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 ރިޕޯޓުަގއި ޭބނުންކޮށްަފިއވާ ރަމްޒީ ބަސްތައް 

 

 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 ދަ އަދަބުދިނުއިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާުކރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަ

 (ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ުމޢާހަދާ

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

 ގެއްލޭފަދަ އިންސާނީ ކަރާމާތްރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، 

 ގެ އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާ(އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްުޓވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ 

  ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލް - އެސް.އެމް.އާރް  .5

 ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  - އެޗް.ޕީ.އޭ  .6

  ޓެލެވިޜަން ސަރކިޓް ކްލޯޒްޑް  - ވީ.ޓީ .ސީ .ސީ  .7
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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

  ޗަރ )އޮޕްކެޓް(ގެޓޯއެކުލަވާލާފައިފައިވާ އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާ، އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންަޝން އަގެއިްނސްޓް 

ވަަތ ދަށުދަރަޖައިގެ ލާއިންސާނީ ނު،  އެދައުލަތެއްގެ ބާރު ިހނގާ ސަަރޙައްދުގައި އަނިޔާވެރިދަށުން ކޮންެމ ދައުލަތަކުންވެސް

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

 2007)ކޮމިޝަން(  ތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްދައުލަތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެން.ޕީ.އެމްގެ ގޮ

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

 13/2013ނު ނަންބަރު ފައެވެ. ހަމައެެހންމެ، ޤާނޫ މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތް ރަސްމީގޮތުންވަނީ ފަށާ

އަކީ ހިއުމަްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިްވ މެކޭނިޒަމް 44)އެންޓި ޓޯޗަރ ާޤނޫނު(ެގ 

 ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަހު ކުރި ވަނަ ދު 14ިއްނ  13އަހަުރގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ  ވަނަ 2021މި ރިޕޯޓަކީ މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ  މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. މިއީ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި 

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

 5 ކޮމިޝަނުގެއިވަނީ ތިބޭ މީުހންނާމެދު ޢަމަުލ ކުރެވޭގޮތް ދެނެގަތުަމށް ކުރި ޒިޔާރަތެކެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވެފަ

.އެމްއިން  މާލެ ޕޮލިސް އެން.ޕީ )ހައެއް( މުވައްޒަފުންނެވެ. މި ޒިޔާރަތަކީ 6އަދި ، )ފަހެއް( މެންބަރުްނނާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 )ނުވައެއް( ވަނަ ޒިޔާރަތެވެ. 9 ކުރި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް

އެހެނިހެްނ  ،ޔެކިޔުންތަކާއިމި ޒިޔާރަތުގައި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވަނީ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ތަންތަނާއި، ތަނުގައި ޭބނުންކުރާ ލި

އްޒަފުން އަދި ބަންދުގަިއ ލެހެއްޓުަމށް އިސްކޮށްތިއްބެވި ވެރިންނާއި، ުމވަަތނުގެ ކަންތައްތައް ބެ، ވަޞީލަތްތައް ބަލައިގެންނާއި

 ތިބި ފަރާތްތަކާ ސުވާލު ކޮށްގެްނނެވެ.

 ޒިޔާރަތުގެ މަޤްޞަދު  .2
 

 ތަކަކީ:ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދު މި

 

މި  ،ތަނުގެ ޢާންމު ޙާލަތާއި ،މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނާ މެދު ޢަމަލު ކުރެވޭގޮތާއި .1

ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދު މީހުންނާ މެދު ހިނގާފާނޭ އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ އިހާނެތި ޢަމަލެއް 

 އެފަދަ  ޢަމަލަކަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަމެއް ހުރިތޯ ބެލުން. ،ހިނގާތޯެބލުމާއި

ހިރާއްޖޭގެ އްލޭގޮތައް ބަިއތިއްބާފައި ިތބޭ ފަރާތްތަަކްށ ދިވެދައުލަތުގެ ބެލުމުގެަދށުގައި ިމނިވަންކަން ގެ .2

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

  ބެުލން.ދޭތޯގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޚިދުމަތްފޯރުކޮށް ،މިންގަނޑުތަކާއި

 

did
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ރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، މިަފަދ މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރާއި  .3

 ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ބައިނަލްއަޤްާވމީ މުޢާހަދާތަކުން ިލބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭތޯއާއި މި

 ނެަގތުން.ދެމުވައްޒަފުންގެ ޢާއްމު ޙާލަތު ދެނެގަނެ، މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް މަސައްކަތްކުރާ 

ޝަން އެޖެންސީ ގެ ބަލިމަޑުަކމާ ގުޅިގެން، ހެލްްތ ޕްރޮޓެކ19ް-ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުެރމުންދާ ކޯވިޑް .4

ލަތުގައި މިފަދަ ަތންތަނުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ޙާގެ 19-އަދި ކޯވިޑް )އެޗް.ޕީ.އޭ(އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ

 މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދުގައި ިތބޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްަތއް ދެނެގަތުން.

 ސާ ޚުލާ  .3
 

ދޭތެރޭ އްބާއިރު އެ މީހުންނާ ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތި މި ރިޕޯޓުގައި ބަލައިފައިވަނީ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި 

މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަްއ  ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ،ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި ދަށުދަރަޖައިގެ އިހާނެތި ޢަމަލެއް ހިނގާތޯާއއި

މިނިވަންކަން  ،ތޯއާއިބައިތިއްބާފަިއތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގައި ލިބިދީފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ގެއްލޭފަދަކަމެއް ހިނގާ

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ  މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ،ށް ބަންދުގައި ބަިއތިއްބާ މީހުންގެ ޢާއްމު ޙާލަތަށެވެ. މީގެއިތުރުންގެއްލޭގޮތަ

އްގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު މިފަދަ މާޙަުއލެ، މަސައްކަތްކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާާވ ދަތިތައް ދެނެަގނެ ،މު ޙާލަތާއިންޢާ

އްޒަފުންނަށް ލިބިދޭޯތ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުން ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން މުވަ ،ނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ

 ބަލާފައިވާނެއެވެ. 

 

 މިގޮތުން މި ރިޕޯޓްގައި އަލިއަޅުވާލައިފައިވާ ބައިތަކަކީ:

 

  ުއާންމު މަޢުލޫމާތ 

 ްބަންދުގައި ތިބޭ މީުހންނާމެދު ޢަަމލުކުރާގޮތ 

 ުގެ ފިޔަވަޅުތައް ރައްކާތެރިކަމ 

 ްޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައ 

  ްޞިއްޙީ ޚިދުމަތ 

  ުމުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތ 

 

 

ޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބަންދު ތިބޭ ބަންދު މީހުްނނަށް ިލބިދެވޭނެ ޙައް  ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ،ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް މި

ިލބެލުމުްނ ބެމުވައްޒަފުްނ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނނާއި ކޮމިޝަނުން  ނެތްކަންމީހުންނަށް ެފންނާެނހެން ހަުރކޮށްފައި 

ސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ބަންދުކޮށްަފއިވާ މީހުންނާ އެންމެ ގާތުން މަ ކަސްޓޯޑިއަލްގައިމީގެއިތުރުން،  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ލްގެ  ކަސްޓޯޑިއަމިސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ޤަވާއިދުން ރާވައި ހިނގަމުންނުދާކަާމއި، 

 އިވެއެވެ.ފާހަގަކުރެވިފަ  ކަންނެތްމުވައްޒަފުން  ކަސްޓޯޑިއަލްގައިމި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް މަސައްކަތްތައް

 

އް( ހަތަރެ) 4ރުމަށް އިޞްލާޙުކު ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެންކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ޕޮލިސް  މާލެ

 ވެ.ށް، މި ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެއަ( ދައުަލތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރ1ާހުށަހެޅުމެއް )ޖަދުވަލު 

 

AM



6                                     2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

 މަޢުލޫމާތު މު އާން  .4

 

ގައި މީހުން މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަކީ ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުްނ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާ  4.1

 ބަންދުކޮށްގެން ބަލަހައްޓަުމންގެްނދިއުމަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ކަސްޓޯޑިއަލެއެވެ.

ިތނެއް( ފަރާތެއް )ތިރީސް 33މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު ބަންދުގައި  4.2

 )ސައްބީސް( ފަރާތެއް ތިބިކަން ފާހަގަކުެރވިފައިވެއެވެ.  26އަދި ދެވަނަ ދުވަހު 

އްޓަމުންދިޔަ ންދުކޮށް ބަަލހަ)ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށް މީހުން ބަ 24މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ ހަމައެކަނި  4.3

ޅިގެން މާލެ ޕޮލިސް )ދޭއް( ޔުނިޓް މަރާމާތަށް ތަޅާލުމާ ގު 2ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ  ،މަރުކަޒަށް ވީނަމަވެސް

ކުރާކަން )ސައުވީސް( ގަޑިއަރަށްވުރެ ގިނައިރު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ފަާރތްތަްއ ބަންދު 24ކަސްޓޯޑިއަލްގައި 

 ވެ.ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެ

އެއްވަގުތެއްގައި  މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މާއި،)ފަހެއް( ގޮޅި ހުރިކަ 5މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މީހުން ބަންދުކުރުމަށް  4.4

ޓޯޑިއަލް ހިންގުމާ )ަފސްދޮޅަސްއަށެއް( ކަމަށް މި ކަސް  68އެންމެ ގިނަވެގެން ަބންދުގައި ީމހުން ބޭތިްއބޭ ޢަދަދަކީ 

މިޝަނަށް ކޮމަޢުލޫމާތުންނާިއ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުްނ  ފައިވާދީޙަވާލުވެ އިސްކޮށްތިބި ފަރާތްތަކުން 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ނުވަތަ ގޮޅިއެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ކުޑަކުދިން ބަންދުނުކުރާކަމަާށ، ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ތަނެއް 4.5

ންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުނެތްކަމަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ އިސްކޮށްތިބި ފަރާ

ން ބައިތިއްބާ )އަށާރަ( އަހަރުން ދަށުގެ ކުދި 18ބެލިބެލުުމން ކޮމިޝަނަށް ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް 

ރުން )އަށާރަ( އަހަ 18ގޮޅިއެއްގެ ގޮތުގައި އެއްގޮޅީގެ ބޭރުގައި ލިޔެފައިހުރިކަމާއި މި ގޮޅީގައި ބަންދުގައި ތިބީ 

 މަތީގެ ފިރިހެނުންކަން ކޮމިޝަުނން ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ.

މި ކަސްޓޯޑިއަލް  މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދު މީހުން ގިންތިކޮށް ބޭތިްއބޭނެ އިްނތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން 4.6

މިޝަުނން ބެިލބެލުމުން މާތުްނނާއި ކޮހިންގުމާ ޙަވާލުވެ އިސްކޮށްތިބި ފަރާތްތަކުންނާއި މުވައްޒަފުްނ ީދފައިވާ މަޢުލޫ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ވައްޒަފުން މު( ތިނެއް ފަންސާސް( 53ގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލްޒިޔާރަތްކުރިއިރު  ކަސްޓޯޑިއަލްއަށްކޮމިޝަނުން މި  4.7

ފަރާތްތަކުންނާިއ ބި ން މި ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ އިސްކޮށްތިއެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަ

 ވެއެވެ.މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަުނން ެބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައި

ފުޅި  ލިާފންނިއްވާއަ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ޭބނުްނކުރުމަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި  4.8

 ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ. ތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަން

ށްފައި ހަރުކޮ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގިނަ ތަންތަނުގައި ކްލޯސްޑް ސަރކިޓް ޓެލެވިޜަން )ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ( ކެމެރާ  4.9

މުގެ ކުރިން ވެއްދު ހުރިނަމަވެސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮޓަރިތަކާއި އެ ކޮޓަރިތަކުގެ ބޭރުގައި ބަންދުމީހުން ގޮޅިއަށް

ންާނއި ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ  ހަރުކޮށްފައިނުވާކަން މުވައްޒަފުން ސީ.ސީ.ޓީވީ ކެމެރާ ބައިތިއްބާ ތަނުގައި

 ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

 

 

 

faint
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 ތަނުގެ މާއްދީ ޙާލަތު )މެޓީރިއަލް ކޮންޑިޝަން( 4.1
 

 ގޮޅިތަކުގެ ޙާލަތު  4.1.1

އަށް ކުރި  14ްނ  13މަހުގެ  އޮކްޓޫބަރުވަނަ ައހަރުގެ  2021 ކަސްޓޯޑިއަލްއަށްމާލެ ޕޮލިސް އެން.ޕީ.އެމްއިން  4.1.1.1

މީުހްނ  ންދުމީހުންކަމާއި، ބަ ފަސްދޮޅަސްއަށެއް() 68ޖާގައަކީ  ކަސްޓޯޑިއަލްގެމޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގައި މި 

ށެއް( މީހުންެގ )އަ  8ރުްނ މީގެ އިތުއް( ގޮޅި ހުރިކަމާއި، )ަހތަރެ 4 ީމހުްނގެ ޖާގައިގެ ފަނަރަ() 15 ބޭތިއްބުމަށް 

ްނ ނީ އަންހެނު ޚާއްސަކޮށްފައިވަ )އެކެއް( ނަންބަރު ގޮޅި 1އިން އޭގެތެރެ)އެކެއް( ގޮޅިހުރިކަމާއި،  1ޖާގައިގެ 

މަޢުލޫމާތުންނާއި  ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަާކތްތެރިވާ ފަރާތްތަުކން ދީފައިވާ ބޭތިއްބުމަށްކަަމށް ކަސްޓޯޑިއަްލ 

 މުން ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލު

 5ވެއެެވ. ހާއްސަކޮށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ހުރިހާ ގޮޅިތަކެއްވެސް ވަރަށް ހޫނުކަން ފާހަގަކުރެވިފައި 4.1.1.2

ގްޒޯސްޓް ފޭން )ފަހެއް( ނަްނބަރު ގޮޅި ހޫނުަކން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮޅީގައި ސީލިންގ ފަންކާ އަދި އެ

ތުުމން ގޮޅިތެރެ ވަރަށް ނެއި ހުރިނަމަވެސް ގޮޅި ފަރުމާކޮށްފައި ހުރިގޮތުން ގޮޅީގައި ވައިބޭރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަރުކޮށްފަ

 ހޫނުކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ަބލިދީގެ ބަދަލުގަިއ ވެސްމި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިތަކުގައި ހުރި ބައެއް ފާޚާނާތަކުގައި ފެންއަަޅން ބާލިދީ ނެތްކަމާ، ނަމަ 4.1.1.3

މީގެއިތުރުން، އިވެއެވެ. ރީނދޫކުލައިގެ ހަންބުރިއެއް ފެންައޅަން ބޭނުންކުރާކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފަ

ންވެސް ދޮރުފަތާއި، ގޮޅީގެ ފާޚާނާގައި ހުރި ދޮރުފަތް ތަޅުލެވޭގޮތަށް ނެތްކަމާއި، ދޮރުލެއްޕުމު)ފަހެއް( ނަންބަރު  5

 ބޭނުންކުރާ ވަގުުތ މީުހން ފާޚާނާބަންދު  )ދޭއް( އިންޗިވަރު ދޭތެރެ ދުރުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން  2ދޮރާ ދެމެދުގައި 

ކޮމިޝަނުްނ  ންަނ މީހާ ފެނުމުގެ ފުރުަޞތުބޮޑުަކންގޮޅިތެރޭގައި ތިބޭ އެހެން ބަންުދ މީހުންނަށް ފާޚާނާގައި ހު

 ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

ލެވިޜަން ޓެކްލޯޒްޑް ސަރކިޓް ގޮޅީގެ އެތެރެ ފެންނާނެހެން  ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގެ ތެރޭގައި، ކަސްޓޯޑިއަލްގެމި  4.1.1.4

ބަހައްޓާފައި  ްނގައިއެރެސްޓް ސްޓޭޝަމި ކެމެރާތައް މޮިނޓަރ ކުރަނީ  މާއި،ހުރިކަ ކެމެރާ ހަރުކޮށްަފއި)ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ( 

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ާފހަގަ ސިސްޓަމްއިންކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނނާއި ރިހު

ގޮޅިތަކުގެ  ،ކާއިގޮޅިތަކުގެ ފާޚާނާތަ ،ގޮޅިތަކާއި ،އެގޮތުންމާއި، ކަނޫންގެ ގޮޅިތައް ސާފުތާހިރުކަސްޓޯޑިއަލްމި  4.1.1.5

މުްނ ކަން ކޮމިަޝނުން ބެިލބެލުނޫންސާފުތާހިރު ކޮރިޑޯއާއި، ބަންދު މީހުންެގ ކާތަކެތި ބަހައްޓާ ކޮޓަރި 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެކަހެރިކޮށް  މީހުން އި، ބަންދުގައި ތިބޭހެރިކޮށް ނުގެންގުޅޭކަމަށާއެކަ މީހުންމާލެ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ  4.1.1.6

ގޮޅި ނަންބަރު ރިވެއްޖެަނމަ ަމށާއި، ަބންދު މީހަކު ވަކިން ބަހަްއޓަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެެނތްކަ ބެހެއްޓުމަށް ވަކި ތަނެއް

 އެވެ.އިވެފާހަަގކުރެވިފަ ނާއި ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުންދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން  މުަވއްޒަފުން ންކަަބހައްޓާ )ހަތެއް(ގައި 7

 ،ޅިއެއްކަމާއި)ފަހެއް( މީހުންގެ ޖާގައިގެ ގޮ 5)ހަތެއް(އަކީ ގިނަވެގެން  7ގޮޅި ނަންބަރު މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ  4.1.1.7

)އަށާރަ( ގަޑިއިރު  18 މި ގޮޅީގައި ،ބަންދައްގެންނަ މީހުން ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ދިނުމުގެ ކުރިން ބައިތިއްބާ ގޮޅިކަމާއި

އަލްގެ އެހެން މީގެއިތުރުންވެސް މި ކަސްޓޯޑި ދީފައިވެއެވެ.  ޢުލޫމާތުވަރަކަށް ބައިތިއްބާކަން މުވައްަޒފުން މަ

ކުރާކަން މި ގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެެރއިން ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްާކ މީހުންވެސް މި ގޮޅީގައި ބަންދު

 ީދފައިވެއެެވ. މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުން

at



8                                     2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

ރުގަޔާއި ހަދާއިރު ބަންދުގައި ބޭތިްއބުމަށް ތަންތަން ފަރުމާ ކުރާއިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން މީހުން ދި 4.1.1.8

 2016ނެއް ހެދުމަށް ގޮޅިތަކުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތަކެތި ސާފުތާހިރުކަމާއެކު ބެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް ވަކި ތަ

ޅޭ އިދާރާތަކާ އި ކަމާގުވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލަ

 ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

ބަންދުގަިއ މީހުންބައިތިްއބާ ގޮޅިތަކުގެ ެތރެއިން ފާޚާނާގައި  ބާލިދީެނތް ގޮޅިތަކަށް ބާލިދީ މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ   4.1.1.9

ވަނަ އަހަރު  2016ރުކޮށްދިނުމަށް ފޯރުކޮށްދީ ބާލިދީ ތަކުން ފެންނެގުމަށް ކުޑަ ޖަގެއް ހުރިހާ ގޮޅިތަކަށްވެސް ފޯ

ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަްށ ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ 

 ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

ރާމާތުކުރުން. އަދި ގޮޅިތައް މަކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިތަކަށް ގުދުރަތީ ވަޔާއި އަލި ލިބޭނޭހެން  މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ   4.1.1.10

ގުތުގައި ގޮޅިތަކަށް މިގޮތަށް މަރާމާތު ކުރުމުގައި "ކްރޮސް ވެންޓިލޭޝަން"ގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި، ރޭގަނޑުގެ ވަ

މަށް އް ޤާއިމުކުރުއަލި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި އަދި ގޮޅިތަކުގެ ފިނިހޫނުމިން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ނިޒާމެ

މާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ކަވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަުނން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި  2016

 ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 
 

 އިންވެސްޓިގޭޝަން ރޫމް  4.1.2

 

ޓަރި ހުރިކަމާއި، )ދޭއް( ކޮ 2މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް އިންވެސްޓިގޭަޝނަށް ބޭނުންކުރުމަށް  4.1.2.1

ޒަފުން ދީފައިާވ މުވައްމިތަނުގައި ތަހުގީގުކުރުމަށް ޮކންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް، ޕްރިންޓަރ ގޮނޑި އަދި މޭޒު ހުރިކަން 

  މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަުނން ެބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އެތަނުގައި  ،މާއިކަތްއިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮޓަރިތަކަށް ފުރަތަމަ ވަނުމަށް ހުރި ދޮރުން ވަނުމަށްފަހު ހުސްޖާގައެއް އޮ 4.1.2.2

ން ކަށީގެންވާ އަލިކަމިތަނުގައި އެ މާއި،ށްފައި ހުރިކަހަރުކޮ އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ ލައިޓް)ދޭއް(  2ފަންކާއަކާއި 

 ބެލިބެލުުމްނ ފިނި ހޫނުމިން ރަނގަޅުކަމާއި، އެމެޖިންސީ ލައިޓް ހަރުކޮށްފައި ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ހުރިކަމާއި،

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ނެތްކަމާއި،ކޮށްފައި ގަ ކެމެރާ ހަރުމި ދެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮޓަރީގައިއާއި ކޮޓަރިއަށް ވަންނަން އޮންނަ ހުސް ޖާގައި 4.1.2.3

މާއި،  ބައިތިއްބާކައިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮޓަރިއަށް ަވންނަ ސަރަހައްދުގައި ބަންދު މީުހން ދޫނިދޫއަށް ފޮނުާވލެވެންދެން

ކުރި ވަގުތު ކޮމިޝަނުްނ ޒިޔާރަތްހުރިކަން ަބހައްޓާަފއި އަދި ފެންފުޅިއެއް  އި ބާލީހެއް ނުގައި ކުނަލަކާމިތަ

 ރެވިފައިވެއެވެ.ފާހަގަކު
 

 އޭރިއާ  އަދި ހޯލްޑިންގ ރިސެޕްޝަން  4.1.3

 

ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ބޭރުން އަންނަ ފަރާތްތަކަްށ މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ރިސެޕްޝަން ސަރަހައްދު  4.1.3.1

އެއް ސޯފާ )ފަހެއް( ގޮނޑީގެ  5)ތިނެއް( ގޮނޑި ހުރިކަމާއި، އޭގެ އިތުރަށް  3އިށީނދެވޭނެގޮތައްކަމާ، މިަތނުގައި 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިަތނުގައި މުވައްޒަފުންނަށް މަސަްއކަތްކުރެވޭގޮތައް ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުުމން ހުރިކަން 

paint



9                                     2021ކުރި ޮމނިޓަރިންގ ޒިޔާރަުތގެ ރިޕޯޓް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

ކައުންޓަރެއް ހުރިކަމާއި މިތަނުގައި އާއިލާއިން ގެންނަ ތަކެތި ބަލަިއގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރާކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ 

 ެބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަުނން

ިދޔަ މަޢުލޫމާތުތަްއ  އެތަނުގައި ަބލަހައްޓަމުން ކުރިއަށްދާތީ ގޭޓުގެ މަރަމާތުގެ މަސައްކަތް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މައި 4.1.3.2

އްޒަުފންގެ ސަރވިސް އެގޮތުން ކަސްޓޯިޑއަލަށް ވަދެ ނުކުމެަހދާ މުވަ ،ބަލަހަްއޓަމުންދާކަމާއި ރިސެޕްޝަނުގައި މިހާރު 

ތު، ބޭރުވި ވަގުތު އެތެރެވި ވަގު ޚް،ނަންބަރާ، ޑިޕަރޓްމަންޓް، ނަްނ، ގޭޓް ޑިއުޓީ )ޑިއުޓީގަ އިންނަ ކުއްޖާ(، ތާރީ

ބެލިބެލުުމން  ޝަުނންކޮމި ންހުރިކަޓަމްއިން އެނގެންކަން ސިސްޚް އަދި އެވަގުތު ޑިއުޓީގައިހުރީ ކޮންފަރާތެއްއަދި ތާރި

ޑްކުރާކަމާއި، ވެހިކަލް ލޫމާތު ރެކޯޢުތަކުގެ މަމާލެ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ވަދެ ނުކުމެހަދާ ވެިހކަލްހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ފާ

ބޭރުވި ، ޚްތާރީ، ގެ ނަންމުވައްޒަފު ނަންބަރު، ޑްރއިވަރު ސަރވިސް ނަންބަރު، ޑްރއިވަރު ނަން، ގޭޓް ޑިއުޓީ 

 ބޭނުން  ބޭރަށް ނެރުނުލް މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ވެހިކަ ގައި ހުރިއަދި ގޭޓް ޑިއުޓީ ޚްތާރީ ،ވި ވަގުތުވަގުތު، އެތެރެ

 ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ބެިލބެލުމުން ކޮމިޝަނުން ސިސްޓަމްގައި ރެކޯޑްކުރާކަން 

އެގޮތުން ބަްނދު ، މީހުން ރެކޯޑްކުރާކަމާއި ދެ ނުކުމެވާވަ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ރިސެޕްޝަންގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 4.1.3.3

ޕާރޓްމަންޓް، ނަންބަރު، ޑި ސަރވިސް ކާޑް ނަންބަރު، ގެނައި ފުލުސް އޮފިސަރުގެ އައިޑީ  ،ގެ ނަމާ، އެޑްރެސްމީހާ

ުނ ނެރުގޮޅިން ބޭރަށް  މީހާވާކަމާ، ބަންދު މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި މުވައްޒަފުގެ ގައި ހުރިގަޑި އަދި ގޭޓް ޑިއުޓީ، ތާރީޚް

ނެރެވުނު ސަބަުބ  ގަޑި ގޭޓް ޑިއުޓީ މުވައްޒަފުގެ ނަން، އަދި ބޭރަށް ޚް އަދިނަންބަރު، ތާރީ މުވައްޒަފުގެ ސަރވިސް

 ވެއެެވ.ފާހަގަކުރެވިފައިކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުުމން ސިސްޓަމްގައި ރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަން  ޞީލުނުވަތަ ތަފް

މާ، އޭގެތެރެއިން ހުރިކަ ގޮތައް ބޭުނންކުރެވޭ ސިސްޓަމާއި ޕްރިންޓަރުޕިއުޓަރ މްމި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ރިސެޕްޝަންގައި ކޮ 4.1.3.4

ްއކަތްކުރުމަށްކަމާ، ލެހެއްޓުމުގެ މަސަތަކެތި ބެހަވާލުުކރާ އިލާއިން ޢާ ގެ މީހުން ަބންދު ބެނުންކުރަނީ  ސިސްޓަމްއެއް 

މާތުދީފައިވާއިރު ލޫޢުފުން މަކައިރީ ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ސިސްޓަމްކަމަށް މުވައްޒައަނެއް ސިސްޓަމްއަކީ ކުރިން ގޭޓު 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވެސް ިމކަންކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން

ސައްކަތްކުރާ ރިސެޕްޝަންގައި މަމާ، ކެމެރާ ހަރުކުރެވިފައިވާކަސީ.ސީ.ޓީވީ  ރިސެޕްޝަނުގައިމި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ  4.1.3.5

އެންޓްރެންސް ' ކުގެދުތަމީހުންނާއި އެއްގަމު އުޅަންމި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ވަދެ ނިކުމެވާ މުވައްޒަފުންނަށް ފެްނނަގޮތައް 

ން ތަެކތި ބެހެއްޓުމަްށ ކަސްޓޯޑިއަލަށް ބޭރުން ވަންނަ ަފރާތްތަކުގެ ފޯނާއި އެހެނިހެ ،މާންހުރިކަފެންނަ ޓީވީއިން 'ވިއު

  ބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. )ހައެއް( ލޮކަރު ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން 6

ކަމާއި، ބަްނދު ތްނެ ތަނެްއ ަބން ވަކިގޮޅިއަށް ވެއްދުމުގެ ުކރިން ބައިތިއްގެންނަ ަބންުދ މީހުން  ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 4.1.3.6

ކަާމ، އޭގެ އިތުރުން ގޮނޑި ބަހައްޓައިގެން ގެ އެކި ސަރަހައްދުަތކުގައިކަސްޓޯޑިއަްލގެ ގޯތިތެރޭބަނީ މީހުން ބައިތިއް 

މުވައްޒަފުންނާއި  ބަންދަށް ގެންނަ ފަރާތްތައް ބައިތިއްބާކަން ވެސް ގޮނޑިތަކުގައި ހުރި އެރެސްޓް ސްޓޭޝަން ބޭރުގައި 

 .ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ ނާ ކޮމިޝަނުން ެބލިބެލުުމންދީފައިވާ މަޢުލޫާމުތން މީހުން ބަންދު

 ންތެިރކަން ދައްކާނަމަބައިތިއްބާއިރު ަބންދުމީހާގެ ފަރާތުން ކިޔަމަބަންދު މީހުން ގޮޅިއަށް ވެއްދެންދެން މި ތަނުގަިއ  4.1.3.7

ން ބެލިބެލުމުްނ ނާ ކޮމިޝަނު މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދު މީހުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އިތިއްބާކަންބިޑި ނާޅުވައި ބަ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ލިސް ޕޮ ،ޖާގައިގެ ގޮތުން ކުޑަ ތަނެއްކަމާއިހުންނަ ސަރަހައްދަކީ ގެ ރިސެޕްޝަން ކަސްޓޯޑިއަލްމި ޕޮލިސް  4.1.3.8

ން ކޮމިޝަނުން ެގންވާ ޖާގަެނތްކަ ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތައް މި ތަނުގައި މަޑުޮކށްލުމަށް އެކަށީ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް

 ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. 

 

dat
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 (ރޫމް  އޮޕްސް އޮޕަރޭޝަންސް ރޫމް ) 4.1.4

 

އަށް ކިއުރިޓީސެ އެރެސްޓް ސްޓޭޝަން ބޭނުންކުރާކަމާއި، ގެ ގޮތުގައިއޮޕްސް ރޫމް ކަސްޓޯޑިއަލްގައިޕޮލިސް މާލެ  .4.1.4.1

ޓް އެރެސް ނީ ލަބަގެ ލައިވް ފީޑް ކެމެރާ ޮއނަިތރީސް() 29އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ބޭނުންކުރާ  ކަސްޓޯޑިއަލްގެ

މާތުންނާިއ ލޫޢުމަ ދީފައިވާ ގެ ތެރޭގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަކި ތަނެއްގައިކަން މުވައްޒަފުންޓޭޝަން

ނުގަިއ އަންހެނުންެގ ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މުޅި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ފީޑް ބެލުމަށް ހުންނަ ތަކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން 

ޑް ދެން ބެލެން ހުްނނާނީ އެ ފީ ،އިށާގޮޅިތަކުގެ މޫވްމަންޓް ފެންނަ ކެެމރާތަކުގެ ފީޑް ނުފެންނަގޮތަށް ހަާދފައިހުންނަކަމަ

ގެ ބަންދުގައި ތިބޭ އަލްކަސްޓޯޑިމީގެއިތުރުން  ތުދީފައިވެއެެވ.ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާއިންކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާ

އިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި މުވައްޒަފުން ދީފަގައިކަން ޭޓަޝންޓް އެރެސްބަލަހައްޓަނީ  އްފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަ 

  ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.

 ފައިވަނީހިމަޖެފޮޓޯ ނެގުމުެގ އިންތިޒާމް ހަބަންަދށް ގެންނަ ފަާރތްތަކުގެ ޕްރޮފަިއލް  ކަސްޓޯޑިއަލްގެއަލަށް ސް.4.1.4.2

 ރެވިފައިވެއެވެ.ާފހަގަކު ނާއި ބެިލބެލުމުންމަޢުލޫާމތުން ދީފައިވާ މުވައްޒަފުން ކަންތެރޭގައިއެރެސްޓް ސްޓޭޝަންގެ

ވިލް މުވައްޒަފު ސިކަނޑައަޅާފައިވާ ސިސްޓަމްތައް މޮިނޓަރކުރުމަށް  ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ކަސްޓޯޑިއަލްގެމާލެ ޕޮލިސް 

ތަކުން ދީފައިާވ ހިންގުމުގަިއ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްކަސްޓޯޑިއަލް  ހަރަކާތްތެރިވާކަން ރަސްމީގަޑީގައި

ގައި ނުހުްނނަ ޓީޑިއު މުވައްޒަފުނަމަވެސް ސިވިލް މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮިމޝަނުން ބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އްކަތްކުރާ ގައިވެސް ތިބެންޖެހެނީ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ޝިފްޓް ޑިއުޓީގައި މަސަޓީވަގުތުތަކުގައި މި ތަނުގެ ޑިއު

 މުވައްޒަފުންކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ.
 

 ޔާޑް  4.1.5

 

 ނުނެރޭކަމަށާއި،ރުމަށް ކުހިނގާ ކަސްރަތުމީހުން  ގައި ތިބޭ ަބންދު އެހެންކަމުންގައި ޔާޑެއް ނެތްކަމާއި، މި ކަސްޓޯޑިއަލް 4.1.5.1

ޓޯިޑއަލްގައި އެފަދަ ހިނގާ ކަސްރަތުކުރަން ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ުނނެރެވެނީ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުންކަމަށާއި، މި ކަސް

 ފަރާތްތަކުން ރަކަތެރިވާހަހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ނެތްކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ކަސްޓޯޑިއަލް 

 ން ފާހަގަކުރެިވފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ

މުވައްޒަފުންގެ  ހުރިނަމަވެސް  މުވައްޒަފުން ތިބުމަށް ޑިއުޓީ ޕޯސްޓެއްގޮޅިތަކުގެ ކައިރީގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ  4.1.5.2

ތިބި މީހުންނާއި  ނުތިބޭކަމަށް ބަންދުގައި މީހުން އި މި ޑިއުޓީ ޕޯސްޓްގައި ގިނަވަގުތު ޑިއުޓީގަ ދަތިކަންހުރުމުން

 ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.އްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނނާއި ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން މުވަ

 
 

 ޑޭޝަން މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަ  4.1.6

 

 ޑިއުޓީ  ގައި ޝިފްޓްމިތަނު ،ޑޭޝަން ހަމަޖެހިފައި ހުރި ތަނެއް ނޫންކަމާއިއެކަމަމި ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ މުވައްޒަފުންގެ  4.1.6.1

އިސްކޮށް ންގުމުގައި ހިކަސްޓޯޑިއަލް  މަށްމުވައްޒަފުން ގެއަށްދާކަ ކުރާކަމަށާއި، ޑިއުޓީ ނިމުމުންއުސޫލުން މަސައްކަތް

 ފައިވެއެެވ.ކޮމިޝަުނން ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވި ނާއިފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ

 
 

dat
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 މެސް ރޫމް ދިގެއާއި ބަ  4.1.7

އްާޔރުކުރަނީ ޕޮލިސް ކެއުން ތަބަންދުގަިއ ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ކަސްޓޯޑިއަލް މި 4.1.7.1

ން ތައްޔާރުކޮށްގެން ކަސްޓޯޑިއަލްއިން ބޭރުން ކެއު ،ންކަމަށާއިއެއްބަސްވުމެއްގެދަށުކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާ ވެފައިވާ 

އި ކޮމިޝަނުން ކާ ގަޑިތަކަށް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެނެސް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާ 

  ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

ންކުރެވޭގޮތަްށ )ބާރަ( މީހުންނަށް ބޭނު 12 މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެސް ރޫމްގައި އެއް ވަގުތެއްގައި 4.1.7.2

އެވެ. މި ތަނުގެ އިމާރާްތ ހުރިކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިަޝނުން ބެިލެބލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެ

ނުްނ ން ކޮމިޝަބައުވެ، ފާރުތަކުގެ ކުލަ ނެއްިޓފައިހުރިކަމާއި ބައެއް ފާރުތަކަށް ފެނުގެ އަސަރު ކޮށްފައިހުރިކަ 

 ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

ފުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ކެއުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކާބޯތަކެތީގެ ރަހަ އަދި ފެންވަރު ދަށްކަމަށް މުވައްޒަ 4.1.7.3

މައެކަނި ހަމަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ދަންވަުރ ޑިއުޓީގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެގަޑީގައި ފޯރުކޮށްދެނީ 

ްސ ނުކާ އި، ބައެއް މުވައްޒަފުންނަކީ ސިއްޙީ އަދި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާ ހެދި ނޫޑްލްކަޕްނޫޑްލްސްކަމަށާ

ގޮންޖެހުމެއްކަމަށް  ނެތުމަކީ ދިމާވާ ޚިޔާރުކުރެވެން ގެ ކެުއންބާވަތެއްފަރާތްތަކެއްކަމަށާއި، ސްޓާފުްނަނށް އެހެން 

  ފައިވެއެެވ.މަޢުލޫމާތުދީމުވައްޒަފުން 

ޅާބަލާިއރު ބައެއް ފަހަުރ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުންަނށް ގެންނަ ކާތަކެތި، ތަނުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާ އަ 4.1.7.4

މެސް ރޫމްއަށް ކާން ުހން ފަމަދުކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާުތދީފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޑިއުޓީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން 

 ފައިވެއެވެ.ދީމުވައްޒަފުން މަޢުލޫާމތުމަށް ތި ނުުހންނަކަމުވައްޒަފުންނަށް ކާތަކެ ދާ

ކަމަށް ާފހަގަކުރެވޭކަމަށް ބައެއް ފަހަރު ކެއުމާއެކު ގެންނަ މޭވާ ހަލާކުވެފައި ހުންނަ ގެ މުވައްޒަފުންނަށްމި ކަސްޓޯޑިއަލް 4.1.7.5

ން ގެންނަކަްނ ކެއުމަށްެގންނަ ރިހަ މާކުރިން ކައްކައިގެ މީގެ އިތުރުން ފައިވެެއވެ.މަޢުލޫމާތުދީމުވައްޒަފުން 

ކަމަށް މުވައްޒަފުން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ބައެއް ފަހަރު ގެންނަ މަސް ކެއުމުން އަނގަ ހިރުވުން ފަދަ ކަންކަން ދިމާވާ

  ފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުދީ

މަ ކޭޓަރިންގ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ފޯރުކޮށްދޭ ކެއުމާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާހުކުރުމަށް  4.1.7.6

ވެރިކޮށް އެކަމެއް ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގާކަމަށާއި، ޝިފްޓް އިންޗާޖްއަށް ހުަށހެޅުމުން ކޭޓަރިންގ ސުޕަވައިޒަރު މެދު

ފަރާތައް  އެކަމެއް ކެއުން ފޯރުކޮށްދޭ ގުމާއެކު އޮޕަރޭޝަން ސުޕަވައިޒަރހައްލު ނުވާނަމަ ޔުނިޓް ހެޑް އެން

ވައްޒަފުން މުމަލާތުކުރާކަމަްށ ޢާށާއި، ނޯޓް ޮފނުވައިގެްނވެސް ބައެއް ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މުއަންގާކަމަ

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ދުރު ކެއުން މެން، ކަމާއިއަކާ ދެމެދ10:00ުން  6:30ހެނދުނު ސައި  ވަނީން ހަމަޖެހިފައިކެއު ގެކަސްޓޯޑިއަލްމި  4.1.7.7

އަށް 22:00ން  19:00ރޭގަނޑު ކެއުން ، ކަމާއިއަށ18:00ްން  16:00 ހަވީރު ސައި، ކަމާއިއަށ13:00ްން  11:00

ހާރު ކެއުން  ރަމަޟާން މަހުގެ މީގެއިތުރުން،އަށް 03:30ން  00:00އަދި ދަންވަރު ޑިއުޓީ މީހުންނަށް ދޭ ކެއުން 

 21:00ވީސް ރާދި ތަރޯދަ ވީއްލުން އިރުއޮއްސޭ ވަގުތުން ފެށިގެން އެއްގަޑިއިރަށް އަ، ކަމާއިއަށ03:00ްން  00:00

 އެވެ.އަށް ކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ބެިލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވ22:00ެން 

ދީފައިވާ  ވައްޒަފުންން މުރޯދަ ވީއްލުމާއި، ތަރާވީސް އަދި ހާރު ކެއުމަށް ވަކި މެނޫަތކެއް ހަމަޖައްސާފައިވާކަ 4.1.7.8

 ހަމަެޖހިފައިވަނީ ތަާފތުމުވައްޒަފުްނނާއި ބަންދު މީުހންނަށް ރުން، މީގެއިތު. ެއވެމަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެ

dat



12                                     2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

ކާތަކެތި ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން، ފޯރުކޮށްދޭ  އެވެ.ިލބެލުމުން ފާހަގަުކރެވިފައިވެބެ ކަންމެނޫއެ

ހަރު ކޮމިޝަނުން މި ވަނަ އަ 2016ކާތަކެތީގެ ފެންވަރު ބަލައި ޮމނިޓަރކުރާނެ އިންތިޒާމް ހަމަެޖއްސުމަށް 

ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި 

 ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 

 ހުށަހެޅުން  ކޮމިޝަނުގެ 

 

 

 

 

 

 

 

 ސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭނުންވާތަކެތި  4.1.8

 

ތުާވިލ އަދި ސައިބޯނި ، ގުޅާ ބޭހާއިނދަތްއު ،ގުޅާ ބުުރހާއިނބަންދަށްގެެނވޭ މީހުންނަށް ަދތްއު މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 4.1.8.1

މި ތަކަތި ބަންދު މީހުްނނަށް ފޯުރކޮށްދިނުމަށްފަުހ، ކަސްޓޯޑިއަލް ސިސްޓަމްގައި  ،ބުރިއެއް ފޯރުކޮށްދޭކަމާއި

 ،ފަރާތުގެ ސަރވިސް ނަންބަރު ނޯޓުކޮށް ޙަވާލުކުރި އި،ތާރީޚާ ޙަވާލުކުރިތަކެތި  ަގއިގެ ލިސްޓުފޯރުކޮށްދެވުނު ތަކެތީ

މުވައްޒަފުންނާއި ަބންދު މީހުން ދީފައިވާ  ކަންރާލައްވައި ސޮއިކުން ަބންުދ މީހުށް ލިުބނުކަމަ ތަކެތި އެ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުންނާިއ، ކޮމިޝަނުން ެބލިބެލުމުން 

ސާފުތާހިރުވުމަށް ގެއިން މީާހ  ބަންދުގައި ުހންނަސާފުތާހިރުވުމަށް މި ސްޓޭޝަުނން ފޯރުކޮށްދޭ ތަެކތީގެ އިތުރުްނ،  4.1.8.2

މުވައްޒަފުންާނއި ބަންދު މީހުން ގެްނނަން ޭބނުްނނަމަ އެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭކަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 

އި ންޏާމީހުން ގެއިން ެގނެސްފައިހުރި ސައިބޯ ކޮމިޝަަނށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ަބންދު  ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން 

މީުހންގެ ގޮޅިތަކުގެ ފާޚާނާގެ ފާރު ބުރިމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރިަކން ކޮމިޝަނުން  ޝޭމްޕޫފަދަ ތަކެތި ބަންދު

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. ބެލިބެލުުމން

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާްތތަކަށް އާއިލާައށް ުގޅައިގެން ތަކެތި ގެނެޭވނެކަމާއި، މިގޮތަށް ބަންުދ  4.1.8.3

ސިސްޓަމުގައި ނޯޓުކުރުމަށްފަހު ބަްނދު މީހުންނާ އެ  ،ިތ ކަސްޓޯޑިއަލްއިން ޗެކްކޮށްމީހުންނަށް ގެއިްނ ގެންނަ ތަކެ

ތަކެތި ހަވާލު ކުރާކަން މުވަްއޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ސާފުތާިހރުވުމުގެ ގޮތުން 

ކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ފުުރސަތު ނުދޭކަމާއި، ގެންނަތަކެތި އެފަރާތް ބޭނުންކޮްށލުމަށް ދޭކަމާއި، ނަމަވެސް ގޮޅީގައި އެތަ

ގެއިން ގެންނަ އަންނައުނާއި އެެހނިހެން ތަކެތި ވަުގތުން ަބންދުގަިއ ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭކަަމށް ކަސްޓޯޑިއަލް 

މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ ގިނަދުވަސް  ދީފައިވެއެވެ.   ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްެތރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު

ވަންދެން މީހުން ަބންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަނަަކށް ނުވުމުން ގެއިން ސާފުތާހިރުވުމުގެ ތަކެތި ޢާންމުޮކށް ނުގެންނަކަމަްށ 

  ދީފައިވެެއވެ. މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

އުރައެއް ނިދުމަށް ފޯރުކޮށްދޭކަާމ ބާިލހު، މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދަށް ގެންނަ ކޮންމެ ބަންދު މީހަަކށް ބާލީހަކާއި 4.1.8.4

ނަމަވެސް ކުނާ ފޯރުކޮށްދީފައިުނވާކަން ބަންދުގައި ތިބި ފަރާްތތަކުން ދީފައިވާ މަުޢލޫމާތުންާނއި ކަސްޓޯޑިއަލް 

މި  ،އިދުވަހުގެ ތެރޭގަ )ތިެނއް( މަސް 3  ހިއްސާކުރާތާމި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތާ .1

ޝަނާއި އި، މި ކޮމިޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަ މަށް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން މަރާމަތުކުރު

 ހިއްސާކުރުމަށް

 

did
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ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި، ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުުމން ކޮމިޝަނަްށ 

ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތް ކުރި ދުވަހު ބަންދުގައި ތިބި މީހުން ބޭނުން ކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދީފައިާވ ފާ

 ،ބާލީސްތައް އެކަށީގެންވާ މިންަވރަކަށް ސާފުތާހިރުނޫންކަމާއި، ާބލީސްތައް ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ބައުވެ

ބަންުދ މީހުން ީދަފއިވާ މަޢުލޫމާތުްނނާއި ކޮމިޝަުނން ބެިލބެލުމުްނ ހެއް ހުންނަކަން ވަބާލީސްތަކުގައި ުނބައި 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދޮވެފައި  އުރަީލސްކުނަލާއި ބާ ދީފައިވާއެ ަފރާތްތަކަށް  ން،ބަންދުން ދޫކޮްށލުމު ންމީހު  ަބންދު ސްޓޭޝަނަށް ގެންނަ 4.1.8.5

 ރުޞަތުޮދވުމުގެ ފުއަމިއްލަައށް ތަކެތި  މީހުްނ ގޮޅީގައި ތިބޭ މުއްަދތުގަިއ އެ ބަހައްޓާކަމާއި، ބަންދު 

ފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނ ދީމުވައްޒަފުންނާއި ބަންދު މީހުން ދޮންނަކުޑި ފޯރުކޮށްދޭކަން ހަމަޖައްސައިދޭކަމަށާއި، އެގޮތުން 

  ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

 ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާގޮތް  .5

 އެކަހެރިކުރުން ތިބޭ މީހުން  ބަންދުގައި   5.1

 

 

ން އެހެން ގޮޅިއަކަށް ބަންދުގައި ހުންނަ މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން އެ މީހަކު ހުންނަ ގޮޅި ނޫގެ މި ކަސްޓޯޑިއަލް 5.1.1

ދަ ޙާލަތްތަކުގައި އެފަ ،އިލިޔުމުން އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަމާބަދަލުކުރުން ނުވަތަ އެކަހެރި ކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް 

 ޙަރަކާތްތެރިާވ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށްކަސްޓޯޑިއަލް  ޢާންުމ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ފުލުުހންގެ ޢަމަލުކުރަނީ 

 ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާުތްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ން ބޭރަށް މީހާ ގޮޅި ދުފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބަން އެކަހެރިކުރާކަސްޓޯޑިއަލްގައި މި  5.1.2

ނަންބަުރ  އް()ހަތެ 7 ޢާންމުކޮށް މީހުން ބަންުދކުރާ ގޮޅިތައް ހުންނަތަނުން ބޭުރގައި ވަކިން ހުންނަ ގޮޅި ،ނެރެ

ިއންޓަވިއު ކޮޓަރި ސް ނަމަވެަގއި އެހެން ަބންދު މީުހންނާ ވަިކން ބަހައްަޓނީކަމަށާއި، ކޮޓަރީނުވަތަ ިއންޓަވިއު  ގޮޅި(

ބުަމށް ތިއްތަން މިހާރު ބަްނދުމީުހން ބޭހަރުކޮށްފައި ނެުތމުން އެމޮނިޓަރ ކުރެވޭގޮތަށް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ 

މަޢުލޫމާުތ  މުވައްަޒފުން ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަާކތްތެރިވާ ފަރާތްތަުކންނާއި ބޭނުންކުރަމުންުނދާކަމަށް

ނާ ކޮށްފައިވާ އޭޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު ބަންދުގައި ހުރި ބިދޭސީއެއް ކޮމިޝަނުން ސް ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެ

ގަިއ ކޮޓަރީއިްނޓަވިއު  ކުށުގެ ބާވަތައް ަބލައި އެހެން ަބންދުމީހުންނާ އެއް ގޮޅިއެއްގައި ނުބެހެއްޭޓނެ ފަރާތެއްކަމުން

ތަކުްނާނއި މުވައްޒަފުން އި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގަވަގުތީގޮތުން ަބހައްޓާފައިހުރިކަން 

ންޓަރވިއު ކޮޓަރީގައި މި ބިދޭސީ މީހާ އި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނނާއި ކޮމިަޝނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ.

ވަހު އިތުރު ދުެއ  )ހަތެއް( ގައި ވެސް 7ބަހައްޓާފައި ހުީރ އެކަހެރިކޮށް މީހުން ޭބތިއްބުމަްށ ބޭުނންކުރާ ގޮޅި 

ނާއި މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ ބަންދުމީހަކު އޮތުމުންކަަމށް ކަސްޯޓޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން 

 މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.   

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބޭ ބަންުދ މީހުން އަދަބެއް ދިނުމުެގ ގޮުތން އެކަހެރި ނުކުރާކަމަށާއި، ަނމަވެސް ދިމާވާ  5.1.3

)ހަތެއް(ގައި ބަންދުމީހުްނ  7ޙާލަތަކާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ވަކި ވަގުތަަކްށ ގޮޅި ނަންބަރު 

 ގޮޅީގަިއ މީހަކު ބަހައްާޓނަމަ އެކަން ިނންމާނީ ޝިްފޓް ބައިތިއްބާކަމަށާއި އެއްވެސް ހާިދސާއެއްގެ ސަބަބުން އެ

paint
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އިންޗާޖްކަމަށާއި އަދި އެކަން ަކސްޓޯޑިއަލް އިންޗާޖްއަށް އަންަގންޖެހޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންުގމުގައި އިސްކޮށް 

 ދީފައިވެއެެވ. ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ުމވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

ން ީމހަކަށް ގެއްލުމެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ގޮޅިއެއްގައި ވަކިން ބަހައްަޓނީ އެ ީމހަކު އަިމއްލަ ނަފްސަށް ނުވަތަ އެހެ  5.1.4

ލަތުގެ ސަބަބުްނ ދީފާނެ ނުވަތަ ިލބިދާނެކަމަށް ެބލެވޭ ޙާލަތްތަކުގައިކަމަށާއި، ބަްނދަށް ގެންނައިރު މަސްތުގެ ޙާ

ންގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ތަކާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ މަްއސަލާގައި ބަންދުކުރާ މީހުވިތްޑްރޯވަލް މަރުޙަލާގައި ތިބޭ ފަރާތް

ވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ިހންުގމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރި ކަމަށްބަިއތިއްބާވަކިން ސާމްޕަލް ނެގެންދެން 

ދީފިނަމަ ސާމްޕަލް ރުގެ ތެރޭގައި ސާމްޕަލް ނު)އަށާރަ( ގަޑިއި 18އެގޮތުން،  ދީފައިވެއެވެ. މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

 ޢުލޫމާުތދީފައިވެއެވެ.މަދިނުމަށް އިންކާރުކުރިކަމަށް އެ މީހެއްގެ މައްސަލައިގެ ބާވަތް ބަދަުލވާނެކަމަށް މުވައްޒަފުން 

ންގ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދަށް ފުަރތަމަ ގެނައުމާއެކު ގޮޅިއަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން މެޑިކަލް ސްކްރީނި 5.1.5

ބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަވާަނަމ ރާ ސަބަބަށް ރިއާޔަތްކޮށް އަނިޔާއެއް ލިށްގެންދާކަމަށާއި، ގޮޅި ބަދަުލކުރާއިރު ބަދަލުކުކުރިއަ

 ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

 ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން  5.2

 

ްނ ކުރަންޖެހިއްޖެ ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެ މީހުން ޑިއުޓީ އަދާކުރުމުގައި ބާރުގެ ބޭނު މި ކަސްޓޯޑިއަލް 5.2.1

ގުމުގައި އިސްކޮށް ހިން ކަސްޓޯޑިއަލް  މަށްޝީލްޑްކަޕެޕާރ ސްޕްރޭ، އަދި ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުަރނީ ބިޑި، މުގުރު، 

 ތުދީފައިވެއެެވ. ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާިއ، މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާ

އް އެކުލަވާލާ  ރިޕޯޓެލް ހިމެނޭޞީބާރުގެ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ބާރުގެ ބޭނުްނކުރިގޮތުގެ ތަފް 5.2.2

އްޒަފުން ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، މުވަ ކަސްޓޯޑިއަލް މަށްފައިލްކުރާނެކަ

ލިޔެކިއުމުން  ކުލަވާލައިއެނަމަ އެކަމަކާގުޅޭ ޙާދިސާ ރިޕޯޓް ހިނގައިފިގެއިތުުރން، ޙާދިސާއެއް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. މީ

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.ާފހަގަ ބެިލބެލުމުންކޮިމޝަނުން ނާއި މި ފަރާތްތަުކން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ވެސްބަލަހައްޓާކަން

 

 ބަލާ ފާސްކުރުން  5.3

 

  އުޞޫލާބަލައި ފާސްކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރަނީ ފުލުުހންގެ ާއންމު ގައި މީހުން ައދި ތަކެތިކަސްޓޯޑިއަލްމި  5.3.1

ހެން ބަންދު މީހުން އަން ،ކަމާއި)އެކެއް( ކޮޓަރި ހުރި 1މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަލާ ފާސްކުރުމަށް އި، ށާއެއްގޮތައްކަމަ

ސްކުރާނީ ނުން ބަލާ ފާ ފިރިހެބަންަދށް ގެނެވޭ އި،މިތަނުގައިކަމަށާނީ ރަބަލައި ފާސްކުއަދި ފިރިހެން ބަންދު މީހުންވެސް 

 ސަރުންކަމަށް ބަލާ ފާސްކުރަނީ އަންހެން އޮފިން މީހުްނ ަބންދަށް ގެނެވޭ އަންހެ ފިރިހެން އޮފިސަރުންކަމަށާއި،

ންނާއި ކޮމިޝަނުން މާތުމަޢުލޫދީފައިވާ މުވައްޒަފުން  ސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި،ހިންގުމުގައި އި  ކަސްޓޯޑިއަލް

 ން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.ބެލިބެލުމު 

ވާ މަޢުލޫމާތުންނާިއ ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ މި ކޮޓަރީގައި ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިނުވާކަން މުވައްޒަފުން ދީފައި 5.3.2

 ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.

 ސްޓްރިޕް ސަރޗް() ޖެހޭ ބަލައި ފާސްކުރަންގާުތން އިެގން ލައަންނައުނު ބާ ގެބަންދަށް ގެނެވޭ ީމހެއް ކަސްޓޯޑިއަލް 5.3.3

އި އިސްކޮށް ހިންގުމުގަ ކަސްޓޯޑިއަލް ކަމަށްފާސްކުރާދަށުން ބަލައި ކޯޓް އަމުރެއްގެ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 

 ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާިއ، މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެެވ.

did



15                                     2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

ތެއް އަންނައުނު ބާލައިގެން ަބލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ޙާލަ ހުރި ފަރާތެއްގެ ބަންދުގައިކަސްޓޯޑިއަލް މި  5.3.4

ހިންގުމުގަިއ  އަލްކަސްޓޯޑި ށްކަމައް( އޮފިސަރުންގެ ހާޟިރުގައިދޭ) 2ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭނީ  ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްަތކުންނާއި، މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާުތދީފައިވެއެވެ.

 އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރުން އެއްތަނުން  5.4

 

ކަށް އެ މީހަުކ ބަންދުގައިުހރި ފަރާތެއް އެހެން ކަސްޓޯޑިއަލްއަކަށް ބަދަލުކުރާނަަމ، އެ ީމހަކަސްޓޯޑިއަލްގެ މި  5.4.1

އި، އެ މީހަކާގުޅޭ ބަދަލުކުރާ ތަނެްއ އަންގާކަމާއި، މީގެއިތުރުން އެ މީހެއްގެ ތަެކއްޗާއި، ޞިއްޙީ ލިޔެކިއުންތަކާ

އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިާވ  ހިންގުމުގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ކަަމށްކިއުންތައް އެ މީަހކު ގެންދާ ތަނަަކށް ގެންދާއެންމެހައި ލިޔެ

 ފަރާތްތަކުންނާއި، މުވައްޒަުފން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

 ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް  6
 

 ރީ ޖިސްޓް ގެ ރަ ބަންދަށްގެނެވޭ މީހުން   6.1

 

ންެމ މީހަކަށް ވަކި ބަންދުކޮށްަފއިވާ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި މަޢުޫލމާތުތައް ބެލެހެްއޓުމުގައި ކޮމި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  6.1.1

ކި ލޮގް އެްއ ަނމަވެސް ކޮންމެ ބަންދުމީހަކަށް ވަ ،ފައިލެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަލަހައްޓަމުްނ ނުދާކަމަށާއި

ންދާކަން މުވައްޒަފުންގެ ސިސްޓަމްގައި ހަދައި ކޮންމެ މީެހއްގެ އެކި ކަންކަމާގުޅޭ މައުލޫމާުތތައް ހިމަނައި ބަލަހައްޓަމު 

ވެ. މީގެ އިތުރުން އިވެއެފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފަ

ޓާކަަމށް މުވައްޒަފުން ސެލް ފައިލް ގައި ކޮންމެ ސެލްއެއްގައި އެ ވަގުތަކު ތިބި މީހުންގެ ފައިލްގެ މަޢުލޫމާތު ބަަލހައް

ޓާ ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަްއ މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މުވައްޒަފުން މަދުވުމުން ސެލް ލޮގް އަދި ފައިލްގައި ަބލަހައް

 ވެ.ންވާ ގޮތެއްގައި އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ނުގެންދެވޭކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެއެކަށީގެ

ކޭްޖ ފޯމް ސެޓުގައި މި ޕެފޯުމ ސެޓެއް ބަލަހައްޓަމުްނދާކަމާއި، ބަންދަށް ެގެނވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް  މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ 6.1.2

މީހާގެ  އްަޔރު ކުރިހައެޭދ ފޯމް ހިމަނާފައިވާކަމާއި، އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް ، އައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ވަކީލް
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  ކޮމިޝަނުން ލިޔެކިއުންތައް ބެިލެބލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގަޑި، ހައްޔަރުކޮށްގެން  ބަންދުމީހާގެ ފައިލްގައި އޭނާގެ ޢާންމު މައުލޫމާތާއި، ބަންދުކުރި ޤާނޫނީ ސަބަބު، ހައްޔަރުކުރި 6.1.3

ބު، ފުރަތަަމ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެނެވުނު ގަޑި، ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރެ ގޮޅިއަްށ ވެއްދި ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ސަބަ
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އްބާފައިތިބޭ ގޮިޅ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުުރމުން ބަންދުގައި ީމހުން ބަިއތި 

ވައްޒަފުން މުނުދާކަމަށް ބަދަލުކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ބަދަލުތަކުގެ ކަންކަން ވަގުުތްނ އަޕްޑޭޓް ކުރެވެމުން

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މު މަޢުލޫާމތު ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންިއްނ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ާޢން ދިވެހިންގެ ބަންދަށްެގންނަ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ  6.1.4

މަޢުލޫމާތުގެ ސައްޚަކަން އެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ބެލޭ ގޮތަށް ހުރުމުން 
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ވާ މަޢުލޫމާތުންނާިއ ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ބަދަލުކުރާކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައި
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މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދަށް ގެންނަ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކާ މިހާރު ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމްސެޓުގެ މަޢުލޫމާތުތަްއ  6.2.4

ކޮށް އެ މަޢުލޫމާތުތަްއ ތަރުޖަމާނަކު މެދުވެރިދިވެހި ބަސް ދޭހަނުވާ ފަރާތްތަަކށް ހިއްސާކުރާކަމަށާއި، އެގޮތުން 

މިހާރު ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމްސެޓްތައް ދިވެހި ބަހުގެ ިއތުރުން އިނގިރޭސި އަދި ބަނގްާލ ކިޔައިދޭކަމަށާއި، 

AM
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 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.ށް ކޮމިޝަނަ

ނގޭނެހެްނ އެކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުތައް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ކިޔަން  6.2.5

ކޮމިޝަުނން ބެިލބެލުމުްނ  ހަރުކޮށްފައި ނެތްކަން މުވައްޒަފުްނނާއި ބަންދުީމހުންގެ ފަރާުތން ިލިބފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނނާއި

 ފައިވެއެވެ.ފާހަގަކުރެވި

ޗާޖްއިންވެސް އެފަދަ ޝިފްޓް އިން ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުްނނަށް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މަޢުލޫމާތު ކިޔައިދޭކަމަށާއި 6.2.6

 މައްސަލަތަކުގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަންދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫާމތުދީފައިވެއެވެ.

 ރަން ޖެހިއްޖެ އި، ބަްނދުކުނުކުރާކަމަށާ ކުދިން ބަންދު އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަ )އަށާރަ(  18ގައި ކަސްޓޯޑިއަލްމި  6.2.7

އްަޒފުން މަޢުލޫމާތު މަށް މުވަތަކާ އަދި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭކަޤުއްޙަކުއްޖަކަށް ލިބިގެންވާ  އެ ޙާލަތްތަކުގައި

 ފައިވެއެވެ.ދީ

 

 އިންސްޕެކްޝަން   6.3

 

ގައި ސްޓޯޑިއަލްކައި، ވެފައި ނުވާކަމަށާޤާއިމުގައި އިންޓަރނަލް އިންސްޕެކްޝަން މެކޭނިޒަމްއެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލް 6.3.1

އި، ކަމަށާކުރާޒިޔާރަތް  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުންމަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް ެބލުމަށް ވަރަށް މަދުން 

މަ މަވެްސ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނައި، ނަކޮމާންޑްއިން ޒިޔާރަތް ނުކުރާކަމަށާ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑް

  އިވެއެވެ.ީދފަ ތުމަޢުލޫމާށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ހިންގުމުގައި އިސްކޮ ކަސްޓޯޑިއަލް  މަށްކަނެޒިޔާރަތްކުރާ

 ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ކަސްޓޯޑިއަލްކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އެދެފިނަމަ  ގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުންބަންދު ކަސްޓޯޑިއަލްގެ 6.3.2

ހުންނާ ބައްދަުލ މީ މަޢުލޫމާުތ ދީފައިވީ ނަމަވެސް ބަންދު  މުވައްޒަފުންބައްދަލުުކރާކަމަށް  ންތްތަކު ފަރާ ތިއްބަވާ

ތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސްޓޭޝަން ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާ ދީފައިވެއެވެ.  މަށް ބަންދު މީހުން މަޢުޫލމާތުނުކުރާކަ

ލުމުްނ ެނތްކަން ކޮމިޝަނުްނ ބެލިބެން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަންބައްަދލުކޮްށފައިވާކަ މީހުންނާ ބަންދު

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ރާ ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް ކޮމާންޑްއިން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނުވަތަ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކު 6.3.3

 ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސްއި، އަލްއާ ޙިއްޞާކުރުމަށާޒިޔާރަތްތަކުގެ ރިޕޯޓް، އެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނުވަތަ ކަސްޓޯޑި

ލް ފުލުހުންގެ ސަރވިސްގެ ބެލެނިވެރި އިދާރާކަމަށްވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ އިންސްޕެކްޓޮރޭޓް ޖެނެރަ

ގަޅު ވޭ ޚިދުމަތް ރަނދެމިފަދަ އިދާރާތަކުން  ،ބެލުމުގެ ދަށުން މީހުން ބަންދުގަިއ ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް

ޓޯޑިއަލްއަށް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މި ކަސް 2016 ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް މިހާރަށްުވރެ ބޮޑަށް ބާރު އެޅުމަށް

 ށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.ހުކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި 

 ސް ޑިސިޕްލިނަރީ ޕްރޮސީޖަރ 6.4

 

 

ގޮތަށް ފިޔަވަޅު ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތެއް ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެަނމަ ފުލުހުންގެ ޢާންމު ގަވައިދާ ެއއް ކަސްޓޯޑިއަލްގެމި  6.4.1

)ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު(އަށް ޢަަމލުކުރަން ފެށުމާ  34/2020ޤާނޫނު ަނންބަރު  އި،މަށާކައަޅަމުންގެންދާ

ޓިންގ ޕްރޮސީޖާރސް އަށް ޢަމަލުނުކުރާކަމަށާއި، ނުކިޔަމަންތެރިވާ ފަރާތްތަކާމެދު ގުޅިގެން ކުރީގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭ

ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ވަކި އެސް.އޯ.ޕީއެއް މިވަގުތު ނެތްކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ިދމާވާ ހާދިސާއަށް 

ރާކަމަށާއި ނަސޭހަތްދޭކަމަށާިއ ކުރާ ކަމެއްގައި ރިއާޔަތްކޮށް ގޮޅި ބަދަލުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ފެްނނަނަމަ ގޮޅި ބަަދލުކު

faint
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 ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

ގުތުން ދިވެހި ފުލުހުންެގ ތިބޭ ފަރާތްތައް ތަނުގެ މުދަލަށް ގެއްުލން ދީފިނަމަ އެކަމެއް ވަމި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި  6.4.2

ބަންުދ  ،ރާކަމަށާއިރިޕޯޓް ތައްޔާރުކު ހާދިސާއެކަމާ ގުޅޭ  ،ޚިދުމަތަށް ވަކި މައްސަލައެއްގޮތުގައި ހުށަހަޅާކަމަށާއި

މަޢުލޫމާތުންނާިއ  ނާކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާގެ ތަފްޞީލް ލިޔެކިޔުމުން ހިމަ ހާދިސާ މީހާގެ އިވެންޓް ލޮގްގައި 

މެއް ލޮގް ކުރުމަށްފަހު ެބލިބެލުުމން ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ަމއްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކަކޮމިޝަނުން 

އިލްގައިވެސް  ފައެ މަޢުލޫމާތު ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތަށް އެންގިނަމަވެސް އެ މީހެއްގެ އިވެންޓް ލޮގް އަދި ފަރުދީ

ކޮމިޝަނަްށ  ބެިލބެުލމުން ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓަމުންނުދާަކމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދުމަތަށް ލުހުންގެ ޚިފުގެ ގޮތުގައި މައްސަލައެއްދިސާތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގައި އެކަން ވަކި ހާ 6.4.3

ސާތަކުގައި އެކި ހާދި ،ކަމަށާއިއަމިއްލައަށް ނުންވެއްޖެނަމަ އެ މުވައްޒަފަކުނީ އެ މުވައްޒަފަކު ބޭހުށަހަޅަ

އިސް  ދުމަތުގެޚިމުގައި ށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޙައްލު ހޯދައިދިނުއެކަ ކަންަކމާ ގުޅިގެންމުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ 

 ފަިއވެއެވެ.ދީމަޢުލޫމާތުމުވައްޒަފުން  މަށްކުގެ އެއްބާރުލުން ނުިލބޭކަ ފަރާތްތަ

މަާލތުކޮށް ބަންދުމީާހ މުޢާ ،ނަސޭަހތްދީއަނގަބަހުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކާގުޅިގެން ބަންދުމީހުންަނށް  6.4.4

 މައްސަލަތަކުގައި ހެޅޭ ހުށައެއްގެ ގޮތުގައި ަމއްސަލަވަކި  އެޅުވުމަްށ މަސައްކަތްކުރާކަމަށާއި، އަދި ޙާލަތު ހަމައަކަށް

ވިއުކޮްށ ންޓަބަންދުީމހުންާނ އި ހަރަކާތްތެރިވާކަމަށާއި، ހާދިސާއާ ގުޅުހުންހުރިއިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުްނ 

އި އިސްކޮށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގަކަމަށް ފުރިހަމަކުރާ ކަންކަން  މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

 ފައިވެއެެވ. މަޢުލޫމާތުދީމުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާިއ، 

 ހުއްދަ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަމަ ޝިފްޓް އިންޗާޖްގެ 6.4.5

ފުން ހޯދަންޖެހޭކަމަށާއި، ކަސްޓޯޑިައލް އިންޗާޖްއަށް އެ މަުޢލޫމާތު ހިއްސާކުރަންޖެހޭކަމަްށ މުވައްޒަ

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
 

 

 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުޞޫލު   6.5
 

ބަންދުގައި ިތބޭ މީުހން ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ވަކި ޚާްއޞަ ނިޒާމެއް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މި ޕޮލިސް  6.5.1

ން ގާތުގައާއި ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާކަމާއި، ބަްނދު މީހަކު ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ ޑިއުޓީ އޮފިސަރު

ޅޭ ޝަކުވާތައް މިގޮތަށް ުހށަހެ  ،ނަމަވެސް ،އަށް އެކަމެއް ހުށަހެޅޭނެަކމާއި(އޯ.އައިއިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ )

ތަ ޙައްލުކުރުމަށް ފިޔަވަޅެއް ނުވަ ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓަމުން ނުާދކަމާ އަދި މިފަދަ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އެޅުނު

 ހަރަކާތްތެރިާވ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ަކސްޓޯޑިއަލްލިޔެކިއުމުން ބަލަހަްއޓަމުން ނުދާކަން  މަސައްކަތް ކުރެވުނު

 .ވިފައިެވއެވެފަރާތްތަކުންނާއި މުވައްޒަފުން ީދފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަުނން ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެ

 

ވަނަ އިޞްލާޙު  1)ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނު އަށް  2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު                  

 އެމީހުން އެދޭ ކަންތައްތައް  ވަނަ މާއްދާ ގައި ޤައިދީންގެ ޝަކުވާތަކާއި  82 ޤާނޫނު( ގެ ގެނައުމުގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންގެ  82ކޮށްދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 

ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާފައިވާ  އޮފް ޕްރިޒަންއަށް  ޝަކުވާތަކާއި އެމީހުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ޑައިރެކްޓަރ

 ލިބިދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

Aunt
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ޙު ވަނަ އިޞްލާ  1)ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނު އަށް  2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު       

 ކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ނުވަތަ އޭނާ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި ޑައިރެ  82ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

އެގޮތުން  އެވެ.ކަންކަން ކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރު އަންނަނިވި 

ނާ ބޭނުންވި ( ގައި ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު މީހަކު ކުރި ޝަކުވާތަކާއި އޭ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ) 82

ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ބެހޭގޮތުން އެޅުނު ފިޔަވަޅުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓަންވާނެކަމަށް ބަ އެކަމާ  ކަންތައްތަކާއި 

އި އޭނާ (ގައި ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު މީހަކު ކުރި ޝަކުވާތަކާ 2އަދި ހަމަ މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ )

 ރޭގައި އެންގުން؛ތެ )ފަހެއް( ދުވަހުގެ  5ބަލައި އެކަމާމެދު ނިންމި ގޮތެއް އޭނާއަށް  ބޭނުންވި ކަންތައްތައް 

އަށް ޖިސްމާނީ (ގައި ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު މީހަކު ކުރި ޝަކުވާއަކީ އޭނާ 3އަދި މި މާއްދާގެ )ނ(ގެ )

 ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިގެން ކުރި ޝަކުވާއެއްކަމަށްވާނަމަ، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ  އަނިޔާއެއް 

 ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ވަގުތުން ދިނުމާއި ކޮމިޝަނަރަށް ރިޕޯޓުކުރަން 

ނެ ހުށަހަޅާ ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކޭކަމަށް ބު ތަކަކީޝަކުވާމައިގަނޑު ގެބަންދު މީހުންމި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބޭ  6.5.2

ެފންވަރު ދައްކަމުގެ  ތަކެތީގެ ކެއުމަށް ފޯރުކޮށްދޭޝަކުވާއާއި، ރިމާންޑް ޖަލަކަްށ ބަދަލުކޮށްނުދޭކަމުެގ ޝަކުވާއާއި، 

ދު ންބަޝަކުވާތައް  ފަދަޝަކުވާކަން މުވައްޒަފުންނާއި ބަްނދު މީހުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމަތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި

އި އިސްކޮށް ސްޓޭަޝން ހިންގުުމގަ ރެކޯުޑކޮށް ލިޔެކިއުމުން ބަަލހައްޓަމުްނ ނުދާކަންމީހުންގެ ސެލް ލޮގްގައި 

 ވިފައިވެއެވެ.ާފހަގަކުރެ ނާއި ލިޔެކިއުންަތއް ބެލިބެލުމުންލޫމާތުންހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފަިއވާ މަޢު

ގަނޑާއި ގަލަްނ ވާ ަވން ޭބނުންފޮނުލިޔެ އެެހނިހެން އިދާރާތަކަށް ސިޓީ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތަތް  6.5.3

 ފައިވެއެވެ.ދީބަްނދު މީހުން މަޢުލޫމާތު މަށްދޭކަނުފޯރުކޮށް

ފަރާތްތަަކށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމް ާގއިމްކޮށް އެކަން ދެމެހެއްޓެނިވިޮގތެއްގައި ކުރުމަށާ، ބަންދުގައި ިތބޭ  6.5.4

އެގޮތުން ޝަކުވާ ުހށަހެޅުމުގެ ުފރުޞަތު ލިބިެގންވާކަން ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގައި، ެއ ފަރާތްތައް ކުރާ 

ކުވާއަކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި އަދި އެ ޝަ ،ޝަކުވާގެ ރެކޯޑް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަލަހައްޓައި

ވަނަ އަހަުރ  2016ބަންދުގައި ިތބޭ ފަާރތްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބޭުނންވާ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް 

ށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަްށ ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮ

 ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 މީހުން ގިންތިކުރުން  ބަންދުގައިވާ   6.6

 

ހެންކަމުން ިމ އެގަޑިއިރަށް މީހުން ބަންުދގައި ބައިތިއްބާ ަތނެއްކަމަށާއި، )ސައުވީސް(  24އަކީ މި ކަސްޓޯޑިއަލް 6.6.1

ހަކު ޮކށްފައިވާ ކުށުެގ މީއެ ، މީހުން ލުމުގައިގޮޅިަތކަށް  ށާއި،ނުކުރާކަމަގިންތި ބަންދަށް ގެނެވޭ ީމހުން ކަސްޓޯޑިއަލްގެ 

ކާތްެތރިވާ ފަރާތްތަކުްނ ބާވަތައް ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮޅިތަކަށް މީހުން ނުލާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަކް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަ

 މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

 

ވަނަ މާއްދާގައި  11ސްޓެންޑާޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯ ދަ ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަސްގެ 

ޤައިދީންކުރެ އެކި ގިންތީގެ ޤައިދީން ބައިތިއްބަންވާނީ ވަކިވަކި  ،ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާއިރު

މިގޮތުން ގިންތި ، ޖަލުތަކުގައިކަމަށާއި، ނުވަތަ އެއް ޖަލެއްގެ ވަކިން ހުންނަ ބައިތަކުގައިކަމަށާއި

ބަންދު ކުރުވުނު ސަބަބު ނުވަތަ  ،ރެކޯޑަށް  ކުށުގެ  ،އުމުރަށް ،ކުރުމުގައި ޤައިދީންގެ ޖިންސަށް

ބަންދުގެ ބާވަތަށާއި އަދި ޤައިދީއަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާގެ ބާވަތަށް ބަލަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކުރެއެވެ. 

did



20                                     2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

އަދި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ދަރަނި ނުދައްކައިގެންނާއި އެހެނިހެން މަދަނީ ކުށުގެ އަދަބެއްގެ 

ންނާއި ޖިނާއީ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ޖަލު ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ގޮތުން ޖަލު ބަންދުގައި ތިބޭ މީހު 

 ތިބެން ޖެހޭނީ ވަކިވަކިންކަމަށް ބަޔާންކުރެއެވެ. 

 ވަނަ 1)ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނު އަށް  2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ދަރަޖަ ތީ ގިންތީވަނަ މާއްދާގައި ޤައިދީންނަށް ސަލާމަ  56އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ކޮންމެ  )ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން

މި ޤާނޫނުގެ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ( އެކާވީސް 21ޤައިދީއަކުވެސް އެމީހަކު ޖަލުގައި ބަންދުކުރާތާ 

އި، އެގޮތުން ޖަ ކަނޑައަޅަ ދަރަ  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކަށް ސަލާމަތީ ގިންތީގެ 2ޖަދުވަލު 

އި ބަންދުކޮށްފައި ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކު ޖަލުގަ  ކަނޑައެޅޭ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ދަރަޖައާ އެއްގޮތްވާ 

 ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ހަމަޖައްސަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ހުަމތުކުރެވޭ ކުށުގެ މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ގޮޅިތަކުގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު ތު 6.6.2

މުން ބެލެހެއްޓުމަށް ބާވަތާއި، ޖިންސަށާއި އުމުރަށް ބަލައި ވަކި އުޞޫލަކުން ގިންތިކޮށް، މިކަމުގެ ތަފްޞީލް ލިޔެކިޔު

މާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ކަޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަުނން މި ކަސް 2016

 ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
 

 އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ 6.7

 

ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ބެލުަމށް  ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުމީހުން ބައިތިއްބާ ބަލަހައޓާ އެކި ސަަރޙައްދުތަކުގެ މޯވްމަންޓްތައްމި  6.7.1

 އަދި އެރެސްޓޭޝަން ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިހުރިކަމާއި އެގޮތުން، ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިތަކާއި،  ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބޭރާއި،

މުްނ ރިސެޕްޝަން ސަރަހައްދު ފެންނަގޮތައް ސީ.ސީ.ޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލު

ގެ އެތެރެ ނުފެންނަގޮަތށް ރުކޮށްފައިވާ ކެމެރާތަކަށް ގޮޅިތެރޭގައި ހުންނަ ފާޚާނާފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ގޮޅިތަކުގައި ހަ

ކާތްތެރިވާ ސިސްޓަމްއިން ބްލޮކްކޮށްފައިވާކަން މުވައްޒަފުންނާއި، ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަ

ސްޓޯޑިއަލްގައި ޖުމްލަ ކަ މި އިވެއެވެ.ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނނާއި ކޮމިޝަނުން ބެލިެބލުމުން ާފހަގަކުރެވިފަ

ޅަށް )ނަވާވީސް( ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ޒިޔާރަތްކުރިއިރު ހުރިކަމާއި، ހުރިހާ ކެމެރާތަކެއްވެސް ރަނގަ 29

 ރެވިފަިއވެއެވެ.މަސައްކަތްކުރާކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިަޝނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަކު

ރާތަކެއްކަމަށް އި ހުރި ކެމެރާތަކަކީ 'ރޮޓޭޓިންގ' ކެމެރާތަކެއް ނޫންކަމަށާއި 'ފިކްސްޑް' ކެމެމި ކަސްޓޯޑިއަލްގަ 6.7.2

ރަޙައްދުތަކުގެ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެެއވެ. ކޮންމެ ޑިއުޓީ ޕޯސްޓެއްގައި އެ ޕޯސްޓަކުން ބަލަހައްާޓ ސަ

ޅި ކަސްޓޯޑިއަލްެގ މު ،ތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަަމށާއިމޫވްމަންޓްތައް ބެލުމަށް ހުންނަ ކެމެރާތަކުގެ ލައިވް ފީޑް ބެލޭގޮ 

ގައި އެކަމަށް ކެމެރާތަކުގެ ލައިވް ފީޑް ބެލުުމގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެރެސްޓޭޝަން ސްޓޭޝަންގެ ެތރޭ

ބެލުމުްނ ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަކި ތަނެއްގައިކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަނުްނ ބެލި

ނަގޮަތށް ންގެ ޮގޅިތަކުގެ މޫވްމަންޓް ފެންނަ ކެމެާރތަކުގެ ފީޑް ނުފެންފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަންހެނު

 މުވައްޒަފުްނ ހައިޑްކޮށްފައިހުންނަކަމަށާއި، ެއ ފީޑް ދެން ެބލެން ުހންނާީނ ފުލުހުންގެ މަިއ އިދާރާއިންކަމަށް

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ޓްތައް ބެލުމަށް ޑިއުޓީގައި ސިވިލް މުވައްޒަފެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ހުރިހައި ސީ.ސީ.ޓީވީ ކެމެރާތަކުގެ މޫވްމަން 6.7.3

އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަނީ ސަރުކާރުގެ  ،)ދޭއް( ހަްފތާ ވެފައިވާކަމަށާއި 2ފަށާފައިވާތާ  މަސައްކަތްކުރަން

ގައި އަށްކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލުމާތުދީފައިވެއެވެ. މި ތަނ16:00ުން ހަވީރު  8:00ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 

did
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އެންމެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުމާއި ހުރިހާ ވަގުތެއްަގއި މި ތަނުގެ ޑިއުޓީގައި މިކަމަށް ޚާއްޞާވެ 

 މަށާއި،މުވައްޒަފަކު ނެތުމަކީ ޑިއުޓީ ޕޯސްޓްތަކުގައި މުވައްޒަފުން މަދުއިރު ދިމާވާ ކަންކަމަށް ވަގުތުން އިޖާބަދިނު

މުވައްޒަފުން  ންގެނައުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުމެއްކަސަމާލުކަމަށް ވަގުތުން ކަންކަން ގެންނަންޖެހޭ ސަމާލުކަމަށް 

ގައި ތިބެންޖެެހީނ ޓީގައި ނުހުންނަ ަވގުތުތަކުގައި މި ތަނުެގ ޑިއުޓީސިވިލް ުމވައްޒަފު ޑިއު ފައިވެއެވެ.ދީމަޢުލޫމާތު

  ފައިވެެއވެ.ދީން މަޢުލޫމާތުކަސްޓޯޑިއަލް ޝިފްޓް ޑިއުޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންކަމަށް މުވައްޒަފު

ުއ ރޫމް ހުންނަ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއް ކަވަރުވާގޮތަށް ކެމެރާ ނެތްކަމަށާއި އެގޮތުން އިްނޓަވި 6.7.4

ރުމަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި މިހާރު ހުރި ކެމެރާތަކުން ކަވަރުނުވާކަމަށާއި، އެތަން ކަަވރުވާގޮތަށް ކެމެރާ ހަރުކު ސަރަހައްދު

އި އިސްކޮށް މިހާރު ކުރިއަްށދާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުުމގަ މަސައްކަތްތައް މާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭއެކަ

 ފައިވެއެވެ.ދީހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ުމވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

 އެއަށްވުރެ އިތުރު ބެހެްއޓޭކަމަށާއި)ތިނެއް( ދުވަހަށް  3ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާތަކުގެ ޕްލޭ ބެކް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  6.7.5

ން ކަމަށް މުވައްޒަފުންގެ މުއްދަތުގެ ޕްލޭބެކް ރެކޯޑިންގ ބެޭލނީ ހެޑް އޮފީހުގެ ޕޮލިސް ޓެކްނޮޮލޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް )ޓީ.ޑީ(އި

  ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫާމތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ރާަތއް ފާހަގަކުރެވި ފައެ  މުން،މުވައްޒަފެއް މަސައްކަތްކުރަން ފެށު ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާތަކުގެ ފީޑްބެކް ބެލުމަށް ވަކި 6.7.6

ޅިގެން ބަދަލުތަްއ އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުށަަހޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަން މައި އޮފީހާ ގު

ތިއްބާ ތަނުގައި އެގޮތުން އެރެސްޓޭޝަން އޭރިޔާގެ ބޭރުގައި ހައްޔަރަށް ގެންނަ މީހުން ބައި  ،ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި

އިވާކަމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާފަ އިންތިޒާމް ބެޭލނެރިހައި މޫވްމަންޓްތައް އެތަނުގެ ހުސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް 

 ފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުދީ

ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮޓަިރ  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީމި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  6.7.7

ކެމެރާ ނެތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްކަމަށް ސްޓޭޝަން ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ސަރަހައްދުގައި 

 ފައިވެއެވެ.ދީހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުޫލމާތު

 ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން 
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 ނުކުެރވޭ ރމޮނިޓަ ކެމެރާތަކުން ވީ.ޓީ.ސީ.ސީ ސަރަހައްދުތަކުގެ އެހެނިހެން ގޮޅިތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލް

 ކިޔުމުން ލިޔެ އެކަން ހަމަޖައްސައި އިންތިޒާމް މޮނިޓަރކުރާނެ ސަރަހައްދުަތއް އެ ހާލަތްތަކުގައި

  .ބެލެހެއްޓުން
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 ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް  7. 
7 

 ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުން  7.1
 

ވާިއދުގައިވާ ގޮތުގެ ޤަޢާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފުލުހުންގެ ޢާންމު މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  7.1.1

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ން ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ބައްދަުލވުން  މަށްމަތިންކަ

މު ހުށަހެޅުމުން )ތިނެއް( ދުވަސް ކުރިން އެކަމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ފޯ  3ނުންވާ ދުވަހުގެ ބޭއެދި ބައްދުކުރަން 

 ފައިވެއެވެ. ދީ ބަންދު މީހުން މަޢުލޫމާތުމުވައްޒަފުންނާއި މަށް ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައިދޭކަ

ލާތަކަށް ނަމަެވސް ޢާއި ،ކަމުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ޢާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް މެދުކަނޑާލާފައިވާކަމާއިގެ ބަލިމަޑ19ު-ކޯވިޑް 7.1.2

 1ކު ީނ ހަފްތާއަދެ ފޯނު ކޯލްކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ މިާހރުވެސް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށާއި، ޢާިއލީ ބައްދަލުވުމުގެ ފޯނުކޯލު 

ޢުލޫމާތުންނާިއ ދީފައިވާ މަނާއި މުވައްޒަފުން )ހަތެއް( މިނިޓުގެ ކޯލެއްކަމަށް ބަންދުމީުހން 7)އެކެއް( ދުވަހު 

 ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ. ބެިލބެލުމުންކޮމިޝަނުން 

ދޭކަމަށް  ރަށްޑިއިގަ)އެކެއް(  1)އެކެއް( ފަހަރު  1ލަތުގައި ހަފްތާއަކު ޙާމު ންއާ މުގެ ފުރުޞަތުއިލީ ބައްދަލުވުޢާ 7.1.3

 އިލީ ަލތުގައި ޢާޙާމު ޢާންމައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނޫނީ  ފައިވެއެވެ.ދީ  މީުހން މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދު

 ފައިވެއެވެ.ދީމުަވއްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުން ނުިހފަހައްޓާކަން

ބައްދަލުވުން ވަގުތު  ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދާ އި،ކަމަށާކުދިން ބައިވެރި ކުރެވޭޑައިލީ ބައްދަލުވުމުގައި ކުޢާ 7.1.4

ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މުވައްޒަފެއް ހާޒިރުވެ ހުންނަސުޕަވައިޒްކުރުމަށް  ހިސާބުގައި އަޑުނުއިވޭ ހިނގާ ސަރަހައްދުގައި 

ޢާއިީލ ދު ީމހުންނަށް ަބންފައިވެއެވެ. ދީމުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ނުކުރާކަމަށްއެއްވެސް ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމެއް ރެކޯޑު

  ދީފައިވާ މުވައްޒަފުން ޓާކަން މީހެއްގެ ލޮގްގައި ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައް ބަންދުިދނުމަށްފަހު ެއ ބައްދަލުވުން 

 ފާހަގަކުެރވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަަނށް މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ެބލިބެލުމުން 

 ށް ބަންދު މީހުންނާއި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނަ ހުސް ޖާގައިކަމަމި އިލީ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންަދނީ ޢާ 7.1.5

 ފައިވެއެެވ. ދީމުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

 ވަކީލު ބައްދަލުކުރުން  7.2

 

ުއޞޫލާ އެއްގޮތަްށ  ށާއި،މަިތންކަމަބައްދަލުވުްނތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފުުލހުންގެ ޢާއްމު ޤަވާިއދުގައިވާ ގޮތުގެ  ލުވަކީ 7.2.1

ސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އިހިންގުމުގައި  ަކސްޓޯޑިއަލް ކަމަށްއެކަން ހަމަޖައްސައިދޭ އެދުުމންބައްދަލުވުމަށް ފޯމު ފުރައި 

 ައދި ބަންދު މީހުން މަޢުލޫާމތުދީފަިއވެއެވެ. ނާއި މުވައްޒަފުންފަރާތްތަކުން

އެގޮތުން ރައްޓެހިންނަށް ، މީހަކަށް އެ ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދޭކަމަށާއި ވަކީލު ކޯލު ދިނުމުގައި ފުރަތަމަ ކޯލަށް އެދޭ ކޮންމެ 7.2.2

އްސާކަމަށާއި، ވަކީލު ގުޅުމަށްވެސް މިކޯލު ދެވޭކަމާށާއި، ރައްޓެހިން މެދުވެރިކޮށް ބައެއް ބަންދުމީހުން ވަކީލު ހަމަޖަ

ވަކީލް ފޯމު" އަޅާފައިވާ "ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުގައި، ވަކީުލ ބަންދު މީހާއާއި ބައްަދލުކުރުމަށް އެކަމަށް ކަނޑަ

ވައްޒަފުން ށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާިއ މުހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަ

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ޯކުލ ، ޤީންުކރާކަމަށާއިވަކީލާއި ގުޅައިދިނުމަށް ބަންދުީމާހ އެދުމުން ވަކީލު ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ދީފައިވާ ނަްނބަރުތޯ ޔަ 7.2.3

ވައްޒަފުްނ މުއެ ސަބަބު ސިސްޓަމުގައި ރެކޯޑްކުރާކަން ، ެދުވުނ ަގިޑާއިއ، ިނުމުނ ަގިޑ، ޯކުލ ެދިވަފިއުނާވަނމަ 

 ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިަޝނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ.

dim



23                                     2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

ސްޯޓޑިއަލްގައި ހުރި ވުން ިދނުމަށް މި ކަވަކީލު ބައްދަލުވުްނ ކުރިއަށް ގެްނދަނީ ފޯނުކޯލު ިދނުމާއި ވަކީލު ބައްދަލު 7.2.4

ނެއްކަން މި ކޮޓަރީގައިކަމަށާއި، މިތަނަކީ އެއަރ ކޮންޑިޝަން ކޮށްފައިވާ ޖާގައިގެ ގޮތުން ބޮޑު ސާފުތާހިރުތަ

މިޝަުނން ބެިލބެލުމުްނ ީދފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނނައި ކޮ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާްތތަކުން ކަސްޓޯޑިއަލް

 ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ފާ

 މަެވސް ވަކީލު ކޮންމެ ނަ ަދލުކުރުމުގެ ުފރުޞަތު އޮންނަކަމަށާއި،ކޮންމެ ދުވަހެއްގައިވެސް ވަކީލަށް ބަންދުމީހާއާއި ބައް 7.2.5

ގައި އަޕްލޯޑްކޮށްފައި މި ޯފމު ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ސިސްޓަމް އެދި ޯފމު ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށާިއ، ފަހަރަކު ބައްދަލުކުރުމަށް

ވަހު ފޯމު ދުށް ބޭުނންާވ ަބއްދަލުވުން ބޭއްވުމަބޭުނންވެއްޖެ ޚާލަތުގައި  އި، ވަކީލާ ބައްދަލުކުަރންހުރިކަމާ

ށަހެޅުމަށް ވަިކ ވަކީލު ފޯމު ހު ދިނުމަށް ފޯމު ޕުރޮސެސް ކުރާކަމަށާއި، އެ ދުވަހު ބައްދަލުވުން ހުށަހެޅުމުންވެސް

މްތަްއ ހަމަޖެއްސުމަށް ންތިޒާމުެގ އިހުށަހެުޅމުން ބައްދަލުވު ވަުގތުގައި ފޯމު ފަހުކަނޑައަޅާފައި ނެތުުމން މުއްދަތެއް 

ދީފައިވާ  ކުންކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަ މަށް ވާކަކުރިމަތިގޮންޖެހުންތައް 

 މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ެބލިބެލުމުން ކޮމިޝަަނށް ފާހަގަކުެރވިފައިވެއެވެ.   

 ލު ވަކީ ށާއި،ރާކަމަބައިވެރި ނުކުފަރާތަކަށް  ންތަކުގައި އިތުރު އެއްވެސްބައްދަލުވު ވަކީލާއެކު ބޭއްވޭޤާނޫނީ  7.2.6

ވައްޒަފުން ވަކީލު މުކަސްޓޯޑިއަލްގެ  ށާއި،ހަމައެކަނި ވަކީލާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތެއްކަމަ ބައްދަލުވުމަކީ

ޚާދިސާތައް ކަަހލަ ބައެއް އަްނނަ ފަާރތްތައް ހިމެނޭ ގޮަތށްމަށް ަވކީލު ބައްދަލުވު ،އިބައްދަލުވުން އަޑުނާހާކަމަށާ

 ،އިރާކަމަށާކު' ޕެޓް ސަރޗް' ވެސްވަކީލު ބައްަދލުވުމަށް އަްނނަ ފަރާތްތައް ހިނގާފައިވާކަމަށާއި، އެެހންކަުމން

ވަކީލަށް  ިއ، ނަަމވެސްށާކަމަކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ވެއްދުން މަނާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ހިފަހައްޓާ

ސިސްޓަމްގައި  ގެ ލްލު ކަސްޓޯޑިއަޞީކުރި ފަރާތާގެ ތަފް 'ސަރޗް'ޕެޓް ، އަލްއަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭކަމަށާއިކަސްޓޯޑި

 ފައިވެއެެވ.މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަުނން ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިރެކޯޑުކުރާކަން 

  ވަކީލުންގެ ބައްދަލުވުން ުކރިއަށްގެންދަނީބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާްތތަކަށްގެ 19-ވިޑްކޯ 7.2.7

 ފައިވެއެވެ. ދީމުވައްޒަފުންމަޢުލޫމާތު ކޯލް މެދުވެރިކޮށްކަން ވީޑިއޯ

މް ުފރިހަމަކޮށް ބަންދު ފޯ ބައްދަލުވުން ދިނުމަށްފަހު އެ ފައިވާކަމާއި،ގުޅޭ ވަކި ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށްވަކީލް ބައްދަލުވުމާ 7.2.8

މުންދާަކން ލިޔެކިޔުންތައް މީހާގެ ފައިލްގައި ހިމަނައި ސިސްޓަމް ރެކޯޑްގައިވާ އެ މީހެއްގެ ލޮގްގައި ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަ

 ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް ބެލިބެލުުމން 

 ތު ޞަ ނުކުރުމުގެ ފުރު ފޯ 7.3

 

ވެއްުދމުގެ ކުރިން އެ  މީހާ ގޮޅިއަށް ކޯލް ފޯރުކޮށްޭދެނގޮތް ބަންދު  ަފރާތްތަކަށް ފޯނު ިތބޭ  ބަންދުގައިގެ ކަސްޓޯޑިއަލް 7.3.1

  ހަގަކުެރވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަަނށް ފާ އިގުރާރު ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ެބލިބެލުމުން މީހަކަށް ދެވޭ

ލެއް ދޭކަން ކޯ މިނިޓްގެ ފޯން އް( ހަތެ) 7ަފހަރު )އެކެއް(  1ހަފްތާއަކު ބަންދު މީހުްނނަށް  ކަސްޓޯޑިއަލްގެމި  7.3.2

މަޢުލޫމާތުްނ ފަިއވާ ދީމީހުްނ  ގައިވާ ލިޔުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާިއ، މުވަްއޒަފުންނާއި ަބންދުބަންދު މީުހންގެ ޕެކޭޖް

 ވިފައިވެއެވެ.ފާހަގަކުރެ

ޢާއިލާއަށް ފޯނުްނ އެމީހެއްގެ އި ތިބޭ ބިދޭސީންނަށް އެ މީހަކު ނިސްަބތްވާ ޤައުމުގަބަންދުގައި ތިބޭ  ކަސްޓޯޑިއަލްގެ 7.3.3

ގުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީފައިވާކަމާއި، ޒިޔާރަތްކުރިއިރު މި ސްޓޭޝަންގެ ބަންދުގައި ހުރި ބިދޭސީ މީހާއަށްވެސް 

 ފޯން ކުރުމުގެ  )ހަތެއް( މިނިޓްގެ 7)އެކެއް( ފަހަރު  1އޭނާގެ ޤައުމުގައި ތިބި އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 

dat



24                                     2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

މީުހންގެ ފަާރތުން ލިބިފައިވާ މަުޢލޫމާތުްނނާއި ލިޔެކިޔުންތައް  ބަންދު ،ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަން މުވައްޒަފުންނާއި

 ބެލިބެލުުމން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.

ންގުމުގައި އިސްކޮށް ހި ކަސްޓޯޑިއަލް މަށްބިދޭސީއެއް ބަންދުކޮށްފިނަަމ، އެ ބިދޭސީއަކާ ގުޅޭ އެމްބަސީއަށް ގުޅައިދޭކަ 7.3.4

 މަޢުޫލމާތުދީފައިވެއެވެ.ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން 

 ޮލގްގައި ރެކޯޑްކޮށް މީހެއްގެބަންދު ގައިވާ އެ ސިސްޓަމްބަންދުގައި ތިބޭ ފަާރތްތަކަށް ފޯނު ކޯލް ދިނުމަށްފަހު އެކަން  7.3.5

ނަންބަރާއި، ޯފނު ން، ގުޅި ާފހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުކޮމިޝަނަށް ބަލަހައްޓަމުްނދާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުުމން 

ގުތުގެ އިތުރުން ކޯލް ޑި އަދި ކޯލްގައި ހޭދަވި ވަގުޅި ތާރީޚާއި ގަ، ފަރާތާ ބަންދު މީާހއާ ހުރި ގުޅުމާއިޤައުމު، ގުޅި 

 ފައިވެއެެވ.ފާހަގަކުރެވިކޮމިޝަުނން ބެލިބެލުުމން މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ދީފައިވާ

އިވާ އެ މީހެއްގެ ގަ ލޫމާތުވެސް ސިސްޓަމްބަންދު މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަްށ ފޯނު ކޯލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު އެ މަޢު 7.3.6

 . ްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެލޮގްގައި ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަމުްނދާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމު 

ތި ފޯރުކޮށް ދިނުމުން ްނ ކިޔުމަށް ފޮތް ފަދަ ތަކެތި ޢާންމުކޮށް ނުދޭކަމާ މިފަދަ ތަކެމި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުމީހު 7.3.7

ކުގައި މުސްހަފް ކަރުދާސްތައް ވީދައިގެން ބަންުދމީހުން ބިޑިތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންުކރާކަމާ ނަމަވެސް ބައެއް ގޮޅިތަ

 ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހު ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މުިހންމު ކަންކަމުގެ  ސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ބަންދުކުރާ މީހުންނަށް، ދިރިއުޅޭ މާަހލުގަޔާއި، ދުނިޔޭގައި ހިނގާޕޮލި 7.3.8

ނެ އިންތިޒާމެއް މަޢުލޫމާތު ލިބިދީ، އަހުލުވެރިކުުރވުމަށް، ޢާންމުކޮށްފައިުހންނަ ޫނސް  މަޖައްލާ އަދި ފޮތް ލިބޭ

 އެކުލަވާލައި  މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެންވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން 2016ހަމަޖެއްސުމަށް 

 ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުން  7.4

 
 

ޢަމަލުކުރާނެ ރުމުަގއި ިހނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް ގޮޅިން ބޭރަށް ނެމި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުކޮށްަފއި ތިބޭ ފަރާތްތައް  7.4.1

ތަނެއް ޞައްޚާކި ކަސްރަތުކުރުމަށް ވަ ވަކި އުޞޫލެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ނެތްކަމާއި، މި ކަސްޓޯޑިއަލްަގއި ހިނގާ

ރޭކަަމށް ކަސްޓޯޑިއަލް ިހނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް ނުނެމި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ފަރާތްތައް ނެތްކަމާއި، 

 ބެލުުމންވަނީ ކޮމިޝަުނން ބެލިރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަ

 65ގެ ގާނޫނު(ގެ )ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް 2013/14ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަމަކީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ހަގަުކރަމެވެ.ފާކަމެއްކަން ކޮމިޝަނުން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ތަޢާރުޒްވާގޮތަށް ހިމަނާފައިާވ 

 

ނަ ވަ 1)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު( އަށް  2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތަކަށް ވަނަ މާއްދާގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެހެން ގޮ  65އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ންނާއި، ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ ޤައިދީ  ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، ސަލާމަތީ ގިންތީގެ އެންމެ މަތީ

އް( ގަޑިއިރަށް )އެކެ  1މަދުވެގެން  މަސައްކަތްކުރާ ޤައިދީން ފިޔަވައި އެނޫން ޤައިދީން ދުވާލަކު 

 ތަނުން ބޭރަށް  މޫސުން ތަންދޭނަމަ ކަސްރަތުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވާ 

 ން،ޖައިގައި ހިމެނޭ ޤައިދީ ނެރެންވާނެއެވެ. އަދި ސަލާމަތީ ގިންތީގެ އެންމެ މަތީ ދަރަ 

 އޭނާ  ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަސްރަތުކުރުމަށްޓަކައި 

 ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނުން ބޭރަށް ނެރެންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 

dat
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 ހިނގާ ކަސްރަތު ކުރުމަށް ގޮޅިން ބޭރަށް ނުނެރެވޭ  ފަރާްތތައްމި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގަިއ ތިބޭ  7.4.2

 މީހާ ބަންދުގައި ބަންދު  ،މުވައްޒަފުން އެ ވަގުތެއްގައި ޑިއުޓީގައި ތިބޭ ޢަދަދު މަދުވުމާއި ،ސަބަބުތަކުގެތެރޭގައި

ންތައް ނިންމު ިނންމާ ބަހައްޓާފައިވާ މައްސަލައިގެ ބާަވތުން ހިނާގ ކަސްރަތު ކުރުމަށް ގޮޅިން ބޭރަށް ުނނެރުމަށް 

ދީފައިވާ  ކަސްޓޯޑިއަލް ހިްނގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި މުވައްޒަފުންހިމެނޭކަން 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަުނން ެބލިބެލުމުން

ޑިއިރަށް މޫސުން ކެއް( ގަ )އެ 1މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ހުންނަ ކޮންމެ ބަންދު މީހަކަށް ދުވާލަކު މަދުވެގެން  6.7.8

ޓަމުން ގެންދިއުމަްށ ތަންދޭނަމަ ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދިނުމާއި، އެކަން ލިޔެކިޔުމުން ގަވާއިދުން ބަލަހައް

 އެކުލަވާލައި ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން 2016ހަމަޖެއްސުމަށް 

 ކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަ

 ތައް:ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  8

 ޞިއްޙީ ޚާލަތު  8.1

 

ދަ ށާއި، މިފަޑިކަލް ފައިލެއް ހަދާފައިވާނުވާކަމަގެ ބަންދަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ވަކި މެ ކަސްޓޯޑިއަލްމި  8.1.1

ހަރަކާތްތެރިވާ  ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ކަސްޓޯޑިއްލް ކަންއިސިސްޓަމްގެ ސެލްލޮގްގަ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްކާކުރަނީ

ނަށް ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ކޮމިޝަދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ނާއި މުވައްޒަފުްނ ފަރާތްތަކުން

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 މެޑިކަލް މީގެެތރޭގައި)އަށެއް( މުވައްޒަފުން ތިބިކަމާއި،  8ކުރުމަށް ކަންކަންމި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޞިއްޙީ  8.1.2

ްނ އިންޗާޖްވެސް ހިމެނޭކަން ޞިއްޙީ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުން ދީފަިއވާ މަޢުލޫމާތު

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތްކުރާކަމަށާއި، )ހަތަރެއް( ދަންފަޅިއަށް ބަހާލައިގެން މަސައްކަ 4ޞިއްޙީ ބައިގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން  8.1.3

ކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް )އެކެއް( މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ޞިއްޙީ އެހީތެރި 1ކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްގައި އެގޮތުން 

ތްކުރާއިރު ބަންދު މީހެްއ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ. މިގޮތަށް މަސައްކަ

ންނަންޖެހޭއިރު ޞިއްޙީ )ދޭއް( މުވައްޒަފުން ހު 2ތުގައި ކޮންމެ ބަންދު މީހަކަށް ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދާންޖެހޭ ޙާލަ

ކުން ދީފައިާވ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެގޮތަށް ަޢމަލުނުކުރެވޭކަންވެސް މި ފަރާތްތަ

ޒަފެއް މަސައްކަތްކުރާއިރު އި އެންމެ މުވައްމަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. މީގެއިތުރުންވެސް ކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްގަ

ވައްޒަފުކަމުން މުބަންދު މީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުަމށްފަހު ޑޮކްޓަރު ލިޔެދޭ ބޭސްތައް ނެގުމަށްވެސް ދާންޖެހެނީ އެ 

ކުން ކަން މި ފަރާތްތައެވަގުތުތަކުގައި މެޑިކަލް ބައިގައި އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނަ ޙާލަތްތައްވެސް ގިނައިން ދިމާވާ

 ފައިވެއެވެ.ދީމަޢުލޫމާތު

އްޒަފުންނަށްވެފަިއ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ބަްނދު މީހުންނާ އެންެމ ކައިރިން މަސައްކަތްކުރާ މުވަ 8.1.4

ކުރާ އޮފިސަރުންނަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޑިއުޓީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނާއި ޞިއްޙީ ބައިގައި މަސައްކަތް

ވާ ކަމެއްކަމަށް އެލަވަންސް ނުލިބޭކަމީ މިފަދަ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ޝައުގުވެރިނު ރިސްކް 

  ފައިވެއެެވ.ދީމުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

Dad



26                                     2021ކުރި މޮނިޓަރިްނގ ޒިާޔރަތުގެ ރިޕޯޓް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

ޞިއްޙީ ، މާއިމި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބޭ ބަންދު މީހުންގެ ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން މަދުކަ 8.1.5

 ރޮނގުން ބޭނުންާވ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ަވސީލަތްތަކާއި، ކުރާ މަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތްކުރާ

 ފައިވެއެވެ.ދީތަމްރީންތައް ލިބުމުގައި ގޮންޖެުހންތައް ހުރިކަން މުވައްޒަފުން މަުޢލޫމާތު

ތިނެއް( ) 3މި ތަނުަގއި ޞިއްޙީ ބައިގައި އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަކި ކޮޓަރިއެއް ހުރިކަމާ އެގޮތުން  8.1.6

 ޞިްއޙީ ލިޔެކިއުންތައް މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރިކަމާއި، މި ބައިގައި ބަންދު މީުހންނާ ގުޅުްނހުރި

ޝަުނން ބެިލބެލުމުްނ ވަކި ކަބަޑެއްގައި ރައްކާކޮށް ބަަލހައްޓާކަން މި ފަރާްތތަކުން ދީަފއިވާ މަޢުލޫމާތުންނާިއ ކޮމި

 ވިފައިވެއެވެ. ފާހަގަކުރެ

 ޭބނުންވާ ޢާާލތްތަްއ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަކިތަނެއް ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް މަސައްކަތްކުރުމަށް މުވައްޒަފުން 8.1.7

މްތަކަކަށް ވުމުެގ ނެތްކަމާއި، މިހާރު ބޭުނންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކަކީ ވަރަށް ދުވަސްވެފައިވާ ހުރި ސިސްޓަ

  ން މަޢުލޫމާތުރުމަށް ދަތިވާކަމަށް ޞިއްޙީ ކަންތައްަތކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު ސަބަބުން މަސައްކަތްކު

 ފައިވެއެވެ.ދީ

އެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެންނަ ބަްނދު މީހުންގެ ތެރެއިން ގެންނަ އިރު ބޭރުފުށުން އެއްވެސް އަނިޔާ 8.1.8

 އެ މީހަކު އިންދިރާ ދި ބޮޑު ބައްޔަކަށް ބޭސް ފަރުވާކުރާ މީހެއްނަމަނިޝާންތަކެއް ިލބިފައިވާ ބަންދު މީހެއްނަމައާ އަ

ތުން ޑޮކްޓަރަށް ގަނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް )އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް( ނުވަތަ ނޫސަންދަ ކްލިނިކަށް ގެންގޮސް ވަގު 

ންގޮސް ޑޮކްޓަރަށް ޗަށް ގެފައިވެއެވެ. ބަންދު މީހުން އައި.ޖީ.އެމް.އެދީދައްކައިދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން ދމަޢުލޫމާތު

އިރުތަކެއް ވަންދެްއ  ދެއްކުމުގައި ގިނަ ވަގުތު ޭހދަވާކަމާއި، ބަންުދ މީހާ ބިޑިއަޅުވާފައި އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ 

ތު ހޭދަނުވެ، ވަގުތުްނ ބައިންދަންޖެހޭކަމާއި، މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޑޮކްޓަރެއް މަސައްކަތްކުރާނަމަ މިގޮތަށް ގިނަ ވަގު

ންުދ މީހުން ޚާއްސަ ފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ބަދީ ހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެކަން މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުބަންދު މީ

ރާތްތަކުްނ ފަޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް އެޮޕއިންޓްމަންޓް ލިބުމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވާކަންވެސް މި 

 ފައިވެއެވެ.ދީމަޢުލޫމާތު

ފައި، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް  ބަންދު ކުރުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންނަ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށްވެ މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ މީހަކު 8.1.9

 މީހުންނަީކ ގިނަ އަދަދަކަށް ބަންދު ީމހުްނ ގެންނަ ތަނަކަްށވެފައި، މި ަކސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެންނަ ގިނަ ަބންދު

ހުން އެެހން މީހުްނނަށްވެފަިއ، ަބންުދ މީމަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުަގ އަދި މަސްތުގެ ޙާލަތުގައި ެގންނަ 

އި، މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ކަސްޓޯޑިއަލްއަކަށް ނުވަތަ ބަންުދން ދޫކުރަންދެން ބަަލހައްޓަނީ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ކަމަށްވެފަ

ޞިއްޙީ ޖެުހންކަން ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ނަރުހެއް މަަސއްކަތްނުކުރާކަމީ މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޮގން

 ފައިވެއެެވ. ދީކަންތައްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

ލަތްތަކުގައާއި، ޙާ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ިތބޭ މީހުންަނށް ބޭސް ިދނުމުގައާއި، އިންޖެކްޝަނެއް ޖަަހންޖެހޭ  8.1.10

ނެއުމަށްފަުހ އި ބަންދު މީހާ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެުރވާއެއް ދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގަބަންދު މީހާއަށް ވަގުތުން ފަ

 އް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މުވައްޒަފެޞިއްޙީގޮތުން ބަލާކަންތައްތައް ެބލުމަށްވެސް ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ 

 ަފއިވެއެވެ.ދީމާތު ނެތުމަކީ ދިމާވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެްއކަން މި ފަރާތްތަކުންމަޢުލޫ

ންނަ މީހުންނަްށ ޑިއަލްއަށް ގެންނަ ގިނަ ބަންދު މީހުންނަކީ ަމސްތުގެ ޙާލަތުގައިތިބޭ އިރު ގެމާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯ 8.1.11

ގައި ނެތްކަން ވީހިނދު އެފަދަ މީހުން ގާތުންަބލާ މޮނީޓަރކުރުމަށް ބާއްވާނެ ވަކި ޚާއްސަތަނެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލް

 ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނނާއި ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން 

put



27                                     2021ކުރި މޮނިޓަރިްނގ ޒިާޔރަތުގެ ރިޕޯޓް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

އި ތިބޭ އޮފިސަރުންގެ މި ކަސްޓޯޑިއަލް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ބޭނުންވާނަމަ ޑިއުޓީގަ 8.1.12

 ކަމަށްންނަށް އަންގާގާތުގައި ބުނާނެކަމާއި، ޑިއުޓީ ޮއފިސަރުން ޓޯކީ މެދުވެރިކޮށް ޞިއްޙީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު

 ފައިވެއެވެ.ދީ ންތައްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުޞިއްޙީ ކަ

އެގޮތުން، ، ޓާަކމާއިމާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ބަންަދށް ގެންނަ ީމހުންގެ ޞިއްޙީ ލިެޔކިއުންތައް ރަނގަޅަށް ަބލަހައް 8.1.13

ލަހައްާޓ ބަދިނުމަށްަފހު ބަންދު މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެްއކުމަށް އެދޭއެދުންތަކާއި، ބަންުދ މީހުންނަށް ބޭސް 

 ލިޔެކިއުންތައް ލިޔެކިއުންތަކާއި، ބަންދު މީހުްނ އެހެން ތަނަކަށް ނުވަތަ ދޫކުރާއިރު އެ ބަންދު މީހެއްގެ ޞިއްޙީ

ކޮމިޝަނަްށ  ހަވާލުކުރާގޮތުގެ ލިޔެކިއުންތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައިވާކަން ލިޔެކިއުންތައް ބެލިބެލުުމން

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ންާމގެ ގޮތުންނާ އަދި މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދު ީމުހންނާ އެންމެ ކައިރިން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އަދާކުރާ ޒި 8.1.14

ޑިއަލްގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ދިމާވާ އެކިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ޙައްލު ހޯދައި ދިނުމަށް މި ކަސްޓޯ

 ކުރިއަށް ނުގެންދާކަން ރުކޮށް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ހަރާކާތެއް ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތު

ތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަީކ ފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ބަންދު މީހުްނނާ އެންމެ ކައިރިން މަސައްކަދީމުވައްޒަފުން މައުލޫމާތު

ވަންސް ނުލިބޭކަންވެސް ށްވީހިނދު މި ފަރާތްތަކަށް ރިސްކް އެލަ އަބަދުމެ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަ

 ފައިެވއެވެ.ދީމި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު

، ރު އޮންނަކަމާއިމި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ގެންދިއުމަށް ވެހިކަލްއެއް މިހާ 8.1.15

ަގއި ބާއްވައިގެން ންދު މީހާއަްށ އިށީނދެ ނުއިނދެވޭ ޙާލަތްތަކުނަމަވެސް ޞިއްޙީ ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ބަ

 ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވޭނެފަދަ ވަސީލަްތތަކެއް މި ވެހިކަލްގައި ނެތްކަމާއި، ެއފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ަބންދު މީހާ 

 ފައިވެއެވެ.ދީޢުލޫމާތުމަގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކާކުރިމަތިވާަކން ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން 

އި، ފައިވާކަމާ ިހމަނާއިޤަވާއިދުގަމު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޢާންންސީއެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ޖަމެޑިކަލް އިމަ 8.1.16

ްނނަށް ކިޔައިދޭކަން މުވައްޒަފު ތައްމީގެއިތުރުން ތަމްރީންތަކުގައިެވސް އިމަޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

 ފައިވެއެެވ.ދީމުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

މެނޭ ފަސްޓް އެއިޑް ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ފުލުހަކީ ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނުގައި ހިކަސްޓޯޑިއަލްމި  8.1.17

ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފެއް  ސަ ތަމްރީންނަމަވެސް ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ޚާއް އި،ތަމްރީން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާްތތަކެއްކަމާ

 ފަރާތްތަކުންނާއި ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކަސްޓޯޑިއަލް ކަން ނުކުރާ ގައި މަސައްކަތް ކަސްޓޯޑިއަލްމި 

 ްނނާއި ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ މުވައްޒަފުން 

ންެވރުމަށް ބޭނުންކުާރ ފެޒިޔާރަތުގައި މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްަތށް ބުއިމަށާއި މި އަހަރުގެ  8.1.18

 2ގޮޅި ނަންބަރު ، ()އެކެއް 1)ތިނެއް( ގޮޅިއަކުން ނަަގއި ތަޙުލީލް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ގޮޅި ނަންބަރު  3ފެން 

ންނަަގއި "އެނަލިސިސް ބޭ ފަރާތްތައް ެފންެވރުމަށާއި ބޯން ބޭުނންކުރާ ފެގައި ތި)ަފހެއް(  5އަދި ގޮޅި ނަމްބަރު )ދޭއް( 

-ފީކަލް ކޮލިފޯމް/އީ –ފްރީ ކްލޮރިން" އަދި "އެނަލިސިސް އޮފް ވޯޓަރ މައިކްރޯބަޔޮލޮޖީ  –އޮފް ވޯޓަރ ކެމިސްޓަރީ 

 ން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ތަޙުލީލުކޯލައި"އަށް ތަޙުލީލްކޮށް މި ފެނަކީ ބުއިމަށާއި ފެންވެރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފެނެއްކަން 
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 ޞިއްޙީ ޙާލަތު ދެނެގަތުން  8.2

 

ނިޔާއެއް ލިބިފައި ނީ އަފަރާަތކަށް އެއްވެސްކަހަލަ ޖިސްމާ މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބަންދަށް މީހަކު ގެނެވިއްޖެނަމަ އެ 8.2.1

ހާ ގާތުން މީގަިއވާ ބަންދުއެއްވެސް ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ކުރަމުންދޭތޯ ވޭތޯ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ބަާލކަމާއި، 

މުވައްޒަފުން  ކަންމާއި ނަމަވެސް އެ މީހެއް ބަންދަށް ގެނެއުމާއެކު މެިޑކަލް އެސެސްމަންޓެއް ނަހަދާކައޮޅުންފިލުވާ

 ފައިވެއެވެ. ދީމަޢުލޫމާތު

އްޙީ ޞިނުވަތަ ، ފެންަނން ހުރިނަމަބަންދު މީހާއަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ ނިޝާނެއް ބޭރުފުށުން  8.2.2

 އްކާކަަމށް ކަސްޓޯޑިއަލް ޫނސަންދައިން ޑޮކްޓަރަށް ދަ މީހަކު  އެ ،ންވާކަމަށް ފާހަަގކުރެވޭ މީހެއްނަމަޭބނުން އެހީތެރިކަ

ހަށިގަނޑު  ގެއިުތރުން،މީވެއެވެ. ފައިދީމަޢުލޫމާތު ކޮށް ހަރަކާތްެތރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި މުވައްޒަުފންހިންގުމުގައި އިސް

 ގައި ލޮގުމްގެ ސެލްހުރިނަމަ އެކަން ސިސްޓަހުރިގޮތާއި، އެއްވެސް ޞިއްޙީ މައްސަލައެއް  އްޙީ ޙާލަތުޞި ،ބަލާފާސްކޮށް

 ެބލުުމން ކޮމިޝަނަށްނާއި ލިޔެކިއުންތައް ބެލިންމަޢުލޫމާތު  ވައްޒަފުން ދީފައިވާމު ކޯޑުކޮށް ބަލަހަށްޓަމުންދާަކންރެ

 ފޮޓޯނަގައި ސިސްޓަމްގައި މީގެއިތުރުން، އެފަދަ އަނިޔާއެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާނަމަ، އެ ތަނެއްގެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ރައްކާކޮށްފައިވާކަންވެސް ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ.

 ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް   8.3
 

 

ީޓ އޮފިސަރުންގާތު  ޑިއުލަތްތަކުގައިޙާން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަްށ ބޭނުންވާ ތިބޭ މީހު ބަންދުގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ 8.3.1

ށް ދެއްކުމަށް ދައްކައިދޭކަމަށާއި، ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކަ ނޫސަންދައިގެ ޑޮކްޓަރަކަށްމީހަކު  އެ ބަންދުއެދުމުން، 

  ފައިވެއެވެ.ދީޢުލޫމާތުމުވައްޒަފުން މަ ރިފަރަލްއެއް ދީފިނަމަ އޮންނަ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން އެކަން ހަމަޖައްސައިދޭކަމަށް

 ގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސަންދައި ދުވަހުން އެ ދުވަހަށް މީހަކު އެދުމުން އެ  ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ބަންދުގައި ހުންނަ 8.3.2

ޓަމުްނ އުމުްނ ބަލަހައްޓްކޮށް ލިޔެކިއެދުންތައް ނޯމިގޮތަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެދޭ އި، ދައްކައިދޭކަމަށާޑޮކްޓަރަށް 

 މަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫާމތުދީފައިވެއެވެ.ކަގެންދާ

 ގިނައިރު މަޑުކޮށްގެން  ގެންއި، ކިއުގައި ޖެހިކާ ދިމާވާކަމަށާބަންދު މީހުން ދެއްކުމުގައި ދަތިތަ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންނަށް 8.3.3

 ފައިެވއެވެ.މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވި މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދު މީުހން ދީފަިއވާޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭކަންވެސް 

ގަިއ ގާތުއްގެ މަ އެ މީހެކުރަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަ  މީހަކު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެނދުމަތި ބަންދުގައި ުހންނަ 8.3.4

  މަޢުލޫމާތުދީފައިވެެއވެ. މުވައްޒަފުން ށްކަމަނެކު ހުންނާޑިއުޓީ އޮފިސަރަ

ކަށް އެގޮތަކަށް ކެއުްނ ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޑޮކްޓަރެއް އިރުޝާދުދީފައިވާނަމަ، އެ މީހަބަންދު މީހަކަށް ޚާއްސަ ކެއުމެއް  8.3.5

 .މުވައްޒަފުން ދީަފއިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވށް ފޯރުކޮށްދޭކަމަ

 އި،ނަގާކަމާ ސްބޭ އިބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިން އާސަންދައިން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަކަސްޓޯޑިއަލް  8.3.6

ނާިއ މުވައްޒަފުން މަށްދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބަެޖޓުންކަނަގަނީ  އި ބޭސްނަމަވެސް، ބިދޭސީން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަ

 ަމޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން

 ބޭސް ދިނުމާއި، ބޭސް ރައްކާކުރުން  8.4

 

 ހުރީއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ބަންދު މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ެދއްކުމަށްފަހު ލިޔެދޭ ބޭސްތައް ބަހައްޓާފައި މި ކަސްޓޯޑި 8.4.1

އަދި ކޮންމެ ބަންދު މީހެއްގެ ބޭސް ވަކި ކޮތަޅަކަށް  ނޑަކަށް އަޅާފައިކަމާއި،ވަށިގަމެޑިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓް ތެރޭގައި 

 އަޅައި އެ ކޮތަޅުގައި ނަންޖަހާފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

did
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އި ބަންދު މީހާގެ ބަންދު މީހުްނނަށް ބޭސް ދިނުަމށް ކުދި ކުދި ކޮތަޅުތަކަށް އަޅައި ޕެކްކޮށް، އެ ކޮތަޅުގެ ބޭރުގަ 8.4.2

ގެ މުވައްޒަފުން ރެހާއި ރަށް އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު ޖަހައި ބަންދު މީހާގެ އަތަށް ދޭކަމަށާއި،ނަމާއި، އެޑް

ްނ މުވައްޒަފުކުރިމަތީގައި ބޭސް ކާންދޭކަން ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން 

ްޓ"ގައި ނޯޓްކޮށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޝީަބންދު މީުހންނަށް ބޭސް ދިނުމަށްފަހު "މެިޑކަލްމަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ރެވިފައިވެއެވެ. "ބޭސް ދެވޭގޮތުގެ ތަފްޞީލް"ފައިލްގައި ރައްކާކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިެބލުމުން ފާހަަގކު

ސިސްޓަމަށް  މީގެއިތުރުން، ބަންދު މީހާައށް ބޭސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ނިމުމުން، މި ޝީްޓތައް

 ވިފައިެވއެވެ.ކުރާކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަުނން ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެއަޕްލޯޑް

މާއި، އެގޮތުން ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ޞީއްޙީ ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމައަށް ބަލަހަްއޓާކަ  މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ 8.4.3

 ކްޓަރު ލިޔެދީފައިވާ ޑޮކަސްޓޯޑިއަލް ސިސްޓަމް ސެލް ލޮގްގައި ބަންދު މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާނަމަ އެކަމަކާއި، 

މުްނ ބަލަހައްޓާކަން ކޮމިަޝުނން ބެލިެބލު ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ރެކޯޑްކޮށްބޭސް ސިޓީތަކާއި، ބޭސް ދީފައިވާ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ހެއް މި މީމި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި އިރު ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ބޭސް ބޭުނންކުރާ ަބންދު  8.4.4

  އިެވއެވެ.ފަމުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ނެތްކަން ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ

ވާލުކުރާއިރު ހަމި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ުހރި މީހަކު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް )އެމް.ސީ.އެސް(އާ  8.4.5

ވާލުކުރާ" ފޮތުގައި ޙައެ މީހެއްގެ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު "ބަންދު މީހާގެ މެޑިކަލް ޑޮކިއުމެްނޓްސްތައް އެމް.ސީ.އެސްއާއި 

ލަހައްޓާަކްނ އެ ލިޔެކިއުންތަކާ ހަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރައްކާކޮށް ބަނޯޓުކޮށް، އެމް.ސީ.އެސްއިން 

 ލިޔެކިއުންތައް ބެލިބެލުުމން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވަތަ ބަންދު މީހާގެ ނު ،ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ޞިއްޙީ ލިޔެކިއުންތަކާއި ބޭސްތައް ބަންދު މީހާއާއި 8.4.6

 މީހާ/ޢާއިލާ/ވަކީލުއާ  މީހަކާ ނުވަތަ ވަކީލާ ހަާވލުކުރާނަމަ އެކަން " މެޑިކަލް ޑޮކިއުމެންޓްސްއާއި ބޭސް ބަންދުޢާއިލާ

 ހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ. ޙަވާލުކުރާ" ފޮތުގައި ނޯޓުކޮށް ަބލަހައްޓާކަންވެސް ލިޔެކިއުންތައް ބެލިބެލުުމން ކޮމިޝަނަށް ފާ

މި  ،ށްފައިވާކަމާއިުހން ޞިއްޙީ ކަންކަމަށް އެދުމަށް ވަކި ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮމި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީ 8.4.7

 ބެލިބެލުމުްނ ބަންދު މީހާ އެދޭކަންތައްތައް ހިމަނާފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން  ،ފޯމުގައި ބަންދު މީހާ މަޢުލޫމާތާއި

ގޮތުްނ ޢަމަލުކުރެވުނު މިކަމާ ގުޅޭ ،މި ފޯމާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން

 ބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުން ގޮތް ހިމަނާފައިވާކަންވެސް

ތުގެ ލީގަލް މެޑިކަލް އެމަރޖެންސީގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަ 8.4.8

 ލޫމާތުީދފައިވެއެވެ.މުވައްޒަފުން މަޢުންތައްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓާ ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން ޞިއްޙީ ކަ

ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްގައި، ގައިންގަޔަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަރާ ބައްޔެއް ފެތުރެމުންދާ  8.4.9

އަދި އެއަށް  ވަގުތެއްގައި ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީއިން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަމާ

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ޞިއްޙީ ކަން މަށްއަމަލުކުރަމުންދާކަ

 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 19-ކޯވިޑް  8.5

 

ތެރިކަން ކަށަވަރުކޮްށ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކަސްޓޯޑިއަލްމި ގުޅިގެން  ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ 8.5.1

 ކަސްޓޯޑިއަލް  މަށްކަސެނިޓައިޒަރއަދި  ޑިސްޕޯސަބަލް އަންގި، މާސްކް،ޞީލަތްތަކަކީ ދިނުމަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ވަ

ރާތްތަކުްނ އަދި ބަންދުގައި ތިިބ ފަހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި މުވަްއޒަފުން 

 މާތުދީފައިވެއެވެ.މަޢުލޫ
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30                                     2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

މުވައްޒަފުންވެސް ހާ ހުރިމަސައްކަތްކުރާ  މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައިޒިޔާރަތް ކުރި ވަގުތު ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް  8.5.2

ގޮތުން  ވުމުގެއިން ރައްކާތެރ19ި-މާސްކް އަޅައިގެން ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންަނމަވެސް ކޯވިޑް

އި ަކސްޓޯޑިއަލްގައި ގެ ޙާލަތުގ19ަ-ޓީމުގެ ުހން ބެުލމާއި، ކޯވިޑް ޒިޔާރަތުގެކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން 

 ޓޯޑިއަލްއަށްކަސްމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތައް ރިޢާޔަތްކޮށް 

އި ނުވާކަން ގުޅޭގޮތުްނ ެއއްވެސް އިރުޝާދެއް ފޯރުކޮއްދީފަތާގޮ ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަަމލުކުރަންޖެހޭ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޑޯޒް )ދޭއް(  2ތެރިވުމަށް އިން ރައްކ19ާ-އި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ކޯވިޑްމި ކަސްޓޯޑިއަލްގަ 8.5.3

އި މުވައްޒަފުން ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާ  ކަސްޓޯޑިއަލް މަށްވެކްސިން ޖަހާފައިވާކަ

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ުނންވާ އަސާސީ މާލޭ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ފަރުވާދިނުމަށް ބޭ 6.7.9

ވަަނ  2016 ދުމަށް ޙާލަތްތަކުގަިއ ބޭނުންކުރާނެ ެވހިކަލް ހޯއާލާތްތަކާއި، ބަންދުމީހުްނ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ދާރާތަކާ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އި

 ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 

 ހުށަހެޅުން  ކޮމިޝަނުގެ 

 

 

 

 

 

 

 

 މުވައްޒަފުން  9

 މުވައްޒަފުންެގ މަޢުލޫާމތު  9.1
 

އެ ޔުނިޓްތަކަކީ ގެ މައްޗަށްކަމަށާއި، )ތިނެއް( ޔުނިޓް 3 ގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިގެންވަނީމި ކަސްޓޯޑިއަލް 9.1.1

އެރެސްޓްޓޭޝަން، ސެކިއުރިޓީ، މެޑިކަލް ކަމަށާއި، އެރެސްޓީގައި ބަންދުމީހުންގެ ހުރިހާކަމަކާ، ސެލްލޮގް ކުރުމާއި، 

ރިސެޕްޝަންގައި ބަންދު މީހުްނގެ އާއިލާއިން ގެންނަތަކެއްޗާއި ހަވާލުވުމުގެ މަސައްކަތާއި، އާއިލީ ބައްދަލުވުްނ 

ރިހާަކމެއް ކުރާކަމަށް ސްޓޭޝަން ިހންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްެތރިވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމުތައް ބަލައިގަތުމުެގ ހު

ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ސެކިއުރިޓީގައި މުޅި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ބަންދު މީހުން ޑޮކްޓަރަށް  ޔުނިޓުގައިން، މެޑިކަލް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުމުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް 

ގައި ކަްސޓޯޑިއަލު މި، )ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި 6 ހިއްސާކުރާތާ ޚިދުމަތާ ފުުލހުންގެ ދިވެހި ރިޕޯޓު މި .3

ށް ދިާމވާ ޞިއްޙީ ސްޓޭޝަންވެ ޑޮކްޓަރެއް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން ަބންދު މީހުންނަ 

މުގެ ގޮތުން، ިމ  ދަތިތައް ޙައްލުކުރުގައި ދިމާވާއެޓެންޑްވުމުކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުަގއި ވަގުތުން 

 ހަމަޖެއްސުން.ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން  ގައި ސްޓޭޝަންވެ މަސައްކަތްކުރުމަށްކަސްޓޯޑިއަލު

 

 

day



31                                     2021ކުރި މޮނިޓަރިްނގ ޒިާޔރަތުގެ ރިޕޯޓް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

ދެއްކުމާއި ފުރަތަމަ ގެނެސް ސްކްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާކަމަށް ސްޓޭޝަން ިހންުގމުގައި އިސްކޮށް 

 މަޢުޫލމާތުދީފައިވެއެވެ.ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން 

ގަށް ހުރުމާއި، މިތަނުގައި  ދައްވުމާއި، ގޮޅިތަކުގެ ފާރުތައް މަމި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މުވައްޒަފުން މަދުވުމާއި، ސެކިއުރިޓީ 9.1.2

ގައި ޝިފްޓެއްގައި ޑިއަލްކަސްޓޯއެކަށީގެންވާ ޖާގައާއި ވަސީލަތްތައް ނެތްކަމަށް މުވައްޒަފުން މަުޢލޫާމތުދީފައިވެއެވެ. މި 

 )ހައެއް( 6ފްޓެއްަގއި މުވައްޒަފުން ތިބި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ޗުއްީޓއާއި ސަލާމަށްފަހު ޝި)ދިހައެއް(  10

ތެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީގައި ތިބުމަކީ ގޮންޖެހުމެއްކަމަށް ސްޓޭޝަން ިހންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތް

އި، ެއކަށީގެންވާ ޖާގަ ގިނަ ދުވަސްވުމާ މީގެއިތުރުން، އިމާާރތް ބައުވެ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެިވފައިވެއެވެ.

 އެވެ.މުވަްއޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދިމާވާކަމަށްތުމުން ނެ

އިރާތަކުގައި ދާމުވައްޒަފުން އެކި  ފަންސާސްތިނެއް() 53ރި އިރު މި ސްޓޭޝަންގައި ޖުމްލަ ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކު 9.1.3

ވައްޒަފުން )ނުވައެއް( އަންހެން މު 9މީގެތެރޭގައި ކަސްޓޯޑިއަލް އޮފިސަރުންނާއި، މަސައްކަތްކުރާކަމަށާއި، 

ރަކާތްތެރިވާ އިތުރުން ސިިވލް މުވައްޒަފުން ހިމެނޭކަން ްސޓޭޝަން ހިންގުމުގައި އިސްކޮްށ ހަހިމެނޭކަމާއި، މީގެ

 ފައިވެއެެވ.ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާުތްނނާއި ލިޔެކިއުންތައް ބެލިބެލުުމން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވި

ްނނާއި ހަފްތާއަކު ކި ހާއްސަ ޝެޑިއުލްއަކަށް ބައްދަލުވުންތައް ނުބާއްވާކަމާިއ، ޔުނިޓް ހެޑް ހުރިހާ އިންޗަރޖްއިވަ 9.1.4

ން ހިންގުމުގައި އެއްފަހަރު ބައްދަލުކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުންނަކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާކަމަށް ސްޓޭޝަ 

މަސައްކަތްތަކާ  ގެއަލްކަސްޓޯޑިވާ މަޢުލޫމާތުްނ ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްަތކުން ދީފައި

ކަސްޓޯޑިއަލް  މަށްދެއްގައި ބައްދަލުކުރާކަނޓެއްގެ އިސްވެރިން މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިޔުނިގުޅޭގޮތުން އެ 

  ހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުން ފާހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ 

ލޭންކުރާކަމާއި، ޕް ނެގުމަށްޗުއްޓީ  ދުރާލައިކޮންމެ އަހަރަކުވެސް  އި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގަކަސްޓޯޑިއަލް 9.1.5

އި، ދަތިވާކަމަށާގުމަށް މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ޗުއްޓީނެ، އިމަށާލިބޭކަނުޗުއްޓީ  ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ނަމަވެސް

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޗުއްޓީ ލިބޭކަމަށް މުވައްޒަފުން 

މުވައްޒަފުން  ވީނަމަވެސްމުވައްޒަފަކަށްވެސް ހައްޤު އެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކޮންމެޗުްއޓީ )ތިރީސްއަށެއް( ދުވަހުގެ 38 9.1.6

ންގުމުގައި އިސްކޮށް ހި ކަސްޓޯޑިއަލްށް ކަމަނެގޭނު މި ދުވަސްތައް އެއްފަހަރާ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައިމަދުވުމުގެ ސަބަބުން 

ޅިގެން ޗުއްޓީތައް އާއި ގ19ު-ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮވިޑް

މުވައްޒަފުްނ ކަމަށް ވަނަ ދުވަހުެގ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ޗުއްޓީތައް ހިފެހެްއޓީ 6ެމއި  2021އަިދ  ހިފެއްޓިކަމަށާއި،

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޙާ ،ންސީގައި ޗުއްޓީ ބޭނުންވާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަމަކާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުންއެމަރޖަ 9.1.7

  ޗުއްޓީ ލިބޭކަން މުވައްޒަފުން ދީަފއިވާ މަޢުލޫމާތުން ކޮމިޝަނަށް ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތި ަޢމަލުކުރެވޭވަރަށް ގަވާއިދުތަކަށް ފުށުއެރުމެއްނެ، ެގންގުޅުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާޫނނުތަކާއިބަންދުގައި ިތބޭ މީހުން  9.1.8

ޝަނުން މި ވަނަ އަހަރު ކޮމި 2016އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް 

އިވާ ރިޕޯޓުގައި  އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފަކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ

 ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 

 

and



32                                     2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް   9.2

 

އެގޮތުްނ ވާކަމަށާއި، ލިބުމުގައި ދަތިގައި މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ކަސްޓޯޑިއްލްމި  9.2.1

ޔުނިފޯމް  ( މަހަކުން)ހައެއް 6ށާއި، ކޮންމެ ދުން ނުލިބޭކަމައިވާގަ ބޭނުންވާ ޔުނިޯފމް އައިޓަމްތައް މުވައްޒަފުންނަށް

ފުން މުވައްޒަލިބެންޖެހޭކަމަށް ޮއންނަކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކި އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ނުިލބޭކަަމށް 

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

އި، އެއް ސްކޭނަރު )އެކެއް( ސްކޭނަރުހުރިކަމަށަ 1މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އެންމެ ބާކޯޑް ސިސްޓަމްއެއް ހުރިކަމަށާއި،  9.2.2

ލިބެލުުމން ބެމަދުކަމަށާއި، ޕްރިންޓަރތައްެވސް މައްސަލަޖެހޭކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާުތންާނއި 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ 

ގެ ސަބަބުން އެންމެ މަދުވުމުމަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓާރ ފަދަތަކެތި މަސައްކަތްކުރުމުވައްޒަފުން ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މި  9.2.3

 ރެވިފަިއވެއެވެ.ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަތިވާކަން މުވައްޒަފުން ދީަފއިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކު

 އުފުލުމަށް އެކަށީގެންވާ އޮތްކަމަށާއި ނަމަވެސް ބަލި މީހުން )ހަތަރެއް( ވެހިކަލް 4މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ދަތުރުތައްކުރުމަށް  9.2.4

 މުވައްޒަުފން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. މަށްވެހިކަލްއެއް ނެތްކަ

 

 ގެ ހުށަހެޅުން ކޮމިޝަނު 

 

 

 

 

 

 

 ޑިއުޓީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  9.3

 

 

ޝިފްޓްއަކީ ، އެގޮތުން ފުރަތަމަ އަށްކަމާއި)ހަތަރެއް( ޝިފްޓް 4ގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަނީ ކަސްޓޯޑިއަލްމި  9.3.1

އަށްކަމާއި، ތިންވަން ޝިފްޓްއަީކ  00:00 -16:00އަށްކަމާއި، ދެވަނަ ޝިފްޓަކީ ހަވީރު  16:00 – 8:00ހެނދުނު 

އަށްކަމާއި، އަބަދުވެސް އެއް ޝިފްޓްއަށް އޮފް ދޭކަމަށް ސްޭޓޝަން ހިންގުމުގަިއ 8:00އިން ހެނދުނު  00:00މެންދަމު 

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްަތކުން

މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުްނ  މަސައްކަތްކުރާކަންއަންހެން މުވައްޒަފުން ގައި ކޮންމެ ޝިފްޓެއްގައި ކަސްޓޯޑިއަލްމި  9.3.2

 ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާުތންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެިވފައިވެއެވެ.

ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްަތކުގެ އެންމެހައި  މައި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށްވެފައިކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މި  9.3.3

ބަންދު ީމހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި މީގެއިތުރުންވެސް ، ކަންތައްތައް ކުރުމާއި

ދަދު މަދުވުމުގެ ސަބަބުްނ ޢަ ގައި ތިބި އޮފިސަރުންގެކަސްޓޯޑިއަލްމި ސ ،ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުމަށް

 ކާ ދިމާވާކަމަށް ބަންދުގައި ިތބޭ މީުހންނަްށ ދޭްނޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިަހމަ ގޮތުގައި ދިނުަމށް ގޮންޖެުހްނތަ

 މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ.  މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި

މި  ،ރޭގައިއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެހައެ) 6  ހިއްސާކުރާތާމި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ. 4

ބޭނެ އިންތިޒާްމ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯމް އައިޓަމްސް ގަވާއިދުން ލި

 ހަމަޖެއްސުން.

 

dim



33                                     2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

އުލުގައި ހަތުގެ މާކުރާ މުވައްޒަފުން އަދާކުރާ ޒިންމާގެ ގޮތުންނާއި އަދި މަސައްކަޑިއަލްގައި މަސައްކަތް ކަސްޓޯމި  9.3.4

ދުޅަހެޔޮކަން ފްސާނީ މުވައްޒަފުންގެ ނަ  ހޯދައި ިދނުމަށާއި، އްލެއްލުޔެއް ނުވަތަ ހަ ވުންތަކަށްދިމާވާ ހިތްނުަތނަވަސް

ދާކަްނ ރިއަށް ނުގެންކުމި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ހަރާކާތެއް އިތުރުކޮށް ރަނގަޅު

ތައް ކުރިއަށް ހަރަކާތް ދަމިފަލޫމާތުްނނާއި ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢު

ޓުމަށް މުހިންުމ ދެމެހެއްރަނގަޅުގޮތުގައި ފްސާނީ ދުޅަެހޔޮކަން މުވައްޒަފުންގެ ނަ ކަސްޓޯޑިއަލްގެމި  ގެންދިއުމަކީ

 މަޢުޫލމާތުދީފައިވެއެވެ.ކަންކަންކަމަށް މުވައްޒަފުން 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީން   9.4

 

މަސައްކަތްކުރާ  އަލްަގއިކަސްޓޯޑިފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ައލަށް ގުޅޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އޮރިއެންޭޓޝަން ދޭކަމަށާއި،  9.4.1

ހޭޮގތް ކިޔައިދޭކަމަށް މަލުކުަރންޖެޢަތަނުގައި ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ބަންުދމީހުންނާ މެދު  މުވައްޒަފުންނަށްވެސް

 ަމޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން  ކަސްޓޯޑިއަލް

 އިވާ އޮފިސަރުން ރީނު ފުރިހަމަކޮށްފަންގެ ާޢސާސީ ތަމްފުލުހު މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަކީ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި 9.4.2

އޮފް ފޯސް   ޔޫސްނިންގއާއިޓްރެއި ޓީފްއޮޕަރޭޝަނަލް ސޭ ގއާއި،ޓްރެއިނިން އެގޮތުން ޕަބްލިކް އޯޑާރ އި،ކަމަށާ

ތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތް ކަސްޓޯޑިއަލްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންކަން ފުރިހަމަޓްރެއިނިންގ 

ރުޞަތު ފުއިތުރު ޓްރެއިިންނގ ީމގެއިތުރުން،  ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ކޮމިަޝނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވެސް ހުރިހާ ގ ކޮންމެ އަަހރަކުރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންޔޫސް އޮފް ފޯސް ޓްރެއިނިންގގެ  ނުލިބޭކަމަށާިއ، ނަމަވެސް

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ސަރުންވެސް ހަދާކަމަށް މުވައްޒަފުންއޮފި

ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން  މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އަށް ކުޑަކުދިން ބަންދަށް ނުގެންނަކަމަށާިއ، އެހެންަކމުންކަސްޓޯޑިއަލްމި  9.4.3

ންުގމުގައި އިސްކޮށް ހި ކަސްޓޯޑިއަލްމަށް ކަނެތްލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ތައްތަމްރީނު ޚާއްސަ އް ބެލުމަށްމައްސަލަތަ

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ުމވައްޒަފުން 

ސް މެނޭޖްކުރެވޭނެ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް ދިނުމާ އަދި ސްޓްރެ 9.4.4

ޓޯޑިއަލްއަށް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މި ަކސް 2016ންދިއުމަށް އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި އެކަން ކުރިއަށް ގެ

 ށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.ހުކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި 
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 ނިންމުން  10

 

މުވައްޒަފުން ނެއް( ތި ފަންސާސް( 53ގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ދުވަހު  ޒިޔާރަތްކުރި އެން.ޕީ.އެމްއިން މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް

ްނ ތިބިަކން ތިނެއް( މީހު ތިރީސް) 33ބަންދުގައި  ކަސްޓޯޑިއަލްގެއެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމާއި، 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

މުގެ އިންތިޒާމް ހުށަހެޅުޝަކުާވ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބޭ ބަންދު ީމހުންނަށް  ،ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައިކަސްޓޯޑިއަލްއަށް މި 

ދާކަމާއި، ަބންުދ ލަހައްޓަމުންރެކޯޑްކޮށް ބަބަންދު މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެދުމުން އެކަން ނަމަވެސް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމާއި، 

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ . ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެހުރިނަން މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެދޭއެދުންތައް ލިޔެކިއުމުން ފެން 

 ގެ އި ބަންދު މީހާބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ޞިއްޙީ ކަންކަމަށް އެދުމަށް ވަކި ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި، މި ފޯމުގަ

އިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ހަގަކުެރވިފަމަޢުލޫމާތާއި، ބަންދު މީާހ އެދޭަކންތައްތައް ހިމަާނފައިވާކަން ކޮިމޝަނުން ެބލިބެލުުމން ފާ

ބެލިބެލުުމން ކޮމިޝަނުން ވެސް މި ފޯމާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތް ހިމަނާފައިވާކަން

ކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އްމީގެއިތުރުން، ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކޮށްފަިއވާ މީހުންނާ އެންމެ ގާތުން މަސަ  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޑިއަލްގައި މި ކަސްޓޯ މާއި،ދާކަގެންގަމުންނުސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ޤަވާއިދުން ރާވައި ހިން

 މަދުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ގެ އަދަދުމުވައްޒަފުންމަސައްކަތްކުރާ 

 

މި ރިޕޯޓުގައި ޚިދުމަތަށް  ޔަތި  އް( ހުށަހެޅުމެއްހަތަރެ) 4ގެން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅި

 ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 

ނާއި މުވައްޒަފުންގެ ކުންތްތަފަރާ ތިއްބެވިވާލުވެޙަހިންގުމާއި  ކަސްޓޯޑިއަލް  ،ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށްޕޮލިސް މާލެ 

 އެްއބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާްތތަކަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ިލބުނު 

 

 

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

 2022މްބަރު ޓެސެޕް 1     
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1 ޖަދުވަލު  .11  

 ވަނަ އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް  2021 11.1

 

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  ،)ތިނެްއ( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ފުުލހުންގެ ިޚދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ މި ރިޕޯޓު ދިވެހި  . 1

 ން.ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި، މި ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކުރު ޖެހޭ ތަންތަން މަާރމަތުކުރުމަށްމަރާމާތުކުރަން

 ކަސްޓޯޑިއަލް  މި ގުޅިގެން  ހާލަތަކާ އެއްވެސް ެފށިެގން ދުވަހުން ހިއްސާކުރާ ޚިުދމަތާ ފުުލހުންގެ ވެހިދި ރިޕޯޓު މި . 2

 ސަރަހައްދުތައް  އެ ހާލަތްތަކުގައި ނުކުރެވޭ މޮނިޓަރ ކެމެރާތަކުން ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ސަރަހައްދުތަކުގެ އެހެނިހެން ގޮޅިތަކާއި

  ބެލެހެއްޓުން. ލިޔެކިޔުމުން އެކަން ސައިހަމަަޖއް އިންތިޒާމް މޮނިޓަރކުރާނެ

 

)ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި، މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި  6މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ  .3

ކުއްލި ސްޓޭޝަންވެ ޑޮކްޓަރެއް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން ބަންދު މީުހންނަށް ދިާމވާ ޞިއްޙީ 

ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި ވަގުުތން އެޓެންޑްވުމުގައި ދިމާވާ ދަިތތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން، މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި 

 ސްޓޭޝަންވެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ހަމަޖެއްސުން.

 

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ހައެއް( މަސް 6މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުުހންގެ ިޚދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ  .4

 މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯމް އައިޓަމްސް ގަވާއިދުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
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11.2 

 2ޖަދުވަލު  

 

 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ތަންތަނުގެ ފޮޓޯ 

 

 
 ގޮޅިއެއްގެ އެތެރެ މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ  2 ތަސްވީރު 

 
 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ފާޚާނާއެއް 1ތަސްވީރު 

 
 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ބާލީސް  ތަސްވީރު 

 

 
 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މެޑިކަލް ބައިގައި ހުރި އެނދެއް  1 ތަސްވީރު 

 
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދު މީހުންނަށް ކާތަކެތި އަޅައިގެން ގެންނަ  2ތަސްވީރު 

 ބަލިދީ 

 
 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ރޫމްއެއް 3ތަސްވީރު 

 

fam
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 ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އިންޓަރިވިއުކުރާ ކޮޓަރީގެ ބޭރުމާލެ ޕޮލިސް  4ތަސްވީރު  

 

 
 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ހޯލްޑިންގ ސެލް  5ތަސްވީރު  

 

 
 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މެޑިކަލްބައިގައި ހުރި ބޭސްތަކެއް 10ތަސްވީރު 

 

 
 ބޭނުންކުރާ ބައެއް ތަކެތި މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  9ތަސްވީރު 

 

 

 
 ރޫމް  މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެސް 12ތަސްވީރު 

 

 

 
 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މެޑިކަލްބައިގައި ހުރި ބޭސްތަކެއް 11ތަސްވީރު 

 

 
 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަގައި ހުރި އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅިއެއް 14ތަސްވީރު 

 

 
 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަ ގެންނަ ކާތަކެތި  13 ތަސްވީރު 

did



38                                     2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

 

 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހަވީރު ސައި 16ތަސްވީރު 

 

 

 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިއެއްގައި ހުރި ކަބަޑެއް  15ތަސްވީރު 

 

 

 
ބަންދަށް ގެންނަ ފަރާތްތައް ބަލާ ފާސްކުރާ  ގެމާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  18ތަސްވީރު 

 ކޮޓަރި

 

 

 
 މުވައްޒަފުންގެ މެސް ރޫމް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ  17ތަސްވީރު 

 

 
 އި ހަރުކޮށްފައިހުރި ސީސީޓީވީ ކެމެރާއެއް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގަ 20ތަސްވީރު 

 

 

 
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް ބޭނުންކުރާ  19ތަސްވީރު 

 ފާޚާނާއެއް

Amf



39                                     2021ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

 

 
 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބޭސް ރައްކާކުރާ ކަބަޑް  22ތަސްވީރު 

 

 
 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ހިމެނޭ އިމާރާތް  21ތަސްވީރު 

 

 
 ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އަންހެން ޔުނިޓްގެ ގާޑް ޕޯސްޓް މާލެ ޕޮލިސް  24ތަސްވީރު 

 

 
 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލް  23ތަސްވީރު 

 

 
 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންގެ ފާރު  26ތަސްވީރު 

 

 
 މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ސެކިއުރިޓީ ގޭޓް 25ތަސްވީރު 

 

 

 

 

 

 

 

 

damnit


