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 ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް – އެން.ޕީ.އެމް .1

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް  – އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް / ކޮމިޝަން  .2

ލާއިންސާނީ  އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، ރަޙުމްކުޑަކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ ) – ކެޓް .3

ން މަނާކުރުމާއި އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާުކރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނު

 (ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ުމޢާހަދާ

ާމއި ހުއްޓުވުމާއި، އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުއޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންެވންޝަން އެގެިއންށް ޓޯޗަރ ) – އޮޕްކެޓް .4

 ގެއްލޭފަދަ ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް

 ގެ އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާ(ދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްުޓވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ އަ

ޕްރިޒަނަރސް  ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ސްޭޓންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯ ދަ ޓްރީޓްމަްނޓް ޮއފް – އެސް.އެމް.އާރް .5

  )ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް(
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 ތައާރަފް  .1

 

އި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާީނ އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންުގން މަނާކުރުމާ

ަޝން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަަދބުދިނުްނ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ )ކޮންވެން

ޝަން(ެގ ދަށުން އެންޑް އަދަރ ކުރުއަލް، އިންިހއުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްަމންޓް އޯ ޕަނިޝްމެްނޓް )'ކެޓް' ކޮންވެން

  (ގެއޮޕްކެޓްޗަރ )ޓޯއެކުލަވާލާފައިފައިވާ އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާ، އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންަޝން އަގެއިްނސްޓް 

ވަތަ ދަުށދަރަޖައިގެ ދައުަލތަކުންވެސް އެދައުލަތެއްގެ ބާރު ހިނގާ ސަަރޙައްދުގައި އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުދަށުން ކޮންމެ 

މްކުރެއެވެ. މިގޮތުން ދިވެހި ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ނެޝަަނލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް )އެން.ީޕ.އެމް( އެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ލާޒި

 2007)ކޮމިޝަން(  ން.ޕީ.އެމްގެ ގޮތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްދައުލަތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ

ނަ ދުވަހުން ފެށިެގން ވަ 28ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ  2008ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. 

 13/2013 ނު ނަންބަރުގޮތުންވަނީ ފަށާފައެވެ. ހަމައެެހންމެ، ޤާނޫ މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތް ރަސްމީ

އަކީ ހިއުމަން ޝަނަލް ޕްރިވެންޓިްވ މެކޭނިޒަމްވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ނޭ 44)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު(ެގ 

 ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 

ކުިރ  ށްހަ ވަނަ ދުވަ 23ައދި  22 މަހުގެ ޑިސެންބަރުވަނަ އަަހރުގެ  2021 އަލަށްދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިކީ މި ރިޕޯޓަ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ  މަރުޙަލާގައި  ޤީޤުފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. މިއީ ތަޙުމޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާ

އި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި މިފަދަ ތަންތާގަ ،ހިނގަމުންދާގޮތާއި ،ރޭވި މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މަުރކަޒުތަކުގެ ކަންތައްތައް

 މެމްބަރަކާއި ގެވަނީ ކޮމިޝަނުރިވެފައިޒިޔާރަތުގައި ބައިވެ ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ޢަމަލު ކުރެވޭޮގތް ދެނެގަތުމަށް ކުރި ޒިޔާރަތެކެވެ. މި

 މުވައްޒަފުންނެވެ.)ނުވައެއް(  9

 

އެހެނިހެްނ  ،ތަނުގައި ޭބނުންކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ގެ ތަންތަނާއި،ކަސްޓޯޑިއަލުފައިވަނީ މި އެއްކޮށްޔާރަތުގައި މަޢުލޫމާތު ޒި މި

އަދި ަބންދުގަިއ  ުމވައްޒަފުން ިއ،ވެރިންނާ އްބެވިއިސްކޮށްތިމަށް ަތނުގެ ކަންތައްތަްއ ބެލެހެްއޓު، ވަޞީލަތްތައް ބަލައިގެންނާއި

 ސުވާލު ކޮށްގެްނނެވެ. ތިބި ފަރާތްތަކާ

 މަޤްޞަދު ޒިޔާރަތުގެ  .2
 

 ތަކަކީ:ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދު މި

 

މި  ،ތަނުގެ ޢާންމު ޙާލަތާއި ،ގައި ބަންދުގައި ތިބި މީހުްނނާ މެުދ ޢަމަލު ކުރެވޭގޮތާއިދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލު .1

ޢަމަލެއް އިހާނެތި ސްޓޭޝަނުގައި ބަންދު މީހުްނނާިއމެދު ހިނގާފާނޭ އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ 

 އެފަދަ  ޢަމަލަކަްށ މަގުފަހިވާފަދަ ކަމެއް ހުރިތޯ ެބލުން. ،ހިގާތޯބެލުމާއި

ހިރާއްޖޭގެ ބައިތިއްބާފައި ިތބޭ ފަރާްތތަކަްށ ދިވެ ށްދައުލަތުގެ ބެލުމުެގދަށުގައި ިމނިވަންކަން ގެއްލޭޮގތަ .2

ވާމީ އެހެނިހެްނ )އެންޓި ޓޯޗަރ ާޤނޫނު(އާއި ޤައުމީ އަދި ބައިަނލްއަޤް 13/2013ޤާނޫނު ަނންަބރު ، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

 .ތޯ ބެުލންގައި ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭކަސްޓޯޑިއަލުގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން މި  ،މިންގަނޑުތަކާއި

did



5                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަާކއި، މިފަދަ މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ .3

ގައި މަސައްކަތްކުރާ ލުކަސްޓޯޑިއަބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަުކން ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭޯތއާއި މި ޕޮލިސް 

 ދެނެގަނެ، މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަުތން.މުވައްޒަފުންގެ ޢާއްމު ޙާލަތު 

 ޚުލާޞާ  .3

 

މީހުންނާއި  އްބާއިރު އެތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއި ކަސްޓޯޑިއަލުގަމި މި ރިޕޯޓުގައި ބަލައިފައިވަނީ 

ްނ ށުގައި މިނިވަންކަދައުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަ ،ހިނގާތޯއާއިޢަމަލެްއ އިހާނެތި ދޭތެރޭ ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި ދަށުދަރަޖައިގެ 

 ،އިއާކަމެއް ހިނގާތޯިތބޭ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގައި ލިބިދީފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ގެއްލޭފަދަގެއްލޭގޮތައް ބައިތިއްބާފައި

ގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓޯޑިއަލުކަސް މި ،ރުންމިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުަގއި ބައިތިއްބާ މީހުންގެ ޢާއްމު ޙާލަތަށެވެ. މީގެއިތު

މިފަދަ ، ތިތައް ދެނެގަނެވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ދަމުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ކަސްޓޯޑިއަލު ،މުވައްޒަފުންގެ ޢާއްމު ޙާލަތާއި

ތަކުން ލިބިދޭންެޖޭހ ންގަނޑުމިބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޤައުމީ އަދި ،މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

 ލިބިދޭތޯ ަބލާފައިވެއެވެ. ރައްކާތެރިކަން މުވައްޒަފުންނަށް 

 

 މިގޮތުން މި ރިޕޯޓްގައި އަލިއަޅުވާލައިފައިވާ ބައިތަކަކީ:

 

  ުމަޢުލޫމާތާއި ޙާލަތުޢާއްމ 

 ްބަންދުގައި ތިބޭ މީުހންނާމެދު ޢަަމލުކުރާގޮތ 

  ެފިޔަވަޅުތައް ރައްކާތެރިކަމުގ 

 ްޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައ 

  ްޞިއްޙީ ޚިދުމަތ 

  ުމުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތ 

 

 

 

 ހުށަހެޅުމެއް ޅަ(ސޯ) 16 އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންަތއްތަކާ ގުޅިގެން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މި

 ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާގުުޅންހުރި އިދާރާތަކަށް، (1 )ޖަދުވަލު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dat



6                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް

 ޢާއްމު މަޢުލޫމާތާއި ޙާލަތު  .4

 

މީހުންގެ  ނުވަ( )އެއްސަތޭކަ ތިރީސް 139މީހުން ބަންުދކުރުމަށް ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި ހުރީ މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ  4.1

ްނނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުޖާގަކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް 

 ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

ރަ( ފަނަ) 15 ބިޭދސީ ްނނާއިފިރިހެނު( ނުވައެއްފަސްދޮޅަސް ) 69 ދިވެހި ބަންދުގައި  ގައިކަސްޓޯޑިއަލު މި 4.2

 ،ޢުލޫމާތުންނާއިމަ ިލބިފައިވާ  ފަރާތުން ުމވައްޒަފުންގެ ތިބިަކން ޑިހަ ހަތަރެއް()އަށް 84ނާއެކު ޖުމްލަ ފިރިހެނުން

 ނިމި  ގުޤީތަޙް ތެރޭގައި ފަރާތްތަކުގެ މި .ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ ބެލުމުން ބެލި ކޮމިޝަނުން  ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި

ޛުކުރަމުންގެންދާ  މަރުހަލާ ނިމި ޙުކުމް ތަންފީފަރާތަކާއި، ޝަރީއަތުގެ  ސާޅިސް ތިނެއް() 43 ލާގައިޙަމަރު ޝަރީއަތުގެ

 ން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ތިބިކަ )ސަތާރަ( ފަރާތް 17

ގައި އަންހެން މި ކަސްޓޯޑިއަލަށް ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި އަންހެނުން ބަްނދު ކުރަމުންނުދަނީ މި ކަސްޓޯޑިއަލު 4.3

މާލެ ޕޮލިސް  ބަންދުކުރަންޖެހޭ ހާަލތުގައި އެ ފަރާތެއް ބަންދުކުރަނީމުވައްޒަފުން ނެތިގެންކަމާއި، އަންހެނަކު 

 ީދފައިވެއެވެ.ާމތުކަސްޓޯޑިއަލުގައިކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫ

  ގާއިމުކޮށްފައިވާއުަމށްޓަމުންގެންދިތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި މީހުން ބަންުދކޮށްގެން ބަލަހައް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަކީ 4.4

ންގުމުގައި އިސްކޮށް ކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހި)ސައްވީސް( މީހުން 24ތަހުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ތިބީ  ތަނެއްކަމާއި، އެގޮތުން

ހުޤީޤު ތަ ވިަފއިވެއެވެ.ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަުކން ދީަފއިވާ މަޢުލޫމާތުންނާިއ ލިޔެކިޔުންތައް ބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެ

 ކަސްޓޯޑިއަލްން )ފަސްދޮޅަސް( މީހު 60މަރުޙަލާނިމިފައިވާ ރިމާންޑް ބަންދުމީހުންނާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަުމންގެންދާ 

 މަޢުލޫމާތުންނާއި ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ބަންދުގައި ތިބިކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް

  ުކރެވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަ

ތްތަކާއި، ރިމާންޑް ބަންުދ ކުރަމުންގެންދާ ފަރާަތންފީޛުކުމް ޙު ންތްތަކުގެ ތެރެއިމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ިތބި ފަރާ 4.5

ތުން ގޮޅިތަކުގެ ފަރާތްތައް މި ޖަލުެގ ގޮޅިތަާކއި މުވައްޒަފުންނަށް ިގނަ ގެްއލުންތަކެއްދެމުން ެގންދާކަމާއި، އެގޮ

ކާތްތެރިވާ ކެމެރާތަކާއި، ފާޚާނާތަށިތަކަްށ ގެއްލުންދީފައިވާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަ

ލުމުން ފަރާތްތަކުންނާއި، މުވައްޒަފުްނ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާުތންނާ އަދި ކޮމިޝަނުން ލިޔެކިޔުްނތައް ބެިލބެ

ުލންތައް ދެނީ މާފުށީ ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ތަންތަަނށް މިގޮތަށް ގެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ބަންދުގަިއ ތިބޭ ފަރާތްތައް މި

ންފަދަ އިނާޔަތްތައް ބޭުނންވާތީަކމަށާއި، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި އެފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރު  ޖަލަށް ބަދަލުވުމަށް

  ވެެއވެ.ފައިތުދީމާކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫ ނުލިބޭތީކަަމށް

 ރަމުންދާ ތަންފީޛުކު ވަނަ އަހަރު ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށްކުރި ޒިޔާރަތުގައި ޙުކުމް 2018މި ކޮމިޝަނުން  4.6

 ޤަވާއިދެއް ކުރާނެަޢމަލު ޙާލަތްތަކުގައި ަބންދުކުރަންޖެހޭ ބެލުމުގެދަށުގައި ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ފަރާތްތައް

 ފަރާތްތައް މި ށްގޮތަ މި ޤަވާއިދުގައި ފެށުމާއި، މި ޢަމަލުކުރަން އެއަށް އާއްމުކޮށް ،އެކުލަވާލައި އުޞޫލެއް ނުވަތަ

 ،ހިމަނައި ލުގައިއުޞޫ ނުވަތަ ޤަވާއިދު މި މުއަދަތު މި. ކަނޑައަޅައި މުއްދަތެއް ަވކި ބަންދުކުރެވޭނެ ބަންދުކުރާނަމަ

 އި ޤަވާއިދުގަ މި ،މިއާއެކު. ބަޔާންކުރުން ުއޞޫލުގައި ނުވަތަ ޤަވާއިދު މި ޢިނާަޔތްތައް ލިބިެގންވާ މިފަރާތްތަކަށް

ލިއްބައިދިނުަމށް  އެފަރާތްތަަކށް ހަމަމަކަމާއެކު ިއނާޔަތްަތއް އެންމެހައި ިލބިގެންވާ ޖަލުތަކުގައި އެފަރާތްތަކަށް

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

And



7                                        2021ކުރި ޮމނިޓަރިންގ ޒިޔާރަުތގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯިޑއަލަށް

 ކީ ކޮމިޝަނުން ނަމިތަ މާއި،ފައިވާކަތަޅާލައި ބިން ސާފުކޮށް 4އަދި  3ޖަލު  މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ 4.7

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވެސްފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގިނަ މަރާމާތުތަކެއްކުރުމަށް ހުށަހަޅުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަލެއްކަން

ތެއްގެ އެއްވެސް މާރާބަންދުޮކށް އާއިގެން މަތީގައި ފާހަގަޮކށްފައިވާ ޖަލުތައް ވަނަ އަަހރުން ފެށި 2020މީގެއިތުރުން، 

ސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އަމަލީ މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ނުވާކަން ކޮމިޝަނުން ެބލިބެލުުމންާނއި ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އި

 ލެއް އެޅުމުގެ ޖަވަނަ އަހަރު އައު  2022ނަމަވެސް،   ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާުތން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

  ދީފައިވެއެވެ.ާމތު ކުން މަޢުލޫމަސައްކަތް ފަށާނެކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަ

ކެމެރާ  (.ޓީ.ވީސީ.ސީ)ކްލޯޒްޑް ސަރކިޓް ޓެލެވިޜަން ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު( އެއް) 194މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ޖުމްލަ  4.8

އޯއަށް ނާރާކަން ގޮޅި ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ހުސްޖާގަ ވީޑި ގެ ދ2ެޖަލު  ބޭނުންކުރެވޭގޮތައް ހުރިނަމަވެްސ ކަސްޓޯޑިއަލް

ުރން، ަބންދުގައި ތިބޭ މީގެއިތު ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުްނ ބެިލބެލުމުން މުވައްޒަފުންދީފައިވާ މަޢުލޫމާުތްނނާއި 

ަދުތގައި އެ ގޮޅިއެއްގެ އި ުހންަނ ކެމެރާތައް ހަލާކޮށްލުމުްނ އިތުުރ ކެމެރާ ހޯދުމަށް ހިނގާ މުއްފަރާތްތަކުން ގޮޅިތަކުގަ

ސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އިމަންޒަރު ރެކޯޑްނުކުރެވޭކަމާ އަދި އެގޮޅިއެއްގެ ހާލަތު ނުބެލޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި 

 ދަށުން (ގ2013ެޓޯޗަރ -)އެންޓި 2013/13ނުން ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ކޮމިޝަ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެެވ.

ވަނަ  27ޕްރީލް މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ އޭ 2021ތަހުޤީޤުކުރި މައްސަލަތަކުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން 

ރަށްރަށުގައި ހުރި ތަކުގައި )ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ެއންމެހާ އިންޓަވިއު ރޫމްދުވަހު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިުދމަތު

 އި ވަނަ އަހަރު މެ 0212އިންޓަރވިއު ރޫމްތައް ހިމެނޭގޮތަށް( ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާ އަދި 

ހާ މަރުކަޒުތަކަކަށް ވަނަ ދުވަުހ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަާރތުން މީހުން ބަްނދުކޮށް ަބލަހައްޓާ ުހރި 23މަހުގެ 

ުޒތަކެއްގެ އެތެރެއާއި ނެވޭ ފަރާތަކާއި ަބންދުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ަބންދުގައި ހުްނނަތަާނއި، ފުލުހުންެގ އެންމެހާ މަރުކަގެ

 އިވެއެވެ.)ހައެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފަ 6ބޭރު ފެންނަގޮަތށް 

 9ންބަރު މަހުގެ ަވނަ އަހަރުގެ ޮނވެ 2021ކެމެރާ ހަރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތުން ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ 4.9

ރޭގައި އެ ޚިދުމަތުގެ )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެ 6ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީަގއި ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހަޅާފައިވާގޮަތށް 

ރޭގައި ކުރެވޭނެކަމެއް ކީ އެ މުއްދަތުގެ ތެއެކި އެކި މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަ

މުގެ މަސައްކަތަށް ވަނަ ައހަރު ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރު 2022ބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް،  ންކަމެއްކަމަށްނޫ

ޯވން ހަރު ބޯޑީ އަަވނަ  2021ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،  ކުރުމަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓް)ހަތެއް ޕޮއިްނޓް ތިނެްއ(  7.3

މުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކެމެރާ ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވިފައިވާކަމާއި، ބަޖެޓް ހަމަޖެހުމާއެކު ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކުރު

 ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ.

ވެެގން ނު ފެއިލްންޖީ)ތިރީސް( ިމނެޓަްށ އި  30)އެކެއް( ުދވަހު  1މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި އާންމު ގޮެތއްގައި ހަފްތާއަކު  4.10

މުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހިންގު ކަސްޓޯޑިއަލްމިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކެމެރާތަކުގެ ވިއު ނުބެލޭކަމަށް ކަރަންޓު ކެނޑޭކަމާއި 

  މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެެވ.ފަރާތްތަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ  17ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގަމުންގެންދަނީ ފުލުުހންގެ ޤާނޫނުެގ  ށްމި ކަސްޓޯޑިއަލަ 4.11

)ނ( އިން ބާރުލިބިގެން އެުކލަާވލާފައިވާ "ފުލުހުންގެ ާޢންމު ޤަާވއިދު"އާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި 

)ދިވެހި ފުލުހުންެގ  2020/34ވެއެވެ. ނަމަެވސް، ޤާނޫނު ނަްނބަރު ތުދީފައިމަޢުލޫމާއިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން 

ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު(އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމަށް އައު ގަވާއިދަކަށް އަމަލުކުރަމުން ނުދާކަމާއި މި ގަވާއިދު 

ފަރާތްތަކުން ށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިވާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮ

  .ފައިވެއެވެމަޢުލޫމާތުދީ

damnit



8                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް

ބަންދުގައި ނުވާކަމަށާއި، ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން އަ.އޯއިންނާ ބައްދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ހާއްސަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާފައި  4.12

އަލް ސިސްޓަމުން އެދުމުން ކަްސޓޯޑިބައްދަލުކުރުމަށް (އާއި އައި.އޯއި)ންވެސްޓިޭގޝަން އޮފިސަރ އިތިބޭ ފަރާތްތަުކން 

އަލަށް ނޭނގޭކަމަށް ރިކުއެސްޓަށް އައި.އޯއިން އަމަލުކުރާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަސްޓޯޑިއި، އެ ރިކުއެސްޓް ފޮނުވާކަމާ

  ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ަމޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ގެންގޮސް އައި.އޯއާއި ވާހަކަ އެފަާރތްތަކުގެ ތަހުީޤޤު ދިގުލައިން  މަުރހަލާގައި ތިބި ފަރާތްތަކުޤީޤުމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ތަހު 4.13

ގުމުގައި އިސްކޮށް ބަންދުގައި ިތބި ފަރާތްތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ހިން ވުމުން އެ ފުރުސަތު ނުލިބޭކަމަށްދައްކަން ބޭނުން

 .ފައިވެއެވެދީހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުޫލމާތު

ކަން ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުރި ބައެއް އަލިފާން ިނވާ ފުޅިތަކުގެ މުއްދަތުހަމަވެފަިއވާ 4.14

 ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

 

 މެޓީރިއަލް ކަންޑިޝަން   4.1
 

 ގޮޅިތަކުގެ ޙާލަތު  4.1.1

މި ޖަލުގައި އެއްވެސް ބަންދުމީހެއް ނެތްކަމާއި، ގައި  1މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި އަންހެން ޖަލު  4.1.1.1

)އަށެއް( މީހުން ބަްނދުކުރެވޭނެކަމަްށ  8ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި  ،ގޮޅި ހުރިއިރު 2އަންހެނުން ަބންދުކުރުމަށް 

 އިވެއެވެ.ދީފަކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ަމޢުލޫމާތު

)އެގާރަ( ގޮޅި ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން  11 )ދޭއް( މީހުންގެ ޖާަގއިގެ 2ގައި 2ހެން ޖަލު މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ފިރި 4.1.1.2

ބެލިބެލުުމންނާއި ކަސްޓޯޑިއަްލ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަަރކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ ދީފަިއވާ މަޢުލޫމާތުން 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

)ހަތަރު( ގޮޅި ހުރިކަމާއި،  4ހަތަރެއް( މީހުންގެ ޖާގައިގެ )ތިރީސް  34ގައި 5މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ފިރިހެން ޖަލު  4.1.1.3

)ތިރީސް( މީހުންތިބިަކން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުުމންނާއި  30ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި މި ޖަލުގައި ޖުމްލަ 

 ވެއެވެ.ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ީދފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިަފއި

ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިާވކަމައި، އެގޮތުން އެއް ގޮޅީގައި ތިބޭ މީހުންަނށް  ޖަލަށްނަންބަރު  5މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ  4.1.1.4

އަނެއް ގޮޅީގައި ތިބޭ މީހުން ނުެފންނާނެހެްނ ގޮޅިތައް ވަކިކުރުމަްށ ފާރު ރާނަފައިވާކަމާއި، ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން 

 ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
 

ޅިގެން މި ގުދުވަހުން ފެށިގެން އެއްވެސް ހާލަތަކާ  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާމި ރިޕޯޓު  .1

ނުކުރެވޭ  ކަސްޓޯޑިއަލް ގޮޅިތަކާއި އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތަކުގެ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާތަކުން މޮިނޓަރ

 ޔުމުން ބެލެހެއްޓުން.ހާލަތްތަކުގައި އެ ސަރަހައްދުތައް މޮނިޓަރކުރާނެ އިންތިޒާމް ހަމަަޖއްސައި އެކަން ލިޔެކި

 

 ކަސްޓޯޑިއަލުގައި )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި  3ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ޓު މި ރިޕޯ .2

އްދަތަކުން އައުކޮށް، އަލިފާން ނިއްވުމަށް ޤާއިމްކޮށްފަިއވާ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އާލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި މު

ކޮށް، ޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ައއުލް  ކުރަންޖެހޭ ަތކެތި އެ ކަންކަމަށް ކަނފި -ބަދަލުކޮށް ރީ

 ކަށަވަރުުކރުން. ންގެ ޚިދުމަތުކަން ދިވެިހ ފުލުހުންފިލްކޮށް ބަދަލުކުރާ-ރީ

 

 

 

 

dat



9                                        2021ކުރި ޮމނިޓަރިންގ ޒިޔާރަުތގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯިޑއަލަށް

ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހުސްޖާގަކޮޅެއް  )ހަތަރެއް( ގޮޅިއަށް ބަދަލުކޮށް، 4 ،)ދޭއް( ގޮޅި 2ދިޔަ ބޮޑު 

 އޮއްނަހެން ފަރުމާކޮށްފައިވާކަން ޮކމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިޝަނުްނ ން ކޮރިކަ )ހަތަރެއް( ގޮޅި ހު 4)ސޯޅަ( މީހުންގެ ޖާގައިގެ  16 ގައި 6މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ފިރިހެން ޖަލު  4.1.1.5

ޢުލޫމާތުން ބެލިބެލުުމންނާއި ކަސްޓޯޑިއަްލ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަަރކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ ދީފަިއވާ މަ

ޅިއަށް ފެންނަ ގޮތަްށ މި ޔުނިޓުގެ ގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް ކުރިން އެއްގޮޅިން އަނެއްގޮ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ލުމުްނ ވަކިކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަުނން ބެިލބެ ފާރަކުން މެ ގޮޅިއެއްހުރިހުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެްސ ކޮން

  ސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މި ގޮޅިތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ހުސް ޖާގައެއް އޮންނަކަންވެ މީގެއިތުރުން، ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގޮޅިތަކުގެ  ގެ 1ޖަލު އަންހެން މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ގޮޅިތަކަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަމާއި އެގޮތުން  4.1.1.6

ންދުގައި ިތޭބ ބަފާޚާނާތަކުގެ ފާރު އުސްކޮށް ފާޚާނާ ދޮރުތައް ހަރުކޮށްފައިވާކަމާއި، މިހެން ހުރުމުގެ ސަަބބުްނ 

ބެލިބެލުުމްނ  ފަރާތްތަކަށް ނުފެންނާނެޮގތަށްކަން ކޮމިޝަުނން ފަރާތްތައް ފާޚާނާ ބޭނުންކުރަުމންދާއިރު އިތުރު

ޭވނެ އިންތިޒާމް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ބައެއް ޖަުލތަކުގެ ގޮޅިތަުކގެ ތެރޭގައި އަންނައުނު އެޅު

ެބހެްއޓޭނެ އިންތިޒާްމ  ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާ އަދި ގޮޅިތަކުގެ ބޭރުގައި ފައިވާން ބެހެއްޓޭެނ އިންތިޒާމާއި ބޯެފން ފުޅި

 ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ކޮމިޝަނުްނ ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 އެއްގޮޅިއެއްގައި ގައި ބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާތްަތށް ފާޚާނާގައި ދޮރެއް ނެތުމުގެ ސަބަުބން 2މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ޖަލު  4.1.1.7

ނުންކުރާވަގުުތ ބޭހިނގާނަމަ އެފަރާތްތައް ފާޚާނާ  ދެމީހުން ތިބޭއިރު އުނދަގޫވާކަާމ އަދި ގޮޅި ކުރިމަތިން މީހުން

ުނން ބެލިބެލުުމން އެހެންމީހުންަނށް ފެންނަކަމަށް ަބންދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ދީަފއިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 )ފަހެއް( 5ްނަބރު ފައިވަނީ ޖަލު ނައަހަރުގެ ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރުމަށް ހަމަޖެހި 18މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި އުމުރުން  4.1.1.8

 ވިފައިެވއެވެ.ގައިކަމާއި، ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި މި ޖަލުގައި އެއްވެސް ކުޑަކުއްޖެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެ

ެއގޮތުން، ފެންވަާރ ، )ަހތަރެއް( ގެ ފާޚާނާތައް މަރާމާތުކޮށްފައިވާކަމާއި 4ގޮޅި ނަންބަރު ގެ 5ޖަލު  މި ކަސްޓޯޑިއަލް 4.1.1.9

ޅުލެވޭގޮތަށްވެްސ ތަ)ދޭއް( ބައިގެ ދޮރުތައް އައުކޮށްފައިވާކަމާ އަދި ދޮރުތަކުގައި  2)ދޭއް( ބަޔާއި، ފާޚާނާކުރާ  2

 ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގެ 2އަދި ޖަލު  1ގެ ގޮޅިތަކުގައި ފަންކާ ހަރުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، ޖަލު 6އަދި ޖަލު  5މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ޖަލު 4.1.1.10

ނު ގަަދކަމާ އަދި  ބައެއް ގެ ގޮޅިތަަކށް ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ހޫ 2ގޮޅިތަކުގައި ފަންކާ ހަރުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، ޖަލު 

މަށް ބަންދުގައި ތިބި )ދޭއް( މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބުމުން ހޫނުގަދަކަން އިތުރަށް އިހުސާސް ކުރެވޭކަ 2ގޮޅިތަކުގައި 

  ދީފައިވާ މަޢުލޫމާުތްނނާއި ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ފަރާތްތަކުން 

ންދުގައި ތިބި ކަސްޓޯޑިއަލު ޖަލުތަކުގައި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި އެކަށީގެންވާ އަލިކަން ހުންނަކަމަށް ބަމި 4.1.1.11

 ީދފައިވެއެެވ.ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު

އް ހުރިނަމަވެސް، ކެމެރާ ބޭނުންކުރެވޭގޮތަ  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ)ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ަހތަރު(  194ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ޖުމްލަ މި 4.1.1.12

 ަގކުރެވިފައިވެއެވެ.ގެ ދެގޮޅި ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ހުސްޖާގަ ވީޑިއޯއަށް ނާރާކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހ2ަޖަލު 

ރި ކެމެރާތަކުން ފާޚާނާތަށް އަރާކަމަށް ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ދީފައިާވ މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ގޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ހ4.1.1.13ު

 ކެމެރާ މޮނިޓަރިން ސްކްރީންތަކުން  މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާަކމާއި، ނަމަވެސް ފާޚާނާ އަރާ މަންޒަރު

 ޢުލޫމާތުން ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.ބްލޮކްކޮށްފައި ހުްނނަކަން ކޮމިަޝނުން ބެިލބެލުމުްނނާއި މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަ

އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ހެޑްކުއަރޓާސްގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕަރޓްމަންޓުގައި  މި މަންޒަރުތައް އަންބްލޮކްކޮށް ެބލުމުގެ ހުއްދަ

dat



10                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް

ތްތަކުން ދީފައިވާ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށްކަަމށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާ

 ފައިވެއެވެ.ލޫމާތުންދީމަޢު

ންނަކަމާއި، މިތަނުގައި  ބަންކަރު ހުމި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ކޮންމެ ޖަލެއްގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަށް މޮިނޓަރ ކުރުމަށ4.1.1.14ް

 ން ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.އެ ޖަލެއްގެ ގޮޅިތަކުގެ ކެމެރާތައް ބެލޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާަކން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމު

ކިޔުންތައް ބެިލބެލުމުން )ފަނަރަ( މިެނޓަކުން އެ ގޮޅިއެއްގެ ޙާލަތު ރެކޯޑުކުރާކަން ލިޔެ 15މިތަނުގައި ކެމެރާތައް ކޮންމެ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކަރުތަކުގައި ތިޭބ ގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްަތއް ކަމަކަށް އެދި ގޮވުމުން ބަނ6ްއަދި  2މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ޖަލު 4.1.1.15

 ފާހަގަުކރެވިފައިވާކަމާއި، އޮފިސަރުން އައުމަށް ގިނަ ވަގުތުނަގާކަމަށް ބަންދުގައި ތިބި ފަާރތްތަުކން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން

ށް ޙިދުމަތްދިނުމުގައި މިފަދަކަންތައްތައް މިހެން ދިމާަވމުންދަނީ ޑިއުޓީގައި ތިބޭ އޮފިސަރުން މަދުވުމާއި އެކިގޮޅިތަކަ

ރާތްތަކުން ފަމަދުުވމުންކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިްނގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެިރވާ ޑިއުޓީގައި މުވައްޒަފުން 

 ފައިވެއެވެ.ދީމަޢުލޫމާތު

ުދްނ ކޮންމެ ޑިއުޓީ މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާްތތަކަށް ހިދުމަތްތައް ޯފރުކޮށްދިނުމާއި، އަދި ގަވާއ4.1.1.16ި

ވައްޒަފުންނަށް މުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަްށ ޕޯސްޓެއްގައި ބަންދު މީހުންާނ ގުޅޭގޮތުން ފު

ންަކމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް )ތިނެއް( މުވައްޒަފު 3)ދޭއް( ނުވަތަ  2ދަތިވާކަމާއި، ކޮންމެ ަޖލެއްގެ ޑިއުޓީ ޕޯސްޓްގައި ތިޭބނީ 

މުގެ ަސބަބުން ބަންދުގައި އިވެއެވެ. މިކަފަދީހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްެތރިވާ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުން ަމޢުލޫމާތު

ުތނަގާކަމަށްވެސް ތްތަކުން ކަމަކަށް އެދިގޮވައި އެފަރާތްތަކުން ކުރާ ރިކުއެސްޓްތަށް ބަލައިގަތުަމށް ވަގުތިބޭ ފަރާ

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ރުކޮށްފައިވާކަމާއި، ގަޑި ހަ މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތު އަންގަިއދިނުމަށް ޖަލުތަކުގައ4.1.1.17ި

ވާ މަޢުލޫމާތުން ގެ ބައެއް ގޮޅިތަކަށް ގަޑި ނުފެންނަކަމަށް ބަްނދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ދީފައ2ިނަމަވެސް ޖަލު 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 
 

 އިންވެސްޓިގޭޝަން ރޫމް  4.1.2

 

)ހަތަރެއް( އިންވެސްޓިގޭޝަން  4މި ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި، ކުރީ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން  4.1.2.1

 1)ދޭއް( ކޮޓަރި އިންވެސްޓިޭގޝަންގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭުނންކުރާއިރު،  2ކޮޓަރި ހުރިކަމާއި، މީގެތެރެއިން 

)އެކެއް( ކޮޓަރި ބޭނުންކުރަީނ  1އް ކުރިއަށް ގެންދަންކަމާ އަދި )އެކެއް( ކޮޓަރި ބޭނުންކުރަނީ ކޯޓް ހިއަރިންގތަ

 ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
 

ޓޯޑިއަލް ޖަލު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސް)ހައެއް(  6ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ މި ރިޕޯޓު  .3

 ގެ ގޮޅިތަކުގައި ފަންކާ ހަރުކުރުން.2

 

ޓޯޑިއަލް ޖަލު )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސް 3ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ މި ރިޕޯޓު  .4

ނާނެ ޮގަތށް ފާޚާނާ ށް ނުފެން ގެ ގޮޅިތަކުގެ ފާޚާނާ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާްތތައް ބޭުނންކުރާއިރު އެހެންމީހުންނަ 2

 ބޭނުންކުރެވޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

 

 

 

dat
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ފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، އިންވެސްޓިގޭޝަްނ ދީބަންދު މީުހން ގާތުްނބަލައި ފާްސކުރުމަށްކަން މުވައްޒަފުން މަޢުލޫާމތު

ގާތުްނބަލައި ފާްސކުރާ ކޮޓަރީގައި ވާކަމާއި، ހަމަެޖހިފައިކޮޓަރިތަކުގައި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ރެކޯޑުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު 

 ފާޚާނާއެއް ހުރިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އިނުވާކަން އިންވެސްޓިގޭޝަން ޮކަޓރިތަކަށް އިތުރު ަބދަލެއް އަިއސްފަ ވާމި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އަލަށްހަާދފައި 4.1.2.2

ވެސްޓިގޭޝަން އަލަްށހަދާފައި ހުރި އިން އެގޮތުން،  ކޮމިޝަނުން ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ހަރުގެ މި އަ ކޮޓަރިތަކުގައި މީހުން ރެސްޓްރެއިން ކުރެވޭގޮތަށް ދަގަނޑުން މޭޒުތަކެއް ހަދާފައި ހުރިކަން 

އްޒަފުން ތަން ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިނުވާަކން މުވަކަމާ ނަމަވެސް މިފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޒިޔާރަތުގައިވެސް

 .ފައިވެއެވެދީމަޢުލޫމާތު

 

 އަދި ހޯލްޑިންގ އޭރިއާ  އޮފީސް  4.1.3

 

ހުރިކަމާ އަދި  )ތިނެއް( ކޮޓަރި 3ކަސްޓޯޑިއަލުގެ އޮފީސް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި މި  4.1.3.1

ޝަނުން ބެިލބެލުމުްނ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ކަސްޓޯޑިއަލް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައި ހުރިކަން ކޮމި

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.ފާހަގަ

 ފަރާްތތައް އަވިންނާިއ މި ކަސްޓޯޑިލައުގައި ހޯލްޑިންގ ގޮޅި ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ދަގަނޑު ބާއިންކަމާއި، މިތަނުގައި ތިބޭ 4.1.3.2

ވަގުތު އިށީނުމަްށ  ވިއްސާރައިން ހިޔާކުރުމަށް ޓިނުޖަހާފައި ހުރިއިރު ބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާތްތަށް ިމތަނުގައި ިތބޭ

 ކޮމިޝަނުން ެބިލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ބެންޗް ހުރިކަން

މާއި، މާލެ ފޮނުވަންޖެހޭ ކުރުކަސްޓޯޑިއަލަށް ބަންދަށް ގެްނނަ ފަރާތްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ިލޔެކުޔުންތައް ފުރިހަމަމި  4.1.3.3

 ކެމެރާއިން އަބަދުވެސް ގައިތަކުވަގުތު ތިބޭކަމާއި، މިަތނުގައިތިބޭ ހޯލްޑިން ގޮޅީގައި ފަރާތްތައް މާލެ ފޮނުވާލެެވންދެން 

ކުްނ އެ ފަރާތްތައް މޮނިޓަރ ުކރާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަ

 ވެ.ފައިވެއެދީމަޢުލޫމާތު
 

 ޑޭޝަން މުވައްޒަފުންގެ އެކޮމޮ  4.1.4

 

ތުގައި ޑިއުޓީ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ެއކަމަޑޭޝަން ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މައި އިމާރާ އިމި ކަސްޓޯޑިއަލްގަ 4.1.4.1

ފައިވަީނ މުވައްޒަފުންނާއި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެހި ސިވިލް ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް 

ނަ ފަންގިފިލާގަިއ ހަތަރެއް( ވަ ) 4ކަސްޓޯޑިއަލްއާއި ވަކިން، ރަށުތެރޭގައިކަމާއި، ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މައި އިމާރާތުގެ 

ންެހން މުވައްޒަފުންެގ )ިތނެއް( ވަނަ ފަންިގފިލާގައި އަ 3ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމާއި 

 އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.

)ސައްވީސް(  24މެ ޑިއުޓީއަކަށް ކޮންމުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާއިރު ފްޓް ޝި)ތިނެއް(  3މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި  4.1.4.2

ކޮމިޝަނުްނ  އިވާކަންހަރުކޮށްފަލައިޓު  އާއިއޭސީ)ތިނެްއ(  3 އާ އަދި މި އެކަމަޑޭޝަންތަކުގައިއަލަމާރި ،ބަންކް އެނދާ

ޢުލޫމާތުން ބެލިބެލުުމންނާއި ކަސްޓޯޑިއަްލ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަަރކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ ދީފަިއވާ މަ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

at
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 6މޫނު ދޮންނަ  ފެންވަރާތަނާއި)އަށެއް(  8ފާޚާނާއާއި )ތިނެއް(  3 މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްތަކުގައި 4.1.4.3

އި ކަސްޓޯޑިއަލް މުވައްޒަފުން ދޮވުމަށް މެޝިން ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުްނނާ  އަދި ހުރިކަމާ )ހައެއް( ތަށި

 އެވެ.ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުޫލމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެ

ޚާނާ އަދި ފާ)ދޭއް(  2ފާހާނާކުރުމަށް  އެނދު ހުރިކަމާއި،)އަށެއް( ބަންކު  8 އެކަމަޑޭޝަނުގައިއަންހެނުންގެ  4.1.4.4

 )ދޭއް( ފެންވަރާ ބައި ހުރިކަން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 2ފެންވެރުމަށް ބޭުނންކުރުމަށް 

އިމާރާތް ބާެވ  ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެންވަންނަކަމާއި، މި  ބައެއް އެކަމަޑޭޝަންތަކަށްފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ  4.1.4.5

ޑިއަލް ހިންގުމުގައި ކަސްޓޯ ފޮޅިވަފައިވާކަމާއި، އެއަރކޮންޑިޝަން ހަލާކުވެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާކަމަށްރުތަކުން ކުލަ ފާ

 ށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްަތކުންނާއި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާުތދީފައިވެއެވެ.އިސްކޮ
 

 ބަދިގެއާއި މެސް ރޫމް  4.1.5

 

ކޮންޓްރެކްްޓ  ޔާރުކުރަނީ މީހުންނަށް ކެއުން ތައްމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދުގައި ތިބޭ ކަސްޓޯޑިއަލުގައިމި  4.1.5.1

ެގ ހަރު ދުވަހުއަ( އަށެއް) 8 ަވނަ އަހަރުން ެފށިގެން 2020"ޕޮލިސް ވެލްފެއަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް"އާ  އުސޫލުން

ދީފައިާވ  ކުންއިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާްތތަމުގައި ހިންގު ކަސްޓޯޑިއަލް ހަވާލުޮކށްގެންކަން މުއްދަތަކަށް 

 މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ެބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ބޯތަކެތި ކާގޭގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުްނނަށް ކެއުން ތައްޔާރުކުރާ ބަދި 4.1.5.2

މި  ދޫކުރާ ހުއްދަ އިން ލިޔުމުން(އެޗް.ޕީ.އޭހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ )ތަންތަަނށް ތައްޔާރުކޮށް، ފޯރުކޮށްދޭ 

 ރެވިފަިއވެއެވެ.ގައި ހަރުކޮށްފައިނެތްކަން ކޮމިަޝނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަކުއާއި މެސްރޫމު ބަދިގެ ކަސްޓޯޑިއަލް

ކަން ދަށްކަމާއި، ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައިތިބޭ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުަނށް ކައްކާ ބަދިގޭގެ ސާފުތާހިރުމި   4.1.5.3

ކެތީގައި މެހި ޖައްސާކަން ބަދިގޭގައި އެއްވެސް ތަރުތީބެއްެނތި ކާބޯތަކެތި ހުރިކަމާއި، ާކބޯތަެކތި ހާމައަށް ހުރުމުން އެތަ

ކޮްށ އޮތުމުން ގިނަ މީގެއިތުރުން، ބަިދގޭގެ މަސްކަނޑާތަން ސާފުނު އިވެއެވެ.ލުމުން ފާހަގަުކރެވިފަކޮމިޝަނުން ބެިލބެ

 ބެލިބެލުުމން އަދަދަކަށް މެހި އުޅޭކަމާ އަދި ގިނައަދަދަކަށް ކުނި ބަދިގެއާއި އިންވެގެން ހުރިކަން ކޮމިޝަުނން

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ްށ ށް ސާފުނުކޮޖޫސްފަދަތަކެތި ފިނިކުރުމަށް ހުރި ޑީޕްފްރީޒަރުތަމީގެއިތުރުން، ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ކަނޑުމަހާއި،  4.1.5.4

ިލބެލުމުްނ ގިނަދުވަސްވެފައި ހުރުމުން މި ފްރީޒަރުތަކުގެ ކައިރިމަތީގައި ސޫފާސޫފި ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ބޯތަެކތި ގެންދާކަމާއި، ކޮންމެ ގޮޅިއަކަށް ކާ މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާްތތަކަށް ޕްލާސްޓިކް ބާިލދީގައި 4.1.5.5

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.ޖޫސް ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދަނީ ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ކުރާގައިކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަ 

ތަކުްނ ަމށް އެފަރާތްބަންދުގައި ިތބޭ ފަާރތްތަކަށް ަކސްޓޯޑިއަލުން ކެއުމަށް ފޯރުކޮށްޭދތަކެތީގެ ރަހަ ރަނގަޅު ނޫންކަ 4.1.5.6

ދިުއމުން ކާތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަމާއި،  ހޫނުޮކށް ހުއްޓާ  ކެއުމަށް ފޯރުކޮށްދޭތަކެތި ބާލިދީއަށް އަޅައިގެން

ޔޮކަން ހުންނަކަން ރަހައަށް ބަދަލު އަންނަކަމާ އަދި ޕްލާސްޓިކް ބާލިދީއަށް ކާބޯތަކެތި އެޅުމުން ބާލިދީތަކުގައި ތެ

ންޓަރވިއުތަކުން ަގކުރެވިފައިވާއިރު މިކަމަކީ ބަންުދގައި ތިބި ފަރާްތތަކާ ކުރި އި ކޮމިޝަނުން ެބލިބެލުުމން ފާހަ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމެކެވެ.

dat



13                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިްނގ ޒިާޔރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯިޑއަލަށް

ރިކަމަށް މި މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކެއުމުގައި ދަގަނޑުކޮޅުތަކެއް ހު 4.1.5.7

އަހަރުގެ  2021ިއ މާގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ލިޔުމަށް އޮންނަ ފޮތުގަކަސްޓޯޑިއަލުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެސް ރޫމުގައި ކެއު

 ނޮވެންބަރު މަހުގައި ނޯޓުޮކށްފަިއވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފިނަމަ ރެއް އިރުޝާދުދީބަންދުގައިތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ބަލިމީހަކަށް ވަކި ކެއުމެއް ކާން ޑޮކްޓަމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި  4.1.5.8

ފައިވެއެވެ. ދީޫލމާތުބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުން މަޢު އެ މީހަކަށް ބަލިކޮއްުތ ހަމަޖަްއސައިދޭކަމަށް

ރާްތތަކުން ފަަބންދުގައި ތިބި ކެއުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޯޕޝަން ކުޑަކަމަށް މީގެއިތުރުން، ަބލިކޮށްތުގެ ގޮުތގައި 

 ފައިވެއެވެ.ދީމަޢުލޫމާތު

ސީނިއަށް  ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކެއުމަށް މެސްރޫމެއް ހުރިކަމާއި، މިތަނުގައިމި  4.1.5.9

މިޝަނުްނ މުވައްޒަފުންނާއި ކަސްޓޯޑިއަލަްށ ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކެއުމަށް ވަކި ތަނެއް ހުރިކަން ކޮ

ޢުލޫމާތުން ތެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ ދީފަިއވާ މަބެލިބެލުުމންނާއި ކަސްޓޯޑިއަްލ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަަރކާތް

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޑިއަލް ޕްލާންޓުން މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަށް ބުއިމަށް މިނިަރލް ފެން ފޯރުކޮށްދޭކަމާ ކަސްޓ4.1.5.10ޯ

ގައި އިސްކޮށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންުގމުފެން ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ހަމަޖެިހފައިވަނީ ހޮޅިލައިން ބަދަލުކޮްށގެންކަމަށް 

 ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުޫލމާތުދީފައިވެއެވެ.

ހަ ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ރަމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކާބޯތަކެތީގެ 4.1.5.11

ގައި ކެއުމަށް ވާކަމާއި، އެގޮތުން ބައެއް ދުވަސްަތކުބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާްތތަކާއި މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައި

ފައި ހުންނަކަމަށް އެކަށީގެންވާ ރަހަ ނުލާކަމާ އަދި ރިހަފަދަތަކެތީގައި ހަވާދުފަދަތަކެތި ގިނަވެ ހުންނަތަކެތީގައި

 އުސޫލުގައިވާ  ގެފޯރުކޮށްިދނުމު ކާތަކެތި މުވައްޒަުފންނަށް މީހުންނާއި ތިބޭ ބަންދުގައި  މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ވަނަ  2016ކުރުމަށް ސުޕަވައިޒް އެކަން ދަމަހައްޓައި ސާފުތާހިރުކަން ކާތަކެތީގެ ފޯރުކޮށްދޭއިރު ކާތަކެތި ގޮތުގެމަތިން

 އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާަފއިވެއެވެ.

 

ނަރސް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދި ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަ 

ދުޅަހެޔޮ  ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްވެސް  ގައި 22 ލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް(ގެ އާންމު ޤާއިދާގެ )ދި ނެ

ބޭނެ ކާނާ ލި ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށާއި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް 

ވަރުގައި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ކާނާ އާންމުކޮށް ކާ ގަޑިތަކުގައި، ރަނގަޅު ފެން 

 ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެކަމަށް ބަ ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ޖަލު ހިންގާ ފަ 

 

އެކު އެއްބަސްވެފައިވަނީ ހަދާފައިވާ ފަރާތާ ކުރުމަށް އެގްރީމަންޓް ތައްޔާރު ކެއުންބަންދު މީުހންަނށް މުވައްޒަފުންނާއި 4.1.5.12

ސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އި އިކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިެބލުމުންނާއި ަކސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްދެ މޭނު

)ަހތަރެއް(  4ފަރާތްތަަކށް  ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ަމޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މުވައްޒަފުންނާއި ަބންދުގައި ިތބޭ

 ފައިވެއެވެ.ދީއިރުކެއުން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު

ރޯދަމަހުގައި ރޯދަ ނުހިފޭ ފަރާތްތަކަށް ހެނދުނު ސައި އަދި މެންދުރު ކެއުން ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 4.1.5.13

ފޯރުކޮށްދޭނެކަމާއި، ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތުގައި ފޯރުކޮށްދޭތަކެއްޗާއި ތަރާވީސް އަދި ހާރުކެއުން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް 

 މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެެވ.

dat



14                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް

 ކަ ދިހައެއް( ރުފިޔާގެ )އެއްސަތޭ 110 ތްތަކުގެ ބޮލަަކށް އާންމު ަމސްތަކުގައިމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރ4.1.5.14ާ

 ކެއުން ރޭޓުން)އެއްސަތޭކަ ފަންސާން ނުވައެއް( ރުފިޔާގެ  159 ރޭޓުން ކެއުން ފޯރުކޮށްދޭއިރު ރަމަޟާން މަހު

ނަށް އާންމު މުވަްއޒަފުންފޯރުކޮށްދޭކަން ލިޔެކިޔުންތަްއ ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، 

ވެސް ރޭޓުން ކެއުން ފޯރުކޮށްދޭކަން)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ  250މަސްތަކުގައާއި ރަމަޟާން މަހު 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ވަކި ބެލުމަށް( ޓީ ކޮލެ ) ފެންވަރު ޯފރުކޮށްދޭތަކެތީގެ ބުއިަމށް ކެއުން ފަރާތްތަކަށް ތިބޭ ބަންދުގައި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ 4.1.5.15

ޑިއަލުގައި މި ކަސްޓޯ، ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް 2018ކަނޑައަޅައެޅުމަށް  މުވައްޒަފަކު

އަލް ހިންގުމުގައި ކަސްޓޯޑިމުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރުމުެގ ސަބަބުން ވަކި މުވައްޒަފަކު ކަނޑައެޅިފައި ނެތްކަމަށް 

 ޖަލަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މެ ކާގަޑިއެއްގައިނަަމވެސް، ކޮން ފައިވެއެވެ.ދީމާތުއިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫ

ށް ކެއުމަށް ކެއުން ގެންދިއުމުގެ ކުރިން، އެވަގުތެއްގެ ޑިއުޓީ ޝިފްޓް އިންޗާރޖް ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަ

 ފޯރުކޮށްދޭތަކެތީގެ ކޮލެޓީ ަބލާނެަކމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފަެވއެވެ.

މަ އެ ީމހަކަށް ބަލިކޮްއުތ ވަކި ކެއުމެއް ކާން ޮޑކްޓަރެއް އިރުޝާދުދީފިނަބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ބަލިމީހަކަށް ބަންދުގައިތި 4.1.5.16

ކުން ދޭކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ސްޓޭޝަން ހިންގުުމގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައިހަމަޖައްސަ

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
 

      

 ސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭނުންވާތަކެތި  4.1.6

 

މީހެއްެގ  ގެންނައިރު ނުަވތަ ބަންދުކުރުމަްށ ގެނައުމަށްފަުހ ސާފުތާހިރުވުމަށް ޭބނުންވާ ތަެކތި އެހައްޔަރުކޮށްގެން  4.1.6.1

ގެއިން ތަކެތި ނުެގނެވޭ މީހުންނަްށ ށް ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު ޭދކަމަށާއި، ޢާއިލާއަށް ގުޅައިގެން ސްޓޭޝަނަ

 ކަސްޓޯޑިއަލުން ( އިބޯނި އުނގުޅާ ބޭސް، ސަދަތްއުނގުޅާ ބުރުސް، ދަތްވުމަށް ބޭނުންވާ އަާސސީ ތަކެތި )ސާފުތާހިރު

ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުްނ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި،  ކަސްޓޯޑިއަލް މަށްފޯރުކޮށްދޭކަ

ހުށަހެޅުން:ކޮމިޝަނުގެ   
 

ދިގޭގައި ކާޯބތަކެިތ މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިުދމަތާ ހިއްސާކުރާދުވަހުން ފެށިގެން މި ކަސްޓޯޑިއަލް ބަ .5

ޔުމުން ޫދކުރާ ތައްޔާރުކޮށް، ފޯރުކޮށްދޭ ަތންތަަނށް ހެލްްތ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެްނސީ )އެޗް.ޕީ.އޭ(އިން ލި

 ހުއްދަ ހޯދުން. 

 

ދިގޭގައި ކާޯބތަކެިތ މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިުދމަތާ ހިއްސާކުރާދުވަހުން ފެށިގެން މި ކަސްޓޯޑިއަލް ބަ .6

ޔުމުން ޫދކުރާ ތައްޔާރުކޮށް، ފޯރުކޮށްދޭ ަތންތަަނށް ހެލްްތ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެްނސީ )އެޗް.ޕީ.އޭ(އިން ލި

 ހުއްދަ ފެންނާނެެހން ހަރުކޮށްފަިއ ބެހެއްޓުން. 

 

ކަން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ަބދިގޭގެ ސާފުތާިހރުމި ރިޕޯޓު .7

 ފަރާތްަތކުން ށް ދެމެހެްއޓޭކަްނ ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާއެކަށީގެންވާގޮތަ

 ކަށަވަރުކުން.

 

 

 

 

 

dam
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މަޢުލޫމާތުތަްއ މީގެއިތުުރން، މިތަކެތި ފޯރުކޮށްިދނުމަށްަފހު ބަންދުމީހާގެ ފައިުލގައި މި  .އިވެއެވެދީފަތުމަޢުލޫމާ

 ރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ށް އަވަަހށް ހަލާކުވާކަމަްށ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަ ބުރުސްފަދަތަކެތީގެ ޮކލެޓީބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާްތތަކަށް ފޯުރކޮށްދޭ  4.1.6.2

 ފައިވެއެވެ. މަުޢލޫމާތުދީބަންދުގައި ތިބި ފަާރތްތަކުން 

 އަދި ޖަގު ގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބާީލހައި ާބލިސް އުރަ، ކުނާ، މުންޑު، ބާލިދީކަސްޓޯޑިއަލުމި  4.1.6.3

ނުމަށްަފހު ބަންދުމީހާެގ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭކަމާއި، މިތަކެތި ބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދި  ކަސްޓޯޑިއަލުގެ

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.ފައިލުގައި މި މަޢުލޫމާތުތައް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ

ރުާޝދުދޭ ފަރާތްތަަކްށ އިމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮަދނޑީގައި ނިދުމަށް ޑޮކްޓަރުން  4.1.6.4

 ފައިވެއެވެ.ދީޢުލޫާމތުގޮދަނޑި ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަ

ރުކޮށްދޭކަމާއި، މިީއ ޖޯޑެއްގެ ދޮންނަ ކުނޑި ފޯ މަށް ދޮވު އި، ގޮޅިއަންނައުނާ ިތބޭ ފަރާތްތަކުން އެުދމުންގައި ބަންދު 4.1.6.5

މެްއ ނުބެހެއްޓޭކަމަްށ ބޮޑެތި ގޮޅިތަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ނޫންކަމަށާއި، ގޮޅިަތށް އެކަށީގެންވާ ސާފުތާހިރުކަ

 ފައިވެއެވެ.ދީބަންދުގައި ތިބި ފަާރތްތަކުން މަުޢލޫމާތު

 ރުކޮށްދޭކަމާއިފޯމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މަދިރި ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބަންދުގައި ިތޭބ ފަރާތްތަކަށް މަދިރި ޯލޝަން  4.1.6.6

 ހަމުގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ މޮސްކިޓޯ ރެޕެލެންޓް ލޯޝަން ބާރު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން

  ރާތްތަުކން މަޢުލޫމާތުދީފަިއވެއެވެ.މައްސަލަދިމާވާކަމަށް ބަންދުގައި ތިބި ފަ

އަރ ޑިޕަރޓްމަންޓުގެ ފެމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަށް ބޯކޮށުމާއި ތުނުބޅި ބޭލުމުގެ އިންތިޒާމް ވެލް 4.1.6.7

ބުޅި ބޭލުމުެގ ފަރާތުން ކުރިއަށް ެގންދާކަމާއި، ބަންދުގައި ތިޭބ ފަރާތްތަްށ ވެލްފެއަރ ދުވަހު ބޯކޮށުމާއި ުތނ

 ޓްރިމަރު ބަންދުގައި ިތޭބ މީގެިއތުރުން، ބޯޮކށުމަށް ެގންގުޅޭ އްކަތްކުރާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.މަސަ

 .ފަރާތްތަށް ބޯޮކށަ ނިމުމުން ސާުފކުރާކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން މަޢުޫލމާތުދީފައިވެއެވެ

 ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާގޮތް  .5

 މީހުން އެކަހެރިކުރުން  ތިބޭ  ބަންދުގައި   5.1

 

އެހެން ަބންދު  ،ނާއިޚާްއޞަ ބައްޔެއް ހުްނނަ މީހުން ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދަްށ ެގންނަ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން މި  5.1.1

 ރޯވަލްސް ޑްތްވިއޭގެ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން  މީހުނާއި، ނުބޭއްވޭމީހުންނާއި އެއްގޮޅިއެއްގައި 

 ނާއި، ދޭ މީހުންއަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން މައްސަލަ ހުންނަ މީހުްނނާ، ަނފްސާނީ  ނާއި،މީހުން މަރުޙަލާގައި ތިބޭ

ސްޓޯޑިއަލުގެ ޖަލު މި ކަ ުއމުރުން ދުވަސްވީމީހުންކަސްޓޯޑިއަލުގެ އިމާރާތާއި، ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދޭ މީހުންނާ އަދި 

ތްތަކުން މުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާގައި ގޮޅިތަކުގައި ބަންދު ކުރާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގު 2

 ފައިވެއެވެ.ދީމަޢުލޫމާތު

ކުާރކަމާއި، އެކަހެރި ނުބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާްތތަކުގެ ތެެރއިން ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ކުރުން ަމނާކަމެއްކޮށްގެން އެކަހެރި  5.1.2

 ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ  ހަރަކާތްތެރިވާކުރުމަށް ވަކި ހާއްސަތަނެއް ނުހުންނަކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް 

 ގަކުެރވިފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުންނާިއ، ކޮމިޝަނުން ިޒޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި މިފަދަ އެއްވެސްތަނެއް ނެތްކަން ފާހަ

 

dim



16                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް

 ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން   5.2

 

ބިޑި، މުގުރު،  އިކަސްޓޯޑިއަލުގަކުރުމަށް މި މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ބޭނުންދިސާއެއް ޙާބާރުގެ ބޭނުން ކުރަންޖެޭހފަދަ  5.2.1

ރަކާތްތެރިވާ ހަހިންގެވުމުގައި އިސްކޮށް  ބޭނުންކުރަމުންގެްނދާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލްޕެފަރ ސްޕްރޭ، އަދި ޝީލްޑް 

ވެއްޖެނަމަ އަމަލުކުރަމުން ވެރިޙާލަތެއް މެދު މީގެއިތުރުން، ބާރުގެ ބޭނުންކުުރމާގުޅޭ ފައިވެއެވެ.ދީ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު

އަދި  އިދާއެްއގޮތަށްކަމާފައިވާ ގަވާބާރާއި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ހެދި، ަވއިދާންދަނީ ފުުލހުންގެ ޢާއްމު ޤަގެ

 ހަރަކާތްތެރިާވ ހިންގެވުމުގައި އިސްކޮށް ކަސްޯޓޑިއަލް ކަމަށްށްއެއްގޮތައެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ 

 އިވެއެެވ.ީދފަމަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުން

ރާްތތަކާއި ރިމާންްޑ މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިްނ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންެގންދާ ފަ 5.2.2

ނުން ކުރަންޖެހުނު ބޭބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ަކސްޓޯޑިއަލުގައި ގިނަ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގައިގެން ބާރުގެ 

ތަކުން ދީފައިާވ ސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަްށ ކަ

 މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ެބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގެ ފާޚާނާތަކުގައި ތަކާއި ގޮޅީގޮޅިތަކުގެ ކެމެރާމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ކަސްޓޯޑިއަލުގެ  5.2.3

މި ަކސްޓޯޑިއަލުގައި  ހާދިސާތައްހުންނަ މާގަނޑުފަދަ ތަކެއްޗަށް ެގއްލުންދިނުމާއި މުވައްޒަފުންގަޔަށް ފެން ޖެހުންފަދަ 

ގޮޅިން ލަތްތަކުގައި ބައެއް ހާ ގޮޅިތަކަށް ގެއްލުންދީ ގޮޅިން ނުކުތުމަށް އިންކާރުކުރާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިވާކަމާއި،

ތައް ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ށް ބައިތިއްބާކަމާއި، މިކަމާ ގުޅުން ހުރި ލިޔެކިޔުންރަށް ނެރެ ބިޑިއަޅުވާފައި ވަކި ވަގުތަކަބޭ

ރާްތތަކުން ދީފައިާވ ބަލަހައްޓާކަން ކޮިމޝަނުން ބެލިެބލުމުން ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގަިއ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަ

 .މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ 

 

ޒަނަރސް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދި ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރި  ދި 

ފަހައްޓާ މާއްދާގެ )ނ(ގައި ހި ވަނަ  1ގެ  48 )ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް(ގެ އާންމު ޤާއިދާގެ 

ޖެހޭ މައިތިރިކުރުމުގެ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަން 

ބަބުން ވަގުތަށްކަމާއި، ޤައިދީ މިނިވަންކަމާއެކު ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް ދޭ ފުރުސަތުގެ ސަ 

ތުރަށް އި ރުކުރުމުގެ އާލަތްތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާ ނެތިދިއުމުން، ހިފަހައްޓާ މައިތި 

 ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 

ގޭކަމާއި، ިމ ހިން ަމހުން)ހައެއް(  6ކޮންމެ  ރެޝަރ ޯކސްފްމުވައްޒަފުންނަށް ރިބާރުގެ ބޭުނން ކުރުމާގުޅޭގޮތުން  5.2.4

ދީފައިވާ ރިވާ ފަރާތްތަކުން ުމގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެހިންގު ކަސްޓޯޑިއަލްމުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަމުންދާކަމަށް  ކޯހުގައި

 ފާހަގަކުެރވިފައިވެއެވެމިޝަަނށް ކޮމަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ެބލިބެލުމުން 

މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާތްތަކުން ގޮޅިތަކުގައި ހަަމނުޖެހުމެއް ހިންގައިފިނަމަ އެކަން ހުއްޓުވަންޖެހެީނ  5.2.5

 ޑިއުޓީގައި ތިބޭ އޮފިސަރުންކަމާއި މިފަދަ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވަމަށް ވަކި ހާއްސަ ޓިމެއް އެކުލަވާލަން އެ ވަގުތު

ބޭނުންވާ އަދަަދށް މުވައްޒަފުން ނެތުމަކީ ގޮންޖެހުމެއްކަމަށް ކަްސޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ 

އެވެ. އެގޮތުން، މިަފދަ ހާލަތްތައް މައިތިރިކުރުމަށް ވަންނަ ޑިއުޓީ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުން މަޢުޫލމާތުދީފައިވެ

އޮފިސަރުން އެހެން ދުވަސްތަކުގައިވެސް ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ދިއުމުން އޮފިސަރުންނަްށ 

ނގާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަދެއްކުމާއި، އޮފިސަރުންގަޔަށް ފެން ޖެހުން ފަދަ ހާދިސާތައް ހި

 ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

and
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 ބަލާ ފާސްކުރުން   5.3

 

ން ގެންދަނީ މުބަލާފާސްކުރަ  ،ދާކަމަށާއިން ގާތުން ބަލާފާސްުކރަމުންގެންމީހުގެނެވޭ އަލަށް ބަންދަށް  ކަސްޓޯޑިއަލުގެމި  5.3.1

ހިންގެވުމުގައި  ކަސްޓޯޑިއަލް  ފުލުހުންގެ އާންުމ ގަވާއިދާ އެަކމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަާކއި އެއްގޮތަށްކަމަށް

 އިވެއެވެ.ދީފަމަޢުލޫމާތުއިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްަތކުން 

މަތިްނ މަށްފަހު ވެއްދުމުގެ ުކރިން މަތިބޭނުންތަކަށް ގޮޅިްނ ނެރުބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާތްތަށް އެކިއެކި  5.3.2

ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ވަކި ހާއްސަކޮޓަރިއެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ހުރިކަން  ،ބަލައިފާސްކުރާކަމާއި )ޕެޓް ސަރޗް(

ން ދީަފއިވާ މަޢުލޫމާތުްނ ކޮމިޝަނުން ެބލިބެލުުމންނާއި ަކސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކު 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޅިފައިވާ އެއެކަމަށް ކަނޑަ ބަންދުމީހާގެ ޕެކޭޖުގައިބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް ަބލާފާސްކުރުމަށްފަހު  ކަސްޓޯޑިއަލުގައިމި  5.3.3

ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ ފޯމު ފުރާކަމާއި، ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާއި، މިކަމުގައި 

 ތާއި ދުވަސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ގުމަޢުލޫމާތާއި ވަ

 

ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މި  ،އްޖެނަމަގާތުން ބަލާފާސްކުރަންޖެހިއެމީހަކު  ގެނެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި،ބަންަދށް ކު އަންހެނަ 5.3.4

 ކަސްޓޯޑިއަލް ކަމަށް ނެއަންހެން މުވައްޒަފުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާމަސައްކަތްކުރާ 

 ފަިއވެއެވެ.ދީހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު

ދީ ތަމްރީން ކިޔައިއެކަން ކުރާނެގޮތް ގައި  ތަމްރީނުބަލާ ފާސްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ އަސާސީމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި  5.3.5

އި، ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް މުވައްޒަފުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރި ނުވާނެކަމަށް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންކަމާ

 ފައިވެއެވެ.ދީކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ަމޢުލޫމާތު

 އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރުން   5.4

 

ކަްށ ބަަދލުކުރާނަމަ، ެއ ޓޭަޝނަކަށް ނުވަތަ ކަސްޓޯޑިއަލައެހެން ސް ބަންދުގައިުހރި ފަރާތެއް ސްޓޯޑިއަލުގައިކަމި  5.4.1

އަންގާކަމާއި، މީގެއިތުރުން އެ މީހެއްގެ ތަކެއްޗާއި، ޞިއްޙީ ލިޔެކިއުންތަކާއި، މީހަކަށް  އެ މީހަކު ބަދަލުކުރާ ތަނެއް

ހިންގުމުގަިއ  މަށް ކަސްޓޯޑިއަލްއެ މީހަކު ގެންދާ ތަަނކަށް ގެންދާނެކައެ މީހަކާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް 

 އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްަތކުންނާއި، މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާުތދީފައިވެއެވެ.

އެ  ،އެހެން ތަނަކަށް ގެންދާނަމަކަސްޓޯޑިއަލުން ކޯޓަށް ނުވަތަ ިމ  ފަރާތެއްބަންދުގައި ހުންނަ  ކަސްޓޯޑިއަލުގައިމި  5.4.2

ކަމަށް ބަްނދުމީހާގެ ޢާއިލާައށް އަންގާ ކަމާ އަދި ބަންދުމީހާ ބަންދަށް ެގނައުމަށްފަހުގެ ވަކީލަށް އަންގާ ފަރާތެއްބަންދު 

 ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
 

ކަސްޓޯޑިއަލުގައި  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)އެކެއް( އަހަރު  1މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ  .8

ކަމަށް ވަކި ހާއްސަ އެބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހާލަތްަތކުގައި ގޮޅިތަކުގެ ޑިއުޓީ މުވައްޒަފުން ނުހިމެނޭގޮތަށް ބާރުގެ 

 ޓީމެއް ކަނޑައަޅައި އެފަދަ ހާދިސާތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.

 

 

 

 

dam



18                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް

 އެވެ.ފައިވެދީހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރާކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓޯޑިއަލްމި 

ދު މީހަކާއެކު އޮފިސަރެއް ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް އެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް ގެންދާއިރު ކޮންމެ ބަން 5.4.3

ރާތްތަށް ބިިޑ އެއްތަނުން އަނެްއތަަނށް ގެންދާއިރު ބަންދުގައި ިތބޭ ފަ)ދޭއް( އޮފިސަރުންިތބޭކަމާއި،  2ނުވަތަ 

 ފައިވެއެވެ.ދީޢުލޫާމތުލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މައަޅުވައިގެން ގެންދާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަ

ޑޮކްޓަރަށް ަތކާއި ކޯޓުމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާްތތަށް އެކިއެކި ބޭުންނތަކަށް މާލެ ގެންދިއުމާއި،  5.4.4

މަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ށް މުވައްޒަފުން ނެތްކަގެންދިއުން ފަދަކަންތައްތަކުގައި އެސްކޮޓް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަ

ވައްަޒފުން މަދުވުމުގެ މީގެއިތުރުން، މު ަފއިވެއެވެ.ދީހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްެތރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫާމތު

އި ހުންަނ ން ބަންދުގަިއ ތިޭބ ފަރާތްަތްށ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ހަމަެޖހިފަސަބަބުން އެސްކޮޓް ނުކުރެވިގެ 

ސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އިއިންޓްމަންޓް ކެންސަލުވުންފަދަ ކަންތައްތައް މެދުވެރިވާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އެޕޮ

 މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެެވ.

 ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް  .6
 

 ރީ ޖިސްޓް ރަ  ގެ ބަންދަށްގެނެވޭ މީހުން   6.1

 

 ސިސްޓަމް ގެންދަނީކުރަމުން ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ރެކޯޑު ފަރާތްތަކާ ރާބަންދުކު ކަސްޓޯޑިއަލުގައިމި  6.1.1

ޝަނުން ބެލިބެލުމުންނާއި ހުރިކަން ކޮމި  އަދި ކޮންމެ ބަންދު މީހަކަށް ވަކި ފައިލެއް ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ގައިކަމާސެލްލޮގު

 .ކުރެވިފައިވެއެވެފާަހގަން ކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަ ކަސްޓޯޑިއަލް

ފޯރުކޮށްޭދ  ށްތަފަރާގައި ހުްނނަ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތާއި، ބަންދު ގެބަންދުކޮްށފައިވާ މީހުންސެލްލޮގުގައި  އެގޮތުން

ަލހައްޓަމުންދާކަްނ ހުިރ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތައް ރެކޯޑްކޮށް ބަ ބަންދުކޮށްފައި ،ދުމަތްތަކާޚި

  ފައިވެއެވެ.ކުރެވިފާހަގަ

ބަންދުކުރެވޭ ، ފައިލުގައި ަބންދު މީހުންގެ މަޢުލޫާމތު ފޯމާއި  ނެޭވ ކޮންމެ މީހެއްގެބަންދަށް ގެ  ކަސްޓޯޑިއަލަށް 6.1.2

ށްފައިވާކަން ންނާއިމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ ޢުޫޞލާއި، ބަލާ ފާސްކުރުމާއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ރެކޯޑްކޮމީހު

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ާފހަގަ 

ލާފުވެއްޖެނަމަ ގަވާއިދާ ޚި ކަސްޓަޑީގެކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނާއިމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ ޢުޞޫލުގައި  6.1.3

ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން އަދި ހިނގާކަސްރަތު، ފޯރުކޮށްދެވޭ އިނާޔަތްތައްކަމުގައިވާ ޢާއިލީ ފޯންކޯލު

ާޔންކޮށްފައިވާބަިއ އުޞޫލުގެތެރެއިން ކަނޑައިލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަޑީއަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ބަކަނޑައެޅިފައިވާ 

ކަނޑާކަމަށް މުވައްޒަފުން ލިޔުމުން އަދި ބަދަލުކޮށްފަިއނުވިަނމަވެސް މިކަން މިހާރު މިގޮތަށް ުނކުރާކަމަށާއި އިނާޔަތް ނު

 މަޢުލޫމާތުްނ ނާއި ބަްނދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނނާއި ިލޔެކިޔުން ބެލިބެލުމުން 

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 18އުމުރުން  ންތަކުގައި ންނާއިމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ އުޞޫލުަތކުގައި އާއިލީ ބައްދަލުވުބަންދުކުރެވޭ މީހު ކަސްޓޯޑިއަލުގައި  6.1.4

ސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި ކަތައް ހިމެނުން މުހިއްމުކަމަށް ކުދިން ބައިވެރިކުރެވޭފަދަ މުހިއްމު އުޞޫލުއަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަ

 ފައިވެއެވެ.ދީއިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްަތކުން މަޢުލޫމާތު

އާއިލާއިން ތަކެތި ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަޢުލޫާމތުތައް ހޯދައި  ތްތަކުގެ ެތރެއިންބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާ 6.1.5

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލާއި އާއިލާއިން  ދޭކަމާއި، އެތަކެތިއާއިލާއަށް ގުޅައިބަންދު މީހާގެ ން އެރެސްޓީ

during



19                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް

މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންާނިއ  ކަމަށްހަވާލުކުރުމުން، ދޫިނދޫއަށް ގެެނސް ބަންދު މީހުްނނަށް ފޯރުކޮްށދޭ

 ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުްނނާއި ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 

 އަންގައިދިނުން  ހައްޔަރު ކުރެވުނު ސަބަބު އަދި ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް  6.2

 

ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ފައިލުގައި "ަބންދުކުރެވޭ މީހުންނާއިމެދު ޢަމަުލކުރެވޭ ޢުޞޫލު"ގެ މި  6.2.1

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކުރާ  44ޤާނޫނުގެ ގައި ބަންދުގައި ހުްނނަ މުއްދަތުގައި ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ 2ޕޮއިންޓް 

އެ އިންޒާރުގައިވާ  ފައިވާކަމާއި،ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ބަޔާންވެެގްނވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް ލިބިެގްނވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް

ތަުކްނ ތްރާކަންކަމާއި ޙައްޤުތައް ކިޔައިދެނީ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ބަްނދުގައި ތިބި ފަ

  އިވެއެވެ.ދީފަމަޢުލޫމާތު

 ކުދިންނާމެދު އަމަލުކުރުމަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ އަހަރުން ދަށުގެ 18އުމުރުން މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި  6.2.2

ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުޑަކުދިން، އަންހެނުން އަދި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭގޮތުެގ 

ލިޔެކިޔުންތައް  ަތފާތުަކން)ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ޤާޫނނު(އާއި  2019/18އާއި ޤާޫނނު ނަންބަރު  7.7.1އުޞޫލުގެ 

ވަތަ ހައްޔަރު ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެެއވެ. އެގޮތުން، ކުށެއްގެ ތުުހމުތުގައި ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ ނު 

އެކުއްޖާއާއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތުތަްއ  ޑިޕަރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށްކުރެވިއްޖެނަމަ، 

ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުގައި ނެތްކަްނ  ޕޮލިސް ދޫނިދޫ މަޢުލޫމާތުތައް ފަދަ ހިއްސާކުރުން

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ  މުއްދަތުގައި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ހުންނަބިދޭސީ ފަރާތްތަކަްށ،  ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައިތިބޭމި  6.2.3

އްމު މަޢުލޫމާތުތައް އަންގައިދިނުަމށް އިނގެރޭސި އަދި ގޮތްތަކާއި، ލިބިދޭ އިނާޔަްތތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ މުހި

 ބަންގްލަދޭޝް ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮްށ އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެެވ.

ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ކުއްލި ޙާލަުތގައި ގުޅަންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ މަޢުޫލމާތު ސާފުކޮްށ  ންގެމީހުގެންނަ  ކަސްޓޯޑިއަލަށް 6.2.4

އެ މީހެއްގެ ފޯމު ސެޓުގައި ހިމަނާފައިވާކަމާ މީގެއިތުރުން، ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމުގައި ހައްޔަރުކުރި 

ކުރި އޮފިސަރގެ މަޢުލޫމާތާއި، ހައްޔަރުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ހައްޔަރު ކުރި ތާރީޚާއި، ހައްޔަރު

ސޮއި ، އގަޑި، އި ބަންދު މީހާގެ ނަމާއި، ތާރީާޚއިތަފްޞީލް އަދި ހައްޔަރު ކުރެވުނު ސަބަބު ބަންދު މީހާއަށް ައންގަ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެެއވެ.ކަން ލިޔެކިއުންތައް ބެލިބެލުުމްނ ކޮމިޝަނަށް ން ޖަހާފަިއވާއަދި އިނގިލީގެ ނިޝާ

ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި މި ދުންބަ ކަސްޓޯޑިއަލުގައިޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއް  6.2.5

މެދުވެސް ޢަމަލުކުަރނީ އެހެން ބަންދު  އިފަރާތްތަކަށް ވަކި ތަފާތު ިއންތިާޒމެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމާއި، ިމ ފަރާތްތަކާ

 ފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުދީކޭ އެއްގޮތަށްކަން މުވައްަޒފުން މީހުންނެ

ން:ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅު  
 

ްނދުކުރާ ބަ ކަސްޓޯޑިއަލުގައި  ،ދުވަހުން ފެށިގެން ހިއްސާކުރާދުމަތާ ޚިދިވެހި ފުުލހުންގެ މި ރިޕޯޓު  .9

ލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖައުސޫލަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމާއެކު  މީހުންނާއިމެދު ޢަމަލުކުރަމުންގެްނދާ

 ރުން. ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ުމރާޖަޢާކުޤާނޫނުގައިވާ
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 ވެލްެފއަރ ޔުނިޓްގައި  މީުހންނަށް ކިޔަން އެނގޭނެހެން ގައި ތިބޭބަންދު ށްޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުތަ ކަސްޓޯޑިއަލުގައި 6.2.6

 ވެއެވެ.ފާހަގަކުރެވިފައިެބލިބެލުމުން ބަންދުމީހުްނނަށް ފެްނނާނެހެން ަހރުކޮށްފައިހުރިކަން ކޮމިޝަނުން 
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މުއައްސަސާގެ ވާކަމަށާއި، ވެފައިއިންޓަރނަލް އިންސްޕެކްޝަން މެކޭނިޒަމްއެއް ޤާއިމު ހާއްސަ ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ވަކި  6.3.1

ގެ ފަރާތުްނ ކޮމާންޑް )ޕީ.އެސް.ޑީ( ފަރާތުން ދިމާވާ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޭޓންޑަރޑް

  ިއވެއެވެ.ދީފަކުން މަޢުލޫމާތުޒިޔާރަތްކުރާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަ

ޒިޔާރަތްކޮށް  ޕީ.އެސް.ޑީންކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ގޮޅިތަކުގެ ކެމެރާތަކަށް ގެއްލުންދީގެން  6.3.2

ށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކަސްޓޯޑިއަލާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަ

 ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފަިއވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންަތއް ބެލިބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ތަންަތނުގެ ބައިިތއްބާ މީހުން ަބންދުގައި ގެްއލޭގޮތަށް މިނިަވންކަން ދަށުން ބެލުމުގެ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް 6.3.3

 ހިމާޔަތްކުރުމުގެ  ޙައްޤުތައް އިންސާނީ ޤައުމެއްގައިވެސް ކޮންމެ ސަރުންނަކީއޮފި ތަންފީުޒކުރާ ޤާނޫނު ،ދެނެގަނެ ޙާލަތު

 ޙައްޤުތަކުގެ އިންސާނީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުޖުތަމައަށް ޚިދުމަތް ފުލުހުންގެ ،ފަރާތްކަމުން އަދާކުރައްވާ  ދައުރު  އަސާސީ

 ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގައި ދަށުން ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ،ބާުރއެޅުމުގެގޮތުން ހިފެހެއްޓުމަށް މިންގަނޑުތައް

 ޙިއްޞާ އިދާރާއަކާ އެ ރިޕޯޓް ޒިޔާރަތްތަކުގެއެ ޒިޔާރަތްކޮށް ކޮމާންޑްއިން ޕްރޮފެަޝނަލް ފުުލހުންގެ ތަންތަަނށް

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި  ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވީަނމަވެސް 2016ކުރުމަށް 

ލުމަށް ޕީ.އެސް.ޑީން ޒިޔާރަތްނުކުރާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކަންތައްތައް ބެ

  ފައިވެއެވެ.ަމޢުލޫމާތުދީފަރާތްތަކުންނާއި މުވައްޒަފުން 

 ޑިސިޕްލިނަރީ ޕްރޮސީޖަރ  6.4

 

ނުވަަތ ގޮޅިތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުްނ  ފިނަމަކަސްޓޯޑިއަލުގައި ކުރުންމަނާކޮށްބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާތްތަުކްނ  6.4.1

 ލުމަށްފަުހ،އަދި އެ މީހެއްގެ ޢަމަލުތަކަށް ބެ ކަމާބައިތިއްބާގައި 2ޖަލު އެހެން ަބންދު މީުހންނާ ވަކިން ހިންގައިފިނަމަ

ޢަމަލުތައް ރަނގަޅުވުމުން އަލުްނ އެ މީހަކު ހުރި ގޮޅިއަކަށް ބަދަލުކުރާކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނ 

 ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
 

މި  )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1ދިވެހި ފުުލހުންެގ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ މި ރިޕޯޓު  .10

ހަރުން ދަށުގެ އަ 18ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނާއިމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ ޢުޞޫުލގައި އުމުރުން 

 ން ހިމެުނން.އަމަލުކުރާނެގޮްތ ކަސްޓޯޑިއަލް އެސް.އޯ.ޕީއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިކުޑަކުދިންނާމެދު 

  

މި ސްޓޭަޝނުގެ  )ހައެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 6ދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ޚިދިވެހި ފުލުުހންގެ މި ރިޕޯޓު  .11

ކެއްަކން ތަފަރާތް ފްސާނީ ނުުކޅެދުންތެރިކަންހުރިިޖސްމާނީ ނުވަތަ ނަ  ކީބަންދަށް ެގންނަ ފަާރތްތަކަ

ރާނެޮގތުގެ ޢަމަލު ކުހުްނނަ ފަރާތަކާމެދު  ޖިސްމާނީ ނުަވތަ ަނފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދެނެގަނެ،

  މަޖެއްސުން.ހަ ދަ އިންތިޒާމުގޮޅިތަކުގައި ބަންދުކުރާނަމަ އެފަރާތްތައް އެފަ ،އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި

 

 

 

am
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މިގޮތަްށ ވަކިން ބަހައްޓާނަމަ އެ މީހެްއގެ ސެލްލޮގްގައާއި ހާދިސާ ރިޕޯޓުގައި ލިޔާކަން  ވާކަމާއި،ފާހަގަކުރެވިފައި

ލިޔެކިއުންތައް ބެިލެބލުމުން ކޮމިޝަނަށްވެސް ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ.  މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި

މީގެއިތުރުންވެސް، އެހެން ގޮޅިތަުކގައި މީހުން ބަްނދުކުރުމަށް ކަނަޑއަޅާފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް މީހުން ތިިބނަމަ، 

 މަތުން ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ.މި ފަރާތްތަކުން ދީަފއިވާ މަޢުލޫ ބަންދު މީހަކު ަބހައްޓާކަމަށް އެ ގައ2ި ޖަލު

ރާްތަތކާއި، ރިމާންޑް މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން ހުކުްމ ތަންފީދުކުރަމުންގެންދާ ފަ 6.4.2

ެގ މާއި، އެގޮތުން ގޮޅިތަކުބަންދު ފަރާތްތައް މި ޖަލުގެ ގޮޅިތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ގިނަ ގެއްލުންތަކެއްދެމުން ގެންދާކަ

ބެލިެބލުމުްނ  ކެމެރާތަކާއި، ފާޚާނާތަށިތަކަށް ގެއްލުންދިނުންފަދަ ާހދިސާތައް ހިނގާފައި ހުރިކަން ކޮމިޝަުނން

 ަބންދުގައި ތިޭބ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިފަދަ ާހލަތްތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ހާދިސާ ރިޕޯޓުތަކުގައި

 ރެވިފަިއވެއެވެ.ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުކެއް ނާޅާކަން ތުރު ފިޔަވަޅުތަފަރާތްތަކަށް ނަސޭހަތްދީ އި

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުޞޫލު  6.5

 

ނިޒާމެއް  ސަަޝކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ވަކި ާޚއް ފަރާްތތައްގައި ތިބޭ ބަންދު  ކަސްޓޯޑިއަލުގައިމި  6.5.1

ދީފައިވާކަމަށާއި ތު ފަހިކޮށްފުރުސަ ސިޓީގެ ޒަރީޢާއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެނަމަެވސް މާއި، ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާކަ

ނާިއ ތެރިވާ ފަރާތްތަކުންއިސްކޮށް ހަރަކާތް ކަސްޓޯޑިއަލް ިހްނގުމުގައިކަމަށް ވަކި ފޯމެއް ޚާއްޞަކުރެވިފައިނެތްކަމަށް އެ

  ފައިވެއެެވ.ދީމަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުން

އި ރުން ގާތުގައުޓީ އޮިފސަނުްނނަމަ ޑިޝަކުވާއެއް ހުަށހަޅަން ބޭ ގައި ހުރި ފަރާތެއްބަންދުމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި  6.5.2

ޓަމްގައި ނަމަެވސް، ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގެ ތެެރއިން ޞިއްހީކަމެއްނަމަ އެކަްނ ސިސް މާކައް ހުށަހެޅޭނެއެކަމެ

 ކުރެވިފަިއވެއެވެ.ރެކޯޑްކުރާކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުުމން ފާހަގަ

ުދވުމުގެ ސަބަބުްނ އަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް ައނގަބަުހން ެއދޭ އެދުންތަށް މުވައްޒަފުން މަމި ކަސްޓޯޑި 6.5.3

ްނތަްއތަކުގެ ތެރެއިން އެދޭކަ  އި، ނަމަވެސް ބަންދުަގއި ތިބޭ ފަރާތްތަކުންސިސްޓަމް ސެލްލޮގްގައި ރެކޯޑްނުކުރެވޭކަމަށާ

ތްތެިރވާ ފަރާތްތަކާިއ ކަސްޓޯޑިއަލް ިހންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާ ށްކަސްޓޯޑިއަލުން ކޮށްދެވޭކަންތައްަތއް ކޮށްދޭކަމަ

 ފައިވެއެެވ. ދީމުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

ގަނޑާއި ގަލަން ވާ ވަން ބޭނުންއެހެނިެހން އިދާރާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް  ކަސްޓޯޑިއަލުގައިމި  6.5.4

މިގޮތަށް ާވކަމާއި، ދީފައިިހންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެިރވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫާމތު ކަސްޓޯޑިއަލްފޯރުކޮށްދޭކަމަށް 

ބައެއް ފަރާތްތަކުން  )ދޭއް( ދުވަސްވާކަމަށް ބަންދުގައި ތިބި 2)ތިނެއް( ނުވަތަ  3ގަނޑާއި ގަލަން ހޯދުމަށް އެދިގެން 

ފަހު ެއކަން ވެލްފެއަރ ޔުމަށް ގަނޑާއި ގަލަން ދިނުމަށްފައިވެއެވެ. ބަންދުގަިއ ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ލިދީމަޢުލޫމާތު

ނޭނަމަ އެ ސިޓީއެއް ޑިއުޓީ ލޮގްގައި ރެކޯޑްކުރާކަމާއި، އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކުގައި ހަޑިހުތުރު ބަސްތައް ހިމެ

ލުމުްނ ލިބެނުފޮނުވާކަމާއި، ނޮުފނުވާ ސިޓީތައް ޑިއުޓީ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދި ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް  ދި 

ވަނަ މާއްދާގައި  2ގެ  57 ޕްރިޒަނަރސް )ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް(ގެ އާންމު ޤާއިދާގެ 

ޤައިދީންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައި އޮންނަވާއެވެ. ޤާއިދާ 

ވަނަ މާއްދާގައު ބަޔާންކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޤައިދީއެއް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ  4ގެ  56ނަންބަރު 

dam



22                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް

ޅުވެރިވެ ނުވަތަ ބިރުދައްކާ ނުވަތަ ޝަކުވާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެދޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން އޭނާއާ ދެކޮ 

 ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުރަނގަޅު ނަތީޖާއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިގެން ނުވާނެއެވެ.

 

ކުވާ ގިނަ ޝަ ބޭކަމުގެ ިލބުނުކަމުގެ ލިޔުން ނުލި ތައްސިޓީބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާްތތައް އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާ  6.5.5

 މަޢުލޫމާތުދީފައިެވއެވެ. ޒަފުންއްބަންދުމީހުންގެ ފަާރތުން ލިބޭކަަމްށ މުވައަ

ކްޓަރުންނަށް ދެއްކުްނ އެގޮތުން ޚާއްޞަ ޑޮ ،މަށާއިިޞއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ޝަކުވާލިބޭކަ ންބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާްތތަކު 6.5.6

 ދެއްުކން ލަސްވާކަމުގެ ކުރުމުން ނަތީޖާތަކާއެކުކުމަށް ިރފަރގެ ނަތީޖާއާކު ދެއްލަސްވުމާއި، ޓެސްޓްތައް ހެދުމަްށފަހު އޭ

 ފައިވެއެވެ.ދީލިބޭކަމަްށ ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ަހރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ މަުޢލޫމާތު ޝަކުވާ

ސްޓޯޑިއަލް ކަ މީގެއިތުރުން، ލިޔުމުން ކަސްޓޯޑިއަލަށް ހުށަހަޅާ ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ލިޔުމުން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް

ބެލިބެލުމުްނ  ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިާވ މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންަތއް

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ންގާއަ ފަރާަތށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާ ިނންމިގޮތް އެކަން ުހށަހަޅައިފިނަމަ ޝަކުވާ މީހަކު  ހުރި ބަންދުގައި 6.5.7

ދެވޭ އިސްލާހެއް މިކަމަށް އެވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  2016ބެލެހެއްޓުމަށް  ރެކޯޑްކޮށް

 އައިސްފައިނުވާކަން މި އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 މީހުން ގިންތިކުރުން  ބަންދުގައިވާ   6.6

 

 18މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަށް ހަމައެކަނި ގިްނިތ ކުރެވެނީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަދި  6.6.1

އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްަތކުން ދީފައިވާ އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންކަމަްށ ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި 

ބަންދުގައި ތިބޭ ފަާރތްތައް ިގންތި ކުރުމުގައި  މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިަޝނުން ެބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތްތެރިވާ ދަތިވަނީ ކަސްޓޯޑިއަލުގައި އެވަރުގެ ޖާގައެއް ނެތުމުންކަމަށް ކަްސޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާ

 ބާވަތަށް  ކުށުގެ ކުރެވިފައިވާ  ތުހުމަތު މައްޗަށް އެމީހެއްގެ މީހުން ތިބޭ ބަންދުގައި ފައިވެއެެވ.ދީފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު

 ބޮޑެތި  އަދި ވަިކން މީުހންނާ ބޮޑެތި ބޭއްތިބުމަށް  ކުޑަކުދިން ،ލުމަށާއި ގޮޅިތަކަށް ބަލާފައި  މިނަށް ބޮޑު ކުޑަ ނުވަތަ

 ޚާއްޞަކޮށް  ކުޑަކުދިންަނށް މިގޮތަށް ހެދުމަށާއި ގޮޅިއެއް ޚާއްޞަ ވަކި ނުފެންަނގޮތަށް ޚަރަކާތްތައް މީހުންގެ

 ކުށްތައް ކުޑަ ނުރައްކާތެރިކަން  ކުދިންނާއި ެގެނވޭ ޮކށްގެން ކުށްތައް ބޮޑެތި ނުރައްކާތެރިކަން ،ހަދާގޮޅިއެއްގައި

ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރުގައި  2015ހަމަޖެއްސުމަށް  އިންތިޒާމެއް ބޭތިއްބޭނެ ވަކިން  ކުދިން ގެނެވޭ ކޮށްގެން

 ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

 ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:
 

ބޭ ބަންދު މީހުން ދުވަހުން ފެށިގެން، މި ސްޓޭޝަންގައި ތިހިއްސާކުރާ  މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ .12

ރާތަކަށް ރައްދުވިކަން ފަހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ފޯމުތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް އެ ރައްދުވާ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ 

ން ލިެޔކިޔުމުން ލިބުނުކަ ނުވަތަ ރައްދުނުވިކަމުގެ ލިޔުން، އެ ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅި ބަންދު މީހާއަށް

 ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 

 

 

 

dam



23                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް

ގައި ހުރިކަން ތައް މި ކަސްޓޯޑިއަލުގޮޅިޚާއްސަ ބަންދުކުރުމަްށ  އަހަރުން ަދށުގެ ކުޑަކުދިން 18ނާއި އަންހެނުން 6.6.2

 ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.

އި ތިބިކަމާ އަދި ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި ހުކުމާއި ރިމާންޑް ބަންދު މީހުން އެއްގޮޅިއެއްގަމި ކަސްޓޯޑިއަލަށް  6.6.3

ހިންުގމުގައި އިސްކޮށް  އެކިކުށްތަކުގެ އެމީހުން އެއްގޮޅިެއއްގައި ތިބިކަން ކޮމިަޝނުން ބެިލބެލުމުންނާއި ކަސްޓޯޑިއަލް

 ގަކުރެވިފައިެވއެވެ.ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފަިއވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަ

 

ދާގެ މާއް  56)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު(ގެ  2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގިންތި ވަނަ ނަންބަރުގައި އެމީހަކު ކުރި ކުށުގެ ބާވަތާއި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް  1)ރ(ގެ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 

 ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދި ޓްރީޓްމަންޓް އޮފްއަދި ޔުނައިޓެޑް 

އި ވަނަ މާއްދާގަ  11ޕްރިޒަނަރސް )ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް(ގެ އާންމު ޤާއިދާގެ 

 ނުވަތަ އެއް  ޤައިދީންކުރެ އެކި ގިންތީގެ ޤައިދީން ބައިތިއްބަންވާނީ ވަކިވަކިޖަލުތަކުގައެވެ.

ޖިންސަށް،  ތަކުގައެވެ. މިގޮތުން ގިންތި ކުރުމުގައި ޤައިދީންގެ ޖަލެއްގެ ވަކިން ހުންނަ ބައި 

އަދި ޤައިދީއަށް  އުމުރަށް، ކުށުގެ ރެކޯޑަށް، ބަންދު ކުރެވުނު ސަބަބު ނުވަތަ ބަންދުގެ ބާވަތަށާއި

 ދޭންޖެހޭ ފަރުވާގެ ބާވަތަށް ބަލަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 

އި،  ގޮޅިތަުކގައި ތިބިކަމާގ2ެބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތަށް ޖަލު މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ޓެރަރިޒަމް ފަދަ  6.6.4

ށް ނުވާީތ އެ ފަރާތްތައް އޭގެތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ އެހެން މީހުންނާއެއްކޮށް ގޮޅީގައި ބައިތިއްބޭނެ ފަރާްތތަކަކަ

ކުން ދީފައިާވ ސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައެކަނި ގޮޅީގައި ބައިތިއްބާކަަމށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގަިއ އި

 ކޮމިޝަުނން ެބލިބެލުމުންނާއ ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުންނާއި 

ރިަކމާއި، މި ފަރާްތ ހުގައި 'ސްލީްޕ ޕެރަލައިޒް'ވާ ބަންދުމީހެއް 2މި ކަސްޓޯޑިއަލަށް ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި ޖަލު  6.6.5

ްށ ބަންދުގައި ިތިބ އް ހުރިއިރު ގޮޅީގައި ދެމީހުން ތިބެން ޖެހުުމން އުނދަގޫވާކަމަހުރި ގޮޅީގައި އިތުރު ބަންދުމީހެ 

 ގޮޅިއެއްގައި ދެމީހުން އިވެއެެވ. މީގެއިތުރުން، އެ ފަރާތުގެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން އެފަދަދީފަފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު

  ތިބުމަށް އުނދަގޫވާކަމަްށވެސް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

 ހެން ޙަރަކާތްތައް ކާއި އެހެނިޚިދުމަތްތަ  .7
 

 މާއި ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރު  7.1

 

 10ޔަ ދެުމންގެންދި ން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތުގެ ފަރާތުން ޢާިއލީ ބައްދަލުވުމުގެ ބަދަލުގައި އާއި ގުޅިގ19ެ-ކޮވިޑް 7.1.1

ކަމާއި، އޭގެ އިން ފެށިގެން ނިމުމަކަށް ގެނެސްަފއިވ2021ާޑިސެންބަރު  1)ދިހައެއް( މިނެޓުގެ އާއިީލ ފޯުނ ކޯލު 

ންގުުމގައި އިސްކޮްށ ބަދަލުގައި ޒިޔާރަތްކޮށްގެނެ އާއިީލ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެުމންދާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހި

 ފައިވެއެވެ. ދީކާއި ބަންުދގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫާމތު ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަ

ކަށް އާއިލީ ބައްދަލުވުން ފޯރުކޮށްެދނީ ފުުލހުންގެ އާންުމ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާްތތަމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި  7.1.2

ޯފރުކޮށްދޭކަމަށް  ގަޑިއިރަށް)އެކެއް(  1ފަަހރު )އެކެއް(  1ހަފްތާއަކު ގަވާއިދާއެއްގޮތަށްކަމާއި، އެގޮުތްނ 

 އިވެއެވެ.ދީފަކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ަބންދުގައި ތިބި ފަާރތްތަކުން މަުޢޫލމާތު

am



24                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް

އެގޮތުން، އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ބައްދަލުވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުން އެ 

 ހަމަޖައްސައިދޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިާވ އިންތިޒާމް

 މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ެބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭން  ރުސަތާއި،ފު އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލީ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ މި ސްޓޭޝަނުގައި ބަންދުކުރާ ބިޭދސީންނަށް 7.1.3

ކާތްތެިރވާ ފަރާތްތަކުްނ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަފޯނު ކޯލު ކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ބޭރަށް 

ން ބިޭދސީ ފަރާތަކު މުގެ ފުރުޞަތުދޭކަމަްށ ބަންދުިތބި ބައެއްމަޢުލޫމާތުދީފައިވާއިރު މިގޮަތްށ ގުޅު

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ޮލގްގައި ފޯނު ކޯލު  ދިނުމަށްފަހު ސިސްޓަމް ސެލް އަދި އާއިލީ ބައްދަލުވުން  ދުގައި ިތބޭ ފަާރތްތަކަށް ފޯނު ކޯލުބަން 7.1.4

 ފައިވެެއވެ.އި، ފޯނު ކޯލު ދެވުުނ ވަގުތާއި އަދި ހޭދަވިގޮތް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިޚާދިން ތާރީ

 

ޓަރިަތކުގައި ބިއްލޫިރ )ޭދއް( ކޮޓަރި ހުރިކަމާއި، މިކޮ 2ފޯނުކޯލު ދިނުަމށް މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި އާއިލީ ބައްދަލުވާއި  7.1.5

ފޯނު މެދުވެރިކޮްށ  ގަނޑުގެ ދެފަރާތުގައި ތިބިެގން ބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާްތތަކާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލީ މީުހންނާ

 ފައިެވއެވެ.ހަގަކުރެވިތުން ފާވާހަކަދެއްކޭކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުންނާއި މުވައްޒަފުން ދީފަިއވާ މަޢުލޫމާ

 ުހންަނ ފަރާތްތަކުން އާއިލީ ބައްދަލުވުމާއި ފޯނުކޯލުދޭ ކޮޓަރިތަކުގައި ކެމެރާ ހަރުކުވިފައި ހުންނަކަމާއި ބަންދުގައި 7.1.6

 ސްޕަވައިޒްކުރުމަށް ފޯނުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް ރެކޯޑްކުރެވޭކަމާ އަދި ބައްދަލުވުންަތއް ކުރިއަށްދާއިރު އޮފިސަރަކު

 ނަކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫާމތުދީފައިވެއެވެ.ހުން

ށް ގުޅައިގެން ނޫސް ކަމާއި، އާއިލާއަމުޞްޙަފްފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެނީ  ކަސްޓޯޑިއަލުގެބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަަކށް  7.1.7

ދުގައި ތިިބ ތަކާއި ބަންހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް ކަސްޓޯޑިއަލްމަޖައްލާ އަދި ފޮތް ގެނެވޭނެކަމަށް 

 ފައިވެއެެވ.މަޢުލޫމާތުދީ ފަރާތްތަކުން 

 ވަކީލް ބައްދަލުވުން  7.2

 

، ރަަހއްދުގައިކަމާއިގެ ބޭރުގެ އޮންނަ ހުސް ސ2ަމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ވަކީލް ބައްަދލުވުންތައް ކުރިއަށްގެންަދނީ ޖަލު  7.2.1

 ޕޯސްޓްއިން ގެ ޑިއުޓ2ީމިތަނުގައި ބަންދުގައި ިތބޭ ަފރާތްތަކާއި ވަކީލުން ދައްކާވާހަކަ އަޑުނީވޭގޮތަށް ޖަލު 

ވާ މަޢުލޫމާތުންނާިއ ސްޕަވައިޒްކުރާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައި

 އެވެ.ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަުކރެވިފައިވެ

ދަލުވުމަށް ވަކީލް ބައް ވަކީލް އައްޔަނުކުރުމަށް ބަންދުގައި ހުންނަ ފަރާތުން އެދުމުން އެފަރާތަށް ފޯނުކޯލެއްދޭކަމާއި، 7.2.2

ޓަމްގައި އެދި ފޯމުފުރައި ހަވާލުކުރުމުން އެ ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައިދޭކަމާއި، މި ލިޔެކިޔުންތައް ސިސް

 ހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ.ލިބެލުމުްނނާއި މުވައްޒަފުން ީދފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެ

ކުރާ ވަކީލަކަށް ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި ތަހުޤީޤު މަރުހަލާގައި ސުވާލުކުރާއިރު އެ ބަންދުމީހެއް އައްޔަން  7.2.3

 އިވެއެވެ.ފަދީބައިވެރިވެވޭކަމަށް ބަންދުގައި ިތިބ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުން މަޢުޫލމާތު

 

 ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުން  7.3

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން އެހެންގޮތަކަްށ  ،ވަނަ މާއްދާގައި 65)ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު(ގެ  2013/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު  7.3.1

)އެކެއް( ގަޑިއިރަށް މޫސުން ތަންޭދނަމަ  1މަސައްކަތް ނުކުރާ ޤައިދީން ދުވާލަކު މަދުވެެގން  ،ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު

ކަސްރަތުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ބަްނދުކޮށްފައިވާ ތަުނން ބޭަރށް ނެެރންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަާމއި، ބަންދުގަިއ 

doing
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ކޮމިޝަނުްނ  ން ބޭރުގައި ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށްގަޑިއިރު ގޮޅި 1ތިބޭ ފަރާތްތައް މޫސުންތަންޭދަނމަ ދުވާލަކު 

އެކަށީގެންވާވަރަށް މި ހުށަހެުޅމަށް އިސްލާޙެއް ، އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް ވަނަ 2016 ،2015

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް  2021ވަނަ އަހަރުގެ ޒިޔާރަތާއި އަދި  2018ނާންކަން 

ޤަވާއިދުގައިވާ  މުއްޢާފުލުހުންގެ މަލުކުރަނީ ޢަހިނގާ ކަސްރަތަށް ނެރެހެދުމުގައިވެސް  ގައި ތިބި ފަރާްތތައްބަންދު 7.3.2

ތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާ ކަސްޓޯޑިއަލްގޮތުގެ މަތިންކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި 

 ލުގައި ކޮންމެ ގޮޅިއެއްކަސްޓޯޑިއަހިނގާ ަކސްރަތުކުރުމަށް މި ނަމަވެސް، ބަްނދުގައި ތިބޭ ފަރާްތތައް މަޢުލޫމާތުދީފައިވީ

ށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކޮހިންގުމުގައި އިސް ަކސްޓޯޑިއަލް )ތިރީސް( މިނެޓަށްަކން 30 ދުަވހު ދޭއް() 2ހަފްތާއަކު ނެރެނީ 

  ފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުދީ  ތްތަކުންފަރާތްތަކާއި ބަންދުގައި ިތބި ފަރާ 

ގައި ނެރޭ ކޮށްޓަކީ މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާްތތަށް ހިނާގ ކަސްރަތުކުރުމަށް ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތު 7.3.3

ުރމަށް ބަންދުގައި ނަރުދާތަށް ހަލާކުވެ ސަލާމަތީޮގުތން އެންމެ އެކަށީގެންވާަތނެއް ޫނންނަކަމާއި، ހިނގާ ކަސްރަތުކު

ގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް  ފަރާތްަތށް ނެރޭއިރު އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން ނެތުމުގެ ސަަބބުން ބިޑި އަޅުވައިގެން ހިނތިބޭ

 އެވެ.ފައިވެމަޢުލޫމާތުދީނެރޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން 

މުންގެންދާ ކޮށީެގ ިހނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް ނެރުމަށް އަލަށް ހަދަމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަށް  7.3.4

 އިސްކޮށް ށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި)ނުވަދިހަ( އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަ 90މަސައްކަތުގެ 

ދި ފުޅާ މިނުގައި  އަ)ސާޅީސް( ފޫޓް 40ދިގު ިމނުގައި އިވެއެވެ. މިތަނަކީ ދީފަހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުޫލމާތު

ތަނުގައި މި އަދި ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ދަގަނޑު ހޮޅިންކަމާ)ސައުވީސް( ފޫޓު ހުރިތަނެއްކަމާއި، މިތަން  24

އަލް ހިންގުމުގަިއ ކެމެރާތަށް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ބޭުނންކުރަން ފެށޭނެކަަމށް ކަސްޓޯޑިސީ.ސީ.ޓީ.ވީ 

ކުރާ ހިނގާ ކަސްރަތުކުރާ ފައިވެއެވެ. މީގެއިުތރުން، އަލަށް ތައްޔާރުމަޢުލޫމާތުދީކުން ތްތެރިވާ ފަރާތްތައިސްކޮށް ހަރަކާ

އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ  ކޮށްޓަށް ބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާްތަތށް ނެރޭއިރު ބިޑި ނާޅުވާނެކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި

 ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެެވ.

ލޮގްގައި  ގަިއ ތިބޭ ފަރާތްތައް ހިނގާ ކަސްަރތުކުރުމަށްފަހު އެކަން ސިސްޓަމް ސެލްމި ސްޓޭޝަނުގައި ަބންދު 7.3.5

ންމުމަށްފަުހ ނިގަޑިއާއި ހިނގައި  ން ނެރުނު ދުވަހާއި، ހިނގަން ނެރުނުރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން ހިނގަ

 ވެއްދި ގަޑި ރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  .8

 ޞިއްޙީ ޙާލަތު ދެނެގަތުން   8.1

 

"ދޫނިޫދ  އިމުކޮށްފައިވާޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ޤާ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަަކށް ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލުގައި  8.1.1

ބަލިމީހުން ލިނިކްގައި މި ކް، އަށް އިތުރު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައި ނުވާކަމާއި، އެގޮތުން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށްކްލިނިކް"

ކުއްލިޙާލަތުގައި  މީހުންަނށް  މަސައްކަތް ކުރާނެ ކޮޓަރިއަކާއި، ބަންދު އިދާރީ، ހުރިަކމާއިކޮޓަރި)ދޭއް(  2 ލުމަށްބެ

 ކޮޓަރިއަކާއި، ބޭސް ރައްކާކުރުމަށް ޚާއްސަ، ކޮޓަރިއަކާއި، ވޯޑަާކއި ނެޭބނުންކުރާއްޖެނަމަ ފަރުވާއެއް ދޭންޖެހި

 އެވެ. ހަގަކުރެވިފައިވެރިސެޕްޝަނެއް ހުރިކަން ފާ އަދި  މަޑުކުރުމަށް ތަނަކާ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ގެންނަ ަބންދު 

މި ކްލިނިކްގައި އަންހެނުންނަާށއި ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްސަ ވޯޑެއް ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ފިރިހެނުންނަްށ  8.1.2

)ތިނެއް(  3ފައިވާ ބައިގައި ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ބައި ސްޓޮކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާކައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށް

dat
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އެނދު ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ީމގެއިތުރުން، މިތަން ޭބނުންކުރަނީ ކުއްލި ޞިއްޙީ 

ފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމާތުންދީމުވައްޒަފުން  ޓަރކުރަން ޖެޭހނަމަކަމަށްޙާލަތެއްގައި ބަންދު މީހަކު ގާތުންބަލައި މޮނި

)އެކެއް( ކޮޓަރި ބޭނުންކުރަީނ  1ގެ ތެރެއިން ކޮޓަރީ)ދޭއް(  2ހުންނަ  ލުަމށްބަލިމީހުން ބެމެ، އަދިއެހެން

 ފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުދީނަރުހުންކަންވެސް މި ފަރާތްތަކުްނ 

ގައި ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްފެށިގެން ވަނަ ދުވަހުން  11  މަހުގެމޭވަނަ އަހަރުގެ  2008 ކްލިނަކަކީމި  8.1.3

އިވާ ޒިޔާރަތުގައި ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފަ 2018ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކްލިނިކެއްކަން 

މި ކްލިނިކަީކ ރުްނ، އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތު 2021ފާހަގަކުރެވިފައި ވާފަދައިން 

ކްޓަރުންނާއި މެޑިކަލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ަބލަހައްޓާ ަތނެއްކަމާއި، މި ތަނުގައި މަސައްކަތްކުާރ ޑޮ ފުލުހުންގެ

ޒަފުން ނަރުހުންގެ ކަންތަްއތައްވެސް ބަލަހައްޓަީނ އެ ފަރާތުންަކްނ ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައް

 ފައިވެއެވެ.ދީމަޢުލޫމާތު

 ދިޔަކަމާ ނަމަވެސް )ހަތަރެއް( ނަރުުހން ކުރިން މަސައްކަތްކުރަމުން 4އި )ދޭއް( ޑޮކްޓަރުންނާ 2ނިދޫ ކްލިނިކްގައި ދޫ 8.1.4

ރެއިނިންގ ޕޮލިސް ޓް )އެކެއް( ނަރުހުން ަމސައްކަތްކުރުމަށް ދ. ވާނީ 1)އެކެއް( ޑޮކްަޓރާއި  1މީގެތެރެއިން 

ކްލިނިކްގައި  ،ންރުންކަ)އެކެއް( ޑޮކްޓަ 1ސެންޓަރަށް ފޮނުވުމުގެ ސަބަުބްނ މިހާރު ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރަނީ 

 ސް ެކއް( ނަރުހު)އެ 1އި ރާ)އެކެއް( ޑޮކްޓަ 1ފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ދީމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

 .ފައިވެއެވެދީ ޗުއްޓީގައި ތިބިކަންވެސް މި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު

އިވީ ނަމަވެސް ސްޓޭޝަންވެ މަސައްކަތް ނުކުރިކަމުގަގައި ޑޮކްޓަރެއް ކަސްޓޯޑިއަލުމި ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި  8.1.5

މެ ދުވަހެއްގެ ފިޔަވައި ކޮން ދުވަސް އަދި ހޮނިހިރު ނޫސަންދައިގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޑިކަލް އޮފިސަރެއް ހުކުރު

ން ބަލާކަ މީހުން ބަންދު  ދެއްކުމަށް އެވަގުތެއްަގއި ނަން ނޯޓުޮކށްފައިތިބޭ  ށްޑޮކްޓަރަރަތްކޮށް ހެނދުނު ދޫނިދޫައށް ޒިޔާ

އާ 12:00ގެ މެންދުރު ކޮންމެ ދުވަހެއް، އެގޮތުން ފައިވެއެވެ.ދީކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

ޑުކަަމށް ފާހަގަކުރެވޭ މާއި، ޙާލުބޮމީހުން ބަލާކަ)ފަނަރަ(  15ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހަމައަށް ބަލިމީހުން ބަލާކަމާ އަިދ 

އެއްކޮށް ނިމޭކަން  ކައި އިސްކަންދޭކަމާއި، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެދޭ އެންމެން ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ދައްމީހުންނަށް 

 ފައިެވއެވެ.ދީމި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު

ކްޓަރެއް ނެތުމުން ނޫސަންދައިގެ ޑޮކްޓަރެއް ކްލިނިކަށް ޒިޔާރަތް ކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް ތަނުގައި ސްޓޭޝަންވެފަ ޑޮ 8.1.6

ކްލިނިކްގައި ސްޓޭޝަންވެ  އިވެއެވެ. ޑޮކްޓަރެއްދީފަވާކަންވެސް ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދަތި

 އެޓެންޑްވާެނ ޙާލަތްތަކުގައި ވަގުތުން ނުރައްކަލުގެ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބަންދު މީަހކަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީ ކުއްލި

ވި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ މީހަކުނެތުމުން ަދތިވާކަމަކީ ކޮިމޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރާ ޒިޔަރާތްތަކުގައި ފާހަގަކުރެ

 ސަމާލުކަމަށް ކޮމިޝަނުން ގެެނސްފައިވާކަމެކެވެ.

 

 ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދި 

ދާގައި ވަނަ މާއް  2ގެ  25ޕްރިޒަނަރސް )ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް(ގެ އާންމު ޤާއިދާގެ 

 ޚިދުމަތްތެރިން ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޓީމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ޚާއްސަ 

ނެއެވެ. އަދި ސައްކަތް ކުރެވެންވާ ތިބެންވާނެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތްތެރިންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު މަ 

 ތް ލިބެންވާނެއެވެ.ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްވެސް ދަތުގެ ފަރުވާ ދިނުމަށް ހުއްދަ އޮތް ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަ 

 

dat



27                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިްނގ ޒިާޔރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯިޑއަލަށް

ުހންގެ ލިސްޓެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑޮްކޓަރަށް ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ މީ 8.1.7

ހާ ިޞއްޙީ ކަންކަމަށް "ބަންދުގައިވާ މީ  ކޮންމެ ބަންދު މީހަކަށް ، ޑިއުޓީ އޮފިސަރުން ނެގުމަށްފަހު ޔުނިޓްތަކުގައި ތިބޭ 

މީހުންގަ މަޢުލޫމަތު  ފުރިހަމަކުރާކަމާއި، މިގޮތަށް ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް އެދޭއެދޭ ފޯމް" 

ކްގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންަކން ކްލިނި 15މަހުގެ ވަނަ އަަހރުގެ އޮކްޓޫބަރު  2021ބަލަހައްޓަްނފެށީ 

ުދގައިވާ ފަރާތުްނ މި ފޯމުގައި، ބަންދުގައިާވ ފަރާތުގެ މަޢުލޫާމތާއި، ބަންފައިވެެއވެ. ދީމުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

ވާަކން ލިޔެކިއުންތައް މަނާފައިފޯމާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތްތައް ހި، އެދޭކަންތައްތަކާއި

އެދިފައިވާ ކަންތައްތަްއ  މި ފޯމުގައި އެ ބަންދު މީހަކު މީގެއިތުރުން،. ބެލިބެލުުމން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ

ން ޖެހުމަށްމަށްވެސް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާނަމަ އެ މީެހއްގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް، ތާރީޚް، ސޮއި ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާ

ަގއި ސޮއިކުރަން އިންނަކަން ކޮމިޝަުނން ބެލިބެުލމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަިދއެހެންމެ، ބަންދުމީހާ ިމ ފޯމު

ހިމަނަންޖެހޭަކްނ  އިންކާރުކުރާނަމަ، އެވަގުތު އެ ބަންދުމީހެއްގެ ހާޒިރުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތުވެސް

 ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

ލަވާލާފައިނުވާކަމާ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް ލިޔުމުން އެކު ސްޓޯޑިއަލުގައި ޞިއްޙީ ކުއްލިމި ކަ 8.1.8

ސްޓޯޑިއަލުގެ ނަމަވެސް، ފިޓު ޖެހުން ނުވަަތ އެފަދަކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ ޮޑކްޓަރަށް ގެންދަންވާނެކަަމށް ިމ ކަ

ބެލިބެލުުމން  ފުންދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް އެސް.އޯ.ޕީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް މުވައްޒަ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 2016ކުލަވާލުމަށް އެ ލިޔުމުން  އުސޫލެއް ތަފްޞީލީ ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ދިމާވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް އެމަޖެންސީ  ޞިއްޙީ 8.1.9

އިވެސް މި ހުށަހެޅުމަްށ މި އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގަ، ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސްވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތުގައި 

 އިސްލާހެއް އައިސްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އި ރައްކާކޮށް ލުގަފޯމުތައް އެ ބަންދު މީހެއްގެ ޞިއްޙީ ފައިޞިއްޙީ ކަންކަމަށް އެދޭ  ިތބޭ ފަރާތްތަކުގެބަންދުގައި 8.1.10

ްނތައް ބެލިބެލުުމން އި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިއުކްިލނިކްގަ ބަލަހައްޓާކަން

 ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

ަނރުހުންގެ ޑިއުޓީ ، )ދޭއް( ނަރުހުންކަމަށްވާތީ  2ދޫނިދޫ ކްލިނިކްގައި ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ  8.1.11

 ކުރާނެކަމާއި، )ދޭއް( ދަންފަޅިއަށްކަމާއި، ކޮންމެ ދަްނފަޅިއެއްގައި ނަރުހަކު މަސައްކަތް 2ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 

ފައިވެއެވެ. ދީލޫމާތުއޭގެފަހުގައި ނަރުހުން ތިބެނީ ޮއންކޯލުގައިކަން ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢު 

ޑިއަލްގެ ބަންދުގަިއ ސްޓޯޑިއަލްއަށްވެފައި މި ކަސްޓޯދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެއްމެމައި ކަ

މެއެދެވޭގޮތަށް، )ދޭއް( ނަރުހުން ތިބުމުގެ ަސބަބުން ެއން 2ތިބޭ ފަރާތްތަަކށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ކުްނ ރާތްތަފަމި  މުގައި ގޮްނޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމަށްވެސްއެންމެއެދެވޭ އަވަސްމިނުގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު

 ފައިވެއެވެ.ދީމަޢުލޫމާތު

ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަރުހުން ފިޔަވައި، ކަމާގުޅުން ހުރި ދާއިރާއިން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ އެްއވެސް މުވައްޒަފެއް  8.1.12

 މި ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތް ނުުކރާކަމާއި، ގޮޅިތަކަށްގޮސް ބަންުދ މީހުންނަށް ބޭސް ބެހުމުގެ ކަންަތއްތަކުގައި އުޅެނީ

)ދޭއް( މުވައްޒަފުންކަންެވސް ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން  2އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ 

ފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެ މުވައްޒަފުން ދީމަޢުލޫމާތު

ހުން ތިބޭ ކޮންމެ ގޮޅިއަކަށް ވަކިވަިކންގޮސް ބޭސް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ުކރަންޖެހޭކަމާއި، ބަްނދު މީ

ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައިވެސް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭކަމާ އަދި ގޮޅިތަކުގައި ޑިއުޓީގައި ތިބޭ 

dim



28                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިްނގ ޒިާޔރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯިޑއަލަށް

ލިނިކްގައި އޮފިސަރުން މަދުވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެތަނަކަށްގޮސް ޑިއުޓީ އަދާކުރަންވެސް މި މުވައްޒަފުންނަށްޖެހޭަކން ކް

ފައިވެއެވެ. ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތް އެންމެއެދެވޭ ދީމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

ެވސް މިފަރާތްތަކުން މަށް)ދޭއް( މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާކަ 2ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ކްލިނިކްގެ ކޮންމެ ދަންފަޅިއަކަށް 

 ފައިވެއެވެ.ދީމަޢުލޫމާތު

ްށ އުނކާލާފައި ދު މީހުން ކެއުމަށް އެ ފަރާްތތަކަށް ގެންގޮސް ދީފައި ހުންނަ ބޭސްތައް ނުކައި، ގޮޅިން ބޭރަބަން 8.1.13

 ހުންނަކަން ކޮމިޝަުނން ބެިލބެުލމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޙުލީލުތައް ކުރުމަްށ ތަމި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށާއި ޞިއްޙީ  8.1.14

ލިނިކްގައި ކްނަން ނޯޓުކޮށްފައިވާކަމާ ނަމަެވސް މިކަންތައްތަކުގައި މާލެ ނުގެންދެވި ގިނަދުވަސް ހޭދަވާކަން 

ބެލިބެުލމުން ކޮމިޝަނަްށ  މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި، ބަންދު މީހުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާުތންނާ އަދި ލިޔެކިއުންތައް

ވަނަ  2021 )ތިރީސް އަށެއް( މީހުން ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް 38ވެއެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައި

، ލޭގެ ތަޙުީލލުތައް ހެއްދުމަށާ ރޭ ނެގުމަށާއި-އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުން ފެިށގެން ރިފަރކޮށްފައިވާކަމާ އަދި އެކްސް

ން ފެށިގެްނ ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު 2021)ސާދަ( މީހުން  14އަދި އެހެނިހެން ތަޙުލީލުތައް ހެްއދުމަށް 

ޝަނަށް ނޯޓުކޮށްފައިވާކަްނ މުވައްޒަފުްނ ދީފައިވާ މަޢުލޫާމތުންނާިއ ލިޔެކިއުންތައް ެބލިބެލުުމްނ ކޮމި

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތަކަާށއި، ނަފްސާނީ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް މީހުން ރިފަރކޮށްފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ތެރޭގައި ކަށީގެ ބަލި 8.1.15

، ، ާނރުގެ ބަލިތަކަށާއިބަލިތަކަށާިއ، އޮޕްރޭޝަންތަކާބެޭހ ބަލިތަކަށާިއ، ދަތުގެ ަކންތައްަތކަށާއި، ހަމުގެ ަބލިތަކަށާއި

ނޭަކްނ ލިޔެކިއުންތައް ލޮލުގެ ޚާއްސަ ބަލިތަކަށާއި، އެެތރެހަށީގެ ބަލިތަކަށާ އަދި ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމުގެ ބަލިތަށް ހިމެ

 .ން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެބެލިބެލުމު 

އިގައި ތަފާުތ ދޫނިދޫ ކްލިނިކަކީ ފުލުހުންގެ މެޑިކަލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ ތަނަކަށްވެފައި، ނޫސަންދަ  8.1.16

ޔާރަްތނުކުރާކަމާއި، މި ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުން މަސައްކަތްކުރާއިރު ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް މި ފަރާތްތަކުން ޒި

އި މަސައްކަތްކުރާ ލިނިކަށް ޒިޔާރަތްކުރަނީ ނޫސަންދައިގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޑިކަލް އޮފިސަރއެއްކަން ކްލިނިކްގަކް

ތެރިކަން މި ކްލިނިަކްށ ފައިވެއެެވ. ނޫސަންދައިގައި މަސައްކަތްކުރާ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންގެ އެހީދީމުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

އްލެއް ލިބިގެންދާނެކަން ދު މީހުން ދެއްކުމުގައި މިހާރު ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހަ ލިބޭނަމަ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ބަން

 ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 އްތު( ފޯރުކޮށްދޭން ބަންދުގައި ހުންނަ މީހަަކށް އެ މީހެއްގެ ބައްޔަކާ ގުޅިގެން ވަކި ވައްތަރެއްގެ ކެއުމެއް )ބަލިކޮ 8.1.17

 ބަންުދ މީހެއްގެ ބަލި އިރުޝާދާއެއްގޮތަކަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށާ އަދި ،މީހަކަށް ޑޮކްޓަރެއް އިރުޝާދުދީފިނަމަ އެ

ހަކަށް ގޮދަޑިވެސް ލަތައް ރިއާޔަތްކޮށް އެ މީހަކަށް ގޮދަޑި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޑޮކްޓަރެއް އިރުޝާދުދީފިނަމަ އެ މީޙާ

 ހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.މިޝަަނށް ފާތުން ކޮފޯރުކޮށްދޭކަން ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާ

އެގޮތުން އިތުރު ، ބަންދު މީހުންަނށް ފޯރުކޮށްދޭ ކެއުމުގެ މެނޫގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމާއި 8.1.18

މެނޫގަިއ . އެހެންަކމުން، ފައިވެއެވެދީ ޗޮއިސްއެއް އިންނަންޖެހޭކަން ކްިލނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

ސް ެމނޫގައި ހިމެނުން ހިމަނާފައިވާ ކެއުމުގެ އިތުރުން، ހަވާދުނުލާހުްނނަ ނުވަތަ ކުޅިމަުޑކޮށް ހުންނަފަދަ ކެއުމެއްވެ

 ފައިވެއެވެ.ދީމުޙިއްމުކަންވެސް މިފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު

ހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ފަރާތެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޞިއްހީ ކުްއލި ފަރުވާއެއްދޭންޖެ 8.1.19

ގޮޅިން ނެރެގެން ދޫނިދޫ ކްލިނިަކށް ގެންދިއުމަށް ބޭުނންކުރާނެ އެއްަގމު އުޅަންދެއް )ވެހިކަލްއެއް( ނެުތމުގެ ސަބަބުން 

did
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 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ  2020 އްލި ޙާލަތްތަކުގައި ބަންދުމީހުްނގެންދިއުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާެނކަމަށްކު

ށް އިސްލާޙެއް ޒިޔާރަތުގައި މުވައްޒަފުން ފާަހގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ިމ ައހަރުގެ ޒިޔާރަތުގައިވެސް އެކަމަ

ށް ކަބަންދު މީހުން ގޮޅިްނނެރެ އެ ފަރާތްތަ ރުން،ތު ގެއިމީ އިވެއެވެ.ދީފަމުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު އައިސްފައިނުވާކަމަށް

ހާަލތްތަކުގައި ނުެގްނދެވި ގިނައިރުތަކެއް ވެއްޖެނަމަ އެ ފަރާތްތަކުގެ ޞިއްޙީ އަވަސް ފަރުވާއަށް ގެންދަންޖެހޭ 

 ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމެއްކަން ފާފުރާނައަށް ނުރައްކާވު

ރިކަމަށް ބޭނުންވާ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޞީއްޙީ ރައްކާތެ ކޮވިޑްގެ ޙާލަތްތާގުޅިގެން  8.1.20

ންގި ލިބިފައިވާކަްނ މާސްކް އަދި އަ، ސެނިޓައިޒަރ ޭހންޑް އި،ތަކާ(އީ.ޕީ.ޕީ) އިކުއިޕްމަންޓް ޕްރޮޓެކްޓިވް ނަލްޕަރސަ

މީގެއިތުރުން،  ވެއެެވ.ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި

ތްތްކުން ވެސް މި ފަރާޒަފުންދާނީ ޕީ.ޕީ.އީ ލައިގެންކަމަށްމުވައް ންޕަލް ނަގަންޖެހޭ މީހުންގެ ކައިރިއަށްސާ

 ފައިވެއެވެ.ދީމަޢުލޫމާތު

ކަން އުޅޭކަމަށް ހާމަކޮށްަފއިވާ ރަށްރަށުން ގެ ބަލިމަޑ19ު-އިން ކޮވިޑްލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ )އެޗް.ޕީ.އޭ(ހެ 8.1.21

)ހައެއް(  6އަލްގައި ކުރިން މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ގެންނަ ބަންދު މީހުން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެނެއުމުގެ

 ަމށްބައިތިއްބާކަށް ގެނެސް ވަކިން ނުލައެހެންކަމުން އެ މީހަކު ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަ ،ދުވަސް ހޭދަކުރާކަމާ ށްވަރަކަ

 ފައިވެއެވެ.ދީމަޢުލޫމާތުމުވައްޒަފުންނާއި ބަންދު މީހުން 

އިވާކަމާއި، )ސަތާރަ( މީހެއްގެ ސުންކު ނަގާފަ 17ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި އިރު ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް ހެދުމަށް  8.1.22

ންގެ ތެރެއިްނ ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން، ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބި މީހު

ކްގައި މަސައްކަތްކުރާ ކްލިނިކުރިން ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް ހަދާނެކަން ޙުކުމުގެ މީހުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާއާ ޙަވާލުކުރުމުގެ 

 މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެެއވެ.

ގެންދިއުން  ދެއްކުމަށް މާލެޑޮކްޓަރަށް  ގެ ބަލިމަޑުކަން ބޮޑަްށ އިތުރުވި ދުވަސްތަކުގައި ބަންުދ މީހުނ19ް-ކޮވިޑް 8.1.23

ޒަފުން ދީފައިވާ ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްފަސޭހަކަން ނަމަވެސް އޮންލަިއންކޮށް ދެއްކޭތީ ދަތިވިކަމާ، 

 މަޢުލޫމާތުން ކޮމިޝަަނށް ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.

އިންދިާރ ދޭން )ދޭއް( ވަނަ ޑޯޒްޖަހައި 2ވެްކސިންގެ މީުހންނަށް  ޤައިދީންނާއި ބަންދުމި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބި  8.1.24

 އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް އެދިފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް އަދިވެސްއި (ގައައި.ޖީ.އެމް.އެޗްރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި )ގާނދީ މެމޯ

 ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކްިލނިކްގައި ަމސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ކޮމިޝަަނށްލިބިފައިނުވާކަން 

 ބޭސް ދިނުމާއި، ބޭސް ރައްކާކުރުން   8.2

 

ދުވަސްތެރޭގައި އެކެއް( ) 1 ބަްނދު މީހުން ެބލުމަށް ފަހު ލިޔެދޭ ޭބސް ސިޓީއަށް ބޭސްޑޮކްޓަރު މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި  8.2.1

މީހަކަށް ަތނުެގ ފާމަސީން ބޭސް  ލިބޭކަމަށާއި ނަމަވެސް ވަގުުތން ބޭސް ފަށަން ޑޮކްޓަރު އިލްތިާމސްކޮށްފިނަމަ އެ

ފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ދީކްލިނިކްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ފަށާނެކަަމށްނަގައި ވަގުތުން 

ފުުލހުންގެ ބަޖެުޓން  ބިދޭސީންަނށްބަންދުގައި ތިބޭ ދިެވހިންަނށް އާސަންދައިން ބޭސް ނަގާކަމާއި، ބަންދުގައިިތބޭ 

 ވެ.ފައިވެއެދީ މި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ޚަރަދުކޮށް ބޭސް ނަގައިދޭކަމަށްވެސް

ކެބިނެޓެއްގަިއ ނަރުހުން ތިބޭ ކޮޓަރީގައި ހުްނނަ މީހުްނ ބޭނުންކުރާ ބޭސް ހުންަނނީ  ބަންދުކަސްޓޯޑިއަލުގައި  8.2.2

 ،މީހާގެ ނަމާއި ގައި ބަންދުކޮށް ރައްކާޮކށްފައިކަމާއި، ކޮންމެ ކޮތަޅެއްގެ ބޭރުގައި ގޮޅި ނަމްބަރާއި، ބަންދު ތަކުކޮތަޅު

ބޭސް ންދު މީހުންނަށް ލުމުން ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ބަބެލިބެ  އެޑްރެސް ޖަހާފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން

faint
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މި ޕެކްގެ ބޭރުގައި  ޕެކްކޮށްފައިވާކަމާއި،ދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އިރެއްގަިއ ކާންވި ބޭސް ކަރުދާސް ގަނޑަކަށް އަޅާ 

ކޮމިޝަުނން ބެިލބެލުމުްނ ގޮޅި ނަންަބރު ޖަހާފައިވާކަން ، މީހާގެ ނަމާއި، އެްޑރެސް، ޔުނިޓް ބަންދު

އެނޭގނޭހެން މި ޕެކްގެ  ރޭނގަޑު ނުވަތަ ހެނުދނު ދޭންޖެހޭ ބޭހެއްކަންވެސް . ހަމަމިއާއެކު،ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

ތަްއ ބޭސް ބަންދު މީހުންނަށް ގަޑިން ގަޑިއަށް ބޭސް ދިނުމަށް، އިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ލިޔެފަ ބޭރުގައި

އްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމަތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، މުވަ މަސައްކަތްކުރަނީ ނަރުހުންކަން ޕެކްތަކަށް އެޅުމުގެ

 ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި ވަގުތުަގއިވެސް ނަރުސް އެ މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ވާ ޝީޓްގައިއެކަމަށް ޚާއްސަކޮށްފައި ،ުނމަށްފަހުބޭސް ދި ގައި ތިބޭ ފަރާތްތަަކށްބަންދުމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި  8.2.3

 ތުރުން، މި ޝީޓްގައި އެވެ. މީގެއިާފހަގަކުރެވިފައިވެ ކޮިމޝަނަށް ބެލިބެލުމުން ނޯޓުކޮށްފައިހުރިކަން ލިޔެކިޔުންަތއް

ޒޭޖް، ޑޯބޭސް ނެގި ބްރަދަރގެ ސޮއި، ބޭސް ދިން ޑިއުޓީ އޮފިސަރގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު، ދިން ބޭހުެގ ނަން، 

 ރެވިފައިވެއެވެ.ކު ފާހަގަ ވެސް ބެލިބެލުމުން( ނޯޓުކޮށްފަިއުހރިކަން)ހެނުދނު، ެމންދުރު، ރޭގަނޑު ވަގުތު ބޭސް ދިން

ކޮށް ރެކޯޑްކެކޭ އެއްގޮތަށް ރަނގަޅަށް އަހަރުތަ އެެހންލް ޞީމީހާއަށް ބޭސް ދީފައިވާގޮތުގެ ތަފް ބަންދު 8.2.4

ޞިއްޙީ ، އެހެންމެމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި، ހަމަބަލަހައްޓަމުްނދާކަން ލިޔެކިއުންތައް ބެލިބެލުމުން ކޮ

ލުމުްނ ކޮމިޝަުނން ބެިލބެރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުްނދާކަން  ރެޖިސްޓަރތައް، އިއެހެނިހެން ލިޔެކިއުންތަކާ

 ވެއެވެ.ފާހަގަކުރެވިފައި

 

 
 

 ގެ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުން .9
 

 ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:

 

ގަިއ ކަސްޓޯޑިައލު މި)ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި،  6 ހިއްސާކުރާތާ ޚިދުމަތާ ފުލުުހންގެ ދިވެހި ރިޕޯޓު މި .13

ަންށ ދިމާވާ ސްޓޭޝަންވެ ޑޮކްޓަރެއް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިނެތުމުެގ ސަބަބުން ބަންދު މީހުން

، އްލުކުރުމުގެ ގޮތުންޙަގައި ދިމާވާ ދަތިތައް އެެޓންޑްވުމުޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި ވަގުތުން 

 ޑޮކްޓަރުން ހަމަޖެއްސުން. ގައި ސްޓޭޝަންވެ މަސައްކަތްކުރުމަށްުުިމ ަކްސޯޓިޑައލ

  

ގެ ލު ކަސްޯޓޑިއަމި)ހައެއް( ަމސް ދުވަހުގެތެރޭގައި،  6މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިުދމަތާ ހިއްސާކުރާތާ  .14

މަށް މި ށްދިނުފޯރުކޮބަންދުގައި ތިބޭ ފަާރތްތަކަށް އެންމެއެދެވޭ އަވަސްމިނުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް 

 އިތުރުކުރުން.ނަރުހުން ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

 

މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ، )އެކެއް( އަަހރު ދުވަހުގެތެރޭގައި 1މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތާ ހިއްސާކުރާތާ  .15

ގޮޅިން ނެރެގެން ތެއް ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ިޞއްހީ ކުއްލި ފަރުވާއެއްދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ފަރާ

 .ދޫނިދޫ ކްލިނިކަށް ގެންދިއުމަށް ޭބނުންކުރާނެ އެއްގަމު އުޅަންދެއް ހޯދުން

 

 

 

 

and



31                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިްނގ ޒިާޔރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯިޑއަލަށް

 67ތެރޭގައި ކަމާއި މީގެމުވައްޒަފުން ތިބި )ސަތޭކަ( 100ޖުމްލަ  ކަސްޓޯޑިއަލުގައިކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރިއިރު  9.1

 ހަރަކާތްތެރިާވ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ކަސްޓޯޑިއަލް އެޅި މުވައްޒަފުން ތިބިކަމަށްއް( ޔުނިފޯމު ހަތެ)ފަސްދޮޅަސް 

 އިވެއެެވ. ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފަ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާުތްނނާއި ފަރާތްތަކުން

ކަސްޓޯޑިއަލް ، އިޑިޕާޓްމަްނޓާ  އިންޖިނިއަރިންގއިލެކްޓްރިކަލް ، އިމެރިން ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓާމި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި  9.2

ޑިޕާޓްމަންޓަްށ  ވެލްފެއާ އަދި އޮޕަރޭަޝން، އެރެސްޓޭޝަނާއި، ޑިޕަރޓްމަންޓާއި މެއިންޓެނަންސް އެންޑް ލޮޖިސްިޓކްސް

ތެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ ބަހާލައިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންގެންދާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތް

 ދީފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމާތުން 

)ދޭއް(  2ށްފައިވާ އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނާ އިންޓަރވިއުކުރުމުގެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮ 18މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި  9.3

 ާމތުްނ ދީފައިވެއެވެ.އޮފިސަރުން ތިބިކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫ

)އެކެއް(  1އިން )ދޭއް( ހަފްތާ  2ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ބައްދަލުވުން  ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ 9.4

ވޭލެއް މަދުކަމަްށ ުވންތައް ބޭއް އޮފިސަރުން ޔުނިޓް ހެޑުންނާއިއެކު ބައްދަލުޑިއުޓީ  ހަފްތާ ބާއްވާކަމާއި، ނަމަވެސް

 މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެެވ.

އި، އެގޮތުން ޑިއުޓީ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަުކން މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދެއްކުން ފަަދ ކަންތައްތައް މެދުވެރިވާކަމާ 9.5

 ްއ މުވައްޒަފުންނަށްކުރިން ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބެ މިނިވަންވެފައިވާ ފަރާތްތަނިމުމަށްފަހު މާލެ ދިއުމުން 

 ދިމާކޮށް ހަދާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް  ންކުރިމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ކޮންމެ އަހަރެއް ފެށުމުގެކުރިން ޕްލޭ  ކަސްޓޯޑިއަލުގައިމި  9.6

 ލިބޭކަމަށް މުން ޗުއްޓީ ށް އެދުއިމަޖެންސީ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން ޗުއްޓީއަނަމަވެސް ޕްލޭނާއެއްގޮތަށް ޗުއްޓީ ނުލިބޭކަާމއި، 

 ފައިވެއެެވ.މަޢުލޫމާތުދީމުވައްޒަފުން 

ަބއެއް މުވައްޒަފުން ، އިބޭނުންވާ ޔުިނފޯރމް ޤަވާޢިދުން ނުލިބޭކަމާ ނަށްމުވައްޒަފުންމަސައްކަތްކުރާ  ކަސްޓޯޑިއަލުގައިމި  9.7

)ތިނެްއ(  3 )އެކެއް( ޔުނިފޯމު ސެޓް ެގންގުޅެމުންދާއިރު އަނެއް ބައިމުަވއްޒަފުން ޔުނިފޯމު ސެޓް ގެނުގޅޭތާ 1

 އައިޓަމްސް ޔުނިފޯމް ވާބޭނުން އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ ފުުލހުން އަހަރުވެފައިވާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

 އިންތިޒާމެއް ލިޭބނޭ އެއްގޮތަށް އުޞޫލާއި ހަމަޖެހިަފއިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ މަސައްކަތް މިކަސްޓޯޑިއަލްގައި

އަހަރުގެ  ޔާރަތުގައި ހުށަހަޅާފަވައިވީނަމަވެސް މިވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން ކުރި ޒި 2015ހަމަޖެއްސުމަށް 

 ސްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ޒިޔާރަތުގައިވެސް މި ހުށަހެޅުމަށް އިސްލާހެއް އައި

 ަޖލަކަށް ވަނުމުެގ މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ސަލާމަތީގޮުތން އެކަށީގެންވާ ވަސީަލތްތައް ުނހުންނަކަމާއި، އެޮގތުން ކޮންމެ  9.8

 ދީފައިވާއިުރ ކުރިން ބޮޑީ ސްކޭން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައި ނުހުންކަމަށް މުވައްޒަފުން ަމޢުޫލމާތު

 ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުންވެސް ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކިއެކި އެގޮޅިތަކަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަކީ  9.9

ދިއުމުގަިއ ިމގޮތަށް ، ހިދުމަތްތައްދިނުަމށް ބަންުދގައި ތިބޭ ފަރާްތތައް ތިބޭ ސަރަހައްަދށް ދާންޖެހޭ ފަރާްތތައްކަމާއި

ާމއި، ނަމަވެސް ިމ ްނފަދަ ކަންތައްތައް މެދުވެރިވާކަބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާްތތަކުން ަހޑިހުތުރު ބަހުން ާވހަކަ ދެއްކު

ތަކުން ވާ ފަރާތްފަރާތްތަކަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ނުލިބޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރި

   ފައިވެއެވެ.ދީމަޢުލޫމާތު

)ނުވައެއް( ދުވަހުގެ ސްޓްރެސް  9ވަނަ އަހަރު  2021ކަސްޓޯޑިއަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  މި 9.10

މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވާފައިވީނަމަވެސް، އެކަށީގެންވާގޮަތށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ 

It



32                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް

 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށް މުވައްޒަފުން ަމޢުލޫމާތުދީފައިވޭ. ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސްޓްރެސް މެނޭޖްކުރެވޭނެ

 މެނޭޖްކުރެވޭނެ  ސްޓްރެސް  އަދި ދިނުމާ ސަޕޯޓް ސައިކޯސޯޝަލް މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި

ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގައި  2016ގެންދިއުމަށް މި ކޮމިޝަނުން  ކުރިއަށް އެކަން ހަމަޖައްސައި އިންތިޒާމެއް

ހުށަހަޅާފަވައިވީނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގައިވެސް މި ހުށަހެޅުމަށް އިސްލާހެއް ައއިސްފައިނުވާކަން 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ޑިއުޓީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  9.1

 
 

 ރާތް ހިމަނައިގެންއެންމެ އިސްފަ ކޮްނމެ ޑިއުޓީއެއްގެ  ކަމަށާިއ،ށްކަދަންފަޅިއަ ިތންމުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަނީ  9.1.1

ފުންކަަމށް ކަސްޓޯޑިއަލް )ފަހެއް( މުވައްޒަ 5ބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާްތތަކަށް ހިުދމަތް ދިނުމަށާއި ޑިއުޓީކުރުމަށް ިތބެނީ 

ބެލުުމްނ ތުންނާއި ކޮމިޝަުނން ބެލިހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފަިއވާ މަޢުލޫމާ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ބޭ ފަރާތްތަކަށް ތި މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް މުވައްޒަފުން ނެތްކަާމއި، އެހެންކަމުން ބަންދުގައި  9.1.2

މުގައި އިސްކޮށް ގު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިދުަމތް އެންެމ ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ ދަތިވާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިން

ިއވެއެވެ. އެގޮތުން، ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފަ

ވުމުގެ ސަބަބުން ބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާތްތައް ހާްއސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް މާލެ ގެންދިއުމަށް އެސްކޮޓްނުުކރެ

ނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް ހި)އެކެއް( ގަޑިއިރަށް  1ގޮޅިން ބޭރަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ، އިއް ކެންސަލްވާަކމާއެޕޮއިންޓްމަންޓްތަ

ށްިދުނމަށް ދަތިވާކަމަށް ނުނެރެވޭކަމާ، މުޅި ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާ އަދި ަބންދު ީމހުންނަށް ވެލްވެފައަރ ފޯރުކޮ

 ތިބޭ ގައިބަންދު ފައިވެއެވެ.ދީރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެ

 އަދަދަކަށް އެކަށީގެންވާ ރަށްޢަމަލުކުރެވޭވަ ފުށުއެުރމެއްނެތި ޤަވާއިދުތަކަށް  ،ޤާޫނނުތަކާއި ހަދާފައިވާ މީހުންގެންގުޅުމަށް

 .ހުރަހަޅާފައިވެއެވެވަނަ އަހަރު  2016އަދި  2015އިތުރުކުރުމަށް  މުވައްޒަފުން ކަސްޓޯޑިއަލަށް މި

އެކަން ހުއްޓުވަންޖެހެނީ  މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާތްތަކުން ގޮޅިތަކުގައި ހަަމނުޖެހުމެއް ހިންގައިފިނަމަ  9.1.3

ޓިމެއް އެކުލަވާލަން  އެ ވަގުތު ޑިއުޓީގައި ތިބޭ އޮފިސަރުންކަމާއި މިފަދަ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވަމަށް ވަކި ހާއްސަ

ށް ހަރަކާތްތެރިވާ އަދަދަށް މުވައްޒަފުްނ ނެތުމަކީ ގޮންޖެހުމެއްކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮ  ބޭނުންވާ

ށް ވަންނަ ޑިއުޓީ ފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، މިަފދަ ހާލަތްތައް މައިތިރިކުރުމަދީފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

 އޮފިސަރުންނަށް  ތިބޭ ފަރާތްަތކަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ދިއުމުންއޮފިސަރުން އެހެން ދުވަސްތަކުގައިވެސް ބަންދުގައި

 ކަސްޓޯޑިއަލް ހަޑިހުތުރު ބަުހން ވާހަކަދެއްކުާމއި، އޮފިސަރުންގަޔަށް ފެން ެޖހުން ފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގާަކމަށް

 ފައިވެއެވެ.ދީހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

 ތަމްރީން  މުވައްޒަފުންގެ  9.2

 

ޓީމް ބިލްޑިްނ  އޮސްޓް ރިފުރެޝަރ އަދިވަނަ އަހަރު  2020މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  ކަސްޓޯޑިއަލުގައިމި  9.2.1

 ފުލުހުން ( ސަތޭކަ ތިރީސް ނުވައެއް) 139ހިންގާފައިވާަކމާއި، މި ޕްރޮގްރާމުގައި އެއް ޓްރެއިނިންގ

އިވާ މަޢުލޫމާތުންާނިއ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަުކން ދީފަ ކަސްޓޯޑިއަލްބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ށްކޮިމޝަނަބެލިބެލުމުން ލިޔެކިޔުންތައް 

and



33                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް

 ،6 ންޓް ކޯސްފަސްޓް ލައިން މެނޭޖެމަ ވަަނ އަހަރު  2020އްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ މުވަކަސްޓޯޑިއަލުގައި މި  9.2.2

ފުލުހުްނ  (އްއަށެ) 8ގައި ތަކުހިންގާފައިވާކަމާއި، މި ޕްރޮގްރާމު ޓެކްޓިކަލް ޓީމް ލީޑަރސް ކޯސް، އާއ8ިއަދި  7

އިވާ މަޢުލޫމާތުންާނިއ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަުކން ދީފަ ކަސްޓޯޑިއަލްބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ބެލިބެލުމުން ކޮިމޝަނަށް ލިޔެކިޔުންތައް 

ރޑް އެން ސްޓޭންޑައިންޓަރ ގްރޭޓިންގ ޔޫ.ވަނަ އަހަރު  2021މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  ކަސްޓޯޑިއަލުގައިމި  9.2.3

( )ފަހެއް 5 މުގައިމި ޕްރޮގްރާ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައިވާކަމާއި، މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ޓްރީޓިން އޮފް ޕްރިސަނަރސް 

ކުން ދީފައިވާ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާްތތަ ކަސްޓޯޑިއަލްވެފައިވާކަމަްށ ފުލުހުން ބައިވެރި

 ެބލިބެލުމުން ކޮމިޝަަނށް ފާހަގަކުެރވިފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން:

 

 ކަސްޓޯޑިއަލުގެ އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި މި)އެކެއް(  1ތާ ހިއްސާކުރާ މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ .16

 ޖަލުތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ސަރަހައްދުތަކަށްބޭުނންވާ ސެކިއުރިޓީ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން.

 

 

 

 

dam
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 ނިންމުން  .10

 
 ތަކުގެ މާއްދީގެ ގޮޅިކަސްޓޯޑިއަލުކުރި ޒިޔާރަތުގައި މި ވަނަ އަަހރު  2021ެއން.ޕީ.އެމްއިން ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް  ދޫނިދޫ

 ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިވާކަން ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

ދެއް އަރާނެގޮތަށް ކެމެރާ ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ހުރިހާ ސަރަހައް، މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަމާއި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ އަލިފާން ނިވާ ުފޅިތަށް 

ނެތްކަމާއި، ދޫކުރާ ހުއްދަ  ން ލިޔުމުންކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ަތންތަނަށް އެޗް.ޕީ.އޭއި  ނުވާކަމާއި،ރެވިފައި ހަރުކު

 .ބައެއް ގޮޅިތަކުގައި ފަންކާ ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ އަދި ބަދިގޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަކަމާ

 

ލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި ދައު ށަހެޅުމެއް ( ހުސޯޅަ) 16 އިޞްލާޙުކުރުމަށްގެން މި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅި

 ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި އިދާރާތަކަށް،

 

ވައްޒަފުންގެ ފަރާތުްނ ފަރާތުންނާއި މު ރިހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހު ކަސްޓޯޑިއަލް ،ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ކަސްޓޯޑިއަލަށްމި ޕޮލިސް 

 ކޮމިޝަނަށް ލިުބނު އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަމެވެ.

 

                
      .................................................... 

 2022 ސެޕްޓެމްބަރު   1                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

dm
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 ޖަދުވަލު  .11

 
 1 -ޖަދުވަލު 

 

 ހުށަހެޅުންތައް.ޒިޔާރަތުގެ މި  

 ގެ ހުށަހެޅުންތައް ރިޕޯޓް މި  #

މި ކަސްޓޯޑިއަލް  މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްވެސް ހާލަތަކާ ގުޅިގެން 1

ިއ އެ ސަރަހައްދުތައް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާތަކުން މޮނިޓަރ ނުކުރެވޭ ހާަލތްތަކުގަގޮޅިތަކާއި އެހެނިހެން ސަރަހައްުދތަކުގެ 

 މޮނިޓަރކުރާނެ އިންތިޒާމް ހަމަަޖއްސައި އެކަން ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުން.

އަލިފާން ޑިއަލުގައި )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކަސްޓޯ  3ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ މި ރިޕޯޓު  2

ފިްލ  -ށް، ބަދަލުކޮށް ރީނިއްވުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އާލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި މުއްދަތަކުން އައުކޮ

ލުކުރާކަން ދިވެހި ފިލްކޮށް ބަދަ-ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އެ ކަންކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އައުކޮށް، ރީ

 ދުމަތް ކަށަވަރުކުރުްނ.ފުލުހުންގެ ޚި

ގެ ގޮޅިތަކުގައި 2ލް ޖަލު )ހައެއް( މަްސދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓޯޑިއަ 6މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތާ ހިއްސާކުރާތާ  3

 ފަންކާ ހަރުކުރުން.

ގެ ގޮޅިތަކުގެ 2ލް ޖަލު ކަސްޓޯޑިއަ)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ މި ރިޕޯޓު  4

ުނންކުރެވޭނެ އިންތިާޒްމ ފާޚާނާ ބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާްތތައް ބޭނުންކުރާއިރު އެހެންމީުހންނަށް ނުފެންާނނެ ގޮތަށް ފާޚާނާ ބޭ

 ހަމަޖެއްސުން.

ބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް، އި ކާމި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާދުވަހުން ފެށިގެްނ މި ކަސްޓޯޑިއަލް ބަދިގޭގަ 5

 ދުން. ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަަނށް ހެލްތް ޕްޮރޓެކްޝަން އެޖެންސީ )އެޗް.ޕީ.އޭ(އިން ލިޔުމުން ދޫކުރާ ހުއްދަ ހޯ

ބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް، ކާމި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާދުވަހުން ފެށިގެްނ މި ކަސްޓޯޑިއަލް ބަދިގޭގައި  6

ންނާނެހެން ހަރުކޮށްފަިއ ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަަނށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ )އެޗް.ޕީ.އޭ(އިން ލިޔުމުން ދޫކުރާ ހުއްދަ ފެ

 ބެހެއްޓުން. 

ްށ ށީގެންވާގޮތަޓު ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ބަދިގޭގެ ސާފުތާހިރުަކން އެކަމި ރިޕޯ 7

 ކަށަވަރުކުން. ދެމެހެއްޓޭކަން ކަސްޓޯޑިއަލް ހިްނގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން

އަލުގައި ބާރުެގ ކަސްޓޯޑިދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( އަހަރު )އެކެއް 1މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ  8

އްސަ ޓީމެއް ކަނޑައަޅައި ހާބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހާލަްތތަކުގައި ގޮޅިތަކުގެ ޑިއުޓީ މުވައްޒަފުން ނުހިމެނޭގޮތަށް އެކަމަށް ވަކި 

 އެފަދަ ހާދިސާތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.

 މީހުންނާއިމެުދ ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަްނުދކުރާދުވަހުން ެފށިގެން  ހިއްސާކުރާދުމަތާ ޚިދިވެހި ފުލުުހންގެ މި ރިޕޯޓު  9

ގޮތަށް ރިޢާޔަތްޮކްށ ގަިއވާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުއުސޫލަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމާއެކު  ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ

 ރުން.މުރާޖަޢާކު

ޑިއަލުގައި ބަންދުކުރެޭވ ކެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކަސްޓޯ)އެ 1މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ  10

ރާނެގޮތް ކަސްޓޯޑިއަލް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނާމެދު އަމަލުކު 18މީހުންނާއިމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ ޢުޫޞލުގައި އުމުރުން 

 އެސް.އޯ.ޕީއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހިމެނުން. 

did



36                                        2021ކުރި މޮނިޓަރިްނގ ޒިާޔރަތުގެ ރިޕޯޓް  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯިޑއަލަށް

 

)ހައެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ސްޓޭަޝނުގެ ބަންަދށް ގެްނަނ  6ދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ޚިދިވެހި ފުލުހުންގެ މި ރިޕޯޓު  11

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ  ކެއްކަން ދެނެގަނެ،ފަރާތްތަ ފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރިޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަ ކީފަރާތްތަކަ

ގޮޅިތަކުގަިއ ރާތްތައް އެފަ ،މަލު ކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައިޢަހުްނނަ ފަާރތަކާމެދު  ނުކުޅެދުންތެރިކަން

 ހަމަޖެއްސުން. ދަ އިންތިޒާމުބަންދުކުރާނަމަ އެފަ

ހިއްސާކުރާ ދުވަހުން ެފށިެގން، މި ސްޓޭަޝންގައި ިތބޭ ަބންދު މީހުން ހުށަހަާޅ  މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިުދމަތާ 12

އެހެނިެހްނ ލިޔެކިޔުންތައް އެ ރައްދުވާ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަްށ ރައްދުވިކަން ނުވަަތ ޝަކުވާ ފޯމުތަކާއި 

ރައްދުނުވިކަމުގެ ލިޔުން، އެ ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅި ބަންދު މީހާއަށް ިލބުނުކަން ިލޔެކިޔުމުން ރެކޯޑްކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން.

ގައި ސްޓޭޝަންެވ ކަސްޓޯޑިއަލު މި)ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި،  6 ހިއްސާކުރާތާ ޚިދުމަތާ ފުލުހުންގެ ދިވެހި ރިޕޯޓު މި 13

ޑޮކްޓަރެއް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން ބަްނދު މީހުންނަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ 

ގައި ސްޓޭޝަންވެ ރުމުގެ ގޮތުން، މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުއެޓެންޑްވުމުޙާލަތްތަކުގައި ވަގުތުން 

 ޑޮކްޓަރުން ހަމަޖެއްސުން.  މަސައްކަތްކުރުމަށް

ގެ ބަންދުގަިއ ލު)ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި، މި ކަސްޓޯޑިއަ 6މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ  14

ނަރުހުން ށްދިނުމަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮތިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެންމެއެދެވޭ އަވަސްމިނުގައި 

 އިތުރުކުރުން.

)އެކެއް( ައހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި، މި ކަސްޯޓޑިއަލުގައި ބަންދުގައި  1މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިުދމަތާ ހިއްސާކުރާތާ  15

ކުގައި އެ ފަރާތެއް ގޮޅިން ނެރެގެން ދޫނިދޫ ކްލިނިކަށް ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޞިއްހީ ކުއްިލ ފަރުވާއެއްދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަ

 .ގެންދިއުމަށް ބޭުނންކުރާނެ އެއްގަމު އުޅަންދެއް ހޯދުން

)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ޖަލުތަކާއި  1ތާ ހިއްސާކުރާ މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ 16

 ސަރަހައްދުތަކަށްބޭނުންވާ ސެކިއުރިޓީ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން.ކަސްޓޯޑިއަލުގެ 

dm


