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.1ތަޢާރަފް
ސ
އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗާރ )އޮޕްކެޓް( ގެ ދަށުން ކޮންމެ ދައުލަތަކުންވެ ް
ލ
އެދައުލަތެއްގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަޙައްދެއްގައި އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ނެޝަނަ ް
ހ ދައުލަތުން،
ރމަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ .މި ގޮތުން ދިވެ ި
ކ ު
ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް )މީގެ ފަހުން އެން.ޕީ.އެމް( އެއް ޤާއިމް ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެން.ޕީ.އެމް އެއްގެ ގޮތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް )މީގެ ފަހުން ކޮމިޝަން(
ގ
ނ ެ
 2007ޑިސެންބަރުގައި ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ .އަދި  2008އޭޕްރިލް 28ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަ ު
ސމީގޮތުން ފަށާފައެވެ.
ފަރާތުންވަނީ އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތް ރަ ް
ޝން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު(
ޅމާލޭ ޖަލަށް )ކުރީގެ އިމިގްރޭ ަ
މޝަނުން  2013މާރޗް  12ވަނަ ދުވަހު ހު ު
މި ރިޕޯޓަކީ ކޮ ި
މޝަންގެ
ނ ކޮ ި
ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ .މިޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަ ީ
މެންބަރަކާއި އެން.ޕީ.އެމްގެ ޑިރެކްޓަރާ  5މުވައްޒަފުންނެވެ.
މިޒިޔާރަތުގައި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލުގައިވާ ތަންތަން ބަލައިގެންނާއި ،އެތަނުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަންތިބި
އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުންނާއި އެތަނުގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބި މީހުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެންނާއި އަދި ތަނުގައި
ހނިހެން ވަޞީލަތްތައް ބަލައިގެންނެވެ.
ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެ ެ

.2މަޤުޞަދު
ލ
އެން.ޕީ.އެމްއިން ހުޅުމާލޭ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތަކީ މި ޖަލުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި މިޖަލުގައި އެއްވެސް ކަހަ ަ
ރ
ކ ި
ލއް ހިނގާތޯ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަމެއް ހިނގާތޯ ބެލުމަށް ު
ލާއިންސާނީ ،ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަ ެ
ޒިޔާރަތެކެވެ.
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.3ކުރު ޚުލާސާ
މނިޓަރިންގ
ކމިޝަން ގެ ފަރާތުން  2013މާޗް  12ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ޖަލަށް ކުރި ޮ
މި ރިޕޯޓަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮ
ދ
މ ު
ގއި ބަލާފައިވާނީ ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާ ެ
ޒިޔާރަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްލިޔާ ރިޕޯޓެކެވެ .މި ރިޕޯޓު ަ
ގތާއި ތަނުގެ ޢާންމު ޙާލަތަށާއި މިޖަލުގައި އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ އަދި ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް
ޢަމަލު ކުރެވޭ ޮ
ގ
ޔ ެ
އ ާ
ޖމްހޫރި ް
ު
މއް ހިނގާތޯއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހިނގާތޯއާއި މިފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލަކަށް މަގުފަހިވެދާނޭ ކަ ެ
ގ
ކ ެ
ރރުތަ ު
ސ އިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަ ާ
ޤާނޫނުއަސާ ީ
ބ
ރތަކުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް މިޖަލުގައި ބަންދުގައި ތި ި
އ ޤަރާ ު
ހ މުޢާހަދާތަކާ ި
ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެ ޢަމަލުކުރަންޖެ ޭ
ފަރާތްތަކަށް ލިބިދެވޭތޯއެވެ.
ބދޭސީ މަސައް ަ
ކރާ ި
ހުޅުމާލޭ ޖަލަކީ އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބަންދު ު
ކތްތެރިން އެމީހުންގެ ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެންދެން
ނ
ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ .މިޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންކަ ް
ރ
ކ ާ
ގ ފަރާތުން ކަމަށް ތަނުގައި މަސައްކަތް ު
ފުރިހަމަ ކުރަ ީ
ނ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން ެ
ދންޖެހޭ އެންމެހާ
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ އަދި ބަންދު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށް ޭ
ކޝަނަލް ސަރވިސަސް އިން އަދި މި ޖަލަށް މީހުން ބަންދަށް ގެނައުމުގައާއި
ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެ ް
ވ
ރ ާ
ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް އެކި ތަންތަނަށް ގެންދިއުމާއި ބަދަލުކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ޙަރަކާތްތެ ި
ކމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވި އަދި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
ކަމަށް ޮ
ޖމްލަ  19ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި އަންނަވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
މި ރިޕޯޓުގައި ު
 .1މި ތަނަކީ މިހާރު ޖަލެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ތަނެއްކަމުގައިވާތީ ،އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް
ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނު ތަންދޭ
ކަމެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭތީ މިޖަލުގައި އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާފަރާތްތައް ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުން ހުއްޓާލަން
ހުށަހަޅާފައިވާނެ؛
ނކަން ބަލަހައްޓައި އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި 3
ޤވާޢިދެއް ނެތްކަމާއި އެތަނުގެ އެކި ކަ ް
 .2ހުޅުމާލޭ ޖަލު ހިންގުމާބެހޭ ަ
ކން ޙަރަކާތްތެރިވާތީ ހުޅުމާލޭޖަލު ބަލަހައްޓައި ހިންގާނެގޮތުގެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއް މިހާރުން
މުވައްސަސާއަ ު
5

ގ
ސ ެ
ތތެރިވާ  3މުއައްސަ ާ
ކ ް
ރ ާ
މިހާރަށް އެކުލާވާލާ ޢާންމުކުރުމަށާއި ،ޖަލުބެލެހެއްޓުމުގެ އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި މިހާރު ޙަ ަ
ށ
މ ް
ސ ކުރު ަ
ވހަކަށް ޙިއް ާ
އ ބަދަލުކުރެވި އެކަން މިކޮމިޝަނަށް ވީއެންމެއަ ަ
މން މިމުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގަ ި
ދައުރު ލިޔެކިޔު ު
ހުށަހަޅާފައިވާނެ؛
ސ
ކނިވެފައި ހުންނަކަމަށް ބައެއް ބަންދު މީހުން އަދި މުވައްޒަފުންވެ ް
 .3ބަންދު މީހުންނަށް ކާން ގެންނަތަކެތި ބައެއް ފަހަރު ު
އެކަން އެގޮތަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ ،ބަންދުމީހުންނަށް ކާންގެންނަ ތަކެތި ކުނިނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ބަންދުމީހުންގެ ކެއުމުގެ
ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް އަދި މަހުގެ ބާވަތްތައް ނުކާ ފަރާތްތަކަށް މަސްނުހިމެނޭ ކެއުން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ؛
 .4ބަންދުގައިތިބޭ ފަރާ ް
ތތަކަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ކިޔާދެވޭކަން އެނގެން ނެތް
ކަމާއި އަދި ބަންދުގައި ތިބޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމީހުން ފުރުވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ލިބެން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ޤަވާޢިދުން
ނުލިބޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ،

އެއްވެސް މީހަކު ބަންދުކުރާނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތައް އެމީހަކަށް ބުނެދީ އެކަންކަން ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުން އަދި ބަންދުކުރެވޭ މީހާއަށް އެމީހާ
އކަތް
ބަންދުކުރެވެނީ ކިހާމުއްތަކަށްކަން އަންގައި އޮޅުންފިލުވައިދީ އެމީހުން ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ މަސަ ް
ކުރިޔަށްދާ މިންވަރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެމީހުންނަށް ޤަވާޢިދުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ؛
 .5ބަންދުގައިވާ މީހަކަށް ޞިއްޙީއެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޞިއްޙީފަރުވާއަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ،ވަގުތުން އެކަން
ބަންދުގައިތިބޭ މީހުންގެ މެޑިކަލް ފައިލްގައި ނޯޓުކޮށް ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކަން އެދުނު ދުވަހާއި ،ދެއްކުނު ދުވަހާއި ވަގުތު
އެނގޭނޭހެން ލިޔެކި ު
ޔން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށާއި ބަންދުމީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެދިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް އެމީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ،
.6

ބަންދުމީހުންނަށް އެމީހަކު ބޭނުންވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަކަން އަންގައި އެކަން ލިޔެކިޔުމުން
ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،ބަންދުމީހުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ނޯޓުކުރާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ،ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް
ތގެ ޕްރޮސީޖަރއެއް
ޤަވާޢިދުން ނޯޓުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށާއި ،ބަންދުމީހުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮ ު
ތައްޔާރުކޮށް އެއަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ،

 .7ބަންދުމީހަކު ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކައިގެން ނުވަތަ ބަންދުގައި ހުންނައިރު ކުރުންމަނާ ކަމެއްކޮށްފިނަމަ އެމީހަކާ
ދޭތެރޭގައި

އަމަލުކުރާނެ

ގޮތުގެ

ޕްރޮސީޖަރއެއް

އެކުލަވާލައި

މުވައްޒަފުން

އެއަށް

އަހުލުވެރި

ކުރުވުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
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 .4ތަނުގެ އާންމުޙާލަތު
ރއިރު އެތަނުގެ ނަން "ހުޅުމާލޭ ޖަލު" )މީގެ ފަހުން ޖަލު( އަށް
 .4.1އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކު ި
ޖލުގައި ބަންދުގައިތިބީ ޖުމްލަ  19މީހުންނެވެ.
އރު ަ
ޒޔާރަތް ކުރި ި
ރވިފައިވެއެވެ .މިޖަލަށް ި
ކން ފާހަގަ ކު ެ
ބަދަލުކޮށްފައިވާ ަ
ރ
އ ު
މިޖަލުގައި އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދިން ބަންދުނުކުރާ ކަމަށް ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ .ޒިޔާރަތް ކުރި ި
ގއި ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން
ސލްގެ ކެޕޭސިޓީ އަކީ  35ކަމު ަ
ޖަލުގައި ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔައީ  1ސެލްއެވެ .އަދި އެ ެ
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
ވކަމަށް އެތަނުގައި ތިބި އޮފިސަރުން
ރކާތްތެރި ާ
 .4.2ޖަލުގެ އެކި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ދައުލަތުގެ  3މުއައްސަސާއެއް ޙަ ަ
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން އެތަނަށް ބަންދު މީހުން ގެނައުމާއި ،އެތަނުގައި ތިބޭ ބަންދުމީހުން
ރ
އދި އެތަނުގެ އެންމެހާ އިދާ ީ
ރކާތެރިވެއެވެަ .
ށ ގެންގޮސް ގެނައުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޙަ ަ
އެކި ތަންތަނަ ް
ކަންކަން ބަލަހައްޓަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ .މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް
ށ
ކ ް
ރކީ އެތަނުގައި ބަންދުގައިތިބޭ ފަރާތްތަ ަ
ސަރވިސަސް )މީގެ ފަހުން އެމް.ސީ.އެސް( އިން އެތަނުގައި އަދާކުރާ ދައު ަ
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ބަންދުމީހުން ހުޅުމާލޭގެ
ތތެރިވަމުންދިޔައީ ހަމައެކަނި
ކރި ދުވަހު އެތަނުގައި ޙަރަކާ ް
ކރުމެވެ .ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ު
އެކި ތަންތަނަށް ޓްރާންސްފަރ ު
ރ
ރޝަންގެ މުވައްޒަފަކު ހުންނަކަމަށާއި ނަމަވެސް ޒިޔާރަތްކު ި
އެމް.ސީ.އެސް ގެ އޮފިސަރުންނެވެ .އަދި އެތަނުގައި އިމިގް ޭ
ހރީ ޗުއްޓީގައިކަމަށް އެތަނުގައިތިބި އެމް.ސީ.އެސް ގެ އޮފިސަރުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .އަދި މި
ދުވަހު މި މުވައްޒަފު ު
އޒަފެއް އެތަނުގައި ނުހުންނަކަމަށްވެސް އޮފިސަރުން
މުވައްޒަފު ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ އިތުރު މުވަ ް
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
 .4.3މި ޖަލު ބަލަހައްޓައި ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލާފައި ނެތްކަމަށާއިނަމަވެސް އެފަދަ ޤަވާޢިދެއް
ޑްރާފްޓް ކުރަމުންގެންދާ ކަމުގައި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .އެތަނުގައިތިބި އޮފިސަރުން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި
މިހާރު

މިޖަލުގައި

ބަންދުކުރަނީ،

ފުލުހުންގެ

ބެލުމުގެ

ދަށުގައި

ބަންދުގައި

ބައިތިއްބާ

ފަރާތްތައް

އެފަރާތްތަކުގެ

ބަންދާގުޅުންހު ި
ރ ތަޙްޤީޤު ނިންމުމަށްފަހު އެމީހުންގެ ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެންދެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް
އިން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަންގާ މީހުންނާއި ،އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް އުޅޭތީ

7

ހޔާއަށް ގެންދާ )އެސައިލަމް
ރ މީހުންނެވެ .މީގެ އިތުރުންމިޖަލުގައި މަލޭގައި ހުންނަ ބިދޭސީ ި
ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ބަންދުކު ާ
މޝަނުން  2013އޮކްޓޯބަރ  3ގައި ބޭއްވި
އކު ކޮ ި
ހޯދާ ފަރާތްތައް( ފަރާތްތައް ބައިތިއްބާ ކަމަށް އެމް.ސީ.އެސް އާ ެ
ބައްދަލުވުމުގައި އެފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ޤައުމީ މިންގަނޑުތައް:
ސ
ކށްދޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގައި ބިދޭ ީ
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާ އަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރު ޮ
ސ
ދ ީ
ރކަން އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށާއި ،1އެއްވެސް ބީ ޭ
ރއްކާތެ ި
މަސައްކަތްތެރިންނަށާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާއަށް މިނިވަންކަމާ ަ
އކު ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއް
މަސައްކަތްތެރި ަ

އާރބިޓްރަރީ )ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް( ކޮށް

ބަންދުނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ،އެމީހުން މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުކުރެވޭނީ އެފަދަ އުސޫލުތަކާއި ޤާނޫނު ތަކުގެ ދަށުން
ގއި
ތކޭބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ަ
އެކަނި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤު ަ
ކޮންމެ

ށވެސް
މީހަކަ ް

މިނިވަންކަމާއި

ތރިކަން
ރައްކާ ެ

އޮންނަންވާނޭ

ކަމަށާއި

އެއްވެސް

މީހަކު

އާރބިޓްރަރީ

2

ށ
ކޮ ް

ކއި ޤާނޫނު ތަކުގެ ދަށުން
ބަންދުނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ،އެމީހުން މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުކުރެވޭނީ އެފަދަ އުސޫލުތަ ާ
އެކަނި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 2011 .ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގައި ބޭއްވި "ގްލޯބަލް ރައުންޑް ޓޭބަލް އޮން
އޯލްޓަރނޭޓިވްސް ޓު ޑިޓެންޝަން" އަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ރެފިއުޖީސް ގެ އޮފީހުން
ބިދޭސީންނާއި ،ވަކި ޤައުމަކަ ް
ށ ނިސްބަތްނުވާ މީހުންނާއި ،އެސައިލަމް ހޯދާ މީހުންނާއި ،ރެފިޔުޖީސް އަށް ލިބިގެންވާ
ބހޭ މުޢާހަދާގެ 9
ތރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޕޭޕަރ 3ގައި މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމާ ެ
މިނިވަންކަމާއި ރައްކާ ެ
އ
މ ް
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާ  5ކަ ެ
އ
ރމުގަ ި
ކ ު
ކންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް މީހުން ބަންދު ު
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ަ
އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރްގެ  9ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނުވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލާފައިވާ އެޤައުމެއްގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑަށް ނުފެތޭ
ދ
ރރީކޮށް ބަން ު
ހކު އަރބިޓް ަ
ކަމުގައިވަނީނަމަ އެމީހަކު ބަން ު
ދކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމާށާއި ،އެއްވެސް މީ ަ
ނުކުރެވޭނެ ކަ ަ
އ
ރޕޯޝަނަލިޓީ އާ ި
މގައި ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބާއި ،ބޭނުމާއި ،ޕް ޮ
ކރު ު
ދ ު
ށއި އެގޮތުން މީހަކު ބަން ު
މ ާ
1މާއްދާ (1) 16ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާ އަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ
2

މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ  9ވަނަ މާއްދާ

ސ
 20113ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގައި ބޭއްވި "ގްލޯބަލް ރައުންޑް ޓޭބަލް އޮން އޯލްޓަރނޭޓިވްސް ޓު ޑިޓެންޝަން" އަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ް
ސ
ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ރެފިއުޖީސް ގެ އޮފީހުން ބިދޭސީންނާއި ،ވަކި ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މީހުންނާއި ،އެސައިލަމް ހޯދާ މީހުންނާއި ،ރެފިޔުޖީ ް
އަށް ލިބިގެންވާ މިނިވަންކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޕޭޕަރ – ޕޭޖް 18،19،20،21،22

8

ކ
އމީހަ ު
ދކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނެ ސަބަބުތަކަކީ ެ
ރން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހަކު ބަން ު
މށް ރިޢާޔަތްކު ަ
ތަފާތު ނުކުރު ަ
އެއްބާރުލުން ނުދީފާނެކަމަށް ނުވަތަ ފިލާފާނެ ކަމަށް ބަލާފައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޔުނައިޓެޑް
ނޭޝަންސް ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ރެފިއުޖީސް ގެ އޮފީހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ގައިޑްލައިން އޮން ދަ އެޕްލިކަބަލް
ޓރިއާ އެންޑް ސްޓޭންޑަރޑްސް ރިލޭޓިންގ ޓު ދަ ޑިޓެންޝަން އޮފް އެސައިލަމް ސީކަރސް އެންޑް އޯލްޓަރނޭޓިވް ޓު
ކްރައި ީ
ޑިޓެންޝަން" ގައި ވެސް މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.4
ގ
ދިވެހިރާއްޖޭ ެ

އިމިގްރޭޝަން

ޤާނޫނުގެ

33

ވަނަ

މާއްދާގައި

އެޤާނޫނާ

ޚިލާފުވާފަރާތްތަކަށް

ކުށާއި

ބ
އަދަ ު

ރ
ކ ި
އ ު
ޤނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމެ ް
ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .އަދި މިމާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުން އިމިޤްރޭޝަން ާ
ތރުން،
ބިދޭސީއެއްގެ އަދަބަކީ 15,000/-ރުފިޔާއާއި  50,000/-ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ .މީގެ އި ު
ރޝަން އެންޑް
ވގޮތަށް ފޮނުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގް ޭ
މއްދަތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނާދެ ޭ
އެމީހަކު ވަކި ު
އެމިގްރޭޝަނަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަންތަން
އ
ކަނޑައެޅުމުގައި ރާއްޖޭގައި އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ބަންދުގަ ި
ބައިތިއްބަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެއެވެ .މިޤާނޫނުގެ  155ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި
ގ
ވ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ޖގައި ޢަމަލުކުރެ ޭ
""ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ދިވެހިރާއް ޭ
އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފުވެގެން ރާއްޖެއިން ޑީޕޯޓުކުރަންޖެހޭ މީހު ް
ޑ
ކރެ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެން ް
ނ ު
ހ
ބންޖެ ޭ
އެމިގްރޭޝަން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮތަށް ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއް ަ
މަރުކަޒަށެވެ".

4ގައިޑްލައިން އޮން ދަ އެޕްލިކަބަލް ކްރައިޓީރިއާ އެންޑް ސްޓޭންޑަރޑްސް ރިލޭޓިންގ ޓު ދަ ޑިޓެންޝަން އޮފް އެސައިލަމް ސީކަރސް އެންޑް
އޯލްޓަރނޭޓިވް ޓު ޑިޓެންޝަން )ޕޭޖް – (16،15
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ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
 .1މި ތަނަކީ މިހާރު ޖަލެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ތަނަކަށްވީހިނދު ،މިފަދަ ތަނެއްގައި އިމިގްރޭޝަން
ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި ރާއްޖޭގައި
ހެދިފައިވާ ޤާނޫނު ތަންދޭ ކަމެއް ކަމުގައިނުވުމާއިއެކު ،މިފަދަ ތަނެއްގައި އެސައިލަމް ހޯދާ މީހުންނާއި
އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް ބަންދު ކުރުމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ ރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުތަކާ ފުށުއަރާކަމެއްކަމުގައި ބެލެވޭތީ މިޖަލުގައި އިސްވެދެންނެވި ފަރާތްތައް ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުން
ހުއްޓާލުން
 .2ހުޅުމާލޭ ޖަލު ބަލަހައްޓައި ހިންގާނެ ޤަވާޢިދެއް މިހާރުން މިހާރަށް އެކުލާވާލާ ޢާންމުކުރުން
މ ރިޕޯޓު
 .3ޖަލު ބެލެހެއެްޓުމުގެ އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި މިހާރު ޙަރަކާތްތެރިވާ  3މުއައްސަސާގެ ދައުރު ި
ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން  3މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔެކިޔުމުން މި މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރެވި
މި ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާކުރުން
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 .5ބަންދު މީހުން ތިބޭތަން
ނ
ހ ް
ރދުވަހު މީ ު
 .5.1މިޖަލުގައި ބަންދުމީހުން ބޭތިއްބުމަށް ބޮޑު  2ގޮޅި ހަދާފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން ޒިޔާރަތްކު ި
ބަންދުކޮށްފައިތިބީ ހަމައެކަނި  1ގޮޅީގައެވެ .ގޮޅި ތެރޭގައި  4ފަންކާއާއި  1ޓީ.ވީ ބަހައްޓާފައި ހުއްޓެވެ .ޓީ.ވީ އިން
ޓީ.ވީ.އެމް ޗެނަލް ލިބޭ ކަމަށް ބަންދު މީހުންނާއި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މިގޮޅީގައި ފާޚާނާ ކުރުމަށް  2ތަނާއި
ހއްޓާފައި ހުއްޓެވެ .ބަންދުމީހުން ބޯން ބޭނުންކުރަނީ ފާޚާނާގައި ހުންނަ އިސްކުރުގެ ފެނެވެ .މީގެ
ފެންވަރުމަށް  3ޝަވަރު ބަ ަ
ދންނަނީ ގޮޅި ތެރޭގައި ހުންނަ
ރއެވެ .ބަންދު މީހުން އެއްޗެހި ޮ
އިތުރުން ގޮޅިން ބޭރުގައިވެސް ބޯފެން ނަގާނެ އިސްކުރެއް ހު ެ
ރގައި އެއްޗެހި ހިއްކަން އެޅޭ ގޮތަށް ރޯނު ދަމާފައި ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން
ފާޚާނާގައި ކަމަށާއި އަދި ގޮޅި ތެ ޭ
ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
އ
މ މީހަކަށް ބާލީހެއް ދީފަ ި
ގއި ހުންނަނީ ތަރުފާލު އަޅާފައި ކަމަށާއި އަދި ނިދުމަށްޓަކައި ކޮން ެ
 .5.2ބަންދު މީހުން ތިބޭ ގޮޅީ ަ
ކމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުންނާއި ބަންދު މީހުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.
އޮންނަކަމަށް ޮ
ނ
މ ް
ސ  10:30ގައި ބަންދު މީހުން ނިދަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެހެންކަ ު
މރެއަކުވެ ް
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ކޮން ެ
އެގަޑިއަށް ގޮޅީގެ ބޭރުން ތަޅުއަޅުވާ ކަމަށެވެ.
ގ ބާވަތަށްބަލައި ވަކި ނު ު
ބންދުކުރި ކުށު ެ
ގއި އެމީހަކު ަ
ގޮޅީގައި މީހުން ބަންދުކުރުމު ަ
ކރާ ކަމަށާއި ،އެންމެންވެސް އެއް
ވފައެވެ.
ގޮޅިއެއްގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބިކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެ ި
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 .6ބަންދުމީހުންގެ ޙާލަތާއި ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް
 6.1ބަންދުމީހުންގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުން:

ހން ގައިންތާހިރުވުމަށް ބޭނުންވާ ސައިބޯންނާއި
ބަންދުމީ ު

އެއްޗެހި ދޮވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އޯމޯފަދަ ތަކެތި ޤަވާޢިދުން ލިބެން ނުހުންނަކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިތަކެތި މާލޭ ޖަލުން
ގެނެސްގެން

ދކަމަށް
ފޯރުކޮށް ޭ

ތަނުގެ

މުވައްޒަފުން

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ކރި
ޒިޔާރާތް ު

ދވަހު
ު

ގއި
ގޮޅިތެރޭ ަ

ހުރި

ނ
ރވިފައިވެއެވެ .ބަންދު މީހުން ާ
ނން ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަ ކު ެ
ކމަށް ކޮމިޝަ ު
ހަރުގަނޑެއްގައި ސައިބޯނިތައް ބަހައްޓާފައިހުރި ަ
މށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް އެތަނުގައިތިބޭ ޑިއުޓީ އޮފިސަރުން
ވ ަ
ސުވާލު ކުރުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެމީހުން ސާފުތާހިރު ު
ރ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
ކައިރީ ބުނެގެން ބަންދުމީހުންގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން މުވައްޒަފުންލައްވާ ގަނެގެން ބޭނުންކު ާ
ކށްދޭ ކަމަށް
ރ އެމީހެއް އަތުގައި އަމިއްލަ އަންނައުނު ނެތް ފަރާތްތަކަށް މުންޑަކާއި ޓީޝާޓެއް ފޯރު ޮ
ބަންދު ކުރާއި ު
ބަންދުމީހުން މަޢުލޫމަތު ދީފައިވެއެވެ.

 6.2ކެއުން:

ކވެސް  4އިރަށް )ހެނދުނު ،މެންދުރު ،ހަވީރު ،ރޭގަނޑު( ވަކި ތާވަލެއްގެ
ބަންދުމީހުންނަށް ކޮންމެދުވަހަ ު

ށ
މ ް
ދަށުން ކާންދޭކަމަށް ބަންދުމީހުންނާއި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .ބައެއް ބަންދު މީހުން ކެއުން ރަނގަޅުކަ ަ
ށ
ފހަރު ކެއުމަ ް
ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ކާން ގެންނަތަކެތި ގިނަ އިރުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކުނިވެފައި ހުންނަކަމަށާއި ބައެއް ަ
ގެންނަތަކެތި އެހާ ރަނގަޅު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކާއެއްޗެހީގައި ހުންނަ ބައެއް ބައިތައް ހޮވައިގެން ކާ ކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން
ސ ކެއުމެއް ނުދޭކަމަށް ބައެއް ބަންދުމީހުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .ބަންދު މީހުންނަށް ކާން
ވެޖިޓޭރިއަންސްއަށް ވަކި ޚާއް ަ
ތ
ގެންނަ މެނޫ ބެލި ބެލުމުން ކޮމިޝަނަށްވެސް މިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ .ބަންދުމީހުންނަށް ކާން ގެންނަ ތަކެ ި
ނ
ގިނައިރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލުކުރުމުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވަނީ އެގޮތަށް ދިމާވަނީ މާލެއިން ކައްކައިގެ ް
މލެއަށް ގެންނާތީ ކަމަށެވެ.
ކާއެއްޗެހި ހުޅު ާ
ނ
ރކު ް
ބަންދުމީހުންނަށް ބޯން ބޭނުންވާ ފެން ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ގޮޅީ ތެރޭގައި ހުންނަ ވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެން އިސްކު ަ
ލިބެން ހުންނަކަމަށް ބަންދުމިހުން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ.
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ޔޫ.އެން.އެޗް.ސީ.އާރްގެ "ގައިޑްލައިން އޮން ދަ އެޕްލިކަބަލް ކްރައިޓީރިއާ އެންޑް ސްޓޭންޑަރޑްސް ރިލޭޓިންގ ޓު ދަ
ޑިޓެންޝަން އޮފް އެސައިލަމް ސީކަރސް އެންޑް އޯލްޓަރނޭޓިވް ޓު ޑިޓެންޝަން" ގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ  11ވަނަ
ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބަންދުގައި ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އެމީހެއް ނިސްބަތްވާ ދީނާއި ޘަޤާފަތާއި ފުށުނަރާ
ގޮތަށް އެމީހެއްގެ ޢުމުރާއި ޞިއްޙަތާއި ގުޅޭގޮތަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅުކާނާ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .ގާތުން ކިރު ދޭ މައިންނަށް
ޚާއްޞަ ކެއުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .ކާތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަނާއި ކާ ތަނަކީ ސާފުތާހިރު ތަންތަނަށް ވާންވާނެއެވެ.
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  8ވަނަ ނުކުތާގައި "ގަޑިން ގަޑިއަށް ކާންބޯން ނުދިނުން ،ނުވަތަ
ކާންދޭންޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި ކާން ނުދިނުން ،ނުވަތަ ކުނިވެފައި ހުންނަ ކާއެއްޗެހި ކާންދިނުން ނުވަތަ ގަދަކަމުން ކާންދިނުން،
ނުވަތަ އިންސާނުން ކެއުމަށް ކަމުނުދާ އެއްޗެހި ކާންދިނުން" އަކީ މާއްދީ އަނިޔާއެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:

 .4ބަންދުމީހުންނަށް ކާންގެންނަ ތަކެތި ކުނި ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށް ބަންދު މީހުންގެ ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް
އިންތިޒާމްކުރުން.
 .5މަހުގެ ބާވަތްތައް ނުކާފަރާތްތަކަށް މަސް ނުހިމެނޭކެއުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން.

 6.3ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރުމާއި ކަސްރަތު ކުރުން:

ނ
ބންދު މީހުންނާއި މުވައްޒަފު ް
ހރިހާ ަ
ރ ު
އިންޓަރވިއުކު ި

ވސް އެއްގަޑިއެއްގައި ބޭރަށް ނެރެއެވެ .މީގެއިތުރުން،
މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ބަންދު މީހުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކޮންމެ ެ
މށްވެސް ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރޭކަމަށް ބަންދު މީހުންނާއި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު
ބައެއް ބަންދު މީހުން އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރު ަ
ގ ތެރޭގައި އެތަނުގައި އިށީނދެގެން ތިބެން ހަދަމުންގެންދާ
ދީފައިވެއެވެ .ބަންދު މީހުންނަށް ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކު ެ
ހަޓްތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި ބައެއް ތަންތަން ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ .ނަމަވެސް މިތަނުގައި
ތކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލާފައި ނެތުމާއިއެކު އެތަނުގައި ބަންދުމީހުންލައްވާ ކުރުވާ
ބަންދުމީހުން ލައްވާ މަސައްކަ ް
ނށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
މަސައްކަތަށް އެއްވެސް އުޖޫރައެއް ދެމުން ނުދާކަން ކޮމިޝަ ަ
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ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
 .6ބަންދު މީހުން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވުމާބެހޭ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލައި އެއަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމާއެކު،
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ ބަންދުމީހުންނަށް މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އެމީހުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތް އެމީހުންނަށް
ދޭހަވާނޭ ބަހަކުން ކިޔާ ދިނުން.
 .7ބަންދު މީހުން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ އެމީހުންނަށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތާއި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް
އުޖޫރަދޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސުން.
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 .7މީހުން ބަންދު ކުރުމާއި މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުން
މިޖަލަށް މީހުން ބަންދަށްގެނެވެނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ .ބައެއް
ކށް ބޭތިއްބުމަށްފަހު ގެނެވޭ މީހުންނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން
ބަންދު މީހުންނަކީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގައި ދަށުގައި ވަކި މުއްދަތަ ަ
ސ މިތަންވެއެވެ .މިގޮތަށް ބަންދަށް ގެންނައިރު
ށ ގެނެވޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައިވެ ް
ކރުމާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ބަންދަ ް
ހައްޔަރު ު
ވކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް
އެމީހާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތައް ކިޔާދެ ޭ
އެތަނުގައިހުރި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަދި މިތަނުގައި ބަންދުގައިތިބި އެއްވެސް
ރޢަތުގައި ކުރިޔަށް ނުދާކަމަށް ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
ފަރާތެއްގެ މައްސަލައެއް ޝަ ީ
އ
ކރުމަށްފަހު މިތަނަށް ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކެ ް
ނަމަވެސް ބަންދުގައިތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބަންދު ު
ދކަމެއް
ކަމުގައިވީހިނދު ،އެފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ކުރިޔަށްގެން ާ

ނުވަތަ

ނޫންކަމެއް

ނުވަތަ

އެމީހެއްގެ މައްޗަށް

ކރިޔަށްދާގޮތް ނުވަތަ ނިމިފައިވާނަމަ ނިމުނުގޮތެއް ބަންދުގައިތިބި ފަރާތްތަކަށް
ރވުނު ކުށުގެ ޢަމަލާގުޅޭ ތަޙްޤީޤު ު
ތުހުމަތުކު ެ
ކރެވެއެވެ.
ކން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަ ު
އަންގާފައިވާކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަ ު
މީގެ އިތުރުން މި ޖަލަށް ބަންދަށް ގެނެވޭ ފަރާތްތައް ބަންދަށް ގެނެވުނުކަން އެ ޤައުމެއްގެ އެމްބަސީއަށް އެންގިކަން އެތަނުގެ
ވއެވެ.
އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން ފެންނަން ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ެ
މި ޖަލަށް ބަންދަށް ގެނެވޭ މީހުނަށް އެމީހުންގެ ބަންދާ ގުޅޭގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުންތައް )ކޯޓު އަމުރު ފަދަ ތަކެތި(
ހުންނަނީ ދިވެހި ބަހުން ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަ ކުރެވި ަ
ފއިވެއެވެ .އަދި މިފަދަ ތަކެތި އެތަނުގައި
ބަންދުގައިތިބި ފަރާތްތަކަށް އެނގޭނޭ ބަހަކުން އެމީހުންނަށް ކިޔާ ދެވެނުކަން އެތަނުގެ އެއްވެސް ލިޔެ ކިޔުމަކުން ފެންނަން
ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ ލިޔުންތައް ބަންދުގައިތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިބަސް ދަންނަ ފަރާތެއް
ނުވަތަ އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން މެދުވެ ި
ވ
ހ ާ
ރކޮށް ބަންދުގައިތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ަ
ޔދޭ ކަމަށް ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
ބަހަކުން ކި ާ
މީގެ އިތުރުން އެތަނަށް ބަންދަށްގެނައުމަށްފަހު އެމީހުން ބަންދުގައި ތިބެންޖެހެނީ ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެންދެން
ހ
ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެކަމަށް ހޭދަވެގެންދާނީ ކިހާ މުއްދަތެއްކަން ނޭނގޭކަމަށާއި އަދި އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން އެކަމާބެ ޭ
ނ
ހ ް
ގޮތުން ސުވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ތަނުގައި ގިނަ ވަގުތު ޙާޒިރުވެ ނުހުރުމުގެ ސަބަބުން އޮޅުންފިލުވެން ނޯންނަ ކަމަށާއި އެމީ ު
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އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ކޮން ގޮތަކަށް ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބަންދުގައިތިބި
ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
ތ
ކރުމަށްފަހު ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭ ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސައްކަ ް
މީގެ އިތުރުން މިޖަލުގައި ބަންދު ު
ށ
ކ ް
ކ ފަރާތްތަކުން ހޯދައިގެން )ޑެޓް ބޮންޑެޖް( ރާއްޖެ އަންނަ ފަރާތްތަކަ ަ
ކުރަން ަ
އއުމަށްޓަކައި ބޮޑެތި ލޯނުފަދަ ތަކެތި އެ ި
ށ
ޞތު އޮތްބަޔަކަ ް
ވީހިނދު މިފަދަ ފަރާތްތައް ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގައި އެމީހުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުމުގެ ފުރު ަ
ކރަމެވެ.
ނން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަ ު
ވުމީ މިކޮމިޝަ ު
އައި.ސީ.އާރް.އެމް.ޑަބްލިޔު ގެ  16ވަނަ މާއްދާގައާއި ،އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރް ގެ  9ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގައި ބިދޭސީ
މަސައްކަތްތެރިއަކު އަދި އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހަކު ބަންދުކުރެވޭ ވަގުތު އެމީހަކު ބަންދުކުރެވޭ ސަބަބާއި އެމީހާގެ މައްޗަށް
ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް އެމީހާއަށް އިނގޭނޭ ބަހަކުން ކިޔާދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން
އަދި އެމީހުންގެ ޢާއިލާގެ މީހަކު ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރުމަށްފަހު ވަގުތުން ފަނޑިޔާރެއް ނުވަތަ އެކަން
ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޒިރު ކުރަންވާނެ ކަމަށާއި އަދި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަންދާ
ގުޅޭ ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކުރަން ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ޢާންމު އުސޫލެއްގެ
ދަށުން އެމީހެއްގެ ޝަރީޢަތް ފެށެންދެން ބަންދުގައި ހުންނަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ،ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ޝަރުޠުކޮށް
އެމީހާ ބަންދުން ދޫކުރަން ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
ކ ބަންދުކުރާނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތައް އެމީހަކަށް
 .8އެއްވެސް މީހަ ު
ޔކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުން
ފޯރުކޮށްދީ އެކަން ލި ެ
ކތްތެރިއަކު އެއްވެސް ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިއްޖެނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ
 .9ބިދޭސީ މަސައް ަ
ކުށް އޭނާއަށް އިނގޭ ބަހަކުން އޭނާއަށް ކިޔާދީ ވީއެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު
ޤކޮށް މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން
ކުރެވޭ ކުށުގެ ތަޙްޤީ ު
ކތްތެރިއަކު ބަންދުކުރުމަށްފަހު އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ޤައުމެއްގެ އެމްބަސީއަށް އެމީހަކު ބަންދަށް
 .10ބިދޭސީ މަސައް ަ
ގެނެވުނު ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދީ އެކަން ލިޔެ ކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުން
 .11ބަނ ު
ްދކުރެވޭ މީހާއަށް އެމީހާ ބަންދުކުރެވެނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށްކަން އަންގައި އޮޅުން ފިލުވައިދިނުން އަދި އެމީހުން
ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ މިންވަރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެމީހުންނަށް ދީ އެކަން
ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުން
 .12ހުޅުމާލޭ ޖަލަށް ބަންދަށްގެނެވޭ މީހަކު އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ ކުރިން ،އެމީހާ ޤައުމަށް އަނބުރާ
ލކާއި ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްތޯ
ފޮނުވާލުމުގެ ސަބަބުން އެމީހާއަށް ސީދާ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ އަނިޔާގެ ޢަމަ ަ
ބެލުމަށްފަހު އެހާލަތު ބަދަލުވަންދެން ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާނުލުން
 .13މި ތަނުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެމީހުންގެ ބަންދާގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުންވެސް ޙަވާލުކުރެވޭ
ލިޔުންތައް އެމީހުންނަށް އެނގޭނޭ ބަހަކުން ކިޔާދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން އަދި މިކަން ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުން
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 .8ޞިއްޙީ ޙާލަތު
ށ
ކމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގޮތަކީ ،ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މީހަކު އެދުމުން ،ޑޮކްޓަރަ ް
ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއް ު
ދެއްކުމުގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންކަން އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން
ކ
ހމަޖެއްސުމުން އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފަކާއެ ު
ަ
ށ
ޔ ް
ކތް ކުރި ަ
ޓރަށް ދެއްކުމުގެ މަސައް ަ
ސޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ޑޮކް ަ
ޑީ.ޕީ.އާރް.އެސް ގެ އޮފިސަރުން ބަންދު މީހާ ހުޅުމާލޭ ހޮ ް
ކ
ހކު އެދިއްޖެނަމަ އެމީހަ ު
ގެންދާގޮތަށްކަމަށް ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .އަދި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން މީ ަ
ރނީ އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން
ވސް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިކަން ކު ަ
ޑޮކްޓަރަށް ގެންގޮސްދޭ ކަމަށް ެ
ރމުން ކަމަށްވެސް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .މިގޮތަށް މުވައްޒަފުން
ފުރިހަމަ ު
ކ ު
ކން ފުރިހަމަ ު
ދރީކަން ަ
ކރަންޖެހޭ އި ާ
ދ
މަޢުލޫމާތު ދިންކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެދުމުން ޑޮކްޓަރަށް ނުދައްކާ ކަމަށާއި ،ޕެނެޑޯލް ފަ ަ
ބޭސް ދޭ ކަމަށް ބައެއް ބަންދު މީހުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
އ ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓާފަ ި
ބަންދު މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ކަމެ ް
އ
ނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން

އވެ .އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް ބޭސް ދިނުމަށްފަހު ބޭސް ދެވުނު
ބެލިބެލުމުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެ ެ

ވފައިވެއެވެ.
ޔމުން ބަލަހައްޓާފައި ނުވާ ކަންވެސް ފާހަގަކުރެ ި
ރކަށް ލިޔެކި ު
ގޮތުގެ ތަފްސީލް އެއްވެސް މިންވަ ަ
ކ
ހ ު
މީގެ އިތުރުން ތަނުގެ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިހާތަނަށް އެތަނުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި އެއްވެސް މީ ަ
ކށް ދައްކަން ބުނެފައިނުވާކަމަށާއި އަދި ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރަނީ މާލޭ ޖަލުގައި މިފަދަ
ސްޕެޝަލިސްޓަ ަ
ކަންކަމަށް ޢަމަލު ކުރަން އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުންކަމަށެވެ.
ޔޫ.އެން.އެޗް.ސީ.އާރްގެ "ގައިޑްލައިން އޮން ދަ އެޕްލިކަބަލް ކްރައިޓީރިއާ އެންޑް ސްޓޭންޑަރޑްސް ރިލޭޓިންގ ޓު ދަ
ޑިޓެންޝަން އޮފް އެސައިލަމް ސީކަރސް އެންޑް އޯލްޓަރނޭޓިވް ޓު ޑިޓެންޝަން" ގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ  6ވަނަ
ނުކުތާގައި ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ ކަމަށާއި ،އޭގެ ތެރޭގައި ނަފްސާނީ ގޮތުން
ކޮށްފައިވާ އަސަރުތަކަށް ކައުސިލިންގވެސް ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ހަމަ މިމާއްދާގައި މީހާ ބަންދުގައި ހުންނަ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަސްތެކެއްގެ މަތިން ބަންދުމީހުންގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން
ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ތަހްލީލުތައް ހަދަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
 .14ބަންދު މީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެދިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީކަންކަން
ށ އެމީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން
ފުރިހަމަ ކޮ ް
 .15ބަންދުމީހަކަށް ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާއަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ،ވަގުތުން
އެކަން ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ މެޑިކަލް ފައިލްގައި ނޯޓުކޮށް ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކަންއެދުނު ދުވަހާއި ،ދެއްކުނު
ދުވަހާއި ވަގުތު އެނގޭނޭހެން ލިޔެކިޔުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުން.
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 .9ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ފޯންކޯލް އަދި ޢާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކާއި ބޭރު
ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން
މށް
ރޞަތު ދޭ ކަ ަ
ދއްކުމުގެ ފު ު
ބަންދުގައިތިބޭ މީހުން އެމީހުން އެދެފިނަމަ އެމީހެއްގެ ޢާއިލާއާއި ފޯނުންގުޅައިގެން ވާހަކަ ެ
ބަންދު މީހުންނާއި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ .ނަމަވެސް މި ގޮތަށް ގުޅަން ފުރުޞަތު ދެނީ އެމީހުން އެތަނަށް
ބަންދަށްގެންނަ އިރު އެމީހެއްގެ އަތުގައި އޮންނަ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ފޯނުން ަ
ތ
ކމަށް ބަންދުމީހުންނާއި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާ ު
އ
ދީފައިވެއެވެ .އަދި އަމިއްލަ ފޯނު ނެތް ޙާލަތެއްގައި ބަންދުގައި ހުންނަ އެހެން މީހެއްގެ ފޯނު ބޭނުންކޮށްގެން ޢާއިލާއާ ި
ކކަމަށް ބަންދުގައިތިބި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .މިގޮތަށް ބަންދުމީހުންނަށް ފޯނު ކޯލު
ގުޅައިގެން ވާހަކަ ދައް ާ
ނން ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނ ތަނުގައި ރެކޯޑު ކުރެވިފައި ނުވާކަން ކޮމިޝަ ު
ދެވުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް މިކަ ް
ތަނުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު އޮންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެގޮތަށް
ކކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
މީހުންނާ ބައްދަލުކުރަން އަންނަނީ ވަރަށް މަދު ފަހަރަ ު
ސ
ބަންދުގައިތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .ނަމަވެ ް
ފއިވެއެވެ.
ހޅާފައިނުވާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީ ަ
ކވާ ހުށަ ަ
މކާ ގުޅިގެން ޝަ ު
ކ އެއްވެސް ކަ ަ
ހ ު
މިހާތަނަށް ބަންދުގައިހުރި މީ ަ
ދ
ޅން ބޭނުންވާކަމަށް ނޯޓުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަ ި
ޝކުވާއެއް ހުށަހަ ަ
ަ
މީގެ އިތުރުން ،ބަންދުމީހަކު އެއްވެސްކަހަލަ
ނ
ނ ް
ނގުޅޭކަމަށްވެސް ކޮމިޝަ ު
މިކަންތައް ނޯޓު ކުރުމަށްޓަކަ ި
އ އެއްވެސް ކަހަލަ ފޯމެއް ނުވަތަ ފޮތެއް ތަނުގައި ނުގެ ް
ނ
ޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަކަ ް
ަ
ބެލިބެލުމުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ބަންދުމީހުންނަށް އެމީހުން ބޭނުންވާ
ރވިފައިވެއެވެ.
އެންގިކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަން ބެލިބެލުމުން އެނގެންނެތްކަންވެސް ފާހަގަ ކު ެ
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ޔޫ.އެން.އެޗް.ސީ.އާރްގެ "ގައިޑްލައިން އޮން ދަ އެޕްލިކަބަލް ކްރައިޓީރިއާ އެންޑް ސްޓޭންޑަރޑްސް ރިލޭޓިންގ ޓު ދަ
ޑިޓެންޝަން އޮފް އެސައިލަމް ސީކަރސް އެންޑް އޯލްޓަރނޭޓިވް ޓު ޑިޓެންޝަން" ގެ  15ވަނަ މާއްދަގައި ތަފާތު ކުރުމުން
އެއްކިބާވެގެންވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމެއް އޮންނަން ވާނެ ކަމަށާއި ،މި ނިޒާމުގައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޝަކުވާ ސީދާ
ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަކަށް އެމީހުން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ މިނިވަން މުސަތަޤިއްލު
އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮސީޖަރ ،ދެވިފައިވާ ވަގުތުތަކާއި
އިސްތިއުނާފުގެ މަރުހަލާގެ ޕްރޮސީޖަރ އާ އެކު ،ބަންދު މީހުންނަށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓާފައިހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
މގެ ފުރުޞަތު އޮންނަކަން
 .16ބަންދުމީހުންނަށް އެމީހަކު ބޭނުންވާ ޝަކުވާ އެމީހަކަށް އިނގޭ ބަހަކުން ހުށަހެޅު ު
އެމީހުންނަށް އިނގޭނެ ބަހަކު ް
ނ އަންގައި އެކަން ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުން
ޝކުވާތައް ޤަވާޢިދުން ނޯޓު
ަ
 .17ބަންދު މީހުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ނޯޓުކުރާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ،ހުށަހަޅާ
ކުރަމުން ގެންދިޔުން
ރނެ ގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރ އެއް ތައްޔާރުކޮށް އެއަށް މުވައްޒަފުން
ތކާމެދު ޢަމަލުކު ާ
 .18ބަންދު މީހުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ަ
ވން
ކރު ު
އަހުލުވެރި ު
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 .10ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދެއްކުމާއި އަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅު އެޅުން
ކއި ނުކިޔަމަންތެރިވެފައިނުވާ ކަމަށް ތަނުގައި
އ ަ
ރ އެއްވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ގަދަކަން ދަ ް
މިހާތަނަށް ތަނުގައި ބަންދުކު ި
އ
ކރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެ ް
މަސައްކަތް ު
ވޅުއެޅުމަށް
ލގައި ޤައިދީންނަށް ފިޔަ ަ
އެތަނުގައި ނޯންނަކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ މިތަނުގައިވެސް ޢަމަލުކުރާނީ ޖަ ު
އ
ބޭނުންކުރާ އުސޫލުތައްކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .ބަންދުމީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދަނީ އަތުގަ ި
ބިޑި އަޅުވައިގެންކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
މއް ކޮށްފިނަމަ އެމީހަކާ
އރު ކުރުން މަނާކަ ެ
ކން ދައްކައިގެން ނުވަތަ ބަންދުގައި ހުންނަ ި
 .19ބަންދުމީހުން ނުކިޔަމަންތެރި ަ
ކރުން
ދޭތެރޭގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި މުވައްޒަފުން އެއަށް އަހުލުވެރި ު

 .11ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތާއި އިތުރު ޙަރަކާތްތައް
ރ
ކ ާ
ކމަށް އެތަނުގެ މަސައްކަތް ު
ރޔަށްނުގެންދާ ަ
ކ ި
ތަނުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ތަމްރީން އަދި ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ު
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ބަންދުގައިތިބޭ

މުއްދަތަށް

ކން
މިނިވަން ަ

އެކަށީގެންވާ

ގެއްލޭ

ތަޢުލީމާއި

ގޮތަށް

ހުނަރު

ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ އެސައިލަމް
ސކޮށްދިނުމުގެ
ދ ް
ަ

ތއް
ޕްރޮގްރާމް ަ

ހޯދާ

ފަރާތްތަކަށް

ށ
ހިންގަންވާނެކަމަ ް

ދ
އ އެންޑް ސްޓޭންޑަރޑްސް ރިލޭޓިންގ ޓު ަ
ޔޫ.އެން.އެޗް.ސީ.އާރްގެ "ގައިޑްލައިން އޮން ދަ އެޕްލިކަބަލް ކްރައިޓީރި ާ
ޑިޓެންޝަން އޮފް އެސައިލަމްސީކަރސް އެންޑް އޯލްޓަރނޭޓިވް ޓު ޑިޓެންޝަން" ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
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 .12މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތު
ކރަމުންދަނީ 4
ނ ޖުމްލަ  9މުވައްޒަފުންނެވެ .މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ު
ތ ކުރަމުންދަ ީ
ޖަލުގައި މިވަގުތު މަސައްކަ ް
ޝިފްޓަކަށްކަމަށާއިކޮންމެ ޝިފްޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ  2މުވައްޒަފުން ކަމުގައި އެތަނުގައިތިބި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު
ތ
ކ ް
ރޝަންގެ މުވައްޒަފެއް މަސައް ަ
ނކަން ބެލުމަށްޓަކައި އިމިގް ޭ
ދީފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އެތަނުގައިތިބި ބަންދު މީހުންގެ ކަ ް
ސބަބުން އެތަނުގައި އެވަގުތު
ކުރާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެން.ޕީ.އެމް އިން ޒިޔާރަތްކުރި އިރު މި މުވައްޒަފު ޗުއްޓީގައި ހުރުމުގެ ަ
ނ
ތރިނުވާކަމަށް މުވައްޒަފުން ދިން މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމު ް
އިމިގްރޭޝަންގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޙަރަކާތް ެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ރހާ މުވައްޒަފުންނަ ް
ތަނުގައި މަސައްކަތް ު
ޓ
ށވެސް ޗުއްޓީ ދުވަހެއް ލިބޭކަމަށާއި ނަމަވެސް ،މުވައްޒަފުން ޑިއު ީ
ހ ި
ކރާ ު
ވއްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ.
މށް އެއްވެސް އެލަވަންސްއެއް ނޯންނަ ކަމަށް މު ަ
ކ ަ
އަދާކުރުމަށް ހުޅުމާލެއަށް ދާންޖެހޭއިރު އެ ަ
ކ މީހުން އުޅޭ ތަނާއި ދުރުގައި ހުންނަ ތަނަކަށްވާއިރު އެތަނަށް ގޮސް
އަދި މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭ ޖަލު ހުންނަ ސަރަޙައްދަ ީ
ނކަމުން ގިނައިން ދަތުރު ކުރަނީ އަމިއްލަ
އައިސް އުޅުމަށް އެއްވެސް ކަ ަ
ހލަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައިނުވާ ކަމަށާއި އެހެ ް
ށ
ކލުގައި ކަމަށާއި އަދި ސައިކަލްގެ ޕެޓްރޯލް ޚަރަދަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުލިބޭ ކަމަ ް
ނުވަތަ ރައްޓެއްސެއްގެ ސައި ަ
މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
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 .13ނިންމުން
ދ
ރވުނު ތާރީޚްގައި މިކޮމިޝަނަށް ފެނުނު އަ ި
ޔރަތްކު ެ
ހގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ،ޒި ާ
ޔރަތުގައިފާ ަ
ހުޅުމާލޭ ޖަލަށް ކުރި ޒި ާ
ހ
މބެ ޭ
ކކީ ،ކަ ާ
ހޅުންތަ ަ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ .މިކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރިޕޯރޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަ ެ
ޝނަށް ފެންނަ ކަންތައްތަކެވެ.
ހކަމަށް މިކޮމި ަ
ފަރާތްތަކުން ރަނގަޅުކުރަންޖެ ޭ
ވީމާ ،މިރިޕޯޓް ަ
ނ
ށދާގޮތް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކު ް
ކންކަން ކުރިއަ ް
ގއި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އިޞްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅައި އެ ަ
ޔތާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް މަދުކޮށް ހުއްޓުވޭނެ
ޤަވަޢިދުން ބެލުމަކީ ޖަލުތަކުގައި ހިނގާ އަދި ހިނގާފާނެ އިންސާނިއް ަ
މޝަނުން ދެކެމެވެ.
މގައި މިކޮ ި
ކަންތައްތަކެއްކަ ު
ހ
ހރި ާ
ކށް ު
ޝނަށް ލިބުނު އެއްބާރުލުން ފާހަގަ ޮ
މިޒިޔާރަތުގައި ޖަލާއި ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުންނާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މިކޮމި ަ
ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.
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ު ޖަދުވަލ.14
އ
ް ަދތ
ާ ްނތަކުގެ މާއ
ު ނ
ޫ ާނތަކާއި ޤ
ް ޝ
ަ ްވނ
ެ ްޙވާލާދީފައިވާ ކޮނ
ަ ިރޕޯޓުގައ
ި – 1 ުޖަދުވަލ
ެ ވަނަ މާއްދާގ33 ެއިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނުގ
ވ
ާ ް ނުވަތަ މި ޤާނޫނުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުނ،ީމކ
ަ ުކރ
ު ް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމެއ.1
ަ ުމަޤްޞަދުތައް ހާސިލުވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލެއް ކުރ
.ެ ކުށެކެވ،ީމކ
50,000/- ީށއް ކުރީ ދިވެހި ރައްޔިތަކުނަމަ އެމީހެއްގެ އަދަބަކ
ެ ު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކ.2
ށ
ް ކ
ަ ތ
ަ ަ މީގެ އިތުރުން އެމީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ވަކި މުއްދ.ެކރުމެވ
ު ާރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނ
.ެ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވ،ުހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރ
ި ރުފިޔާއާއ15,000/- ީ އެމީހެއްގެ އަދަބަކ،ަކނަމ
ު ަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކުށްކުރީ ބިދޭސީއ.3
ު ިވކ
ަ ުމގެއިތިރުން އެމީހަކ
ީ .ެރމަނާކުރުމެވ
ޖ
ެ އ
ް ާދތަކަށް ދިވެހިރ
ަ ްމއ
ި ޫ ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖ50,000/.ވ
ެ ެރލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއ
ޯ ްނާދެވޭގޮތަށް ފޮނުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންޓ

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
Article 16
1. Migrant workers and members of their families shall have the right to liberty and security
of person.
4. Migrant workers and members of their families shall not be subjected individually or
collectively to arbitrary arrest or detention; they shall not be deprived o their liberty except
on such grounds and in accordance with such procedures as are established by law.
5. Migrant workers and members of their families who are arrested shall be informed at the
time of arrest as far as possible in a language they understand of the reasons for their arrest
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and they shall be promptly informed in a language they understand of any charges against
them.
6. Migrant workers and members of their families who are arrested or detained on a criminal
charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to
exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It
shall not be the general rule that while awaiting trial they shall be detained in custody, but
release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial
proceedings and, should the occasion arise, for the execution of the judgment.
8. Migrant workers and members of their families who are deprived of their liberty by arrest
or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may
decide without delay on the lawfulness of their detention and order their release if the
detention is not lawful. When they attend such proceedings, they shall have the assistance, if
necessary without cost to them, of an interpreter, if they cannot understand or speak the
language used.

Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the
Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention
Article 15. Any detention or deprivation of liberty must be in accordance with and
authorised by national law. Any deprivation of liberty that is not in conformity with national
law would be unlawful, both as a matter of national as well as international law. At the same
time, although national legislation is the primary consideration for determining the
lawfulness of detention, it is “not always the decisive element in assessing the justification
of deprivation of liberty.” In particular, a specific factor that needs to be considered is the
underlying purpose of preventing persons being deprived of their liberty arbitrarily.
Article 16. Detention laws must conform to the principle of legal certainty. This requires,
inter alia, that the law and its legal consequences be foreseeable and predictable. The law
permitting detention must not, for example, have retroactive effect. Explicitly identifying the
grounds for detention in national legislation would meet the requirement of legal certainty
Article 48 (vi) “Appropriate medical treatment must be provided where needed,
including psychological counselling. Detainees needing medical attention should be
transferred to appropriate facilities or treated on site where such facilities exist. A medical
26

and mental health examination should be offered to detainees as promptly as possible after
arrival, and conducted by competent medical professionals. While in detention, detainees
should receive periodic assessments of their physical and mental well-being. Many detainees
suffer psychological and physical effects as a result of their detention, and thus periodic
assessment should also be undertaken even where they presented no such symptoms upon
arrival. Where medical or mental health concerns are presented or develop in detention, those
affected need to be provided with appropriate care and treatment, including consideration for
release.”
Article 48 (xi) “Food of nutritional value suitable to age, health, and cultural/ religious
background, is to be provided. Special diets for pregnant or breastfeeding women should be
available. Facilities in which the food is prepared and eaten need to respect basic rules on
sanitation and cleanliness.”
Article 48 (xv) “Non-discriminatory complaints mechanism (or grievance procedure) needs
to be in place, where complaints may be submitted either directly or confidentially to the
detaining authority, as well as to an independent or oversight authority. Procedures for
lodging complaints, including time limits and appeal procedures, should be displayed and
made available to detainees in different languages.”

International Covenant on Civil and Political Rights
Article 9
1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to
arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds
and in accordance with such procedure as are established by law.
2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest
and shall be promptly informed of any charges against him.

3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge
or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial
within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting
trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial,
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at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the
judgment.
4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take
proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the
lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.
5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable
right to compensation.

28

