޙްޤީޤު ނިމިފައި މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވާފައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި ވާ ގިނަ ބަޔަކު
ތިބިކަމާއި ،ބައެއް މީހުންނަށް އެމީހުންގެ މައްސަލަ ވަނީ ޕީޖީއަށް ފޮނުވާފައި ކަމެއް ނުވަތަ ޕީޖީއިން މައްސަލަ ކޯޓަށް
ފޮނުވާފައި ކަމެއް ނޭނގޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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 ބަންދުކުރެވޭ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ދިވެހި ބަސްނުދަންނަ ބިދޭސީންނަށް ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަށް ލިބިގެންވާ
ޙައްޤުތައް އެމީހުންނަށް އެނގޭހެން އަންގައި ދީފައި ނުވާކަމާއި ،އެކަން ބަންދުމީހާގެ ފައިލްގައި ރިކޯޑްކޮށްފައި ނެތްކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 ސްޓޭޝަންގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުންނެތްކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ.
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:


އނިޔާގެ މައްސަލައެއް ވަނީ ކޮމިޝަންގެ އެންޓި -ޓޯޗަރ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވާފައެވެ.
ޒިޔާރަތުގައި ހުށަހެޅި ަ



ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަން ހިމެނޭ އަވަސްކަރުދާސް  2015ފެބްރުވަރީ  9ވަނަ ދުވަހު ވަނީ
ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.

.11

އދ .މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

އދ .މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  17ފެބްރުވަރީ  2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ .އަދި އެޒިޔާރަތުގައި
އަންނަނިވި ކަންކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.


އދ.މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކީ އެން.ޕީ.އެމް އިން މިހާތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ
ރަނގަޅަށް ،ބަންދުމީހުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ،ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާ ،ސާފުތާހިރުކަމުގެ ގޮތުންނާއި ،ބަންދުމީހުން
އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެންމެ ފުރިހަމަ އޮނިގަނޑު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ
ސްޓޭޝަނެވެ.



ވ
ބަންދުގައި މީހުން ގެންގުޅުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ފުށުއެރުމެއްނެތި ޢަމަލު ކުރެވޭވަރަށް އެކަށީގެން ާ
ޝނަށް މުވައްޒަފުން ނެތެވެ.
އަދަދަކަށް މި ޕޮލިސް ސްޓޭ ަ



ވ
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް )ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ،އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުން ާ
ތއް( އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ވަޞިލަތް ަ



މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިފޯމް އައިޓަމްސް ޤަވައިދުން ލިބެމުން ނުދެއެވެ.
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މިސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ތަމްރީން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް
ލިބެމުން ނުދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:


ޒިޔާރަތުގައި ފާ ަ
ހގަވެފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަން ހިމެނޭ އަވަސް ކަރުދާސް  2015ފެބުރުވަރީ  17ވަނަ ދުވަހު ވަނީ
ޝންއާ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.
އދ.މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭ ަ

.12

ނ .މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

ނ .މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  19މާރޗް  2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ .އަދި އެޒިޔާރަތުގައި އަންނަނިވި
ކަންކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.


ގ ނިޒާމެއް ލިޔުމުން އެކުލަވާލެވިފައިނުވެއެވެ.
ޅމާއި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމު ެ
ޝަކުވާ ހުށަހެ ު



ޤނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ފުށުއެރުމެއްނެތި ޢަމަލުކުރެވޭވަރަށް އެކަށީގެންވާ
ހދާފައިވާ ާ
ބަންދުގައި މީހުން ގެންގުޅުމަށް ަ
ޝންގައި މުވައްޒަފުން ނެތްކަމާއި ސްޓޭޝަންގައި އަންހެން މުވައްޒަފަކު ނެތެވެ.
އަދަދަކަށް މި ޕޮލިސް ސްޓޭ ަ

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:


ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަން ހިމެނޭ އަވަސް ކަރުދާސް  2015މާރިޗު  20ވަނަ ދުވަހު ސްޓޭޝަންއާ
ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.

.13

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

ފށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  16އަދި  17އޭޕްރީލް  2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.
ހދ .ކުޅުދުއް ު
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:


ހ
ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަން ހިމެނޭ އަވަސް ކަރުދާސް  2015އޭޕްރިލް  20ވަނަ ދުވަ ު
ސްޓޭޝަންއާ ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.
21
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.14

ވިލިމާލެ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

ވ ވިލިމާލެ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް  21އޭޕްރީލް  2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
ލ
 ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަން ހިމެނޭ އަވަސް ކަރުދާސް  26އެޕްރިލް  2015ގައި ވިލިމާ ެ
ޝން ސެންޓަރާއި ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.
ޑިޓޮކްސިފިކޭ ަ

.15

ހުޅުމާލެ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

ތގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ވަނީ
ށ  23އޭޕްރީލް  2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ .އަދި އެޒިޔާރަ ު
ހުޅުމާލެ ޖަލަ ް
ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

އޒްގެ ޢިއުލާން ނަންބަރު
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެ ާ

(IUL)10-E/10/2014/6ގައި" ،ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ

)ހުޅުމާލެ(" ޢިއުލާންކޮށް މިތަން ހިނގަމުންދާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ ބާބުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި،
ސ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން" ކަމުގައި
"ޢާންމު ޖަލުތަކާއި ރިމާންޑް ޖަލުތައް ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ މޯލްޑިވް ް
ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު،

އަދި މިމާއްދާގެ މިނޫންއެއްވެސް ބައެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިޖުރާތެއް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްއަށް

ގ
މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދީފައިނުވާއިރު ،އަދި ހަމަ މިޤާނޫނުގެ  14ވަނަ ބާބުގެ  142ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި މިޤާނޫނު ެ
ގތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރަށް ކަނޑައެޅިދާނެ މީހުންގެ ތެރޭގައި
ދަށުން ހަދާ ޤަވާއިދެއް މެދުވެރިކޮށް ޚާއްޞަ ޮ
ގ
އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ޑީޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2007/1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ެ
ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބުމަށް ކޮންޓޮރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ އެދުމުގެ މަތިން
ގ
ދ ެ
ބަންދުކުރެވޭ ބިދޭސީން ހިމާނާފައިވީނަމަވެސް ،އަދި މިކަން މިގޮތަށް ނިންމުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިދީފައިވަނީ މިމާއް ާ
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ސ ކަރެކްޝަނަލް
ދަށުން ހަދާ ޤަވައިދެއްގެ މަތިން އެކަނިކަން އެނގެން އޮތް އިރު ،މިފަދަ ޤަވައިދެއްނެތި މޯލްޑިވް ް
ވ
ސަރވިސް ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިތަން ހިންގަމުންދާދިއުމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި ރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ާ
ޤާނޫނުތައް ތަންދޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.
 އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ގެންގޮސްފައިތިބޭ ބިދޭސީން މިތަނުގައި ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އިމިގްރޭޝަންގެ
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މި ސެންޓަރުގައި ޤާއިމްވެނުހުރެއެވެ.
 މިޖަލުގައި ތިބި ބިދޭސީ  130މީހުންނާއި  10ދިވެހިންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ

ށ ބޮޑެތި
ޚިދުމަތްތަކުގައި ވަރަ ް

ތަފާތުކުރުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ) .ދިވެހިންނަށް ނިދުމަށް ބާލީހާއި ،ބާލީސް އުރައާއި،
ބެޑްޝީޓާއި ،އެނދާއި ގޮދަޑި ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު،
އަދި

ކުނަލެއްކަމާއި،

ދިވެހިންނަށް

އަންނައުނު

ބިދޭސީންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ހަމައެކަނި ބާލީހަކާއި ބާލީސް އުރަ
ދޮވުމަށްޓަކައި

ދޮންނަމެޝިން

ބޭނުންކުރެވޭއިރު

ބިދޭސީންނަށް

މި

ދވަހަކު ގޮޅިން
ފުރުސަތުނެތްކަން ،ބިދޭސީންގެ ޞިއްޙީ ލިޔެކިޔުންތައް ވަކިން ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ،ޤައިދީންނަށް ކޮންމެ ު
ބޭރުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވީނަމަވެސް ބިދޭސީންނަށް ގޮޅިންބޭރަށް ނުކުމެ ހިނގާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެނީ
ޢާންމު ގޮތެއްގައި ހަފްތާއަކު  1ފަހަރުކަމަށާއި މިގޮތަށް ނެރޭ ނެރުމުގައި  1ގަޑިއިރު ބޭރުގައި ހޭދަކުރުމަށް ނުލިބޭކަމަށް (
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
ލ
މ ެ
ޅ ާ
 ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަން ހިމެނޭ އަވަސް ކަރުދާސް  2015އޭޕްރިލް  27ވަނަ ދުވަހު ހު ު
ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރާ ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.

.16

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް  28އޭޕްރީލް  2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ .އަދި އެޒިޔާރަތުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ވަނީ
ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
 ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންގަނޑުތަކުގެ ޤަވާޢިދު ރަސްމީގޮތުން
ބޭނުންކުރަންފަށާފައި ނުވެއެވެ.
 ހިޔާގެ ކެޕޭސީޓީއަށްވުރެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރަށް ހިޔާގައި ކުދިން ތިބިކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.
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 2015 ޖަނަވަރީ 28ގެ ފަހުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ގެނެވޭކުދިންގެ ޢަދަދު ކުރިއާއަޅާބަލާއިރު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް
މެނޭޖްމަންޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
 ފަންނީ މުވައްޒަފުން )ކައުންސެލްރުން ،ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ މުވައްޒަފުން ،ކެއަރ ވަރކަރުން ،ސައިކޮލޮޖިސްޓުން( މަދުވުމާއި
ބައެއް ދާއިރާތަކުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ފަންނީ މުވައްޒަފުން ނެތެވެ.
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
ގ
 ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަން ހިމެނޭ އަވަސް ކަރުދާސް  2015އޭޕްރިލް  30ވަނަ ދުވަހު ކުޑަކުދިން ެ
ހިޔާއާ ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.

.17

ކ .ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

ކ.ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް  12މެއި  2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
 ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަން ހިމެނޭ އަވަސް ކަރުދާސް  2015މެއި  14ވަނަ ދުވަހު ކ.ހިންމަފުށީ
ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރާއި ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.

.18

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

ށ  19މެއި  2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.
ކ .ހިންމަފުށީ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަ ް
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
 ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަން ހިމެނޭ އަވަސް ކަރުދާސް  2015މެއި  21ވަނަ ދުވަހު ޚާއްޞައެހީއަށް
ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒާ ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.
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ސ .ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

ލސް ސްޓޭޝަން އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް  25އޯގަސްޓް 2014އަދި  27މެއި  2015ވަނަ ދުވަހު
ސ.ހިތަދޫ ޕޮ ި
ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ .އަދި އެޒިޔާރަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.



ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހައްޔަރަށްގެނެވޭ މީހުން ފާޚާނާއަށް ދިއުމާއި ކެއުމަށް ފިޔަވައި އެހެން ގަޑި ތަކުގައި
ނ
ބިޑީގައި ބައިތިއްބާކަން ބަންދު މީހުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި ކުރި އިންޓަވިޔުތަކުންނާއި އަދި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމު ް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި އަދި އެންޓި-ޓޯޗަރ ޤާނޫނު އަދި
ނމު ޤަވާއިދާއިވެސް ޚިލާފު ލާއިންސާނީ ޢަމަލެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ މި ކޮމިޝަނުން
ފުލުހުންގެ ޢާ ް
 2014ވަނަ އަހަރު މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގައިވެސް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ސްޓޭޝަނަށް
ވފައި ބޭތިއްބުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ .ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ބިޑީގައި
ގެނައުމަށްފަހު ގޮޅީގައި ބިޑިއަޅު ާ
ބައިތިއްބަނީ ސްޓޭޝަންގައި މީހުން ބަންދުކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ގޮޅިއެއް ނެތުމުންކަމަށް ސްޓޭޝަންގެ މެނޭޖްމަންޓުން
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.



ލސް ސްޓޭޝަނުގައި ވަގުތީ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެކަށީގެންވާގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް
ސ.ހިތަދޫ ޕޮ ި
ނުބަލަހައްޓާކަން .މިގޮތުން ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރުމަށް ފަހުއާއި އަދި އެހެންވެސް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ
އެއްވެސް ކަމެއްގެ ލިޔެކިޔުން ވަގުތީ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ތަނުގައި ނުބަލަހައްޓާކަން ވަނީ
ގކުރެވިފައިވެއެވެ.
ފާހަ ަ



ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ހިނގާލަން ނުވަތަ ކަސްރަތު ކޮށްލުމަށް ގޮޅިންބޭރަށް ނެރުމުގެ އުސޫލެއް ތަނުގައި ނެތްކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ހިނގާލަން ގޮޅިން ނުނެރޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:


މި ކޮމިޝަނުން ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއިއެކު ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ވާނި
ހިއްޞާކޮށްފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން  2014އޯގަސްޓް  25ވަނަ ދުވަހު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގައިވެސް ޒިޔާރަތުގައި
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާނެއެވެ .ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބިޑީގައި ތިބޭ
މައްސަލާއައި ގުޅިގެން ކަރުދާހެއް ވަނީ ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައެވެ.
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2015ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމުކަންކަން ހިމެނޭ އަވަސް ކަރުދާސް  2015ޖޫން  1ވަނަ
ތ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއާ ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.
ދުވަހު ސ.ހިދަ ޫ

.20

ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތް

ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒަށް  29ޖޫން  2015ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.
އ އަންނަނިވި ކަންކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
އަދި އެޒިޔާރަތުގަ ި
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގާ ކުދިންނާއި ތަފާތު ކުށްތަކަށް އެކި ފަހަރު މަތިން
އަރައިގަތުމުގެ ސަބަބުން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފޮނުވާކުދިންވެސް މި
މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ.
 ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމީ އަދި ތަރުބަވީ ޕްރޮގްރާމްތައް މަރުކަޒުގައި ހިންގޭނެ ގޮތެއްނެތި ކުދިން މަރުކަޒުގައި
ބައިތިއްބާފައިތިބިކަން .ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ޕްރޮގްރާމެއް މަރުކަޒުގައި ހިންގަމުން ނުދެއެވެ.
 ކުދިން އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބެލުމަށް މި ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ފަންނީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަރުކަޒުގައި
ނެތެވެ.
 ކުދިން ނިދާތަނާއި ،ފާޚާނާތައް އަދި މަރުކަޒުގެ ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަކަމާއި ،މަރުކަޒު ބާވެ ވީރާނާވެ ހަލާކުވެފައިވާކަން .އަދި
ކުދިން ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެން ނުވާޙާލަތުގައި ތަނުގެ އިމާރާތް ހުރި އިރުވެސް އިތުރަށް ކުދިން މަރުކަޒަށް ގެންދަމުންދެއެވެ.
ކޒަށް
 ކުދިންގެ ފުރިހަމަ ޞީއްޙީ ،އިޖްތިމާޢީ ،ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަކާ ނުލާ ބައެއްކުދިން މަރު ަ
ގެންގޮސްފައިވާކަން.

އަދި

މަރުކަޒަށް

ގެންދިއުމަށްފަހުވެސް

މިފަދަ

އެސެސްމަންޓެއް

ހަދާފައިނުވެއެވެ.

)ޚާއްޞަކޮށް

ވ ކުދިންގެ އެސެސްމަންޓް ފުރިހަމަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަރުކަޒަށް ގެންގޮސްފައި ާ
ހގަކުރެވިފައިވޭ(
ކޮށްފައި ނުވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ފާ ަ
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
ކރެވިފައިވާ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ އިސް
 9 ޖޫން  2015ގައި ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަ ު
ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް  14ޖޫން 2015ގައި ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.
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ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަން ހިމެނޭ އަވަސް ކަރުދާސް  2015ޖޫން  14ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައި ް
ސއްކަތްތެރިކަން އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒާއި ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.
ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް އަދި ތަޢުލީމާއި މަ ަ

 .4އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް
 އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނަށް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނާއި ގުޅުންހުރި ތަމްރީނު
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުން ވަނި ހިންގާފައެވެ .މިގޮތުން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނާއި ،އެންޓި
ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދު ތަކާއި ކޮންންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ ،އެންޑް އަދަރ
ކްރުއަލް ،އިންހިއުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީނު
ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ ހިންގާފައެވެ .އަދި މިއިން ކޮންމެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގައި އެވްރެޖްކޮށް  23މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި
ވެއެވެ.
 ކޮމިޝަނުން ހިންގާފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާފައިވާ އެންޓި ޓޯޗަރ އާއި
ނ ރިޑްރެސްގެ
ގުޅުންހުރި ބައެއް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައިވެސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ .މިގޮތު ް
ފަރާތުން

'ޑޮކިއުމަންޓިންގ

ޓޯޗަރ

އެންޑް

އިލް-ޓްރީޓްމަންޓް

ޔޫސިންގ

ދަ

އިސްތަންބޫލް

ޕްރޮޓޮކޯލްގެ'

ނަމުގައި

 2015ޖެނުއަރީ  25ން  28އަށް ،އަދި  2015މެއި  10ގައި ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ކޮމިޝަންގެ 09
މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން 2015 ،އޭޕްރީލް  20ން  24އަށް މެނީލާގައި އޮތް 'ރީޖަނަލް
ވާރކްޝޮޕް އޮން އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ޑޮކިއުމެންޓިންގ ޓޯޗަރ' ގައި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފެއް ބައިވެރިކޮށްފައި ވެއެވެ.

 .5އެންޓި ޓޯޗަރއާބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ހިންގާފައިވާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ކ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ،އެޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވާ ،ދަމަހައްޓާ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސަ ީ
މތުގެ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތައުލީމެވެ .އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ދެނެގަނެ އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މައުލޫ ާ
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ޒަރީއާއިން އެމީހެއް އަމިއްލަ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުވެރިވެ ،އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމަށް
ދަސްވެގެންދެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ކޮމިޝަނުން ކުރާ އެއް މުހިންމު މަސައްކަތަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތައުލީމް އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
މިގޮތުން ،ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރުން މަނާ ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު
އ
މހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގަ ި
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން އަންނަ މުހިންމުކަމެކެވެ .މިއީ ،ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން އެ ީ
އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި އެމީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވެ އިޙްތިރާމްކުރާ
ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ.

 .5.1ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް ) 5ޖޫން  2014އިން  30ޖޫން  2015ގެ ނިޔަލަށް(

އ
 3.1.2މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސަސްގެ ރެކްރޫޓުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާ ި
ބެހޭގޮތުން ސެޝަނެއް ވަނީ ނަގައިދީފައެވެ .މިޓްރޭނިންގައި ބައިވެރިވީ  22ފަރާތެކެވެ .މިސެޝަންގެ މައިގަނޑު
ފސަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ
ކސްޓޯޑިއަލް އޮ ި
މަޤްޞަދަކީ ަ
ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަނޑުތައް އަންގައިދިނުމާއި ،ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމެވެ .މި
ސެޝަންގައި ނަގައިދެވުނު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކާއި ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނާ މެދު
ނ
އަމަލުކުރުމުގައި ގެންގުޅެން ޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތައް ،ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ،އަނިޔާކުރުމާއި އެހެނިހެ ް
ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާ އާއި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނުނުގައިވާ
މގެ އިތުރުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކޮމިޝަނުން
މތު ވަނީ ދީފައެވެ .އަދި ީ
ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާ މައުލޫ ާ
އަމަލުކުރާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުންނާ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މައުލޫމާތު
ދީފައެވެ.
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ޝން މެނޭޖަރސްއަށް ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ސެޝަނެއް
 3.1.3ޕޮލިސް ސްޓޭ ަ
ގ
ވަނީ ނަގައިދީފައެވެ .މިޓްރޭނިންގައި ބައިވެރިވީ  51ފަރާތެކެވެ .މިސެޝަންގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ފުލުހުން ެ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަނޑުތައް އަންގައިދިނުމާއި،
ޝންގައި ނަގައިދެވުނު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި
ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމެވެ .މި ސެ ަ
ހ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކާއި ހައްޔަރުކުރުމާއި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު އަމަލުކުރުމުގައި ގެންގުޅެން ޖެ ޭ
އނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތައް ،ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ،އަނިޔާކުރުމާއި އެހެނިހެން ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ އަދަބު
ބަ ި
ދިނުން މަނާކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާ އާއި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނުނުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާ މައުލޫމާތު ވަނީ
ދީފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުންނާ ނޭޝަނަލް
ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

 3.1.4ޕްރިޒަން އޮފިސަރސްއަށް ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ސެޝަނެއް ވަ ީ
ނ
އ
ނަގައިދީފައެވެ .މިޓްރޭނިންގައި ބައިވެރިވީ  77ފަރާތެކެވެ .މިސެޝަންގައި މާފުށި ،މާލެ ޖަލު އަދި އަށްސޭރި ޖަލުގަ ި
މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަށް ބައިވެރި ކުރެވުނެވެ.

ށ
މިސެޝަންގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަ ް

އ
ދ ި
ޢ ާ
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނާއިމެދު ހައްޔަރުކުރެވޭ ހިނދުންފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫންއަސާސީއާއި ފުލުހުންގެ ޢާންމު ޤަވަ ި
ދއި އުފެދިފައިވާ ލޯކަލް އޯޑާރސް އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް
ވޢި ާ
ޖަލުގެ ޤަ ަ
އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .އަދި
އޯޑާރސްގައި

އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކަށް

ބާރުއަޅާ

ފުލުހުންގެ ޢާންމު ޤަވަޢިދު ،ޖަލުގެ ޤަވައިދު އަދި ލޯކަލް

މިންވަރު

ދެނެގަނެ

މިޙައްޤުތައް

ހިމާޔާތްކުރުމަށް

ކުރެވިދާނޭ

ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
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 .6ދަޢުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާ ތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް
 .6.1މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ) 17ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންޖެހޭ ،ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަންތަން އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީއިން ގެންދަނީ ޤަވާއިދުން ކުރަމުންނެވެ .އަދި
ލޒިމްކުރާ ރިޕޯޓް މިމިސްޓްރީއިން ގެންދަނީ ހިއުމަން
ޤާނޫނުގެ ) 17ނ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ޤަވާއިދުން ހުށަހަޅަމުންނެވެ.
މނިސްޓަރ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ) 46ހ( ގައި 'މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ި
ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ ،މިނިސްޓަރ' ކަމަށް ބަޔާކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ހަދަންޖެހޭ
ޤަވާއިދެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް އެމިނިސްޓްރީއިން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ .ނަމަވެސް އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ
ވއިދުތައް އެކުލަވާލާ،
ލސް ސަރވިސްއާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ،އެތަންތަނުން ހަދަންޖެހޭ ޤަ ާ
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި ވެއެވެ.
 .6.2ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު އައުމާއި ގުޅިގެން ،ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން
އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޤަވާއިދެއް ނުވަތަ ޕޮލިސީއެއް
އެކުލަވާލާފައެއް

ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިމިގްރޭޝަންގެ

ޤާނޫނު

އިސްލާހު

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ރ
މިހާ ު

ވ
އިމިގްރޭޝަންއިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން ޤާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމުގައި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ކަންކަމަށް

ބަލާ

އެކަންކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިމިގްރޭޝަންގެ

ޤާނޫނުގައި

ހިމަނައިގެން

އިސްލާހު

ގެންނާނެކަމަށް

އ
ެ

ޑިޕާރޓްމަންޓުން މަޢޫލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.
އެންޓި ޓޯޗަރ ވަކި ޤަވާއިދެއް ހަދާފައި ނު ި
ތ
ވނަމަވެސް އެ ޤާނޫނުގެ ) 42ހ( ގައި ބުނާ ކަނަކަން ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސައްކަ ް
ގ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން ،ރާއްޖޭގައި ހުރި އެހެން ޤައުމެއް ެ
މީހަކު ނިސްބަތްވާ ޤައުމަށް އެމީހަކު އަނބުރާ ރައްދުކޮށްފިނަމަ ،އޭނާއާމެދު ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ބިރު އެބައޮތަކަމަށް،
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ޤއުމު ނޫން އެހެން
އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ތަރޑް ކަންޓްރީ ރީސެޓުލްމަންޓަށް )އެމީހާ ރަށްވެހިވެފައިވާ ަ
ޤައުމަކަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް( އެދެފިނަމަ އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ،އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮގަރނައިޒޭޝަން ފޯރ
މައިގްރޭޝަން އަދި ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަން ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ރެފިއުޖީސް )ޔޫ،އެން.ސީ.އެޗް.ސީ.އާރް( އާއި ގުޅިގެން ދަނީ
ކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން 2015 ،ވަނަ އަހަރު ސީރިޔާގެ ރައްޔިތަކު ވަނީ ރާއްޖެމެދުވެރިކޮށް ކެނެޑާއަށް ރީސެޓުލްކޮށްފައެވެ.
 .6.3މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ) 17ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއިން އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންޖެހޭ،
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަންތަން އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީއިން ގެންދަނީ ޤަވާއިދުން
ކުރަމުންނެވެ .އަދި ޤާނޫނުގެ ) 17ނ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ލާޒިމްކުރާ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީއިން
ގެންދަނީ ޤަވާއިދުން ހުށަހަޅަމުންނެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ދަށުގައިވާ ކ .ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒާއި،
ކ .ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި ،ކ .މާފުށީގައި ހުންނަ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން އުނގަންނައިދޭ
ކ
ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒާއި ،އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކަ ީ
މގެ ދަށުގައި މީހުން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ތަންތަން ކަމަށް ވާތީ ،އެ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ
އެތަންތަނުގައި ދަޢުލަތުގެ ބެލު ު
ހންގުމާއި ލާއިންސާނީ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އިހާނެތި
ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގައި ،އަނިޔާ ކުރުމާއި ރަޙުމްކުޑަ ޢަމަލު ި
ޢަމަލު ހިންގުމާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބު ދިނުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދައާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،އެކަން މަނާވެގެންވާންވީ
ގ
ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށާއި ،އެކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށް މިޤާނޫނު ެ
ސ
) 36ހ( އިން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސީދާ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ އެއްވެ ް
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ށ
މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ނުދިނުމާއި ،ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަ ް
ގެނެވިފައިތިބި މީހުންނާއިމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ރަނގަޅު ގޮތްތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.
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 .6.4މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ސ ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ،އެ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ) 36ހ( ގައި ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވް ް
އ
މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގައި ،އަނިޔާ ކުރުމާއި ރަޙުމްކުޑަ ޢަމަލު ހިންގުމާ ި
އ
ލާއިންސާނީ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުމާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ދެއްލޭފަދަ އަދަބު ދިނުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަ ާ
ގުޅޭގޮތުންނާއި ،އެކަން މަނާވެގެންވާންވީ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށާއި ،އެކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް
މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނުގެ ބައިތައް ހިމަނާ ،މި މާއްދާގައި ބުނާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
މިގޮތުން ،މި ރިޕޯޓްގެ މުއްދަތުގައި ހިންގާފައިވާ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯހާއި،
ގ
'އެންފޯސްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ އިން ޓްރެފިކިންގ ޕަރސަން އިން މޯލްޑިވްސް' ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ،އަދި  2015ވަނަ އަހަރު ެ
އޭޕްރީލް މަހުން ފެށި ެ
މ
ސ ބޭސިކް ކޯހުގައިވެސް މި މާއްދާއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލާޒި ް
ގން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕޮލި ް
ކުރާ ކަންކަން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.
 .6.5މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ) 36ހ( ގައި ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ،އެ
މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގައި ،އަނިޔާ ކުރުމާއި ރަޙުމްކުޑަ ޢަމަލު ހިންގުމާއި ލާއިންސާނީ
ޢަމަލު ހިންގުމާއި އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުމާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ދެއްލޭފަދަ އަދަބު ދިނުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދައާ ގުޅޭގޮތުންނާއި،
ނގެ
އެކަން މަނާވެގެންވާންވީ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށާއި ،އެކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީ ު
ބައިތައް ހިމަނާ ،މި މާއްދާގައި ބުނާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން މި ރިޕޯޓްގެ
ގ
މުއްދަތުގައި މާލޭ ޖަލުގެ  04އޮފިސަރުންނާއި ،ކ .މާފުށީ ޖަލުގެ  34އޮފިސަރުން އަދި ކ .ހިންމަފުށި އައްސޭރި ޖަލު ެ
 03އޮފިސަރުން ވަނީ ތަމްރީނުކޮށްފައެވެ.
 .6.6ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ) 36ހ( އިން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް މިހާތަނަށް
)ޤާނޫނު ތަސްދީޤު ކުރީއްސުރެ މި ރިޕޯޓް ކުރެވޭ ތާރީޚާއި ހަމަޔަށް( އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެ އޭޖެންސީއިން ކޮށްފައި ނުވާކަން
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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 .6.7ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ) 46ހ( ގައި 'މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ޤަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ 'ކޯޓުން' ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާތީ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ކްރިމިނަލް ކޯޓް އަދި ސިވިލް ކޯޓުން
މ
ސ ޤަވާއިދެއް ހަދާފައިވާނަމަ ،އެ ޤަވާއިދަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީ ް
އެއްވެ ް
ކޯޓްގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ .ނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ކޮމިޝަނަށް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
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 .7ނިންމުން
މިރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ  1ޖުލައި  2014އިން  30ޖޫން  2015ގެ ނިޔަލަށް އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން
ހން އިދާރާތަކުން ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ .މިގޮތުން
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ދަޢުލާތުގެ އެހެނި ެ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޓޯޗަރ އާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކާއި ،ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި،
ވ
ކޮމިޝަނާއި ދަޢުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގިފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،ހިންގާފައި ާ
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްސީލު ހި ަ
މނާފައިވާނެއެވެ.
ނ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަސްދީޤް ކުރުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނާއި ދަޢުލަތުގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ޤާނޫ ު
ތަންފީޒުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ .ނަމަވެސް ޤާނޫނުގައި ވަކި މުއްދަތެއްގައި ކުރަން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމަކާއި
އަދި ވަކިވަކި މުއައްސަސާތަކަށް ކުރަން ލާޒިމް ކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންކަން ނުކޮށް ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަދި ޤާނޫނުގައި
ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު އެ މުއްދަތުގައި މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުމުގައި
ދައުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން އެންމެ އެދެވޭ އެއްބާރުލުން ނުލިބި ،މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ދަތިތަކާއި
ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ޤާނޫނު ތަސްދީޤުވުމަށްފަހު މިހިނގާ ދެވަނަ ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ މުއްދަތުގައި ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް އިން ،މިނިވަންކަން
ގެއްލޭގޮތައް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ

 20ތަނަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ،އެތަންތަން މޮނިޓަރކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޔތަކުގައި އެފަދަ ތަންތާނގައި އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ އަލަމެއް ހިނގާތޯބަލާފައިވާނެއެވެ .އަދި
މިޒިޔާރަ ް
ގވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުންތަކާއެކު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް
އެ މޮނިޓަރިންގ ވިޒިޓްތަކުގައި ފާހަ ަ
ހިއްސާކޮށްފައި ވެއެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މަރުކަޒުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް
އަމާޒުކޮށްގެން އޮޕްކެޓް ސްޕެޝަލް ފަންޑްގެ ދަށުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ވެސް އެން.ޕީ.އެމް އިން ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

ޖުލައި 2015
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ޖަދުވަލު  :1ޤާނޫނުގެ ) 17ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ތަންތަން.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައިތިބި މަރުކަޒުތައް


ޒ
ގ މަރުކަ ު
ހން ެ
ނވާ މީ ު
ށ ބޭނު ް
ހއަ ް
ޚާއްސަ އެ ީ



ލ
ލމާ ެ
ހޔާ  /ވި ި
ގ ި
ކުޑަކުދިން ެ



މ
ސފްހޯ ް
ޭ



ށ
ފ ި
މރުކަޒު  /ކ.މާ ު
ނގެ ަ
ދ ް
އދޭ ކުޑަކު ި
ނނަ ި
ގ ް
އކަތް އުނ ަ
ސ ް
މއި މަ ަ
ތައުލީ ާ



ދ
ފނަ ޫ
ހޔާ  /ށު .
ނ ި
އމާ ް
ޅ ަ
ށ.އަތޮ ު



ޑ
މން ޫ
ވސް ސެންޓަރ  /ތ.ވޭ ަ
އންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރ ި
ލ ެ
ނޑޫ ފެމެ ީ
މ ް
ކޮޅުމަޑުލު ވޭ ަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައިތިބި މަރުކަޒުތައް







ލ
ކ.މާފުށީ ޖަ ު



ލ
ޖ ު
މާލޭ ަ



ލ
މފުށީ ޖަ ު
ހިން ަ



ނ ސެންޓަރ
ނޝަ ް
ލ ޑިޓެ ް
ހުޅުމާ ޭ



ޒ
ރ މަރުކަ ު
ލވެ ި
ށ އަހު ު
ތިލަފު ީ



ދ
ހތަ ޫ
އޑޫ ސިޓީި ،
ނ ސެންޓަރ  /އަ ް
ޑޓޮކްސިފިކޭޝަ ް
އންޑް ި
ނ ެ
ޓޝަ ް
ޑްރަގް ރިހެބިލި ޭ



ސ
ޖން ީ
ގ އެ ެ
ރ ް
ޝނަލް ޑް ަ
ވސް  /ކ.މާލެ ،ނޭ ަ
ޓ ސަރ ި
ކޮމިއުނި ީ



ށ
ފ ި
ހންމަ ު
ޓރު  /ކި .
ނ ސެން ަ
ބލިޓޭޝަ ް
ރހެ ި
އންޑް ި
ނޓް ެ
މ ް
ޑްރަގް ޓްރީޓް ަ



ލއް
އމު ަ
ނސީ ،ޏ.ފުވަ ް
ޖ ް
އ ެ
ގ ޭ
ނލް ޑްރަ ް
ޝ ަ
ސންޓަރު ،ނޭ ަ
ނ ެ
ކސިފިކޭޝަ ް
އންޑް ޑިޓޮ ް
ނޓް ެ
މ ް
ޑްރަގް ޓްރީޓް ަ



ކ
ނ ކްލިނި ް
ގ ް
ގ ަ
ސ ަ
ޖން ީ
ގ އޭ ެ
ރ ް
ޝނަލް ޑް ަ
ނޭ ަ



ލ
ސ  /ވިލިމާ ެ
ޖން ީ
ގ އޭ ެ
ޑރަ ް
ލ ް
ނޝަނަ ް
ޓރުޭ ،
ނ ސެން ަ
ސފިކޭޝަ ް
ލ ޑިޓޮކް ި
ވިލިމާ ެ



ދ
ނ ޫ
ދޫ ި



ހ
ޅވެ ި
އަތޮ ު

އަޕަރނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަން


ނ
ޝ ް
ސޓޭ ަ
ފށި ޕޮލިސް ް
ޅދުއް ު
ހދ.ކު ު



ނ
ޝ ް
ސ ސްޓޭ ަ
އދޫ ޕޮލި ް
ހއ.ދި ް



ނ
ނދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަ ް
ށ.ފު ަ

ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަން


ނ
ޝ ް
ސ ސްޓޭ ަ
ދ ޕޮލި ް
ނ ޫ
ނ.މަ ަ



ނ
ޝ ް
ލސް ސްޓޭ ަ
ޕ ި
ރ ޮ
ރ.އުނގޫފާ ު
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ނ
ޝ ް
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ޝ ް
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އމުލަކު ޮ
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