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 2012ފެބްރުއަރީ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 2012ފެބްރުއަރީ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ
ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް
އ ކުރި މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައާއި އަދި ހަމަމިދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގި
މިއީ  2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު މާލޭގަ ި
ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަރާތްތައް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގައާއި ބަންދުގައި ތިބިއިރު
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިނގާފައިވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ަ
ފއިވާ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓެވެ .މިރިޕޯޓުގައި
މާލޭގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމަނާފައިވަނީ ތަފާތު ދެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުން
ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  192ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(
ގައި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ކުރިއެރުވުމާއި އެޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އިންސާނީ
ޤތަކަށް
ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާމިންވަރު ބަލައި ވަޒަންކުރުމާއި އަދި މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ،އިންސާނީ ޙައް ު
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާމިންވަރު ތަޙުޤީޤުކޮށް އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމާއި އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިނަމަ
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޅާންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި،
ނ
މހެއްގެ އިންސާ ީ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރު  (6/2006ގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިީ ،
ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް ،ނުވަތަ އެފަދަކަމަކަށް
އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށްބުނެ ،އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން މައްސަލައެއް
ށ އެފަދަކަމެއް ހިނގާކަމަށް ،ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެމައްސަލައެއް
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ނުވަތަ ކޮމިޝަނަ ް
ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި ،މިބުނެވުނުފަދަކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށްބުނެ،
މީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެމައްސަލައެއް
ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި ،މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި،
އ
 20ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ،މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގަ ި
ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް ،ނުވަތަ އެފަދަކަމަކަށް އެހީތެރިވެއްޖެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މީހުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް
ށ
ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި ،ބުނެވިދިޔަ ފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަ ް

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
ފެބްރުއަ ީ

2

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެމައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި ،މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން
ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި،
ގ
ޝނު ެ
 21ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ،އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ސަރުކާރުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ،ނުވަތަ ކޮމި ަ
ހ
މެމްބަރަކު ހުށަހަޅާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ،އެމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެ ޭ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި،
 21ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ނަމަވެސް ،ހުށަހަޅާ
ކށާއި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ،ޝަކުވާތައް ބަލައި ،ދިރާސާކޮށް ،އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއިދާރާއަ ަ
ޅތައް ފާހަގަކޮށް ،އެތަންތަނަށް އެންގުން ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު،
އިދާރާތަކަށްދީ ،އެކަމާގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ ު
 2012ފެބްރުއަރީ

 08ވަނަ ދުވަހު ،އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށާއި އެސަރަޙައްދު ކައިރި ހިސާބުތަކަށް އެއްވި އެއްވުން

ލހުންގެ ފަރާތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި 2012 ،ފެބްރުއަރީ
ރޫޅާލުމުގައި ފު ު
 8ގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބަޔަކު މީހުން ނުކުމެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކުގައި ހުޅުޖަހައި ،ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައްދީ އަދި ފުލުހު ް
ނށް އަނިޔާކޮށް
ނ ަ
މގެ ދަށުގައިތިބިއިރު އެފަރާތްތަކަށް
ދލާއިތަކެތި ހަލާކުކޮށް ހެދިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ،ފުލުހުންގެ ބެލު ު
ފުލުހުންގެ މު ަ
ފުލުހުން ބޮޑެތިއަނިޔާކޮށް ތަޅައި ހަދާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުމާއި ގުޅިގެން މާލޭގައާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގާދިޔަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ
ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
ފެބްރުއަ ީ

3

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 2012ފެބްރުއަރީ  8ގައި މާލޭގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކުގެ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް
 .1ތަޢާރުފް
މިއީ  2012ފެބްރުއަރީ  08ވަނަ ދުވަހު ،މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ )އެމް.ޑީ.ޕީ( އަށް ތާއީދުކުރާ
ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ހިނގާލުމެއްގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ )އެމް.އެމް.އޭ( ސަރަޙައްދަށް އެއްވުމުން ،އެ
އެއްވުން

ރޫޅާލުމުގައި

އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކާއި

ޚިލާފު

ޢަމަލުތަކެއް

ހިނގާފައިވާކަމަށް

ބެލެވޭތީ،

އެކަން

ޕޓެކެވެ.
ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ތަޙުޤީޤީ ރި ޯ

 .2ތަޙުޤީޤު ހިންގި ގޮތް
މިތަޙުޤީޤު ހިންގާފައިވަނީ ،މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކޮށްގެންނާއި،
ލިޔެކިޔުންތައް

ބަލައިގެންނާއި،

ފޮޓޯއާއި

ވީޑިއޯތައް

ބަލައި

މތު
މަޢުލޫ ާ

އެއްކޮށްގެންނާއި

ޝާމިލްވާ

ޙާދިސާގައި

އެކިފަރާތްތަކުން ހޯދުނު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ.

2.1

ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދިގޮތް

2.1.1

އިންޓަރވިއުކޮށްގެން

•

އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިސްފަރާތްތައް

•

ސކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ ކޮމާންޑަރުން
ފީލްޑުގައި އި ް

•

ޙރަކާތްތެރިވި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ ފަރާތްތައް
ފީލްޑުގައި އި ް
ސކޮށް ަ

•

މަންޒަރު ދުށް ބައެއްފަރާތްތައް

•

އަނިޔާލިބުނުކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތައް

•

މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

2.1.2

ލިޔެކިޔުން

މައްސަލަ ބެލުމުގައި ،ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކުން ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ލސް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި
އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލް
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް
އަނިޔާލިބުނުކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތައް
2.1.3

ފޮޓޯ  /ވީޑިއޯ ބަލައިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން

މައްސަލަ ބެލުމުގައި އެކިފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވާނެއެވެ.

 .3ކަންހިނގާދިޔަގޮތް
 3.1އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު
ދވަހު ،އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް
ވނަ ު
ރ ަ 8
ނ  2012ފެބްރުއަ ީ
ވ ީ
ނފައި ަ
ހމަ ާ
އ ި
އގަ ި
މިބަ ި
އެއްވި އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ،ކަންހިނގާދިޔަގޮތް ،ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އެދުވަހުގެ އެއްވުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކޮށްގެން ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ މަންޒަރުތަކަށް
ބަލައިގެން އިތުރު ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށްގެން ހޯދުނު މަޢުލޫމާތެވެ.
3.1.1

ސއެއްކަމަށާއި ނަމަވެސް އެތަނަށް ދިޔައިރު ޕާޓީގެ ގިނަ
ދަރުބާރުގޭގައި އެދުވަހު އޮތީ ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ ޖަލް ާ
ޢަދަދެއްގެ މެމްބަރުން ތިބިކަމަށް.

3.1.2

ހ އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ނުކުތީ
ވންކަމަށާއި ،ހަރުގެ ހުޅުވުމަށްފަ ު
ސ ނިންމާފައި ނުކުމެގެން ދިޔައީ ހަރުގެ ހުޅު ަ
ޤައުމީ މަޖިލި ް
ރން އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އެދުވަހު
ޞުލްޙަވެރި ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމަށްކަމަށާއި ،އެއްވެސް ތަނަކަށް އެއްވެ މުޒާހަރާކު ަ
ނިންމާފައިނުވާކަމަށް.

3.1.3

އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ،އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް ދިޔައިރު ،އެސަރަޙައްދު އޮތީ ގޭސްކޮށްފައިކަމަށާއި އަދި
ށ
އެމް.އެމް.އޭ އާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު ،ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ޝީލްޑު ހިފައިގެން ޖުމްހޫރީ މައިދާނު ފަޅިއަށް ނުދެވޭގޮތަ ް
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ސ ޝީލްޑާއެކު ތިބިކަމަށާއި ފުރަތަމަ ލައިންގައި ތިބީ ސިފައިންކަމަށާއި
މަގު ބްލޮކްކޮށްގެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންވެ ް
އަދި އެއްވި މީހުން ތިބީ ފުލުހުންނާއި ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް ފޫޓް ދުރުގައިކަމަށް.
3.1.4

އެއްވި މީހުން ތިބީ އެތަނުގައި އިށީނދެގެންކަމަށާއި ،އެމީހުން އެދެމުންދިޔައީ ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން
ތން ފުލުހުންނާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްފައިނުވާހިނދު،
ހިނގާފައިދިއުންކަމަށާއި އަދި އެމީހުންގެ ފަރާ ު
އެއްވި މީހުން އެސަރަޙައްދުން ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އިންޒާރެއް ނުދީކަމަށް.

3.1.5

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔުމުގައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިނުވާކަމަށް.

3.1.6

ށ
އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިފާރަވެރިން ،ވަކިހިސާބަކުން އެސަރަޙައްދު ދޫކޮ ް
ދިޔަކަމަށާއި ،އެމީހުން ދުރަށްދިޔައީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ޗާޖްކުރަންއުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެމީހުންނަށް ލިބުނީކަމަށް
ލަފާކުރެވޭކަމަށް.

3.1.7

އެއްވި މީހުންނަށް ލާއިންސާނީ ،ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ފުލުހުން ދީފައިވާކަމަށާއި ،ބޮޑަށް އަނިޔާކުރީ ފުރަގަހުންކަމަށް.

3.1.8

އ
 8ފެބްރުއަރީ  2012ވަނަ ދުވަހު އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް އެއްވި ގެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ބައެ ް
ފަރާތްތައް އެސަރަޙައްދުން ފޮނުވާލުމުގައާއި އަދި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުގައި

އެފަރާތްތަކާއި ދިމާލަށް

ހަޑިހުތުރުބަހުން މުޚާތަބުކޮށް ޒާތީގޮތުން ރައްދުދީފައިވާ ކަމަށް.

 3.2ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު
ދވަހު ،އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް
ވނަ ު
ވނީ  2012ފެބްރުއަރީ ަ 8
ނފައި ަ
މ ާ
އގައި ހި ަ
މިބަ ި
ސ ސަރވިސްގެ އިސްފަރާތާއި
ޑވްސް ޕޮލި ް
އެއްވި އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ،ކަންހިނގާދިޔަގޮތް ،ސާފުކުރުމަށްޓަކައި މޯލް ި
އިންޓަރވިއުކޮށްގެންނާއި އަދި އެދުވަހު އެސަރަޙައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ފީލްޑްގައި އިސްކޮށް
ރތުން ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ލިބުނު
ޙަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންނާއި އިންޓަރވިއުކޮށްގެންނާއި އަދި ފުލުހުންގެ ފަ ާ
މަޢުލޫމާތެވެ.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

3.2.1

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް ގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ރޫޙު ހުރިގޮތުންނާއި ،އަދި އެބައްދަލުވުން ނިންމާފައި ދިޔަ
މަގުމަތީގައި އެމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުންނާއި އަދި އެމީހުން ނިންމާފައިއޮތީ ހަރުކަށިކަމާއެކު ފުލުހުންނާ
ކުރިމަތިލުމަށާއި އަދި ސަރުކާރުވެސް ބަދަލުކުރުމަށްކަން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދިޔަކަމަށް.

3.2.2

ޅވުމަށްފަހު ،އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ހިނގާލުމުގައި
ސ ނިންމާފައި ގޮސް ހަރުގެ ހު ު
ޤައުމީ މަޖިލި ް
ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން ވަކިވަކި ގްރޫޕްތައް ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް )އެފް.ސީ.ޕީ.ޑީ(
އަށާއި

ށ
ވިލީފުލުހަ ް

ގަލޮޅު

ގެއްލުންތައްދޭން

މަސައްކަތްކުރުމުން،

ޞުލްޙަވެރި

އެމީހުންދިޔައީ

އެއްވުމެއް

އހިސާބުން ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށް.
ބޭއްވުމަށްނޫންކަން ެ
3.2.3

މީގެއިތުރުން

ހިނގާލުމުގައި

ބައިވެރިވި

ބައެއް

މީހުން

ޓީ.ވީ.އެމްއަށާއި

ގަލޮޅު

ދން
ގެއްލުން ޭ

ވިލީއަށް

މަސައްކަތްކުރިކަމަށާއި އަދި ބައެއް މީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގޭޓުގައި ހިފާ ތަޅުވާ ހަދާފައިވާކަމަށް.
3.2.4

އެއްވި މީހުން ބޭނުންވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ނުވަތަ ޗާންދަނީމަގުން ދާންކަމަށް ފުލުހުން ގާތު ބުނިކަމަށާއި
ރ މައިދާނަށް ވަދެގެންފާނެތީ އެފުރުޞަތު ނުދިނީކަމަށް.
ނަމަވެސް އެފުރުޞަތު ދީފިނަމަ ޖުމްހޫ ީ

3.2.5

އެއްވި

މީހުން

ޝީލްޑްތަކުގައި

ތަޅާހެދިކަމަށާއި

އަދި

އެމީހުންނަށް

ލައުޑް

ސްޕީކަރ

ބޭނުންކޮށް

ނަޞޭޙަތްދީފައިވާނެކަމަށް.
އެއްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މާރާމާރީ ހިންގާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ގްރޫޕްތައްވެސް ބައިވެރިވިކަމަށާއި ،އެމީހުންގެ އަތުގައި
ނުރައްކާތެރި ތަކެތި

)ވަޅި ،ދަނގަޑުފަދަ( ހުރިކަމަށާއި ،މިތަކެތި ތައްޔާރުކުރީ

އގައި
ގެއެ ް

)ނަންހާމަކުރަން

ބޭނުންނުވާކަން( ކަމަށާއި ،އަދި އެމީހުން ތިބީ މަސްތުގެ ޙާލަތުގައިކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް މަޢުލޫމާތު
ލިބިފައިވާކަމަށް.
3.2.6

ދ
ފ ަ
ފުލުހުން ގޭސްކުރީ އިންޒާރެއްނުދީކަމަށާއި އެގޮތަށް ކަންތައްކުރަންޖެހުނީ އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ޓިއަރ ގޭސް ަ
ނ
ހންގެ ތެރެއަށް އެއްލާލުމުން އިންޒާރުދޭނެ ވަގުތު ނުވީކަމަށް .ނަމަވެސް އެއްލި ޓިއަރ ގޭހަކީ ފުލުހު ް
އެއްޗެއް ފުލު ު
އެއްލި އެއްޗެއް ،އަނބުރާ ފުލުހުންނާ ދިމާއަށް އެއްލީކަމަށްވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާކަމަށާއި އެހެންވެ
މިއަދާހަމައަށްވެސް އެކަމުގެ އެންމެ ރަގަޅު ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އެސަރަޙައްދުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  30ވަރަކަށް ރަޔަޓް ފުލުހުންނާއި އަދި އެކި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ފުލުހުންވެސް ކުލަ

3.2.7

ހެދުމުގައި ތިބިކަމަށް.

ކުލަ ސްމޯކް ބޭނުންކުރީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ކަމަށާއި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރީ އެއްވުން ރޫޅާލުމުގައި ގެއްލުންތައް

3.2.8

ކުޑަކުރަންކަމަށާއި އަދި އެޑްވާންސް ކުރަން ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ ގޮތުންކަމަށް.
އެއްވި މީހުން ފުލުހުންގެ ލައިން ހުރަސްކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ބައެއް ހިސާބުތަކުން ،ފުލުހުންނާ ދިމާއަށް ގާ

3.2.9

ނކަމަށް.
އުކުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބު ު

3.2.10

ކުރިމަތިލުމުގައި ޢާންމުންނަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކީ ،ކޮމާންޑް ލިބިގެން ކުރިކަންތައްތަކެއް ނޫންކަމަށާއި އެކަންތައް
ދ
އެގޮތަށް ހިނގިކަމަށް ބެލެވެނީ ،އެވަގުތު ވަކިވަކި ފުލުހުން މާބޮޑަށް "އިމޯޝަނަލީ ޗާޖް" ވެފައިތިބުމުންކަން .އަ ި
އެގޮތަށް ބައެއް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޢާންމުންނަށް އަނިޔާލިބެން ފެށުމުން ފުލުހުންގެ އިސްފަރާތްތަކުން އެތަނަށް
އައިސް ހުރިހާ ފުލުހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރިކަމަށް.

3.2.11

ހންގެ ފަރާތުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޢާންމުންނަށް އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ޤަބޫލުކުރާކަމަށާއި އެގޮތަށް ހިނގަން
އެދުވަހު ފުލު ު
ހންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދިޔަ ކަންތަކާއި
މެދުވެރިވީ  7ފެބްރުއަރީގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތަކާ އަދި އޭގެ ކުރިންވެސް ފުލު ު
ގުޅިގެން

ހން
ފުލު ު

ތިބީ

ނަފްސާނީ

ގޮތުން

ވަރަށްބޮޑަށް

ބަލިކަށިވެފައިކަމަށާއި

އަދި

އެއާއެކު

ގ
ނ ެ
ފުލުހު ް

ޢލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ އެމީހުން އައީ ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލައި ޤައުމު ނުރައްކާތެރި
އިންޓެލިޖެންސަށް އެދުވަހު މަ ު
ޙާލަތަކަށް ގެނައުމަށް.
3.2.12

 2012ފެބްރުއަރީ  08ވަނަ ދުވަހު އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދުގައި އަނިޔާކުރީ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ކޮންބައެއްކަން
ސީދާ ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި އަދި އެފަދަ ތަޙުޤީޤެއްވެސް މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް.

 2012 3.2.13ފެބްރުއަރީ  08ވަނަ ދުވަހު ހިނގި ޙާދިޠާ އާއި ގުޅިގެން "ޔޫސް އޮފް ފޯސް" ފޯމް ފުރާފައިނުވާކަމަށާއި،
އަދި "އާފްޓަރ އެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" ވެސް ތައްޔާރުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
ފެބްރުއަ ީ

8

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 3.3މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު
ދވަހު ،އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް
ވނަ ު
ވނީ  2012ފެބްރުއަރީ ަ 8
ނފައި ަ
މ ާ
އގައި ހި ަ
މިބަ ި
އެއްވި އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ،ކަންހިނގާދިޔަގޮތް ،ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އެދުވަހު އެސަރަޙައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ބައެއް
ސިފައިންނާއި އިންޓަރވިއުކޮށްގެން ލިބުނު މަޢުލޫމާތެވެ.
3.3.1

 2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 15
ލމަތީކަންކަން ބަލަހައްޓަންޖެހުނު ސަބަބަކީ
ވަރަކަށް ސިފައިން ޙަރަކާތްތެރިވިކަމަށާއި ،އެސަރަޙައްދުގައި ސިފައިން ސަ ާ
އެ

ސަރަޙައްދަކީ

ގްރީން

ޒޯންކަމަށްވެފައި،

ގްރީން

ޒޯން

ބެލެހެއްޓުމުގައި

ސިފައިން

އަބަދުވެސް

ޙަރަ ާ
ކތްތެރިވަމުންދާކަމަށް.
3.3.2

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެސަރަޙައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާންފެށިތަނާ އެސަރަޙައްދަށް މީހުން އެއްވެއްޖެކަމަށާއި އެއްވި
މދު ނަޝީދު ،މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ
މީހުންގެ ކުރީސަފުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައް ަ
ސ
މ ާ
އަޙުމަދުދީދީ ،ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޠޮލްޙަތު އިބްރާހިމް ކަލޭގެފާނު އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޫ
މަނިކު ތިބި ކަމަށާއި އެއްވުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވީ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޠޮލްޙަތު އިބްރާހިމް
ކަލޭގެފާނުކަމަށް.

3.3.3

އގެން( އެތުރިގެން ތިއްބާ އެއްވި މީހުން
ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެމް.އެމް.އޭ ކުރިމަތީގައި ސަފަކަށް )ޝީލްޑް ހިފަ ި
ނ
ލ ް
އައިސް އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކުރުމެއްނެތި ،ޝީލްޑްތަކުގައި ތަޅާ އަދި ފެންފުޅިފަދަ ތަކެތި އުކައި ކުރިމަތި ާ
ފެށިކަމަށާއި

އަދި

އެމީހުންފަހަތަށް

ޖެއްސުމުން،

ގާތްގަނޑަކަށް

20

ވަރަކަށް

ފޫޓް

ނ
އެމީހު ް

ފަހަތުގައި

ތބިކަމަށް.
އިށީނދެ ި

3.3.4

ޞޙަތްދީ
އެއްވި މީހުން އެސަރަޙައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށް ފުލުހުން ނަ ޭ

އަދި އިންޒާރުވެސް ދިނުމަށްފަހު އެޑްވާންސް

ކުރަންފެށުމުގެ ކުރިން އެސަރަޙައްދު ދޫކޮށްދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދީފައިވާކަމަށް.
3.3.5

އެއްވުން ރޫޅާލުމުގައި ކުލަ ސްމޯކް ބޭނުންކުރީ ސިފައިންކަމަށާއި އަދި ސްމޯކް ބޭނުންކުރަންޖެހުނީ ،އެއްވި މީހުން
ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފަސޭހައަކަށް އަދި ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށްކަމަށް.

3.3.6

އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ޙަރަކާތްތެރިވި ވަގުތު ،ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ސިފައިންގެ އެހީއަށް އެދިފައިވާކަމަށް.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
ފެބްރުއަ ީ
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

3.3.7

އ
އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައިވެސް އަދި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައިވެސް ،އެއްވެސް މީހަކަށް ފުލުހުން އަނިޔާއެ ް
ކުރިތަން ފެނިފައިނުވާކަމަށާއި އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާލިބިގެން އުޅުނުތަނެއްވެސް ނުފެންނަކަމަށާއި ނަމަވެސް 2
މީހަކު ހައްޔަރުކުރިތަން ފެނުނުކަމަށް.

 3.4ފޮޓޯ  /ވީޑިއޯ ތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ދވަހު ،އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް
ވނަ ު
ވނީ  2012ފެބްރުއަރީ ަ 8
ނފައި ަ
މ ާ
އގައި ހި ަ
މިބަ ި
ގފައިވާ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ބަލައިގެން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ.
އެއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި އެކިފަރާތްތަކުން ނަ ާ

3.4.1

އެއްވެފައިތިބި މީހުން އެމް.އެމް.އޭ ކުރިމަތިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި އިށީނދެގެން ތިއްބާ ކުއްލިއަކަށް ރަޔަޓް
އ
ފުލުހުންތަކެއް އެމީހުންތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެ ،މުގުރުން ތަޅަމުންދިޔައިރު ،އިތުރު ފުލުހުންނާ ޝީލްޑްތަ ް
ހިފައިގެން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ސަފުތައް ކުރިއަށް ޖެހެންފެށުމުން އެއްވެފައިތިބި މީހުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން
މަސްމާރުކޭޓާވީ ފަރާތަށް ފަހަތަށް ޖެހެމުންދިޔަކަމާއި އަދި އެއާއެކު ވަރަށްބޮޑަށް ސްމޯކް )އެކިކުލަ ކުލައިގެ(
ބޭނުންކުރިކަން.

3.4.2

އެއްވެފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއަށް ފުލުހުން ވަދެ ،މުގުރުންނާއި ފައިން ތެޅިތަން ފެންނަކަމާއި އަދި މުގުރުން
ތަޅަންފެށުމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އަނިޔާތައް ލިބެމުންދިޔަކަން.

3.4.3

އެމް.އެމް.އޭ ކައިރިން ބޯފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ މީހަކު ގޮވައިގެން ރަޔަޓް ފުލުހުން ދިޔަކަން.

3.4.4

އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދުން އަނިޔާވި ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އަނިޔާ ދީފައިވަނީ އެމީހުންގެ ފުރަގަހުންކަމާއި ،މިގޮތުން ބައެއް
މީހުންގެ ބޮލުގައި މުގުރުން ޖަހާފައިވާކަން އަދި މީހެއްގެ ބޮލުގައި މުގުރުން ޖަހަން އުޅުމުން ސަލާމަތްވާން ނެގި އަތުގެ
ދެ އިނގިއްޔެއް ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާކަން.

3.4.5

ފާމުދޭރިމަގުން އުތުރުން ދެކުނަށް )ބަންޑާރަ މިސްކިތާވީ ފަރާތުން( ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ގާއުކުމުން ،އެމީހުންނާ
ދިމާއަށް ޓިއަރ ގޭސްއުކައި އަދި ދެމީހަކު ފަހާދުވަމުން އައިސް ގެއެއްގެ ދޮރާށި ކައިރީގައި ތިއްބާ ރަޔަޓް
ސ
ލ ް
ފުލުހުންތަކެއް ދުވެފައައިސް  2މީހެއްގެ ގައިގަ ތަޅާ އޭގެތެރެއިން އެކަކު ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލައި ތެޅުމަށްފަހު ،ޕޮ ި
އެމްބިއުލަންސް ގެނެސް އޭނަ ގެންދިޔަކަން.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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 3.5މެޑިކަލް ޑޮކިއުމަންޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައް
ދވަހު ،އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް
ވނަ ު
ވނީ  2012ފެބްރުއަރީ ަ 8
ނފައި ަ
މ ާ
އގައި ހި ަ
މިބަ ި
އެއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެތެރޭގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މެޑިކަލް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި،
އެދުވަހުގެ ޙާދިސާގައި އަނިޔާވެގެން އައިޖީއެމްއެޗާއި އޭޑީކޭއިން ފަރުވާހޯދާފައިވާކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލްތަކުން މިކޮމިޝަނާ
ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތަކެވެ.
3.5.1

ނ
 2012ފެބްރުއަރީ  08ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަނިޔާ ލިބިގެން ޖުމްލަ  32މީހު ް
ގ
ފރުވާ ހޯދާފައިވާކަމަށް މެޑިކަލް ލިޔުންތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  20ފަރާތްކަން އޭ ެ
ހޅާފައިވިޔަސް ަ
މައްސަލަ ހުށަ ަ
ތެރޭގައި  2އަންހެނުންވެސް ހިމެނޭކަން.

3.5.2

ގ
މއްސަލަތަކާއެކު ލިބިފައިވާ މެޑިކަލް ޑޮކިއުމަންޓްތަކަށް ބަލާއިރު ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ގައި ެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
އެކިތަންތަން

)އަތް،

ފައި،

ކަނދުރާ

ކޮނޑުމަތި(

މަށައިގެން

ގޮސްފައިވުމާ،

އެކެއްގެ

އގެ
ފަ ި

ކަށިގަނޑު

ބިންދައިގެންދިޔުމާ ،އިތުރު މީހެއްގެ އަތުގެ ކަށިގަނޑު ބިންދައިގެން ދިއުމުގެ އިތުރުން  6މީހެއްގެ ބޯ ފަޅައިގެން
)އެކިވަރަށް( ދިއުމުގެ ސަބަބުން ފަހާފައިވާކަން.
3.5.3

އވާތީ ނަރުލައްވައިގެން
އަދި އެކެއްގެ ވައަތުގެ ޝަހާދަތް އަދި މެދު އިނގިލީގެ ކުރީބައި ވަރަށްބޮޑަށް ޗިސްވެފަ ި
ތިއޭޓަރުގައި ފަރުވާދީފައިވާކަމަށް.

 3.6ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު
ދވަހު ،އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި
އރީ  8ވަނަ ު
ވނީ  2012ފެބްރު ަ
ނފައި ަ
މ ާ
އގައި ހި ަ
މިބަ ި
މޖްލިސް ނިންމާފައި އައިސް ހަރުގެ ހުޅުވިއިރު ،އަޑުގަދަކޮށް ހަދައި ބޭއަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ
އެޕާޓީގެ ޤައުމީ ަ
ސަބަބުން ،ސްކޫލުގެ ކިޔަވާދިނުން ކުރިއަށްގެންދަން ދަތިވެ ،ނަފްސާނީގޮތުން އަސަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން
ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ.

3.6.1

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލްކައިރީގައި ހުންނަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހަރުގެދޮށަށް  2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އެޕާޓީން އެއްވާ ކަމުގެ
މައުލޫމާތު ،ސްކޫލުގެ ބެލެނެވެރިޔަކު ފޯނުން އެ ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ދިންކަމަށާއި އަދި އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެން ސްކޫލުގެ
 99އިންސައްތަ ކުދިންގެ ބެލެނެވެރިން އެކުދިން ގެޔަށް ގެންދިޔަކަމަށް.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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3.6.2

ގެ ޤައުމީ މަޖްލިސް ނިންމާފައި އައިސް ހަރުގެ ދޮށުގައި އަޑުގަދަކޮށް ހެދުމުގެ ސަބަބުން މެންދުރުފަހު ދަންފަޅީގެ
އމީނީމަގާވީ ފަރާތުގެ ކްލާސްތަކުގެ ކުދިންތައް އެހެން ފަރާތަކަށް
ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ގެންދަން އުނދަގޫވެގެން ަ
ސ
ބަދަލުކުރަންޖެހުނުކަމަށާއި އަދި ހަތެއް ފެބްރުއަރީގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތަކާ ގުޅިގެން ސްކޫލް ގޯތިތެރެއަށް ޓިއަރގޭ ް
އސަރުކޮށްފައިވާތީ ،އެދުވަހުވެސް އެކަންތައްތައް ތަކުރާރުވެދާނެކަމުގެ ބިރުހީވެ ،ބައެއް ކުދިންނަށް ނަފުސާނީގޮތުން
ގެ ަ
އަސަރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކުދިންނަށް ކައުންސިލިންގ ދޭންޖެހުނުކަމަށް.

3.6.3

ނ
ހަރުގެ ދޮށަށް އެއްވި މީހުން ސްކޫލްގެ ދޮރުމައްޗާއި ހަމައަށް އެއްވެފައި ތިބުމުގެ ސަބަބުން ކުދިން ނެރެންޖެހު ީ
އިރުމަތީފަރާތު ދޮރާށިންކަމަށް.

3.6.4

އެއްވެފައިތިބި މީހުން ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ބަހުރުވައަކީވެސް ސްކޫލެއްގެ ކައިރީގައި ތިބެ ބޭނުން ކުރަން އެންމެ
އެކަށީގެންވާ ބަހުރުވަނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށް.

3.6.5

ގ
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ )އެމް.ޑީ.ޕީ( ގެ ހަރުގޭގަ ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ސްކޫލުގައި ހިން ާ
އެކްސްޓްރާ އެކްޓިވިޓީސްތައް ކެންސަލްކުރަންޖެހޭކަމަށާއި ދިމާވެދާނެ ކަމަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލުގެ
މެނޭޖްމަންޓާއި ޓީޗަރުން ގިނަ ވަގުތުގައި އެލަރޓްގައި ތިބެންޖެހޭކަމަށާއި އަދި ގިނަ ބެލެނިވެރިން އެކްސްޓްރާ
އެކްޓިވިޓީސްތަކަށް ކުދިންތައް ސްކޫލަށް ފޮނުވަން ޖެހިލުންވާކަމަށް.

 3.7މީޑިއާއިން ލިބުނެ މަޢުލޫމާތު
ދވަހު ،އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް
ވނަ ު
ވނީ  2012ފެބްރުއަރީ ަ 8
ނފައި ަ
މ ާ
އގައި ހި ަ
މިބަ ި
ތން ،ކަންހިނގާދިޔަގޮތް ،ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އެދުވަހު އެސަރަޙައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި މީޑިއާތަކާއި
އެއްވި އެއްވުމާ ގުޅޭގޮ ު
އިންޓަރވިއުކޮށްގެން ލިބުނު މަޢުލޫމާތެވެ.
 3.7.1ވީޓީވީން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު
ގ
 2012 3.7.1.1ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގި ކަންތައް ކަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ވީޓީވީ ެ
ރިޕޯޓަރުން ދިޔަކަމަށާއި ނަމަވެސް އެސަރަޙައްދަށް އެއްވި މީހުން ،ރިޕޯޓަރަށް ބިރުދައްކައި ވީޑިއޯކުރަން ހުރަސް
އެޅުމުން ،އެސަރަޙައްދު ދޫކޮށް ދިޔަކަމަށް.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 3.7.2ދިޓީވީން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު
ގ
 2012 3.7.2.1ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގި ކަންތައް ކަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ދިޓީވީ ެ
ރިޕޯޓަރުން ދިޔަކަމަށާއި ނަމަވެސް އެސަރަޙައްދަށް އެއްވި މީހުން ،ރިޕޯޓަރަށް ބިރުދައްކައި ވީޑިއޯކުރަން ހުރަސް
އެޅުމުން ،އެސަރަޙައްދު ދޫކޮށް ދިޔަކަމަށް.
 3.7.3ރާއްޖެ ޓީވީން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު
 3.7.3.1ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެމްބަރުންކަމަށްވާ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ،މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ،ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީކޯ
މޫސާމަނިކު ،މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަޙުމަދުދީދީ އަދި އިތުރު މީހަކަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރި
މަންޒަރު ފެނުނުކަމަށާއި އަދި އެމަންޒަރު ރިކޯޑްކޮށްފައިހުންނާނެކަމަށް.
 3.7.3.2ފުލުހުންގެ

ބލުމުގެ
ެ

ދަށަށް

ހުޅުހެންވޭރު

ދާއިރާގެ

މެމްބަރު

ރީކޯ

މޫސާމަނިކު

ގެންދިޔަ

މަންޒަރު

ރ
ވީޑިއޯކުރަމުންދަނިކޮށް ،ކުލަ ހެދުމުގައި ތިބި ދެ ފުލުހަކު އެ ރިޕޯޓަރުން ކޮށްޕަމުން ދުރަށް ޖައްސައި ޖުމްހޫ ީ
މައިދާނުގެ ކަންމައްޗާއިހަމައަށް ގެންދިޔަކަމަށާއި އަދި ރާއްޖެ ޓީވީން ލައިވްކުރި ވާގަނޑު އުފުރާލުމުން ލައިވް ފީޑް
ކެނޑުނުކަމަށް.
ލ
ޅމަންޒަރު ފެނުނުކަމަށާއި އަދި ތަނެއްދޮރެއް ނުބަ ާ
 3.7.3.3އެއްވި މީހުންގެ ގައިގާ މުގުރުންނާއި އަތުން ފުލުހުން ތެ ި
އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައްދިން މަންޒަރު ފެނިފައިވާކަމަށް.
ނ
ޓވީ ް
 3.7.3.4ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބުނު ދެ މީހަކު ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނިކޮށް ނިޔައުވި ޚަބަރު ރާއްޖެ ީ
ގ
ގެނެސްދިނީ ،އެޚަބަރު ކަށަވަރުނުކޮށްކަމަށާއި އަދި ފަހުން އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުންނާއި ފުލުހުން ެ
އ
ކިބައިން ސާފުކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި ފުރަތަމަ ޚަބަރު ގެނެސްދެވުނީ އެންމެ ރަގަޅަށް ނޫންކަމަށް ޤަބޫލުކުރާކަމަށާ ި
ނ މަޢާފަށް އެދިފައިވާނެކަމަށް.
އެކަމަށް ފަހު ް

 3.8ކޮމިޝަނުން ދޫނިދޫއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
މިބައިގައި ހިމަނާފައިވަނީ  2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު ،އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެމް.އެމް.އޭ
ސ
ސަރަޙައްދަށް އެއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ،ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މީހުން ދޫނިދޫއަށް ގެންގޮ ް

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އެމީހުންގެގައިގާ ފުލުހުން ތަޅާ އަނިޔާކުރާކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ،ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް ދޫނިދޫއަށް
ޒިޔާރަތްކޮށް އެތާނގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބި މީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ،އެފަރާތްތަކުން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ.
3.8.1

ދޫނިދޫއަށްގޮސް ،ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާ ސުވާލުކުރުމުން ،ދޫނިދޫއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު ،އެއްވެސް މީހަކަށް
ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބަންދުގައިތިބި މީހުން ބުނެފައިވާކަން.

3.8.2

ށ
 2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް އެއްވި ގެ މީހުންގެ ތެރޭން ހައްޔަރުކޮށްގެން ދޫނިދޫ އަ ް
ފރާތްތަކުގެ ހަށިގަނޑުގައި އަނިޔާގެ ނިޝާންތައް ހުރިކަން .އެގޮތުން
ގެންދެވުނު އާއްމުފަރާތްތަކާއި އަދި ސިޔާސީ ަ
ހށިގަނޑުގެ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސްގެ މެމްބަރެއްގެ ކަނާތުލޯ ދުޅަވެ ،ވަރަށްބޮޑަށް ރަތްވެ އަދި ަ
ނޫފައިގެންފައިވާކަން.

3.8.3

ށ
 2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް އެއްވި ގެ މީހުންގެ ތެރޭން ހައްޔަރުކޮށްގެން ދޫނިދޫ އަ ް
ގެންދެވުނުފަރާތްތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ،ދޫނިދޫއިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ފުލުހުން ހަމަޖައްސަދީފައިވާކަން .ނަމަވެސް
ފުލުހުންނަށް އިތުބާރުނެތްކަމަށް ބުނެ ،ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދޫނިދޫއިން ބޭސްފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް އިންކާ ު
ރކޮށްފައިވާކަން.

 .4ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ނނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރު  (5/2008ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  11ގައި ،އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި،
 4.1ފުލުހުންގެ ޤާ ޫ
ގ
ނ ެ
އެއްވެސް މީހަކާމެދު އަނިޔާވެރި ނުވަތަ އިހާނެތި ނުވަތަ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ނުވަތަ ރަޙުމްކުޑަ ގޮތަކަށް ފުލުހު ް
މީހަކު ޢަމަލު ނުކުރުމާއި ،މީހަކު ލައްވާ އެފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރުވުމާއި ،އެހެން މީހަކުވެސް އެފަދަ ގޮތަކަށް
ޢަމަލުކުރިޔަ ނުދިނުން ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި،
4.2

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ،އެއްވެސް މީހަކު ،އަނިޔާވެރިކަމަށާއި ،އަނިޔާވެރި ،ނުވަތަ
ލާއިންސާނީ ،ނުވަތަ އިންސާނީ ޤަދަރަށް ކުޑައިމީސްކަން ލިބެނިވި ގޮތްގޮތަށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކަށާއި އަދަބުތަކަށް
ހުރަހެޅިގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި،

4.3

މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ،އެއްވެސް މީހަކު އަނިޔާވެރި ،ނުވަތަ
ލާއިންސާނީ ،ނުވަތަ އިންސާނީ ޤަދަރަށް ކުޑައިމީސްކަން ލިބެނިވި ގޮތަކަށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކަށާއި އަދަބުތަކަށް

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
ފެބްރުއަ ީ

14

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ހުރަހެޅިގެންނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީހިނދު ،ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު 2012 ،ފެބްރުއަރީ 08
އނިޔާވެރިގޮތަކަށްކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންގެ ޢަމަލުތައް ހުރީ ަ
ގ
 4.4ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާ ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު ެ
ފއި ނުވާހިނދު ،އެމީހުންނާ
 14ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތަށް އެދުވަހު އެއްވި މީހުންގެ ޢަމަލުތައްގޮސް ަ
ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަތިޔާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އަދި ގަދަފަދަކަމާ ދެކޮޅުވެރިކަން ނުދައްކާ
މީހުންނާއި ކިޔަމަންތެރިކުރުމުގައި ފުލުސް މީހާއަށް ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއްލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ
މީހުންނާ ދެކޮޅަށް  2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން މުގުރާއި އަދި ޓިއަރ ގޭސް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން
ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 4.5ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ،ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން،
އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެބަޔަކަށް އެވަގުތެއްގައި ކުރަމުންދާ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޢަމަލުތައް ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ހުއްޓުމަށް އަންގާ
އަޑުހަރުކޮށް ނަޞޭޙަތްތެރި ވާންވާނެކަމަށާއި ،އަދި މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ،ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ހަތިޔާރު
ބޭނުން ކުރާ މީހާ ނުވަތަ އެ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަ ފުލުހަކު ،އެވަގުތަކަށާއި ޙާލަތަށް ބަލައި އޭނާ
އެއީ ކާކުކަން ބުނެދީ ،ހަތިޔާރުގެ ބޭނުން ކުރާނެކަން އަންގާ އިންޒާރު ދޭންވާނެކަމަށާއި އަދި މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ،މި
މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު އެމީހަކު ނުވަތަ އެބަޔަކު އެ ޢަމަލެއް ހުއްޓައި
ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އައުމަށް ފުރުޞަތުދީ އެކަން އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެބަޔަކަށް އަންގަން
ނ
ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 2012 ،ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހުގެ އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ކުރިން ފުލުހު ް
ނަޞޭޙަތްދީފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 4.6ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ،ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ،އެމީހަކު
ލމުގެ ދަށަށް އައުމަށް ފުރުޞަތުދީ އެކަން
ނުވަތަ އެބަޔަކު އެ ޢަމަލެއް ހުއްޓައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ފުލުހުންގެ ބެ ު
އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެބަޔަކަށް އަންގަން ވާނެކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް،
 2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު ،އެއްވި މީހުން އެސަރަޙައްދުން ފޮނުވާލުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ފުލުހުން
ގ
ކމަށާއި އަދި އެއްވި މީހުން އެސަރަޙައްދު ދޫކޮށް ނުގޮސްފިނަމަ ،އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެކަމު ެ
ދީފައިނުވާ ަ
އެއްވެސް އިންޒާރެއް ދީފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 4.7ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ،ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތަކީ ހަތިޔާރު
ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ނަޞޭޙަތާއި އިންޒާރު ނުދެވޭނެ ފަދަ ޙާލަތެއްނަމަ ނަޞޭޙަތާއި އިންޒާރު ދިނުމަކާ ނުލައި
ފުލުހުންނަށް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރެވިދާނެކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް،
ދ
ރނުދެވޭނެފަ ަ
ލހުން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވުން ރޫޅާލާފައިވަނީ އިންޒާ ު
 2012ފެބްރުރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު ފު ު
ލކޮށްފައިވަނީ
އވުން ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަ ު
ޙާލަތެއް އައިސްގެންކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމާއި އަދި މިއެ ް
މލުކޮށްފައިވާގޮތާއި ވަރަށް ތަފާތުގޮތަކަށްކަން ކޮމިޝަނުން
މީގެކުރިން އެހެން އެއްވެސް މުޒާހަރާއެއް ރޫޅާލުމުގައި ޢަ ަ
ފާހަގަކުރަމެވެ.
ލ
ދގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ،އެއްވެސް މީހަކާ ދެކޮޅަށް ލެސް ލީތަ ް
 4.8ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢި ު
ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ ،އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ އެމީހަކަށް ނުވަތަ
އެބަޔަކަށް ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
 2012ފެބްރުއަރީ  08ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިމަތިލުމުގައި އަނިޔާ ލިބުނު ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި
ފުލުހުން

ސއްކަތްކޮށްފައިވާކަމާއި
މަ ަ

އަދި

ބައެއް

ފރާތްތަކަށް
ަ

ޙިމާޔަތްދިނުމަށްޓަކައި

ސަލާމަތީ

ބާރުތަކުން

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

4.9

 2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް އެއްވި ގެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ބައެއް މީހުން
އެސަރަޙައްދުން ފޮނުވާލުމުގައި ،އެފަދަ މީހު ް
ގ
ނ ެ
ނ ގަދަފަދަކަން ދައްކާފައިނުވާއިރުވެސް ،އެމީހުންނާމެދު ބައެއް ފުލުހު ް
އނިޔާލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަށްކަން
ޢަމަލުތައް ހުރީ ވަރަށް ހަރުކަށިކޮށްކަމާއި އަދި ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުން ަ
ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 2012 4.10ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް އެއްވި ގެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް އަންހެނުން
ބ
ހައްޔަރުކުރުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިރިހެން ފުލުހުން ޙަރަކާތްތެރިވެ ،އެމީހުންނަށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާލި ޭ
ފަދަ ގޮތަކަށް އަދި އަންހެނުންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން ލިބޭފަދަ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 4.11ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) (6ގައި މުގުރު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ފަދަ
ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން މުގުރު ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އެ ޙާދިޠާއާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ،މުގުރު ބޭނުންކުރި ސަބަބާއި،

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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ތާރީޚާއި ،ގަޑިއާއި މުގުރު ބޭނުންކުރި ހިނދުގެ ދިގުމިނާއި ބޭނުންކުރި ފުލުހެއްގެ ނަމާއި މަގާމު އެނގޭނެހެން ޔޫސް އޮފް
ފޯސް ރިވިއުކުރާ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް 2012 ،ފެބްރުއަރީ  08ވަނަ ދުވަހުގެ ޙާދިޠާއާ
ގުޅިގެން " ޔޫސް އޮފް ފޯސް ފޯމް" ފުރުފާފައި ނުވާކަމާއި "އާފްޓަރ އެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާކަން.
 4.12އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އެސަރަޙައްދުގައި ހުރި އޮފީސް ޢިމާރާތެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލިއިރު ،އެވަގުތު
އެއޮފީހުގައި ހަތަރު މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ،އެމީހުންނަށް ނަފްސާނީގޮތުން
ވަރަށްބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

4.13

އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަކީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފިހާރަތަކެއް ހުރި ސަރަޙައްދެއްކަމުން ،އެދުވަހު ހިނގާދިޔަކަންތައްތަކާ
ގުޅިގެން ،ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ބަންދުކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ،އެސަރަޙައްދުގައި ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ
ގެއްލުން ކުރިމަތިވިކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 4.14ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން ނުވަތަ ހުރަސްއެޅުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  72ވަނަ
ށ
މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (1ގައި ،ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ބާރެއް ނުވަތަ އިޚްތިޔާރެއްގެ ބޭނުން ހިފުމަ ް
ދ ކަމެއްކުރުން ނުވަތަ މިއިންކަމެއްކުރުމަށް ރޭވުން ނުވަތަ
އެއްވެސް މާނައެއްގައި ހުރަސް އެޅުން ނުވަތަ ހުރަސްއެޅޭނެފަ ަ
މިއިން

ކަމެއްކުރުމުގައި

ބައިވެރިވުން

ނުވަތަ

މިއިންކަމެއް

ކުރުމަށް

ގޮވާލުން

ނުވަތަ

ހިތްވަރުދިނުން

ނުވަތަ

އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ މިއިންކަމެއް ކުރަން އުޅުމަ ީ
ކ ކުށެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު2012 ،
ފއިވާކަން
ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް އެއްވި މީހުން ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާ ަ
ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 4.15ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަކީ އެތަންތަނުން ގިނަ ބަޔަކު ޚިދުމަތްހޯދާ ތަންތަންކަމަށްވީއިރު 2012 ،ފެބްރުއަރީ  8ގައި
ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލާއި އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިއަށް އެއްވެ ،ހަޅޭލަވާ ހަމަނުޖެހުން
ހިންގުމުގެ ސަބަބުން އެހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައާއި ،ޚިދުމަތް ހޯދަންދިޔަ މީހުންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ
ކުރިމަތިލާންޖެހުނުކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އ
 2012 4.16ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގަ ި
މިޙާދިސާ ކަވަރުކުރި ރާއްޖެ ޓީވީން ޚަބަރުގެނެސްދީފައިވާގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފެދި،

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫޙް އަށަގަނެ ،ދައުލަތާއި އަމިއްލަ މީސްމީހުންގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުމަށް މެދުވެރިވިކަން
ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 2012 4.17ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގައި މިޙާދިސާ ކަވަރުކުރަންދިޔަ ވީޓީވީ
ނ
އަދި ދިޓީވީގެ ރިޕޯޓަރުންނަށް ،އެތަނަށް އެއްވި މީހުން އިންޒާރުދީ ބިރުދައްކާ އަދި ވީޑިއޯކުރަން ހުރަސްއެޅުމު ް
އެފަރާތްތަކަށް މިޙާދިސާ ކަވަރކުރެވިފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ގގައި ބޭއްވި ގެ ޤައުމީ މަޖްލިސް ނިންމާފައި އައިސް އެޕާޓީގެ ހަރުގެ
 2012 4.18ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު ދަރުބާރު ޭ
ދޮށުގައި އަޑުގަދަކޮށް ހެދުމުގެ ސަބަބުން ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ މެންދުރުފަހު ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ގެންދަން
އުނދަގޫވިކަމާއި އަދި އެކުދިންނަށް ނަފުސާނީގޮތުން އަސަރުކުރިކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 2012 4.19ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު ،އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވި މީހުން ،ސްކޫލެއްގެ ކައިރީގައި ތިބެގެން
ބޭނުން ކުރަން އެކަށީގެންނުވާ ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށް ސްކޫލުގެ ކިޔެވުމަށް ދަތިވާވަރަށް އަޑުގަދަކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 .5ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތައް
މިބައިގައި ހިމާނާފައިވާނީ މިރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ،ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެކި މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކެވެ.

 5.1މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
5.1.1

 2012ފެބްރުއަރީ  08ގައި ،އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް އެއްވި މީހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި
ހން ،ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފައިވުމާއި އަދި ޙާލަތާއި ނުބައްދަލު ބާރު
ލ ު
ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ފު ު
ބޭނުންކޮށް ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ،ބަލައި ތަ ު
ޙޤީޤުކޮށް އެއަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހިންގިފަރާތްތަކާމެދު
ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅައި އެކަން ކޮމިޝަނަށް އެންގުން.

5.1.2

ނނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގައި ޙާލަތު ކޮންމެފަދަގޮތަކަށް މެދުވެރިވީނަމަވެސް،
ފުލުހުންގެ ޤާ ޫ
އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ފުލުހުންނަށް ،ނުހިންގޭނެގޮތަށް ކަންކަން ރާވައި އިންތިޒާމްކޮށްބެލެހެއްޓުން .އަދި
ފުލުހުންކުރާ

އެއްވެސް

މުޢާމަލާތަކީ

އިންސާނީ

ޤަދަރަށް

އުނިކަން

ނާންނާނެގޮތަށްކުރެވޭ

މުޢާމަލާތެއްކަން

ކަ ަ
ށވަރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

5.1.3

ދ
ފ ަ
ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) (6ގައި މުގުރު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ަ
ނ މުގުރު ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އެ ޙާދިޠާއާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ،މުގުރު ބޭނުންކުރި ސަބަބާއި،
ޙާލަތެއް ދިމާވެގެ ް
ތާރީޚާއި ،ގަޑިއާއި މުގުރު ބޭނުންކުރި ހިނދުގެ ދިގުމިނާއި ބޭނުންކުރި ފުލުހެއްގެ ނަމާއި މަގާމު އެނގޭނެހެން ޔޫސް
އޮފް ފޯސް ރިވިއުކުރާ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.

5.1.4

ފރާތުން އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ،
ފުލުހަކު ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ަ
ނުވަތަ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ،ވަގުތުން ވަގުތަށް އެކަމެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

5.1.5

އިމަޖެންސީ

ޙާލަތްތަކުގައާއި

ހަމަނުޖެހުން

ހިނގަމުންދާ

ވަގުތުތަކުގައި

ޢާންމު

ޚިދުމަތްދޭތަންތަނަށް

ވ
އެއް ެ

ޔވަޅުތަކެއް އެޅުން.
ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ސަލާމަތީ ގޮތުން ހަރުދަނާ ފި ަ

 5.2ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
5.2.1

 2012ފެބްރުއަރީ  08ގައި ،އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް އެއްވި މީހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި
ހން ،ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފައިވުމާއި އަދި ޙާލަތާއި ނުބައްދަލު ބާރު
ލ ު
ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ފު ު
ބޭނުންކޮށް ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ،ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް އެއަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހިންގިފަރާތްތަކާމެދު
ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅައި އެކަން ކޮމިޝަނަށް އެންގުން.

 5.3މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
5.3.1

އ
ފދަ ގޮތަށާއި ،ދައުލަތާ ި
ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފެދި ،ފިތުނަފަސާދައަށް މަގުފަހިވެދާނެ ަ
ގނެސްދޭ މީޑިއާތަކާމެދު
އަމިއްލަ މީސްމީހުންގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުމަށް މެދުވެރިވާފަދަ ގޮތްތަކަށް ޚަބަރު ެ
އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އަދި މީޑިއާއިން ގެނެސްދޭ ޚަބަރުތައް ވީހާވެސް ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ގެނެސްދިނުމަށް ބާރުއަޅައި އެކަންކަށަވަރުކުރުން.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 5.4މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ރާވާ އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ،ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުމަށް ހުރަސް

5.4.1

އެޅޭފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ހިނގާނަމަ ،އެކަމުގައި އެފަދަ ޕާޓީއަކާ ވާހަކަ ދައްކާ މަޝްވަރާކޮށް އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރުން.
ގ
ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ،ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ނަމަވެސް ،ތަޢުލީމް ލިބުމު ެ

5.4.2

ޙައްޤަށް އުނިކަން ލިބޭ އެންމެހާ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން.

ނިންމުން
 2012ފެބްރުއަރީ  08ވަނަ ދުވަހު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް އެއްވުމުން ،އެ އެއްވުން
ށ
ރޫޅާލުމުގައި ޤާނޫނު އަސާސީއާ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ޚިލާފަ ް
ޙާލަތާ އެކަށީގެންނުވާ ބާރު ފުލުހުން ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން އެތައްބައެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްލިފައިވާކަން މިކޮމިޝަނަށް
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިޢަމަލުތައް ހިންގި ފަރާތްތަކުން މިކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނުން ެ
ދކެމެވެ.
ނނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ
ނނު އަސާސީއާ ފުލުހުންގެ ޤާ ޫ
އެއްވުންތައް ރޫޅާލުމުގައި ޤާ ޫ
މުޢާހަދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށާއި އަދި ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ތަމްރީންތައް
ނ
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައިދީ ،އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤާއި އިންސާނީ ޝަރަފާއި މީހުންގެ ޤަދަރަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެ ް
ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 2012ފެބްރުއަރީ  8ގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓް
 .1ތަޢާރުފް
ގ
މިއީ  2012ފެބްރުއަރީ  8ގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގާފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ،ފުލުހުން ެ
ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ފުލުހުން ބޮޑެތިއަނިޔާކޮށް ތަޅައި ހަދާކަމުގެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބުމާއި ގުޅިގެންނާއި
އަދި މީޑިއާގައި ހާމަކުރެވުމުންދިޔަ މަޢުލޫމާތުގެ ސަބަބުން ،އެކަން ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން އައްޑޫ
ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓެވެ.

 .2ތަޙުޤީޤު ހިންގި ގޮތް
މިތަޙުޤީޤު ހިންގާފައިވަނީ ،ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެކިތަންތަނަށްގޮސް
ބަލައިގެންނާއި،

މައްސަލައާ

ގުޅޭގޮތުން

މަޢުލޫމާތު

ލިބިދާނެކަމަށް

ބެލެވޭ

ފަރާތްތަކާ

އިންޓަރވިއުކޮށްގެންނާއި،

ގ
ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯ އަދި މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކޮށްގެންނާއި ހާދިސާގައި ޝާމިލްވާ އެކިފަރާތްތަކުން ހޯދުނު މަޢުލޫމާތުތަކު ެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ.

ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދި ފަރާތްތައް

2.1

އައްޑޫސިޓީއަށް ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް ޒިޔާރާތްކޮށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެން ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުނެވެ.
2.1.1

ލސް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި

2.1.2

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން

2.1.3

ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުން

2.1.4

ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްފައިތިބި މީހުން

2.1.5

އައްޑޫސިޓީގެ ބައެއް ރައްޔިތުން
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

2.2

ލިޔެކިޔުން

މައްސަލަ ބެލުމުގައި ،ތިރީގައިވާ މުއައްސަސާތަކުން ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.
2.2.1

ލސް ސަރވިސް )ބަންދުކޮށްފައިތިބި މީހުންނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު(
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި

2.2.2

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް )މެޑިކަލް ޑޮކިއުމަންޓްސް(

2.2.3

ފޭދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު )މެޑިކޯ ލީގަލް ޑޮކިއުމެންޓްސް(

2.2.4

ބަންދުގައި ތިބި މީހުން )މުއްދަތު  /ހައްޔަރު ފޯމް(

2.2.5

މނިސްޓްރޭޝަން )ކޯޓުތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން(
ޖުޑީޝަލް އެޑް ި

 .3ހައްޔަރުކުރި މީހުންނާއި ބަންދުކުރި މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު
މިބައިގައި ހިމަނާފައިވަނީ  2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު ،އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން،
ލސް ސްޓޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންނާއި ބަންދުގައި ތިބި
އައްޑޫސިޓީގެ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އަދި ހުޅުމީދޫ ޕޮ ި
މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތެވެ.
އޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުން އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ބުނީ އެމީހުން ހައްޔަރުކުރަނީ ޕޮލިހުންނާއި އެކު
 3.1ހަ ް
ވެހިކަލްގައި ތިބި އާންމުން )އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ކަމަށް( ބުނާ ބައެއް ކަމަށް .މިގޮތުން މީހަކު ފެންނަ
އިރަށް 'އާނ މީނަވެސް ނަގާށޭ' ބުނުމުން ތެދުދޮގު ނުބަލާ ހައްޔަރު ކުރަނީ ކަމަށް.
ށ
 3.2ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއުކުރި  16މީހުންގެތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި ސަބަބު ވަގުތުން އަންގާފައިވާކަމަ ް
 6މީހުން ބުނެފައިވާ އިރު 10 ،މީހުން ބުނެފައިވަނީ ހައްޔަރުކުރިވަގުތު ،ހައްޔަރުކުރި

ސަބަބު ބުނެދީފައިނުވާކަމަށް .އަދި

ހައްޔަރުކުރި ސަބަބު  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އަންގާފައިވާކަން  11މީހުން ބުނެފައިވާކަމަށް.
 3.3ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އެންގިކަމަށް އިންޓަވިއު ކުރި 7
މީހަކު ބުނެފައިވާއިރު  9މީހަކު ބުނެފައިވަނީ މިޙައްޤުލިބިދޭކަން އަންގާފައިނުވާކަމަށް .އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން
ބޭނުންވެގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު ބުނެފައިނުވާކަން.
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ބގެންވާކަން
 3.4ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލި ި
އަންގާފައިވާކަމަށް އިންޓަރވިއު ކުރި  6މީހަކު ބުނެފައިވާއިރު،

 10މީހުން ބުނެފައިވަނީ އެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން

އަންގާފައިނުވާކަމަށް.
އކަށީގެންނުވާ ބަހުރުވައިން ފުލުހުން ވާހަކަދައްކާފައިވާކަމަށް އިންޓަރވިއު ކުރި  8މީހަކު ބުނެފައިވާކަމާއި އަދި
ެ 3.5
ބަންދުކުރެވުނު މީހުން ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު އަނދާފައިވާ ޢިމާރާތް ދެއްކުމަށްފަހު ވަރަށް
ބޭއަދަބީގޮތަކަށް ފުލުހުން މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ އިތުރުން ،ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ބަންދުގައި
ތިބޭވަގުތު އަނިޔާއާއި އަދަބު ދޭނެކަމަށްބުނެ އިންޒާރުދީފައިވާކަމަށް.
 3.6ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށް އަނދާފައިވާ ތަންތަން ދައްކާފައި އެތަންތާނގައި ނިދުމަށް މަޖުބޫރުކުރުމާއި ކޮރިޑޯގައި
ކުޑަކަކޫ ޖައްސާ ބިޑިއަޅުވާފައި ބޭތިއްބިކަމަށް.
 3.7ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ފިރިހެނެއްގެ ކުރިމަތިފަރާތުގަ އަތުންނާއި މުގުރުން ޖަހައި ތަކުރާރުކޮށް ކުރިމަތިފަރާތަށް ޕެޕަރ
ތށް ތަދުވެ އަދި ކުޑަކަމުދާއިރު ލޭ އަންނަކަމަށް
ސްޕްރޭ ޖެހިކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ކުރިމަތިފަރާ ަ
ބުނެފައިވާކަމާއި އަދި ތަކުރާރުކޮށް އާދޭސްކުރުމުންވެސް އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިނުވާކަމަށް .އަދި ޭ
އނަގެ ކުރިމަތިފަރާތަށް
ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖެހިތަން ދުށްކަމަށް އެވަގުތު ބަންދުގައިހުރި އެހެން މީހަކު ބުނެފައިވާކަން.
 3.8ހައްޔަރު ކުރާއިރުގައާއި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ލޮލަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހިކަމަށާއި އަދި ލޯ މަރައިފިނަމަ ގަދަކަމުން ލޯ
ހުޅުވާފައިވެސް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހިކަމަށް .ވެހިކަލަށް އެރުވުމަށްފަހު ވެހިކަލް ތެރޭގައިވެސް ބައެއް މީހުންގެ ލޮލަށް
އވާކަމަށް.
ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހާފަ ި
 3.9ބަންދުގައި ހުރި މީހެއްގެ ގައިގާ ފުލުހުން ސިނގިރެޓްބުރި ޖެއްސިކަމަށް ބުނާކަމަށާއި އަދި އެމީހާގެ ފައިތިލައިގައި އެފަދަ
ނިޝާނެއް ފެންނާންހުރިކަން.
 3.10ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބި މީހުންގެތެރެއިން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުޅުމީދޫއަށް ގެންދިޔަ މީހުން،
އ
ގ ި
ދަތުރުމަތީގައި ލޯންޗުގައި ބައިތިއްބާފައިތިބީ ބިޑިއަޅުވާފައިކަމާއި އަދި ލައިފްޖެކެޓް އަޅުވާފައިނުވާކަމަށް .އަދި ފަޅުތެރޭ ަ
ސޕްރޭ ޖަހާފައިވާކަމަށް.
ލޯންޗުގައި  3ގަޑިއެއްހާއިރު އެމީހުން ބައިތިއްބާފައިތިބިކަމަށާއި ،ބައެއް މީހުންގެ ލޮލަށް ޕެޕަރ ް

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
ފެބްރުއަ ީ
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 3.11ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެކިކަހަލަ އަނިޔާކުރިކަމަށް އިންޓަވިއުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން  7މީހަކު ބުނެފައިވާކަމާއި،
ހ
ހައްޔަރުކުރުމުގައި އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ނުކުރާކަމަށް  9މީހަކު ބުނެފައިވާކަމާއި ،ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމަށްފަ ު
ގތެރެއިން
ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހިކަމާއި އަދި ގައިގަތަޅާހެދިކަމަށް  5މީހަކު ބުނެފައިވާކަން .މިގޮތުން ،ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން ެ
އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ގައިގެ އެކި ތަންތަން )އަތް ،ފައި ،ނިތްކުރި ،ކަނދުރާ،
ކޮނޑުމަތި ،ކަންފަތް ،އަތުގެ އިނގިލި( މަށައިގެން ގޮސްފައިވުމުގެ އިތުރުން އެކެއްގެ ކޮނޑުމަތިން  1އިންޗިހާތަން
ކަޑައިގެން ގޮސްފައި ވުމާއި ހަމަ އޭނަގެ ބޮލުން ބައި އިންޗިހާތަން ފަޅައިގެންގޮސްފައިވާކަން.
 3.12ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭތާ  2ދުވަސްވެގެން ދިޔައިރުވެސް ދަތްއުނގުޅާ ބޭހާއި ބުރުސް އަދި ފެންވަރަން ބޭނުންކުރާނޭ
ތުވާއްޔާއި ސައިބޯނި ފަދަތަކެތި ލިބިފައިނުވާތީ ،ދަތް ނުއުނގުޅާ އަދި ފެންނުވަރާ ތިބެން ޖެހިފައިވާކަމަށް.
ސ
 3.13ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށާއި މިގޮތުން ގަން ޕޮލި ް
ސްޓޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެމީހުން ޙާޟިރުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓެއްގެ ބަދަލުގައި
އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މަރުކަޒަކަށްކަމަށް .އަދި  24ގަޑިއިރު ހަމަވި ފަހުން މުއްދަތު ޖަހާފައިވާކަމަށާއި މީދޫ ކޯޓުން މުއްދަތު
ޖެހި މީހުންގެ މުއްދަތު ޖަހާފައިވަނީ ފޯނުން އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށްކަމަށްވުމުން މުއްދަތު ޖަހައިދިނީ
ގާޒީއެއްކަމާމެދު ޝައްކުކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް.
 3.14އެންމެންވެސް

ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ

ޓެރަރިޒަމްގެ

ތުހުމަތުގައިކަމަށާއި

އަދި

ބއެއް
ަ

މީހުންގެ

މުއްދަތު

ބަންދުގެ

އިތުރުކުރިއިރު ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ގާޟީ ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް.
 3.15ބަންދުކޮށްފައިތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އާއިލާއާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި ،އެ ފުރުސަތު ބައެއް
މީހުންނަށް

ބދީފައިވާއިރު
ލި ި

އަނެއްބައިމީހުންނަށް

ލިބިދީފައިނުވާކަމަށާއި،

ބައެއް

އާއިލާތަކަށް

ހައްޔަރުކުރިކަން

އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި ،އެމީހުން ހައްޔަރުކުރިކަން އާއިލާތަކަށް އެނގިފައިވަނީ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންކަމަށާއި ،މިގޮތުން
މ ު
ތ
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ރައްޓެހިންގެ ފަރާތުންވެސް ބައެއް ޢާއިލާތަކަށް މިމަޢުލޫ ާ
އެނގިފައިވާކަމަށް.
 3.16ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް ބަންދުކުރިތާ  2ދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް ލިބިފައިވާ
އަނިޔާތަކަށް އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ދީފައިނުވާކަމަށް.
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 3.17ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުންގެ އަތުން އަތުލެވުނު ތަކެތީގެ ރަސީދު އެއްވެސް މީހަކަށް ދީފައިނުވާކަމަށާއި އަދި ބައެއް މީހުންގެ
އަތުން އަތުލެވުނު ބައެއް ތަކެތި އެމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް.
 3.18ބަންދުކޮށްފައިތިބި މީހުންނަށް ބުއިމަށް ދެނީ އަނދާފައިވާ އިމާރާތާ ޖެހިގެންހުރި ފެންތާނގިއަކުން ނަގާ ފެންކަމާއި އަދި
އެފެނުގައި ރަހައެއްދޭކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނާއިރު އަނެއްބައި މީހުން އެފެނުގައި ކުލައެއް އަދި އިތުރުރަހައެއް ނުދޭކަމަށް
ބުނެފައިވާކަމާއި އަދި އެފެނަކީ ބުއިމަށް އެކަށީގެންނުވާ ހަޑި ފެންކަމަށް ފުލުހުން ބައެއް މީހުންނާ ދިމާލަށް ބުނެފައިވާކަމަށް.
ވފައިވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ބައިތިއްބާފައިވަނީ ގަމުގައި ހުރި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ މަރުކަޒެއްގައި
 3.19އިންތިޚާބު ކުރެ ި
ލމުގެ ދަށުގައިކަމަށާއި އަދި އެމީހުން ފާޚާނާކުރުމަށް ބޭރަށް ނެރޭގަޑި ފިޔަވައި ދެ ދުވަސް ވީ އިރުވެސް
ފުލުހުންގެ ބެ ު
ބޭރަށް ނެރެފައިނުވާކަމަށް.
 3.20ހައްޔަރުކުރި ވަގުތު ޢާއިލާ މީހުންވެސް ތިއްބާ ހަޑިހުތުރު ބަހުން ފުލުހުން މުޚާތަބުކޮށްފައިވާކަމަށް.
 2012 3.21ފެބްރުއަރީ  11ވަނަ ދުވަހު ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ގެންދިޔަ  3މީހަކު ޑޮކްޓަރަށް
ގސް އެތާނގައި ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން އަވީގައި ބޭތިއްބުމަށްފަހު ،އެތާނގައި
ނުދައްކާ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެން ޮ
ހުރި އަޅިތަކެއް އެމީހުންގެ ގައިގާ އުނގުޅާ އަދި ލައިގެން ތިބި ހެދުމުގެ ޖީބަށްވެސް އަޅި އެޅިކަމަށް.

 .4ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުން ތިބި ތަންތަން ބަލައިގެން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު
މިބައިގައި ހިމަނާފައިވަނީ  2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ބަންދުކުރި
މީހުން ބައިތިއްބާފައިވާ ތަންތަން ބަލައިގެން ލިބުނު މަޢުލޫމާތެވެ.
4.1

ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން ބައިތިއްބާފައިތިބީ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މިސްކިތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ
ގާތްގަނޑަކަށް  12ފޫޓް  15ފޫޓްގެ ކޮޓަރިއެއްގައާއި އަދި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ހެދިފައިވާ  7ގޮޅީގެ
ތެރެއިން  6ގޮޅީގައާއި ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ މަރުކަޒެއްގައާއި އަދި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައިކަން .އަދި ގަން
ޓޝަންގައި
ޕޮލިސް ސް ޭ

ބާލީހާއި ކުނާ ބަހައްޓާފައިހުރިނަމަވެސް ބަންދުގައިތިބި އެންމެނަށް ވާވަރަށް ކުނަލާއި ބާލީސް

ނެތްކަން.
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 4.2ގަން

ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަންގައި

މިސްކިތެއްގެ

ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކޮޓަރީގައި

ތަށިމުށި

ޖަހާ އަދި

ފަންކާއެއް

ހަރުކޮށްފައިވާކަމާއި މިތަނުގައި  30މީހުން ބައިތިއްބާފައިވާކަމާއި އަދި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ގޮޅިތަކަކީ  3މީހުންގެ
ޖާގައިގެ ގޮޅިތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭއިރު ބައެއް ގޮޅިތަކުގައި  5މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިތިއްބާފައިތިބިކަން.
 4.3އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައިވަނީ ގަމުގައި ހުރި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ މަރުކަޒެއްގައި
ލމުގެ ދަށުގައިކަމާއި އެތަނުގައި މިލިޓަރީ ޕޯރޓެބްލް  4އެނދު ބަހައްޓާފައި ހުރިކަމާއި އެތަންހުރީ
ފުލުހުންގެ ބެ ު
އެއަރކޮންޑިޝަންކޮށްފައިކަން.
 4.4ބަންދުކޮށްފައިތިބި

މީހުން ބައިތިއްބާފައިތިބި މިސްކިތް ޢިމާރާތާއި ގޮޅިތަކަކީ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ފުލުހުން އިދާރީ

މަ ަ
ސއްކަތް ކުރުމަށް އެވަގުތު ބެނުންކުރަމުންދިޔަ އިމާރާތް ފިޔަވައި އަނދައިގެންނުގޮސް ހުރި ހަމައެކަނި  2އިމާރާތްކަން.
 4.5ގޮޅިތަކުގައި ތިބި މީހުން ފިޔަވައި އެހެން އެންމެންވެސް ބައިތިއްބާފައި ތިބީ ބިޑިއަޅުވާފައި ގޯތިތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިކަމާއި
އަދި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އެމީހުން ތިބެނީ ބިޑި އަޅުވާފައިކަން.
ދގައި
 4.6އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަކީލުންގެ ޓީމަކާއި އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް ޑރ .އިބްރާހިމް ދީދީ 12 ،ފެބްރުއަރީ  2012ގައި ބަން ު
ތިބި މީހުންނާ ބައްދަލުކުރިތަން ކޮމިޝަނުގެ ޓީމަށް ފެނިފައިވާކަން.

 .5ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭތަންތަނުންނާއި މެޑިކަލް ޑޮކިއުމަންޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައް
މިބައިގައި ހިމަނާފައިވަނީ  2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު ،އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ހިތަދޫ
ޑކިއުމެންޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ
ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުންނާއި ފޭދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެޑިކަލް ޮ
ކަންތައްތަކެވެ.
 5.1ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ލިބިފައިވާ މެޑިކަލް ޑޮކިއުމެންޓްތަކަށް ބަލާއިރު ޙާދިސާ އާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބުނު
މީހުންގެތެރެއިން ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކާފައިވަނީ ޖުމްލަ  10މީހުންކަމާއި ،ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކާފައިވާ  10މީހުންގެ ތެރެއިން
 2މީހުންނަކީ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުންކަން އަދި ފޭދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދައްކާފައިވަނީ  7މީހުންކަން.
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އޙީމަރުކަޒަށް ދެއްކި މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ގައިގެ އެކި
 5.2ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އަދި ފޭދޫ ޞި ް
ތަންތަން )އަތް ،ފައި ،ނިތްކުރި ،ކަނދުރާ ،ކޮނޑުމަތި ،ކަންފަތް ،އަތުގެ އިނގިލި( މަށައިގެން ގޮސްފައިވުމުގެ އިތުރުން
އެކެއްގެ ނިތްކުރި ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވުމާއި އެކެއްގެ ފައިގެ ކަށިގަނޑު ބިންދައިގެންގޮސްފައިވާކަން.
 2012 5.3ފެބްރުއަރީ  08ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަނިޔާވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާ ހޯދަން
ހމައެކަނި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާލިބިގެން ފަރުވާ ހޯދިބައެއް ނޫންކަމާއި ނަމަވެސް ،މުޒާހަރާގެ
ދިޔަ އެންމެންނަކީ ަ
ސ
ތެރޭގައި ގަލާއި އަދި ދަނޑިބުރިފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ނޫން އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންވެ ް
ލިބިފައިވާ އަނިޔާތައް ހުރިކަން.
5.4

ނ
ހމަނުޖެހު ް
ޔކު ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިއަށް އެއްވެ ،ހަޅޭއްލަވާ ަ
 2012ފެބްރުއަރީ  8ގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަ ަ
ހިންގުމުގެ ސަބަބުން އެހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައާއި ،ޚިދުމަތް ހޯދަންދިޔަ މީހުންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ
ކުރިމަތިލާންޖެހި މުވައްޒަފުންނަށް ނަފްސާނީ ބިރުވެރިކަމެއް ކުރިމަތިވިކަން.

 .6ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު
މިބައިގައި

ހިމަނާފައިވަނީ

2012

ފެބްރުއަރީ

8

ވަނަ

ދުވަހު،

އައްޑޫ

ސިޓީގައި

ހިންގި

ހމަނުޖެހުންތައް
ަ

އ
ގ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ފަރާތްތައް ގެންދިޔުމުގަ ި
ހން ެ
ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައާއި ،މިހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ފުލު ު
ކށްފައިވާގޮތާއި ބެހޭގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތެވެ.
ފުލުހުން ޢަމަލު ޮ
 2012 6.1ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު ފޭދުއާ ގަމާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ކޯޒުވޭ ކައިރީގައި ގާތްގަނޑަކަށް  700ވަރަކަށް މީހުން
ށއި ،ނަމަވެސް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުރި ހިސާބަށް ނާދެވޭގޮތަށް
ޖަމާވެފަ ތިބިކަމަ ާ
ގާތްގަނޑަކަށް  20ފުލުހުންނާއި
ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ނ
 10ވަރަކަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ ބޭކަލުން ގުޅިގެން ޝީލްޑް ބޭނުންކޮށްގެ ް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޮވަމުން ދިޔައީ އެމީހުންނާ ގުޅިގެން ސަލާ ަ
ރ
މތީ ބާރުތަކުންވެސް ސަރުކާ ު

ވައްޓާލުމަށް ނުކުތުމަށާއި އަދި އެމީހުންނަށް ކޯޒްވޭ ހުރަސްކޮށް ދިޔުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށްކަމަށް.
 6.2އައްޑޫގައި މަޝްހޫރު ދެ ގޭންގަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެވަގުތު މުޒާހަރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަކަމަށާއި ،އަދި
ށ
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ އަތުގައި ދަނޑިބުރިއާއި ،ގަލާއި އަދި ވަޅިފަދަ ތޫނު އެއްޗެހި ހުރިކަމަށާއި ،މިތަކެތިން ފުލުހުންނަ ް
ގތުހުރިގޮތުން އެމީހުން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނެކަން
ޙަމަލާދީފައިވާކަމަށާއި އަދި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ޢަމަލުތައް އެވަ ު

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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ލފާދިންކަމަށާއި
ޗޖަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާއަށް ަ
އެނގުމުން ކަރުނަ ގޭސް ޖެހުމަށް ބައެއް ފުލުހުން އެވަގުތު ޕޮލިސް އިން ާ
އެހެންނަމަވެސް ބާރުގެ ބޭނުން ނުކުރުމަށް އަންގާފައިވާކަމަށް.
 6.3މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފުލުހުންނަށް ގޮވަމުންދިޔައީ ސަރުކާރުވައްޓަލުމަށްޓަކައި އެމީހުންނާ އެއްބައިވުމަށް ކަމަށާއި ،އެއްބައި
ގ އޮފިސަރުން
ނުވެއްޖެނަމަ  5މިނެޓްތެރޭގައި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަރައިގަންނާނެކަމަށާއި މިއިންޒާރަށްފަހުވެސް ފުލުހުން ެ
ވ އިންޗާޖަށް ލަފާ އެރުވިކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަ
ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަށް އެވަގުތު ހުންނެ ި
ދެއްވާފައިނުވާކަމަށާއި ،އަދި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އިންޒާރުދީފައިވާ ފަދައިން  5މިނެޓް ހަމަވުމުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން
ފ ރޫޅާލުމަށްފަހު ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތެރެއަށް ވަދެގަތްކަމަށާއި އަދި އެންމެން މަރާލުމަށް އައްޑޫ
ފުލުހުންގެ ސަ ު
ސިޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރަކު ގޮވަމުންދިޔަކަމަށް.
 6.4މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އެމީހުން ކޮންޓްރޯލް ނުވާނެކަމާއި ފުލުހުން އެވަގުތު އެތާގައި ތިބެން
ހ
ރައްކާތެރި ނޫންކަމަށް ފެނުމުން ހުރިހާ ފުލުހުން އެތަން ދޫކޮށް ސިފައިންގެ މަރުކަޒަށް ދިޔުމަށް ކޮމާންޑްކުރުމުން ހުރި ާ
ފުލުހުން އެތަން ދޫކޮށް ދިޔަކަމަށް.
 6.5މި ޙާދިސާ ހިނގި ވަގުތު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ކުރަމުންގެންދިޔަކަމަށާއި
މިގޮތުން ގަލުންނާއި ދަނޑިބުރިން ފުލުހުންގެ ގައިގައި ތަޅާފައިވާކަމަށާއި އަދި އެއް ފުލުހެއްގެ މޫނު މަތީ ދަނޑިބުރިޔަކުން
ޖަހާ މަގުމައްޗަށް ވައްޓާލުމަށްފަހު ސީއޯޓޫ )އަލިފާން ނިވި( ފުޅިއަކުން މޫނުގައި ޖަހާފައިވާކަމަށާއި އަދި ގިނަ ބަޔަކު އޭނާ
ނ
ޝ ް
ނ ޕޮލިސް ސްޓޭ ަ
ވަށާލުމަށްފަހު ތަޅާ އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށާއި އަދި ފުލުހުން ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގައި ތިއްބާ ގަ ް
ރޯކޮށްލިކަމަށް.
 6.6ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގާތްގަނޑަކަށް  45ވަރަކަށް ފުލުހުން ބިރުން ގޮސް ތިބީ "އާރި ކިޅި"
)އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި އޮންނަ ކުޅިއެއް( ކައިރީގައިކަ ަ
މށާއި އެތާގައި ތިބެން އެހާ ރައްކާތެރި ނޫންކަމަށް ވިސްނުމުން 5
ޅ
ފ ު
މީހުންގެ ކުދި ގްރޫޕްތަކެއް ހެދުމަށްފަހު ބައެއް ފުލުހުންގެ ރައްޓެހިންގެ ގެތަކަށް ދިޔަކަމަށާއި ،އަދި ބައެއް ފުލުހުން ަ
ގޯތި ތަކުގައި ފިލާ ތިބިކަމަށާއި މިގޮތަށް ބައެއް ފުލުހުން އެރޭ ދަންވަރު  3:30ވަންދެން ތިބުމަށްފަހު ގަން ޕޮލިސް
ސްޓޭޝަނަށް ދިޔަކަމަށް.
 6.7މުޒާހަރާ ކުރިމީހުން ފު ު
ލހުންގެ ޢިމާރާތްތަކަށް ވަދެ ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމާއި ،ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ،އަދި ބިޑި ފަދަ ތަކެތި
ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި އަދި މިތަކެތި ރަށުތެރޭގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނުކަމަށް.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 6.8ފުލުހުން ދިރިއުޅޭ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް ރޯކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށާއި މިގޮތުން
އަންނައުނާއި ،ކޮމްޕިޓުރާއި ،ފޯނާއި ،ލާރި ،ވޮލެޓް )ކޭޝް ކާޑް ،އައިޑީ ކާޑް ،ލައިސަންސް ކާޑް ،އެހެނިހެން
ނ
ލިޔެކިޔުންތައް( އަދި ލެޕްޓޮޕާއި އައިޕެޑް ފަދަ އެތައް އަގުބޮޑު ސާމާނާއި އަދި ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް ވެސް އަނދައިގެ ް
ށ.
ގޮސްފައިވާކަމަ ް
6.9

ނ ތިބެނީ ޕޮލިސް އެކޮމޮޑޭޝަންގައިކަމަށްވުމާއެކު އެތަންތަން އަންދާލުމުގެ
އައްޑޫސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ ފުލުހު ް
ޝންގެ ބިން
ސަބަބުން ނިދާނެ ތަނެއް ނެތި ގިނަ ފުލުހުން ނިދަން ޖެހިފައިވަނީ ޖެޓީމަތީގައާއި ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭ ަ
މަތީގައިކަމަށް.

މރާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު
 6.10ފުލުހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކަށް އާންމުން ގާއުކާ ހަދާކަމަށާއި ބައެއް ޢާއިލާތަކަށް ބިރުދައްކާ ަ
ދެމުންދާތީ ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް ލިބިފައިވާ ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެ ޢާއިލާތައް ދިރިއުޅޭ ގެތައް ނޫން
އެހެން ގެތަކަށް ބަދަލު ވެފައިވާކަމަށް.
ޓޝަން ކައިރިޔަށްވެސް މީހުން އެއްވެ މުޒާހަރާކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އެތަނަށް
 6.11ހާދިސާ ހިނގިދުވަހު ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސް ޭ
އެއްވި މީހުން އެތަނަށް ގާއުކާ ހަދާފައިވާކަމަށާއި އަދި އެތަނުން ފުލުހުން ނުކުތުމަށާއި ތަން ރޯކޮށްލާނެކަމުގެ އިންޒާރު
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދީފައިވާކަމަށް.
 6.12މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނެކަން އެނގުމުން އެތަނުން ނިކުމެގެން އޯޑިޓް އޮފީހަށް )ހިތަދޫ ޕޮލިސް
ނ
ރ އެތަނުގައި ތިބި ފުލުހު ް
ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުން ތިބޭތަން( ދިޔައިރު އެތަން ރޯކޮށްލާފައިވާކަމަށާއި އޭ ު
އެތަން ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާކަމަށް.
 6.13މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ އަމަލުތައްހުރިގޮތުން އެމީހުން ކޮންޓްރޯލް ނުވާނެކަން އެނގުމުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައިތިބި ކުށްވެރިންނަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެތީވެ ކުށްވެރިން
ލިޔެކިޔުމެއް އަނދައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށާއި އަދި

ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށާއި އަދި އެ ދެތަނުގައި ހުރި ހުރިހާ

ސްޓޭޝަންތަކުގައިހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަދި

ފޮރެންސިކް އެވިޑެންސްތައްވެސް ނެތިގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި އަދި އޭރުހުރި މައްސަލަތައް އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ
އެއްވެސް ގޮތެއް މިހާރު ނެތްކަމަށާއި ފުލުހުންގެ އިމާރާތްތަކާއި ވެހިކަލްތައް އަނދާގޮސްފައިވާތީ އައްޑޫ ސިޓީގެ
ކރިމަތިވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން
ރައްޔިތުންނަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޮޑެތި ގޮން ޖެހުންތަކެއް ު
އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެވެމުން ނުދާކަމަށް.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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 2012 6.14ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު ބަޔަކު މީހުން ހިންގި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ތުހުމަތުގައި މީހުން ހައްޔަރު
ކުރުމުގައި ބަލާފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތާއި މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުން
މތުގެ އިތުރުން ،ވީޑިއޯ ބަލައިގެންނާއި އަދި އާންމުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަމަށް.
ދީފައިވާ މަޢުލޫ ާ
 6.15ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށްގެން ހޯދަން ފެށުމުން ބައެއް މީހުން ފިލާފައިވާތީ މިފަދަ މީހުން
ހޯދުމުގައި އާންމުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދާފައިވާކަމަށް.
 6.16ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް މީދޫ ކޯޓަށް ދިއުމުން ،އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް
މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ނިންމީ ކޯޓުންކަމަށާއި އެއިރު މީދޫކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ހުރިކަމަށް.
ބނުންކުރަމުން ދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެހިކަލްތައް ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އަންދާލާފައިވާތީ
 6.17އައްޑޫ ސިޓީގައި ފުލުހުން ޭ
ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން އެކި ތަންތަނަށް ގެންދިޔުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށާއި ،ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި
އެމްއެންޑީއެފްގެ ވެހިކަލްތައް ފުލުހުން ބޭނުން ކުރިކަމަށް.
ބލުމުގެ ދަށަށް
ލމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މީހުންނާ ބޭއަދަބީ ބަހުން ފުލުހުން މުޢާމަލާތްކުރިކަމަށް ފުލުހުންގެ ެ
 6.18ފުލުހުންގެ ބެ ު
ގެންދިޔަ މީހުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ،އެމީހުންނާއި ބޭއަދަބީ ބަހަކުން މުޢާމަލާތްކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް.
 6.19ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މީހުން ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންދިއުމަށްފަހު ތަނެއް ނެތިގެން އެމީހުންގެ
މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށްޓަކައި އެޢިމާރާތުގެ ކޮރިޑޯގައި ނަންނޯޓުކުރުމަށް  30ވަރަކަށް މިނެޓަށް ބޭތިއްބިކަމަށް.
 6.20މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ބައެއް އާއިލާތަކުން ހުރަސް އަޅާފައިވާތީއާއި ބައެއް
ގ
މީހުން ފިލަން މަސައްކަތްކޮށް ފުލުހުންނާއި ކުރިމަތިލާފައިވާތީ މިފަދަ މީހުން ކިޔަމަންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ެ
ޤާނޫނުން ލިބިގެންވާ ބާރުތައް ބޭނުންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ މިނިމަމް ފޯސްކަމަށާއި މިގޮތުން ޕެޕަރ
ސްޕްރޭ

ބޭނުންކޮށްފައި

ހުންނާނެކަމަށާއި

އަދި

މީހުން

ކރުމުގައި
ހައްޔަރު ު

އަނިޔާ

ގޮތަކަށް

ލިބޭފަދަ

ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް.
 6.21ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންދެވިފައިވަނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ލޮރީއެއްގައިކަމަށާއި ލޮރީއަށް
އެރުމަށް ބައެއް މީހުން ދެކޮޅުހަދާފައިވާތީ މިފަދަ މީހުން ލޮރީއަށް އެރުވުމުގެ ތެރޭގައި ތަނެއް މަށައިގެން ދިޔުންފަދަ
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އ
އަނިޔާއެއް ލިބިފައިހުރުން އެކަށީގެންވާކަމަށާއި އަދި ލޮރީއަށް އެރުވުމަށްފަހު އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާ ި
އަދި ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެނައުމަށްފަހުވެސް އެއްވެސް ލާއިންސާނީ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިނުވާނެކަމަށް.
 6.22ހައްޔަރުކުރެވުނު އެންމެން އެއްތަނެއްގައި ބޭތިއްބުމަށްފަހު ،ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ޤާނޫނުން ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް
ކިޔާދީފައިވާނެކަން އަދި ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފަރާތެއް ހުރިތޯ ސުވާލުކޮށް އަދި އެކަމަށް އެދުނު ބައެއް މީހުންނަށް
އެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާނެކަމަށާއި އަދި އެފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ މީހުންނަށް އެފުރުޞަތު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރަމުންދިޔަކަމަށް.
އއް މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކަށް އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ދީފައިނުވާކަމަށް
 6.23ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަ ެ
ހއަށް ބޭނުންވާ މީހުން
ބަންދުކޮށްފައިތިބި މީހުން ބުނެފައިވާއިރު ،ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އެ ީ
އެމްއެންޑީއެފްގެ މަރުކަޒަށް ގެންދެވި ފުރަތަމަ އެހީ ދީފައިވާނެކަމަށް.
 6.24ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުންގެ އަތުން އަތުލެވުނު ތަކެތީގެ ރަސީދު އެއްވެސް މީހަކަށް ދީފައިނުވަނީ އެވަގުތު ތަނުގެ ޙާލަތު
ހުރިގޮތުން ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުންކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެމީހުންގެ އަތުން އަތުލެވުނު
ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ފުލުހުންގެ އަތުގައި ހުންނާނެކަމަށް.
 2012 6.25ފެބްރުއަރީ  11ވަނަ ދުވަހު ،ބަންދުގައިތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޑޮކްޓަރަށް
ސ
ޓޝަނަށް ގެންދިއުމަށްފަހު ގަން ޕޮލި ް
ދެއްކުމަށް ގެންދިޔަ  3މީހަކު ،ޑޮކްޓަރަށް ނުދައްކާ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސް ޭ
ސްޓޭޝަނަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެމީހުންގެ އައިޑީ ކާޑު ނެތީމަކަމަށް.
 6.26މި ތިން މީހުން ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަޑުކޮށްލިވަގުތު އެތާނގައި ހުރި އަޅިތަކެއް އެމީހުންގެ ގައިގާ
އ
އުނގުޅިކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ،އެފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ފުލުހުންނާއި ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެ ް
މުވައްޒަފުން ބުނެފައިވާކަމަށް.
 2012 6.27ފެބްރުއަރީ  08ވަނަ ދުވަހު ،ބަޔަކު މީހުން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން،
ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލް ،ފުލުހުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް ،އަދި ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ،ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އެއްކޮށް
އަންދާލާފައިވާއިރު ،ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ އުޅަނދުތަކާ ި
އ ވަސީލަތްތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް
އެއްކޮށް އަންދާލާފައިވާކަން.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
ފެބްރުއަ ީ

31

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 .7ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު
މިބައިގައި ހިމަނާފައިވާނީ  2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު ،މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ކޯޓްތަކަށް
ޑމިނިސްޓްރޭޝަން އިން މިކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ.
ލިބުނު ގެއްލުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް އެ ް
 2012 7.1ފެބްރުއަރީ  08ވަނަ ދުވަހު ،އައްޑޫ ސިޓީގައި ބަޔަކު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ،ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އަދި ހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އެއްކޮށް އަނދައި
ލޔެކިޔުންތަކެއް ނެތިގޮސްފައިވާކަން.
އެތަންތާނގައި ހުރި ހުރިހާ މުދަލަކާއި ި

 .8ސިޔާސީ އެކިޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނާއި ބައެއް ޢާންމު ރަޢްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު
މިބައިގައި ހިމަނާފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ކޮމިޝަންގެ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް ސިޔާސީ
ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނާއި އަދި އާންމު ބައެއް މީހުން ދީފައިވާ މައުލޫމާތެވެ.
 8.1އައްޑޫސިޓީގައިވާ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި ކޯޓްތަކުގައި ހުޅުޖަހައި ރޯކޮށް ،ގެއްލުންދީފައިވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ
މީހުންކަމަށާއި އެކަން އެމީހުން ކުރީ އައްޑޫސިޓީގެ ގިނަރައްޔިތުންގެ ރުހުމާ ދެކޮޅަށްކަމަށް.
 8.2އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދީފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ގިނަރައްޔިތުން އެކަންތައްތައް ކުށްވެރިކުރާކަމަށާއި
ޣައިރު ޤާނޫނީ މިއަމަލުތައް ހިންގިފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްޤު އަދަބު ލިބެންޖެހޭކަމަށް.

 8.3އައްޑޫ ސިޓީގައި މިފަދަބޮޑު ޖަރީމާތަކެއް ބަޔަކު ހިންގީތީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ސިޓީތެރެ ބެލެހެއްޓުމަށް ބުރޫއަރާފައިވާ
ކަމާއި ރަށުތެރެއަށް ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަން ވެރިވެފައިވާކަމަށް.
 8.4ވަރަށްގިނަ އާއިލާތަކަށް މިހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ހިތްދަތިކަމާއި މާޔޫސްކަން ލިބިފައިވާކަމަށާއި އައްޑޫސިޓީގެ އިޖްތިމާއީ
އަދި އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމަށްވެސް ބުރޫއަރާފައިވާކަމަށާއި އަދި މިހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން އެކި ޢުމުރުފުރައިގެ
މީހުންނަށް ނަފުސާނީގޮތުން އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށް.
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 .9ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 9.1އައްޑޫސިޓީގައި 2012 ،ފެބްރުއަރީ  08ގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަނިޔާވެގެން ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުންނާއި
މހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާލިބިފައިވާކަން .މީގެތެރޭގައި ފައިގެ ކަށިގަނޑު
ފޭދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ފަރުވާހޯދި ީ 17
ބިންދައިގެންދިއުމާއި އެކެއްގެ ބޮލުން ބައި އިންޗިހާތަން ފަޅައިގެން ދިއުން ހިމެނޭކަން.
9.2

ގ
ބަންދުގައިތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ މީހުންގެތެރެއިން  10މީހެއް ެ
ހަށިގަނޑުގައި އަނިޔާތަކުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަން ހުރިކަމާއި ،މިނިޝާންތަކުގެ ތެރޭގައި ބައެއް މީހުންގެ ގައިގައި
ގ
ކޫރުންތައް އެޅި މަށައިގެންދިޔުމާއި ،އަތާ ފައިގެ ބައެއް ތަންތަން ނޫފައިގަނެ ދުޅަވެފައިހުރުމާއި އަދި އެކެއް ެ
ކޮނޑުމަތީގައި  2އިންޗިހާތަން ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވުމާއި ،ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ސައިކަލުން ވެއްޓި އަނިޔާ
ލިބިފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަންތަން މަށައިގެން ގޮސްފައިހުރިކަމާއި އަދި ބައެއް މީހުންގެ އަތުގައި
އަޅުވާފައިހުރި ބިޑި ބާރުވުމުގެ ސަބަބުން މަށައިގެން ގޮސްފައިހުރިކަން .އަދި ބަންދުގައި ހުރި މީހެއްގެ ފައިތިލައިގައި
ސިނގިރެޓްބުރިއެއް ޖައްސާފައިހުރި ކަހަލަ ނިޝާނެއް ފެންނާންހުރިކަން.

9.3

ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މީހުން ބަންދުކޮށްފައިތިބި  6ގޮޅިއަކީ 2 ،މީހުންގެ ޖާގައިގެ ގޮޅިތަކެއްކަމަށްވާއިރު އެއިން
ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި  5މީހުން ނުވަތަ  6މީހުން ބައިތިއްބާފައިތިބުމުން ،ތޮއްޖެހުމާއި ހާސްވުން އެކަށީގެންވާކަން.

9.4

ތނެއް ހެދިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން
ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ޚާއްސަ ަ
އ
ބ މީހުން ބައިތިއްބާފައިވަނީ ސްޓޭޝަންގެ ސިޓިން ރޫމްގައިކަމާއި ފާހާނާއަށް ދާވަގުތު ފިޔަވަ ި
އެތަނުގައި ބަންދުގައިތި ި
އެހެން ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ތިބެނީ ބިޑި އަޅުވާފައިކަން.

 9.5ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް  2012ފެބްރުއަރީ  11ވަނަ ދުވަހު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ގެންދިޔަ ބަންދުކުރެވިފައިތިބި
މީހުން ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކާފައިނުވާކަމާއި އަދި އެމީހުންގެ ގައިގާ ފުލުހުން އަޅިއުނގުޅިކަމަށް އެމީހުން
ބުނާއިރު އެ މީހުންގެ ގައިގާ އަޅި ހުރިކަން ތަޙުޤީޤު ޓީމަށް ފެނިފައިވާކަން.
9.6

ބަންދުގައި

ތިބި

މީހުންނަށް

މަރާލާނެކަމުގެ

އިންޒާރާއި

އަނިޔާކުރާނެކަމުގެ

އިންޒާރާއި

ށ
މުދަލަ ް

ގެދޮރަށާއި

ގެއްލުންދޭނެކަމުގެ އިންޒާރާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހިފާނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފައިވާކަމަށް ގިނަފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާކަމާއި އަދި
ހތުރުބަހުން މުއާމަލާތްކޮށްފައިވާކަން.
ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އާއިލާ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައިވެސް ހަޑި ު
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ވނަ
އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ  54ވަނަ މާއްދާއިންނާއި ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ ަ 57
މާއްދާގައި ،ކޯޓެއްގެ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން ،ނުވަތަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ބަންދުކުރެވިފައިވާ
މީހުންނާއި އިޖްތިމާޢީ އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކާ ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ މީހުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ
އިޙްތިރާމާއެކު އިންސާނުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށްކަމަށް ބުނެފައިވުމާއި ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ  48ވަނަ
މާއްދާއިންނާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ،އެއްވެސް މީހަކު ،އަނިޔާވެރިކަމަށާއި،
އަނިޔާވެރި ،ނުވަތަ ލާއިންސާނީ ،ނުވަތަ އިންސާނީ ޤަދަރަށް ކުޑައިމީސްކަން ލިބެނިވި ގޮތްގޮތަށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކަށާއި
އަދަބުތަކަށް ހުރަހެޅިގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި ،އަނިޔާކުރުމާއި ،އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ނުވަތަ
ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަދަބު ދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާގެ 2

ސ
ޔ ީ
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި ،މަދަނީ އަދި ސި ާ

ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ  7އަދި  10ވަނަ މާއްދާއިންނާއި ،ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރު
 (5/2008ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  11ވަނަ މާއްދާއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ،ރަޙުމްކުޑަ ،ލާއިންސާނީ ،އިހާނެތިކަމެއް
ކޮށްގެނެއް ނުވާނެކަމަށާއި އަދި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ދީގެނެއްނުވާނެކަމަށާއި އަދި
ލ ކުރާންވާނީ
އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްގެނެއް ނުވާނޭކަމަށާއި ،ބަންދުކުރެވޭ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާއި މެދު ޢަމަ ު
އިޙްތިރާމާއި އެކު އިންސާނުންނާއި މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ

ގޮތަށްކަމަށާއި ،އަދި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާއި

ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތައް ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވީހިނދު،

 2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރެވުނު ބައެއް މީހުންނާއި
ދޭތެރޭ ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މިއާއި ޚިލާފަށެވެ.

9.7

އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު ވަގުތުން އެމީހަކަށް އަންގަންވާނެކަމަށާއި އަދި

ގިނަވެގެން  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި

ލިޔުމުން އެމީހަކަށް ދޭންވާނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ހައްޔަރުކުރެވުނު
ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ހައްޔަރުކުރި ގަޑީގައި ހައްޔަރުކުރި ސަބަބު އަންގާފައިނުވާކަން.
ގ
 9.8ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާކަން އެމީހަކަށް އަންގަންވާނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ެ
 48ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ހައްޔަރުކުރެވުނު ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އެޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމުގެ
މަޢުލޫމާތު ލިބިދީފައިނުވާކަން.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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9.9

ކުށެއްގެ ތުޙުމަތުގައި
ހައްޔަރުކުރެވުނުތާ

ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންތޯ ކަނޑައެޅުމަށް އެމީހަކު
ގިނަވެގެން

24

ގަޑިއިރުގެ

ތެރޭގައި

ފަނޑިޔާރެއްގެ

ކުރިމައްޗަށް

ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

ގ
ހމަވުމު ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ބަންދުކުރި ބައެއް މީހުން  24ގަޑިއިރު ަ
 30ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން ޙާޟިރުކޮށްފައިވާކަން.
ގއި އެކަން
 9.10ބަންދުކޮށްފައިތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭ ަ
ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމާއި ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނަށްވެސް އަވަސްގޮތެއްގައި ބޭސްފަރުވާ ހަމަޖައްސާދީފައިނުވާކަން .އަދި
ކުރިމަތިފަރާތަށް އަނިޔާލިބުނުކަމަށް ބުނި މީހާވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައި ނުވާކަން.
ނގެ އަތުން އަތުލެވުނު ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ލިޔެފަ ި
 9.11ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހު ް
އވާނެކަމަށް ފުލުހުން ބުނިކަމުގައިވީނަމަވެސް،
އެތަކެތީގެ ރަސީދު އެއްވެސް މީހަކަށް ދީފައިނުވާކަން.
9.12

ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި

ބާލީހާއި ކުނާ ބަހައްޓާފައިހުރިނަމަވެސް ބަންދުގައިތިބި އެންމެނަށް ވާވަރަށް ކުނަލާއި

ބާލީސް ނެތްކަން.
އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ  57ވަނަ މާއްދާގައި ،ކޯޓެއްގެ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން،
ނުވަތަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި އިޖްތިމާޢީ އެކިއެކި
ސަބަބުތަކަށްޓަކާ ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ މީހުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާއެކު އިންސާނުންނާ މުޢާމަލާތު
ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށްކަމަށް ބުނެފައިވާތީއާއި ،ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާއި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޤާނޫނު
ތ
އަސާސީގެ  48ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ  246ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ،ސަލާމަ ީ
ޚިދުމަތްތަކުގައި ހިމެނޭ މީހުން ޢަމަލުކުރާންވާނީ ފަރުދުންގެ މެދުގައްޔާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި،
ހަމަހަމަކަމާއެކު ،އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤާއި އިންސާނީ ޝަރަފާއި މީހުންގެ ޤަދަރަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެންކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި،
ފުލުހުންގެ ޢާންމު ޤަވާއިދުގެ  30ވަނަ މާއްދާގައި ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ތިބޭ މީހުން ،ސެލްއަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން
އެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ބަލާފާސްކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ އަތުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ސެލްއަށް ވެއްދުން ހުއްދަކުރާ ތަކެތި
ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ތަކެތި އަތުލެވޭނެކަމާއި އަދި މިތަކެތި ެ
ނގުމަށްފަހު އެތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ލިޔެ އެތަކެތި ބަލައިގަތް
ކަމުގެ ރަސީދެއް ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ވަގުތުން ދޭންވާނެކަމަށް ބުނެފައިވުމާއި،

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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ހައްޔަރުކުރާ މީހުންނާއި ދޫކުރާ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ފުލުހުންގެ ޢާންމު ޤަވާޢިދުގެ ހަތަރުވަނަ ބާބުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު،

އ މީހުންނާ
ޔރުކުރެވުނު ބައެ ް
ޓ ގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ހައް ަ
 2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސި ީ
ދޭތެރޭ ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މިއާ ޚިލާފަށެވެ.
 9.13ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ލިބިފައިވާ މެޑިކަލް ޑޮކިއުމެންޓްތަކަށް ބަލާއިރު ޙާދިސާ އާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލިބުނު
މީހުންގެތެރެއިން ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކާފައިވަނީ ޖުމްލަ  10މީހުންކަމާއި ،ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކާފައިވާ  10މީހުންގެ ތެރެއިން
 2މީހުންނަކީ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުންކަމާ އަދި ފޭދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް  7މީހުން ދައްކާފައިވާކަން.
ލށް ފަރުވާ
 2012 9.14ފެބްރުއަރީ  08ވަނަ ދުވަހު ،އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަނިޔާވެގެން ހޮސްޕިޓަ ަ
ހޯދަން

ދިޔަ

މީހުންނަކީ

މުޒާހަރާތެރޭގައި ފުލުހުންގެ

ރތުންނާއި
ފަ ާ

އަދި

އެހެނިހެން

އަނިޔާލިބިގެން

ގޮތްގޮތުން

ދިޔަމީހުންކަން.
 9.15ބަންދުގައިވާ

މީހުންނަށް

ތައްގަނޑެއްކަން.

އެގޮތަށް

ދީފައިވާ

މުއްދަތު

އެކަންކުރަންޖެހުނީ

ފޯމުގައި

ޖަހާފައިވާ

ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި

ހިތަދޫ
ކޯޓުތައް

ކޯޓުގެ

ތައްގަނޑަކީ

އަނދާފައިވާތީ

ސްކޭންކޮށްފައިވާ

ހުރިހާ

އ
ވަސީލަތްތަ ް

ނެތިގޮސްފައިވާތީކަމަށް ފުލުހުން ބުނާކަން.
 9.16ކޮމިޝަންގެ ޓީމު ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ވަގުތު ބައެއް އާއިލާތަކަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާކަން.
9.17

ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި ފުލުސް އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ ކެއުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތްކަން.

މން އަންގަންޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު،
 9.18ހައްޔަރުކުރި ސަބަބު  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ލިޔު ު
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެންމެންގެ އަތުގައިވެސް މިލިޔުން އޮތްކަން.
 2012 9.19ފެބްރުއަރީ  8ގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ކޯޓުތައް އަނދައި ބިރުވެރި ޙާލަތަކަށް އައްޑޫސިޓީ
ގޮސްފައިވާކަން .އަދި ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނަށް ބޭނުންވާކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި ފުލުހުންނަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް
ކުރިމަތިވެފައިވާކަން.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
ފެބްރުއަ ީ

36

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 9.20އައްޑޫ ސިޓީގައި  2012ފެބްރުއަރީ  08ވަނަ ދުވަހު ،ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
ގެންދެވުނު މީހުންގެތެރެއިން ބަޔަކު ކޯސްޓްގާޑްގެ އުޅަނދަކަށް ގެންގޮސް އެމީހުންނަށް އަނިޔާކޮށް ތަޅާހަދަމުންދާކަމަށާއި
އަދި

ބައެއް

މީހުންނަށް

އަނިޔާކުރުމަށްފަހު

އެމީހުން

މޫދަށް

އެއްލާލާފައިވާކަމުގެ

ޝަކުވާތަކެއް

ށ
ކޮމިޝަނަ ް

މވެސް ،ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ހުރިހާ މީހުންނާއި އަދި ބަންދުކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލެވުނު
ހުށަހެޅިފައިވީނަ ަ
މީހުންނާއި ކޮމިޝަންގެ ޓީމުން ބައްދަލުކުރެވި ،އެމީހުންގެ ފަރާތުން ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކުންނާއި ،ފުލުހުންނާއި،
ސިފައިންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މިފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައިނުވާކަން.
 9.21ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަކީ އެތަންތަނުން ގިނަ ބަޔަކު ޚިދުމަތްހޯދާ ތަންތަންކަމަށްވީއިރު 8 ،ފެބްރުއަރީ  2012ގައި
ނޖެހުން ހިންގުމުގެ ސަބަބުން
ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިއަށް އެއްވެ ،ހަޅޭއްލަވާ ހަމަ ު
ހންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހި
ހސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައާއި ،ޚިދުމަތް ހޯދަންދިޔަ މީ ު
އެ ޮ
މުވައްޒަފުންނަށް ނަފްސާނީ ބިރުވެރިކަމެއް ކުރިމަތިވިކަން.
 9.22ޤާނޫނު އަސާސީގެ  24ވަނަ މާއްދާގައި ،ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒާތީ އަދި ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި ގޮވަތި ގެދޮރާއި އަނެކުންނާއި
ނ
ކުރާ ޒާތީ މުވާޞަލާތުތަކަކީ ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާކަންކަމާއި ތަންތަންކަމަށާއި ،ހަމަކޮންމެ މީހަކުމެ އަނެކުންގެ މިބުނެވު ު
ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 2012 ،ފެބްރުއަރީ  8ގައި އައްޑޫސިޓީގައި ހިންގި
އ
ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ވެހިކަލްތައް އަނދައިގެން ދިއުމުގެ ތެރޭގައި ،ފުލުހުންގެ އަންނައުނާ ި
ހިފާގެންގުޅޭތަކެއްޗާއި އަމިއްލަ ވެހިކަލްތައް ނެތިގޮސްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށާއި ފުލުހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު
ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަން.
 2012 9.23ފެބްރުއަރީ  08ގައި އައްޑޫސިޓީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޯޓުތަކަށާއި ޕޮލިސް
ސ
ސ ީ
ސްޓޭޝަންތަކަށް އިޢާދަނުކުރެވޭވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ،ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަ ާ
ވަރަށްގިނަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާހިނދު ،ވަރަށްގިނަ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާ
ހންމު ލިޔެކިޔުންތައްވެސް އަނދާފައިވުމުގެ ސަބަބުން ،ކޯޓުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ލަސްވުމުގެ އިތުރުން
ގުޅިފައިވާ މު ި
އެތައް ބައެއްގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިފައިވާކަން.

ޤާނޫނު އަސާސީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  67ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ،އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކާއި
މިނިވަންކަމަށް ރައްކާތެރިވެ އެޙައްޤުތަކަށާއި މިނިވަންކަމަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި ،މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ،އެންމެހާ މީސްތަކުންގެ
އ
މެދުގައްޔާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމާއި އަނެކުންނާ ި

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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ތިމާއާދެމެދު ހުންނަ ތަފާތުތައް ބަލައިގަތުމުގެ އުޞޫލު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެކަމާއި ،މިމާއްދާގެ )ބ( ގައި ،ޤާނޫނު
އަސާސީއަށް

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ހިތުމާއި

ޤާނޫނުގެ

ވެރިކަން

ހިންގުމުގެ

އުޞޫލަށް

ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތަންވާނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު،
 2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު ބަޔަކު މީހުން ނުކުމެ އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ދައުލަތުގެ
މުއައްސަސާތަކަށާއި މުދަލަށް އަދި ފުލުހުންނާއި ޢާންމުންގެ މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްދީފައިވުމުން މިފަދަ
ފ
ޢަމަލުތަކަކީ އިސްވެދެންނެވުނު މާއްދާތަކާއި ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ ރޫޙާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާ ު
ޢަމަލުތަކެކެވެ.

 .10ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުންތައް
މިބައިގައި ހިމާނާފައިވާނީ މިރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ،ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެކި މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކެވެ.

 10.1މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
10.1.1

 2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުންނާއި
ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއިންއާއި ،ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުންނާއި ،އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން
ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢަހަދާތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފަށް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ
ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކާއި އަދަބުތައް ދިން ފުލުހުންގެ މައްސަލަތައް މިހާރުން މިހާރަށް ތަޙްގީގުކޮށް ،އެފަރާތްތަކާ
މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުން.

10.1.2

ފުލުހުންގެ ޢާންމު ޤަވާޢިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނަށާއި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް
ބޭސްފަރުވާކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު 2012 ،ފެބްރުއަރީ  08ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގި
ވ
ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުންގެތެރެއިން ބޭސްފަރުވާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ބޭސްފަރު ާ
އންމެ އަވަހަކަށް އަޅައި،
އވާ ފުލުހުންނާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ވީ ެ
ހޯދައިދިނުމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށް ،އިހުމާލުވެފަ ި
މގެ ދަށަށް ގެންދެވޭ މީހުންނަށް ފުލުހުންގެ ޢާ ް
ފުލުހުންގެ ބެލު ު
ނމު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި
ބޭސްފަރުވާކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި އެކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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10.1.3

ގޯތިގެދޮރަކީ ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ތަންތަން ކަމާއި ،ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް
އިޙްތިރާމް ކުރުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަކަށްވާތީ 2012 ،ފެބްރުއަރީ
 08ވަނަދުވަހު އައްޑޫސިޓީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކުރުމަށް

އެފަރާތްތަކުގެ ގޯތިގެދޮރަށް ވަދެއުޅުމުގައާ ގޭތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގައި ގޯތިގެދޮރުގެ ޙުރުމަތާއި ގޭގައި ދިރިއުޅޭ
އެހެންފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ މައްސަލަތައް

ތަޙްޤީޤްކޮށް

ވ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެޅުމާއި އަދި މިފަދަ ކަންތައް ތަކުރާރުވިޔަ
ކުށްވެރި ާ
ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން.
10.1.4

ޤާނޫނު އަސާސީގެ  57ވަނަ މާއްދާގައި ،ކޯޓެއްގެ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން ،ނުވަތަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ

ނުވަތަ

ބަންދުކުރެވިފައިވާ

ނނާއި
މީހު ް

އިޖްތިމާޢީ

އެކިއެކި

ސަބަބުތަކަށްޓަކާ

ދައުލަތުން

ވ
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ މީހުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާއެކު އިންސާނުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް އެކަށީގެން ާ
ނ
ގޮތަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު ،ހައްޔަރުކުރެވޭ އަދި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ޒާތީގޮތުންނާއި އިންސާ ީ
ގަދަރަށް ކުޑައިމީސްކަން ލިބެނިވިގޮތަކަށް މުޢާމަލާތު ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން.
10.1.5

މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގައާއި ތަހްގީގުކުރުމުގައާއި ބަންދުގެ އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ބޭތިއްބުމުގައާއި އަދި ކުރެވޭ އެންމެހާ
މުއާމަލާތްތަކުގައި އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ނުހިންގުމާ ގުޅޭ މައުލޫ ާ
މތާއި ތަމްރީން ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން
ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން.

10.1.6

ނ
ހންގެ އަމިއްލަ ތަކެއްޗަށް ގެއްލު ް
 2012ފެބްރުއަރީ  08ވަނަދުވަހު އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި ހާދިސާގައި ފުލު ު
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ބަދަލު ދިނުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުން.

10.1.7

މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމުގައާއި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ އިރު ޤާނޫނު އަސާސީގެ  48އަދި  51ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި
)ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރުން.

10.1.8

"ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން ނުވަތަ ހުރަސްއެޅުން" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  72ވަނަ
ށ
މ ް
މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (1ގައި ،ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ބާރެއް ނުވަތަ އިޚްތިޔާރެއްގެ ބޭނުން ހިފު ަ
ދ ކަމެއްކުރުން ނުވަތަ މިއިންކަމެއްކުރުމަށް ރޭވުން
އެއްވެސް މާނައެއްގައި ހުރަސް އެޅުން ނުވަތަ ހުރަސްއެޅޭނެފަ ަ

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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ނުވަތަ މިއިން ކަމެއްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ މިއިންކަމެއް ކުރުމަށް ގޮވާލުން ނުވަތަ ހިތްވަރުދިނުން ނުވަތަ
އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ މިއިންކަމެއް ކުރަން އުޅުން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު،
ހންގެ
ސޓީގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅައި  ،ފުލު ު
ި
 2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ
ޅ އެޅުން.
އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވީ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ ު
10.1.9

ޤާނޫނު އަސާސީގެ  237ވަނަ މާއްދާގައި ،ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ވެރިކަން ރައްކާތެރިކޮށް،
ސަރަޙައްދުގެ ރައްކާތެރިކަން ދަމަހައްޓައި ،ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ދީމިޤްރާޠީ މުއައްސަސާތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ،ޤާނޫނު
ލތްތަކުގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން
ދަމަހައްޓައި ،ތަންފީޛުކޮށް ،އަމަންއަމާންކަން ދަމަހައްޓައި ،އަދި ކުއްލި ޙާ ަ
އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު،
ނ
 2012ފެބްރުއަރީ  08ގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބު ް
އިޢާދަނުކުރެވޭވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާތީ ،މިފަދަ ކަންތައްތައް ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ
ސލާމަތީ ބާރުތަކުން އިހުމާލުވެފައިވާނަމަ ،އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު
ޅތައް އެޅުމާއި މިޙާދިސާ ތަޙުޤީޤުކޮށްަ ،
ހަރުދަނާފިޔަވަ ު
އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުން.

 10.2ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
10.2.1

 2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުންނާއި
ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއިންއާއި ،ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުންނާއި ،އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން
ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢަހަދާތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފަށް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ
ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކާއި އަދަބުތައް ދިން ފުލުހުންގެ މައްސަލަތައް މިހާރުން މިހާރަށް ތަޙްގީގުކޮށް ،އެފަރާތްތަކާ
މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުން.

10.2.2

ފުލުހުންގެ ޢާންމު ޤަވާޢިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނަށާއި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް
ބޭސްފަރުވާކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު 2012 ،ފެބްރުއަރީ  08ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގި
ވ
ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުންގެތެރެއިން ބޭސްފަރުވާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ބޭސްފަރު ާ
އންމެ އަވަހަކަށް އަޅައި،
އވާ ފުލުހުންނާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ވީ ެ
ހޯދައިދިނުމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށް ،އިހުމާލުވެފަ ި
ނމު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި
މގެ ދަށަށް ގެންދެވޭ މީހުންނަށް ފުލުހުންގެ ޢާ ް
ފުލުހުންގެ ބެލު ު
ބޭސްފަރުވާކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި އެކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
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10.2.3

ގޯތިގެދޮރަކީ ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ތަންތަން ކަމާއި ،ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް
އިޙްތިރާމް ކުރުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަކަށްވާތީ 2012 ،ފެބްރުއަރީ
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކުރުމަށް

 08ވަނަދުވަހު އައްޑޫސިޓީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން

އެފަރާތްތަކުގެ ގޯތިގެދޮރަށް ވަދެއުޅުމުގައާ ގޭތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގައި ގޯތިގެދޮރުގެ ޙުރުމަތާއި ގޭގައި ދިރިއުޅޭ
އެހެންފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ މައްސަލަތައް

ތަޙްޤީޤްކޮށް

ވ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެޅުމާއި އަދި މިފަދަ ކަންތައް ތަކުރާރުވިޔަ
ކުށްވެރި ާ
ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން.
10.2.4

ޤާނޫނު އަސާސީގެ  57ވަނަ މާއްދާގައި ،ކޯޓެއްގެ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން ،ނުވަތަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ

ނުވަތަ

ބަންދުކުރެވިފައިވާ

ނނާއި
މީހު ް

އިޖްތިމާޢީ

އެކިއެކި

ސަބަބުތަކަށްޓަކާ

ދައުލަތުން

ވ
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ މީހުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާއެކު އިންސާނުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް އެކަށީގެން ާ
ނ
ގޮތަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު ،ހައްޔަރުކުރެވޭ އަދި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ޒާތީގޮތުންނާއި އިންސާ ީ
ގަދަރަށް ކުޑައިމީސްކަން ލިބެނިވިގޮތަކަށް މުޢާމަލާތު ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން.
10.2.5

މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާއި ތަހްގީގުކުރުމާއި ބަންދުގެ އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ބޭތިއްބުމުގައާއި އަދި ކުރެވޭ އެންމެހާ
މުއާމަލާތްތަކުގައި

އަނިޔާވެރި

ލާއިންސާނީ

އަމަލުތައް

ހިންގުމާ

ދެކޮޅު

މައުލޫމާތާއި

ތަމްރީން

ފުލުހުންނަށް

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދިނުން.
10.2.6

ޤާނޫނު އަސާސީގެ  237ވަނަ މާއްދާގައި ،ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ވެރިކަން ރައްކާތެރިކޮށް،
ތކޮށް ،ޤާނޫނު
ސަރަޙައްދުގެ ރައްކާތެރިކަން ދަމަހައްޓައި ،ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ދީމިޤްރާޠީ މުއައްސަސާތައް ޙިމާޔަ ް
ލތްތަކުގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން
ދަމަހައްޓައި ،ތަންފީޛުކޮށް ،އަމަންއަމާންކަން ދަމަހައްޓައި ،އަދި ކުއްލި ޙާ ަ
އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު،
ނ
 2012ފެބްރުއަރީ  08ގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބު ް
އޅަންޖެހޭ
އިޢާދަނުކުރެވޭވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާތީ ،މިފަދަ ކަންތައްތައް ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމަށް ަ
ވނަމަ ،އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ
ޤކޮށް ،ފުލުހުން އިހުމާލުވެފައި ާ
ޅތައް އެޅުމާއި މިޙާދިސާ ތަޙުޤީ ު
ހަރުދަނާފިޔަވަ ު
ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުން.
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 10.3މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
10.3.1

ޤާނޫނު އަސާސީގެ  237ވަނަ މާއްދާގައި ،ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ވެރިކަން ރައްކާތެރިކޮށް،
ސަރަޙައްދުގެ ރައްކާތެރިކަން ދަމަހައްޓައި ،ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ދީމިޤްރާޠީ މުއައްސަސާތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ،ޤާނޫނު
ލތްތަކުގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން
ދަމަހައްޓައި ،ތަންފީޛުކޮށް ،އަމަންއަމާންކަން ދަމަހައްޓައި ،އަދި ކުއްލި ޙާ ަ
އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ހިނދު،
ނ
 2012ފެބްރުއަރީ  08ގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބު ް
އިޢާދަނުކުރެވޭވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާތީ ،މިފަދަ ކަންތައްތައް ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ
ވނަމަ ،އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ
ޤކޮށް ،ސިފައިން އިހުމާލުވެފައި ާ
ޅތައް އެޅުމާއި މިޙާދިސާ ތަޙުޤީ ު
ހަރުދަނާފިޔަވަ ު
ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުން.

 10.4ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
10.4.1

ޝަރުޢީކޯޓްތަކަކީ ސަލާމަތްކުރެވި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ މުހިންމު މުއައްސަސާތައްކަމަށްވާތީ،
ތ ް
އ ބޭނުންކޮށްގެންނަމަވެސް  24ގަޑިއިރު
މިތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކޮށް ޒަމާނީ ވަސީލަތް ަ
ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

10.4.2

ޝަރުޢީކޯޓްތަކަށް

ހުށަހެޅޭ

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި

މައްސަލަތަކާއި

ކޯޓްތަކުގައި

ކޯޓްތަކުން

ރައްކާކުރެވިފައި

ދޫކުރާ

ލިޔެކިޔުންތަކުގެ

ހުންނަންޖެހޭ

އަޞްލު

ތަކެތިކަމަށްވާތީ،

މިފަދަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ޔންތައް
ލިޔެކި ު

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ވިއުގައެއް ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 10.5މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
10.5.1

އ
ފދަ ގޮތަށާއި ،ދައުލަތާ ި
ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފެދި ،ފިތުނަފަސާދައަށް މަގުފަހިވެދާނެ ަ
ދ
އަމިއްލަ މީސްމީހުންގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުމަށް މެދުވެރިވާފަދަ ގޮތްތަކަށް ޚަބަރު ގެނެސްދޭ މީޑިއާތަކާމެ ު
އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އަދި މީޑިއާއިން ގެނެސްދޭ ޚަބަރުތައް ވީހާވެސް ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ގެނެސްދިނުމަށް ބާރުއަޅައި އެކަންކަށަވަރުކުރުން.

ރ  8ގައި މާލެއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙުޤީޤް ރިޕޯޓް 2012
ފެބްރުއަ ީ

42
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ނިންމުން
 2012ފެބްރުއަރީ  08ގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ބައެއް
މއި އަދި އެމީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ބައެއް
މީހުން އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރޖައިގެ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަ ާ
ޙައްޤުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަން މިކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ބަންދުގައި މީހުން
ބޭތިއްބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ސަރަޙައްދު ރޯކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާތީ ،ބަންދުގައިތިބި
މީހުންނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ޙައްޤުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އއްޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި
 2012ފެބްރުއަރީ  08ގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ަ
ޑ
ގއި އައް ޫ
ބިރުވެރިކަން އުފެދި އެތައް ޙައްޤުތަކަކުން ރައްޔިތުން މަޙުރޫމްވުމާއި ،އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކު ަ
ސިޓީގެ ކޯޓުތަކަށާއި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކަށާއި ތަކެއްޗަށް އިޢާދަނުކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބުމުގެ ސަބަބުން ،ރައްޔިތުންނަށް
ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ވަރަށްގިނަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ދށަށް ގެންދެވުނު
 2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
ތއް އެމީހުންނާމެދު
މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ކޯސްޓްގާޑަށް އަރުވައިގެން ތަޅައި އަނިޔާކޮށް އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޢަމަލު ަ
ނ
ނ ް
ހިންގާކަމަށްބުނެ ކޮމިޝަނަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކަކީ ޙަޤީޤަތެއްހުރި ޝަކުވާތަކެއް ނޫންކަން ކޮމިޝަ ު
ފާހަގަކުރަމެވެ.
 2012ފެބްރުއަރީ  8ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް
އ
ނވާކަމާއި ،އަދި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ދައުރު އެކަށީގެންވާގޮތުގައި އަދާކުރެވުނުނަމަ ،ދައުލަތާ ި
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުއެޅިފައި ު
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މުދަލަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރެވުނީސްކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ.
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