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 .1ތަޢާރުފު
އ
ރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  190ވަނަ މާއްދާއާ ި
އފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަކީ ދިވެހި ާ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ނ
ލޙުގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  1ވަ ަ
ވނަ އިޞް ާ
އށް ަ 1
ހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ަ
ނންބަރު ި ( 6/2006
ޤާނޫނު ަ
ގ
ނ ެ
ލވޭ ކޮމިޝަނެކެވެ .މިކޮމިޝަ ް
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ  5މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކު ެ
އ
އޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ި
ޢތާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރި ް
މަޤްޞަދަކީ އިސްލާމީ ޝަރީ ަ
ވހިރާއްޖޭގައި
ވގޮތުގެމަތިން ،ދި ެ
ޢހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކާ އެއްގޮތް ާ
ރއްޖެއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މު ާ
ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ާ
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި ،އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
ށ އެހީތެރިވެ ހިތްވަރުދިނުމެވެ.
ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަ ް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް
ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދީ ޖަމްޢިއްޔާކަމުގައިވާ އޭޝީއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް (އޭ.ޕީ.އެފް) ގައި
މެންބަރެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެ ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ މުއައްސަސާއެކެވެ .އަދި އ.ދ ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް
މަސައްކަތްކުރުމަށް ޖެނީވާގައި ޤާއިމުވެފައިވާ މެކޭނިޒަމްގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ
ނލް ކޯޑިނޭޓިން ކޮމިޓީގައި ވެސް ކޮމިޝަން ހިމެނި " "Bސްޓޭޓަސް ވަނީ ލިބިފައެވެ.
މުއައްސަސާތަކުގެ އިންޓަނޭޝަ ަ
ޓ
 14ސެޕްޓެމްބަރ  2005ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކުރި ދި އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސް ް
ރވެފައިވާ
ޓޯޗަރ (އޮޕްކެޓް) ގައި ބައިވެ ި

ދއްގައި އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ
ގ ޞަރަހައް ެ
އލަތެއްގެ ބާރުހިނ ާ
ނ އެ ދަ ު
ދައުލަތަކު ް

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 ް
 2007ޑިސެމްބަރުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ .އަދި  28އޭޕްރިލް  2008ން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ
ފަރާތުން އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ .އަދި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރު )13/2013
ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަދައިން

ރއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް
ދިވެހި ާ

މެކޭނިޒަމް އަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ކަމުގައި ޤާނޫނުން އެކަށައަޅާފައިވެއެވެ.

3

އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް2016 -

ށ
މ ް
ޝނަށް ކުރު ަ
ހރު ފާސް ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުން ކޮމި ަ
ނގެ މަޖިލީހުން  2013ވަނަ އަ ަ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ރައްޔިތު ް
ނ
ގ ވަކިވަކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކު ް
ފއެވެ .މި ޕްލޭންގައި ކޮމިޝަން ެ
ވލެވި ަ
ކއި ޕްލޭނެއް ވަނީ އެކުލަ ާ
ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަ ަ
މނަމުންނެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅާ ،އެކަންކަން ކުރުމަށް އެނުއަލް ވޯކްޕްލޭންގައި ދަނީ ހި ަ
ކޮމިޝަންގައި އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަނެއް ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ.
މި ރިޕޯޓަކީ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  37މާއްދާގެ (ށ) އިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން،
ށ ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އަހަރީ އެންޓި
ށ ކޮމިޝަނަ ް
ފހު ،އާންމުކުރުމަ ް
ށ ަ
ށ ހުށަހެޅުމަ ް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ް
ޓޯޗަރ ރިޕޯޓެވެ .އެހެންކަމުން މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ވާނީ  01ޖުލައި  2015ން  30ޖޫން  2016ގެ ނިޔަލަށް (ރިޕޯޓްގެ
މުއްދަތުގައި) ކޮމިޝަނުން ،އަދި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.

 .2ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް
 .2.1ބަންދުގެ މަރުކަޒުތައް ޢާންމުކުރުން.
މށް
ދތުގައި ބަންދުގައި ބޭތިއްބު ަ
ކރެވޭ މީހުން ތަޙްޤީޤުގެ މުއް ަ
ތހުމަތު ު
ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކުށުގެ ު
ވ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ،ތަޙްޤީޤު ނިމި ޝަރީޢަތް ފެށުމާ ހަމަޔަށް މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ާ
ނ
ދގައި ބޭތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ،ކުޑަކުދި ް
ތަންތަނާއި ،ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެންދެން މީހުން ބަން ު
މށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
އ ބޭތިއްބު ަ
ބންދުގަ ި
ހން ަ
ނތަނާއި ،ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީ ު
ރކޮށްފައިވާ ތަ ް
މށް ތައްޔާ ު
ބަންދުގައި ބޭތިއްބު ަ
ވ
ތންތަނާއި ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުން ާ
ފރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކާއި ،ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ަ
ޓޝަން ަ
ތަންތަނާއި ،ރިހެބިލި ޭ
މ
ތންި ،
ނތަނުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަން ަ
ބންދުކުރެވޭ ތަ ް
ކސިފިކޭޝަނަށް ަ
މީހުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި ،ޑިޓޮ ް
ނކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.
ލނުކުރަންވާ ެ
ފށާތާ  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރު ،ޢާންމުކޮށް ،އިޢު ާ
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
އ
ސޓްރ އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހުެ ،
ށފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނި ް
އަދި މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
އިޢުލާނުކުރާތާ ގިނަވެގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަންތަނުގެ ތަފްސީލާއި ،އެއިން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ތިބި
ނ
ފއެވެ .އަދި މިޤާނޫނުގެ  8ވަ ަ
ކށް ަ
ހޅަންވާނެކަމަށް ވަނީ ބަޔާން ޮ
ޓއް އެކުލަވާލާ ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަ ަ
މީހުންގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭ ރިޕޯ ެ
ގއި ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ކމުގައި ވީނަމަވެސް މި ޤާނޫނު ަ
ކށް އޮތް ަ
ނނެއްގައި އެހެން ގޮތަ ަ
ނ ޤާ ޫ
މާއްދާގައި ވާގޮތުން އެހެ ް
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އސޫލެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ،
ވތަ ު
އދެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ނު ަ
ތ ޤަވާ ި
އއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަ ަ
ޓޯޗަރގެ ޢަމަލަކާ ގުޅުންހުރި ެ
އ
އ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި
ނ ނަމަވެސް  16ޖޫން  2016ގައި ދ .ވާނީގަ ި
ހމަތަކަށެވެ .އެހެ ް
ކށްފައިވާ ަ
މިޤާނޫނުގައި ބަޔާން ޮ
ށ ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .އަދި
ނގެ މަޢޫލޫމާތު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަން ކޮމިޝަނަ ް
ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާފައިވާ ތަ ު
ނތަނުގެ ރިޕޯޓް
ލންކޮށްފައިވާ ތަ ް
ނ މިނިސްޓަރު ޢާންމުކޮށް އިޢު ާ
ށ ް
ނނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
 10ޖުލައި  2016ގައި ޤާ ޫ
ނފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް
ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު ،މިރިޕޯޓްގައި ދ .ވާނީ ހިމަ ާ
އޓިއިރު އެ
ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޒުކަޒެއްގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފެއް  2015ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޫބަރ މަހު ބަންދުކޮށްފައި ބެހެ ް
މަރުކަޒަކީ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ ޢާންމުކޮށް އަދި

ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ބަންދުގެ

ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ފއި ނުވާތަނެއްކަން ކޮމިޝަނަށް ާ
މަރުކަޒުތަކުގެ ލިސްޓްގައި ( 15ނޮވެމްބަރ  2015ގައި) ހިމެނި ަ

 .2.2ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާގުޅޭ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުން
ނ
ތން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ކަންކަ ް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ވނީ
ވނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ޤަވާއިދެއް ަ
ނން ަ
މ އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޝަ ު
ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާ ު
ޑްރާފްޓްކޮށްފައެވެ.
ނ
މތި ް
މއްދާގައި ބުނާ ގޮތުގެ ަ
ނނަށް މި ާ
ތބޭމީހު ް
ށހެޅޭ ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގައި ބަންދުގައި ި
ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
ސިއްޙީޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ދިމާވާ

އެންމެބޮޑު

ދައްޗެއްގެ

ގޮތުގައި

ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ

ޑޮކްޓަރަށް

ދެއްކުމަށް

މކަމާއި ގުޅޭ އިދާރީ ކަންކަން
ލން ޖެހޭކަމަކީ ި
ތން ފާހަގަކޮށް ަ
ލސްތަކެއް ކުރިމަތިވުމެވެ .މިގޮ ު
އ ަ
އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯދުމުގަ ި
ހަމަޖައްސަން ޖެހެނީ ޕޯޓަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ވާއިރު އެކަމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި
ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކޭ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 .2.3މެޑިކޯލީގަލް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާންކުރާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް (މެޑިކޯލީގަލް ރިޕޯޓް) ޤާނޫނުގައިވާ ހުރިހައި
ދ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއެކު
ނ ީ
ދ އިންދިރާ ގާ ް
ފ ހެލްތު އަ ި
ލވާލުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ގތަށް އެކު ަ
މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭ ޮ
ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ،މެޑިކޯލީގަލް ރިޕޯޓްގެ ފޯމެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ،ފިލިޕީންސްގެ ކޮމިޝަން އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް އަށާއި
5
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އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ 'ރިޑެރެސް' އަށް ކޮމެންޓްކުރުމަށް ފޮނުވާ،
ހ މަރުކަޒުތަކެއްގައި އެ ރިޕޯޓް
ގން ފޯމެޓް ފާސްކޮށް ،ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރި ާ
އެފަރާތުގެ ލަފާވެސް ހިމަނައި ެ
ފއެވެ.
ށ ަ
ބޭނުންކުރަން މިހާރު ވަނީ ފަ ާ

 .2.4އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ދެވޭ ނަފްސާނީ ،އިޖްތިމާޢީ ފަރުވާއާއި އެހީތެރިކަން
ތރޭގައި ،ރާއްޖޭގައި ޓޯޗަރގެ
ތ  1އަހަރު ދުވަހުގެ ެ
ރން ފަށާ ާ
ޤނޫނަށް ޢަމަލުކު ަ
ނނުގެ ( 34ހ) ގައި ،މި ާ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާ ޫ
ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާދީ ،ޤަދަރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އަލުން އުޅެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ
ޕްރޮގްރާމްތައް ޞިއްޙަތާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ ކަމުގައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޖނެރަލްގެ އޮފީހާއި ،ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން އެކަށައަޅައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.
ހެލްތާއި ،އެޓަރނީ ެ
އެހެންނަމަވެސް މި މަސައްކަތް އަދި ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

 .2.5އެހެން ގައުމަކަށް ފޮނުވައި ނުލުން
އމަކަށް ފޮނުވާލެވޭ ބިދޭސީއަކު
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި މިމާއްދާގެ ދަށުން އެހެން ޤަ ު
ށ އެކަމާއި ގުޅޭ
ކން ބަޔާންކޮ ް
ބދޭ ރައްކާތެރި ަ
ކއި އެމީހަކަށް ލި ި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަލަހައްޓާއިރު ،އެމީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތަ ާ
ށ އެކުލަވާލާފައެއް ނުވެއެވެ.
ވސް އެފަދަ ޤަވާއިދެއް މިހާތަނަ ް
ލން ވާނެކަމަށް ބަޔާކޮށްފައިވީނަމަ ެ
ޤަވާއިދެއް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާ ަ

 .3ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް
ގ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޓޯޗަރއާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަން ެ
ޓ ޓޯޗަރ ސެކްޝަން' އަށް މި ރިޕޯޓްގެ މުއްދަތުގައި ގިނަ
އިންވެސްޓިގޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި އުފައްދާފައިވާ 'އެން ި
ޢަދަދެއްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ،އެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
ކގުޅޭ ތަފުސީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
މިގޮތުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަ ާ
 3.1ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
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ނ  01ޖުލައި  2015އިން  30ޖޫން  2016ގެ ނިޔަލަށް  55މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހައްޔަރުކުރުމުގެތެރޭގައި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހު ަ
ށހަޅާފައިވާ  42މައްސަލައާއި،
ހ ަ
ގއި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ު
ކށްފައިހުރި މަރުކަޒު ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ  10މައްސަލައާއި ،ބަންދު ޮ
މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމާ ގުޅުންހުރި  1މައްސަލައާއި ،ތަޙްޤީޤުގައި ސުވާލުކުރުމާ ގުޅުންހުރި  1މައްސަލަ އަދި ބިދޭސީއަކު
އޭނާގެ ގައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފިނަމަ ،އެގައުމުގެ ޖަލުގައި ޓޯޗަރކުރާނެކަމުގެ ބިރު އޮތްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 1
މައްސަލައެވެ.

ތާވަލް  01 :3ޖުލައި  2015އިން  30ޖޫން  2016ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޓޯޗަރ
މައްސަލަތައް
ބާވަތް

އަދަދު

ހައްޔަރުކުރުމުގެތެރޭގައި ޓޯޗަރ ކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައި ހުރި މައްސަލަތައް

10

ބަންދުކޮށްފައިހުރި މަރުކަޒުގައި ޓޯޗަރ ކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް

42

މުޒާހަރާ

ކޮންޓްރޯލް

ކުރުމުގައި

ޓޯޗަރ

ކުރިކަމަށް

ބުނެ

ހުށަހަޅާފައި

ހުރި

މައްސަލަތައް
ތަޙްޤީޤުގައި ސުވާލުކުރުމުގެތެރޭގައި ޓޯޗަރ ކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައި ހުރި
މައްސަލަތައް
ބިދޭސީއަކު އޭނާގެ ގައުމަށް އަނބުރާ

ފޮނުވާލައިފިނަމަ ،އެގައުމުގެ ޖަލުގައި

ޓޯޗަރކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތް މައްސަލަ

1

1

1

ނ  01ޖުލައި  2015އިން  30ޖޫން  2016ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 55
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
މައްސަލައިގައި އެމީހުންނާމެދު ޓޯޗަރ ގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ  69ފަރާތްތެއް ހިމެނެއެވެ .އެއީ
ހައްޔަރުކުރުމުގެތެރޭގައި ޓޯޗަރ ކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  10މައްސަލައިގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވި  13ފިރިހެނުންނާއި،
ބަންދުކޮށްފައިހުރި މަރުކަޒުގައި ޓޯޗަރ ކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  42މައްސަލައިގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވި 49
ފިރިހެނުންނާ އަދި  18އަހަރުން ދަށުގެ  3ފިރިހެން ކުދިންނާއި ،މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅުންހުރި  1މައްސަލައިގައި ޓޯޗަރގެ
7
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ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވި ފިރިހެނަކާއި ،ތަޙްޤީޤުގައި ސުވާލުކުރުމާ ގުޅުންހުރި  1މައްސަލައިގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވި 2
ފިރިހެނުންނާއި ،ބިދޭސީއަކު އޭނާގެ ގައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފިނަމަ ،އެގައުމުގެ ޖަލުގައި ޓޯޗަރކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތްކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފިރިހެނެކެވެ.

ޝނަށް ހުށަހެޅުނު ޓޯޗަރއާ ގުޅުންހުރި  55މައްސަލަ ރައްދުވާ މުއައްސަސާތަކަކީ މޯލްޑިވްސް
މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮމި ަ
ޕޮލިސް ސަރވިސް ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަދި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން
ކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކެވެ .މީގެ ތެރެއިން  48މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ރައްދުވާއިރު 06 ،މައްސަލަ
ނ
ރައްދުވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށެވެ .އަދި  1މައްސަލަ ރައްދުވަނީ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  42ވަ ަ
ފއިވާ މުއައްސަސާތަކަށެވެ.
މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ކޮށް ަ

މ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުނު  55މައްސަލަ ރައްދުވާ ތަންތަނެވެ.
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ި
8
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މައްސަލައިގެ

ތަން

އަދަދު

މާލެ ޖަލު

05

އައްސޭރި ޖަލު

1

މާފުށީ ޖަލު

1

ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް

2

އިސްކަންދަރުކޮށި

1

ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

1

އަތޮޅުވެހި

2

ގއ.ވިލިގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

5

ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

7

ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

2

ގދ.މަޑަވެލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

1

ގއ.ކޮލަމާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

1

ޏ.ފުވައްމުލައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

12

އދ.މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

2

ހއ.ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

1

ގއ.ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

1

ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

1

ގަލޮޅު ވިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

1

ކ.މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

1

މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ބޯޓެއްގައި

1

މާލޭގައި އޮތް މުޒާހަރާއެއް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި

3

ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

2

9
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އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މުއައްސަސާތައް (ބިދޭސީއެއްގެ މައްސަލަ)

1

އ
ނ  01ޖުލައި  2015އިން  30ޖޫން  2016ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށްފަ ި
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ނިންމާފައި ވަނީ ޖުމްލަ  65މައްސަލައެވެ .އެއީ  01ޖުލައި  2015ގެ ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ  19މައްސަލައާއި މި ރިޕޯޓުގެ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުނު  46މައްސަލައެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމާފައިވާ  65މައްސަލައިގެ ތެރެއިން
ފއިނުވެއެވެ.
ކމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވެ ަ
އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ޮ

 3.2މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ދަޢުވާކުރުން
އ
ނންމާފަ ި
ށން  01ޖުލައި  2015އިން  30ޖޫން  2016ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށްި ،
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ވަނީ ޖުމްލަ  65މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް
މށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފޮނުވާފައެއްނުވެއެވެ.
ސާބިތުވެފައި ނުވާތީ ދަޢުވާކުރު ަ

 3.3ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ސާބިތުކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް
ނ
ނ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ދުވަހުންފެށިގެ ް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
 03މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަޔަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމުމަށް މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމް
ކުރެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އަންނަނިވި ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުން ދިއުމަކީ މިފަދަ
ށ
މައްސަލަތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ،ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނަ ް
ދަތިވާ ސަބަބުތަކެވެ.

މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ނެތުން.
10

އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް2016 -

-

ނ ފިޔަވައި އެކަން ހިނގިތަން ފެނުނު ހެކިން ނެތުމާއި،
ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނު ް
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެފަދަ ކަމެއް ހިނގިކަން އެނގެން ނެތުމާއި ،މެޑިކަލް ރިޕޯޓްތަކުން އެކަން ފާހަގަކުރެވެން ނެތުމާއި،
އެކަން ކުރިކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އެކަން ކުރިކަމަށް އިންކާރުކުރުން.

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ޖަލުތަކުގައި ސީސީޓީވީ ގާއިމުކުރެވިފައިނެތުން.
-

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ޖަލުތަކުގައި ސީސީޓީވީ ގާއިމުކުރެވިފައިނެތުމުން ވީޑިއޯ ފޫޓޭޖް ލިބެން ނެތުމާއި ،ސީސީޓީވީ
އއް މައްސަލަތަކުގައި
ނ ،ބަ ެ
ކެމެރާ ހުންނަ މަރުކަޒުތަކުގައިވެސް ރެކޯޑިންގ ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަ މުއްދަތު ކުރުވުމު ް
ރެކޯޑިންގ ނުލިބުން.

މައްސަލަ ނިންމުމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި މުއްދަތު އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ކުރުވުން.
-

03

ނނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރު ،އެމުއްދަތަކީ ބައެއް
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ނިންމުމަށް ޤާ ޫ

މައްސަލަތަކުގައި

މަޢުލޫމާތު

ހޯދުމަށް

އެކަށީގެންވާ

ދތަކަށް
މުއް ަ

ނުވުން.

ގތުން
މި ޮ

ބއެއް
ަ

ހާލަތްތަކުގައި

ލބުމާއި،
އބާރުލުން ނު ި
ށހަޅާ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ އެ ް
ނލިބި ލަސްވުމާއި ،މައްސަލަ ހު ަ
މުއައްސަސާތަކުން މަޢުލޫމާތު ު
ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން
ބން.
ތަޙްޤީޤަށް ނުލި ު

އަތޮޅުތަކުން ހުށަހެޅޭ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން.
-

އަތޮޅުތަކުން

ށހެޅޭ
ހު ަ

އ
ބައެ ް

މައްސަލަތަކުގައި

ނގެ
ކޮމިޝަ ް

ފަރާތުން

ޒިޔާރަތްކޮށް

އނިޔާ
ަ

ލިބޭ

ރތާއި
ފަ ާ

ށ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ
ނނަ ޒަޚަމްތަކުގެ ފޮޓޯ ނުލިބުމާއި ،ގިނަ ފަހަރަ ް
ބައްދަލުނުކުރެވޭތީ ،ބޭރުފުށުން ފެންނަން ހު ް
ނނަނީ ކާކުކަން ނޭނގުމާއި އަދި އަނިޔާގެ ކުޑަބޮޑުމިން
އ ސާފުނުވުމާއި ،ފޮޓޯއިން ފެ ް
ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ފޮޓޯ/ވީޑި ޯ
ނޭނގުން.

ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަފުސީލު މަޢުލޫމާތު މެޑިކޯލީގަލް ރިޕޯޓްތަކުގައި ރެކޯޑް ކުރެވެމުން ނުދިއުން.
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އ ބާވަތުގެ ޓޯޗަރގެ
ބހޭ ޑޮކްޓަރުންކަމަށްވުމުން ބައެ ް
ކ ެ
ގިނަ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ ޢާންމު ބަލިތަ ާ
ލސްޓް ޑޮކްޓަރުންނަށް
ކމާއި ،އޭގެ ބަދަލުގައި ސްޕެޝަ ި
ކލީގަލް ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ަ
ޢަމަލާ ގުޅޭ ތަފްޞީލްތައް މެޑި ޯ
ދއްކޭކަމާއި އަދި ދެއްކޭ
ދެއްކުމަށް ރިފަރކުރެވި އެހެންނަމަވެސް ރިފަރކުރެވޭ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނަށް ނު ެ
ޙާލަތްތަކުގައި ވެސް ދެއްކިފައިވާކަން އެނގެން ނެތުން.

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔެކިއުންތައް ގަވާއިދުން ނުބެލެހެއްޓުން
-

ވ މީހުންގެތެރެއިން  24ގަޑިއިރު ހަމަވުމުގެކުރިން
ހުށަހެޅޭ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދެ ޭ
ދޫކޮށްލެވޭ

ފަރާތްތަކާގުޅޭ

ޢލޫމާތު
މަ ު

ބައެއް

އ
ޙާލަތްތަކުގަ ި

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގައި

ލިޔެކިޔުމުން

ތ
ހއްކަން ޔަގީންކުރެވޭ ލިޔެކިޔުމެއްނެތުމާއި ،އެވަގު ު
ވނު މީ ެ
ހއަކީ ބަންދަށް ގެންދެ ު
ބެލެހެއްޓިފައި ނުހުރުމުން އެމީ ާ
ދތިވުން.
ހންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ަ
އެތަނެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލު ު

ހެކިންގެ ގޮތުގައި ބުނާ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނުލިބުން
-

ނ މީހުންގެ ފުރިހަމަ ނަން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް
ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭއިރު މަންޒަރު ފެންނާނެކަމަށް ބު ާ
އމީހާއަކީ ކާކުކަން ހޯދަން ދަތިވުން.
ނޭނގުމާއި ،ވަނަން ބުނުމުން ެ

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތަކުގައި މެޑިކަލް އެކްސްޕަރޓެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ދަތިވުން
-

ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާ ލިބޭފަރާތާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރާއިރު ،މެޑިކަލް އެކްސްޕަރޓެއް ހުރުން
މުހިންމުކަމާއި ،މެޑިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަނެއް ހެދި އެކްސްޕަރޓް އޮޕީނިއަން ތައްޔާރުކުރެވިއްޖެނަމަ އެއީ ބުރަދަންހުރި
ހެއްކަކަށް

ވުން.

އަދި

މައްސަލަތަކުގައި

ކޮމިޝަނުން

ހޯދާ

މެޑިކޯލީގަލް

ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި،

ބޭސްފަރުއާގުޅޭ

ލިޔެކިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް މިނިވަން ޑޮކްޓަރަކު ދެއްވާ މެޑިކަލް އޮޕީނިއަން މުހިންމުވުން.

ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ އޮފިސަރުންނަށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާ ހުނަރު ލިބިފައިނުވުން.
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-

މ
ތަޙްޤީޤުކުރާ އޮފިސަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ލިބިފައި ނުވުމުން ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް އެން ެ
އެދެވޭގޮތެއްގައި ތަޙްޤީޤްކޮށް މައްސަލަ ބެލުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވުން .މިގޮތުން ޓޯޗަރގެ މައްސަލަ ރައްދުވާ
ވން.
ޢލޫމާތު ހޯދައިގަތުމަށް އުނދަގޫ ު
ބނުންވާ މަ ު
ފަރާތުން ތަޙްޤީޤަށް ޭ

 .4ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނާއި ގުޅިގެން
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ނކަށް ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް
އބާ  12ތަ ަ
ލތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބަންދުގައި ބައިތި ް
މިނިވަންކަންގެއްލޭ ގޮތަށް ދައު ަ
މެކޭނިޒަމްގެ ފަރާތުން  1ޖުލައި  2015އިން  30ޖޫން  2016ގެ ނިޔަލަށް  13ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ .މިޒިޔާރަތްތަކުގައި
އވާނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ޕޮލިސް
ތބަލާފަ ި
ރޖައިގެ އަލަމެއް ހިނގާ ޯ
އެފަދަ ތަންތާނގައި އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަ ަ
ސްޓޭޝަންތަކަށް އަދި  2016ވަނަ އަހަރު ޏ.ފުވައްމުލަކު ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް ކުރި
އވާނެއެވެ.
ޒިޔާރަތްތަކުގައި އެތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ސެޝަންތައް ނަގައިދީފަ ި

 4.1އެން.ޕީ .އެމްއިންކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކާއި އެޒިޔާރަޔްތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 1 :ޖުލައި  2015އިން 30
ޖޫން  2016ގެ ނިޔަލަށް
ނށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.
މަތީގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަ ަ
#

ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ތަން

ޒިޔާރަތް ކުރި ތާރީޚް

1

މާލޭ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް

 30ޖުލައި  2015އަދި  5އޭޕްރިލް 2016

2

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް

 11އޯގަސްޓް 2015

3

އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ފޯރ ޗިލްޑްރަން (އީ.ޓީ.ސީސީ)

 17ނޮވެމްބަރ 2015

4

ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 28އޮކްޓޯބަރ 2015

5

މާލޭ ޖަލު

 18،17 ،14ޖަނަވަރީ 2016

6

ހުޅުމާލޭ ހާފްވޭ ހައުސް

 26ޖަނަވަރީ 2016
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7

ކ.ފޭދޫ ފިނޮޅު ކަސްޓޯޑިއަލް

 29މާރިޗު 2016

8

ކ.މާފުށީ ޖަލު

 27،26އޭޕްރިލް 2016

9

ފިޔަވަތި

 12މެއި 2016

10

ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 17 ،16މެއި 2016

11

ޏ.ފުވައްމުލަކު ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ

 18،17މެއި 2016

12

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ،ކ.ގުރައިދޫ

 24މޭ 2016

މާލޭ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް


މި ކަސްޓޯޑިއަލަށް ވައްދާ މީހުން ބަލާފާސް ކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާކަމާއި ،މިކަސްޓޯޑިއަލްގައި
ގާތުން ބަލާފާސްކުރެވެމުންދަނީ ،ބަންދުމީހުންގެ ޢަމަލުތަކާއި ހައްޔަރަށް ގެނެވުނު ސަބަބާއި ،މިއީ ކޮންމެހެން ކުރުން ލާޒިމް ގާތުން
ބަލާފާސްކުރުމެއްތޯ ބެލުމެއްނެތި ،ބަންދުމީހުންގެ އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ ގޮތަކަށްކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ހުރިހާ ގޮޅިއެއްވެސް ވަރަށް ހޫނުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހުގައި ،ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރެ ތަނުގެ ގޯތިރެތޭގައި ހުންނަ ތަނަކަށް ވައްދާ އަތާއި ފައިގައި ކްރޮސްކޮށް
ބިޑި އަޅުވައި ތަޅުންގަނޑު މަތީގައި ބަންޑުން ބާއްވައި މުވައްޒަފަކު ބޫޓުން ގައިގައި ޖަހައި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު
ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ.



ގިނަ ގޮޅިތަކުގައި ހުރި ބޮކިތައް ރަނގަޅު ނަމަވެސް  3ވަނަ ގޮޅީގައި ހުރި  2ބޮކިވެސް ހުރީ ހަލާކުވެފައެވެ .މިހެންކަމުން މިގޮޅިއަށް
ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ތަކުގައި އެކަށީގެންވާގޮތަށް އަލިނުވާކަން ބަންދުގައި ތިބި މީހުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.



އެއްވެސް ގޮޅިއެއްގެ ފާޚާނާގައި ފްލަޝް ޓޭންކެއް ނެތެވެ .ފާޚާނާ ފްލަޝް ކުރަނީ ޓަށްޕަކަށް ނޫނީ ބުރިކޮށްފައި ހުންނަ ހަމަކަށް
ފެންއަޅައިގެންނެވެ .ދެ ގޮޅިއެއްގައި މި ޓައްޕު ނުވަތަ ހަމުގެތެރެއިން ފެންނެގުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އެއްޗެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ހުރިހާ ގޮޅިއެއްގައިވެސް ފެންވެރުމަށް ހުންނަ މާގަނޑު ހަލާކުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ޓައްޕު ނުވަތަ ހަމުގެތެރެއަށް ފެންއަޅައިގެން
ފެންވެރުމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.



ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތަކެތި ހުންނަނީ ތަޅުނގަނޑު މަތީގައި ކަމަށާއި ،މިތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ގޮޅީގެ ތެރޭގައި ވަކި ޚާއްޞަ ތަނެއް
ނުހުރެއެވެ.



މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުގައި  6ދުވަސް އަދި  7ދުވަސް ވެފައި ތިބި މީހުން ތިބި އިރު އެ މީހުންނަށް ޢާއިލާއަށް ފޯންކޯލް ކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު ދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމްގައި ގަވާއިދުން މަޢުލޫމާތުތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން
ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯދަން ވަރަށް ދަތިވާ ކަމަށާއި ،އެޕޮއިންޓްމަންޓް ލިބިގެން މީހާ
ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ޖެހޭއިރު ބައެއްފަހަރު ވެހިކަލެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ކެންސަލްވާކަމަށް މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.




ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ހިނގާލަން ނުވަތަ ކަސްރަތުކޮށްލަން ގޮޅިން ބޭރަށް ނުނެރޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބަންދުކުރިކަން

ބަންދުގައި

ހުންނަ

މީހާގެ

ޢާއިލާއަށް

އެންގިކަން

އެނގޭނެގޮތަށް

ރެކޯޑްކޮށްފައި

ކަސްޓޯޑިއަލްގައި

ނެތްކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.


މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މީދަލާއި އެކި ކަށިޖަހާ ބާވަތްތަކުގެ ދިރޭ ސޫފި ގިނައިން އުޅޭކަމަށާއި ،މިފަދަ ސޫފި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ
ގަޔަށް ކަށި ޖަހާކަން ބަންދުގައި ތިބި މީހުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
 2015ވަނަ ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ކުއިކް ރިޕޯޓް ވަނީ 2015

އޯގަސްޓް

 2ވަނަ ދުވަހު މި ކަސްޓޯޑިއަލާ ޙިއްޞާ ކުރެވިފައެވެ.

އަދި ފުލް ރިޕޯޓް ވަނީ  2016މާރިޗު  19ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް

އެފެއާޒް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ހިއްޞާކޮށްފައެވެ.

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް


ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހު ކޮމިޝަނުން ވަކިންވަކިން އިންޓަވިޔުކުރި ބައެއް މީހުންވަނީ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް
މުވައްޒަފުން ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާ ބޭއަދަބީ ބަހުން މުޢާމަލާތްކުރާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ .އަދި އިންޓަވިޔުކުރި އެކަކު ވަނީ އޭނާ
ކްރޮސްކޮށް ބިޑި އަޅުވައި ،ގައިގައި ތަޅާ ހެދިކަމަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޓީމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ .މީގެ އިތުރުން އިންޓަވިޔު ކުރެވުނު އެހެން
ފަރާތަކުން އެކަކު ވަނީ ކުށެއް ކުރީއޭ ކިޔާފައި އޭނާ ގޮޅިން ނެރެ އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،ބައެއް ފަހަރު ގޮޅީގެ ދޮރުތެޅުވީއޭ ކިޔާފައި
ގޮޅީގެ ދޮރުގަ ނުތަޅުވާ މީހުންވެސް ގޮޅިންބޭރަށް ނެރެ އަދަބު ދޭކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ.



ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން އެކަހެރި ކުރާއިރު އެކަން އެމީހެއްގެ ސެލް ލޮގްގައި ރިކޯޑްކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބަންދުގައި ހުރި މީހާއަށް،
އެމީހާ އެހެން މީހުންނާ އެކަހެރިކޮށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭ ސަބަބާއި ،އެގޮތަށް ބަހައްޓާނެ މުއްދަތު ހާމަކޮށްދީފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
15

އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް2016 -



ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާ ބަންދު މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ތަފްޞީލީ ޤަވައިދެއް ތަނުގައި ނެތްކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ތަނުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ބައިތިއްބާފައި ތިބެނީ ވަކިނެވެ.



ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ މީހުން ތިބެނީ އެމީހަކު ކުރި ކުށުގެ ބާވަތުން ނުވަތަ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބެލުމަށްފަހު ގިންތިކޮށް
ވަކިކޮށްފައި ނޫންކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގިންތިކޮށް ވަކިކުރެވިފައިވާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.



ބަންދުގައި ތިބި ބިދޭސީން ވަނީ އެމީހުން ލައްވާ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ލިޔެކިޔުންތައް ދިވެހިބަހުން
ހުރެމެ އެތަކެތީގައި ވަނީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އެމީހުންނަށް ދޭހަކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށް ޒިޔާރަތްކުރި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.



 18އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެންކުދިން ތިބީ ޔުނިޓް  6ގައި ހުރި ހަތަރު ގޮޅީގެ ތެރެއިން ގޮޅިއެއްގައެވެ .މިގޮޅިއާއި އިންވެގެން ދެ
ފަރާތުގައި ބޮޑެތި މީހުން ތިބޭ ގޮޅިހުރުމުން އެގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ނުފެނުނު ނަމަވެސް ދައްކާ ވާހަކަ މިގޮޅީގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް
އަޑުއިވެއެވެ.



މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތަފާތު ބަލިތަކުގެ މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުންދާއިރު ކްލިނިކްގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ސްޓެރައިލް ކުރުމަށް
ސްޓެރަލައިޒަރއެއް ނެތްކަން ޒިޔާރަތުގެ ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ޞިއްޙީ އާލާތްތައް ރައްކާކޮށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތާއި
ޚިލާފަށް މިތަކެތި މެޑިސިން ޓްރޯލީ މަތީގައި ހާމައަށް ބަހައްޓައިފައިވާކަން ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހު ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ބަންދުގައި ހުންނަ މީހެއްގެ އިނާޔަތް ކަނޑާ ނުލާނަމަ ހަފުތާއަކު އެއްދުވަހު  30މިނިޓަށް ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރެކަމަށް މަޢުލޫމާތު
ދީފައިވީނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ  65ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދައިން މަސައްކަތްނުކުރާ ކޮންމެ
ބަންދުމީހަކަށް މޫސުން ތަންދޭނަމަ ދުވާލަކު މަދުވެގެން  1ގަޑިއިރަށް ކަސްރަތުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނުން ބޭރަށް
ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



ދިރޭ އެކިއެކި ސޫފި އަދި މީދާ ފަދަ ތަކެތި ގޮޅިތަކަށް ވަންނަކަން ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.



ޔުނިޓް  3އަދި  4ގެ ގޮޅިތައްހުރީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ގުދުރަތީ އައްޔާއި ސާފުވައި ދައުރުވާފަދަ ގޮތަކަށް ފަރުމާކުރެވިފައެއްނޫނެވެ.
އެހެންކަމުން ގޮޅިތެރެ ވަރަށް ހޫނުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



މުވައްޒަފުން މަދުކަމުން ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ގަވާއިދުން ހިނގާލަން ނުވަތަ ކަސްރަތުކޮށްލުމަށް ގޮޅިންބޭރަށް ނެރުމަށް ދަތިވާކަމަށް
މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.



ފުލުހުންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލަށް ނެރޭ ޤާނުނޫތަކާއި ފުލުހުންގެ ގަވާއިދުތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ
މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކޮށްފައި ނުވާކަން ޒިޔާރަތުގެ ޓީމުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
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ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
 2015ވަނަ ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ކުއިކް ރިޕޯޓް ވަނީ 2015

އޯގަސްޓް  13ވަނަ ދުވަހު މި ކަސްޓޯޑިއަލާ ޙިއްޞާ ކުރެވިފައެވެ.

އަދި ރިޕޯޓް ވަނީ  2016އޭޕްރިލް  10ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް
އެފެއާޒް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ހިއްސާކޮށްފައެވެ .އަދި

 2016މެއި  31ވަނީ  2015ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ދޫނިދޫ

ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތަކާގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްއާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.

މާލޭ ޖަލު


މާލެ ޖަލުގެ ކެޕޭސިޓީ އަކީ  100ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،މިޖަލުގައި ޒިޔާރަތް ކުރިއިރު  177މީހުން ބަންދުގައިތިއްބެވެ.



އެހެނިހެން ޖަލުތަކުން ބޭސްފަރުވާއަށް ގެންނަ ގައިދީންގެ ތެރެއިން ،ފަރުވާ ނިމެންދެން ޖަލުގައި މީހުން މަޑުކުރާ ގޮޅި ކަމުގައިވާ
ޔުނިޓް  2( 1މީހުންގެ ޖާގައިގެ ގޮޅިއެއް)ގެ ފުރަތަމަ ގޮޅީގައި މީހުން ތިބުމަށް އެކަށީގެންނުވާ މިންވަރަށް ގައިދީން ބަންދުކުރެއެވެ.
އަދި  2016ޖެނުއަރީ  18ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނުން މި ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރިއިރު މިގޮޅީގައި  15މީހުން ތިއްބެވެ.



ޖަލު ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރުމުގެ ގޮތުން ،ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި ،ތަޙްޤީޤަށް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި،
އަރުވާލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ހުރިއިރު ،މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން މި ޖަލުގެ
އެކިއެކި ޔުނިޓުތަކުގައި ތިބިކަމާއި ،އަދި މިޖަލަކީ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛްކުރުމަށް ގައިދީންބަންދުކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޖަލަކަށް
ވީހިނދު ،މިޖަލުގައި ތަޙްޤީޤު ނިމިފައިވާ މީހުންނާއި ،ޝަރީޢަތް ފެށި ،ޙުކުމްކުރަންދެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކުރުމަށް
ކަނޑަޅާފައިވާ މީހުން މަސްހުނިވާގޮތަށް ބައިތިއްބާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ގައިދީން ޕްރިޒަން އެންޑް ޕެރޯލް ޤާނޫނުގައި
ބަޔާންކުރާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ގިންތިކޮށް ވަކިކުރެވިފައިނުވެއެވެ.



ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުން ގައިދީން ޖަލުގައި ތިބޭ މުއްދަތުގައި އެ މީހުންނަށް ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ގޮޅިން ބޭރަށް ނުކުމެ ހިނގާލުމުގެ ފުރުސަތާއި ،ކަސްރަތުކޮށްއުޅުމުގެ ފުރުސަތު ،މާލެ ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނާއި
ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންނުދެއެވެ .މާލެ ޖަލުގެ އެނެކްސް ( 1ރިމާންޑް ޖަލުގައި) ތިބި ގައިދީންގެ ތެރެއިން ޑޮކްޓަރު
ލަފާދީގެން ހިނގުމަށް ނެރޭ ގައިދީން ތިބިކަމާއި ،އެހެންނަމަވެސް މި ޔުނިޓުގައިވެސް އެހެން ގައިދީންނަށް ހިނގުމަށް ފުރުސަތު
ނުދެއެވެ.
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ގައިދީން އެކަހެރިނުކުރާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް ،ޖަލުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުންނާއި ،ގައިދީންނާ ކުރެވުނު
އިންޓަވިއުތަކުން،

އަޚްލާޤީ

ފިޔަވަޅެއްގެ

ގޮތުން

އެކަހެރިކޮށް

ގައިދީން

މިޖަލުގެ

ގޮޅިތަކުގައި

ވަކިން

ބަންދުކުރަމުންދާކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.


ގައިދީންނަށް ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް މި ޖަލުގައި ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ގައިދީން ޚާއްސަ
ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ކުރީ އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު އަވަސް ވެފައިވާކަމާއި ،ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ އެހެން ދުވަސްތަކުގައި
ޑޮކްޓަރެއް ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ ،ގައިދީން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރަށް
ދެއްކުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރު ލިޔެދޭ ބޭސް ގައިދީންނަށް ލިބުމުގައި ގިނަދުވަސް ތަކެއް ނަގާކަމަށް މެޑިކަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ
މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުންނާއި ގައިދީންނާ ކުރި އިންޓަރވިއުތަކުންނާއި ލިޔެކިއުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ގޮޅީގައި ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުއިރު ،ހުރިހާ ގޮޅިތަކުގައި ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ ގިނައިން ގައިދީން ތިބިއިރު،

މާލެ ޖަލުގައި ގައިދީން

ފެންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ އިސްކުރު ހުންނަނީ ފާޚާނާ އެތެރޭގައިކަމުން ،ގައިދީއަކު ފާޚާނާ ބޭނުންކުރަމުންދާ ވަގުތު ،ފެންބުއިމަށް
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މަޑުކުރަންޖެހޭކަމާއި ،އަދި ފާޚާނާ ތެރެއަށް ވާގޮތަށް ހޮޅި އިނުމުން ހޮޅި ވަރަށް ނަޖިސްވެފައިވާކަމާއި ،މިހެންކަމުން
ގައިދީން ފަކުރުން ފެންނުބޮއެ ތިބޭކަން މާލެ ޖަލުގެ ބައެއް ގައިދީން ވަނީ ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން އެތަކެއް
ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކެށް ނުކުތުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.


އިޖުތިމާއީ ހޭލުންތެރިކަމާއި ޢާންމު މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އެއްވެސް ފޮތެއް ،ނޫހެއް ،މަޖައްލާއެއް ކިޔާލުމަށް ގޮޅިއަށް ނުވެއްދެއެވެ.



ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތާ  8އަހަރު ވެފައިވާއިރު ،އަލަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމުގެ
ކުރީން ބައިވެރިވާ އެންޓްރީ ލެވެލް ތަމްރީން ފިޔަވާ އިތު ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކޮށްފައިނުވެއެވެ .އަލަށް ފާސްކުރެވުނު
ޕްރިޒަން އެންޑް ޕެރޯލް ޤާނޫނާއި އެންޓި ޓޯޗާރ ޤާނޫނު އަދި މި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހެދިފައިވަ ގަވާއިދުތަކަށް ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން
ގަވާއިދުން އަހުލުވެރިކުރެވެމުންނުދާކަން މުވައްޒަފުން ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
 2016ވަނަ ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ކުއިކް ރިޕޯޓް ވަނީ 2016

ޖަނަވަރީ 20

ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް

ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާ ކުރެވިފައެވެ.
ހުޅުމާލޭ ހާފްވޭ ހައުސް


މި މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް މުވައްޒަފުންނާއި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ރެސިޑެންޓުން އަހުލުވެރިވެފައިވާކަން
ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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މަރުކަޒު ހުޅުވިފަހުން  7މަސް ދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު ،މަރުކަޒުގެ ޢިމާރާތް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ވާރޭވެހޭ ދުވަހެއްނަމަ ،މަރުކަޒުގެ ބައެއް ކޮޓަރިތަކަށާއި މިސްކިތަށް ފެން ފައިބާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
އަދި މަރުކަޒުގެ ކޮޓަރިތަކާއި އިދާރީ ބައިތަކުގެ ދޮރުތައް ނުލެއްޕި ތަޅުނުލެވޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



މަރުކަޒަކީ ސާފުޠާހިރު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ރެސިޑެންޓުން އެމީހުން ތިބޭތަން ސާފުކުރާކަމަށާއި
އަދި މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރެއާއި އިދާރީބައި ސާފުކުރުމަށް މަސައްކަތު މީހަކު ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މަރުކަޒުގެ
ސާފުތާހިރުކަން ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.



އިންޑިވިޖުއަލް ފައިލުގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ހާފްވޭ ހައުސްގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕްރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ (އެސް.އޯ.ޕީ) ގައިވާ
ލިޔެކިޔުންތައް ރެސިޑެންޓުގެ އިންޑިވިޖުއަލް ފައިލުގައި ހަމަވެފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ފައިލުތައް
އެއްގޮތްތަކަށް އެކުލެވިފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



މަރުކަޒުގައި މުވައްޒަފުން މަދުވުމުން ،މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ވަރަށް ގިނަ ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުންދާކަމަށް މަރުކަޒުގެ މެނޭޖުމަންޓުން
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޚާއްޞަކޮށް

ކްލިނިކަލް

ފިރިހެން

މަޤާމުތަކުގައި

މުވައްޒަފުން

ނެތުމުން

ވަރަށް

ގިނަ

ގޮންޖެހުންތައް

ކުރިމަތިވަމުންދާކަމަށާއި ،ސެކިއުރިޓީ ގާޑުންގެ މަޤާމުގައި މައްސަކަތްކުރަނީ އެންމެ  4މުވައްޒަފުންކަމާއި ،މިތަނުން އަންހެން އެއް
މުވައްޒަފަކު ހުރުމުން ،ސެކިއުރިޓީ ޗެކްކުރުމުގައި އަންހެން ރެސިޑެންޓުން ތިބޭބަޔަށް ފިރިހެން ގާޑުންވެސް ވަންނަންޖެހުމުން ވަރަށް
ގިނަ ދަތިތަށް ކުރިމަތިވާކަމަށްވެވެސް މެނޭޖުމަންޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.


މަރުކަޒުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު  2014/R-387ގައިވާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން މަރުކަޒުގައި ތިބޭނެކަމަށް މަރުކަޒުގެ އެސް.އޯ.ޕީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވައިރު ،މަރުކަޒުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދު ކަމުގައިވާ ރެސިޑެންޓުން އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ހަރުދަނާބަޔަކަށް ހެދުމާއި،
އެފަރާތްތައް މުޖުތަމަޢަށް ނެރުމަށްޓަކައި ކުރުންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ،މަރުކަޒުގައި ސޯޝަލް ވޯކަރެއް ނުހުންނަކަން ކޮމިޝަނަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެން.ޑީ.އޭ)ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެހެން މަރުކަޒުތަކަށް ހުށައަޅާފައިވާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކާއި އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތީން،

މި

މަރުކަޒުގެ

ހިންގުމާއި

ލިޔެކިޔުންތައް

ބެލެހެއްޓުމަށް

ވަރަށް

ބޮޑު

އިސްކަމެއްދީފައިވާކަން

ކޮމިޝަނަށް

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
 2016ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ކުއިކް ރިޕޯޓް ވަނީ  2016ޖަނަވަރީ  28ވަނަ ދުވަހު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއާ
ޙިއްޞާކުރެވިފައެވެ.
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ކ.ފޭދޫފިނޮޅު ކަސްޓޯޑިއަލަށް


ފޭދޫފިނޮޅުގައި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ހުޅުވާފައިވަނީ  2016ޖެނުއަރީ  20ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.



ކ.ފޭދޫފިނޮޅު ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ބަންދުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ގޮޅިއެއް ހުރުން ފިޔަވައި އިތުރު އިންތިޒާމްތަކެއް
ތަނުގައި ޤާއިމުވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން މީހުން ބަންދުކުރުމަށް ހަދާފައިހުރި ގޮޅި ކައިރީގައި މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީ
އަދާކުރާނެ ޑިއުޓީ ޕޯސްޓެއް ނެތްކަމާއި ،އިތުރު އިންތިޒާމްތައް ތަނުގައި ނެތްކަން ޒިޔާރަތުގެ ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



މިކަސްޓޯޑިއަލްގައި މީހުން ބަންދުކުރުމަށް ހުރީ  2މީހުންގެ ޖާގައިގެ ގޮޅިއެކެވެ .މި ގޮޅިއަކީ،

އެއްވެސް މީހަކު ނުފެނި އަދި އެހެން

އެއްވެސް މީހެއްގެ އަޑެއް ނުއިވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުރި ތަނެއްކަމަށްވުމުން މިތަނަކީ ސޮލިޓަރީ ކޮންފައިންމެންޓް ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ
ތަނެއްކަމުގައި ޒިޔާރަތުގެ ޓީމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:


 2016ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ކުއިކް ރިޕޯޓް ވަނީ  2016މާރިޗު  31ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާ
ކުރެވިފައެވެ .އަދި  2016މާރިޗު  31ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފޭދޫ ފިނޮޅު ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއެކު ބާއްވާފައެވެ .މި ކޮމިޝަނުން 2016ޖޫން  21ވަނަ ދުވަހު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުމުގައި ފޭދޫފިނޮޅުގައި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މީހުން ބަންދުނުކުރާނެކަމަށް
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ކ.މާފުށީ ޖަލު


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ ބާބުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި" ،ޢާންމު ޖަލުތަކާއި ރިމާންޑް ޖަލުތައް ހިންގައި
ބަލަހައްޓާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ހަމަ މިއާއިއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓި
ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާ (ބަންދުގެ މަރުކަޒުތައް ޢާންމުކުރުން)ގައި ބަންދުކުރެވޭ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަންތަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ގާނޫނުގެ 22
ވަނަ މާއްދާގައި މީހުން ބަންދުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒެއްކަމުގައި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ
ތަނެއް ފިޔަވައި ،އެހެން ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުމަކީ މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާޢީ ކުށެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު ،މޯލްޑިވްސް
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ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އިޢުލާނުނުކޮށް މާފުށީ ޖަލުގައި ރިމާންޑް ޔުނިޓެއް ހަދައި މީހުން ބަންދުކުރަމުން ދަނީ މިޤާނޫނުގެ
މިމާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ  65ވަނަ މާއްދާގެދަށުން ،މިޤާނޫނުން ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު ،ގައިދީންނަށް
މޫސުން ތަންދޭނަމަ ދުވާލަކު މަދުވެގެން  1ގަޑިއިރަށް ކަސްރަތުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނުން ބޭރަށް ނެރެންވާނޭކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މިޖަލުގެ ޔުނިޓް  3އަދި  4ގައި ބަންދުގައި ތިބިމީހުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް ގޮޅިން
ނުނެރޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ޖަލުގެ ބައެއް ޔުނިޓްތަކުގައި ،ޚާއްޞަކޮށް ޔުނިޓް  4 ،3އަދި އެކަހެރި ކުރާ ޔުނިޓްގައި ފޮތެއް ކިޔާލެވޭ ވަރުގެ އަލިކަމެއް ނެތްކަމާއި،
ޔުނިޓް  3އަދި  4ގައި އިރުއޮއްސުމާއެކު ގައިދީން ތިބެނީ ކަނު އަނދިރީގައިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ޖަލުގައި ގައިދީ ން ކެއުމަށް ގެނެވޭ ކާތަކެތީގެ ފެންވަރު ދަށްވެފައި ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެ
އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ ކެއުމުގެ ފެންވަރު ދަށްކަންވެސް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



މި ޖަލުގެ ހައި ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓް ގައި ތިބި ބައެއް ގޮޅިތަކުގެ މީހުން  24ގަޑިއިރު ފާޚާނާއާއި މުޅި ގޮޅިތެރެ ފެންނަގޮތަށް ވީޑިއޯ
ސަވައިލެންސް އަޅުވާފައިވާކަމަކީ ،މިގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަގޮތަށް ކުރެވެމުން އަންނަ
ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ގައިދީންނާއި ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައިތިބޭ މީހުންނާއި ،ކޯޓު އަމުރެއްގެދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނާމެދު
ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ޤަވައިދުގެ ( )7ވަނަ މާއްދާގައި ޖަލަށް ގެނެވޭ މީހާ ޖަލަށް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން އެމީހެއްގެ ޙައްޤުތަކާއި،
ޒިންމާތަކާއި ،ޖަލުން ލިބެން ހުންނާނެ ތަކެއްޗާއި ،ފުރުޞަތުތަކާއި ،ޖަލުގެ ޤަވައިދުތަކާއި ،ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ހާމަކޮށްދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ޒިޔާރާތުގައި ވާހަކަދެކެވުނު ގިނަ ގައިދީންތަކެއް (ހާއްސަކޮށް ރިމާންޑް ގައިދީން) ވަނީ
މިކަން

ކުރިއަށް

ނުގެންދާކަމަށާއި

މިކަންކަން

ބުނެދެނީ

ގޮޅިވަށައިގެން

ތިބޭ

އެހެން

ގޮޅިތަކުގެ

ގައިދީންކަން

މިކޮމިޝަނާ

ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  14ވަނަ މާއްދާ (ނަފުސާނީ އަނިޔާ)ގެ (ށ)ގެ  3ގައި އެހެން އެއްވެސް މީހަކާއެކު އިންސާނީ
އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުހިނގާނެގޮތަށް ،އެހެން އެއްވެސް މީހަކު ނުފެންނާނެގޮތަށް ،ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަކީ ނަފުސާނީ އަނިޔާގެ
ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން މާފުށީ ޖަލުގެ ޔުނިޓް  8ގެ ވިންގް  2ގައި
މީހުން ބަންދުކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ގޮޅީގައި މީހުން ބަންދުކުރަމުން ދަނީ މި މާއްދާގެ ރޫޙާ ޚިލާފަށްކަމާއި އަދި މިގޮޅިއަށް ލާއިރު ނިދުމަށް
ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ވަޞީލަތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަމާއި ،މިގޮޅީގައި ހުންނަމީހާއަށް ހިނގާލުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދޭކަމާއި ،ރޭގަނޑު
އަލިކަމެއް ގޮޅީގައި ނުހުންނަކަމާއި ،މިގޮޅީގައި ވައި ދައުރުވާނޭ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތުމުން މިގޮޅީގައި ފިނިހޫނުމިން ދެމެހެއްޓޭނޭގޮތް
21
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ނެތިގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މިގޮޅިތަކުގައި އިންތިހާއަށް ހޫނުގަދަކަމާއި ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ގައިދީންނަށް
ހަމުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.


މި ޖަލުގެ ކެޕޭސިޓީ އަކީ  600މީހުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 777 ،ގައިދީން (މީގެތެރޭގައި  29ތަޙްޤީޤު ބަންދު މީހުން) ތިބިކަމާއި
މިހެން ކަމުން ޖަލުގައި ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ގައިދީންގެ އަދަދާ އަޅާބަލާއިރު ޕްރިޒަން އޮފިސަރު މަދުކަން ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



މިޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރުމުގެ ގޮތުންބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި ،ތަޙްޤީޤަށް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި،
މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ކޯޓު އަމުރަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން ޖަލުގެ ޔުނިޓް  4ގައި ތިބިކަމާއި ،އަދި މިޖަލަކީ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތައް
ތަންފީޛްކުރުމަށް ގައިދީން ބަންދުކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޖަލަކަށް ވީހިނދު ،މިޖަލުގައި ތަހުގީގު ނިމިފައިވާ މީހުންނާއި ،ޝަރީޢަތް ފެށި،
ޙުކުމް

ކުރަންދެން

ކޯޓު

އަމުރެއްގެ

ދަށުން

ބަންދުކުރުމަށް

ކަނޑަޅާފައިވާ

މީހުން

މަސްހުނިވާގޮތަށް

ބައިތިއްބާފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ގައިދީން ޕްރިޒަން އެންޑް ޕެރޯލް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ގައިދީން ގިންތިކޮށް
ވަކިކުރެވިފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.


ގިނަ ޔުނިޓްތަކެއްގެ ގައިދީން ވަނީ ފާޚާނާ ސާފުކުރުމަށް އަދި ގޮޅިތެރެ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނުލިބޭކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ.



މި ޖަލުގެ ގިނަ ޔުނިޓްތަކުގެ ގޮޅިތަކުގައި ގައިދީންގެ ތަކެތި ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ހަދާފައި ނެތުމުން ގައިދީން ފެންވަރައި ސާފުތާހިރުވުމަށް
ބޭނުންވާނެ ތަކެއްޗާއި ،އަންނައުނު ބަހައްޓަނީ ގޮޅީގެ ތަޅުންގަނޑު މަތީގައިކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.



ޖަލުގައި  50އަށްވުރެ ގިނަ އަންހެން ގައިދީން ތިބިއިރު ،ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސެކްޝަންގައި އެއްވެސް އަންހެން ނަރުހެއް
މަސައްކަތްކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ޖަލުގެ  95އިންސައްތަ ބަންދު މީހުންނަކީ ދަތުގެ އެކިއެކި މައްސަލަތައްހުރި މީހުންކަމަށްވެފައި މިފަދަ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ
ފަރުވާއެއް ދެވިފައިނުވާކަމާއި ހަށިގަނޑުގެ ސާފުތާހިރުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަންދުމީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ޖަލުގައި
ނުހިންގާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ޚާއްސަ ބަލިތަކަށް ދެއްކުމަށް މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރު ނުވަތަ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށްފަހު އަލުން ފޮލޯއަޕް
ހެދުމަށް ބުނެފައިވާ ބަންދުމީހުން ތިބިކަމާއި ،މިފަދަ މީހުން ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމުގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވާކަމާއި ،ޑޮކްޓަރަށް
ދެއްކުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރު ލިޔެދޭ ބޭސް ލިބުމުގައިވެސް މަސްތަކެއް ވެގެންދާކަން ބަންދު މީހުންނާ ކުރި އިންޓަވިއުތަކުންނާއި،
ލިޔެކިއުންތަކާ އަދި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި ޢާންމު ބަލިތަކުގައިވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ލަސްވާކަމަށް
ގިނަ ގައިދީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
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ޖަލުގައި  777ބަންދު މީހުންތިބިއިރު ،ޖަލުގެ ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ތިބެނީ  7މުވައްޒަފުންކަމަށްވުމުން ބަންދުމީހުންގެ
ޞިއްޙީ ފަރުވާއާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ކޮމިޝަނަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ގައިދީން ފެންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ އިސްކުރު ހުންނަނީ ފާޚާނާގެ ތެރޭގައި ކަމުން ،ގައިދީއަކު ފާޚާނާ ބޭނުންކުރަމުންދާ ވަގުތު،
ފެންބުއިމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މަޑުކުރަންޖެހޭކަމާއި ،ފާޚާނާ ތެރެއަށް ވާގޮތަށް ހޮޅި އިނުމުން ހޮޅި ވަރަށް ނަޖިސްވެފައިވާކަމާ ،މިކަމުގެ
ސަބަބުން އެތަކެއް ޞިއްޙީ މައްސަލައެއް ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



އިޖުތިމާއީ ހޭލުންތެރިކަމާއި ޢާންމު މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އެއްވެސް ފޮތެއް ކިޔާލުމުގެ ފުރުޞަތު ޖަލުން ނުލިބޭކަމާއި ،ޖަލުގެ ލައިބްރަރީގެ
ޚިދުމަތް މެދެކެނޑިފައިވާކަން ގައިދީންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުންނާ އަދި ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ބައެއް މުވައްޒަފުން ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާއިރު އަލަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ބައިވެރިވާ
އެންޓްރީ ލެވެލް ތަމްރީން ފިޔަވާ އިތު ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަލަށް
ފާސްކުރެވުނު ޕްރިޒަން އެންޑް ޕެރޯލް ޤާނޫނުއާއި ،އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު އަދި މި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހެދިފައިވަ ގަވާއިދުތަކަށް ޖަލުގެ
މުވައްޒަފުން ގަވާއިދުން އަހުލުވެރިކުރެވެމުންނުދާކަން މުވައްޒަފުން ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.



ޖަލުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ބައެއްކަމަށްވީނަމަވެސް،

މުއައްޒަފުންނަކީ
ސައިކޯ-ސޯޝަލް

ބުރަ

މަސައްކަތްތަކެއްކުރާ

ސަޕޯރޓް

ދިނުމުގެ

ގޮތުން

ނަފްސާނީ
އެއްވެސް

ރައްކާތެރިކަން
ޕްރޮގްރާމެއް

ވަރަށް

ބޮޑަށް

ނުހިންގާކަން

ބޭނުންވާ
ކޮމިޝަނަށް

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
 2016ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ކުއިކް ރިޕޯޓް ވަނީ  2016މެއި  8ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ
ހިއްޞާކުރެވިފައެވެ.

ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން


ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނާއި އަދި އުމުރުގެ ގޮތުން އެއްގޮތް ބަންދުމީހުން ގޮޅިތަކުގައި ވަކިން ބައިތިއްބާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް
މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން މިކަން ފާހަގަވީނަމަވެސް ކުށުގެ ބާވަތަށް ބެލުމަށްފަހު ބަންދުމީހުން
ވަކިކޮށްފައިނުވާކަމާއި ،ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ހުރި މީހަކާއި ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހަކު ގޮޅިއެއްގައިހުއްޓެވެ.

23

އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް2016 -



އިންޑިވިޖުއަލް ފައިލުތައް ޕޮލިސް އިންޓްރާނެޓް ސިސްޓަމުގައި ބަލަހައްޓަންފަށައި ،ބަންދުމީހުންނާ ގުޅުންހުރި ގިނަ މަޢުލޫމާތުތައް
ރަނގަޅަށް

ބަލަހައްޓާފައިވީނަމަވެސް

ބަންދުމީހުން

ކަންކަމަށް

އެދޭއެދުންތައް

އިންޑިވިޖުއަލް

ފައިލުތަކުގައި

ހިމެނިފައިނުވާކަން

ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.


ބިދޭސީންނަށް

ތަރުޖަމާނެއްގެ

އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު

ލިޔެކިޔުމުން

އެކަން

ބަލަހައްޓާފައިވާކަން

ކޮމިޝަނަށްވަނީ

ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.


ބަންދުމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކުނާފަދަ ތަކެތި ބަންދުމީހުން ހަލާކުކުރުމުން އަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކުނާ އަދި ބާލީސް
އަތުލާކަމަށް ބަންދުމީހުންނާއި ސްޓޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ .ނަމަވެސް މިތަކެތި އަތުލުމަށްފަހު
ލިޔެކިޔުމުން އެކަން ބެލެހެއްޓިފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ހިނގާލަން ނުވަތަ ކަސްރަތުކޮށްލުމަށް ގޮޅިން ބޭރަށް ނުނެރޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހަކީ ވިއްސާރަ ފިނި ދުވަހަކަށް ވީނަމަވެސް ގޮޅިތައް ހޫނުކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ އިންޓަރވިޔުރޫމެއް ސްޓޭޝަނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ.



ގޮޅިތައް ސާފުތާހިރު ނަމަވެސް ބައެއް ގޮޅިތަކުންނާއި ބާލިސްތަކުން ނުބައިވަސް ދުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



މުވައްޒަފުންނަށާއި

ބަންދުމީހުންނަށް

ކެއުން

ބަދިގޭގެ

ތައްޔާރުކުރާ

ސާފުތާހިރުކަން

ކުޑަކަން

ކޮމިޝަނުން

ބެލިބެލުމުން

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.


ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ގޮޅިއަށް ވައްދާއިރު އަންގާލިޔުން ކިޔާލުމަށް ފުރުޞަތު ނުދޭކަމަށާއި ،މި ލިޔުން އަތަށްދީފައި އަވަހަށް
ސޮއިކޮށްފައި ދިނުމަށް މުވައްޒަފުން ބުނާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ.



ބަންދުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ތަނުގައި ހުންނައިރު ޢަމަލުކުރާގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވީނަމަވެސް އެކަން
ފަހިވެފައި ނެތްކަމަށް ބަންދުގައި ތިބި ބައެއް މީހުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.



އަލަށް ހަދާފައިހުރި ގޮޅިތަކުގައި ބަންދުގައިތިބި މީހުންގެ އަންނައުނާއި ،ސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތި ބަހައްޓަންޖެހެނީ
ގޮޅީގެ ތަޅުން ގަނޑުމަތީގައި ކަމާއި ،މިތަކެތި ސާފުތާހިރުކަމާއެކު ބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ގޮޅީގައި ނެތްކަން ކޮމިޝަނަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ޢާއިލާއަށް ފޯންކޯލް އަދި ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެނީ ކޮންމެ  15ދުވަހަކުން ކަމަށާއި ،ފޯންކޯލް ދީފިނަމަ ޢާއިލީ
ބައްދަލުވުން މި  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުދޭކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ .އަދި ބައެއް ބަންދުމީހުން ވަނީ ބައެއް މުވައްޒަފުން އެމީހުންނަކީ
މި

ރަށުގެ

މީހުންނަށް

ވާތީ

ފޯންކޯލް

ނުލިބޭނެކަމަށާއި،

24

ޢާއިލީ

ބައްދަލުވުން

ހަމަޖެއްސުމަށް

ބުނާކަމަށް

ކޮމިޝަނަށް

އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް2016 -

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންވެސް  15ދުވަސްތެރޭގައި ދެނީ ފޯން ނުވަތަ ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ
ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްކަމެއް ކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
 2016ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ކުއިކް ރިޕޯޓް ވަނީ  2016މެއި  17ވަނަ ދުވަހު ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ހިއްޞާ
ކުރެވިފައެވެ.

ޏ.ފުވައްމުލަކު ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ


މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަނީ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެކެވެ .މަރުކަޒުގެ ސްޕްރިޑެންޓަން މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތާ
5

މަސްދުވަސް

ވެފައިވާކަމަށް މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން

މަޢުލޫމާތު

ދީފައިވާއިރު،

ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލިމުން

މިކަން

ވަނީ

ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.


 2015ވަނަ އަހަރު މި މަރުކަޒުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި  153ކްލައިންޓުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވެއެވެ .އަދި  53ކްލައިންޓުން
އެކި ދުވަސްމަތިން ފަރުވާއިން ވަކިވެފައިވާއިރު 50 ،ކްލައިންޓުން ވަނީ ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ
 15އާ ހަމައަށް  29ކްލައިންޓުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވެއެވެ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރީ ކިތައް ކްލައިންޓުންކަމާ އަދި ފަރުވާއިން ވަކިވެފައިވަނީ
ކިތައް ކްލައިންޓުންކަމެއް ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓިފައިނުވެއެވެ.



ކްލައިންޓުންނަށް ބޭނުންވާ ކައުންސެލިން ސެޝަންތައް ނަގައިދިނުމުގައި މި މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ އެންމެ ކައުންސެލަރެކެވެ.
އެހެންކަމުން މުވައްޒަފަކަށްވީތީ ލިބެންޖެހޭ ބައެއް ޙައްޤުތަކުން ކައުންސެލަރު މަޙުރޫމުވާކަން މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކުރިއިރު
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެކަން ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ.



 17މޭ  2016ގައި ކޮމިޝަނުން މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު ،މަރުކަޒުގައި ކްލައިންޓުން އުޅޭ ސަރަޙައްދާއި ،ކްލައިންޓުން
ބޭންކުރުމަށް ހުރި ކަބަޑުތައް ސާފުތާހިރު ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް  18މޭ 2016ގައި ކޮމިޝަނުން
ޒިޔާރަތްކުރި އިރު މަރުކަޒުގެ ތަންތަން ސާފުކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރެއާއި ކްލައިންޓުންގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްހެއްޓުން ބޭރު ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ސެކިޔުރިޓީންގެ ގޮތުގައި
ދަންފަޅިއެއްގައި  2މީހަކު ޙަރަކާތްތެރިވާންޖެހެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ގިނަވަގުތު މުޅި މަރުކަޒުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި
ޙަރަކާތްތެރިވަނީ އެންމެ ސެކިޔުރިޓީ ގާޑެއްކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



މަރުކަޒު ހިންގަމުންދަނީ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރގައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަމަށް މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
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ކްލައިންޓުންގެ ޞިއްޙީ ކަންކަމުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި މަރުކަޒުގައި ނަރުހެއް ޤާއިމުވެހުރެއެވެ .އަދި ކޮންމެ  6ދުވަހަކު 2
ގަޑިއިރަށް ޏ.ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ޑޮކްޓަރެއް އަންނަކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .އެމަރޖެންސީ ޙާލަތެއް
ދިމާވެއްޖެނަމަ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ޑޮކްޓަރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭކަމަށް މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
 2016ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ކުއިކް ރިޕޯޓް ވަނީ  2016މެއި  18ވަނަ ދުވަހު ޏ.ފުވައްމުލަކު ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް
ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރާ ހިއްޞާކުރެވިފައެވެ.

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ،ކ.ގުރައިދޫ


ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް އެން.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން  2015ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ
ކަންކަމާ އަޅާބަލާއިރު  2016ވަނަ އަހަރުގެޒިޔާރަތުގައި ގިނަކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅުކޮށް ،އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރަމުންދާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން؛


ބަލިމީހުން ދިރިއުޅޭ އެއް ވޯޑު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ވޯޑުތަކާއި މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރެ ވަރަށް ސާފުކޮށް
ބަލަހައްޓަމުންދާކަން.



ވޯޑު  5މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމާއި ،ވޯޑު  2އަދި  3ގެ އެއް ފާޚާނާބަރި މަރާމާތުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން.



މަރުކަޒުގައިތިބި  4ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން  3ކުއްޖަކު ނިދުމަށް ވަކިކޮޓަރިއެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަމާއި ،މި ކުދިން ބެލުމަށް
 4މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާފައިވާކަން.



މަރުކަޒުގައި  2ފިޒިއޯތެރަޕިސްޓުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމާއި ،ބަލިމީހުން ބެލެހެއްޓުމަށް  11މުވައްޒަފުން
އިތުރުކޮށްފައިވާކަން.



ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ތިބޭ ވޯޑު  6ގެ ތިރީ ފަންގިފިލާގެ ފާޚާނާތަކާ ދިމާލަށްވާ ސީލިންގުން ފާޚާނާތެރެއަށް ނަޖިސް ފައިބަމުން
ދާކަންފަހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ބާވެފައިވާ ދަގަނޑާއި ،ކޮޅު ތޫނުކޮށް ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި (ބިނދިފައިވާ ޕައިޕް) އާއި ،ތަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ މުށި
ފާޚާނާތަށިތަކާއި ،މޮހޮރު ޖަހާފައި ހުރިލަކުޑިބުރި ފަދަ ތަކެތި މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރިކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި ނައްތާލަން ގެންދަނީ މަހަކު އެއްފަހަރު ކަމަށްވާތީ ،ބަލިމީހުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނެޕީތައް ކޮތަޅަށްލައި ،ބަންދުކޮށް
މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިތަނަކީ ވަކިން ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް ނުވުމުން ،ބަލި މީހުންނަށް މިތަނަށް
ވަދެވޭނެކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މީގެތެރެއިން ބައެއް ކޮތަޅުތައް ހަލާކުވެ ،ކޮތަޅުތަކުން ނެޕީތައް ބޭރަށް ނުކުމެފައި ހުރިކަން
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ވޯޑު  3އަދި  4ގައި ތިބޭ ބަލިމީހުން ބޭނުންކުރާ ދަތްއުނގުޅާ ބުރުސްތައް އެއްކޮށް ހުރިކަމާއި ،ކޮންމެ ބަލިމީހަކުވެސް އެމީހަކަށް
އެއި ރަކު ނެގުނު ބުރުހަކުން ދަތް އުނގުޅާކަމާއި ،ވަކިމީހެއްގެ ބުރުހެއް އެނގެން ނުހުންނަކަމަށާއި ،ދަތް އުނގުޅުމުގެ ކުރިން
ހޫނުފެނުން ދޮންނަކަމަށް ވޯޑު  4ގެ ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .އެކަކު ބޭނުންކުރާ ބުރުސް އަނެކަކު
ބޭނުން ކުރުމަކީ ޞިއްޙީގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާނެކަމެއްކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ.



މަރުކަޒުގެ މައިދޮރުގައި ވޮޗަރެއް ޑިއުޓީ އަދާކުރަމުން ދިޔަކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ދޮރު ތަޅުލެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ،ކޮންމެ މީހަކަށް
މަރުކަޒުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ،ނުކުމެހެދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



މުނިފޫހިފިލުވާލުމަށް އެއްވެސް ޚަރަކާތެއް ގަވާއިދުން ނުގެންދާކަން މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބައެއް ބަލިމީހުން
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މަރުކަޒުގައި ހުންނަ ލައިބްރަރީގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ފޮތް ނުހުންނަކަމާއި އަދި ހުރި މަދު ފޮތްތަކަކީވެސް
އެތަނުގައި ތިބި މީހުން ކިޔަން އެކަށީގެންވާ ފޮތަތައް ނޫންނަކަމަށް މަރުކަޒުގައި ތިބި ބަލިމީހުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން
މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ބަލިމީހުން ލައިބްރެރީ ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުނާޅާކަން މުވައްޒަފުންނާއި ބަލިމީހުންނާ ކުރި އިންޓަވިޔުތަކުން
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްނިމިފައި ތިބި އެތައް ބަޔަކު ޢާއިލާތަކުން ޙަވާލުނުވާތީ ޑިސްޗާޖްނުކުރެވި ތިބިކަން ކޮމިޝަނަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިކަމުން ،މަރުކަޒުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހަލެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
 2016ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ކުއިކް ރިޕޯޓް ވަނީ  2016މެއި  26ވަނަ ދުވަހު ޚާއްޞަ އެޙީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު އަދި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ ހިއްޞާ ކުރެވިފައެވެ .މީގެއިތުރުން  2015މެއި  19ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނުން ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ
މަރުކަޒަށް ކުރި ފޯލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް  2016މެއި  19ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނުގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ.
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އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް2016 -

 4.2އެން.ޕީ.އެމްއިން ކުރި ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،ރިޕޯޓްތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި
މުއައްސަސާތަކާއެކު ބޭއްވި އެހެނިހެން ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްޞީލް
އަދަދު

މަޤްޞަދު

ތާރީޚް

ބައްދަލުކުރި ފަރާތް

1

 7ޖުލައި 2015

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

2

 15ޖޫން 2015

ޖުވަނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް

3

 02އޯގަސްޓް 2015

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް

4

 26އޯގަސްޓް 2015

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

5

 22ޑިސެމްބަރ 2015

ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން/ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް،
ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  2014ވަނަ
އަހަރު އަދި ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  2015ވަނަ
އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކުރި ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން
އެކުލަވާލާފައިވާ

ރިޕޯޓުގެ

ބައްދަލުވުން

މަޝްވަރާ

ބޭއްވުން.
ހުންނަ

ކ.މާފުށީގައި

މަސައްކަތް

ތަޢުލީމާއި

އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް
ކުރިއަށް

ރާވާފައިވާގޮތާ

ގެންދިއުމަށް

ބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރުން.
ހުންނަ

ކ.މާފުށީގައި

މަސައްކަތް

ތަޢުލީމާއި

އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް
ކުރިއަށް

ރާވާފައިވާގޮތާ

ގެންދިއުމަށް

ބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރުން.
ކ.މާފުށީގައި

ހުންނަ

ތަޢުލީމާއި

މަސައްކަތް

އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް
ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް

އެތަނުގައި

ކުދިން

ރާވާފައިވާގޮތާ
ބޭއްތިއްބުމަކީ

ބެހޭގޮތުންނާއި
ރައްކާތެރިގޮތެއް

ނޫންކަމުގައިވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުން.
މިނިސްޓްރީ
ޖެންޑަރ،

އޮފް
ޖުވަނައިލް

އެންޑް

ލޯ

ޖަސްޓިސް
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ކ.މާފުށީގައި

ހުންނަ

ތަޢުލީމާއި

މަސައްކަތް

އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒަށް  2015ވަނަ

އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް2016 -

އަހަރުގެ

ޔުނިޓް

ނޮމެބަރުމަހުގެ

ޒިޔާރަތުގައި

17

ފާހަގަކުރެވުނު

ވަނަ

ދުވަހު

ކަންތައްތަކާ

ކުރި

ގުޅިގެން

މަޝްވަރާކުރުން.
6

 1މާރިޗު 2016

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

7

 12އޭޕްރިލް 2016

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

8

 03މެއި 2016

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ

ސްޓޭޝަން

ޕޮލިސް

ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި

އަދި

ބަންދުކުރާ މީހުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ތައްޔާރުކުރި ލުއި ފޮތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ
ހިއްސާކުރުން.
އދ.މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  2015ފެބްރުއަރީ
17

ވަނަ

ދުވަހު

ހުށައެޅުންތަކާއި،

ކުރި

ގދ.ތިނަދޫ

ޒިޔާރަތުގެ
ޕޮލިސް

ރިޕޯޓުގެ

ސްޓޭޝަނަށް

 2015ފެބްރުއަރީ  4ވަނަ ދުވަހުކުރި ޒިޔާރަތުގެ
ރިޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތަކާއި ،ގއ .ވިލިނގިލި ޕޮލިސް
ސްޓޭޝަނަށް  2015ފެބްރުއަރީ  3ވަނަ ދުވަހުކުރި
ޒިޔާރަތުގެ

ރިޕޯޓްގެ

ގުޅޭގޮތުން

ހުށަހެޅުންތަކާ

މަޝްވަރާކުރުން.
ކ.ވިލިމާލޭ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް  21އެޕްރީލް
 2015ގައި ކުރި މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓުގެ
ހުށައެޅުންތަކާއި ،ސ.ހިތަދޫ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް
ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް  28މެއި  2015ގައި
ކުރި މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތަކާއި،
ކ.ހިންމަފުށީ

ޑްރަގް

ޓްރީޓްމަންޓް

އެންޑް

ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް  21މެއި  2015ގައި
ކުރި

ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ

ގުޅޭގޮތުން

29

ނޭޝަނަލް

ރިޕޯޓްގެ

ހުށަހެޅުންތަކާއި

ޑްރަގް

އޭޖެންސިއާއެކު

އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް2016 -

މަޝްވަރާކުރުން.

 19މޭ  2015ގައި ކޮމިޝަނުން ކ .ގުރައިދޫގައި

9

 19މެއި 2016

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

10

 31މެއި 2016

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

11

 21ޖޫން 2016

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

12

 23ޖޫން 2016

ހުންނަ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް
ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ޙިއްޞާކުރުން.
11

އޯގަސްޓް

ކަސްޓޯޑިއަލަށް

ކޮމިޝަނުން

2015

ގައި

ކުރި

މޮނިޓަރިންގ

ދޫނިދޫ

ޒިޔާރަތުގައި

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތަކާ
ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުން.
ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  2015މާރިޗު 19
ވަނަ ދުވަހު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް އަދި ލ.ގަން
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  2015އޮކްޓޯބަރ  28ވަނަ
ދުވަހު

ކޮށްފައިވާ

މޮނިޓަރިންގ

ޒިޔާރަތްތަކުގެ

ރިޕޯޓްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
މިނިސްޓް

އޮފް

ޖެންޑާ

އެންޑް

ފެމިލީ

ކ.ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް  2015ވަނަ އަހަރު
އެޕްރީލް

28

ގައި

ކުރި

މޮނިޓަރިން

ޒިޔާރަތުގެ

ރިޕޯރޓުގައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
13

 30ޖޫން 2013

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އައްޑޫ ސިޓީ
ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް  2015ޖޫން  27ވަނަ ދުވަހު ކުރި
މޮނިޓަރިންގ

ޒިޔާރަތުގެ

ރިޕޯޓްގެ

ހުށަހެޅުންތަކާ

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
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 4.3މީހުން ބަންދުކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަންތަނުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަން
#

ތާރީޚް

1

 28އޮކްޓޫބަރު 2015

2

 17މެއި 2016

ނަގައިދެވުނު ބައިތައް

ނަގައިދެވުނު ފަރާތް

-

އެން.ޕީ.އެމްގެ ތަޢާރަފް

ސްޓޭޝަން މުވައްޒަފުން

-

ޔޫ އެން ސްޓެންޑަރޑްސް މިނިމަމް ރޫލްސް

ޏ .ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި

ފޯރ ދަ ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕޮރިޒަނަރސް

ލ.ގަން

އަދި

ޏ.ފުވައްމުލަކު

ލ.ފޮނަދޫ

ޑްރަގް

ޕޮލިސް

ޓްރީޓްމަންޓް

-

އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު

އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ

 4.4ޓޯޗަރ ޕްރިވެންޝަން އެމްބަސަޑަރސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތް
އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް އޮފް ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސްއާއި އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ
އާއި ގުޅިގެން ފައްޓާފައިވާ ޓޯޗަރ ޕްރިވެންޝަން އެމްބަސަޑަރސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން" ،ކޮންވެންޝަން
އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކުރުއަލް ،އިންހިއުމަން އޯރ ޑީގްރޭޑީންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯރ ޕަނިޝްމަންޓް (ކެޓް) ،އަދި އޮޕްޝަނަލް
ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދި ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކުރުއަލް ،އިންހިއުމަން އޯރ ޑީގްރޭޑީންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯރ
ޕަނިޝްމަންޓް (އޮޕްކެޓް)" ގެ މަސައްކަތްތައް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރުމަށް  2016ފެބްރުއަރީ  7ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ
ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.
މި ކޮމިޓީ އެކުލާލެވިގެންދިޔުމަކީ ،އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،ރަޙުމްކުޑަ ،ލާއިންސާނީ ،އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި
ހުއްޓުވުމާއި ،އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި އެ މުޢާހަދާގެ
އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން ދައުލަތުން ކުރުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަނޫނީ ބާރު
ހިނގާ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާގެ ޢަމަލާއި ރަޙްމުކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބު ދިނުން
ހުއްޓުވުމަށާއި އެފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުހިނގާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އެޅުނު ވަރަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
މި ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ދަށުން ،ނޭޝަނަލް ކެޓް އަދި އޮޕްކެޓް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެކުލަވާލުމުން ،މިކޮމިޓީގެ
މެންބަރުން އޮޕްކެޓް ސިސްޓަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާ ،ނޭޝަނަލް ކެޓް އަދި އޮޕްކެޓް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ
އޮޕަރޭޓިންގ ގައިޑް ތައްޔާރުކުރެވި ،ނޭޝަނަލް ކެޓް އަދި އޮޕްކެޓް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީއާއި "އިންޓާރނަލް ކޯޑިނޭޓިނޭޓިންގ މެކޭނިޒަމް"އެއް
އެކުލަވާލެވި އެން.ޕީ.އެމްގެ މޮނިޓަރިނގް މެނުއަލްއެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ.
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މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ،ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުނު އެމްބެސެޑަރ  2015އޯގަސްޓް މަހު މިޕްރޮޖްކްޓްގެ
މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިއްސާ ކުރުމަށް މޮންގޯލިއާގައި ބެއްވުނު ޓޯޗަރ ޕްރިވެންޝަން އެމްބަސަޑަރސް މީޓީންގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
އކަތްތައް ނިންމާލުމަށް ޖެނީވާގައި
އަދި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުނު އެމްބެސެޑަރ މި ޕްރޮޖެކްޓް މަސަ ް
ބޭއްވުނު ފައިނަލް މީޓިންގް ގައިވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔަ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް
ކައުންސިލްގެ  32ވަނަ ސެޝަންގައި ސްޓޭޓްމަންޓެއް ދީފައިވެއެވެ.
ނޭޝަނަލް ކެޓް އޮޕްކެޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ރަސްމީގޮތުން ފެށިގެން ދިޔުމީ އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،ރަޙުމްކުޑަ،
ލާއިންސާނީ ،އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާގުޅޭ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ގެ އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާގެ ދަށުން ،ސަބްކޮމިޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރއާއި ،އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި
ހުއްޓުވުމާއި ،ރަޙުމްކުޑަ ،ލާއިންސާނީ ،އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން
މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ގެ އިހްތިޔާރީ މުޢާހަދާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛްކުރުން އަވަސްވެ ،މިނިވަންކަން
ގެއްލޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުން ބަލަހައްޓަމުންދާ މީހުން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކާއި ،މިފަދަ ޢަމަލުތަކަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުރި އެންމެ
ކަންކަމުން މިފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމުގައި މިކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ.

 4.5ކ.މާފުށީގައި ހުންނަ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން އުގަންނައިދޭ މަރުކަޒުގައި ތިބި ކުދިންނަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް
ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
ކ .މާފުށީގައި ހުންނަ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތެރިކަން އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދީންގެ މަރުކަޒަށް (އީ.ޓީ.ސީ.ސީ)  2015ޖޫން  9ވަނަ ދުވަހާއި
ނޮވެމްބަރު  17ވަނަ ދުވަހު ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ .ކ .މާފުށީގައި ހުންނަށް ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތެރިކަން އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދީންގެ
މަރުކަޒަށް  9ޖޫން  2015ގައި ކޮމިޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ވީހާވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް
ހުރުމާއި ،މަރުކަޒުގެ ޙާލަތު ގޯސްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައި އެކަމުގެ މަސައްކަތް
ފަށާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ ފަރާތުން މިމަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ
މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި  2015ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ  15ވަނަ ދުވަހާއި އޯގަސްޓް މަހުގެ  2ވަނަ ދުވަހު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި އަދި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއާ އެކުގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ 2015 .އޯގަސްޓް  27ވަނަ
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ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި އެކުގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވެއް ބާއްވައި އަދި  2015ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ  6ވަނަ ދުވަހު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއާ އެކުގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.
 17ނޮވެމްބަރު  2015ގައި ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުންނާއި ފެނުނު މަންޒަރުތަކާއި ،ހޯދި ހޯދުންތަކާއި އަދި
ބެލިބެލުންމުން ،ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން
ހުންނަންވާނޭ މިންގަނޑުތަކުގެ ޤަވާޢިދާ އަދި ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުގެ އިޖުރާއާތު (ޑްރާފްޓް)
ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކުދިން އިސްލާޙުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސަކަތްތައް
މި މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ނުދާތީ ،މީގެ ސަބަބުން ،މަރުކަޒުގައި ތިބި ކުޑަކުދިންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން އައުމާއި ،އެކުދީންނަށް
ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަނިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ މި މަރުކަޒުގައިތިބި ކުދިން ރައްކާތެރި
މާޙައުލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނެވެ.
 17ނޮވެމްބަރުގައި ކުރި ޒިޔާރަތަށްފަހު  22ޑިސެމްބަރު  2015ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އާއި ޖުވަނައިލް ޖަސްޓިސް
ޔުނިޓާއެކުގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއްބޭއްވުނެވެ 22 .ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައިވެސް މަރުކަޒުގެ ޙާލަތު ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ
އިޞްލާޙްކުރުމުގެ މަރުކަޒަށް ރިޢާޔަތްކުރިއިރު ތަނުގެ ޙާލަތު ވަރަށް ދަށްކަމަށާއި ،މަރުކަޒަށް އިތުރު ކުއްޖަކު ނުގެންދިޔުމަށް ކޮމިޝަނުން
ވާނީ ނަޞޭޙަތްތެރިވެފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް  13ޖަނަވަރީ  2016ގައި އިތުރު ކުއްޖަކު މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަ ޚަބަރު ކޮމިޝަނަށް ލިބުމާ
ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކުއްލި ނިންމުމެއް ނިންމައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއާ އެކުގައި ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް  19ޖަނަވަރީ
 2016ގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ  24ޖަނަވަރީގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާ އެކުގައި މި މައްސަލައާއި މަރުކަޒުގެ
ޙަލާތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.
މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އީ.ޓީ.ސީސީގައި ތިބި ކުދިންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމަށާއި ،އެކުދިން ރައްކާތެރި
މާޙައުލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހިޔުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު  21ވަނަ
މާއްދާގެ (ރ) ( ،ޅ) އާއި  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއަށް  21ފެބުރުވަރީ  2016ގައި
ވަނީ  21ފެބުރުވަރީ  2016އިން ފެށީގެން ކުރިއަށް އޮތް  3ދުވަހާއި  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އީ.ޓީސީ.ސީގައި ތިބި ކުދިންނަށް ރައްކާތެރި
މާޙައުލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އަންގާ އަމުރުކޮށްފައެވެ.
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 .5އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ،އެޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވާ ،ދަމަހައްޓާ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ
ގ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަޢުލީމެވެ .އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ދެނެގަނެ އެހެން މީހުން ެ
ޒަރީއާއިން އެމީހެއް އަމިއްލަ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުވެރިވެ ،އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމަށް
ދަސްވެގެންދެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކޮމިޝަނުން ކުރާ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތަޢުލީމް އެކި
ނޔާކުރުން މަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން
ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .މިގޮތުން ،ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އަ ި
ތ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން އަންނަ މުހިންމުކަމެކެވެ .މިއީ ،ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން
ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާ ު
ގ
އެމީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި އެމީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި މީހުން ެ
ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވެ އިޙްތިރާމްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ.

 5.1ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ޓްރޭނިންގ
ގފައިވެއެވެ .މިޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ
ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ތަފާތު  5ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިން ާ
ދކުރެވޭ މީހުންނާ މެދު ހައްޔަރުކުރެވޭ ހިނދުންފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫންއަސާސީއާއި،
ބން ު
މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ަ
ގ
ޤވާމީ މުޢާހަދާތަކު ެ
ލކަލް އޯޑާރސް އަދި ބައިނަލްއަ ް
ޖލުގެ ޤަވަޢިދާއި ،އުފެދިފައިވާ ޯ
ޢންމު ޤަވަޢިދާއިަ ،
ފުލުހުންގެ ާ
ށދިނުމެވެ .އަދި
މތު ފޯރުކޮ ް
މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫ ާ

ގ
ނމު ޤަވާޢިދު ،ޖަލު ެ
ފުލުހުންގެ ޢާ ް

ގަވާއިދު އަދި ލޯކަލް އޯޑާރސްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ބާރުއަޅާ މިންވަރު ދެނެގަނެ މިޙައްޤުތައް ހިމާޔާތްކުރުމަށް
މތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫ ާ
މމް ރޫލްސްއަށް ޢަމަލީ
ސޝަންތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް މިނި ަ
ގތުން ެ
ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާ ބެހޭ ޮ
ނ
އވެ .މިޓްރޭނިންތަކުގައި ބައިވެރިވީ  110ފަރާތެކެވެ .މިސެޝަންތައް ނަގާފައިވާ ީ
ފަރިތަކުރުންތައް ހިމަނާފައިވާނެ ެ
މާފުށި ޖަލު ،މާލެ ޖަލު އަދި އަށްސޭރި ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ
ޑިޓެންޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
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 5.2ޕޮލިސް ޓްރޭނިންގ
ޕޮލިސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ސެޝަނެއް ވަނީ ނަގައިދީފައެވެ .މިސެޝަންގެ
ށ
ނޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނަ ް
ނގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ް
މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ފުލުހު ް
އަހުލުވެރިކުރުމެވެ .މިޓްރޭނިންގައި ބައިވެރިވީ  41ފަރާތެކެވެ.

 5.3ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލިނިކް
އަތޮޅުތަކަށް

އަމާޒުކޮށްގެން

ގެންދާ

ހިއުމަން

ރައިޓްސް

ކްލިނިކްތަކުގައިވެސް

އެންޓި

ޓޯޗަރގެ

ސެޝަން

ކގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ
ގންދިއުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުތަ ު
ނ ެ
ގއި އެންޓި ޓޯޗަރ ސެޝަ ް
ލނިކްތަކު ަ
ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .ކް ި
މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށާ ،ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް އެންޓި ޓޯޗަރގެ
ހ
އ އަތޮޅުތެރޭގެ ހުރި ާ
ގއި ގެންދާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގަ ި
އހުލުވެރި ކުރުވުމެވެ .ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލިނިކްތަކު ަ
ޤާނޫނަށް ަ
ރަށަކުން ކައުންސިލަރުންނާއި ،އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަދި މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ ފަރާތްތައް ބައިވެރިވާނެއެވެ .އެގޮތުން ހއ.އުތީމުގައި ބޭއްވި

ހިއުމަން ރައިޓްސް

ކްލިނިކްގައި އަތޮޅުގެ އެކިރަށްރަށުން  26މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 5.4އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނަށް މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުން
ތ
ރއްޖޭގައި ޓޯޗަރކުރުން މަނާކުރުމާއި ،ހުއްޓުވުމާއި ،ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެ ި
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނަކީ ދިވެހި ާ
ރމާއި ،ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ
ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ،ހުއްޓުވުމާއި ،އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކު ު
ނ އެކުރާ ކަންކަމަކީ
ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންކުރުމާއި ،އެފަދަ އަދަބުދޭ ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ ޢަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތަކު ް
ލތައް ކަނޑަ އަޅާ ޤާނޫނެވެ.
ޞ ު
ކުށްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،އެފަރާތްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގެ އު ޫ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނަށް މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭއްވިފައިވާ ސެޝަންގެ މަޤްޞަދަކީ އެންޓި ޓޯޗަރ
ކރުމަށް މީޑިއާތައް
ޤނޫނަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ު
ާ
ރކުރުވުމާއި ،އެންޓި ޓޯޗަރ
ލންތެ ި
ޤާނޫނަށް މިޑިއާތައް ހޭ ު
ނ
ބާރުވެރިކުރުމުގެ އިތުރުން ،އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުމަށް މީޑިއާތަކަށް ބާރުއެޅުމެވެ .މި ސެޝަންގައި ގެންދެވު ު
ބައިތަކަކީ؛
35

އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް2016 -



އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު ބައިތައް



ތއްތައް
މީޑިއާއިން ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައް ގެނެއުމުގައި ވިސްނަން ޖެހޭ ކަން ަ



މޑިގެ ރޯލު
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ީ

މިސެޝަންގައި ބައިވެރިވީ ޕީއެސްއެމްގެ  2ފަރާތާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ  2ފަރާތެކެވެ.

 5.5އިތުރު ޓްރޭނިންގތައް
އައިއެލްސްގެ ޑިޕްލޮމާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސެޝަން
ޞދީޤުކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި
މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ތަ ް
ގުޅުންހުރި މުއާހަދާތަކާއި ،އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާނެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި 35
ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓް (ކަނޑުމާ ރިސޯޓް)
ނ
ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ އެދުމަކަށް އެ ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސީނިއަރ މުވައްޒަފުންނަށް އިންސާ ީ
ނމަށް އެއްދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެނދެވުނެވެ .މިޕްރޮގަރާމްގައި ޓޯޗަރއަކީ
ޙައްޤުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދި ު
ތ ދެވިފައިވާނެއެވެ .މިޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވީ 13
ނ މަޢުލޫމާ ު
ޓ ޓޯޗަރގެ ޤާނޫނާ ބެހޭގޮތު ް
ކޮބައިކަމާއި ،އެން ި
މުވައްޒަފުންނެވެ.

 5.6ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް
 1ޖުލައި  2015އިން  30ޖޫން 2016ގެ ނިޔަލަށް އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނަށް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ
ރގްރާމްތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ގޮތުން ހިންގާފައިވާ ތަމްރީން ޕް ޮ
 5 ނޮވެމްބަރ  2015ގައި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހިންގާފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމްލަ  18މުވައްޒަފުން
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
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ނޝަން އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އަދި އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް
 12 އޭޕްރިލް  2016ގައި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ކޮންވެ ް
ތމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި
ޓު ދަ ކޮންވެންޝަންސް އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގާފައިވާ ަ
 27މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 .6ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާ ތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް
 6.1މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންޖެހޭ،
ނ
ލން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީއިން ގެންދަނީ ގަވާއިދު ް
ނތަން އިޢު ާ
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަ ް
ކުރަމުންނެވެ .އަދި ޤާނޫނުގެ

 17ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ލާޒިމްކުރާ ރިޕޯޓް

ނށް ގަވާއިދުން ހުށަހަޅަމުންނެވެ.
މިސްޓްރީއިން ގެންދަނީ ކޮމިޝަ ަ

 6.2މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ޛކުރުމަށްޓަކައި ރިޕޯޓްގެ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީ ު
ސ އިމިގްރޭޝަންއިން ދީފައިވާ
ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ މޯލްޑިވް ް
މަޢުލޫމާތުތަކެވެ.


 1ޖުލައި  2015އިން  30ޖޫން 2016ގެ ނިޔަލަށް އެންޓި ޓޯޗަރއާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް
ނވާތީ އެއްވެސް ކޭސްއެއް ޑޮކިއުމަންޓް ކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.
އިމިގްރޭޝަންއަށް ހުށަހެޅިފައި ު



ސ މަސައްކަތެއްކޮށްފައި
ނނު އިސްލާޙުކުރުމަށް މިހާތަނަށް އެއްވެ ް
ނ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާ ޫ
ނނާ ގުޅިގެ ް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާ ޫ
ނުވާކަމަށް

އެފަރާތުން

ލމާތުދީފައިވެއެވެ.
ޢ ޫ
މަ ު

އަދި

ޓ
އެން ި

ޓޯޗަރ

ޤާނޫނުގެ

42

ވނަ
ަ

މާއްދާގެ

(ހ)

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ޤަވާއިދެއް ނުވަތަ ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލާފައެއްނުވެއެވެ.


ފޛުކުރުމަށްޓަކައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް
ތން ީ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ަ
ޕްލޭންކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ވެސް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
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 6.3މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  27 ،25 ،24އަދި  28މި މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން
މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ޑޭކެއަރ ހިންގުމުގެ އުޞޫލު ،ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލް އޮން ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް،
ބލާ މިންގަނޑު އެކުލަވާލައި ފާސްކޮށް މިހާރު ދަނީ ޢަމަލުކުރަމުންނެވެ .މީގެއިތުރުން ،ކުޑަކުދިންގެ
މަރުކަޒަށް މީހުން ނެގުމަށް ަ
ހިޔާ

ހިންގުމުގެ

އިޖުރާޢަތު

އަދި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ކުޑަކުދިން

އބާ
ބައިތި ް

މަރުކަޒުތަކުގައި

މަދުވެގެން

ނ
ނނަންވާ ެ
ހު ް

މންނެވެ.
މިންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދު ވެސް އެކުލަވާލައި ގެންދަނީ ޢަމަލުކުރަ ު
ށ އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި
ތނަ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިހާ ަ
މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެއްނުވެއެވެ .އަދި މި ޤާނޫނުގެ  36މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން
އެއްވެސް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައިނުވެއެވެ.

 6.4މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
މއްދާތަކުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  ،27، 26 ،25 ،24އަދި  28މި ާ
މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެ މުއައްސަސާއިން ފޯރުކޮށްދީފައެއްނުވެއެވެ .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ
އ
ނ ެ
ށފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތު ް
މި މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮ ް
މުއައްސަސާއިން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކެވެ.


މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤު އަވަހަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް
 2015ޑިސެމްބަރު  15ގައި އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ .އެގޮތުން ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން މައްސަލައެއް
ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތެއްކަމުގައި  01މަސް ދުވަސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެެެވެ .އަދި  24ގަޑިއިރު ތެރޭގައި
އސަލައެއް  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުނިމޭނަމަ ސަބަބާއިއެކު
މައްސަލަ ކޭސްކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި ،ބަލަމުންދާ މަ ް
އެދުމުން އިތުރު  30ދުވަސް ދެވޭނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ނުލައި ތަޙްޤީޤު ނުނިމި ލަސްވާނަެަމަ
އިހުމާލުވީ ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތައް ވަނީ ހަމަޖަެައްސާފައެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ފުލުހުންގެ ޢާންމު ޤަވައިދުގެ  32ވަނަ މާއްދާގައި ހައްޔަރުގައި
ދގެ  33ވަނަ މާއްދާގައި
ސސީ ޙިދުމަތްތަކާއި އިނާޔަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި ގަވާއި ު
ޖހޭ އަ ާ
ހުންނައިރު ފޯރުކޮށްދޭން ެ
އ ހުއްޓާ ބަލިވެއްޖެނަމަ
ދށުގަ ި
އއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
ކ ގެންދާއިރު ލިބިފައިވާ އަނިޔާ ާ
ބލުމުގެދަށަށް މީހަ ު
ފުލުހުންގެ ެ
ށފައިވެއެވެ.
ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެގޮތް ބަޔާެާންކޮ ް



މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ އިދާރީ ކުށްތަެަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުންގެންދަނީ "ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި
އދަބު ދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުންނެވެ.
އިދާރީ ކުށްތަކާއި ،އެކުށްތަކަށް ަ



ނށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެއްވެސް
ރިޕޯޓްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ފުލުހުން ަ
ތ
ނ ރަސްމީކޮށް މަޢުލޫމާ ު
ނ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ގުޅޭގޮތު ް
ޤނޫނުގެ  36ވަ ަ
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އެންޓި ޓޯޗަރ ާ
ނމަވެސް މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޓްރެއިނިންގ ތަކުގައި އެންޓި ޓޯޗަރ
ފޯރުކޮށްދީފައެއްނުވެއެވެ .އެހެން ަ
ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުރިން ފަރުމާކުރެވި
ވ
ނފައިނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ކުރިޔަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ފާސްކޮށްފައިވާ ކޯސްތައްކަމުން އެކޯސްތަކުގައި މިޤާނޫނު ހިމަ ާ
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން ރަސްމީ ގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ވަނީ
މ
ނންޖެހޭ ކޯސްތަކުގައި ި
ނ ހިމަ ަ
ނ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫ ު
ރމާކުރެވޭ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއި ް
ލށް ފަ ު
ހަމަޖެހިފައެވެ .އަދި އަ ަ
ހމަޖެހިފައެވެ.
ޤާނޫނު ކިޔަވައިދިނުމަށް ވަނީ ަ

 6.5މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  ،27، 26 ،25 ،24އަދި  28މިމާއްދާތަކުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކި އުސޫލެއް ނެތްކަމުގައި
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ވަނީ މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ .ނަމަވެސް ޤާނޫނުގެ މިމާއްދާތަކުގައި ބުނާ ކަންކަން
ފޛުކުރަމުންދާކަމަށް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނާއި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތައް ތަން ީ
ނ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ
ށ ް
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ވަނީ މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ .އަދި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް މިހާތަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.
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 6.6ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ނޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޭ
ވއިދިނުމަށް އެ އޭޖެންސީގައި އެދިފައިވީނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެ
މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ފޮނު ަ
އޭޖެންސީއިން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

 6.7ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރީޓީ ކޮމިޝަނުން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ޓގްރީޓީ ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ
ނ ެ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  27 ،26 ،25 ،24އަދި  28މި މާއްދާގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް އި ް
ރ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް މިޤާނޫނު
އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތާއި ،އެކަންކަމާ ގުޅުންހު ި
ނ
އދިފައިވީނަމަވެސް އެފަރާތު ް
ފނުއްވައިދިނުމަށް ެ
ކމިޝަނަށް ޮ
ދ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޮ
ނ ގެން ާ
ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަމު ް
އ
ލމާތުތަކެއް ކަމުގައިނުވާތީެ ،
މންވަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މަޢު ޫ
ނންވާ ި
ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ރިޕޯޓްގައި ހިމެނުމަށް ބޭ ު
މަޢުލޫމާތުތައް ރިޕޯޓްގައި

ނޓެގްރީޓީ
ދށުން ނޭޝަނަލް އި ް
ހިމަނާފައިނުވާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ަ

ލމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.
ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް މިހާތަނަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާނޭކަމަށް އެފަރާތުން މަޢު ޫ

 6.8މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  36މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި
މށް އެ
މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތާއި އަދި އެކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައިދިނު ަ
މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވީނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެ މިނިސްޓްރީއިން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

 6.9މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  27އަދި  28މި ދެ މާއްދާގައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރުމާއި ،ކުށުގެ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން
ރތްތަކުގެ ތެރެއިން ޓޯޗަރއާއި،
އންނަ ފަ ާ
ކށް ފަރުވާ ހޯދަން ަ
ގތުން ސިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ ތަނަ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޮ
އެކްސިޑެންޓާއި ،މާރާމާރީފަދަ ކަންކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަންކަމުގައި މެޑިކޯލީގަލް ރިޕޯޓްގައި މިފަދަ ކަންކަން ރެކޯޑުކުރެވޭކަމާއި،
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި މިފަދަ ރިޕޯޓުތައް އެފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރަމުން ގެންދާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
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ށ
ލތުއިން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަ ް
މނިސްޓްރީ އޮފް ހެ ް
ގ ދަށުން ި
ޢލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .އަދި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ެ
ހެލްތުއިން މަ ު
ހއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.
މިހާތަނަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާނޭކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ި

 6.10މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތައް
ފ
މނިސްޓްރީ އޮ ް
ދއާއި އަދި  36ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ި
ނނުގެ  28 ،27 ،26 ،25 ،24ވަނަ މާއް ާ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާ ޫ
ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއިން ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތާއި އެކަންކަމާ ގުޅުންހުރި
އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާ އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް މިޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
އ މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވީނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެ މިނިސްޓްރީއިން
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް ެ
ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

 6.11ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ޓން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް
ނގެ ދަށުން ކޯ ު
ނ ު
ވނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި 'މި ޤާ ޫ
ނނުގެ ަ 46
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާ ޫ
ށން ،ކްރިމިނަލް ކޯޓު އަދި ސިވިލް
ށފައިވާތީ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ހންގާނީ ކޯޓުން' ކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ި
ނއްވައިދެއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޯޓުން އެއްވެސް ޤަވާއިދެއް ހަދާފައިވާނަމަ ،އެ ޤަވާއިދަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ފޮ ު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިފައިވީނަމަވެސް ،މިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސުޕްރީމް ކޯޓު ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

41

އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް2016 -

 .7ނިންމުން
ނ
މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ  01ޖުލައި  2015ން  30ޖޫން  2016ގެ ނިޔަލަށް އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ކޮމިޝަނުންކޮށްފައިވާ

ކތްތަކާއި،
މަސައް ަ

ލތުގެ
ދައު ަ

ހ
ކަމާބެ ޭ

މުއައްސަސާތަކުން

ނ
މިޤާނޫ ު

ތަންފީޛުކުރުމަށް

ކށްފައިވާ
ޮ

އ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއި ،ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަށް
ށހެޅުނު ޓޯޗަރ ާ
ކމިޝަނަށް ހު ަ
މަސައްކަތްތަކެވެ .މިގޮތުން ޮ
ރނު
ހރި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގިފައިވާ ތަމް ީ
ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ކޮމިޝަނާއި ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުން ު
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،ހިންގާފައިވާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފުސީލު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
ދއުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ޤާނޫނު
ދޤުކުރުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނާއި ަ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަޞް ީ
ކއްކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ކޮމިޝަނާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ވަކި މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި
ތަންފީޛުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަ ެ
ކުރަން ޤާނޫނުގައި ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންކަން ނުކޮށް ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ޤާނޫނުގައި ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް
ބެލުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ،އެ މުއްދަތުގައި މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުމުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި
ތވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ތއް ނިންމުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަ ި
މުއައްސަސާތަކުން އެންމެ އެދެވޭ އެއްބާރުލުން ނުލިބި ،މައްސަލަ ަ
އ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި
މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުވުމަށްފަހު ތިންވަނަ ރިޕޯޓްކުރުމުގެ މުއްދަތުގައި ،މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަ ް
އވެ .މިޒިޔާރަތްތަކުގައި އެފަދަ
ށ އެން.ޕީ.އެމް.އިން ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަންތަން މޮނިޓަރކޮށްފައިވެ ެ
މީހުން ބައިތިއްބާ  12ތަނަކަ ް
ވނެއެވެ .އަދި އެ މޮނިޓަރިންގ
ތބަލާފައި ާ
އގެ ޢަމަލެއް ހިނގާ ޯ
ޔވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖަ ި
ތަންތާނގައި އެއްވެސް އަނި ާ
ގ މައްޗަށް ހުށަހެޅުންތަކާއެކު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ،ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ ހިއްސާކޮށްފައި
ވިޒިޓްތަކުގައި ފާހަގަވިކަންކަމު ެ
ނ
މވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެ ް
ހއްޓަމުންގެންދާ މަރުކަޒުތަކުގެ ު
ހން ބަލަ ަ
މގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީ ު
ވާނެއެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ ބެލު ު
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ވެސް އެން.ޕީ.އެމްއިން ހިންގާފައިވާނެއެވެ.
ގ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމު ެ
ހންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި
ގ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީ ު
ލތު ެ
މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ދައު ަ
އވާނެއެވެ.
އެމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޚްތިރާމްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީފަ ި
އ
ނކަން މިހާތަނަށްވެސް ކުރެވިފަ ި
ށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަ ް
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ކުރަންޖެހޭނެކަމަ ް
ކށްފައިވާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ
ތން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާން ޮ
ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮ ު
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ޤނޫނަށް
މއްދާގެ (ހ) ގައިާ ،
ވނަ ާ
މއި ،މި ޤާނޫނުގެ ަ 34
ނވާ ނިޒާމު އެކުލަވާލާފައި ނުވު ާ
ނ ް
ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭ ު
ގންވާ ފަރުވާދީ،
ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  1އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ޓޯޗަރގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް އެކަށީ ެ
އ ޞިއްޙަތާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް
އ ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމްތަ ް
މށްޓަކަ ި
ޤަދަރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އަލުން އުޅެވޭނެ ގޮތް ހެދު ަ
ފހާއި،
ހލްތާއި ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮ ީ
ކށައަޅާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ ކަމުގައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ެ
ތަންފީޛު ކުރުމަށް އެ ަ
ގ
ސއްކަތް ކުރެވިފައިނުވެއެވެ .މީ ެ
ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން އެކަށައަޅައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މި މަ ަ
ވ ބިދޭސީއަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ވލެ ޭ
އިތުރުން މި ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި މިމާއްދާގެ ދަށުން އެހެން ޤައުމަކަށް ފޮނު ާ
ނކޮށް އެކަމާއި ގުޅޭ ޤަވާއިދެއް
ށ ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން ބަޔާ ް
ޢމަލުކުރެވޭނެ ގޮތަކާއި އެމީހަކަ ް
މހަކާމެދު ަ
ބަލަހައްޓާއިރު ،އެ ީ
ވލާފައިނުވެއެވެ.
ކމަށް ބަޔާކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެފަދަ ޤަވާއިދެއް މިހާތަނަށް އެކުލަ ާ
ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަން ވާނެ ަ
މި ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ ޢާންމުކޮށް އަދި ކޮމިޝަނަށް އެންމެފަހުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ބަންދުގެ
ތ
މަރުކަޒުތަކުގެ ތަފުސީލު ރިޕޯޓްގައި ،ދ .ވާނީގައި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާފައިވާ ތަނުގެ މަޢޫލޫމާ ު
އ
ނ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޒުކަޒެއްގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފެއް ބަންދުކޮށްފަ ި
ހިމަނާފައިނުވެއެވެ .މީގެއިތުރު ް
ނ ކޮމިޝަނުން
މނާފައި ނުވާކަ ް
ނވި އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައި ހި ަ
ފ ު
ޝނަށް ޮ
ނށް ކޮމި ަ
މތު މިހާތަ ަ
ބެހެއްޓިއިރު ،އެތަނުގެ މަޢުލޫ ާ
ފާހަގަކުރަމެވެ.
ތއްޔާރުކޮށް ،ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން
ނން ަ
މިޤާނޫނުގެ  37ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން މިކޮމިޝަ ު
ތ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،ޢާންމުކުރަން ޖެހޭ މި ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާ ު
ތގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ސިޓީފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ،
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ދައުލަ ު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ،އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން
ށފައިނުވެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮ ް
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ނތަން.
ޢލާންކޮށްފައިވާ ތަ ް
ޖަދުވަލު  :1ޤާނޫނުގެ  17ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ޢާންމުކޮށް އި ު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެން ޑަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައިތިބި މަރުކަޒުތައް


ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު



ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ  /ވިލިމާލެ



ސޭފްހޯމް



ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު  /ކ.މާފުށި



ށ.އަތޮޅު އަމާންހިޔާ  /ށ.ފުނަދޫ



ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ  /ތ.ވޭމަންޑޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައިތިބި މަރުކަޒުތައް





ކ.މާފުށީ ޖަލު



މާލޭ ޖަލު



ހިންމަފުށީ ޖަލު



ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ



ތިލަފުށީ އަހުލުވެރި މަރުކަޒު



ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ  /އައްޑޫ ސިޓީ ،ހިތަދޫ



ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް  /ކ.މާލެ ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ



ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު  /ކ.ހިންމަފުށި



ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރު ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ،ޏ.ފުވައްމުލައް



ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ގަގަން ކްލިނިކް



ވިލިމާލެ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރު ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ  /ވިލިމާލެ



ދޫނިދޫ



އަތޮޅުވެހި

އަޕަރނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަން


ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
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ހއ.ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން



ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަން


ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން



ރ.އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން



ބ.އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން



ޅ.ނައިފަރު ސްޓޭޝަން



ޅ.ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

ނޯތް ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޜަން


އދ.މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން



އއ.ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޜަން


ފ.ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން



ދ.ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން



މ.މުލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

ސައުތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޜަން






ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

އަޕަރސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަން


ގއ.ވިލިގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން



ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަން


ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން



އައްޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް (ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން)
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