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at

2

އ
އވާ ރަމްޒީ ބަސްތަ ް
ފ ި
ބނުންކޮށް ަ
ގއި ޭ
ރިޕޯޓު ަ
 .1އެން.ޕީ.އެމް – ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
 .2އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް  /ކޮމިޝަން – ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 .3ކެޓް – ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ (އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ
ކރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި
އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާ ު
މޢާހަދާ)
ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ު
މއި ހުއްޓުވުމާއި،
ށ ޓޯޗަރ (އަނިޔާކުރުން މަނާކުރު ާ
އން ް
ވންޝަން އެގެ ި
 .4އޮޕްކެޓް – އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮން ެ
ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ
ދގެ އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާ)
ޓވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަ ާ
އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއް ު
އފް ޕްރިޒަނަރސް
ނޓް ޮ
ޓންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯ ދަ ޓްރީޓްމަ ް
 .5އެސް.އެމް.އާރް – ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ސް ޭ
(ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)

ތގެ ރިޕޯޓް 2021
މނިޓަރިންގ ޒިޔާރަ ު
ޑއަލަށް ކުރި ޮ
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯ ި

3

AM

 .1ތައާރަފް
ނ
ގން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،އިންސާ ީ
އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިން ު
ޝން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ (ކޮންވެން ަ
ނ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައި ަ
ދބުދިނު ް
ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަ ަ
ގ ދަށުން
ނޓް ('ކެޓް' ކޮންވެންޝަން) ެ
މންޓް އޯ ޕަނިޝްމެ ް
ހއުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓް ަ
އެންޑް އަދަރ ކުރުއަލް ،އިން ި
ނސްޓް ޓޯޗަރ (އޮޕްކެޓް)ގެ
ޝން އަގެއި ް
އެކުލަވާލާފައިފައިވާ އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާ ،އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެން ަ
ށދަރަޖައިގެ
ރޙައްދުގައި އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަ ު
ލތަކުންވެސް އެދައުލަތެއްގެ ބާރު ހިނގާ ސަ ަ
ދަށުން ކޮންމެ ދައު ަ
ލ ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ .މިގޮތުން ދިވެހި
ނ ް
ށ ނެޝަ ަ
ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަ ް
ދައުލަތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެން.ޕީ.އެމްގެ ގޮތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ކޮމިޝަން) 2007
ގން
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ 2008 .ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ  28ވަނަ ދުވަހުން ފެށި ެ
ނނު ނަންބަރު 13/2013
ހންމެ ،ޤާ ޫ
މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތް ރަސްމީގޮތުންވަނީ ފަށާފައެވެ .ހަމައެ ެ
ވ މެކޭނިޒަމްއަކީ ހިއުމަން
ހރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓި ް
ގ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ދިވެ ި
(އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު) ެ
ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ރ
ހށް ކު ި
އދި  23ވަނަ ދުވަ ަ
ހރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ަ 22
މި ރިޕޯޓަކީ ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް  2021ވަނަ އަ ަ
ނ
މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ .މިއީ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށު ް
އ ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި
ރކަޒުތަކުގެ ކަންތައްތައް ރޭވި ،ހިނގަމުންދާގޮތާއި ،މިފަދަ ތަންތާގަ ި
މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މަ ު
ގތް ދެނެގަތުމަށް ކުރި ޒިޔާރަތެކެވެ .މި ޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރަކާއި
ނނާމެދު ޢަމަލު ކުރެވޭ ޮ
ތިބޭ މީހު ް
( 9ނުވައެއް) މުވައްޒަފުންނެވެ.
ނ
ބނުންކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،އެހެނިހެ ް
މި ޒިޔާރަތުގައި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވަނީ މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ތަންތަނާއި ،ތަނުގައި ޭ
އ
ބންދުގަ ި
މވައްޒަފުން އަދި ަ
އޓުމަށް އިސްކޮށްތިއްބެވި ވެރިންނާއިު ،
އ ބެލެހެ ް
ތނުގެ ކަންތައްތަ ް
ވަޞީލަތްތައް ބަލައިގެންނާއިަ ،
ނނެވެ.
ތިބި ފަރާތްތަކާ ސުވާލު ކޮށްގެ ް

 .2ޒިޔާރަތުގެ މަޤްޞަދު
މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދުތަކަކީ:
ދ ޢަމަލު ކުރެވޭގޮތާއި ،ތަނުގެ ޢާންމު ޙާލަތާއި ،މި
ނނާ މެ ު
 .1ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި މީހު ް
އމެދު ހިނގާފާނޭ އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ އިހާނެތި ޢަމަލެއް
ނނާ ި
ސްޓޭޝަނުގައި ބަންދު މީހު ް
ބލުން.
ށ މަގުފަހިވާފަދަ ކަމެއް ހުރިތޯ ެ
ހިގާތޯބެލުމާއި ،އެފަދަ ޢަމަލަކަ ް
 .2ދައުލަތުގެ

ގދަށުގައި
ބެލުމު ެ

މނިވަންކަން
ި

ގތަށް
ގެއްލޭ ޮ

ބައިތިއްބާފައި

ތބޭ
ި

ށ
ތތަކަ ް
ފަރާ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނ
ނލްއަޤްވާމީ އެހެނިހެ ް
ދ ބައި ަ
ޤނޫނު)އާއި ޤައުމީ އަ ި
ބރު ( 13/2013އެންޓި ޓޯޗަރ ާ
ނން ަ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ޤާނޫނު ަ
ލން.
މިންގަނޑުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭތޯ ބެ ު
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ކއި ،މިފަދަ މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
 .3މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަ ާ
ތއާއި މި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ކން ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭ ޯ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަ ު
ތން.
މުވައްޒަފުންގެ ޢާއްމު ޙާލަތު ދެނެގަނެ ،މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަ ު

 .3ޚުލާޞާ
މި ރިޕޯޓުގައި ބަލައިފައިވަނީ މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު އެ މީހުންނާއި
ނ
މގެ ދަށުގައި މިނިވަންކަ ް
އ ހިނގާތޯއާއި ،ދައުލަތުގެ ބެލު ު
ދޭތެރޭ ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި ދަށުދަރަޖައިގެ އިހާނެތި ޢަމަލެ ް
ތބޭ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގައި ލިބިދީފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ގެއްލޭފަދަކަމެއް ހިނގާތޯއާއި،
ގެއްލޭގޮތައް ބައިތިއްބާފައި ި
ގއި ބައިތިއްބާ މީހުންގެ ޢާއްމު ޙާލަތަށެވެ .މީގެއިތުރުން ،މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ
މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދު ަ
މުވައްޒަފުންގެ ޢާއްމު ޙާލަތާއި ،ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ ،މިފަދަ
ހ
ޖ ޭ
މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކުން ލިބިދޭން ެ
ބލާފައިވެއެވެ.
ރައްކާތެރިކަން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭތޯ ަ
މިގޮތުން މި ރިޕޯޓްގައި އަލިއަޅުވާލައިފައިވާ ބައިތަކަކީ:


ޢާއްމު މަޢުލޫމާތާއި ޙާލަތު



މލުކުރާގޮތް
ހންނާމެދު ޢަ ަ
ބަންދުގައި ތިބޭ މީ ު



ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް



ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް



ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް



ތ
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާ ު

ތއްތަކާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ( 16ސޯޅަ) ހުށަހެޅުމެއް
މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަން ަ
ޅންހުރި އިދާރާތަކަށް ،މި ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
(ޖަދުވަލު  )1ދައުލަތުގެ ކަމާގު ު
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 .4ޢާއްމު މަޢުލޫމާތާއި ޙާލަތު
ދކުރުމަށް ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި ހުރީ ( 139އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަ) މީހުންގެ
 4.1މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ މީހުން ބަން ު
ނނާއި ލިޔެކިޔުންތައް
ޖާގަކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބެލިބެލު ު
ދސީ ( 15ފަނަރަ)
ނނާއި ބި ޭ
އ ދިވެހި ( 69ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް) ފިރިހެނު ް
 4.2މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގަ ި
ވ މަޢުލޫމާތުންނާއި،
ލބިފައި ާ
މވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ި
ކން ު
ފިރިހެނުންނާއެކު ޖުމްލަ ( 84އަށްޑިހަ ހަތަރެއް) ތިބި ަ
ނ ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަޙްޤީގު ނިމި
ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ކޮމިޝަނު ް
ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާގައި ( 43ސާޅިސް ތިނެއް) ފަރާތަކާއި ،ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ނިމި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންގެންދާ
( 17ސަތާރަ) ފަރާތް ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނދު ކުރަމުންނުދަނީ މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި އަންހެން
 4.3މި ކަސްޓޯޑިއަލަށް ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި އަންހެނުން ބަ ް
ލތުގައި އެ ފަރާތެއް ބަންދުކުރަނީ މާލެ ޕޮލިސް
މުވައްޒަފުން ނެތިގެންކަމާއި ،އަންހެނަކު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ހާ ަ
ދފައިވެއެވެ.
މތު ީ
ކަސްޓޯޑިއަލުގައިކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫ ާ
މށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ
އޓަމުންގެންދިއު ަ
ދކޮށްގެން ބަލަހަ ް
 4.4ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަކީ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި މީހުން ބަން ު
ތަނެއްކަމާއި ،އެގޮތުން ތަހުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ތިބީ ( 24ސައްވީސް) މީހުންކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް
ފއިވެއެވެ .ތަހުޤީޤު
ފހަގަކުރެވި ަ
ލބެލުމުން ާ
އ ލިޔެކިޔުންތައް ބެ ި
ފއިވާ މަޢުލޫމާތުންނާ ި
ކން ދީ ަ
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަ ު
މންގެންދާ ( 60ފަސްދޮޅަސް) މީހުން ކަސްޓޯޑިއަލް
މަރުޙަލާނިމިފައިވާ ރިމާންޑް ބަންދުމީހުންނާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަ ު
ބަންދުގައި ތިބިކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަގަ ު
ކޮމިޝަނުން ބެ ި
ދ
ތންފީޛުކުރަމުންގެންދާ ފަރާތްތަކާއި ،ރިމާންޑް ބަން ު
ގ ތެރެއިން ޙުކުމް ަ
ތބި ފަރާތްތަކު ެ
 4.5މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ި
ގންދާކަމާއި ،އެގޮތުން ގޮޅިތަކުގެ
އލުންތަކެއްދެމުން ެ
ގނަ ގެ ް
ކއި މުވައްޒަފުންނަށް ި
ގ ގޮޅިތަ ާ
ފަރާތްތައް މި ޖަލު ެ
ކެމެރާތަކާއި،

ށ
ފާޚާނާތަށިތަކަ ް

ފަރާތްތަކުންނާއި،

ނ
މުވައްޒަފު ް

ގެއްލުންދީފައިވާކަމަށް
ދީފައިވާ

ކަސްޓޯޑިއަލް

ތންނާ
މަޢުލޫމާ ު

އަދި

ހިންގުމުގައި
ކޮމިޝަނުން

އިސްކޮށް

ހަރަކާތްތެރިވާ

ނތައް
ލިޔެކިޔު ް

ލބެލުމުން
ބެ ި

ލންތައް ދެނީ މާފުށީ
ނށް މިގޮތަށް ގެއް ު
އ ތިބޭ ފަރާތްތައް މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ތަންތަ ަ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ބަންދުގަ ި
ކމަށާއި ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި އެފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރުންފަދަ އިނާޔަތްތައް
ނންވާތީ ަ
ޖަލަށް ބަދަލުވުމަށް ބޭ ު
އވެ.
މށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެ ެ
ނުލިބޭތީކަ ަ
ދ
 4.6މި ކޮމިޝަނުން  2018ވަނަ އަހަރު ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށްކުރި ޒިޔާރަތުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުން ާ
ޢމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދެއް
ބންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ަ
ފަރާތްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ަ
ނުވަތަ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ،އާއްމުކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއި ،މި ޤަވާއިދުގައި މި ގޮތަށް މި ފަރާތްތައް
ވކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި .މި މުއަދަތު މި ޤަވާއިދު ނުވަތަ އުޞޫލުގައި ހިމަނައި،
ބަންދުކުރާނަމަ ބަންދުކުރެވޭނެ ަ
އޞޫލުގައި ބަޔާންކުރުން .މިއާއެކު ،މި ޤަވާއިދުގައި
ޔތްތައް މި ޤަވާއިދު ނުވަތަ ު
ގންވާ ޢިނާ ަ
މިފަރާތްތަކަށް ލިބި ެ
މށް
ކށް ލިއްބައިދިނު ަ
ތއް ހަމަމަކަމާއެކު އެފަރާތްތަ ަ
އނާޔަތް ަ
ި
ލބިގެންވާ އެންމެހައި
ި
އެފަރާތްތަކަށް ޖަލުތަކުގައި
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

And6

ނ
 4.7މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ޖަލު  3އަދި  4ތަޅާލައި ބިން ސާފުކޮށްފައިވާކަމާއި ،މިތަނަކީ ކޮމިޝަނު ް
ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގިނަ މަރާމާތުތަކެއްކުރުމަށް ހުށަހަޅުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަލެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ކށް އާއިމާރާތެއްގެ އެއްވެސް
ކށްފައިވާ ޖަލުތައް ބަންދު ޮ
ހރުން ފެށިގެން މަތީގައި ފާހަގަ ޮ
މީގެއިތުރުން 2020 ،ވަނަ އަ ަ
ނއި ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ
މން ާ
ބލިބެލު ު
އަމަލީ މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ނުވާކަން ކޮމިޝަނުން ެ
ތން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާ ު

ނަމަވެސް 2022 ،ވަނަ އަހަރު އައު ޖަލެއް އެޅުމުގެ

ތދީފައިވެއެވެ.
މ ު
މަސައްކަތް ފަށާނެކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫ ާ
 4.8މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ޖުމްލަ ( 194އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު) ކްލޯޒްޑް ސަރކިޓް ޓެލެވިޜަން (ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ) ކެމެރާ
ސ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު 2ގެ ދެ ގޮޅި ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ހުސްޖާގަ ވީޑިއޯއަށް ނާރާކަން
ބޭނުންކުރެވޭގޮތައް ހުރިނަމަވެ ް
ތބޭ
ބންދުގައި ި
ރންަ ،
ނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތު ު
ލބެލުމު ް
ނ ބެ ި
ނނާއި ކޮމިޝަނު ް
ތ ް
މުވައްޒަފުންދީފައިވާ މަޢުލޫމާ ު
ތގައި އެ ގޮޅިއެއްގެ
ދ ު
ރ ކެމެރާ ހޯދުމަށް ހިނގާ މުއް ަ
ނ އިތު ު
ނ ކެމެރާތައް ހަލާކޮށްލުމު ް
ހން ަ
ފަރާތްތަކުން ގޮޅިތަކުގައި ު
މަންޒަރު ރެކޯޑްނުކުރެވޭކަމާ އަދި އެގޮޅިއެއްގެ ހާލަތު ނުބެލޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ
ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މި ކޮމިޝަނުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2013އެންޓި-ޓޯޗަރ )2013ގެ ދަށުން
ތަހުޤީޤުކުރި މައްސަލަތަކުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން  2021ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ  27ވަނަ
އންމެހާ އިންޓަވިއު ރޫމްތަކުގައި (ރަށްރަށުގައި ހުރި
ދމަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ެ
ދުވަހު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚި ު
އިންޓަރވިއު ރޫމްތައް ހިމެނޭގޮތަށް) ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާ އަދި  2021ވަނަ އަހަރު މެއި
ހރިހާ މަރުކަޒުތަކަކަށް
ބލަހައްޓާ ު
ނދުކޮށް ަ
ރތުން މީހުން ބަ ް
ހ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަ ާ
މަހުގެ  23ވަނަ ދުވަ ު
ޒތަކެއްގެ އެތެރެއާއި
ގ އެންމެހާ މަރުކަ ު
ނއި ،ފުލުހުން ެ
ނނަތަ ާ
ބންދުގައި ހު ް
ބންދުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ަ
ގެނެވޭ ފަރާތަކާއި ަ
މސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
ތށް ( 6ހައެއް) ަ
ބޭރު ފެންނަގޮ ަ
ނވެންބަރު މަހުގެ 9
ވނަ އަހަރުގެ ޮ
ނގެ ޚިދުމަތުން ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ަ 2021
 4.9ދިވެހި ފުލުހު ް
ތށް ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޚިދުމަތުގެ
ގއި ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހަޅާފައިވާގޮ ަ
ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ަ
އެކި އެކި މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަކީ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭނެކަމެއް
އހަރު ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް
ށފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް 2022 ،ވަނަ ަ
ނޫންކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ވން
ވނަ އަހަރު ބޯޑީ ޯ
ށ ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއިަ 2021 ،
ނޓް ތިނެއް) މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓްކުރުމަ ް
( 7.3ހަތެއް ޕޮއި ް
ކެމެރާ ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވިފައިވާކަމާއި ،ބަޖެޓް ހަމަޖެހުމާއެކު ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް
ށފައިވެއެވެ.
ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ގން
އންޖީނު ފެއިލްވެ ެ
ށ ި
މނެޓަ ް
ދވަހު ( 30ތިރީސް) ި
ތއްގައި ހަފްތާއަކު ( 1އެކެއް) ު
 4.10މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި އާންމު ގޮ ެ
ކަރަންޓު ކެނޑޭކަމާއި މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކެމެރާތަކުގެ ވިއު ނުބެލޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ
ދފައިވެއެވެ.
ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ީ
ގ  17ވަނަ މާއްދާގެ
ހންގެ ޤާނޫނު ެ
 4.11މި ކަސްޓޯޑިއަލަށް ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގަމުންގެންދަނީ ފުލު ު
ވއިދު"އާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި
ޢންމު ޤަ ާ
ވލާފައިވާ "ފުލުހުންގެ ާ
ކލަ ާ
(ނ) އިން ބާރުލިބިގެން އެ ު
ގ
ނބަރު ( 34/2020ދިވެހި ފުލުހުން ެ
ވސް ،ޤާނޫނު ނަ ް
އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .ނަމަ ެ
ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު)އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމަށް އައު ގަވާއިދަކަށް އަމަލުކުރަމުން ނުދާކަމާއި މި ގަވާއިދު
ފައިނަލް

ކުރުމުގެ

މަރުހަލާގައިވާކަމަށް

ކަސްޓޯޑިއަލް

ހިންގުމުގައި

އިސްކޮށް

ހަރަކާތްތެރިވާ

ފަރާތްތަކުން

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ތގެ ރިޕޯޓް 2021
މނިޓަރިންގ ޒިޔާރަ ު
ޑއަލަށް ކުރި ޮ
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯ ި

damnit
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 4.12ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން އަ.އޯއިންނާ ބައްދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ހާއްސަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމަށާއި ،ބަންދުގައި
ސޓޯޑިއަލް ސިސްޓަމުން
ގޝަން އޮފިސަރ (އައި.އޯއި)އާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެދުމުން ކަ ް
ކން އިންވެސްޓި ޭ
ތިބޭ ފަރާތްތަ ު
ރިކުއެސްޓް ފޮނުވާކަމާއި ،އެ ރިކުއެސްޓަށް އައި.އޯއިން އަމަލުކުރާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަސްޓޯޑިއަލަށް ނޭނގޭކަމަށް
މޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ަ
ސ އައި.އޯއާއި ވާހަކަ
ޤޤު ދިގުލައިގެންގޮ ް
ރތްތަކުގެ ތަހު ީ
ރހަލާގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން އެފަ ާ
 4.13މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ތަހުޤީޤު މަ ު
ތބި ފަރާތްތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް
ދައްކަން ބޭނުންވުމުން އެ ފުރުސަތު ނުލިބޭކަމަށް ބަންދުގައި ި
ލމާތުދީފައިވެއެވެ.
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢު ޫ
އވާކަން ކޮމިޝަނުން
ނވާ ފުޅިތަކުގެ މުއްދަތުހަމަވެފަ ި
 4.14މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުރި ބައެއް އަލިފާން ި
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބެލިބެލު ު
ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
 .1މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްވެސް ހާލަތަކާ ގުޅިގެން މި
ނޓަރ ނުކުރެވޭ
ކަސްޓޯޑިއަލް ގޮޅިތަކާއި އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތަކުގެ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާތަކުން މޮ ި
ޖއްސައި އެކަން ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުން.
ހާލަތްތަކުގައި އެ ސަރަހައްދުތައް މޮނިޓަރކުރާނެ އިންތިޒާމް ހަމަ ަ
 .2މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި
އވާ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އާލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި މުއްދަތަކުން އައުކޮށް،
އަލިފާން ނިއްވުމަށް ޤާއިމްކޮށްފަ ި
އއުކޮށް،
ތކެތި އެ ކަންކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ަ
ފލް ކުރަންޖެހޭ ަ
ބަދަލުކޮށް ރީި -
ކރުން.
ހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކަށަވަރު ު
ރީ-ފިލްކޮށް ބަދަލުކުރާކަން ދިވެ ި

 4.1މެޓީރިއަލް ކަންޑިޝަން

 4.1.1ގޮޅިތަކުގެ ޙާލަތު
 4.1.1.1މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި އަންހެން ޖަލު  1ގައި އެއްވެސް ބަންދުމީހެއް ނެތްކަމާއި ،މި ޖަލުގައި
ށ
ނދުކުރެވޭނެކަމަ ް
ބންދުކުރުމަށް  2ގޮޅި ހުރިއިރު ،ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި ( 8އަށެއް) މީހުން ބަ ް
އަންހެނުން ަ
މޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ަ
ގއިގެ ( 11އެގާރަ) ގޮޅި ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން
 4.1.1.2މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ފިރިހެން ޖަލު 2ގައި ( 2ދޭއް) މީހުންގެ ޖާ ަ
މންނާއި
ބެލިބެލު ު

ލ
ކަސްޓޯޑިއަ ް

ހިންގުމުގައި

އިސްކޮށް

ރކާތްތެރިވާ
ހަ ަ

ނ
ފަރާތްތަކު ް

އވާ
ދީފަ ި

މަޢުލޫމާތުން

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 4.1.1.3މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ފިރިހެން ޖަލު 5ގައި ( 34ތިރީސް ހަތަރެއް) މީހުންގެ ޖާގައިގެ ( 4ހަތަރު) ގޮޅި ހުރިކަމާއި،
މންނާއި
ކން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލު ު
ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި މި ޖަލުގައި ޖުމްލަ ( 30ތިރީސް) މީހުންތިބި ަ
ފއިވެއެވެ.
ދފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވި ަ
ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ީ
ނށް
ވކަމައި ،އެގޮތުން އެއް ގޮޅީގައި ތިބޭ މީހުން ަ
 4.1.1.4މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ  5ނަންބަރު ޖަލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައި ާ
ށ ފާރު ރާނަފައިވާކަމާއި ،ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން
ނ ގޮޅިތައް ވަކިކުރުމަ ް
ފންނާނެހެ ް
އަނެއް ގޮޅީގައި ތިބޭ މީހުން ނު ެ
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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ދިޔަ ބޮޑު ( 2ދޭއް) ގޮޅި( 4 ،ހަތަރެއް) ގޮޅިއަށް ބަދަލުކޮށް ،ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހުސްޖާގަކޮޅެއް
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ާ
ކމިޝަނުން ބެ ި
އޮއްނަހެން ފަރުމާކޮށްފައިވާކަން ޮ
ނ
 4.1.1.5މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ފިރިހެން ޖަލު  6ގައި ( 16ސޯޅަ) މީހުންގެ ޖާގައިގެ ( 4ހަތަރެއް) ގޮޅި ހުރިކަން ކޮމިޝަނު ް
މންނާއި
ބެލިބެލު ު

ލ
ކަސްޓޯޑިއަ ް

ހިންގުމުގައި

އިސްކޮށް

ރކާތްތެރިވާ
ހަ ަ

ނ
ފަރާތްތަކު ް

އވާ
ދީފަ ި

މަޢުލޫމާތުން

ށ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ޔުނިޓުގެ ގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް ކުރިން އެއްގޮޅިން އަނެއްގޮޅިއަށް ފެންނަ ގޮތަ ް
ހުރިހުރުން

ނިމުމަކަށް

ސ
ގެނެ ް

ކޮންމެ

ގޮޅިއެއް

ފާރަކުން

ވަކިކޮށްފައިވާކަން

ނން
ކޮމިޝަ ު

ނ
ލބެލުމު ް
ބެ ި

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،މި ގޮޅިތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ހުސް ޖާގައެއް އޮންނަކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 4.1.1.6މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ގޮޅިތަކަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަމާއި އެގޮތުން އަންހެން ޖަލު  1ގެ ގޮޅިތަކުގެ
ބ
ތ ޭ
ނ ބަންދުގައި ި
ބބު ް
ފާޚާނާތަކުގެ ފާރު އުސްކޮށް ފާޚާނާ ދޮރުތައް ހަރުކޮށްފައިވާކަމާއި ،މިހެން ހުރުމުގެ ސަ ަ
ނ
މ ް
ނން ބެލިބެލު ު
ގތަށްކަން ކޮމިޝަ ު
މންދާއިރު އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ނުފެންނާނެ ޮ
ފަރާތްތައް ފާޚާނާ ބޭނުންކުރަ ު
ވނެ އިންތިޒާމް
ކގެ ތެރޭގައި އަންނައުނު އެޅު ޭ
ލތަކުގެ ގޮޅިތަ ު
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ބައެއް ޖަ ު
މ
އޓޭނެ އިންތިޒާ ް
ބހެ ް
ފން ފުޅި ެ
ނ އިންތިޒާމާއި ބޯ ެ
ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާ އަދި ގޮޅިތަކުގެ ބޭރުގައި ފައިވާން ބެހެއްޓޭ ެ
ނ ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ކޮމިޝަނު ް
ނ އެއްގޮޅިއެއްގައި
ބ ް
ތށް ފާޚާނާގައި ދޮރެއް ނެތުމުގެ ސަބަ ު
ތބޭ ފަރާތް ަ
 4.1.1.7މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ޖަލު 2ގައި ބަންދުގައި ި
ތ
މ އަދި ގޮޅި ކުރިމަތިން މީހުން ހިނގާނަމަ އެފަރާތްތައް ފާޚާނާ ބޭނުންކުރާވަގު ު
ދެމީހުން ތިބޭއިރު އުނދަގޫވާކަ ާ
މން
ނން ބެލިބެލު ު
ފއިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަ ު
ބންދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ދީ ަ
ނށް ފެންނަކަމަށް ަ
އެހެންމީހުން ަ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބރު ( 5ފަހެއް)
ނ ަ
 4.1.1.8މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި އުމުރުން  18އަހަރުގެ ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖަލު ނަ ް
ވއެވެ.
ގައިކަމާއި ،ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި މި ޖަލުގައި އެއްވެސް ކުޑަކުއްޖެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ެ
ރ
އގޮތުން ،ފެންވަ ާ
ހތަރެއް) ގެ ފާޚާނާތައް މަރާމާތުކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،
 4.1.1.9މި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު 5ގެ ގޮޅި ނަންބަރު ަ ( 4
ސ
( 2ދޭއް) ބަޔާއި ،ފާޚާނާކުރާ ( 2ދޭއް) ބައިގެ ދޮރުތައް އައުކޮށްފައިވާކަމާ އަދި ދޮރުތަކުގައި ތަޅުލެވޭގޮތަށްވެ ް
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލު ު
ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެ ި
4.1.1.10މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ޖަލު  5އަދި ޖަލު 6ގެ ގޮޅިތަކުގައި ފަންކާ ހަރުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،ޖަލު  1އަދި ޖަލު 2ގެ
ދކަމާ އަދި ބައެއް
ހނު ގަ ަ
ކށް ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ޫ
ގޮޅިތަކުގައި ފަންކާ ހަރުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،ޖަލު 2ގެ ގޮޅިތަ ަ
ނ އިތުރަށް އިހުސާސް ކުރެވޭކަމަށް ބަންދުގައި ތިބި
ގޮޅިތަކުގައި ( 2ދޭއް) މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބުމުން ހޫނުގަދަކަ ް
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ާ
ނނާއި ކޮމިޝަނުން ބެ ި
ތ ް
ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާ ު
4.1.1.11މި ކަސްޓޯޑިއަލު ޖަލުތަކުގައި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި އެކަށީގެންވާ އަލިކަން ހުންނަކަމަށް ބަންދުގައި ތިބި
ދފައިވެއެވެ.
ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ީ
ތއް ހުރިނަމަވެސް،
ހތަރު) ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ބޭނުންކުރެވޭގޮ ަ
4.1.1.12މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ޖުމްލަ ( 194ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ަ
ގކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަ ަ
ޖަލު 2ގެ ދެގޮޅި ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ހުސްޖާގަ ވީޑިއޯއަށް ނާރާކަން ކޮމިޝަނުން ބެ ި
ވ
4.1.1.13މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ގޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި ކެމެރާތަކުން ފާޚާނާތަށް އަރާކަމަށް ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ދީފައި ާ
ކމާއި ،ނަމަވެސް ފާޚާނާ އަރާ މަންޒަރު ކެމެރާ މޮނިޓަރިން ސްކްރީންތަކުން
މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ަ
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ނނާއި މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަ ު
ލބެލުމު ް
ޝނުން ބެ ި
ނނަކަން ކޮމި ަ
ބްލޮކްކޮށްފައި ހު ް
ނ ހެޑްކުއަރޓާސްގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕަރޓްމަންޓުގައި
ބލުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަނީ ހަމައެކަ ި
މި މަންޒަރުތައް އަންބްލޮކްކޮށް ެ
ތގެ ރިޕޯޓް 2021
މނިޓަރިންގ ޒިޔާރަ ު
ޑއަލަށް ކުރި ޮ
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯ ި

dat
9

މށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ
ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށްކަ ަ
މަޢުލޫމާތުންދީފައިވެއެވެ.
ނޓަރ ކުރުމަށް ބަންކަރު ހުންނަކަމާއި ،މިތަނުގައި
4.1.1.14މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ކޮންމެ ޖަލެއްގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަށް މޮ ި
ހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާ ަ
ނ ބެ ި
ކން ކޮމިޝަނު ް
ނތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ަ
އެ ޖަލެއްގެ ގޮޅިތަކުގެ ކެމެރާތައް ބެލޭނެ އި ް
ލބެލުމުން
ގ ޙާލަތު ރެކޯޑުކުރާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެ ި
ނޓަކުން އެ ގޮޅިއެއް ެ
މިތަނުގައި ކެމެރާތައް ކޮންމެ ( 15ފަނަރަ) މި ެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބ
ތއް ކަމަކަށް އެދި ގޮވުމުން ބަންކަރުތަކުގައި ތި ޭ
4.1.1.15މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ޖަލު  2އަދި 6ގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތް ަ
ކރެވިފައިވާކަމާއި،
ކން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަ ު
ރތްތަ ު
އޮފިސަރުން އައުމަށް ގިނަ ވަގުތުނަގާކަމަށް ބަންދުގައި ތިބި ފަ ާ
ވމުންދަނީ ޑިއުޓީގައި ތިބޭ އޮފިސަރުން މަދުވުމާއި އެކިގޮޅިތަކަށް ޙިދުމަތްދިނުމުގައި
މިފަދަކަންތައްތައް މިހެން ދިމާ ަ
ރވާ ފަރާތްތަކުން
ނގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެ ި
ވމުންކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހި ް
ޑިއުޓީގައި މުވައްޒަފުން މަދު ު
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ނ ކޮންމެ ޑިއުޓީ
ދ ް
ފރުކޮށްދިނުމާއި ،އަދި ގަވާއި ު
ތތަކަށް ހިދުމަތްތައް ޯ
4.1.1.16މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާ ް
ށ މުވައްޒަފުންނަށް
ނ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަ ް
ޕޯސްޓެއްގައި ބަންދު މީހުން ާ
ކމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް
ބނީ ( 2ދޭއް) ނުވަތަ ( 3ތިނެއް) މުވައްޒަފުން ަ
ޖލެއްގެ ޑިއުޓީ ޕޯސްޓްގައި ތި ޭ
ދަތިވާކަމާއި ،ކޮންމެ ަ
ސބަބުން ބަންދުގައި
މޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މިކަމުގެ ަ
ތރިވާ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުން ަ
ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތް ެ
ތިބޭ

ތނަގާކަމަށްވެސް
މށް ވަގު ު
ފަރާތްތަކުން ކަމަކަށް އެދިގޮވައި އެފަރާތްތަކުން ކުރާ ރިކުއެސްޓްތަށް ބަލައިގަތު ަ

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
އދިނުމަށް ޖަލުތަކުގައި ގަޑި ހަރުކޮށްފައިވާކަމާއި،
4.1.1.17މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތު އަންގަ ި
ނދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން
ނަމަވެސް ޖަލު 2ގެ ބައެއް ގޮޅިތަކަށް ގަޑި ނުފެންނަކަމަށް ބަ ް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
 .3މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު
2ގެ ގޮޅިތަކުގައި ފަންކާ ހަރުކުރުން.
 .4މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު
ތށް ފާޚާނާ
ގ ަ
ނނާނެ ޮ
ނށް ނުފެ ް
ނންކުރާއިރު އެހެންމީހުން ަ
ތތައް ބޭ ު
އ ތިބޭ ފަރާ ް
2ގެ ގޮޅިތަކުގެ ފާޚާނާ ބަންދުގަ ި
ނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ބޭނުންކުރެވޭނެ އި ް

 4.1.2އިންވެސްޓިގޭޝަން ރޫމް
 4.1.2.1މި ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި ،ކުރީ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން ( 4ހަތަރެއް) އިންވެސްޓިގޭޝަން
ނންކުރާއިރު1 ،
ގޝަންގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭ ު
ކޮޓަރި ހުރިކަމާއި ،މީގެތެރެއިން ( 2ދޭއް) ކޮޓަރި އިންވެސްޓި ޭ
ނ
(އެކެއް) ކޮޓަރި ބޭނުންކުރަނީ ކޯޓް ހިއަރިންގތައް ކުރިއަށް ގެންދަންކަމާ އަދި ( 1އެކެއް) ކޮޓަރި ބޭނުންކުރަ ީ
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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ނ
މތުދީފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،އިންވެސްޓިގޭޝަ ް
ސކުރުމަށްކަން މުވައްޒަފުން މަޢުލޫ ާ
ނބަލައި ފާ ް
ހން ގާތު ް
ބަންދު މީ ު
ސކުރާ ކޮޓަރީގައި
ނބަލައި ފާ ް
ޖހިފައިވާކަމާއި ،ގާތު ް
ކޮޓަރިތަކުގައި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ރެކޯޑުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަ ެ
ފާޚާނާއެއް ހުރިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
އސްފައިނުވާކަން
ބދަލެއް އަ ި
ޓރިތަކަށް އިތުރު ަ
ކ ަ
ދފައިވާ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޮ
 4.1.2.2މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އަލަށްހަ ާ
ނވެސްޓިގޭޝަން
ށހަދާފައި ހުރި އި ް
ކޮމިޝަނުން ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،އަލަ ް
ކޮޓަރިތަކުގައި މީހުން ރެސްޓްރެއިން ކުރެވޭގޮތަށް ދަގަނޑުން މޭޒުތަކެއް ހަދާފައި ހުރިކަން މި އަހަރުގެ
ޒިޔާރަތުގައިވެސް

ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާ

މިތަން

ނަމަވެސް

ބޭނުންކުރަން

މުވައްޒަފުން

ކން
ފަށާފައިނުވާ ަ

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

 4.1.3އޮފީސް އަދި ހޯލްޑިންގ އޭރިއާ
 4.1.3.1މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ އޮފީސް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ( 3ތިނެއް) ކޮޓަރި ހުރިކަމާ އަދި
ނ
ލބެލުމު ް
ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ކަސްޓޯޑިއަލް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައި ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެ ި
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
އ
ތތައް އަވިންނާ ި
 4.1.3.2މި ކަސްޓޯޑިލައުގައި ހޯލްޑިންގ ގޮޅި ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ދަގަނޑު ބާއިންކަމާއި ،މިތަނުގައި ތިބޭ ފަރާ ް
ށ
ތބޭ ވަގުތު އިށީނުމަ ް
މތަނުގައި ި
ތބޭ ފަރާތްތަށް ި
ވިއްސާރައިން ހިޔާކުރުމަށް ޓިނުޖަހާފައި ހުރިއިރު ބަންދުގައި ި
ލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބ ި
ބެންޗް ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ެ
ލޔެކުޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި ،މާލެ ފޮނުވަންޖެހޭ
ނ ފަރާތްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ި
ނ ަ
 4.1.3.3މި ކަސްޓޯޑިއަލަށް ބަންދަށް ގެ ް
ތތަކުގައި ކެމެރާއިން އަބަދުވެސް
ތނުގައިތިބޭ ވަގު ު
ވންދެން ހޯލްޑިން ގޮޅީގައި ތިބޭކަމާއި ،މި ަ
ފަރާތްތައް މާލެ ފޮނުވާލެ ެ
އެ

ފަރާތްތައް

މޮނިޓަރ

ކރާކަމަށް
ު

ކަސްޓޯޑިއަލް

ހިންގުމުގައި

އިސްކޮށް

ނ
ފަރާތްތަކު ް

ހަރަކާތްތެރިވާ

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

 4.1.4މުވައްޒަފުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން
 4.1.4.1މި

ކަސްޓޯޑިއަލްގައި

ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް

ޑިއުޓީ
ލ
ސިވި ް

އަދާކުރާ

މުވައްޒަފުންގެ

މުވައްޒަފުންނާއި

އކަމަޑޭޝަން
ެ

ބިދޭސީ

ކަސްޓޯޑިއަލްގެ

މުވައްޒަފުންގެ

އެކަމަޑޭޝަން

މައި

އިމާރާތުގައި

ނ
ހަމަޖެހިފައިވަ ީ

އ
ކަސްޓޯޑިއަލްއާއި ވަކިން ،ރަށުތެރޭގައިކަމާއި ،ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މައި އިމާރާތުގެ ( 4ހަތަރެއް) ވަނަ ފަންގިފިލާގަ ި
ގ
ހން މުވައްޒަފުން ެ
ގފިލާގައި އަން ެ
ތނެއް) ވަނަ ފަން ި
ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމާއި ި ( 3
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަގަ ު
އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ބެ ި
 4.1.4.2މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ( 3ތިނެއް) ޝިފްޓް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާއިރު ކޮންމެ ޑިއުޓީއަކަށް ( 24ސައްވީސް)
ނ
ބަންކް އެނދާ ،އަލަމާރިއާ އަދި މި އެކަމަޑޭޝަންތަކުގައި ( 3ތިނެއް) އޭސީއާއި ލައިޓު ހަރުކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނު ް
މންނާއި
ބެލިބެލު ު

ލ
ކަސްޓޯޑިއަ ް

ހިންގުމުގައި

އިސްކޮށް

ރކާތްތެރިވާ
ހަ ަ

ނ
ފަރާތްތަކު ް

އވާ
ދީފަ ި

މަޢުލޫމާތުން

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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 4.1.4.3މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްތަކުގައި ( 3ތިނެއް) ފާޚާނާއާއި ( 8އަށެއް) ފެންވަރާތަނާއި މޫނު ދޮންނަ 6
ނއި ކަސްޓޯޑިއަލް
ނ ާ
(ހައެއް) ތަށި ހުރިކަމާ އަދި މުވައްޒަފުން ދޮވުމަށް މެޝިން ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމު ް
ލމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢު ޫ
 4.1.4.4އަންހެނުންގެ އެކަމަޑޭޝަނުގައި ( 8އަށެއް) ބަންކު އެނދު ހުރިކަމާއި ،ފާހާނާކުރުމަށް ( 2ދޭއް) ފާޚާނާ އަދި
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނންކުރުމަށް ( 2ދޭއް) ފެންވަރާ ބައި ހުރިކަން ާ
ފެންވެރުމަށް ބޭ ު
ވ
މ އިމާރާތް ބާ ެ
 4.1.4.5ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ބައެއް އެކަމަޑޭޝަންތަކަށް ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެންވަންނަކަމާއިި ،
ފާރުތަކުން ކުލަ ފޮޅިވަފައިވާކަމާއި ،އެއަރކޮންޑިޝަން ހަލާކުވެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި
ތދީފައިވެއެވެ.
ތކުންނާއި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާ ު
އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް ަ

 4.1.5ބަދިގެއާއި މެސް ރޫމް
ޓ
 4.1.5.1މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ކެއުން ތައްޔާރުކުރަނީ ކޮންޓްރެކް ް
ގ
ފށިގެން ( 8އަށެއް) އަހަރު ދުވަހު ެ
ވނަ އަހަރުން ެ
އުސޫލުން "ޕޮލިސް ވެލްފެއަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް"އާ ަ 2020
ވ
ތތަކުން ދީފައި ާ
ނ ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާ ް
ކށްގެންކަ ް
މުއްދަތަކަށް ހަވާލު ޮ
ބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ެ
ނނަށް ކެއުން ތައްޔާރުކުރާ ބަދިގޭގައި ކާބޯތަކެތި
 4.1.5.2މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފު ް
ނށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)އިން ލިޔުމުން ދޫކުރާ ހުއްދަ މި
ތައްޔާރުކޮށް ،ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަ ަ
އވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފަ ި
ޝނުން ބެ ި
ކަސްޓޯޑިއަލް ބަދިގެއާއި މެސްރޫމުގައި ހަރުކޮށްފައިނެތްކަން ކޮމި ަ
ނށް ކައްކާ ބަދިގޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ދަށްކަމާއި،
 4.1.5.3މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައިތިބޭ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފު ަ
ކތި ހާމައަށް ހުރުމުން އެތަކެތީގައި މެހި ޖައްސާކަން
ކބޯތަ ެ
ނތި ކާބޯތަކެތި ހުރިކަމާއިާ ،
ބަދިގޭގައި އެއްވެސް ތަރުތީބެއް ެ
ށ އޮތުމުން ގިނަ
ދގޭގެ މަސްކަނޑާތަން ސާފުނުކޮ ް
ކރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ބަ ި
ލބެލުމުން ފާހަގަ ު
ކޮމިޝަނުން ބެ ި
މން
ނން ބެލިބެލު ު
އަދަދަކަށް މެހި އުޅޭކަމާ އަދި ގިނައަދަދަކަށް ކުނި ބަދިގެއާއި އިންވެގެން ހުރިކަން ކޮމިޝަ ު
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ށ
 4.1.5.4މީގެއިތުރުން ،ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ކަނޑުމަހާއި ،ޖޫސްފަދަތަކެތި ފިނިކުރުމަށް ހުރި ޑީޕްފްރީޒަރުތަށް ސާފުނުކޮ ް
ނ
ލބެލުމު ް
ގިނަދުވަސްވެފައި ހުރުމުން މި ފްރީޒަރުތަކުގެ ކައިރިމަތީގައި ސޫފާސޫފި ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެ ި
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ކތި ގެންދާކަމާއި،
ލދީގައި ކޮންމެ ގޮޅިއަކަށް ކާބޯތަ ެ
ތތަކަށް ޕްލާސްޓިކް ބާ ި
 4.1.5.5މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާ ް
ގކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަ ަ
ޖޫސް ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދަނީ ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ކުރާގައިކަން ކޮމިޝަނުން ބެ ި
ނ
މށް އެފަރާތްތަކު ް
ދތަކެތީގެ ރަހަ ރަނގަޅު ނޫންކަ ަ
ކސްޓޯޑިއަލުން ކެއުމަށް ފޯރުކޮށް ޭ
ރތްތަކަށް ަ
ތބޭ ފަ ާ
 4.1.5.6ބަންދުގައި ި
މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަމާއި،

ކށް ހުއްޓާ
ހޫނު ޮ

އމުން ކާތަކެތީގެ
ކެއުމަށް ފޯރުކޮށްދޭތަކެތި ބާލިދީއަށް އަޅައިގެންދި ު

ރަހައަށް ބަދަލު އަންނަކަމާ އަދި ޕްލާސްޓިކް ބާލިދީއަށް ކާބޯތަކެތި އެޅުމުން ބާލިދީތަކުގައި ތެޔޮކަން ހުންނަކަން
އންޓަރވިއުތަކުން
ތތަކާ ކުރި ި
ދގައި ތިބި ފަރާ ް
ގކުރެވިފައިވާއިރު މިކަމަކީ ބަން ު
މން ފާހަ ަ
ބލިބެލު ު
ކޮމިޝަނުން ެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމެކެވެ.

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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 4.1.5.7މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކެއުމުގައި ދަގަނޑުކޮޅުތަކެއް ހުރިކަމަށް މި
އ  2021އަހަރުގެ
ކަސްޓޯޑިއަލުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެސް ރޫމުގައި ކެއުމާގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ލިޔުމަށް އޮންނަ ފޮތުގަ ި
ނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
އވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމު ް
ކށްފަ ި
ނޮވެންބަރު މަހުގައި ނޯޓު ޮ
ށ ވަކި ކެއުމެއް ކާން ޑޮކްޓަރެއް އިރުޝާދުދީފިނަމަ
 4.1.5.8މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައިތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ބަލިމީހަކަ ް
ލމާތުދީފައިވެއެވެ.
ތބޭ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުން މަޢު ޫ
އސައިދޭކަމަށް ބަންދުގައި ި
ތ ހަމަޖަ ް
އެ މީހަކަށް ބަލިކޮއް ު
ތތަކުން
ބންދުގައި ތިބި ފަރާ ް
ޕޝަން ކުޑަކަމަށް ަ
ތގައި ކެއުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޯ
ބލިކޮށްތުގެ ގޮ ު
މީގެއިތުރުންަ ،
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
 4.1.5.9މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކެއުމަށް މެސްރޫމެއް ހުރިކަމާއި ،މިތަނުގައި ސީނިއަށް
ނ
ށ ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކެއުމަށް ވަކި ތަނެއް ހުރިކަން ކޮމިޝަނު ް
މުވައްޒަފުންނާއި ކަސްޓޯޑިއަލަ ް
މންނާއި
ބެލިބެލު ު

ލ
ކަސްޓޯޑިއަ ް

ހިންގުމުގައި

އިސްކޮށް

ރކާތްތެރިވާ
ހަ ަ

ނ
ފަރާތްތަކު ް

އވާ
ދީފަ ި

މަޢުލޫމާތުން

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ރލް ފެން ފޯރުކޮށްދޭކަމާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޕްލާންޓުން
4.1.5.10މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަށް ބުއިމަށް މިނި ަ
ގމުގައި އިސްކޮށް
ށގެންކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިން ު
ހފައިވަނީ ހޮޅިލައިން ބަދަލުކޮ ް
މށް ހަމަޖެ ި
ފެން ފޯރުކޮށްދިނު ަ
ލމާތުދީފައިވެއެވެ.
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢު ޫ
4.1.5.11މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކާބޯތަކެތީގެ ރަހަ ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް
ބަންދުގައި

ތިބޭ

ތތަކާއި
ފަރާ ް

މުވައްޒަފުން

ތކުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެގޮތުން ބައެއް ދުވަސް ަ

ކެއުމަށް

ހުންނަތަކެތީގައި އެކަށީގެންވާ ރަހަ ނުލާކަމާ އަދި ރިހަފަދަތަކެތީގައި ހަވާދުފަދަތަކެތި ގިނަވެފައި ހުންނަކަމަށް
ދނުމުގެ އުސޫލުގައިވާ
ފންނަށް ކާތަކެތި ފޯރުކޮށް ި
އ ތިބޭ މީހުންނާއި މުވައްޒަ ު
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .ބަންދުގަ ި
ގޮތުގެމަތިން ކާތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭއިރު ކާތަކެތީގެ ސާފުތާހިރުކަން ދަމަހައްޓައި އެކަން ސުޕަވައިޒްކުރުމަށް  2016ވަނަ
ފއިވެއެވެ.
އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ަ
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދި ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަރސް
(ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)ގެ އާންމު ޤާއިދާގެ 22ގައި ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްވެސް ދުޅަހެޔޮ
ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށާއި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ލިބޭނެ ކާނާ
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ކާނާ އާންމުކޮށް ކާ ގަޑިތަކުގައި ،ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި
ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ޖަލު ހިންގާ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ނށް ކެއުން ތައްޔާރު ކުރުމަށް އެގްރީމަންޓް ހަދާފައިވާ ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވެފައިވަނީ
ހން ަ
4.1.5.12މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދު މީ ު
ށ ހަރަކާތްތެރިވާ
ކސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮ ް
ބލުމުންނާއި ަ
ދެ މޭނުއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލި ެ
ހތަރެއް)
ކށް ަ ( 4
ތބޭ ފަރާތްތަ ަ
ބންދުގައި ި
ނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މުވައްޒަފުންނާއި ަ
މޢުލޫމާތު ް
ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ަ
އިރުކެއުން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
4.1.5.13ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރޯދަމަހުގައި ރޯދަ ނުހިފޭ ފަރާތްތަކަށް ހެނދުނު ސައި އަދި މެންދުރު ކެއުން
ފޯރުކޮށްދޭނެކަމާއި ،ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތުގައި ފޯރުކޮށްދޭތަކެއްޗާއި ތަރާވީސް އަދި ހާރުކެއުން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ޔރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
ޑއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒި ާ
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯ ި

dat
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މސްތަކުގައި ( 110އެއްސަތޭކަ ދިހައެއް) ރުފިޔާގެ
ކށް އާންމު ަ
4.1.5.14މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ބޮލަ ަ
ރޭޓުން ކެއުން ފޯރުކޮށްދޭއިރު ރަމަޟާން މަހު ( 159އެއްސަތޭކަ ފަންސާން ނުވައެއް) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކެއުން
ފޯރުކޮށްދޭކަން

އ
ލިޔެކިޔުންތަ ް

މން
ބެލިބެލު ު

އވެއެވެ.
ފާހަގަކުރެވިފަ ި

މީގެއިތުރުން،

އޒަފުންނަށް
މުވަ ް

އާންމު

މަސްތަކުގައާއި ރަމަޟާން މަހު ( 250ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކެއުން ފޯރުކޮށްދޭކަންވެސް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޓ) ބެލުމަށް ވަކި
ލ ީ
ފރުކޮށްދޭތަކެތީގެ ފެންވަރު (ކޮ ެ
މށް ޯ
 4.1.5.15ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ކެއުން ބުއި ަ
މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅައެޅުމަށް  2018ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް ،މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި
ގ ސަބަބުން ވަކި މުވައްޒަފަކު ކަނޑައެޅިފައި ނެތްކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި
މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރުމު ެ
މވެސް ،ކޮންމެ ކާގަޑިއެއްގައި ޖަލަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ
އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .ނަ ަ
ކެއުން ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ،އެވަގުތެއްގެ ޑިއުޓީ ޝިފްޓް އިންޗާރޖް ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ކެއުމަށް
ވއެވެ.
ކމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފަ ެ
ބލާނެ ަ
ފޯރުކޮށްދޭތަކެތީގެ ކޮލެޓީ ަ
ތ
އ ު
މހަކަށް ބަލިކޮ ް
ޑކްޓަރެއް އިރުޝާދުދީފިނަމަ އެ ީ
ކ ކެއުމެއް ކާން ޮ
ގ ތެރެއިން ބަލިމީހަކަށް ވަ ި
ތބޭ މީހުން ެ
4.1.5.16ބަންދުގައި ި
ހަމަޖައްސައިދޭކަމަށް

މުވައްޒަފުންނާއި

ސްޓޭޝަން

މގައި
ހިންގު ު

އިސްކޮށް

ހަރަކާތްތެރިވާ

ފަރާތްތަކުން

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
ތ
ބތަކެ ި
ނ މި ކަސްޓޯޑިއަލް ބަދިގޭގައި ކާ ޯ
ދމަތާ ހިއްސާކުރާދުވަހުން ފެށިގެ ް
 .5މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚި ު
ދކުރާ
ނސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)އިން ލިޔުމުން ޫ
ތ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެ ް
ނށް ހެލް ް
ތންތަ ަ
ތައްޔާރުކޮށް ،ފޯރުކޮށްދޭ ަ
ހުއްދަ ހޯދުން.
ތ
ބތަކެ ި
ނ މި ކަސްޓޯޑިއަލް ބަދިގޭގައި ކާ ޯ
ދމަތާ ހިއްސާކުރާދުވަހުން ފެށިގެ ް
 .6މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚި ު
ދކުރާ
ނސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)އިން ލިޔުމުން ޫ
ތ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެ ް
ނށް ހެލް ް
ތންތަ ަ
ތައްޔާރުކޮށް ،ފޯރުކޮށްދޭ ަ
އ ބެހެއްޓުން.
ހން ހަރުކޮށްފަ ި
ހުއްދަ ފެންނާނެ ެ
 .7މި

ރިޕޯޓު

ހރުކަން
ބދިގޭގެ ސާފުތާ ި
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ަ

ތކުން
ނ ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް ަ
އޓޭކަ ް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ދެމެހެ ް
ކަށަވަރުކުން.

 4.1.6ސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭނުންވާތަކެތި
ގ
ކތި އެ މީހެއް ެ
ބނުންވާ ތަ ެ
ހ ސާފުތާހިރުވުމަށް ޭ
ށ ގެނައުމަށްފަ ު
ވތަ ބަންދުކުރުމަ ް
 4.1.6.1ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންނައިރު ނު ަ
ށ
ގނެވޭ މީހުންނަ ް
ދކަމަށާއި ،ގެއިން ތަކެތި ނު ެ
ޢާއިލާއަށް ގުޅައިގެން ސްޓޭޝަނަށް ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު ޭ
ސސީ ތަކެތި (ދަތްއުނގުޅާ ބުރުސް ،ދަތް އުނގުޅާ ބޭސް ،ސައިބޯނި) ކަސްޓޯޑިއަލުން
ސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭނުންވާ އަ ާ
ނ
ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ،ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކު ް
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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އ
ލގައި މި މަޢުލޫމާތުތަ ް
ފހު ބަންދުމީހާގެ ފައި ު
ދނުމަށް ަ
ރން ،މިތަކެތި ފޯރުކޮށް ި
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މީގެއިތު ު
ރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ށ
ހށް ހަލާކުވާކަމަ ް
ނ ވަރަށް އަވަ ަ
ކލެޓީ ދަށްވުމުގެ ސަބަބު ް
ރކޮށްދޭ ބުރުސްފަދަތަކެތީގެ ޮ
ތތަކަށް ފޯ ު
ތބޭ ފަރާ ް
 4.1.6.2ބަންދުގައި ި
ޢލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ރތްތަކުން މަ ު
ބަންދުގައި ތިބި ފަ ާ
ބލިސް އުރަ ،ކުނާ ،މުންޑު ،ބާލިދީ އަދި ޖަގު
ލހައި ާ
 4.1.6.3މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބާ ީ
ގ
ފހު ބަންދުމީހާ ެ
ދނުމަށް ަ
ތބޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ި
ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭކަމާއި ،މިތަކެތި ބަންދުގައި ި
ފައިލުގައި މި މަޢުލޫމާތުތައް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ށ
ކ ް
ޝދުދޭ ފަރާތްތަ ަ
ގ ތެރެއިން ގޮދަނޑީގައި ނިދުމަށް ޑޮކްޓަރުން އިރު ާ
ތބޭ ފަރާތްތަކު ެ
 4.1.6.4މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ި
މތުދީފައިވެއެވެ.
ގޮދަނޑި ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫ ާ
އ
ށ ޖޯޑެއްގެ ދޮންނަ ކުނޑި ފޯރުކޮށްދޭކަމާއި ،މި ީ
ދމުން އަންނައުނާއި ،ގޮޅި ދޮވުމަ ް
ތބޭ ފަރާތްތަކުން އެ ު
 4.1.6.5ބަންދުގައި ި
ށ
އ ނުބެހެއްޓޭކަމަ ް
ތށް އެކަށީގެންވާ ސާފުތާހިރުކަމެ ް
ބޮޑެތި ގޮޅިތަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ނޫންކަމަށާއި ،ގޮޅި ަ
ޢލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ރތްތަކުން މަ ު
ބަންދުގައި ތިބި ފަ ާ
ލޝަން ފޯރުކޮށްދޭކަމާއި
ބ ފަރާތްތަކަށް މަދިރި ޯ
ތ ޭ
 4.1.6.6މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މަދިރި ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބަންދުގައި ި
ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ މޮސްކިޓޯ ރެޕެލެންޓް ލޯޝަން ބާރު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ހަމުގެ
އވެއެވެ.
ކން މަޢުލޫމާތުދީފަ ި
މައްސަލަދިމާވާކަމަށް ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތަ ު
ބޅި ބޭލުމުގެ އިންތިޒާމް ވެލްފެއަރ ޑިޕަރޓްމަންޓުގެ
 4.1.6.7މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަށް ބޯކޮށުމާއި ތުނ ު
ގ
ށ ވެލްފެއަރ ދުވަހު ބޯކޮށުމާއި ތުނބުޅި ބޭލުމު ެ
ބ ފަރާތްތަ ް
ގންދާކަމާއި ،ބަންދުގައި ތި ޭ
ފަރާތުން ކުރިއަށް ެ
ބ
ތ ޭ
ގންގުޅޭ ޓްރިމަރު ބަންދުގައި ި
ކށުމަށް ެ
އތުރުން ،ބޯ ޮ
މަސައްކަތްކުރާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މީގެ ި
ލމާތުދީފައިވެއެވެ.
ފކުރާކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން މަޢު ޫ
ކށަ ނިމުމުން ސާ ު
ފަރާތްތަށް ބޯ ޮ

 .5ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާގޮތް
 5.1ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން އެކަހެރިކުރުން
5.1.1

ބންދު
ނނާއި ،އެހެން ަ
ނނަ މީހު ް
އޞަ ބައްޔެއް ހު ް
ތތަކުގެ ތެރެއިން ޚާ ް
ގންނަ ފަރާ ް
ށ ެ
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދަ ް
މީހުންނާއި އެއްގޮޅިއެއްގައި ނުބޭއްވޭ މީހުނާއި ،މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ވިތްޑްރޯވަލްސް
ނދޭ މީހުންނާއި،
ނނާ ،އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލު ް
ނފްސާނީ މައްސަލަ ހުންނަ މީހު ް
މަރުޙަލާގައި ތިބޭ މީހުންނާއިަ ،
އމުރުން ދުވަސްވީމީހުން މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ޖަލު
ކަސްޓޯޑިއަލުގެ އިމާރާތާއި ،ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދޭ މީހުންނާ އަދި ު
2ގައި ގޮޅިތަކުގައި ބަންދު ކުރާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

5.1.2

ރކަމާއި ،އެކަހެރި
މނާކަމެއްކޮށްގެން އެކަހެރި ނުކު ާ
ރއިން ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ކުރުން ަ
ތތަކުގެ ތެ ެ
ތބޭ ފަރާ ް
ބަންދުގައި ި
ކުރުމަށް ވަކި ހާއްސަތަނެއް ނުހުންނަކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ
ރވިފައިވެއެވެ.
ޒޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި މިފަދަ އެއްވެސްތަނެއް ނެތްކަން ފާހަގަކު ެ
މަޢުލޫމާތުންނާއި ،ކޮމިޝަނުން ި
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 5.2ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން
5.2.1

ހފަދަ ޙާދިސާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ބޭނުންކުރުމަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބިޑި ،މުގުރު،
ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަންޖެ ޭ
ނދާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގެވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ
ޕެފަރ ސްޕްރޭ ،އަދި ޝީލްޑް ބޭނުންކުރަމުންގެ ް
ރމާގުޅޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އަމަލުކުރަމުން
ދފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ބާރުގެ ބޭނުންކު ު
ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ީ
އގޮތަށްކަމާ އަދި
ވއިދާ ،ބާރާއި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދާއެ ް
ލހުންގެ ޢާއްމު ޤަ ަ
ގެންދަނީ ފު ު
ވ
ޓޑިއަލް ހިންގެވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރި ާ
އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ކަސް ޯ
ދފައިވެއެވެ.
ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ީ

5.2.2

ޑ
ތތަކާއި ރިމާން ް
ގންދާ ފަރާ ް
ނ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުން ެ
ތތަކުގެ ތެރެއި ް
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާ ް
ކސްޓޯޑިއަލުގައި ގިނަ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގައިގެން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަންޖެހުނު
ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ަ
ވ
ތތަކުން ދީފައި ާ
ށ ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާ ް
ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަ ް
ބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ެ

5.2.3

މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ގޮޅިތަކުގެ ކެމެރާތަކާއި ގޮޅީގެ ފާޚާނާތަކުގައި
ކސްޓޯޑިއަލުގައި
ގއްލުންދިނުމާއި މުވައްޒަފުންގަޔަށް ފެން ޖެހުންފަދަ ހާދިސާތައް މި ަ
ހުންނަ މާގަނޑުފަދަ ތަކެއްޗަށް ެ
މެދުވެރިވާކަމާއި ،ގޮޅިތަކަށް ގެއްލުންދީ ގޮޅިން ނުކުތުމަށް އިންކާރުކުރާ ފަރާތްތައް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ގޮޅިން
ބޭރަށް ނެރެ ބިޑިއަޅުވާފައި ވަކި ވަގުތަކަށް ބައިތިއްބާކަމާއި ،މިކަމާ ގުޅުން ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ކަސްޓޯޑިއަލުގައި
ވ
ތތަކުން ދީފައި ާ
އ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާ ް
ބލުމުން ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގަ ި
މޝަނުން ބެލި ެ
ބަލަހައްޓާކަން ކޮ ި
ވ.
މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެ ެ
ދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދި ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަރސް
(ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)ގެ އާންމު ޤާއިދާގެ  48ގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ހިފަހައްޓާ
މައިތިރިކުރުމުގެ

އާލާތްތައް

ބޭނުންކުރަންވާނީ

ހަމައެކަނި

ކޮންމެހެން

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ

ވަގުތަށްކަމާއި ،ޤައިދީ މިނިވަންކަމާއެކު ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް ދޭ ފުރުސަތުގެ ސަބަބުން
ކުރިމަތިވެފައިވާ

ނުރައްކާ

ނެތިދިއުމުން،

ހިފަހައްޓާ

މައިތިރުކުރުމުގެ އާލަތްތައް އިތުރަށް

ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
5.2.4

މ
މހުން ހިންގޭކަމާއިި ،
ކސް ކޮންމެ ( 6ހައެއް) ަ
ނން ކުރުމާގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ރިފްރެޝަރ ޯ
ބާރުގެ ބޭ ު
މގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ
ކޯހުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަމުންދާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގު ު
ރވިފައިވެއެވެ
ނށް ފާހަގަކު ެ
ބލިބެލުމުން ކޮމިޝަ ަ
މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ެ

5.2.5

ނ
މނުޖެހުމެއް ހިންގައިފިނަމަ އެކަން ހުއްޓުވަންޖެހެ ީ
ތބޭ ފަރާތްތަކުން ގޮޅިތަކުގައި ހަ ަ
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ި
އެ ވަގުތު ޑިއުޓީގައި ތިބޭ އޮފިސަރުންކަމާއި މިފަދަ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވަމަށް ވަކި ހާއްސަ ޓިމެއް އެކުލަވާލަން
ސޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ
ދށް މުވައްޒަފުން ނެތުމަކީ ގޮންޖެހުމެއްކަމަށް ކަ ް
ބޭނުންވާ އަދަ ަ
ފދަ ހާލަތްތައް މައިތިރިކުރުމަށް ވަންނަ ޑިއުޓީ
ލމާތުދީފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،މި ަ
ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުން މަޢު ޫ
ށ
އޮފިސަރުން އެހެން ދުވަސްތަކުގައިވެސް ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ދިއުމުން އޮފިސަރުންނަ ް
ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަދެއްކުމާއި ،އޮފިސަރުންގަޔަށް ފެން ޖެހުން ފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް
ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

16
and

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
 .8މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި
ތކުގައި ގޮޅިތަކުގެ ޑިއުޓީ މުވައްޒަފުން ނުހިމެނޭގޮތަށް އެކަމަށް ވަކި ހާއްސަ
ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހާލަތް ަ
ޓީމެއް ކަނޑައަޅައި އެފަދަ ހާދިސާތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.

 5.3ބަލާ ފާސްކުރުން
5.3.1

ރމުން ގެންދަނީ
ކރަމުންގެންދާކަމަށާއި ،ބަލާފާސްކު ަ
ށ ގެނެވޭ މީހުން ގާތުން ބަލާފާސް ު
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ބަންދަށް އަލަ ް
ލ ހިންގެވުމުގައި
ކއި އެއްގޮތަށްކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަ ް
ކމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަ ާ
މ ގަވާއިދާ އެ ަ
ފުލުހުންގެ އާން ު
ތކުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް ަ

5.3.2

ބަންދުގައި

ތބޭ
ި

ފަރާތްތަށް

އެކިއެކި

ބޭނުންތަކަށް

ނ
ގޮޅި ް

ނެރުމަށްފަހު

ވެއްދުމުގެ

ކރިން
ު

ނ
މަތިމަތި ް

ބަލައިފާސްކުރާކަމާއި (ޕެޓް ސަރޗް) ،ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ވަކި ހާއްސަކޮޓަރިއެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ހުރިކަން
ނ
ފއިވާ މަޢުލޫމާތު ް
ކން ދީ ަ
ކސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަ ު
މންނާއި ަ
ބލިބެލު ު
ކޮމިޝަނުން ެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
5.3.3

ހ ބަންދުމީހާގެ ޕެކޭޖުގައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ބލާފާސްކުރުމަށްފަ ު
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް ަ
ފޯމު ފުރާކަމާއި ،ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާއި ،މިކަމުގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
މަޢުލޫމާތާއި ވަގުތާއި ދުވަސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ާ

ދށް ގެނެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ،އެމީހަކު ގާތުން ބަލާފާސްކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ،މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި
 5.3.4އަންހެނަކު ބަން ަ
މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް
އވެއެވެ.
ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފަ ި
5.3.5

މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަލާ ފާސްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ އަސާސީ ތަމްރީނުގައި އެކަން ކުރާނެގޮތް ކިޔައިދީ ތަމްރީން
ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންކަމާއި ،ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް މުވައްޒަފުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރި ނުވާނެކަމަށް
މޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ަ

 5.4އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރުން
5.4.1

އ
ދލުކުރާނަމަެ ،
ށ ބަ ަ
ޝނަކަށް ނުވަތަ ކަސްޓޯޑިއަލަކަ ް
ހރި ފަރާތެއް އެހެން ސްޓޭ ަ
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ު
މީހަކު ބަދަލުކުރާ ތަނެއް އެ މީހަކަށް އަންގާކަމާއި ،މީގެއިތުރުން އެ މީހެއްގެ ތަކެއްޗާއި ،ޞިއްޙީ ލިޔެކިއުންތަކާއި،
އ
ނކަށް ގެންދާނެކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގަ ި
އެ މީހަކާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް އެ މީހަކު ގެންދާ ތަ ަ
ތދީފައިވެއެވެ.
ތކުންނާއި ،މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާ ު
އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް ަ

5.4.2

މ ކަސްޓޯޑިއަލުން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދާނަމަ ،އެ
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ހުންނަ ފަރާތެއް ކޯޓަށް ނުވަތަ ި
އށް އަންގާކަމަށް
ނދުމީހާގެ ޢާއިލާ ަ
ގނައުމަށްފަހު ބަ ް
ގކަމާ އަދި ބަންދުމީހާ ބަންދަށް ެ
ބަންދު ފަރާތެއްގެ ވަކީލަށް އަން ާ

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

dam
17

މި ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރާކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
5.4.3

ށ ގެންދާއިރު ކޮންމެ ބަންދު މީހަކާއެކު އޮފިސަރެއް
ނ ް
ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް އެއްތަނުން އަނެއްތަ ަ
ޑ
ތބޭ ފަރާތްތަށް ބި ި
ނށް ގެންދާއިރު ބަންދުގައި ި
އތަ ަ
ތބޭކަމާއި ،އެއްތަނުން އަނެ ް
ނުވަތަ ( 2ދޭއް) އޮފިސަރުން ި
މތުދީފައިވެއެވެ.
އަޅުވައިގެން ގެންދާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫ ާ

5.4.4

ތކާއި ޑޮކްޓަރަށް
ނތަކަށް މާލެ ގެންދިއުމާއި ،ކޯޓު ަ
ނ ް
ތތަށް އެކިއެކި ބޭ ު
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާ ް
ގެންދިއުން ފަދަކަންތައްތަކުގައި އެސްކޮޓް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް މުވައްޒަފުން ނެތްކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް
ޒފުން މަދުވުމުގެ
ފއިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،މުވައް ަ
މތުދީ ަ
ތރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫ ާ
ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތް ެ
ނ
ޖހިފައި ހުން ަ
ށ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ހަމަ ެ
ތ ް
ބ ފަރާތް ަ
އ ތި ޭ
ގން ބަންދުގަ ި
ސަބަބުން އެސްކޮޓް ނުކުރެވި ެ
ދ ކަންތައްތައް މެދުވެރިވާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ
އެޕޮއިންޓްމަންޓް ކެންސަލުވުންފަ ަ
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

 .6ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް
 6.1ބަންދަށްގެނެވޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ
6.1.1

މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ރެކޯޑު ކުރަމުންގެންދަނީ ސިސްޓަމް
ސެލްލޮގުގައިކަމާ އަދި ކޮންމެ ބަންދު މީހަކަށް ވަކި ފައިލެއް ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުންނާއި
ހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާ ަ
ދ
ނނަ ފަރާތަށް ފޯރުކޮށް ޭ
ށފައިވާ މީހުންގެ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތާއި ،ބަންދުގައި ހު ް
އެގޮތުން ސެލްލޮގުގައި ބަންދުކޮ ް
ނ
ލހައްޓަމުންދާކަ ް
ރ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތައް ރެކޯޑްކޮށް ބަ ަ
ޚިދުމަތްތަކާ ،ބަންދުކޮށްފައި ހު ި
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

6.1.2

އ ،ބަންދުކުރެވޭ
މތު ފޯމާ ި
ބންދު މީހުންގެ މަޢުލޫ ާ
ވ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފައިލުގައި ަ
ގނެ ޭ
ކަސްޓޯޑިއަލަށް ބަންދަށް ެ
ޞލާއި ،ބަލާ ފާސްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަން
މީހުންނާއިމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ ޢު ޫ
ގކުރެވިފައިވެއެވެ.
ފހަ ަ
ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ާ

6.1.3

ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނާއިމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ ޢުޞޫލުގައި ކަސްޓަޑީގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ
ފޯރުކޮށްދެވޭ އިނާޔަތްތައްކަމުގައިވާ ޢާއިލީ ފޯންކޯލު ،ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން އަދި ހިނގާކަސްރަތުކުރުމުގެ ފުރުސަތު
އ
ޔންކޮށްފައިވާބަ ި
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެތެރެއިން ކަނޑައިލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަޑީއަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ބަ ާ
ނކުރާކަމަށާއި އިނާޔަތް ނުކަނޑާކަމަށް މުވައްޒަފުން
ނމަވެސް މިކަން މިހާރު މިގޮތަށް ު
އނުވި ަ
ލިޔުމުން އަދި ބަދަލުކޮށްފަ ި
ދީފައިވާ

ނނާއި
މަޢުލޫމާތު ް

ލޔެކިޔުން
ި

ވ
ނދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ދީފައި ާ
ނނާއި ބަ ް
ބެލިބެލުމު ް

ނ
މަޢުލޫމާތު ް

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
6.1.4

އ އުމުރުން 18
ތކުގައި އާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކުގަ ި
ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނާއިމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ އުޞޫލު ަ
އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކުރެވޭފަދަ މުހިއްމު އުޞޫލުތައް ހިމެނުން މުހިއްމުކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި
ތކުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް ަ

މތުތައް ހޯދައި
ތރެއިން އާއިލާއިން ތަކެތި ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަޢުލޫ ާ
 6.1.5ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ެ
އެރެސްޓީން ބަންދު މީހާގެ އާއިލާއަށް ގުޅައިދޭކަމާއި ،އެތަކެތި އާއިލާއިން މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލާއި
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

during
18

އ
ނ ި
ށދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ާ
ނނަށް ފޯރުކޮ ް
ނސް ބަންދު މީހު ް
ނދޫއަށް ގެ ެ
ހަވާލުކުރުމުން ،ދޫ ި
ހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނނާއި ފާ ަ
ލބެލުމު ް
ކޮމިޝަނުން ބެ ި

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
ނދުކުރާ
ބ ް
ލހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ަ
 .9މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފު ު
ނދާ އުސޫލަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ
މީހުންނާއިމެދު ޢަމަލުކުރަމުންގެ ް
މރާޖަޢާކުރުން.
ޤާނޫނުގައިވާގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ު

 6.2ހައްޔަރު ކުރެވުނު ސަބަބު އަދި ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް އަންގައިދިނުން
6.2.1

ލކުރެވޭ ޢުޞޫލު"ގެ
ބންދުކުރެވޭ މީހުންނާއިމެދު ޢަމަ ު
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ފައިލުގައި " ަ
ދގައި ބަޔާންކުރާ
ނނަ މުއްދަތުގައި ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއް ާ
ޕޮއިންޓް 2ގައި ބަންދުގައި ހު ް
އ އިންޒާރުގައިވާ
ނވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،
ގ ް
ނވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް ލިބި ެ
ގ ް
ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ބަޔާންވެ ެ
ނ
ކ ް
ނދުގައި ތިބި ފަރާތްތަ ު
ކަންކަމާއި ޙައްޤުތައް ކިޔައިދެނީ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ބަ ް
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

6.2.2

މި

ކަސްޓޯޑިއަލުގައި
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އުމުރުން

ދަށުގެ

އަހަރުން

ކުދިންނާމެދު

އަމަލުކުރުމަށް

ކަސްޓޯޑިއަލުގެ

މި

ގ
ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުޑަކުދިން ،އަންހެނުން އަދި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭގޮތު ެ
ކން ލިޔެކިޔުންތައް
ތފާތު ަ
ނނު)އާއި ަ
ނގެ ޢަދުލުގެ ޤާ ޫ
ނނު ނަންބަރު ( 18/2019ކުޑަކުދި ް
އުޞޫލުގެ  7.7.1އާއި ޤާ ޫ
މން
ބެލިބެލު ު
ކުރެވިއްޖެނަމަ،

އވެ.
ފާހަގަކުރެވިފައިވެ ެ
ޑިޕަރޓްމަންޓް

އޮފް

އެގޮތުން،

ކުށެއްގެ

ޖުވެނައިލް

ހމުތުގައި
ތު ު

ޖަސްޓިސްއަށް

ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ

އެކުއްޖާއާއި

ނވަތަ
ު

ގުޅުންހުރި

ހައްޔަރު

އ
މަޢުލޫމާތުތަ ް

ނ
އ ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުގައި ނެތްކަ ް
ހިއްސާކުރުންފަދަ މަޢުލޫމާތުތަ ް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
6.2.3

ހ
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައިތިބޭ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށް ،ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެ ޭ
މށް އިނގެރޭސި އަދި
ތތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް އަންގައިދިނު ަ
ގޮތްތަކާއި ،ލިބިދޭ އިނާޔަ ް
ށ އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ބަންގްލަދޭޝް ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮ ް

6.2.4

ށ
ލމާތު ސާފުކޮ ް
ތގައި ގުޅަންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ މަޢު ޫ
ކަސްޓޯޑިއަލަށް ގެންނަ މީހުންގެ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ކުއްލި ޙާލަ ު
އެ މީހެއްގެ ފޯމު ސެޓުގައި ހިމަނާފައިވާކަމާ މީގެއިތުރުން ،ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމުގައި ހައްޔަރުކުރި
ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ހައްޔަރު ކުރި ތާރީޚާއި ،ހައްޔަރުކުރި އޮފިސަރގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ހައްޔަރުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ
ޚއި ،ގަޑިއ ،ސޮއި
ގއި ބަންދު މީހާގެ ނަމާއި ،ތާރީ ާ
އން ަ
ތަފްޞީލް އަދި ހައްޔަރު ކުރެވުނު ސަބަބު ބަންދު މީހާއަށް ަ
އވެ.
ނ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެ ެ
މ ް
އވާކަން ލިޔެކިއުންތައް ބެލިބެލު ު
އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފަ ި

6.2.5

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއް ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި މި
ރނީ އެހެން ބަންދު
މ ފަރާތްތަކާއި މެދުވެސް ޢަމަލުކު ަ
ޒމެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމާއިި ،
އންތި ާ
ފަރާތްތަކަށް ވަކި ތަފާތު ި
ޒފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
މީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށްކަން މުވައް ަ
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6.2.6

ފއަރ ޔުނިޓްގައި
ހންނަށް ކިޔަން އެނގޭނެހެން ވެލް ެ
ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުތަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީ ު
ބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހރުކޮށްފައިހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ެ
ނނާނެހެން ަ
ނނަށް ފެ ް
ބަންދުމީހު ް

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
އ މި
ގ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
ލހުން ެ
 .10މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފު ު
ލގައި އުމުރުން  18އަހަރުން ދަށުގެ
ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނާއިމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ ޢުޞޫ ު
ނން.
ތ ކަސްޓޯޑިއަލް އެސް.އޯ.ޕީއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހިމެ ު
ކުޑަކުދިންނާމެދު އަމަލުކުރާނެގޮ ް
ޝނުގެ
މސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ސްޓޭ ަ
ހންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 6ހައެއް) ަ
 .11މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލު ު
ކން
ކޅެދުންތެރިކަންހުރި ފަރާތްތަކެއް ަ
ނފްސާނީ ނު ު
ޖސްމާނީ ނުވަތަ ަ
ރތްތަކަކީ ި
ގންނަ ފަ ާ
ބަންދަށް ެ
ގތުގެ
ނނަ ފަރާތަކާމެދު ޢަމަލު ކުރާނެ ޮ
ނފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް
ވތަ ަ
ދެނެގަނެ ،ޖިސްމާނީ ނު ަ
އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ،އެފަރާތްތައް ގޮޅިތަކުގައި ބަންދުކުރާނަމަ އެފަދަ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

 6.3އިންސްޕެކްޝަން
6.3.1

ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ވަކި ހާއްސަ އިންޓަރނަލް އިންސްޕެކްޝަން މެކޭނިޒަމްއެއް ޤާއިމުވެފައިވާކަމަށާއި ،މުއައްސަސާގެ
ފަރާތުން

ދިމާވާ

ހާދިސާތަކާ

ގުޅިގެން

ޕްރޮފެޝަނަލް

ޓންޑަރޑް
ސް ޭ

ކޮމާންޑް

(ޕީ.އެސް.ޑީ)ގެ

ނ
ފަރާތު ް

އވެއެވެ.
ޒިޔާރަތްކުރާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފަ ި
6.3.2

ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ގޮޅިތަކުގެ ކެމެރާތަކަށް ގެއްލުންދީގެން ޕީ.އެސް.ޑީން ޒިޔާރަތްކޮށް
އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކަސްޓޯޑިއަލާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތއް ބެލިބެލުމުން ާ
އވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުން ަ
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފަ ި

ތނުގެ
ތއްބާ ތަން ަ
ބންދުގައި މީހުން ބައި ި
އލޭގޮތަށް ަ
ވންކަން ގެ ް
 6.3.3މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިނި ަ
ޒކުރާ އޮފިސަރުންނަކީ ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ
ޙާލަތު ދެނެގަނެ ،ޤާނޫނު ތަންފީ ު
އަސާސީ ދައުރު އަދާކުރައްވާ ފަރާތްކަމުން ،ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މުޖުތަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ
ރއެޅުމުގެގޮތުން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ
މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ބާ ު
ޝނަލް ކޮމާންޑްއިން ޒިޔާރަތްކޮށް އެޒިޔާރަތްތަކުގެ ރިޕޯޓް އެ އިދާރާއަކާ ޙިއްޞާ
ލހުންގެ ޕްރޮފެ ަ
ނށް ފު ު
ތަންތަ ަ
ނމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި
ކުރުމަށް  2016ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވީ ަ
ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ޕީ.އެސް.ޑީން ޒިޔާރަތްނުކުރާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ
މޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ފަރާތްތަކުންނާއި މުވައްޒަފުން ަ

 6.4ޑިސިޕްލިނަރީ ޕްރޮސީޖަރ
6.4.1

ބަންދުގައި

ތބޭ
ި

ނ
ކ ް
ފަރާތްތަ ު

ކަސްޓޯޑިއަލުގައި

ކުރުންމަނާކޮށްފިނަމަ

ތ
ނުވަ ަ

ގޮޅިތެރޭގައި

ނ
ހަމަނުޖެހު ް

ހންނާ ވަކިން ޖަލު 2ގައި ބައިތިއްބާކަމާ އަދި އެ މީހެއްގެ ޢަމަލުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު،
ބންދު މީ ު
ހިންގައިފިނަމައެހެން ަ
ނ
ނ އެ މީހަކު ހުރި ގޮޅިއަކަށް ބަދަލުކުރާކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
ޢަމަލުތައް ރަނގަޅުވުމުން އަލު ް
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އގެ ސެލްލޮގްގައާއި ހާދިސާ ރިޕޯޓުގައި ލިޔާކަން
ށ ވަކިން ބަހައްޓާނަމަ އެ މީހެ ް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި ،މިގޮތަ ް
ގކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބލުމުން ކޮމިޝަނަށްވެސް ފާހަ ަ
ލ ެ
މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިއުންތައް ބެ ި
ބނަމަ،
ޑއަޅާފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މީހުން ތި ި
ނދުކުރުމަށް ކަނ ަ
ކގައި މީހުން ބަ ް
މީގެއިތުރުންވެސް ،އެހެން ގޮޅިތަ ު
އވެއެވެ.
ފއިވާ މަޢުލޫމަތުން ފާހަގަކުރެވިފަ ި
ބހައްޓާކަމަށް މި ފަރާތްތަކުން ދީ ަ
ޖަލު 2ގައި އެ ބަންދު މީހަކު ަ
6.4.2

ތކާއި ،ރިމާންޑް
ތ ަ
މ ތަންފީދުކުރަމުންގެންދާ ފަރާ ް
އން ހުކު ް
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ ި
ގ
ބަންދު ފަރާތްތައް މި ޖަލުގެ ގޮޅިތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ގިނަ ގެއްލުންތަކެއްދެމުން ގެންދާކަމާއި ،އެގޮތުން ގޮޅިތަކު ެ
ނ
ބލުމު ް
ނން ބެލި ެ
ހދިސާތައް ހިނގާފައި ހުރިކަން ކޮމިޝަ ު
ކެމެރާތަކާއި ،ފާޚާނާތަށިތަކަށް ގެއްލުންދިނުންފަދަ ާ
ބ
ބންދުގައި ތި ޭ
ފއިވާ ހާދިސާ ރިޕޯޓުތަކުގައި ަ
ހލަތްތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް ަ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިފަދަ ާ
އވެއެވެ.
މން ފާހަގަކުރެވިފަ ި
ފަރާތްތަކަށް ނަސޭހަތްދީ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލު ު

 6.5ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުޞޫލު
6.5.1

މި

ކަސްޓޯޑިއަލުގައި

ދގައި
ބަން ު

ތިބޭ

ތތައް
ފަރާ ް

ޝކުވާ
ަ

ހުށަހެޅުމަށް

ވަކި

ނިޒާމެއް

ޚއްސަ
ާ

ވސް ސިޓީގެ ޒަރީޢާއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި
ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާކަމާއި ،ނަމަ ެ
އ
ނގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާ ި
ހ ް
އެކަމަށް ވަކި ފޯމެއް ޚާއްޞަކުރެވިފައިނެތްކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ި
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
6.5.2

ފސަރުން ގާތުގައި
ނނަމަ ޑިއުޓީ އޮ ި
ށހަޅަން ބޭނު ް
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތެއް ޝަކުވާއެއް ހު ަ
ނ ސިސްޓަމްގައި
ރއިން ޞިއްހީކަމެއްނަމަ އެކަ ް
ވސް ،ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގެ ތެ ެ
އެކަމެއް ހުށަހެޅޭނެކަމާ ނަމަ ެ
އވެއެވެ.
މން ފާހަގަކުރެވިފަ ި
ރެކޯޑްކުރާކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލު ު

6.5.3

ނ
ދވުމުގެ ސަބަބު ް
އދޭ އެދުންތަށް މުވައްޒަފުން މަ ު
ހން ެ
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް އަނގަބަ ު
އތަކުގެ ތެރެއިން
ނތަ ް
ގއި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން އެދޭކަ ް
ސިސްޓަމް ސެލްލޮގްގައި ރެކޯޑްނުކުރެވޭކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ބަންދު ަ
އ
ރވާ ފަރާތްތަކާ ި
ހންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެ ި
ތއް ކޮށްދޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ި
ކަސްޓޯޑިއަލުން ކޮށްދެވޭކަންތައް ަ
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

6.5.4

ހން އިދާރާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ގަނޑާއި ގަލަން
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް އެހެނި ެ
ވކަމާއި ،މިގޮތަށް
މތުދީފައި ާ
ރވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫ ާ
ހންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެ ި
ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ި
ގަނޑާއި ގަލަން ހޯދުމަށް އެދިގެން ( 3ތިނެއް) ނުވަތަ ( 2ދޭއް) ދުވަސްވާކަމަށް ބަންދުގައި ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކުން
އކަން ވެލްފެއަރ
އ ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ލިޔުމަށް ގަނޑާއި ގަލަން ދިނުމަށްފަހު ެ
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .ބަންދުގަ ި
ޑިއުޓީ ލޮގްގައި ރެކޯޑްކުރާކަމާއި ،އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކުގައި ހަޑިހުތުރު ބަސްތައް ހިމެނޭނަމަ އެ ސިޓީއެއް
ނުފޮނުވާކަމާއި،

ފނުވާ
ނޮ ު

ސިޓީތައް

ޑިއުޓީ

ރިޕޯޓުގައި

ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން

ލިޔެކިޔުންތައް

ނ
ބެލިބެލުމު ް

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދި ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް
ޕްރިޒަނަރސް (ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)ގެ އާންމު ޤާއިދާގެ  57ގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި
ޤައިދީންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައި އޮންނަވާއެވެ .ޤާއިދާ
ނަންބަރު  56ގެ  4ވަނަ މާއްދާގައު ބަޔާންކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޤައިދީއެއް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ
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ގުޅިގެން ނުވަތަ އެދޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން އޭނާއާ ދެކޮޅުވެރިވެ ނުވަތަ ބިރުދައްކާ ނުވަތަ ޝަކުވާ
ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުރަނގަޅު ނަތީޖާއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިގެން ނުވާނެއެވެ.
6.5.5

ގ ޝަކުވާ ގިނަ
ލބުނުކަމުގެ ލިޔުން ނުލިބޭކަމު ެ
ތތައް އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީތައް ި
ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާ ް
ވއެވެ.
ށ މުވައައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައި ެ
މ ް
ރތުން ލިބޭކަ ަ
ބަންދުމީހުންގެ ފަ ާ

ނ
ޞއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ޝަކުވާލިބޭކަމަށާއި ،އެގޮތުން ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކު ް
ތތަކުން ި
 6.5.6ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާ ް
ކން ލަސްވާކަމުގެ
ރފަރކުރުމުން ނަތީޖާތަކާއެކު ދެއް ު
ށފަހު އޭގެ ނަތީޖާއާކު ދެއްކުމަށް ި
ލަސްވުމާއި ،ޓެސްޓްތައް ހެދުމަ ް
ޢލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ނ މަ ު
ހރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކު ް
ށ ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ަ
ޝަކުވާ ލިބޭކަމަ ް
މީގެއިތުރުން ،ލިޔުމުން ކަސްޓޯޑިއަލަށް ހުށަހަޅާ ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ލިޔުމުން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް
ނ
ތއް ބެލިބެލުމު ް
ވ މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުން ަ
ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައި ާ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތށް އަންގާ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި
ނންމިގޮތް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާ ަ
ހށަހަޅައިފިނަމަ އެކަން ި
ކ ޝަކުވާ ު
 6.5.7ބަންދުގައި ހުރި މީހަ ު
ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް  2016ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް މިކަމަށް އެދެވޭ އިސްލާހެއް
އައިސްފައިނުވާކަން މި އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
 .12މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،މި ސްޓޭޝަންގައި ތިބޭ ބަންދު މީހުން
ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ފޯމުތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް އެ ރައްދުވާ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ރައްދުވިކަން
ޔކިޔުމުން
ނުވަތަ ރައްދުނުވިކަމުގެ ލިޔުން ،އެ ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅި ބަންދު މީހާއަށް ލިބުނުކަން ލި ެ
ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 6.6ބަންދުގައިވާ މީހުން ގިންތިކުރުން
6.6.1

ތ ކުރެވެނީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަދި 18
ނ ި
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަށް ހަމައެކަނި ގި ް
ތކުން ދީފައިވާ
ށ ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް ަ
އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންކަމަ ް
ގންތި ކުރުމުގައި
ރތްތައް ި
ބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ބަންދުގައި ތިބޭ ފަ ާ
ޝނުން ެ
މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމި ަ
ސޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ
ދަތިވަނީ ކަސްޓޯޑިއަލުގައި އެވަރުގެ ޖާގައެއް ނެތުމުންކަމަށް ކަ ް
ށ
ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތަ ް
ތ
ކން އަދި ބޮޑެ ި
ހންނާ ވަ ި
ށ ބޮޑެތި މީ ު
އ ގޮޅިތަކަށް ލުމަށާއި ،ކުޑަކުދިން ބޭއްތިބުމަ ް
ނުވަތަ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލާފަ ި
ނށް ޚާއްޞަކޮށް
ނގޮތަށް ވަކި ޚާއްޞަ ގޮޅިއެއް ހެދުމަށާއި މިގޮތަށް ކުޑަކުދިން ަ
މީހުންގެ ޚަރަކާތްތައް ނުފެން ަ
ނ ކުޑަ ކުށްތައް
ނވޭ ކުދިންނާއި ނުރައްކާތެރިކަ ް
ގ ެ
ކށްގެން ެ
ހަދާގޮޅިއެއްގައި ،ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑެތި ކުށްތައް ޮ
ކޮށްގެން ގެނެވޭ ކުދިން ވަކިން ބޭތިއްބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް  2015ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރުގައި
ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

dam
22

6.6.2

ށ ޚާއްސަ ގޮޅިތައް މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ހުރިކަން
ދށުގެ ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރުމަ ް
އަންހެނުންނާއި  18އަހަރުން ަ
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަގަ ު
ކޮމިޝަނުން ބެ ި

6.6.3

މި ކަސްޓޯޑިއަލަށް ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި ހުކުމާއި ރިމާންޑް ބަންދު މީހުން އެއްގޮޅިއެއްގައި ތިބިކަމާ އަދި
ގމުގައި އިސްކޮށް
ލބެލުމުންނާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ހިން ު
ޝނުން ބެ ި
އއްގައި ތިބިކަން ކޮމި ަ
އެކިކުށްތަކުގެ އެމީހުން އެއްގޮޅި ެ
ވއެވެ.
އވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައި ެ
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފަ ި
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު)ގެ  56މާއްދާގެ
(ރ)ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި އެމީހަކު ކުރި ކުށުގެ ބާވަތާއި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ގިންތި
ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
އަދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދި ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް
ޕްރިޒަނަރސް (ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)ގެ އާންމު ޤާއިދާގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި
ޤައިދީންކުރެ އެކި ގިންތީގެ ޤައިދީން ބައިތިއްބަންވާނީ ވަކިވަކިޖަލުތަކުގައެވެ .ނުވަތަ އެއް
ޖަލެއްގެ ވަކިން ހުންނަ ބައިތަކުގައެވެ .މިގޮތުން ގިންތި ކުރުމުގައި ޤައިދީންގެ ޖިންސަށް،
އުމުރަށް ،ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ،ބަންދު ކުރެވުނު ސަބަބު ނުވަތަ ބަންދުގެ ބާވަތަށާއި އަދި ޤައިދީއަށް
ދޭންޖެހޭ ފަރުވާގެ ބާވަތަށް ބަލަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

6.6.4

ކގައި ތިބިކަމާއި،
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ޓެރަރިޒަމް ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތަށް ޖަލު 2ގެ ގޮޅިތަ ު
ތ އެ ފަރާތްތައް
ތތަކަކަށް ނުވާ ީ
އޭގެތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ އެހެން މީހުންނާއެއްކޮށް ގޮޅީގައި ބައިތިއްބޭނެ ފަރާ ް
ވ
އ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައި ާ
މށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގަ ި
އެކަނި ގޮޅީގައި ބައިތިއްބާކަ ަ
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބލިބެލުމުންނާއ ާ
ނން ެ
މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަ ު

6.6.5

ތ
ކމާއި ،މި ފަރާ ް
ޕ ޕެރަލައިޒް'ވާ ބަންދުމީހެއް ހުރި ަ
މި ކަސްޓޯޑިއަލަށް ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި ޖަލު 2ގައި 'ސްލީ ް
ބ
ތ ި
ށ ބަންދުގައި ި
މން އުނދަގޫވާކަމަ ް
ހއް ހުރިއިރު ގޮޅީގައި ދެމީހުން ތިބެން ޖެހު ު
ހުރި ގޮޅީގައި އިތުރު ބަންދުމީ ެ
ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،އެ ފަރާތުގެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން އެފަދަ ގޮޅިއެއްގައި ދެމީހުން
ށވެސް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ތިބުމަށް އުނދަގޫވާކަމަ ް

 .7ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް
 7.1ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމާއި ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
7.1.1

މންގެންދިޔަ 10
އ ދެ ު
އލީ ބައްދަލުވުމުގެ ބަދަލުގަ ި
ކޮވިޑް19-އާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތުގެ ފަރާތުން ޢާ ި
ފއިވާކަމާއި ،އޭގެ
ނ ކޯލު  1ޑިސެންބަރު 2021އިން ފެށިގެން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ަ
ލ ފޯ ު
(ދިހައެއް) މިނެޓުގެ އާއި ީ
ށ
މގައި އިސްކޮ ް
މންދާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގު ު
ލ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެ ު
ބަދަލުގައި ޒިޔާރަތްކޮށްގެނެ އާއި ީ
ތދީފައިވެއެވެ.
މ ު
ދގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫ ާ
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ބަން ު

7.1.2

މ
ލހުންގެ އާން ު
ދނީ ފު ު
ތތަކަށް އާއިލީ ބައްދަލުވުން ފޯރުކޮށް ެ
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާ ް
ފރުކޮށްދޭކަމަށް
ހރު ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރަށް ޯ
ނ ހަފްތާއަކު ( 1އެކެއް) ފަ ަ
ތ ް
ގަވާއިދާއެއްގޮތަށްކަމާއި ،އެގޮ ު
ލމާތުދީފައިވެއެވެ.
ޢ ޫ
ރތްތަކުން މަ ު
ބންދުގައި ތިބި ފަ ާ
ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ަ

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

am
23

އެގޮތުން ،އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ބައްދަލުވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުން އެ
ވ
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައި ާ
ބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ެ
7.1.3

ދސީންނަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލީ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތާއި ،ރާއްޖޭން
މި ސްޓޭޝަނުގައި ބަންދުކުރާ ބި ޭ
ނ
ރވާ ފަރާތްތަކު ް
ޞތު ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެ ި
ނ ކޯލު ކުރުމުގެ ފުރު ަ
ބޭރަށް ފޯ ު
މަޢުލޫމާތުދީފައިވާއިރު

ށ
ތ ް
މިގޮ ަ

ގުޅުމުގެ

ށ
ފުރުޞަތުދޭކަމަ ް

ތބި
ބަންދު ި

ބައެއް

ދސީ
ބި ޭ

ފަރާތަކުން

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ލގްގައި ފޯނު ކޯލު
ނ ދިނުމަށްފަހު ސިސްޓަމް ސެލް ޮ
ނ ކޯލު އަދި އާއިލީ ބައްދަލުވު ް
ރތްތަކަށް ފޯ ު
ތބޭ ފަ ާ
 7.1.4ބަންދުގައި ި
އވެ.
ނ ވަގުތާއި އަދި ހޭދަވިގޮތް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެ ެ
ދިން ތާރީޚާއި ،ފޯނު ކޯލު ދެވު ު
7.1.5

ރ
ތކުގައި ބިއްލޫ ި
ދއް) ކޮޓަރި ހުރިކަމާއި ،މިކޮޓަރި ަ
މށް ޭ ( 2
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި އާއިލީ ބައްދަލުވާއި ފޯނުކޯލު ދިނު ަ
ށ
ހންނާ ފޯނު މެދުވެރިކޮ ް
ތތަކާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލީ މީ ު
ތބޭ ފަރާ ް
ގން ބަންދުގައި ި
ގަނޑުގެ ދެފަރާތުގައި ތިބި ެ
ވއެވެ.
އވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައި ެ
ލބެލުމުންނާއި މުވައްޒަފުން ދީފަ ި
ވާހަކަދެއްކޭކަން ކޮމިޝަނުން ބެ ި

7.1.6

ނ ފަރާތްތަކުން
ހން ަ
އާއިލީ ބައްދަލުވުމާއި ފޯނުކޯލުދޭ ކޮޓަރިތަކުގައި ކެމެރާ ހަރުކުވިފައި ހުންނަކަމާއި ބަންދުގައި ު
ތއް ކުރިއަށްދާއިރު އޮފިސަރަކު ސްޕަވައިޒްކުރުމަށް
ފޯނުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް ރެކޯޑްކުރެވޭކަމާ އަދި ބައްދަލުވުން ަ
މތުދީފައިވެއެވެ.
ހުންނަކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫ ާ

ކށް ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެނީ މުޞްޙަފްކަމާއި ،އާއިލާއަށް ގުޅައިގެން ނޫސް
 7.1.7ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަ ަ
ބ
މަޖައްލާ އަދި ފޮތް ގެނެވޭނެކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ބަންދުގައި ތި ި
ދފައިވެއެވެ.
ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ީ

 7.2ވަކީލް ބައްދަލުވުން
7.2.1

ހއްދުގައިކަމާއި،
ދނީ ޖަލު 2ގެ ބޭރުގެ އޮންނަ ހުސް ސަރަ ަ
ދލުވުންތައް ކުރިއަށްގެން ަ
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ވަކީލް ބައް ަ
ފރާތްތަކާއި ވަކީލުން ދައްކާވާހަކަ އަޑުނީވޭގޮތަށް ޖަލު 2ގެ ޑިއުޓީ ޕޯސްޓްއިން
ތބޭ ަ
މިތަނުގައި ބަންދުގައި ި
އ
ސްޕަވައިޒްކުރާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާ ި
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަގަ ު
ކޮމިޝަނުން ބެ ި

7.2.2

ވަކީލް އައްޔަނުކުރުމަށް ބަންދުގައި ހުންނަ ފަރާތުން އެދުމުން އެފަރާތަށް ފޯނުކޯލެއްދޭކަމާއި ،ވަކީލް ބައްދަލުވުމަށް
އެދި ފޯމުފުރައި ހަވާލުކުރުމުން އެ ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައިދޭކަމާއި ،މި ލިޔެކިޔުންތައް ސިސްޓަމްގައި
ފއިވެއެވެ.
ދފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވި ަ
ނނާއި މުވައްޒަފުން ީ
ރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމު ް

7.2.3

ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި ތަހުޤީޤު މަރުހަލާގައި ސުވާލުކުރާއިރު އެ ބަންދުމީހެއް އައްޔަންކުރާ ވަކީލަކަށް
ލމާތުދީފައިވެއެވެ.
ބ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުން މަޢު ޫ
ތ ި
ބައިވެރިވެވޭކަމަށް ބަންދުގައި ި

 7.3ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުން
ށ
ށން އެހެންގޮތަކަ ް
ނބަރު ( 14/2013ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު)ގެ  65ވަނަ މާއްދާގައި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
 7.3.1ޤާނޫނު ނަ ް
ދނަމަ
ގން ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރަށް މޫސުން ތަން ޭ
ކ މަދުވެ ެ
ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު ،މަސައްކަތް ނުކުރާ ޤައިދީން ދުވާލަ ު
އ
މއި ،ބަންދުގަ ި
ރންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ ާ
ރށް ނެ ެ
ނން ބޭ ަ
ނދުކޮށްފައިވާ ތަ ު
ކަސްރަތުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ބަ ް
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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ނ
ނމަ ދުވާލަކު  1ގަޑިއިރު ގޮޅިން ބޭރުގައި ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް ކޮމިޝަނު ް
ދ ަ
ތިބޭ ފަރާތްތައް މޫސުންތަން ޭ
ޅމަށް އިސްލާޙެއް
 2016 ،2015ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް ،އެކަށީގެންވާވަރަށް މި ހުށަހެ ު
ނާންކަން  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޒިޔާރަތާއި އަދި  2021ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތތައް ހިނގާ ކަސްރަތަށް ނެރެހެދުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރަނީ ފުލުހުންގެ ޢާއްމު ޤަވާއިދުގައިވާ
 7.3.2ބަންދުގައި ތިބި ފަރާ ް
ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް
ކސްރަތުކުރުމަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ކޮންމެ ގޮޅިއެއް
ތތައް ހިނގާ ަ
ނދުގައި ތިބޭ ފަރާ ް
މަޢުލޫމާތުދީފައިވީނަމަވެސް ،ބަ ް
ކސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ
ކން ަ
ވހު ( 30ތިރީސް) މިނެޓަށް ަ
ނެރެނީ ހަފްތާއަކު ( 2ދޭއް) ދު ަ
ދފައިވެއެވެ.
ރތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ީ
ތބި ފަ ާ
ފަރާތްތަކާއި ބަންދުގައި ި
7.3.3

ގ ކަސްރަތުކުރުމަށް ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި ނެރޭ ކޮށްޓަކީ
ތތަށް ހިނ ާ
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާ ް
ރމަށް ބަންދުގައި
ނންނަކަމާއި ،ހިނގާ ކަސްރަތުކު ު
ތނެއް ޫ
ތން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ަ
ގ ު
ނަރުދާތަށް ހަލާކުވެ ސަލާމަތީ ޮ
ބބުން ބިޑި އަޅުވައިގެން ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް
ތށް ނެރޭއިރު އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން ނެތުމުގެ ސަ ަ
ތިބޭ ފަރާތް ަ
ނެރޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

7.3.4

ގ
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަށް ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް ނެރުމަށް އަލަށް ހަދަމުންގެންދާ ކޮށީ ެ
މަސައްކަތުގެ ( 90ނުވަދިހަ) އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް
ދ ފުޅާ މިނުގައި
މނުގައި ( 40ސާޅީސް) ފޫޓް އަ ި
ގ ި
ލމާތުދީފައިވެއެވެ .މިތަނަކީ ދި ު
ނ މަޢު ޫ
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކު ް
( 24ސައުވީސް) ފޫޓު ހުރިތަނެއްކަމާއި ،މިތަން ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ދަގަނޑު ހޮޅިންކަމާ އަދި މިތަނުގައި
އ
މށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގަ ި
ނންކުރަން ފެށޭނެކަ ަ
ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާތަށް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ބޭ ު
ތރުން ،އަލަށް ތައްޔާރުކުރާ ހިނގާ ކަސްރަތުކުރާ
އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މީގެއި ު
ށ ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ
ތށް ނެރޭއިރު ބިޑި ނާޅުވާނެކަމަ ް
ތ ަ
ތބޭ ފަރާ ް
ކޮށްޓަށް ބަންދުގައި ި
ދފައިވެއެވެ.
ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ީ

7.3.5

މި

ސްޓޭޝަނުގައި

ރތުކުރުމަށްފަހު އެކަން ސިސްޓަމް ސެލް
އ ތިބޭ ފަރާތްތައް ހިނގާ ކަސް ަ
ބންދުގަ ި
ަ

ލޮގްގައި

ހ
ރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެގޮތުން ހިނގަން ނެރުނު ދުވަހާއި ،ހިނގަން ނެރުނު ގަޑިއާއި ހިނގައި ނިންމުމަށްފަ ު
ވެއްދި ގަޑި ރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 .8ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
 8.1ޞިއްޙީ ޙާލަތު ދެނެގަތުން
8.1.1

ދ
ކށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ "ދޫނި ޫ
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަ ަ
ކްލިނިކް"އަށް އިތުރު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައި ނުވާކަމާއި ،އެގޮތުން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ،މި ކްލިނިކްގައި ބަލިމީހުން
ށ ކުއްލިޙާލަތުގައި
ނ ް
ކމާއި ،އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކޮޓަރިއަކާއި ،ބަންދު މީހުން ަ
ބެލުމަށް ( 2ދޭއް) ކޮޓަރިހުރި ަ
ކއި ،ބޭސް ރައްކާކުރުމަށް ޚާއްސަ ކޮޓަރިއަކާއި،
ބނުންކުރާނެ ކޮޓަރިއަކާއި ،ވޯޑަ ާ
ފަރުވާއެއް ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ ޭ
ދ ރިސެޕްޝަނެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ދ މީހުން މަޑުކުރުމަށް ތަނަކާ އަ ި
ބން ު
ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ގެންނަ ަ

8.1.2

ށ
ށއި ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްސަ ވޯޑެއް ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ފިރިހެނުންނަ ް
މި ކްލިނިކްގައި އަންހެނުންނަ ާ
ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ބައި ސްޓޮކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާކައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ބައިގައި ( 3ތިނެއް)

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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ބނުންކުރަނީ ކުއްލި ޞިއްޙީ
މގެއިތުރުން ،މިތަން ޭ
ލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެީ .
އެނދު ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެ ި
ހނަމަކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުންދީފައިވެއެވެ.
ޙާލަތެއްގައި ބަންދު މީހަކު ގާތުންބަލައި މޮނިޓަރކުރަން ޖެ ޭ
ނ
މށް ހުންނަ ( 2ދޭއް) ކޮޓަރީގެ ތެރެއިން ( 1އެކެއް) ކޮޓަރި ބޭނުންކުރަ ީ
އަދިއެހެންމެ ،ބަލިމީހުން ބެލު ަ
ނ މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ނަރުހުންކަންވެސް މި ފަރާތްތަކު ް
8.1.3

މނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގައި
މި ކްލިނަކަކީ  2008ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ  11ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކްލިނިކެއްކަން  2018ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތުގައި
ކ
ފާހަގަކުރެވިފައި ވާފަދައިން  2021އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،މި ކްލިނިކަ ީ
ރ ޑޮކްޓަރުންނާއި
ތނެއްކަމާއި ،މި ތަނުގައި މަސައްކަތްކު ާ
ބލަހައްޓާ ަ
ފުލުހުންގެ މެޑިކަލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ަ
ނަރުހުންގެ

އތައްވެސް
ކަންތަ ް

ނ
ބަލަހައްޓަ ީ

އެ

ނ
ކ ް
ފަރާތުން ަ

ކްލިނިކްގައި

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުން

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ހން ކުރިން މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަކަމާ ނަމަވެސް
 8.1.4ދޫނިދޫ ކްލިނިކްގައި ( 2ދޭއް) ޑޮކްޓަރުންނާއި ( 4ހަތަރެއް) ނަރު ު
މސައްކަތްކުރުމަށް ދ .ވާނީ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ
ޓރާއި ( 1އެކެއް) ނަރުހުން ަ
މީގެތެރެއިން ( 1އެކެއް) ޑޮކް ަ
ނ މިހާރު ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރަނީ ( 1އެކެއް) ޑޮކްޓަރުންކަން ،ކްލިނިކްގައި
ބ ް
ސެންޓަރަށް ފޮނުވުމުގެ ސަބަ ު
ސ
ކއް) ނަރުހު ް
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ( 1އެކެއް) ޑޮކްޓަރާއި ( 1އެ ެ
ދފައިވެއެވެ.
ޗުއްޓީގައި ތިބިކަންވެސް މި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ީ
8.1.5

ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ޑޮކްޓަރެއް ސްޓޭޝަންވެ މަސައްކަތް ނުކުރިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް
ނޫސަންދައިގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޑިކަލް އޮފިސަރެއް ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ
ދ މީހުން ބަލާކަން
ބ ބަން ު
ކށްފައިތި ޭ
ގއި ނަން ނޯޓު ޮ
އށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެވަގުތެއް ަ
ހެނދުނު ދޫނިދޫ ަ
ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު 12:00އާ
މށް ފާހަގަކުރެވޭ
ދ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ( 15ފަނަރަ) މީހުން ބަލާކަމާއި ،ޙާލުބޮޑުކަ ަ
ހަމައަށް ބަލިމީހުން ބަލާކަމާ އަ ި
މީހުންނަށް އިސްކަންދޭކަމާއި ،ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެދޭ އެންމެން ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ދައްކައި އެއްކޮށް ނިމޭކަން
ވއެވެ.
މި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފައި ެ

8.1.6

ނޫސަންދައިގެ ޑޮކްޓަރެއް ކްލިނިކަށް ޒިޔާރަތް ކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް ތަނުގައި ސްޓޭޝަންވެފަ ޑޮކްޓަރެއް ނެތުމުން
ދަތިވާކަންވެސް ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .ޑޮކްޓަރެއް ކްލިނިކްގައި ސްޓޭޝަންވެ
ނ
ހކަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި ވަގުތުން އެޓެންޑްވާ ެ
ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބަންދު މީ ަ
ރ ޒިޔަރާތްތަކުގައި ފާހަގަކުރެވި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ
މޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކު ާ
ދތިވާކަމަކީ ކޮ ި
މީހަކުނެތުމުން ަ
ނސްފައިވާކަމެކެވެ.
ސަމާލުކަމަށް ކޮމިޝަނުން ގެ ެ
ދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދި ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް
ޕްރިޒަނަރސް (ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް)ގެ އާންމު ޤާއިދާގެ  25ގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި
ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޓީމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ޚާއްސަ ޚިދުމަތްތެރިން
ތިބެންވާނެއެވެ .އަދި ޚިދުމަތްތެރިންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވެންވާނެއެވެ .އަދި
ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްވެސް ދަތުގެ ފަރުވާ ދިނުމަށް ހުއްދަ އޮތް ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންވާނެއެވެ.

ޔރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
ޑއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒި ާ
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯ ި

dat
26

8.1.7

ހންގެ ލިސްޓެއް
ކޓަރަށް ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ މީ ު
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑޮ ް
ޞއްޙީ ކަންކަމަށް
ި
މހާ
ދ މީހަކަށް "ބަންދުގައިވާ ީ
ހ ،ކޮންމެ ބަން ު
ބ ޑިއުޓީ އޮފިސަރުން ނެގުމަށްފަ ު
ޔުނިޓްތަކުގައި ތި ޭ
އެދޭ ފޯމް" ފުރިހަމަކުރާކަމާއި ،މިގޮތަށް ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް އެދޭ މީހުންގަ މަޢުލޫމަތު
އ މަސައްކަތްކުރާ
ކން ކްލިނިކްގަ ި
ހރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ  15ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ަ
ނފެށީ  2021ވަނަ އަ ަ
ބަލަހައްޓަ ް
ނ
ދގައިވާ ފަރާތު ް
މތާއި ،ބަން ު
ވ ފަރާތުގެ މަޢުލޫ ާ
އވެ .މި ފޯމުގައި ،ބަންދުގައި ާ
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެ ެ
ކން ލިޔެކިއުންތައް
އެދޭކަންތައްތަކާއި ،ފޯމާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތްތައް ހިމަނާފައިވާ ަ
އ
ކރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،މި ފޯމުގައި އެ ބަންދު މީހަކު އެދިފައިވާ ކަންތައްތަ ް
މން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ު
ބެލިބެލު ު
ނ ޖެހުމަށްމަށްވެސް
ހއްގެ ނަމާއި ،އެޑްރެސް ،ތާރީޚް ،ސޮއި ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާ ް
ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާނަމަ އެ މީ ެ
ގއި ސޮއިކުރަން
މ ފޯމު ަ
ދއެހެންމެ ،ބަންދުމީހާ ި
ލމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަ ި
ނން ބެލިބެ ު
އިންނަކަން ކޮމިޝަ ު
ނ
ކ ް
އިންކާރުކުރާނަމަ ،އެވަގުތު އެ ބަންދުމީހެއްގެ ހާޒިރުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ހިމަނަންޖެހޭ ަ
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބެލިބެލު ު

8.1.8

މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ޞިއްޙީ ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް ލިޔުމުން އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމާ
މ ކަސްޓޯޑިއަލުގެ
މށް ި
ޑކްޓަރަށް ގެންދަންވާނެކަ ަ
ތ އެފަދަކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ ޮ
ނަމަވެސް ،ފިޓު ޖެހުން ނުވަ ަ
އެސް.އޯ.ޕީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް

މުވައްޒަފުންދީފައިވާ

މަޢުލޫމާތުންނާއި

އ
ލިޔެކިޔުންތަ ް

މން
ބެލިބެލު ު

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
8.1.9

ޞިއްޙީ އެމަޖެންސީ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލީ އުސޫލެއް ލިޔުމުން އެކުލަވާލުމަށް 2016
ށ
ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް ،މި އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގައިވެސް މި ހުށަހެޅުމަ ް
އިސްލާހެއް އައިސްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޞިއްޙީ ކަންކަމަށް އެދޭ ފޯމުތައް އެ ބަންދު މީހެއްގެ ޞިއްޙީ ފައިލުގައި ރައްކާކޮށް
 8.1.10ބަންދުގައި ި
މން
ނތައް ބެލިބެލު ު
ލނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިއު ް
ބަލަހައްޓާކަން ކް ި
ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނރުހުންގެ ޑިއުޓީ
ތަ ،
 8.1.11ދޫނިދޫ ކްލިނިކްގައި ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ ( 2ދޭއް) ނަރުހުންކަމަށްވާ ީ
ނފަޅިއެއްގައި ނަރުހަކު މަސައްކަތް ކުރާނެކަމާއި،
ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ( 2ދޭއް) ދަންފަޅިއަށްކަމާއި ،ކޮންމެ ދަ ް
އންކޯލުގައިކަން ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
އޭގެފަހުގައި ނަރުހުން ތިބެނީ ޮ
އ
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެއްމެމައި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށްވެފައި މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގަ ި
އންމެއެދެވޭގޮތަށް،
ސބަބުން ެ
ަ
ކށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ( 2ދޭއް) ނަރުހުން ތިބުމުގެ
ތިބޭ ފަރާތްތަ ަ
ނ
ނޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމަށްވެސް މި ފަރާތްތަކު ް
އެންމެއެދެވޭ އަވަސްމިނުގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގޮ ް
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
އވެސް މުވައްޒަފެއް
 8.1.12ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަރުހުން ފިޔަވައި ،ކަމާގުޅުން ހުރި ދާއިރާއިން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ އެ ް
ތއްތަކުގައި އުޅެނީ
ގ ކަން ަ
ދ މީހުންނަށް ބޭސް ބެހުމު ެ
ކރާކަމާއި ،ގޮޅިތަކަށްގޮސް ބަން ު
މި ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތް ނު ު
އިދާރީ

މަސައްކަތްކުރާ

2

(ދޭއް)

ވސް
މުވައްޒަފުންކަން ެ

ކްލިނިކްގައި

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުން

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެ މުވައްޒަފުން
ކންގޮސް ބޭސް
ނދު މީހުން ތިބޭ ކޮންމެ ގޮޅިއަކަށް ވަކިވަ ި
ކރަންޖެހޭކަމާއި ،ބަ ް
ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ު
ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައިވެސް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭކަމާ އަދި ގޮޅިތަކުގައި ޑިއުޓީގައި ތިބޭ
ޔރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
ޑއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒި ާ
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯ ި

dim
27

ކން ކްލިނިކްގައި
އޮފިސަރުން މަދުވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެތަނަކަށްގޮސް ޑިއުޓީ އަދާކުރަންވެސް މި މުވައްޒަފުންނަށްޖެހޭ ަ
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތް އެންމެއެދެވޭ
ވސް މިފަރާތްތަކުން
ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ކްލިނިކްގެ ކޮންމެ ދަންފަޅިއަކަށް ( 2ދޭއް) މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާކަމަށް ެ
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ށ
ތތަކަށް ގެންގޮސް ދީފައި ހުންނަ ބޭސްތައް ނުކައި ،ގޮޅިން ބޭރަ ް
 8.1.13ބަންދު މީހުން ކެއުމަށް އެ ފަރާ ް

އުނކާލާފައި

ލމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެ ު
ނން ބެ ި
ހުންނަކަން ކޮމިޝަ ު
ށ
 8.1.14މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށާއި ޞިއްޙީ ތަޙުލީލުތައް ކުރުމަ ް
ވސް މިކަންތައްތަކުގައި މާލެ ނުގެންދެވި ގިނަދުވަސް ހޭދަވާކަން ކްލިނިކްގައި
ނަން ނޯޓުކޮށްފައިވާކަމާ ނަމަ ެ
ށ
ލމުން ކޮމިޝަނަ ް
ތންނާ އަދި ލިޔެކިއުންތައް ބެލިބެ ު
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ،ބަންދު މީހުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާ ު
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ( 38ތިރީސް އަށެއް) މީހުން ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް  2021ވަނަ
ލލުތައް ހެއްދުމަށާ
ށގެން ރިފަރކޮށްފައިވާކަމާ އަދި އެކްސް-ރޭ ނެގުމަށާއި ،ލޭގެ ތަޙު ީ
އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުން ފެ ި
ނ
އދުމަށް ( 14ސާދަ) މީހުން  2021ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުން ފެށިގެ ް
އަދި އެހެނިހެން ތަޙުލީލުތައް ހެ ް
ނ
ނޯޓުކޮށްފައިވާކަ ް

ނ
މުވައްޒަފު ް

ދީފައިވާ

އ
މތުންނާ ި
މަޢުލޫ ާ

ލިޔެކިއުންތައް

ނ
މ ް
ބލިބެލު ު
ެ

ކޮމިޝަނަށް

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ށއި ،ނަފްސާނީ
 8.1.15ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް މީހުން ރިފަރކޮށްފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ތެރޭގައި ކަށީގެ ބަލިތަކަ ާ
ނރުގެ ބަލިތަކަށާއި،
ބލިތަކަށާއިާ ،
ތކަށާއި ،ހަމުގެ ަ
ކންތައް ަ
ހ ބަލިތަކަށާއި ،ދަތުގެ ަ
ބަލިތަކަށާއި ،އޮޕްރޭޝަންތަކާބެ ޭ
ނ ލިޔެކިއުންތައް
ކ ް
ތރެހަށީގެ ބަލިތަކަށާ އަދި ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމުގެ ބަލިތަށް ހިމެނޭ ަ
ލޮލުގެ ޚާއްސަ ބަލިތަކަށާއި ،އެ ެ
ކރެވިފައިވެއެވެ.
މން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ު
ބެލިބެލު ު
ތ
ދއިގައި ތަފާ ު
 8.1.16ދޫނިދޫ ކްލިނިކަކީ ފުލުހުންގެ މެޑިކަލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ ތަނަކަށްވެފައި ،ނޫސަން ަ
ތނުކުރާކަމާއި ،މި
ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުން މަސައްކަތްކުރާއިރު ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް މި ފަރާތްތަކުން ޒިޔާރަ ް
ކްލިނިކަށް ޒިޔާރަތްކުރަނީ ނޫސަންދައިގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޑިކަލް އޮފިސަރއެއްކަން ކްލިނިކްގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ށ
ކ ް
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .ނޫސަންދައިގައި މަސައްކަތްކުރާ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންގެ އެހީތެރިކަން މި ކްލިނި ަ
ލިބޭނަމަ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ބަންދު މީހުން ދެއްކުމުގައި މިހާރު ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަން
ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ނ
ކށް އެ މީހެއްގެ ބައްޔަކާ ގުޅިގެން ވަކި ވައްތަރެއްގެ ކެއުމެއް (ބަލިކޮއްތު) ފޯރުކޮށްދޭ ް
 8.1.17ބަންދުގައި ހުންނަ މީހަ ަ
ދ މީހެއްގެ ބަލި
ޑޮކްޓަރެއް އިރުޝާދުދީފިނަމަ އެ މީހަކަށް ،އިރުޝާދާއެއްގޮތަކަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށާ އަދި ބަން ު
ޙާލަތައް ރިއާޔަތްކޮށް އެ މީހަކަށް ގޮދަޑި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޑޮކްޓަރެއް އިރުޝާދުދީފިނަމަ އެ މީހަކަށް

ގޮދަޑިވެސް

ކރެވިފައިވެއެވެ.
ނށް ފާހަގަ ު
ފޯރުކޮށްދޭކަން ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ކޮމިޝަ ަ
ނށް ފޯރުކޮށްދޭ ކެއުމުގެ މެނޫގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމާއި ،އެގޮތުން އިތުރު
 8.1.18ބަންދު މީހުން ަ
އ
ކމުން ،މެނޫގަ ި
ދފައިވެއެވެ .އެހެން ަ
ލނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ީ
ޗޮއިސްއެއް އިންނަންޖެހޭކަން ކް ި
މނޫގައި ހިމެނުން
ޑކޮށް ހުންނަފަދަ ކެއުމެއްވެސް ެ
ނނަ ނުވަތަ ކުޅިމަ ު
ހިމަނާފައިވާ ކެއުމުގެ އިތުރުން ،ހަވާދުނުލާހު ް
މުޙިއްމުކަންވެސް މިފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
އލި ފަރުވާއެއްދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ފަރާތެއް
 8.1.19މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޞިއްހީ ކު ް
ތމުގެ ސަބަބުން
ގމު އުޅަންދެއް (ވެހިކަލްއެއް) ނެ ު
ނންކުރާނެ އެއް ަ
ށ ގެންދިއުމަށް ބޭ ު
ކ ް
ގޮޅިން ނެރެގެން ދޫނިދޫ ކްލިނި ަ
ޔރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
ޑއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒި ާ
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯ ި

did
28

ވ
ނކަމަށް  2020ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައި ާ
ނގެންދިއުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާ ެ
ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ބަންދުމީހު ް
އހަރުގެ ޒިޔާރަތުގައިވެސް އެކަމަށް އިސްލާޙެއް
ަ
މ
ި
ހގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން
ޒިޔާރަތުގައި މުވައްޒަފުން ފާ ަ
ނނެރެ އެ ފަރާތްތަކަށް
ތރުން ،ބަންދު މީހުން ގޮޅި ް
އައިސްފައިނުވާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މީގެއި ު
ނދެވި ގިނައިރުތަކެއް ވެއްޖެނަމަ އެ ފަރާތްތަކުގެ
ގ ް
ލތްތަކުގައި ނު ެ
ޞިއްޙީ އަވަސް ފަރުވާއަށް ގެންދަންޖެހޭ ހާ ަ
ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 8.1.20ކޮވިޑްގެ ޙާލަތްތާގުޅިގެން މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޞީއްޙީ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ
ނ
ހންޑް ސެނިޓައިޒަރ ،މާސްކް އަދި އަންގި ލިބިފައިވާކަ ް
ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް (ޕީ.ޕީ.އީ)ތަކާއިޭ ،
ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން،
ސާންޕަލް ނަގަންޖެހޭ މީހުންގެ ކައިރިއަށް މުވައްޒަފުންދާނީ ޕީ.ޕީ.އީ ލައިގެންކަމަށްވެސް މި ފަރާތްތްކުން
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ފއިވާ ރަށްރަށުން
 8.1.21ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)އިން ކޮވިޑް19-ގެ ބަލިމަޑުކަން އުޅޭކަމަށް ހާމަކޮށް ަ
ގެންނަ ބަންދު މީހުން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެނެއުމުގެ ކުރިން މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ( 6ހައެއް)
މށް
ވަރަކަށް ދުވަސް ހޭދަކުރާކަމާ ،އެހެންކަމުން އެ މީހަކު ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލަށް ގެނެސް ވަކިން ނުބައިތިއްބާކަ ަ
މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދު މީހުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
 8.1.22ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި އިރު ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް ހެދުމަށް ( 17ސަތާރަ) މީހެއްގެ ސުންކު ނަގާފައިވާކަމާއި،
ނ
ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ،ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއި ް
އ މަސައްކަތްކުރާ
ނ ކްލިނިކްގަ ި
ޙުކުމުގެ މީހުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާއާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް ހަދާނެކަ ް
އވެ.
ނ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެ ެ
މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
ދ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މާލެ ގެންދިއުން
ށ އިތުރުވި ދުވަސްތަކުގައި ބަން ު
 8.1.23ކޮވިޑް19-ގެ ބަލިމަޑުކަން ބޮޑަ ް
އންކޮށް ދެއްކޭތީ ފަސޭހަކަން ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ
ދަތިވިކަމާ ،ނަމަވެސް އޮންލަ ި
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ނށް ފާހަގަ ު
މަޢުލޫމާތުން ކޮމިޝަ ަ
ރ
ކސިންގެ ( 2ދޭއް) ވަނަ ޑޯޒްޖަހައިދޭން އިންދި ާ
ހންނަށް ވެ ް
 8.1.24މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބި ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީ ު
ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި (އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް)ގައި އެދިފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް އަދިވެސް އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް
ހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނށް ފާ ަ
މސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ކޮމިޝަ ަ
ލނިކްގައި ަ
ލިބިފައިނުވާކަން ކް ި

 8.2ބޭސް ދިނުމާއި ،ބޭސް ރައްކާކުރުން
8.2.1

ބސް ސިޓީއަށް ބޭސް ( 1އެކެއް) ދުވަސްތެރޭގައި
ހ ލިޔެދޭ ޭ
ބލުމަށް ފަ ު
ނދު މީހުން ެ
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ޑޮކްޓަރު ބަ ް
ގ ފާމަސީން ބޭސް
ތނު ެ
މސްކޮށްފިނަމަ އެ މީހަކަށް ަ
ތން ބޭސް ފަށަން ޑޮކްޓަރު އިލްތި ާ
ލިބޭކަމަށާއި ނަމަވެސް ވަގު ު
މށް ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން،
ނަގައި ވަގުތުން ފަށާނެކަ ަ
ޓން
ލހުންގެ ބަޖެ ު
ނށް ފު ު
ތބޭ ބިދޭސީން ަ
ނށް އާސަންދައިން ބޭސް ނަގާކަމާއި ،ބަންދުގައި ި
ވހިން ަ
ބަންދުގައި ތިބޭ ދި ެ
ދފައިވެއެވެ.
ޚަރަދުކޮށް ބޭސް ނަގައިދޭކަމަށްވެސް މި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ީ

8.2.2

އ
ނނަ ކެބިނެޓެއްގަ ި
ނނީ ނަރުހުން ތިބޭ ކޮޓަރީގައި ހު ް
ނ ބޭނުންކުރާ ބޭސް ހުން ަ
ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދު މީހު ް
ދ މީހާގެ ނަމާއި،
ކށްފައިކަމާއި ،ކޮންމެ ކޮތަޅެއްގެ ބޭރުގައި ގޮޅި ނަމްބަރާއި ،ބަން ު
ކޮތަޅުތަކުގައި ބަންދުކޮށް ރައްކާ ޮ
ފއިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ބަންދު މީހުންނަށް ބޭސް
ބލުމުން ފާހަގަކުރެވި ަ
އެޑްރެސް ޖަހާފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ބެލި ެ
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އ ކާންވި ބޭސް ކަރުދާސް ގަނޑަކަށް އަޅާ ޕެކްކޮށްފައިވާކަމާއި ،މި ޕެކްގެ ބޭރުގައި
ދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އިރެއްގަ ި
ބަންދު

މީހާގެ

ނަމާއި،

ޑރެސް،
އެ ް

ޔުނިޓް ،ގޮޅި

ބރު
ނަން ަ

ޖަހާފައިވާކަން

ނން
ކޮމިޝަ ު

ނ
ލބެލުމު ް
ބެ ި

ގނޭހެން މި ޕެކްގެ
ދނު ދޭންޖެހޭ ބޭހެއްކަންވެސް އެނ ޭ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ހަމަމިއާއެކު ،ރޭނގަޑު ނުވަތަ ހެނ ު
އ
ބޭރުގައި ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ބަންދު މީހުންނަށް ގަޑިން ގަޑިއަށް ބޭސް ދިނުމަށް ،ބޭސްތަ ް
ޕެކްތަކަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ ނަރުހުންކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމަތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު،
ގކުރެވިފައިވެއެވެ.
ގއިވެސް ނަރުސް އެ މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަ ަ
ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި ވަގުތު ަ
8.2.3

ނމަށްފަހު ،އެކަމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ޝީޓްގައި
ކށް ބޭސް ދި ު
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަ ަ
އ
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،މި ޝީޓްގަ ި
މޝަނަށް ާ
ތއް ބެލިބެލުމުން ކޮ ި
ނޯޓުކޮށްފައިހުރިކަން ލިޔެކިޔުން ަ
ގ ނަން ،ޑޯޒޭޖް،
ބޭސް ނެގި ބްރަދަރގެ ސޮއި ،ބޭސް ދިން ޑިއުޓީ އޮފިސަރގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު ،ދިން ބޭހު ެ
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ހރިކަންވެސް ބެލިބެލުމުން ފާހަގަ ު
އ ު
މންދުރު ،ރޭގަނޑު) ނޯޓުކޮށްފަ ި
ދނުެ ،
ބޭސް ދިން ވަގުތު (ހެނ ު

 8.2.4ބަންދު

މީހާއަށް

ބޭސް

ދީފައިވާގޮތުގެ

ތަފްޞީލް

ހން
އެ ެ

އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ރަނގަޅަށް ރެކޯޑްކޮށް

ނދާކަން ލިޔެކިއުންތައް ބެލިބެލުމުން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި ،ހަމައެހެންމެ ،ޞިއްޙީ
ބަލަހައްޓަމު ް
އެހެނިހެން

ލިޔެކިއުންތަކާއި ،ރެޖިސްޓަރތައް

ރަނގަޅަށް

ނދާކަން
ބަލަހައްޓަމު ް

ނން
ކޮމިޝަ ު

ނ
ލބެލުމު ް
ބެ ި

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
އ
އލުގަ ި
ހންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 6ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ،މި ކަސްޓޯޑި ަ
 .13މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލު ު
ށ ދިމާވާ
ނ ް
ގ ސަބަބުން ބަންދު މީހުން ަ
ސްޓޭޝަންވެ ޑޮކްޓަރެއް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިނެތުމު ެ
ޓންޑްވުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން،
ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި ވަގުތުން އެ ެ
ސ ޯ
ިމ ަކ ް
ޓ ިޑ ައލުުގައި ސްޓޭޝަންވެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ހަމަޖެއްސުން.
ޓޑިއަލުގެ
މސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ،މި ކަސް ޯ
ދމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 6ހައެއް) ަ
ލހުންގެ ޚި ު
 .14މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފު ު
ރތްތަކަށް އެންމެއެދެވޭ އަވަސްމިނުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި
ބަންދުގައި ތިބޭ ފަ ާ
ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ނަރުހުން އިތުރުކުރުން.
ހރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ،މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި
މތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 1އެކެއް) އަ ަ
 .15މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދު ަ
ޞއްހީ ކުއްލި ފަރުވާއެއްދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ފަރާތެއް ގޮޅިން ނެރެގެން
ި
ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް
ބނުންކުރާނެ އެއްގަމު އުޅަންދެއް ހޯދުން.
ދޫނިދޫ ކްލިނިކަށް ގެންދިއުމަށް ޭ

 .9މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު
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9.1

ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރިއިރު ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ޖުމްލަ ( 100ސަތޭކަ) މުވައްޒަފުން ތިބިކަމާއި މީގެތެރޭގައި 67
ވ
(ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް) ޔުނިފޯމު އެޅި މުވައްޒަފުން ތިބިކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރި ާ
ނނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތ ް
ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާ ު

9.2

ޓއި ،ކަސްޓޯޑިއަލް
ނ ާ
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މެރިން ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ،އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަ ް
ށ
ޝން ޑިޕާޓްމަންޓަ ް
ޓކްސް ޑިޕަރޓްމަންޓާއި ،އެރެސްޓޭޝަނާއި ،ވެލްފެއާ އަދި އޮޕަރޭ ަ
މެއިންޓެނަންސް އެންޑް ލޮޖިސް ި
ނ
ބަހާލައިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންގެންދާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކު ް
މަޢުލޫމާތުން ދީފައިވެއެވެ.

9.3

މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނާ އިންޓަރވިއުކުރުމުގެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ( 2ދޭއް)
ނ ދީފައިވެއެވެ.
މތު ް
އޮފިސަރުން ތިބިކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫ ާ

9.4

ތއިން ( 1އެކެއް)
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ބައްދަލުވުން ( 2ދޭއް) ހަފް ާ
ށ
އވޭލެއް މަދުކަމަ ް
ވންތައް ބޭ ް
ހަފްތާ ބާއްވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ޑިއުޓީ އޮފިސަރުން ޔުނިޓް ހެޑުންނާއިއެކު ބައްދަލު ު
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

9.5

ދ ކަންތައްތައް މެދުވެރިވާކަމާއި ،އެގޮތުން ޑިއުޓީ
ކން މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދެއްކުން ފަ ަ
ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަ ު
އ މުވައްޒަފުންނަށް
ނިމުމަށްފަހު މާލެ ދިއުމުން ކުރިން ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބެ މިނިވަންވެފައިވާ ފަރާތްތަ ް
ދިމާކޮށް ހަދާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

9.6

މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ކޮންމެ އަހަރެއް ފެށުމުގެކުރިން ޕްލޭންކުރި ނަމަވެސް
މއި ،ނަމަވެސް އިމަޖެންސީ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން ޗުއްޓީއަށް އެދުމުން ޗުއްޓީ ލިބޭކަމަށް
ޕްލޭނާއެއްގޮތަށް ޗުއްޓީ ނުލިބޭކަ ާ
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

9.7

ބއެއް މުވައްޒަފުން
ނފޯރމް ޤަވާޢިދުން ނުލިބޭކަމާއިަ ،
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޔު ި
ގޅޭތާ ( 3ތިނެއް)
ވއްޒަފުން ޔުނިފޯމު ސެޓް ގެނ ު
ގންގުޅެމުންދާއިރު އަނެއް ބައިމު ަ
( 1އެކެއް) ޔުނިފޯމު ސެޓް ެ
ލހުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޔުނިފޯމް އައިޓަމްސް
އަހަރުވެފައިވާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .ފު ު
ބނޭ އިންތިޒާމެއް
ފއިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ލި ޭ
މިކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހި ަ
ހަމަޖެއްސުމަށް  2015ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ހުށަހަޅާފަވައިވީނަމަވެސް މި އަހަރުގެ
ޒިޔާރަތުގައިވެސް މި ހުށަހެޅުމަށް އިސްލާހެއް އައިސްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

9.8

ގ
ޖލަކަށް ވަނުމު ެ
މ ަ
ގތުން ކޮން ެ
ނހުންނަކަމާއި ،އެ ޮ
ލތްތައް ު
ތން އެކަށީގެންވާ ވަސީ ަ
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ސަލާމަތީގޮ ު
ރ
ލމާތު ދީފައިވާއި ު
މޢު ޫ
ކުރިން ބޮޑީ ސްކޭން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައި ނުހުންކަމަށް މުވައްޒަފުން ަ
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުންވެސް ާ
ކޮމިޝަނުން ބެ ި

9.9

މި

ކަސްޓޯޑިއަލުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ބިދޭސީ

ފަރާތްތަކަކީ

ގޮޅިތަކަށް

ކެއުން

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،

އެކިއެކި

އ
މގޮތަށް ދިއުމުގަ ި
ތތައްކަމާއިި ،
ދށް ދާންޖެހޭ ފަރާ ް
ތތައް ތިބޭ ސަރަހައް ަ
ދގައި ތިބޭ ފަރާ ް
މށް ބަން ު
ހިދުމަތްތައްދިނު ަ
މ
މއި ،ނަމަވެސް ި
ނފަދަ ކަންތައްތައް މެދުވެރިވާކަ ާ
ވހަކަ ދެއްކު ް
ހޑިހުތުރު ބަހުން ާ
ތތަކުން ަ
ތބޭ ފަރާ ް
ބަންދުގައި ި
ފަރާތްތަކަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ނުލިބޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
 9.10މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  2021ވަނަ އަހަރު ( 9ނުވައެއް) ދުވަހުގެ ސްޓްރެސް
ތށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ
މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވާފައިވީނަމަވެސް ،އެކަށީގެންވާގޮ ަ
ޔރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
ޑއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒި ާ
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯ ި

It

31

މޢުލޫމާތުދީފައިވޭ.
ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސްޓްރެސް މެނޭޖްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށް މުވައްޒަފުން ަ
ނ
ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް ދިނުމާ އަދި ސްޓްރެސް މެނޭޖްކުރެވޭ ެ
އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި ކޮމިޝަނުން  2016ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގައި
ހުށަހަޅާފަވައިވީނަމަވެސް

މި

ޒިޔާރަތުގައިވެސް

އަހަރުގެ

މި

ހުށަހެޅުމަށް

އިސްލާހެއް

އއިސްފައިނުވާކަން
ަ

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 9.1ޑިއުޓީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
ފރާތް ހިމަނައިގެން
ނމެ ޑިއުޓީއެއްގެ އެންމެ އިސް ަ
ތން ދަންފަޅިއަކަށްކަމަށާއި ،ކޮ ް
 9.1.1މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަނީ ި
މށް ކަސްޓޯޑިއަލް
ތބެނީ ( 5ފަހެއް) މުވައްޒަފުންކަ ަ
ދމަތް ދިނުމަށާއި ޑިއުޓީކުރުމަށް ި
ތތަކަށް ހި ު
ތބޭ ފަރާ ް
ބަންދުގައި ި
ހިންގުމުގައި

އިސްކޮށް

ހަރަކާތްތެރިވާ

ފަރާތްތަކުން

އވާ
ދީފަ ި

ނ
މ ް
ނން ބެލިބެލު ު
މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަ ު

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތބޭ ފަރާތްތަކަށް
މއި ،އެހެންކަމުން ބަންދުގައި ި
 9.1.2މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް މުވައްޒަފުން ނެތްކަ ާ
ގމުގައި އިސްކޮށް
ށ ދަތިވާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިން ު
މ ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަ ް
މތް އެން ެ
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިދު ަ
އވެއެވެ .އެގޮތުން،
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފަ ި
ކރެވުމުގެ ސަބަބުން
އސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް މާލެ ގެންދިއުމަށް އެސްކޮޓްނު ު
ތބޭ ފަރާތްތައް ހާ ް
ބަންދުގައި ި
ކމާއި ،ގޮޅިން ބޭރަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރަށް ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް
އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް ކެންސަލްވާ ަ
ނމަށް ދަތިވާކަމަށް
ދ ު
މހުންނަށް ވެލްވެފައަރ ފޯރުކޮށް ި
ބންދު ީ
ނުނެރެވޭކަމާ ،މުޅި ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާ އަދި ަ
ކަސްޓޯޑިއަލް

ހިންގުމުގައި

ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

އިސްކޮށް

ބަންދުގައި

ތިބޭ

ރމެއްނެތި ޢަމަލުކުރެވޭވަރަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް
ނނުތަކާއި ،ޤަވާއިދުތަކަށް ފުށުއެ ު
މީހުންގެންގުޅުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާ ޫ
މި ކަސްޓޯޑިއަލަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް  2015އަދި  2016ވަނަ އަހަރު ހުރަހަޅާފައިވެއެވެ.
މ އެކަން ހުއްޓުވަންޖެހެނީ
މނުޖެހުމެއް ހިންގައިފިނަ ަ
ނ ގޮޅިތަކުގައި ހަ ަ
ތބޭ ފަރާތްތަކު ް
 9.1.3މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ި
އެ ވަގުތު ޑިއުޓީގައި ތިބޭ އޮފިސަރުންކަމާއި މިފަދަ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވަމަށް ވަކި ހާއްސަ ޓިމެއް އެކުލަވާލަން
ނ ނެތުމަކީ ގޮންޖެހުމެއްކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ
ބޭނުންވާ އަދަދަށް މުވައްޒަފު ް
ފދަ ހާލަތްތައް މައިތިރިކުރުމަށް ވަންނަ ޑިއުޓީ
ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،މި ަ
ތކަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ދިއުމުން އޮފިސަރުންނަށް
އޮފިސަރުން އެހެން ދުވަސްތަކުގައިވެސް ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތް ަ
ކމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް
ޖހުން ފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގާ ަ
މއި ،އޮފިސަރުންގަޔަށް ފެން ެ
ހން ވާހަކަދެއްކު ާ
ހަޑިހުތުރު ބަ ު
ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

 9.2މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީން
9.2.1

ނ
ނ އަހަރު އޮސްޓް ރިފުރެޝަރ އަދި ޓީމް ބިލްޑި ް
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  2020ވަ ަ
ޓްރެއިނިންގއެއް

ކމާއި،
ހިންގާފައިވާ ަ

މި

ޕްރޮގްރާމުގައި

139

(ސަތޭކަ

ތިރީސް

ނުވައެއް)

ނ
ފުލުހު ް

އ
ނ ި
ކން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ާ
ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަ ު
މޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ކޮ ި
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9.2.2

މންޓް ކޯސް ،6
ނ އަހަރު ފަސްޓް ލައިން މެނޭޖެ ަ
މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  2020ވަ ަ
ނ
 7އަދި 8އާއި ،ޓެކްޓިކަލް ޓީމް ލީޑަރސް ކޯސް ހިންގާފައިވާކަމާއި ،މި ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ( 8އަށެއް) ފުލުހު ް
އ
ނ ި
ކން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ާ
ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަ ު
މޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ކޮ ި

9.2.3

މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  2021ވަނަ އަހަރު އިންޓަރ ގްރޭޓިންގ ޔޫ.އެން ސްޓޭންޑަރޑް
މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ޓްރީޓިން އޮފް ޕްރިސަނަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައިވާކަމާއި ،މި ޕްރޮގްރާމުގައި ( 5ފަހެއް)
ތތަކުން ދީފައިވާ
ށ ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާ ް
ފުލުހުން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަ ް
ރވިފައިވެއެވެ.
ނށް ފާހަގަކު ެ
ބލިބެލުމުން ކޮމިޝަ ަ
މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ެ

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
 .16މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ
ނންވާ ސެކިއުރިޓީ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން.
ޖަލުތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ސަރަހައްދުތަކަށްބޭ ު
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 .10ނިންމުން
ހރު ކުރި ޒިޔާރަތުގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ގޮޅިތަކުގެ މާއްދީ
އން.ޕީ.އެމްއިން  2021ވަނަ އަ ަ
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ެ
ހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިވާކަން ފާ ަ
އ ،ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއް އަރާނެގޮތަށް ކެމެރާ
ފޅިތަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަމާ ި
ކަސްޓޯޑިއަލުގެ އަލިފާން ނިވާ ު
ހަރުކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި،

ތންތަނަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ލިޔުމުން ދޫކުރާ ހުއްދަ ނެތްކަމާއި،
ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ަ

ބަދިގޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަކަމާ އަދި ބައެއް ގޮޅިތަކުގައި ފަންކާ ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
މި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ( 16ސޯޅަ) ހުށަހެޅުމެއް ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި
އިދާރާތަކަށް ،މި ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
ނ
މި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ،ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތު ް
ރ ދަންނަވަމެވެ.
ބނު އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުކު ު
ކޮމިޝަނަށް ލި ު
....................................................

1
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 .11ޖަދުވަލު
ޖަދުވަލު1 -
މި ޒިޔާރަތުގެ ހުށަހެޅުންތައް.
#

މި ރިޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތައް

1

މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްވެސް ހާލަތަކާ ގުޅިގެން މި ކަސްޓޯޑިއަލް
އ އެ ސަރަހައްދުތައް
ލތްތަކުގަ ި
ދތަކުގެ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާތަކުން މޮނިޓަރ ނުކުރެވޭ ހާ ަ
ގޮޅިތަކާއި އެހެނިހެން ސަރަހައް ު
ޖއްސައި އެކަން ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުން.
މޮނިޓަރކުރާނެ އިންތިޒާމް ހަމަ ަ

2

މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި އަލިފާން
ލ
ނިއްވުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އާލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި މުއްދަތަކުން އައުކޮށް ،ބަދަލުކޮށް ރީ-ފި ް
ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އެ ކަންކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އައުކޮށް ،ރީ-ފިލްކޮށް ބަދަލުކުރާކަން ދިވެހި
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ކަށަވަރުކުރުން.

3

ސދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު 2ގެ ގޮޅިތަކުގައި
މތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 6ހައެއް) މަ ް
މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދު ަ
ފަންކާ ހަރުކުރުން.

4

މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު 2ގެ ގޮޅިތަކުގެ
މ
ޒ ް
ނންކުރެވޭނެ އިންތި ާ
ނނެ ގޮތަށް ފާޚާނާ ބޭ ު
ށ ނުފެން ާ
ހންނަ ް
ތތައް ބޭނުންކުރާއިރު އެހެންމީ ު
ތބޭ ފަރާ ް
ފާޚާނާ ބަންދުގައި ި
ހަމަޖެއްސުން.

5

ނ މި ކަސްޓޯޑިއަލް ބަދިގޭގައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް،
މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާދުވަހުން ފެށިގެ ް
ރޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)އިން ލިޔުމުން ދޫކުރާ ހުއްދަ ހޯދުން.
ނށް ހެލްތް ޕް ޮ
ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަ ަ

6

ނ މި ކަސްޓޯޑިއަލް ބަދިގޭގައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް،
މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާދުވަހުން ފެށިގެ ް
އ
ނށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)އިން ލިޔުމުން ދޫކުރާ ހުއްދަ ފެންނާނެހެން ހަރުކޮށްފަ ި
ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަ ަ
ބެހެއްޓުން.

7

މި

ށ
ކން އެކަށީގެންވާގޮތަ ް
ހންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ބަދިގޭގެ ސާފުތާހިރު ަ
ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލު ު

ނގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކަށަވަރުކުން.
ދެމެހެއްޓޭކަން ކަސްޓޯޑިއަލް ހި ް
8

ގ
މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބާރު ެ
ތތަކުގައި ގޮޅިތަކުގެ ޑިއުޓީ މުވައްޒަފުން ނުހިމެނޭގޮތަށް އެކަމަށް ވަކި ހާއްސަ ޓީމެއް ކަނޑައަޅައި
ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހާލަ ް
އެފަދަ ހާދިސާތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.

9

ދ
ދކުރާ މީހުންނާއިމެ ު
ނ ު
ފށިގެން ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަ ް
ހންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާ ދުވަހުން ެ
މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލު ު
ށ
ކ ް
އވާގޮތަށް ރިޢާޔަތް ޮ
އޞްލާޙު ގެނައުމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގަ ި
ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލަށް ި
މުރާޖަޢާކުރުން.

10

ވ
މސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުކުރެ ޭ
ގ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 1އެކެއް) ަ
މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުން ެ
ޞލުގައި އުމުރުން  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނާމެދު އަމަލުކުރާނެގޮތް ކަސްޓޯޑިއަލް
މީހުންނާއިމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ ޢު ޫ
އެސް.އޯ.ޕީއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހިމެނުން.

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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11

ނ
ނ ަ
ދށް ގެ ް
ޝނުގެ ބަން ަ
މސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ސްޓޭ ަ
ގ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 6ހައެއް) ަ
މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުން ެ
ފަރާތްތަކަކީ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ފަރާތްތަކެއްކަން ދެނެގަނެ ،ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ
އ
ރތަކާމެދު ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ،އެފަރާތްތައް ގޮޅިތަކުގަ ި
ނނަ ފަ ާ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް
ބަންދުކުރާނަމަ އެފަދަ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

12

ޅ
ބންދު މީހުން ހުށަހަ ާ
ތބޭ ަ
ޝންގައި ި
ގން ،މި ސްޓޭ ަ
ފށި ެ
ދމަތާ ހިއްސާކުރާ ދުވަހުން ެ
ހންގެ ޚި ު
މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލު ު
ތ
ށ ރައްދުވިކަން ނުވަ ަ
ނ ލިޔެކިޔުންތައް އެ ރައްދުވާ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަ ް
ހ ް
ޝަކުވާ ފޯމުތަކާއި އެހެނި ެ
ލޔެކިޔުމުން ރެކޯޑްކޮށް
ލބުނުކަން ި
ރައްދުނުވިކަމުގެ ލިޔުން ،އެ ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅި ބަންދު މީހާއަށް ި
ބެލެހެއްޓުން.

13

ވ
މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 6ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ،މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ސްޓޭޝަން ެ
ގ
ނދު މީހުންނަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލު ެ
ޑޮކްޓަރެއް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން ބަ ް
ޙާލަތްތަކުގައި ވަގުތުން އެޓެންޑްވުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ،މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ސްޓޭޝަންވެ
މަސައްކަތްކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ހަމަޖެއްސުން.

14

އ
މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 6ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ،މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ބަންދުގަ ި
ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެންމެއެދެވޭ އަވަސްމިނުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ނަރުހުން
އިތުރުކުރުން.

15

ޓޑިއަލުގައި ބަންދުގައި
އހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ،މި ކަސް ޯ
ދމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 1އެކެއް) ަ
މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚި ު
ލ ފަރުވާއެއްދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ފަރާތެއް ގޮޅިން ނެރެގެން ދޫނިދޫ ކްލިނިކަށް
ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޞިއްހީ ކުއް ި
ނންކުރާނެ އެއްގަމު އުޅަންދެއް ހޯދުން.
ގެންދިއުމަށް ބޭ ު

16

މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ޖަލުތަކާއި
ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ސަރަހައްދުތަކަށްބޭނުންވާ ސެކިއުރިޓީ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން.

ޔރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
ޑއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒި ާ
ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯ ި
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