ރ.އުނގޫފާރު އަދި ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް
ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންްގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
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ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކުރުޚުލާޞާ
މި ރިޕޯޓުގައި ބަލާލެވިފައިވަނީ ރ.އުނގޫފާރު އަދި ބ.އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ
ރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއި
ގތާއި ތަނުގެ ޢާންމު ޙާލަތަށެވެ .އަދި ދިވެހި ާ
މދު ޢަމަލު ކުރެވޭ ޮ
މީހުންނާއި ެ
ަ
ބއިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި
ކގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެ
ތ ު
ޤރާރު ަ
ަ
ސރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި
ދިވެހިރާއްޖެ ަ
އ ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތައް މި ތަނުގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ
ތކުގަ ި
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރު ަ
މީހުންނަށް ލިބިދެވޭތޯއެވެ.
މިގޮތުން ބަލާލާފައިވާ ބައިތަކަކީ:
•

ވ ގޮތް
ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މީހުންނާއި މެދު ޢަމަލުކުރެ ޭ

•

ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މީހުންނަށް ދެވިފައިވާ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތައް

•

ޞިއްޙީ ޙާލަތު

•

ޚިދުމަތްތަކާއި އިތުރު ޙަރަކާތްތައް

•

ތަނުގެ އާއްމު ޙާލަތު

•

މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތު

ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން އެކިއެކި ކަންކަމަށް ގޮޅިންބޭރަށްނެރެ ވައްދާއިރު ގޮޅިއަށް ވައްދަން ހުއްދަނެތް އެއްޗެއް
ކ ާ
ކ ު
ވައްދަފާނެކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭނަމަ ހަށިގަނޑު ޗެ ް
ކރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު
މށް މި ދެ ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ު
ރކަ ަ
މރުހަލާއެއްގައި އެމީހަކު ބަލާފާސްކޮށްފިނަމަ ބަލައި
އއްވެސް ަ
ދީފައިވުމާއިގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހަކު ގެނެސް ެ
ގ
ރވޭ މިހާގެ ނަމާއި،ބަލައި ފާސްކުރި ސަބަބާއި ،ތާރީހާއި ،ގަޑި ،ފެނުނު ތަކެއްޗާއި ،ބަލައި ފާސްކުރި ފުލުސް މީހާ ެ
ފާސްކު ެ
ހށަހަޅާފައިވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ސްޓޭޝަނުގައި އަންހެން
ނަން ލިޔުމުން ރެކޯ ް
ޑކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މި ރި ޕޯޓްގައި ު
މުވައްޒަފަކު ނެތްނަމަ

ށ
މ ް
ރކަ ަ
ކރެވޭ އަންހެނުން ބަލާފާސްކު ާ
ސްޓޭޝަނުން ބޭރުން މުވައްޒަފުން ގެނެސްގެން ހައްޔަރު ު

ގންވާ ތަމްރީން
ހރި އެކަށީ ެ
ކރުމާއި ގުޅުން ު
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުމާއިއެކު މިގޮތަށް ގެނެވޭ މީހުންނަށް ހަށިގަނޑު ބަލާފާސް ު
ޅފައިވާނެއެވެ.
ދިނުމަށް ހުށަހަ ާ
މން އިސްލާހީ
ކރު ު
ހަމައެހެންމެ މިހާރު މި ދެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައިވެސް ގޮޅީގައި ހުންނައިރު ކުރުން މަނާ ކަމެއް ު
ޞ ތަފުސީލީ
ޞ ތަފްސީލީ އުސޫލުތަކެއް ނެތުތުމުން މިކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކިޚާއް ަ
ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ވަކި ޚާއް ަ
އުޞޫލުތަކެއް ހަދައި އެއަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
ރ ނަމަވެސް އެ ބަދަލުކުރެވުނު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ހުންނަ
މހާ އެހެން ސްޓޭޝަނަކަށް ބަދަލުކު ި
ބަންދުކުރެވޭ ީ
ށ
ކ ް
ސޓޭޝަނެއްގައިވެސް ލިޔެކިޔުމުން ރައްކާ ޮ
ް
ހކާއިމެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ރިކޯޑް އެމީހަކު ހުރި
މުއްދަތުގައި އެމީ ަ
ވތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ
ކރިކަން ނު ަ
ނދު ު
ބންދުކޮށްފިނަމަ އެމީހަކު ބަ ް
ހކު ަ
ބެލެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ .އަދި މީ ަ
އެކަން

އެމީހެއްގެ

ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

އާއިލާއަށް

ނުވަތަ

ޔކަށް
ބަލަދުވެރި ަ

އަންގައި

އެމީހެއްގެ

ފައިލްގައި

ރިކޯޑްކޮށް

ބެލެހެއްޓުމަށް

ނ
އކަން ލިޔެކިޔުމު ް
ކށް އެމީހަކަށް ފޯރުކޮށްދީ ެ
ބަންދުގައި ތިބޭމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރު ދޭ ބޭސް ލަސްނު ޮ
ނ
ކ ް
ދގައި ތިބޭ މީހުން ވަކިއުސޫލަ ު
ބެލެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ މި ދެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބަން ު
ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރުމުގެ އިންތިޒާމެއް ނެތުމާއިގުޅިގެން ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބި
ނ
ޖއްސުމާއި ،މިގޮތުންމަދުވެގެން ދުވާލަކު  1ގަޑި އިރު ގޮޅި ް
މީހުން ގޮޅިން ބޭރަށް ހިނގާލުމަށް ނެރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަ ެ
ބޭރުގައި ހޭދަކު ު
ށ
ކޑްކުރުމަ ް
ރނު ތާރީހާއި ގަޑި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ފައިލްގައި ރި ޯ
ހނގާލަން ނެ ު
ރމުގެ ފުރުޞަތު ދީި ،
ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
ނމެ މީހަކަށްވެސް ތަނުގައި ހުންނައިރު އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް އެންގުމަށާއި ،މިގޮތަށް
މީގެއިތުރުން ބަންދުކުރެވޭ ކޮ ް
ޤަވައިދުތައް އަންގާއިރު ބަން ު
ދގައި ތިބޭއިރު ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ކަމަށްވާ ފޯނުކޯލްގެ ޚިދުމަތާއި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

ނ
ޢަމަލުކުރާ ެ

ގޮތް

ބަންދުގައި

ތިބޭ

މީހުންނަށް

އަންގައި

މން
ލިޔެކިޔު ު

އެކަން

ބެލެހެއްޓުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
ރކަށް ގޮޅީގައި މީހުން ބޭތިއްބުމަށާއި ،އަލަށް ހަދާ
ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާއިރު އެގޮޅިއެއްގެ ޖާގައާއި އެކަށީގެންވާ މިންވަ ަ
ކރޮސް ވެންޓިލޭޝަން'ގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި
އިމާރާތުގެ ގޮޅިތަކުގައި ގުދުރަތީ ވަޔާއި އަލިކަން ލިބޭނެ ގޮތާއިް ' ،
މށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން ވީއެންމެ
ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި ގޮޅިތަކަށް އަލިކަން ލިބޭނެގޮތަށް ގޮޅިތައް ފަރުމާކުރު ަ
އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ކުއްލި ޙާލަތެއްގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލާ ،ކަމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން
މުވައްޒަފުންނަށް ދީ ،މި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
މީގެއިތުރުން ބަންދުގައި މީހުން ގެންގުޅުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ފުށުއެރުމެއްނެތި ޢަމަލުކުރެވޭވަރަށް
އރު ކޮންމެ
ކރުމަށާއި ،މުވައްޒަފުން އިތުރު ކުރާ ި
އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް މި ދެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މުވައްޒަފުން އިތުރު ު
ޅފައިވާނެއެވެ.
ސްޓޭޝަނެއްގައިވެސް ޝިފްޓެއްގައި މަދުވެގެން އަންހެން މުވައްޒަފަކު ހުންނާނެހެން ޑިއުޓީތައް ރޭވުމަށް ހުށަހަ ާ
އަދި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފުލުހުން ،ޗުއްޓީނެގުމާއި ސާލާމް
ސ
ބުނުމާބެހޭ މިންގަނޑާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ޤަވާޢިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ޕޮލި ް
ސްޓޭޝަންތަކުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުންނަށް

އަހަރީ

ޗުއްޓީ

އެކަށީގެންވާ

ގޮތެއްގައި

ނެގޭނެ

އިންތިޒާމެއް

ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
ތ
ކރިމަ ި
ހަމައެހެންމެ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޔުނިފޯމް އައިޓަމްސް ޤަވާއިދުން ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ު
ރ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް
ކ ާ
ވާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުމާއެކު މި ދެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް ު
ށދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
ތަފާތު ކުރުމެއް އަދި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޤަވާއިދުން ފޯރުކޮ ް

ޤ
މީގެއިތުރުންވެސް ތަޙްޤީ ު

ކުރުމުގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި ބަޔާންތަކުގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ހެދޭނެ އިންތިޒާމް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި މި ދެ ޕޮލިސް
ޒމް
ކގެ ވީޑިއޯ ރެކޯޑް ކުރުމުގެ އިންތި ާ
ސްޓޭޝަންގައި ޤާއިމްކުރުމަށާއި އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބަޔާންތަ ު
ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 2013މެއި  14އިން  15ރ.އުނގޫފާރު އަދި ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގެ
ހުށަހެޅުންތައް
4.1.4

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހަކު ގެނެސް އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި އެމީހަކު ބަލާފާސްކޮށްފިނަމަ ބަލައި
ރ
ރވޭ މިހާގެ ނަމާއި،ބަލައި ފާސްކުރި ސަބަބާއި ،ތާރީހާއި،ގަޑި ،ފެނުނު ތަކެއްޗާއި ،ބަލައި ފާސްކު ި
ފާސްކު ެ
ޑކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ފުލުސް މީހާގެ ނަން ލިޔުމުން ރެކޯ ް

4.2.3

ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކިޚާއްޞަ ތަފްސީލީ
ސ އެ އުޞޫލުތައް
ނމެ މީހަކަށްވެ ް
ބންދުކުރެވޭ ކޮ ް
އުޞޫލުތަކެއް ލިޔެފައި ބޭއްވުމާއެކު ،މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކޮށް ަ
ލިޔުމުން އަންގައިދީ މި އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކު ު
ރން .އަދި ބަންދުގައިވާ މީހަކަށް އެއްވެސް އިޞްލާހީ ފިޔަވަޅެއް
ކކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
އަޅައިފިނަމަ އެމީހެއްގެ ފައިލްގައި އެކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ހާދިޘާ ރިޕޯޓެއް ހަދާ ރައް ާ

5.1.2

އ
ރ ނަމަވެސް އެމީހާއާއި އެކު އެމީހެއްގެ ލިޔެކިއުންތަށް ެ
މހާ އެހެން ސްޓޭޝަނަކަށް ބަދަލުކު ި
ބަންދުކުރެވޭ ީ
ސޓޭޝަނަކަށް ގެންދިއުމާއި އެ ބަދަލުކުރެވުނު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި
ް
ބަދަލުކުރި
އެމީހަކާއިމެދު

ޢަމަލުކުރާ

ގޮތުގެ ރިކޯޑް

އެމީހަކު

ހރި
ު

ސްޓޭޝަނެއްގައިވެސް

ޔމުން
ލިޔެކި ު

ށ
ރައްކާކޮ ް

ބެލެހެއްޓުން.
5.2.5

ޕޓް )(2009ގެ  292ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަދައިން
އެސް.ޕީ.ޓީ ރި ޯ

ކ ބަންދުކޮށްފިނަމަ
މީހަ ު

ށ
ރޔަކަ ް
މހެއްގެ އާއިލާއަށް ނުވަތަ ބަލަދުވެ ި
ތ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެކަން އެ ީ
ރކަން ނުވަ ަ
ދކު ި
އެމީހަކު ބަން ު
ނގައި އެމީހެއްގެ ފައިލްގައިރި ޯ
އަ ް
ކޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
5.4.6

ސްޓޭޝަނުން ބޭރުން މުވައްޒަފުން ގެނެސްގެން ހައްޔަރު ކުރެވޭ އަންހެނުން ބަލާފާސްކުރާނަމަ ،ހަށިގަނޑު
ރން ދިނުމަށްފަހު އެކަން ު
ކށީގެންވާ ތަމް ީ
ބަލާފާސްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި އެ ަ
ކރުން.

6.3.2

ސ ލަސްނުކޮށް އެމީހަކަށް ފޯރުކޮށްދީ ބޭސް
ބަންދުގައި ތިބޭމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރު ދޭ ބޭ ް
ކޔުމުން ބެލެހެއްޓުން.
ދެވުނުގޮތް ލިޔެ ި

7.1.4

ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބި މީހުން ގޮޅިން ބޭރަށް ހިނގާލުމަށް ނެރެވޭނެ
ކރުމުގެ ފުރުޞަތު
އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން .މިގޮތުންމަދުވެގެން ދުވާލަކު  1ގަޑި އިރު ގޮޅިން ބޭރުގައި ހޭދަ ު
ކރުން.
ދިނުން .އަދި ހިނގާލަން ނެރުނު ތާރީހާއި ގަޑި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ފައިލްގައި ރިކޯޑް ު

7.2.2

ކށްވެސް ތަނުގައި ހުންނައިރު އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤައިވައިދުތައް އެންގުން .އަދި
ވ ކޮންމެ މީހަ ަ
ބ ބަންދުކުރެ ޭ
ށ
މިގޮތަށް ޤަވައިދުތައް އަންގާއިރު ބަންދުގައި ތިބޭއިރު ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ކަމަށްވާ ފޯނުކޯލްގެ ޚިދުމަތާއި ޑޮކްޓަރަ ް
ކން
ދައްކަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އަންގައި ލިޔެކިޔުމުން އެ ަ
ބެލެހެއްޓުން.

8.1.3

ށ ގޮޅީގައި މީހުން
)ހ( ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާއިރު އެގޮޅިއެއްގެ ޖާގައާއި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަ ް
ބޭތިއްބުން.

8.1.3

ރތީ ވަޔާއި އަލިކަން ލިބޭނެ ގޮތާއި' ،ކްރޮސް ވެންޓިލޭޝަން'ގެ
)ށ( އަލަށް ހަދާ އިމާރާތުގެ ގޮޅިތަކުގައިގުދު ަ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި ގޮޅިތަކަށް އަލިކަން ލިބޭނެގޮތަށް ގޮޅިތައް ފަރުމާކުރުން.

8.5.2

ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ކުއްލި ޙާލަތެއްގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލާ ،ކަމަށް ބޭނުންވާ

ރ .އުނގޫފާރު އަދި ބ .އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް -ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ޞަފުޙާ4

ނ.
ތަމްރީން މުވައްޒަފުންނަށް ދީ ،މި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށު ް
9.1.4

ބަންދުގައި މީހުން ގެންގުޅުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ފުށުއެރުމެއްނެތި ޢަމަލުކުރެވޭވަރަށް
އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް މި ދެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މުވައްޒަފުން އިތުރު ު
ކރުން .އަދި މުވައްޒަފުން އިތުރު
ކުރާ ި
އރު ކޮންމެ ސްޓޭޝަނެއްގައިވެސް ޝިފްޓެއްގައި މަދުވެގެން  1އަންހެން މުވައްޒަފަކު ހުންނާނެހެން
ޑިއުޓީތައް ރޭވުން.

9.1.6

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފުލުހުން ،ޗުއްޓީނެގުމާއި
ސާލާމް ބުނުމާބެހޭ މިންގަނޑާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ޤަވާޢިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން
ކރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނެގޭނެ
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތް ު
އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

9.3.2

ރ
ކ ާ
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޔުނިފޯމް އައިޓަމްސް މި ދެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް ު
އދުން ފޯރުކޮށްދިނުން.
މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް އަދި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޤަވާ ި

9.3.5

މގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި ބަޔާންތަކުގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ވީ އަވަސް
ތަޙްޤީޤު ކުރު ު
ފުރުޞަތެއްގައި މި ދެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ޤާއިމް ު
ކރުން .އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބަޔާންތަކުގެ ވީޑިއޯ
ރމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ކ ު
ރެކޯޑް ު

ރ .އުނގޫފާރު އަދި ބ .އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް -ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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