 13އިން  14އޮކްޓޫބަރު 2021

 2021އޮކްޓޫބަރު  13އިން  14އަށް

ފިހުރިސްތު
 .1ތައާރަފް 4....................................................................................................................................
 .2ޒިޔާރަތުގެ މަޤްޞަދު 4.....................................................................................................................
 .3ޚުލާސާ5......................................................................................................................................
ތ 6.........................................................................................................................
 .4އާންމު މަޢުލޫމާ ު
ޓރިއަލް ކޮންޑިޝަން) 7.................................................................................
 4.1ތަނުގެ މާއްދީ ޙާލަތު (މެ ީ
 4.1.1ގޮޅިތަކުގެ ޙާލަތު 7.....................................................................................................
 4.1.2އިންވެސްޓިގޭޝަން ރޫމް 8..........................................................................................
 4.1.3ރިސެޕްޝަން އަދި ހޯލްޑިންގ އޭރިއާ 8.............................................................................
 4.1.4އޮޕަރޭޝަންސް ރޫމް (އޮޕްސް ރޫމް) 10............................................................................
 4.1.5ޔާޑު 10..................................................................................................................
 4.1.6މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަން 10.....................................................................................
 4.1.7ބަދިގެއާއި މެސް ރޫމް 11.............................................................................................
ނވާ ތަކެތި 12...............................................................................
 4.1.8ސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭނު ް
މލުކުރާގޮތް 13........................................................................................
ހންނާމެދު ޢަ ަ
 .5ބަންދުގައި ތިބޭ މީ ު
ހން އެކަހެރިކުރުން 13.............................................................................
 5.1ބަންދުގައި ތިބޭ މީ ު
ނ14...................................................................................................
 5.2ބާރުގެ ބޭނުންކުރު ް
 5.3ބަލާ ފާސްކުރުން 14.......................................................................................................
ބދަލުކުރުން 15..............................................................................
ނށް ަ
 5.4އެއްތަނުން އަނެއްތަ ަ
 .6ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 15..........................................................................................................
ހންގެ ރެގިސްޓްރީ 15.............................................................................
 6.1ބަންދަށް ގެނެވޭ މީ ު
ނ16..........................................
އދިނު ް
 6.2ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު އަދި ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް އަންގަ ި
 6.3އިންސްޕެކްޝަން 17......................................................................................................
 6.4ޑިސިޕްލިނަރީ ޕްރޮސީޖަރސް 17........................................................................................
 6.5ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުޞޫލު 18.......................................................................................
ތކުރުން 19...................................................................................
 6.6ބަންދުގައިވާ މީހުން ގިން ި
 6.7އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ 20.............................................................................................
ތއް 22.................................................................................................
 .7ޚިދުމަތްތަކާ އެހެނިހެން ހަރަކާތް ަ
ނ 22...............................................................................................
 7.1ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރު ް
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

dat
1

ނ 22.................................................................................................
 7.2ވަކީލު ބައްދަލުކުރު ް
 7.3ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 23...............................................................................................
 7.4ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުން 24...............................................................................................
 .8ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް25....................................................................................................................
 8.1ޞިއްޙީ ޚާލަތު 25.........................................................................................................
 8.2ޞިއްޙީ ޚާލަތު ދެނެގަތުން 28...........................................................................................
 8.3ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް 28....................................................................................
 8.4ބޭސްދިނުމާއި ބޭސްރައްކާކުރުން 28.....................................................................................
 8.5ކޯވިޑް 19-ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 29...................................
 .9މުވައްޒަފުން 30............................................................................................................................
ތ 30.............................................................................................
 9.1މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާ ު
 9.2ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 31.........................................................................
 9.3ޑިއުޓީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް 32...........................................................................................
 9.4މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީން 33..............................................................................................
 .10ނިންމުން 34...............................................................................................................................
 .11ޖަދުވަލް 35................................................................................................................................

އ
އވާ ތަސްވީރުތަ ް
ފ ި
މނާ ަ
ގއި ހި ަ
ރިޕޯޓު ަ
އ 36 .............................................................................................................
ނއެ ް
އލްގެ ފާޚާ ާ
ވރު  1މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
ރ 36 .......................................................................................................
އއްގެ އެތެ ެ
ގޅި ެ
ލގެ ޮ
ވރު  2މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަ ް
ތަސް ީ
އ 36 .......................................................................................
ހރި އެނދެ ް
އގައި ު
ބ ި
ލގެ މެޑިކަލް ަ
ވރު  3މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަ ް
ތަސް ީ
ސ36 ..................................................................................
ފރުކޮށްދޭ ބާލީ ް
ނދު މީހުނަށް ޯ
ލގެ ބަ ް
ވރު  4މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަ ް
ތަސް ީ
މ 36 ..............................................................................................
ޓގޭޝަން ރޫ ް
ނވެސް ި
ލގެ އި ް
ވރު  5މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަ ް
ތަސް ީ
ދ 36 ............................................................
ލ ީ
ގން ގެންނަ ބަ ި
އ ެ
ޅ ި
ނނަށް ކާތަކެތި އަ ަ
ނދު މީހު ް
ލގެ ބަ ް
ވރު  6މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަ ް
ތަސް ީ
ލ37 ........................................................................................................
ލގެ ހޯލްޑިންގ ސެ ް
ވރު  7މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަ ް
ތަސް ީ
ރ 37 .......................................................................................
ބ ު
ރގެ ޭ
ވއުކުރާ ކޮޓަ ީ
ޓރި ި
ލގެ އިން ަ
ވރު  8މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަ ް
ތަސް ީ
ތ37 ..............................................................................................
އއްތަކެ ި
ލގައި ބޭނުންކުރާ ބަ ެ
ވރު  9މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަ ް
ތަސް ީ
އ 37 ................................................................................
ކ ް
ބސްތަ ެ
ގއި ހުރި ޭ
ބއި ަ
އލްގެ މެޑިކަލް ަ
ވރު  10މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
އ 37 ................................................................................
ކ ް
ބސްތަ ެ
ގއި ހުރި ޭ
ބއި ަ
އލްގެ މެޑިކަލް ަ
ވރު  11މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
މ 37 ..........................................................................................
ރ ް
މސް ޫ
ފންގެ ެ
ވއްޒަ ު
އލްގެ މު ަ
ވރު  12މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
ހ 37 ......................................................................
ކށްދޭ ރި ަ
މހުންނަށް ފޯރު ޮ
ގއި ތިބޭ ީ
ނދު ަ
އލްގެ ބަ ް
ވރު  13މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
އއް 37 .................................................................................
ޅ ެ
އވާ ފު ި
އލްގައި ހުރި އަލިފާން ނި ް
ވރު  14މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
އ 38 ..........................................................................................
ބޑެ ް
ގއި ހުރި ކަ ަ
އއް ަ
ޅ ެ
އލްގެ ގޮ ި
ވރު  15މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

dat
2

އ 38 ........................................................................................
ސ ި
ހވީރު ަ
ފންގެ ަ
ވއްޒަ ު
އލްގެ މު ަ
ވރު  16މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
މ 38 ..........................................................................................
ރ ް
މސް ޫ
ފންގެ ެ
ވއްޒަ ު
އލްގެ މު ަ
ވރު  17މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
ރ 38 ...............................................................
ފސްކުރާ ކޮޓަ ި
ތއް ބަލާ ާ
ގންނަ ފަރާތް ަ
ނދަށް ެ
އލްގެ ބަ ް
ވރު  18މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
އ 38 ...............................................................
ނއެ ް
ނކުރާ ފާޚާ ާ
ބނު ް
ރތްތައް ޭ
ގއި ތިބޭ ފަ ާ
ނދު ަ
އލްގެ ބަ ް
ވރު  19މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
އ 38 ..........................................................................
އ ް
މރާ ެ
ސސީޓީވީ ކެ ެ
ހރި ީ
ކށްފައި ު
އލްގައި ހަރު ޮ
ވރު  20މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
އ 39 ........................................................................
މރާތެ ް
މނޭ އި ާ
ތއް ހި ެ
އއް ޑިޕާޓްމަންޓަ ަ
އލްގެ ބަ ެ
ވރު  21މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
ޑ 39 .............................................................................................
ކބަ ް
އލްގެ ބޭސް ރައްކާކުރާ ަ
ވރު  22މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
އ 39 .........................................................................................
ވހިކަލްއެ ް
ނންކުރާ ެ
ގއި ބޭ ު
އލްގ ަ
ވރު  23މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
ޓ39 ....................................................................................
ގޑް ޕޯސް ް
ޓގެ ާ
އލްގެ އަންހެން ޔުނި ް
ވރު  24މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
ޓ 39 ......................................................................................................
އރިޓީ ގޭ ް
އލްގެ ސެކި ު
ވރު  25މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ
ރ 39 .......................................................................................
ނގެ ފާ ު
ރސްޓް ސްޓޭޝަ ް
އލްގެ އެ ެ
ވރު  26މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑި ަ
ތަސް ީ

އ
އވާ ރަމްޒީ ބަސްތަ ް
ފ ި
ބނުންކޮށް ަ
ގއި ޭ
ރިޕޯޓު ަ
 .1އެން.ޕީ.އެމް – ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
 .2އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް  /ކޮމިޝަން – ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 .3ކެޓް – ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ (އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ
ކރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި
އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާ ު
މޢާހަދާ)
ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ު
މއި ހުއްޓުވުމާއި،
ށ ޓޯޗަރ (އަނިޔާކުރުން މަނާކުރު ާ
އން ް
ވންޝަން އެގެ ި
 .4އޮޕްކެޓް – އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮން ެ
ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ
ދގެ އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާ)
ޓވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަ ާ
އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއް ު
 .5އެސް.އެމް.އާރް  -ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލް
 .6އެޗް.ޕީ.އޭ  -ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
 .7ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  -ކްލޯޒްޑް ސަރކިޓް ޓެލެވިޜަން
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Hanif

3

 .1ތައާރަފް
ނ
ގން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،އިންސާ ީ
އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިން ު
ޝން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ (ކޮންވެން ަ
ނ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައި ަ
ދބުދިނު ް
ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަ ަ
ގ ދަށުން
ނޓް ('ކެޓް' ކޮންވެންޝަން) ެ
މންޓް އޯ ޕަނިޝްމެ ް
ހއުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓް ަ
އެންޑް އަދަރ ކުރުއަލް ،އިން ި
ނސްޓް ޓޯޗަރ (އޮޕްކެޓް)ގެ
ޝން އަގެއި ް
އެކުލަވާލާފައިފައިވާ އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާ ،އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެން ަ
ތ ދަށުދަރަޖައިގެ
ރޙައްދުގައި އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ނުވަ ަ
މ ދައުލަތަކުންވެސް އެދައުލަތެއްގެ ބާރު ހިނގާ ސަ ަ
ދަށުން ކޮން ެ
ލ ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ .މިގޮތުން ދިވެހި
ނ ް
ށ ނެޝަ ަ
ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަ ް
ދައުލަތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެން.ޕީ.އެމްގެ ގޮތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ކޮމިޝަން) 2007
ގން
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ 2008 .ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ  28ވަނަ ދުވަހުން ފެށި ެ
ނނު ނަންބަރު 13/2013
ހންމެ ،ޤާ ޫ
މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތް ރަސްމީގޮތުންވަނީ ފަށާފައެވެ .ހަމައެ ެ
ނ
ވ މެކޭނިޒަމްއަކީ ހިއުމަ ް
ހރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓި ް
ގ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ދިވެ ި
ޤނޫނު) ެ
(އެންޓި ޓޯޗަރ ާ
ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ނ  14ވަނަ ދުވަހު ކުރި
އ ް
ރގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ި 13
މި ރިޕޯޓަކީ މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް  2021ވަނަ އަހަ ު
ނ
މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ .މިއީ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށު ް
އ ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި
ރކަޒުތަކުގެ ކަންތައްތައް ރޭވި ،ހިނގަމުންދާގޮތާއި ،މިފަދަ ތަންތާގަ ި
މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މަ ު
މށް ކުރި ޒިޔާރަތެކެވެ .މި ޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ 5
ލ ކުރެވޭގޮތް ދެނެގަތު ަ
ހންނާމެދު ޢަމަ ު
ތިބޭ މީ ު
ނނާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،އަދި ( 6ހައެއް) މުވައްޒަފުންނެވެ .މި ޒިޔާރަތަކީ އެން.ޕީ.އެމްއިން މާލެ ޕޮލިސް
(ފަހެއް) މެންބަރު ް
ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި ( 9ނުވައެއް) ވަނަ ޒިޔާރަތެވެ.
ނ
ބނުންކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،އެހެނިހެ ް
މި ޒިޔާރަތުގައި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވަނީ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ތަންތަނާއި ،ތަނުގައި ޭ
އ
މވައްޒަފުން އަދި ބަންދުގަ ި
މށް އިސްކޮށްތިއްބެވި ވެރިންނާއިު ،
ތނުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓު ަ
ވަޞީލަތްތައް ބަލައިގެންނާއިަ ،
ނނެވެ.
ތިބި ފަރާތްތަކާ ސުވާލު ކޮށްގެ ް

 .2ޒިޔާރަތުގެ މަޤްޞަދު
މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދުތަކަކީ:
 .1މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނާ މެދު ޢަމަލު ކުރެވޭގޮތާއި ،ތަނުގެ ޢާންމު ޙާލަތާއި ،މި
ނ މެދު ހިނގާފާނޭ އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ އިހާނެތި ޢަމަލެއް
ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދު މީހުން ާ
ބލުމާއި ،އެފަދަ ޢަމަލަކަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަމެއް ހުރިތޯ ބެލުން.
ހިނގާތޯ ެ
 .2ދައުލަތުގެ

ދށުގައި
ބެލުމުގެ ަ

މނިވަންކަން
ި

ގެއްލޭގޮތައް

އތިއްބާފައި
ބަ ި

ތބޭ
ި

ށ
ކ ް
ފަރާތްތަ ަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނ
ނލްއަޤްވާމީ އެހެނިހެ ް
ދ ބައި ަ
ޤނޫނު)އާއި ޤައުމީ އަ ި
ބރު ( 13/2013އެންޓި ޓޯޗަރ ާ
ނން ަ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ޤާނޫނު ަ
ލން.
މިންގަނޑުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭތޯ ބެ ު
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ދ މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފ ަ
 .3މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ،މި ަ
ލބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭތޯއާއި މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި
ވމީ މުޢާހަދާތަކުން ި
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ބައިނަލްއަޤް ާ
ގތުން.
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޢާއްމު ޙާލަތު ދެނެގަނެ ،މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެ ަ
ތ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
ކމާ ގުޅިގެން ،ހެލް ް
ރމުންދާ ކޯވިޑް19-ގެ ބަލިމަޑު ަ
 .4ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތު ެ
ގއި މަސައްކަތްކުރާ
ތންތަނު ަ
(އެޗް.ޕީ.އޭ)އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އަދި ކޯވިޑް19-ގެ ޙާލަތުގައި މިފަދަ ަ
ތއް ދެނެގަތުން.
ތބޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ަ
މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދުގައި ި

 .3ޚުލާސާ
ތއްބާއިރު އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭ
މި ރިޕޯޓުގައި ބަލައިފައިވަނީ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައި ި
އ
އއި ،ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަ ް
ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި ދަށުދަރަޖައިގެ އިހާނެތި ޢަމަލެއް ހިނގާތޯ ާ
އތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގައި ލިބިދީފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ގެއްލޭފަދަކަމެއް ހިނގާތޯއާއި ،މިނިވަންކަން
ބައިތިއްބާފަ ި
އތިއްބާ މީހުންގެ ޢާއްމު ޙާލަތަށެވެ .މީގެއިތުރުން ،މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ
ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ބަ ި
އލެއްގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު
ގނެ ،މިފަދަ މާޙަ ު
ވ ދަތިތައް ދެނެ ަ
ޢާންމު ޙާލަތާއި ،މަސައްކަތްކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާ ާ
ތ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުން ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ ޯ
ބަލާފައިވާނެއެވެ.
މިގޮތުން މި ރިޕޯޓްގައި އަލިއަޅުވާލައިފައިވާ ބައިތަކަކީ:


ތ
އާންމު މަޢުލޫމާ ު



މލުކުރާގޮތް
ހންނާމެދު ޢަ ަ
ބަންދުގައި ތިބޭ މީ ު



ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް



ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް



ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް



ތ
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާ ު

އޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބަންދު
ލބިދެވޭނެ ޙަ ް
ނނަށް ި
މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި ،ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބޭ ބަންދު މީހު ް
ނ
ލބެލުމު ް
ނނާއި ކޮމިޝަނުން ބެ ި
ނ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
ރކޮށްފައި ނެތްކަން މުވައްޒަފު ް
ނހެން ހަ ު
ފންނާ ެ
ެ
މީހުންނަށް
ފއިވާ މީހުންނާ އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުކޮށް ަ
ސައިކޯސޯޝަލް

ސަޕޯޓް

ދިނުމުގެ

ޕްރޮގްރާމްތައް

ޤަވާއިދުން

ރާވައި

މއި،
ހިނގަމުންނުދާކަ ާ

މި

ކަސްޓޯޑިއަލްގެ

ފއިވެއެވެ.
މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މުވައްޒަފުން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވި ަ
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ( 4ހަތަރެއް)
ލތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާއަށް ،މި ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
ހުށަހެޅުމެއް (ޖަދުވަލު  )1ދައު ަ
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 .4އާންމު މަޢުލޫމާތު
4.1

ނ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި މީހުން
ބލުމުގެ ދަށު ް
ހންގެ ޚިދުމަތުގެ ެ
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަކީ ދިވެހި ފުލު ު
ނދިއުމަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ކަސްޓޯޑިއަލެއެވެ.
މންގެ ް
ބަންދުކޮށްގެން ބަލަހައްޓަ ު

ތނެއް) ފަރާތެއް
 4.2މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު ބަންދުގައި ( 33ތިރީސް ި
ރވިފައިވެއެވެ.
އަދި ދެވަނަ ދުވަހު ( 26ސައްބީސް) ފަރާތެއް ތިބިކަން ފާހަގަކު ެ
ލހައްޓަމުންދިޔަ
 4.3މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ ހަމައެކަނި ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރަށް މީހުން ބަންދުކޮށް ބަ ަ
މަރުކަޒަށް ވީނަމަވެސް ،ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ( 2ދޭއް) ޔުނިޓް މަރާމާތަށް ތަޅާލުމާ ގުޅިގެން މާލެ ޕޮލިސް
އ ބަންދުކުރާކަން
ރތްތަ ް
ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއަރަށްވުރެ ގިނައިރު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ފަ ާ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 4.4މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މީހުން ބަންދުކުރުމަށް ( 5ފަހެއް) ގޮޅި ހުރިކަމާއި ،މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އެއްވަގުތެއްގައި
ފސްދޮޅަސްއަށެއް) ކަމަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމާ
އބޭ ޢަދަދަކީ ަ ( 68
މހުން ބޭތި ް
ބންދުގައި ީ
އެންމެ ގިނަވެގެން ަ
ޙަވާލުވެ

އިސްކޮށްތިބި

ފަރާތްތަކުން

ދީފައިވާ

އ
މަޢުލޫމާތުންނާ ި

ލިޔެކިޔުންތައް

ނ
ބެލިބެލުމު ް

ކޮމިޝަނަށް

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 4.5މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ކުޑަކުދިން ބަންދުނުކުރާކަމަށާ ،ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ތަނެއް ނުވަތަ ގޮޅިއެއް
ނެތްކަމަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ އިސްކޮށްތިބި ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް
ގކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ( 18އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ބައިތިއްބާ
މން ކޮމިޝަނަށް ފާހަ ަ
ބެލިބެލު ު
ގޮޅިއެއްގެ ގޮތުގައި އެއްގޮޅީގެ ބޭރުގައި ލިޔެފައިހުރިކަމާއި މި ގޮޅީގައި ބަންދުގައި ތިބީ ( 18އަށާރަ) އަހަރުން
ވއެވެ.
މން ފާހަގަކުރެވިފައި ެ
ނން ބެލިބެލު ު
މަތީގެ ފިރިހެނުންކަން ކޮމިޝަ ު
ނތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން މި ކަސްޓޯޑިއަލް
އބޭނެ އި ް
 4.6މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދު މީހުން ގިންތިކޮށް ބޭތި ް
ލބެލުމުން
ނން ބެ ި
ނނާއި ކޮމިޝަ ު
ދފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
ނ ީ
ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ އިސްކޮށްތިބި ފަރާތްތަކުންނާއި މުވައްޒަފު ް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 4.7ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ) 53ފަންސާސް ތިނެއް) މުވައްޒަފުން
އ
އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން މި ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ އިސްކޮށްތިބި ފަރާތްތަކުންނާ ި
ބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނން ެ
މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަ ު
ފންނިއްވާ ފުޅި
އލި ާ
ނކުރުމަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި ަ
ބނު ް
 4.8މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ޭ
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަގަ ު
ތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ބެ ި
 4.9މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގިނަ ތަންތަނުގައި ކްލޯސްޑް ސަރކިޓް ޓެލެވިޜަން (ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ) ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި
ހުރިނަމަވެސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮޓަރިތަކާއި އެ ކޮޓަރިތަކުގެ ބޭރުގައި ބަންދުމީހުން ގޮޅިއަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން
ނއި ކޮމިޝަނުން
ބައިތިއްބާ ތަނުގައި ސީ.ސީ.ޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިނުވާކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ާ
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބެލިބެލު ު
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 4.1ތަނުގެ މާއްދީ ޙާލަތު (މެޓީރިއަލް ކޮންޑިޝަން)

 4.1.1ގޮޅިތަކުގެ ޙާލަތު
ނ  14އަށް ކުރި
އހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ް 13
 4.1.1.1އެން.ޕީ.އެމްއިން މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް  2021ވަނަ ަ
ނ
ހ ް
މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ޖާގައަކީ ( 68ފަސްދޮޅަސްއަށެއް) މީހުންކަމާއި ،ބަންދު މީ ު
ގ
އށެއް) މީހުން ެ
ނ ަ ( 8
ހތަރެއް) ގޮޅި ހުރިކަމާއި ،މީގެ އިތުރު ް
ނގެ ޖާގައިގެ ަ ( 4
މހު ް
ށ ( 15ފަނަރަ) ީ
ބޭތިއްބުމަ ް
ނ
ނ ް
ޖާގައިގެ ( 1އެކެއް) ގޮޅިހުރިކަމާއި ،އޭގެތެރެއިން ( 1އެކެއް) ނަންބަރު ގޮޅި ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންހެ ު
ވ މަޢުލޫމާތުންނާއި
ކން ދީފައި ާ
ކތްތެރިވާ ފަރާތްތަ ު
ލ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަ ާ
މށް ކަސްޓޯޑިއަ ް
ބޭތިއްބުމަށްކަ ަ
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަގަ ު
ކޮމިޝަނުން ބެ ި
 4.1.1.2ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ހުރިހާ ގޮޅިތަކެއްވެސް ވަރަށް ހޫނުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ހާއްސަކޮށް 5
ކން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ގޮޅީގައި ސީލިންގ ފަންކާ އަދި އެގްޒޯސްޓް ފޭން
ނބަރު ގޮޅި ހޫނު ަ
(ފަހެއް) ނަ ް
މން ގޮޅިތެރެ ވަރަށް
ހަރުކޮށްފައި ހުރިނަމަވެސް ގޮޅި ފަރުމާކޮށްފައި ހުރިގޮތުން ގޮޅީގައި ވައިބޭރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތު ު
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހޫނުކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލު ު
އ
ބލިދީގެ ބަދަލުގަ ި
ޅން ބާލިދީ ނެތްކަމާ ،ނަމަވެސް ަ
 4.1.1.3މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިތަކުގައި ހުރި ބައެއް ފާޚާނާތަކުގައި ފެންއަ ަ
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން،
އޅަން ބޭނުންކުރާކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލު ު
ރީނދޫކުލައިގެ ހަންބުރިއެއް ފެން ަ
( 5ފަހެއް) ނަންބަރު ގޮޅީގެ ފާޚާނާގައި ހުރި ދޮރުފަތް ތަޅުލެވޭގޮތަށް ނެތްކަމާއި ،ދޮރުލެއްޕުމުންވެސް ދޮރުފަތާއި،
ތ
ހން ފާޚާނާ ބޭނުންކުރާ ވަގު ު
ދޮރާ ދެމެދުގައި ( 2ދޭއް) އިންޗިވަރު ދޭތެރެ ދުރުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބަންދު މީ ު
ނ
ކން ކޮމިޝަނު ް
ޞތުބޮޑު ަ
ނ މީހާ ފެނުމުގެ ފުރު ަ
ދ މީހުންނަށް ފާޚާނާގައި ހުން ަ
ގޮޅިތެރޭގައި ތިބޭ އެހެން ބަން ު
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބެލިބެލު ު
 4.1.1.4މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގެ ތެރޭގައި ،ގޮޅީގެ އެތެރެ ފެންނާނެހެން ކްލޯޒްޑް ސަރކިޓް ޓެލެވިޜަން
ނގައި ބަހައްޓާފައި
ނޓަރ ކުރަނީ އެރެސްޓް ސްޓޭޝަ ް
ފއި ހުރިކަމާއި ،މި ކެމެރާތައް މޮ ި
(ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ) ކެމެރާ ހަރުކޮށް ަ
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ާ
ނނާއި ކޮމިޝަނުން ބެ ި
ހުރި ސިސްޓަމްއިންކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
 4.1.1.5މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިތައް ސާފުތާހިރުނޫންކަމާއި ،އެގޮތުން ،ގޮޅިތަކާއި ،ގޮޅިތަކުގެ ފާޚާނާތަކާއި ،ގޮޅިތަކުގެ
ކޮރިޑޯއާއި،

ބަންދު

ގ
މީހުން ެ

ކާތަކެތި

ބަހައްޓާ

ރ
ކޮޓަ ި

ސާފުތާހިރުނޫންކަން

ޝނުން
ކޮމި ަ

ނ
ލބެލުމު ް
ބެ ި

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 4.1.1.6މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން އެކަހެރިކޮށް ނުގެންގުޅޭކަމަށާއި ،ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން އެކަހެރިކޮށް
ނމަ ގޮޅި ނަންބަރު
އޓަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ަ
ބންދު މީހަކު ވަކިން ބަހަ ް
މށާއިަ ،
ނތްކަ ަ
ބެހެއްޓުމަށް ވަކި ތަނެއް ެ
ގކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަ ަ
އ ކޮމިޝަނުން ބެ ި
ނނާ ި
ވއްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
ބހައްޓާކަން މު ަ
( 7ހަތެއް)ގައި ަ
 4.1.1.7މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅި ނަންބަރު ( 7ހަތެއް)އަކީ ގިނަވެގެން ( 5ފަހެއް) މީހުންގެ ޖާގައިގެ ގޮޅިއެއްކަމާއި،
ބަންދައްގެންނަ މީހުން ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ދިނުމުގެ ކުރިން ބައިތިއްބާ ގޮޅިކަމާއި ،މި ގޮޅީގައި ( 18އަށާރަ) ގަޑިއިރު
ޒފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
ވަރަކަށް ބައިތިއްބާކަން މުވައް ަ

މީގެއިތުރުންވެސް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އެހެން

ކ މީހުންވެސް މި ގޮޅީގައި ބަންދުކުރާކަން މި
ރއިން ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައް ާ
ގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެ ެ
ދފައިވެއެވެ.
ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ީ

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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އބުމަށް ތަންތަން ފަރުމާ ކުރާއިރުގަޔާއި ހަދާއިރު
 4.1.1.8ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން މީހުން ބަންދުގައި ބޭތި ް
ގޮޅިތަކުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތަކެތި ސާފުތާހިރުކަމާއެކު ބެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް ވަކި ތަނެއް ހެދުމަށް 2016
ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ
ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
ތރެއިން ފާޚާނާގައި
އބާ ގޮޅިތަކުގެ ެ
އ މީހުންބައިތި ް
 4.1.1.9މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގަ ި

ނތް ގޮޅިތަކަށް ބާލިދީ
ބާލިދީ ެ

ފޯރުކޮށްދީ ބާލިދީ ތަކުން ފެންނެގުމަށް ކުޑަ ޖަގެއް ހުރިހާ ގޮޅިތަކަށްވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  2016ވަނަ އަހަރު
ށ ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ
ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަ ް
ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
 4.1.1.10މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ

ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިތަކަށް ގުދުރަތީ ވަޔާއި އަލި ލިބޭނޭހެން ގޮޅިތައް މަރާމާތުކުރުން .އަދި

މިގޮތަށް މަރާމާތު ކުރުމުގައި "ކްރޮސް ވެންޓިލޭޝަން"ގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ،ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި ގޮޅިތަކަށް
އަލި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި އަދި ގޮޅިތަކުގެ ފިނިހޫނުމިން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް
ނ މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ
ނ ް
 2016ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަ ު
ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 4.1.2އިންވެސްޓިގޭޝަން ރޫމް
ޝނަށް ބޭނުންކުރުމަށް ( 2ދޭއް) ކޮޓަރި ހުރިކަމާއި،
 4.1.2.1މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް އިންވެސްޓިގޭ ަ
ވ
ކންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ،ޕްރިންޓަރ ގޮނޑި އަދި މޭޒު ހުރިކަން މުވައްޒަފުން ދީފައި ާ
މިތަނުގައި ތަހުގީގުކުރުމަށް ޮ
ބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނން ެ
މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަ ު
 4.1.2.2އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮޓަރިތަކަށް ފުރަތަމަ ވަނުމަށް ހުރި ދޮރުން ވަނުމަށްފަހު ހުސްޖާގައެއް އޮތްކަމާއި ،އެތަނުގައި
ފަންކާއަކާއި ( 2ދޭއް) ލައިޓް އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ ހަރުކޮށްފައި ހުރިކަމާއި ،މިތަނުގައި އެކަށީގެންވާ އަލިކަން
ނ
މ ް
ހުރިކަމާއި ،ފިނި ހޫނުމިން ރަނގަޅުކަމާއި ،އެމެޖިންސީ ލައިޓް ހަރުކޮށްފައި ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލު ު
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނ ހުސް ޖާގައިގަ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި ނެތްކަމާއި،
 4.1.2.3މި ދެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮޓަރީގައިއާއި ކޮޓަރިއަށް ވަންނަން އޮން ަ
ވލެވެންދެން ބައިތިއްބާކަމާއި،
ހން ދޫނިދޫއަށް ފޮނު ާ
ވންނަ ސަރަހައްދުގައި ބަންދު މީ ު
އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮޓަރިއަށް ަ
ނ ޒިޔާރަތްކުރި ވަގުތު
ފއި ހުރިކަން ކޮމިޝަނު ް
ބހައްޓާ ަ
އ އަދި ފެންފުޅިއެއް ަ
މިތަނުގައި ކުނަލަކާއި ބާލީހެ ް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 4.1.3ރިސެޕްޝަން އަދި ހޯލްޑިންގ އޭރިއާ
ށ
 4.1.3.1މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ރިސެޕްޝަން ސަރަހައްދު ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ބޭރުން އަންނަ ފަރާތްތަކަ ް
ތނުގައި ( 3ތިނެއް) ގޮނޑި ހުރިކަމާއި ،އޭގެ އިތުރަށް ( 5ފަހެއް) ގޮނޑީގެ ސޯފާއެއް
އިށީނދެވޭނެގޮތައްކަމާ ،މި ަ
އކަތްކުރެވޭގޮތައް
ތނުގައި މުވައްޒަފުންނަށް މަސަ ް
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ަ
ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލު ު
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އގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރާކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ
ކައުންޓަރެއް ހުރިކަމާއި މިތަނުގައި އާއިލާއިން ގެންނަ ތަކެތި ބަލަ ި
ބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނން ެ
މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަ ު
އ
ދޔަ މަޢުލޫމާތުތަ ް
ބލަހައްޓަމުން ި
 4.1.3.2މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މައި ގޭޓުގެ މަރަމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ އެތަނުގައި ަ
ފންގެ ސަރވިސް
ހދާ މުވައްޒަ ު
ޑއަލަށް ވަދެ ނުކުމެ ަ
އޓަމުންދާކަމާއި ،އެގޮތުން ކަސްޓޯ ި
މިހާރު ރިސެޕްޝަނުގައި ބަލަހަ ް
ނަންބަރާ ،ޑިޕަރޓްމަންޓް ،ނަން ،ގޭޓް ޑިއުޓީ (ޑިއުޓީގަ އިންނަ ކުއްޖާ) ،ތާރީޚް ،އެތެރެވި ވަގުތު ،ބޭރުވި ވަގުތު
މން
ނން ބެލިބެލު ު
އަދި ތާރިޚް އަދި އެވަގުތު ޑިއުޓީގައިހުރީ ކޮންފަރާތެއްކަން ސިސްޓަމްއިން އެނގެންހުރިކަން ކޮމިޝަ ު
ހކަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑްކުރާކަމާއި ،ވެހިކަލް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ވަދެ ނުކުމެހަދާ ވެ ި
ނަންބަރު ،ޑްރއިވަރު ސަރވިސް ނަންބަރު ،ޑްރއިވަރު ނަން ،ގޭޓް ޑިއުޓީ

މުވައްޒަފުގެ ނަން ،ތާރީޚް ،ބޭރުވި

ނ
ށ ނެރުނު ބޭނު ް
ވަގުތު ،އެތެރެވި ވަގުތު ،ތާރީޚް އަދި ގޭޓް ޑިއުޓީގައި ހުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ވެހިކަލް ބޭރަ ް
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ާ
ސިސްޓަމްގައި ރެކޯޑްކުރާކަން ކޮމިޝަނުން ބެ ި
ނދު
 4.1.3.3މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ރިސެޕްޝަންގައި މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ވަދެ ނުކުމެވާ މީހުން ރެކޯޑްކުރާކަމާއި ،އެގޮތުން ބަ ް
މީހާގެ ނަމާ ،އެޑްރެސް ،އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު ،ގެނައި ފުލުސް އޮފިސަރުގެ ސަރވިސް ނަންބަރު ،ޑިޕާރޓްމަންޓް،
ނ
ތާރީޚް ،ގަޑި އަދި ގޭޓް ޑިއުޓީގައި ހުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާކަމާ ،ބަންދު މީހާ ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރު ު
ބ
މުވައްޒަފުގެ ސަރވިސް ނަންބަރު ،ތާރީޚް އަދި ގަޑި ގޭޓް ޑިއުޓީ މުވައްޒަފުގެ ނަން ،އަދި ބޭރަށް ނެރެވުނު ސަބަ ު
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނުވަތަ ތަފްޞީލު ސިސްޓަމްގައި ރެކޯޑްކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލު ު
ކމާ ،އޭގެތެރެއިން
ނންކުރެވޭ ގޮތައްހުރި ަ
 4.1.3.4މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ރިސެޕްޝަންގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި ޕްރިންޓަރު ބޭ ު
އކަތްކުރުމަށްކަމާ،
ކރާ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސަ ް
ގ ޢާއިލާއިން ހަވާލު ު
ބންދު މީހުން ެ
ނ ަ
އެއް ސިސްޓަމް ބެނުންކުރަ ީ
އަނެއް ސިސްޓަމްއަކީ ކުރިން ގޭޓު ކައިރީ ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ސިސްޓަމްކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާއިރު
މކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުންވެސް ި
ކޮމިޝަނުން ބެ ި
 4.1.3.5މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ރިސެޕްޝަނުގައި ސީ.ސީ.ޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރެވިފައިވާކަމާ ،ރިސެޕްޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ
ނނަގޮތައް މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ވަދެ ނިކުމެވާ މީހުންނާއި އެއްގަމު އުޅަންދުތަކުގެ 'އެންޓްރެންސް
މުވައްޒަފުންނަށް ފެ ް
ށ
ކތި ބެހެއްޓުމަ ް
ފރާތްތަކުގެ ފޯނާއި އެހެނިހެން ތަ ެ
ވިއު' ޓީވީއިން ފެންނަންހުރިކަމާ ،ކަސްޓޯޑިއަލަށް ބޭރުން ވަންނަ ަ
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ާ
( 6ހައެއް) ލޮކަރު ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެ ި
ނދު
ނތްކަމާއި ،ބަ ް
އ ެ
ބން ވަކިތަނެ ް
ކރިން ބައިތިއް ަ
ދ މީހުން ގޮޅިއަށް ވެއްދުމުގެ ު
ބން ު
 4.1.3.6ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެންނަ ަ
ތކުގައި ގޮނޑި ބަހައްޓައިގެންކަމާ ،އޭގެ އިތުރުން
ލގެ ގޯތިތެރޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ަ
އބަނީ ކަސްޓޯޑިއަ ް
މީހުން ބައިތި ް
ނ މުވައްޒަފުންނާއި
އެރެސްޓް ސްޓޭޝަން ބޭރުގައި ހުރި ގޮނޑިތަކުގައިވެސް ބަންދަށް ގެންނަ ފަރާތްތައް ބައިތިއްބާކަ ް
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބލިބެލު ު
ތންނާ ކޮމިޝަނުން ެ
މ ު
ބަންދު މީހުން ދީފައިވާ މަޢުލޫ ާ
ރކަން ދައްކާނަމަ
ބންދުމީހާގެ ފަރާތުން ކިޔަމަންތެ ި
އ ބަންދު މީހުން ބައިތިއްބާއިރު ަ
 4.1.3.7ގޮޅިއަށް ވެއްދެންދެން މި ތަނުގަ ި
ނ
ނން ބެލިބެލުމު ް
ބިޑި ނާޅުވައި ބައިތިއްބާކަން މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދު މީހުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާ ކޮމިޝަ ު
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
 4.1.3.8މި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ރިސެޕްޝަން ހުންނަ ސަރަހައްދަކީ ޖާގައިގެ ގޮތުން ކުޑަ ތަނެއްކަމާއި ،ޕޮލިސް
ކން ކޮމިޝަނުން
ނތް ަ
ގންވާ ޖާގަ ެ
ކށްލުމަށް އެކަށީ ެ
ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތައް މި ތަނުގައި މަޑު ޮ
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބެލިބެލު ު

ތގެ ރިޕޯޓް 2021
މނިޓަރިންގ ޒިޔާރަ ު
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި ޮ

dat
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 4.1.4އޮޕަރޭޝަންސް ރޫމް (އޮޕްސް ރޫމް)
 .4.1.4.1މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އޮޕްސް ރޫމްގެ ގޮތުގައި އެރެސްޓް ސްޓޭޝަން ބޭނުންކުރާކަމާއި ،ސެކިއުރިޓީއަށް
ތރީސް) ކެމެރާގެ ލައިވް ފީޑް ބަލަނީ
އނަ ި
ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޮ ( 29

އެރެސްޓް

އ
ޓޭޝަންގެ ތެރޭގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަކި ތަނެއްގައިކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާ ި
ގ
އ އަންހެނުން ެ
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މުޅި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ފީޑް ބެލުމަށް ހުންނަ ތަނުގަ ި
ލބެލުމުން ާ
ކޮމިޝަނުން ބެ ި
ނނާނީ
ދފައިހުންނަކަމަށާއި ،އެ ފީޑް ދެން ބެލެން ހު ް
މރާތަކުގެ ފީޑް ނުފެންނަގޮތަށް ހަ ާ
ގޮޅިތަކުގެ މޫވްމަންޓް ފެންނަ ކެ ެ
ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާއިންކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ
ޝންގައިކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި
ޓ ަ
ތއް ބަލަހައްޓަނީ އެރެސްޓް ޭ
ފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުން ަ
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަގަ ު
ކޮމިޝަނުން ބެ ި
ގ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވަނީ
އލް ފޮޓޯ ނެގުމު ެ
ރތްތަކުގެ ޕްރޮފަ ި
ދށް ގެންނަ ފަ ާ
.4.1.4.2އަލަށް ސްކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަން ަ
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ާ
މތުންނާއި ބެ ި
އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންގެތެރޭގައިކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫ ާ
ނޓަރކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިވިލް މުވައްޒަފު
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ސިސްޓަމްތައް މޮ ި
ވ
އ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައި ާ
ރަސްމީގަޑީގައި ހަރަކާތްތެރިވާކަން ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގަ ި
ނނަ
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ސިވިލް މުވައްޒަފު ޑިއުޓީގައި ނުހު ް
ލބެލުމުން ާ
މޝަނުން ބެ ި
މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮ ި
ވަގުތުތަކުގައި މި ތަނުގެ ޑިއުޓީގައިވެސް ތިބެންޖެހެނީ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ޝިފްޓް ޑިއުޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ
ފއިވެއެވެ.
މުވައްޒަފުންކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވި ަ

 4.1.5ޔާޑް
ބ މީހުން ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް ނުނެރޭކަމަށާއި،
ބންދުގައި ތި ޭ
 4.1.5.1މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޔާޑެއް ނެތްކަމާއި ،އެހެންކަމުން ަ
ޑއަލްގައި އެފަދަ
ގ ދަތިކަމުންކަމަށާއި ،މި ކަސްޓޯ ި
ނނެރެވެނީ ޖާގައި ެ
އ ތިބޭ މީހުން ު
ހިނގާ ކަސްރަތުކުރަން ބަންދުގަ ި
ކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ނެތްކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކަތެރިވާ ފަރާތްތަކުން
ވފައިވެއެވެ.
ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެ ި
 4.1.5.2މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިތަކުގެ ކައިރީގައި މުވައްޒަފުން ތިބުމަށް ޑިއުޓީ ޕޯސްޓެއް ހުރިނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ
އ ތިބި މީހުންނާއި
ދަތިކަންހުރުމުން މި ޑިއުޓީ ޕޯސްޓްގައި ގިނަވަގުތު ޑިއުޓީގައި މީހުން ނުތިބޭކަމަށް ބަންދުގަ ި
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ާ
ނނާއި ކޮމިޝަނުން ބެ ި
މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް

 4.1.6މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަން
 4.1.6.1މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެހިފައި ހުރި ތަނެއް ނޫންކަމާއި ،މިތަނުގައި ޝިފްޓް ޑިއުޓީ
އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާކަމަށާއި ،ޑިއުޓީ ނިމުމުން މުވައްޒަފުން ގެއަށްދާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނން ބެލިބެލު ު
ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަ ު

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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 4.1.7ބަދިގެއާއި މެސް ރޫމް
ޔރުކުރަނީ ޕޮލިސް
އ ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ކެއުން ތައް ާ
 4.1.7.1މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ބަންދުގަ ި
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެދަށުންކަމަށާއި ،ކަސްޓޯޑިއަލްއިން ބޭރުން ކެއުން ތައްޔާރުކޮށްގެން
ނއި ކޮމިޝަނުން
ކާ ގަޑިތަކަށް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެނެސް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ާ
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބެލިބެލު ު
ށ
 4.1.7.2މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެސް ރޫމްގައި އެއް ވަގުތެއްގައި ( 12ބާރަ) މީހުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަ ް
ތ
ބލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ތަނުގެ އިމާރާ ް
ލ ެ
ޝނުން ބެ ި
ހުރިކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމި ަ
ނ
ޓފައިހުރިކަމާއި ބައެއް ފާރުތަކަށް ފެނުގެ އަސަރު ކޮށްފައިހުރިކަން ކޮމިޝަނު ް
ބައުވެ ،ފާރުތަކުގެ ކުލަ ނެއް ި
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބެލިބެލު ު
ކަސްޓޯޑިއަލްގައި

ކެއުމަށް

ފޯރުކޮށްދޭ

 4.1.7.3މި

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ރ
ދަންވަ ު

ޑިއުޓީގައި

ކާބޯތަކެތީގެ
ތިބޭ

ރަހަ

އަދި

މުވައްޒަފުންނަށް

ފެންވަރު
އެގަޑީގައި

ދަށްކަމަށް

މުވައްޒަފުން

ފޯރުކޮށްދެނީ

ހަމައެކަނި
ނުކާ

ސ
ކަޕްނޫޑްލްސްކަމަށާއި ،ބައެއް މުވައްޒަފުންނަކީ ސިއްޙީ އަދި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާ ހެދި ނޫޑްލް ް

އން ޚިޔާރުކުރެވެން ނެތުމަކީ ދިމާވާ ގޮންޖެހުމެއްކަމަށް
ނށް އެހެން ބާވަތެއްގެ ކެ ު
ނ ަ
ފަރާތްތަކެއްކަމަށާއި ،ސްޓާފު ް
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ރ
އރު ބައެއް ފަހަ ު
ބ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާ އަޅާބަލާ ި
އ ތި ޭ
ނ ކާތަކެތި ،ތަނުގަ ި
ނށް ގެން ަ
 4.1.7.4މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުން ަ
ހން މެސް ރޫމްއަށް ކާން
ތދީފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ޑިއުޓީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ފަ ު
މަދުކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާ ު
މތުދީފައިވެއެވެ.
ހންނަކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫ ާ
ދާ މުވައްޒަފުންނަށް ކާތަކެތި ނު ު
ފހަގަކުރެވޭކަމަށް
 4.1.7.5މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބައެއް ފަހަރު ކެއުމާއެކު ގެންނަ މޭވާ ހަލާކުވެފައި ހުންނަކަމަށް ާ
ނ
ގންނަ ރިހަ މާކުރިން ކައްކައިގެން ގެންނަކަ ް
އވެ .މީގެ އިތުރުން ކެއުމަށް ެ
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެ ެ
ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ބައެއް ފަހަރު ގެންނަ މަސް ކެއުމުން އަނގަ ހިރުވުން ފަދަ ކަންކަން ދިމާވާކަމަށް މުވައްޒަފުން
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
 4.1.7.6މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ފޯރުކޮށްދޭ ކެއުމާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާހުކުރުމަށް ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ކޭޓަރިންގ
ށހެޅުމުން ކޭޓަރިންގ ސުޕަވައިޒަރު މެދުވެރިކޮށް އެކަމެއް
ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގާކަމަށާއި ،ޝިފްޓް އިންޗާޖްއަށް ހު ަ
ހައްލު ނުވާނަމަ ޔުނިޓް ހެޑް އެންގުމާއެކު އޮޕަރޭޝަން ސުޕަވައިޒަރ އެކަމެއް ކެއުން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތައް
މުވައްޒަފުން

ށ
ނވެސް ބައެއް ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މުޢާމަލާތުކުރާކަމަ ް
ފނުވައިގެ ް
އަންގާކަމަށާއި ،ނޯޓް ޮ
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 4.1.7.7މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ކެއުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު ސައި  6:30ން 10:00އަކާ ދެމެދުކަމާއި ،މެންދުރު ކެއުން
 11:00ން 13:00އަށްކަމާއި ،ހަވީރު ސައި  16:00ން 18:00އަށްކަމާއި ،ރޭގަނޑު ކެއުން  19:00ން 00:22އަށް
އަދި ދަންވަރު ޑިއުޓީ މީހުންނަށް ދޭ ކެއުން  00:00ން 03:30އަށް މީގެއިތުރުން ،ރަމަޟާން މަހުގެ ހާރު ކެއުން
 00:00ން 03:00އަށްކަމާއި ،ރޯދަ ވީއްލުން އިރުއޮއްސޭ ވަގުތުން ފެށިގެން އެއްގަޑިއިރަށް އަދި ތަރާވީސް 21:00
ލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ން 22:00އަށް ކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ބެ ި
ތކެއް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ
 4.1.7.8ރޯދަ ވީއްލުމާއި ،ތަރާވީސް އަދި ހާރު ކެއުމަށް ވަކި މެނޫ ަ
ފތު
ޖހިފައިވަނީ ތަ ާ
ހންނަށް ހަމަ ެ
ނނާއި ބަންދު މީ ު
އވެ .މީގެއިތުރުން ،މުވައްޒަފު ް
މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެ ެ
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

dat

11

ތން ،ފޯރުކޮށްދޭ
ދނުމުގެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ކރެވިފައިވެއެވެ.ކާތަކެތި ފޯރުކޮށް ި
ލބެލުމުން ފާހަގަ ު
މެނޫއެކަން ބެ ި
ޖއްސުމަށް  2016ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މި
މނިޓަރކުރާނެ އިންތިޒާމް ހަމަ ެ
ކާތަކެތީގެ ފެންވަރު ބަލައި ޮ
ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި
ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން

ނއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި
ގ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 3ތި ެ
 .1މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުން ެ
ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން މަރާމަތުކުރުމަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ،މި ކޮމިޝަނާއި
ހިއްސާކުރުމަށް

 4.1.8ސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭނުންވާތަކެތި
ލ އަދި ސައިބޯނި
ވ ި
ރހާއި ،ދަތްއުނގުޅާ ބޭހާއި ،ތު ާ
ދތްއުނގުޅާ ބު ު
ނވޭ މީހުންނަށް ަ
 4.1.8.1މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ބަންދަށްގެ ެ
ރކޮށްދިނުމަށްފަހު ،ކަސްޓޯޑިއަލް ސިސްޓަމްގައި
ނނަށް ފޯ ު
ބުރިއެއް ފޯރުކޮށްދޭކަމާއި ،މި ތަކަތި ބަންދު މީހު ް
ގއި ތަކެތި ޙަވާލުކުރި ތާރީޚާއި ،ޙަވާލުކުރި ފަރާތުގެ ސަރވިސް ނަންބަރު ނޯޓުކޮށް،
ފޯރުކޮށްދެވުނު ތަކެތީގެ ލިސްޓު ަ
ބންދު މީހުން ދީފައިވާ
ދ މީހުން ލައްވައި ސޮއިކުރާކަން މުވައްޒަފުންނާއި ަ
ބން ު
ބނުކަމަށް ަ
އެ ތަކެތި ލި ު
ބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
މަޢުލޫމާތުންނާއި ،ކޮމިޝަނުން ެ
ހ ގެއިން ސާފުތާހިރުވުމަށް
ހންނަ މީ ާ
ކތީގެ އިތުރުން ،ބަންދުގައި ު
ނން ފޯރުކޮށްދޭ ތަ ެ
 4.1.8.2ސާފުތާހިރުވުމަށް މި ސްޓޭޝަ ު
ނއި ބަންދު މީހުން
ނނަމަ އެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭކަން މުވައްޒަފުން ާ
ބނު ް
ނނަން ޭ
ބޭނުންވާ ތަކެތި ގެ ް
ގނެސްފައިހުރި ސައިބޯންޏާއި
ދ މީހުން ގެއިން ެ
ބން ު
ނށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެަ .
ނ ކޮމިޝަ ަ
ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
ކން ކޮމިޝަނުން
ހންގެ ގޮޅިތަކުގެ ފާޚާނާގެ ފާރު ބުރިމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ަ
ޝޭމްޕޫފަދަ ތަކެތި ބަންދު މީ ު
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބެލިބެލު ު
ދ
ވނެކަމާއި ،މިގޮތަށް ބަން ު
ގޅައިގެން ތަކެތި ގެނެ ޭ
އށް ު
ތތަކަށް އާއިލާ ަ
 4.1.8.3މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާ ް
ނދު މީހުންނާ އެ
ތ ކަސްޓޯޑިއަލްއިން ޗެކްކޮށް ،ސިސްޓަމުގައި ނޯޓުކުރުމަށްފަހު ބަ ް
ނ ގެންނަ ތަކެ ި
މީހުންނަށް ގެއި ް
ހރުވުމުގެ ގޮތުން
އޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ސާފުތާ ި
ތަކެތި ހަވާލު ކުރާކަން މުވަ ް
ރސަތު ނުދޭކަމާއި،
ށލުމަށް ދޭކަމާއި ،ނަމަވެސް ގޮޅީގައި އެތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ފު ު
ގެންނަތަކެތި އެފަރާތް ބޭނުންކޮ ް
މށް ކަސްޓޯޑިއަލް
އ ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭކަ ަ
ބންދުގަ ި
ގތުން ަ
ހނިހެން ތަކެތި ވަ ު
ގެއިން ގެންނަ އަންނައުނާއި އެ ެ
ތރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު
ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތް ެ

ދީފައިވެއެވެ.

މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ ގިނަދުވަސް

ށ
ކށް ނުގެންނަކަމަ ް
ކށް ނުވުމުން ގެއިން ސާފުތާހިރުވުމުގެ ތަކެތި ޢާންމު ޮ
ބންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަނަ ަ
ވަންދެން މީހުން ަ
އވެ.
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެ ެ
މ
ލހުއުރައެއް ނިދުމަށް ފޯރުކޮށްދޭކަ ާ
ކށް ބާލީހަކާއި ،ބާ ި
 4.1.8.4މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދަށް ގެންނަ ކޮންމެ ބަންދު މީހަ ަ
ނއި ކަސްޓޯޑިއަލް
ޢލޫމާތުން ާ
ތތަކުން ދީފައިވާ މަ ު
ނވާކަން ބަންދުގައި ތިބި ފަރާ ް
ނަމަވެސް ކުނާ ފޯރުކޮށްދީފައި ު
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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ށ
މން ކޮމިޝަނަ ް
ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ،ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލު ު
ވ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތް ކުރި ދުވަހު ބަންދުގައި ތިބި މީހުން ބޭނުން ކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ާ
ބލީސްތައް ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ބައުވެ،
ވރަކަށް ސާފުތާހިރުނޫންކަމާއިާ ،
ބާލީސްތައް އެކަށީގެންވާ މިން ަ
ނ
ލބެލުމު ް
ނން ބެ ި
ނނާއި ކޮމިޝަ ު
ފއިވާ މަޢުލޫމާތު ް
ދ ަ
ދ މީހުން ީ
ނބައި ވަހެއް ހުންނަކަން ބަން ު
ބާލީސްތަކުގައި ު
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލސްއުރަ ދޮވެފައި
ފރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ކުނަލާއި ބާ ީ
ށލުމުން ،އެ ަ
ހން ބަންދުން ދޫކޮ ް
ބންދު މީ ު
 4.1.8.5ސްޓޭޝަނަށް ގެންނަ ަ
ދވުމުގެ ފުރުޞަތު
ޮ
އށް
އ އެ ތަކެތި އަމިއްލަ ަ
ދތުގަ ި
ނ ގޮޅީގައި ތިބޭ މުއް ަ
ދ މީހު ް
ބަހައްޓާކަމާއި ،ބަން ު
ނ
ހަމަޖައްސައިދޭކަމަށާއި ،އެގޮތުން ދޮންނަކުޑި ފޯރުކޮށްދޭކަން މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދު މީހުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

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

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ހުންނަ މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން އެ މީހަކު ހުންނަ ގޮޅި ނޫން އެހެން ގޮޅިއަކަށް
ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ އެކަހެރި ކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް ލިޔުމުން އެކުލަވާލާފައި ނުވާކަމާއި ،އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި
ވ
ށ ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރި ާ
މ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަ ް
ހންގެ ޢާން ު
ޢަމަލުކުރަނީ ފުލު ު
ނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތ ް
ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާ ު

5.1.2

ށ
ހ ގޮޅިން ބޭރަ ް
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އެކަހެރިކުރާ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބަންދު މީ ާ
ރ
ރގައި ވަކިން ހުންނަ ގޮޅި ( 7ހަތެއް) ނަންބަ ު
ދކުރާ ގޮޅިތައް ހުންނަތަނުން ބޭ ު
ނެރެ ،ޢާންމުކޮށް މީހުން ބަން ު
އންޓަވިއު ކޮޓަރި
ޓނީކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ި
ނ ބަހައް ަ
ކ ް
ހންނާ ވަ ި
ބންދު މީ ު
ގއި އެހެން ަ
އންޓަވިއު ކޮޓަރީ ަ
ގޮޅި) ނުވަތަ ި
މށް
ހން ބޭތިއްބު ަ
ނދުމީ ު
ތމުން އެތަން މިހާރު ބަ ް
މޮނިޓަރ ކުރެވޭގޮތަށް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި ނެ ު
ތ
ޒފުން މަޢުލޫމާ ު
ކންނާއި މުވައް ަ
ކތްތެރިވާ ފަރާތްތަ ު
ނދާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަ ާ
ބޭނުންކުރަމުން ު
ދީފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު ބަންދުގައި ހުރި ބިދޭސީއެއް އޭނާ ކޮށްފައިވާ
އ
ނޓަވިއު ކޮޓަރީގަ ި
ޓނެ ފަރާތެއްކަމުން އި ް
ބންދުމީހުންނާ އެއް ގޮޅިއެއްގައި ނުބެހެއް ޭ
ބލައި އެހެން ަ
ކުށުގެ ބާވަތައް ަ
ނއި މުވައްޒަފުން
ނ ާ
ބހައްޓާފައިހުރިކަން ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކު ް
ވަގުތީގޮތުން ަ
އވެއެވެ .މި ބިދޭސީ މީހާ އިންޓަރވިއު ކޮޓަރީގައި
ލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފަ ި
ޝނުން ބެ ި
ނނާއި ކޮމި ަ
ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
އ ދުވަހު އިތުރު
ނންކުރާ ގޮޅި ( 7ހަތެއް) ގައި ވެސް ެ
ށ ބޭ ު
ބތިއްބުމަ ް
ރ އެކަހެރިކޮށް މީހުން ޭ
ބަހައްޓާފައި ހު ީ
ނނާއި މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ
ޓޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކު ް
މށް ކަސް ޯ
ބަންދުމީހަކު އޮތުމުންކަ ަ
މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

5.1.3

ނމަވެސް ދިމާވާ
ތން އެކަހެރި ނުކުރާކަމަށާއިަ ،
ގ ގޮ ު
ދ މީހުން އަދަބެއް ދިނުމު ެ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބޭ ބަން ު
ނ
ށ ގޮޅި ނަންބަރު ( 7ހަތެއް)ގައި ބަންދުމީހު ް
ކ ް
ޙާލަތަކާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ވަކި ވަގުތަ ަ
ފޓް
ނންމާނީ ޝި ް
ޓނަމަ އެކަން ި
އ މީހަކު ބަހައް ާ
ދސާއެއްގެ ސަބަބުން އެ ގޮޅީގަ ި
ބައިތިއްބާކަމަށާއި އެއްވެސް ހާ ި
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ގމުގައި އިސްކޮށް
ގންޖެހޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިން ު
ކސްޓޯޑިއަލް އިންޗާޖްއަށް އަން ަ
އިންޗާޖްކަމަށާއި އަދި އެކަން ަ
މވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ު
5.1.4

މހަކަށް ގެއްލުމެއް
ހން ީ
މއްލަ ނަފްސަށް ނުވަތަ އެ ެ
މހަކު އަ ި
ޓނީ އެ ީ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ގޮޅިއެއްގައި ވަކިން ބަހައް ަ
ނ
ނދަށް ގެންނައިރު މަސްތުގެ ޙާލަތުގެ ސަބަބު ް
ބލެވޭ ޙާލަތްތަކުގައިކަމަށާއި ،ބަ ް
ލބިދާނެކަމަށް ެ
ދީފާނެ ނުވަތަ ި
އސަލާގައި ބަންދުކުރާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ
ވިތްޑްރޯވަލް މަރުޙަލާގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި ،މަސްތުވާތަކެތީގެ މަ ް
ގމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި
ހން ު
އތިއްބާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ި
ސާމްޕަލް ނެގެންދެން ވަކިން ބަ ި
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .އެގޮތުން( 18 ،އަށާރަ) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ސާމްޕަލް ނުދީފިނަމަ ސާމްޕަލް
ތދީފައިވެއެވެ.
ލވާނެކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާ ު
ދިނުމަށް އިންކާރުކުރިކަމަށް އެ މީހެއްގެ މައްސަލައިގެ ބާވަތް ބަދަ ު

5.1.5

ކަސްޓޯޑިއަލްގެ

ބަންދަށް

ރތަމަ
ފު ަ

ގޮޅިއަށް

ގެނައުމާއެކު

ވެއްދުމުގެ

ކުރިން

ސްކްރީނިންގ

މެޑިކަލް

މ
ނ ަ
ލކުރާއިރު ބަދަލުކުރާ ސަބަބަށް ރިއާޔަތްކޮށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަވާ ަ
ކުރިއަށްގެންދާކަމަށާއި ،ގޮޅި ބަދަ ު
ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

 5.2ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން
5.2.1

ނ ކުރަންޖެހިއްޖެ
ނ ް
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެ މީހުން ޑިއުޓީ އަދާކުރުމުގައި ބާރުގެ ބޭ ު
ނގުމުގައި އިސްކޮށް
ރނީ ބިޑި ،މުގުރު ،ޕެޕާރ ސްޕްރޭ ،އަދި ޝީލްޑްކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހި ް
ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކު ަ
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ،މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

5.2.2

ނކުރިގޮތުގެ ތަފްޞީލް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާ
އ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ބާރުގެ ބޭނު ް
ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެ ް
ފައިލްކުރާނެކަމަށް

ކަސްޓޯޑިއަލް

ހިންގުމުގައި

އިސްކޮށް

ހަރަކާތްތެރިވާ

ފަރާތްތަކުންނާއި،

މުވައްޒަފުން

ރން ،ޙާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ އެކަމަކާގުޅޭ ޙާދިސާ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ލިޔެކިއުމުން
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މީގެއިތު ު
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ާ
މޝަނުން ބެ ި
ކން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮ ި
ބަލަހައްޓާކަންވެސް މި ފަރާތްތަ ު

 5.3ބަލާ ފާސްކުރުން
5.3.1

އންމު އުޞޫލާ
ހންގެ ާ
ގއި ޢަމަލުކުރަނީ ފުލު ު
އދި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުމު ަ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މީހުން ަ
އެއްގޮތައްކަމަށާއި ،ބަލާ ފާސްކުރުމަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ( 1އެކެއް) ކޮޓަރި ހުރިކަމާއި ،އަންހެން ބަންދު މީހުން
ދށް ގެނެވޭ ފިރިހެނުން ބަލާ ފާސްކުރާނީ
އަދި ފިރިހެން ބަންދު މީހުންވެސް ބަލައި ފާސްކުރަނީ މިތަނުގައިކަމަށާއި ،ބަން ަ
ނ ބަލާ ފާސްކުރަނީ އަންހެން އޮފިސަރުންކަމަށް
ބންދަށް ގެނެވޭ އަންހެން މީހު ް
ފިރިހެން އޮފިސަރުންކަމަށާއިަ ،
ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ،މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަނުން
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބެލިބެލު ު

5.3.2

އ
ނންކުރާ މި ކޮޓަރީގައި ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިނުވާކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާ ި
ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ބޭ ު
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަގަ ު
ކޮމިޝަނުން ބެ ި

5.3.3

ތން ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ (ސްޓްރިޕް ސަރޗް)
ގން ގާ ު
މހެއްގެ އަންނައުނު ބާލައި ެ
ކަސްޓޯޑިއަލް ބަންދަށް ގެނެވޭ ީ
ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ،މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

did

14

5.3.4

މި

ކަސްޓޯޑިއަލް

ބަންދުގައި

ހުރި

ފަރާތެއްގެ

އަންނައުނު

ބާލައިގެން

ބލައި
ަ

ފާސްކުރަންޖެހޭ

ޙާލަތެއް

އ
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭނީ ( 2ދޭއް) އޮފިސަރުންގެ ހާޟިރުގައިކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގަ ި
ތދީފައިވެއެވެ.
ތކުންނާއި ،މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާ ު
އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް ަ

 5.4އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރުން
5.4.1

ކ
މހަކަށް އެ މީހަ ު
ހރި ފަރާތެއް އެހެން ކަސްޓޯޑިއަލްއަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ ،އެ ީ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ު
ކއްޗާއި ،ޞިއްޙީ ލިޔެކިއުންތަކާއި ،އެ މީހަކާގުޅޭ
އ އަންގާކަމާއި ،މީގެއިތުރުން އެ މީހެއްގެ ތަ ެ
ބަދަލުކުރާ ތަނެ ް
ވ
މށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރި ާ
ކށް ގެންދާކަ ަ
ހކު ގެންދާ ތަނަ ަ
އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް އެ މީ ަ
ފން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ފަރާތްތަކުންނާއި ،މުވައްޒަ ު

 6ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް
 6.1ބަންދަށްގެނެވޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ
6.1.1

މ މީހަކަށް ވަކި
އޓުމުގައި ކޮން ެ
ލމާތުތައް ބެލެހެ ް
ފއިވާ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި މަޢު ޫ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުކޮށް ަ
އ
ނމަވެސް ކޮންމެ ބަންދުމީހަކަށް ވަކި ލޮގް އެ ް
ނ ނުދާކަމަށާއިަ ،
ފައިލެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަލަހައްޓަމު ް
ނ މުވައްޒަފުންގެ
މންދާކަ ް
ތތައް ހިމަނައި ބަލަހައްޓަ ު
ހއްގެ އެކި ކަންކަމާގުޅޭ މައުލޫމާ ު
ސިސްޓަމްގައި ހަދައި ކޮންމެ މީ ެ
ނނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
މށް މުވައްޒަފުން
ލހައްޓާކަ ަ
ސެލް ފައިލް ގައި ކޮންމެ ސެލްއެއްގައި އެ ވަގުތަކު ތިބި މީހުންގެ ފައިލްގެ މަޢުލޫމާތު ބަ ަ
އ
އ މަޢުލޫމާތުތަ ް
ބލަހައްޓާ ބައެ ް
ގ އަދި ފައިލްގައި ަ
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މުވައްޒަފުން މަދުވުމުން ސެލް ލޮ ް
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ނުގެންދެވޭކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

6.1.2

ޖ ފޯމް ސެޓުގައި
ނދާކަމާއި ،މި ޕެކޭ ް
މ ސެޓެއް ބަލަހައްޓަމު ް
ނވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ފޯ ު
ގ ެ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދަށް ެ
ޔރު ކުރި މީހާގެ
ދ ފޯމް ހިމަނާފައިވާކަމާއި ،ހައް ަ
ވަކީލް އައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ،އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް އެ ޭ
ހއްގެ ޢާއިލާއިން
ތއްކާއި ،ބަލައި ފާސްކުރި ފޯމާއި ،ބަންދުގައި ހުރި މީހާއަށް އެމީ ެ
ނ ަ
މަޢުލޫމާތާއި ،އެންގޭ އެންގު ް
ނ
އ ހިމަނާފައިވާކަ ް
ގ މަޢުލޫމާތު މި ފޯމު ސެޓުގަ ި
ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ތަކެތި ބަންދު މީހާއަށް ރައްދުކޮށްދީފައިވާކަމު ެ
ބލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލ ެ
ކޮމިޝަނުން ލިޔެކިއުންތައް ބެ ި

6.1.3

ބަންދުމީހާގެ ފައިލްގައި އޭނާގެ ޢާންމު މައުލޫމާތާއި ،ބަންދުކުރި ޤާނޫނީ ސަބަބު ،ހައްޔަރުކުރި ގަޑި ،ހައްޔަރުކޮށްގެން
މ
ށ ވެއްދި ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ސަބަބު ،ފުރަތަ ަ
ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެނެވުނު ގަޑި ،ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރެ ގޮޅިއަ ް
ނ
ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ގަޑީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމު ް
ޅ
ތއްބާފައިތިބޭ ގޮ ި
އ ި
މހުން ބަ ި
ރމުން ބަންދުގައި ީ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހު ު
ނ އަޕްޑޭޓް ކުރެވެމުންނުދާކަމަށް މުވައްޒަފުން
ތ ް
ބަދަލުކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ބަދަލުތަކުގެ ކަންކަން ވަގު ު
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

6.1.4

ނ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ
އ ް
މތު ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ި
ޢންމު މަޢުލޫ ާ
ނ ދިވެހިންގެ ާ
ގން ަ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދަށް ެ
އެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ބެލޭ ގޮތަށް ހުރުމުން މަޢުލޫމާތުގެ ސައްޚަކަން
ނނައިރު ތަކުރާރުކޮށް ގެންނަ
ކަށަވަރުކުރުމަށް މިހާރު ފަސޭހަކަމަށާއި ނަމަވެސް ބައެއް ބިދޭސީން ބަންދަށް ގެ ް
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މ
މތުދީފައިވެއެވެި .
ށހަޅާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫ ާ
ފަރާތްތައް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ނަމަވެސް ތަފާތު ޕާސްޕޯޓް ހު ަ
ރތްތަކުގެ ޞައްޙަ
ކަމަކީ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ތަކުރާރުކޮށް ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށާއި އެ ފަ ާ
އވެ .ދިވެހިންގެ
ށ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވެ ެ
މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމެއްކަމަ ް
އައި.ޑީކާޑުގެ މަޢުލޫމާތަށް އެކްސަސްވެވޭގޮތަށް ބިދޭސީންގެ އާންމު މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަމް މެދުވެރިކޮށް
ށ ޢަމަލުކުރުމަށް
ކ ް
އފަދަ ކަންކަމާއިމެދު ވަކި ގޮތަ ަ
މ ެ
ވަކި އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިން ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބެންހުރެއްޖެނަ ަ
އލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
މށް ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް މުވައްޒަފުން މާ ު
ނުވަތަ ގޮތް ނިންމު ަ
6.1.5

ތގެ ޤާނޫނު) ގެޒެޓްކުރުމާ ގުޅިގެން އިސްލާހީ
ނބަރު ( 34/2020ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަ ު
ޤާނޫނު ނަ ް
ށ
ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ކުރިން ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދިޔަ އެސް.އޯ.ޕީގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންނުދާކަމަ ް
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

6.1.6

ނލް އޮފެންސެއް
ށއި ،އެ ހާދިސާއެއްގައި ކްރިމި ަ
ނޓްކުރާކަމަ ާ
މހެއްގެ ސެލް ލޮގްގައި ޯ
ދިމާވާ ހާދިސާއެއް ބަންދު ީ
(ޖިނާއީ ކުށެއް) ކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ އެ ކަމަކީ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ
ގމުގައި އިސްކޮށް
ފއިވާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިން ު
ނ ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހި ަ
މައި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިގެ ް
މވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ު

 6.2ހައްޔަރު ކުރެވުނު ސަބަބު އަދި ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް އަންގައިދިނުން
6.2.1

ނއަސާސީގެ ( 48ސާޅީސްއަށެއް) ވަނަ މާއްދާއިން
ޤނޫ ު
މހަކަށް ާ
މހަކު ގެނައުމަށްފަހު އެ ީ
ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދަށް ީ
ނ
ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތައް އަންގައިދީ ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓާކަމަށާއި ،މި ކަން ކުރިއަށްގެންދަނީ އިންވެސްޓިގޭޝަ ް
އޮފިސަރުން ކަމަށާއި ،މި މަޢުލޫމާތުތައް

ށ ކިޔައިދޭކަމަށާއި
ނ އޮފިސަރުން ބަންދު މީހުންނަ ް
އިންވެސްޓިގޭޝަ ް

އ ލިޔެކިއުންތައް
މތުންނާ ި
ވއްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫ ާ
ށ މު ަ
އށް އަންގާކަމަ ް
ނ ބަންދުމީހާ ަ
ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު ލިޔުމު ް
އ
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ބަންދަށް ގެންނަ ގިނަ މީހުންނަކީ ތަކުރާރުކޮށް ގެނެވޭ މީހުންނަށްވުމުން ެ
ބެލިބެލު ު
ފއިވެއެވެ.
ނށް އެނގޭކަމަށް މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް ަ
މަޢުލޫމާތުތައް އެ މީހުން ަ
6.2.2

މހާގެ ބަންދާގުޅޭ
އގެ ޢާއިލާއަށް ފޯނުން ގުޅާ އެ ީ
ފހު އެ މީހެ ް
މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް މީހަކު ބަންދަށް ގެނައުމަށް ަ
މވެސް އާއިލާއަށް
ބންދުން ދޫކުރާނަ ަ
ލވުން ނުވަތަ ަ
ބންދުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ބަ ި
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭކަމަށާއިަ ،
ތ
ތއްގެ މަޢުލޫމާ ު
ނ ގުޅާނެ ފަރާ ެ
އށް ގުޅިކަން އަދި ޢާއިލާއި ް
މތު ދީފައިވެއެވެ .ޢާއިލާ ަ
ޢލޫ ާ
އަންގާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަ ު
އ ކަސްޓޯޑިއަލް ފޯމް ޕެކޭޖުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން
ބަންދުމީހާކުރެން އޮޅުންފިލުވަ ި
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

6.2.3

އބާކަމަށާއި ،އެރެސްޓޭޝަން
( 18އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުގައި ނުބައިތި ް
އ
ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ބަދަލުކުރާކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާ ި
ލިޔެކިއުންތައް ބެލުމުން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެރެސްޓޭޝަން ޕްރޮސެސްއަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި
ހޭދަވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ( 20ވިހި) މިނިޓުވަރުމަކަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

6.2.4

އ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދަށް ގެންނަ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކާ މިހާރު ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމްސެޓުގެ މަޢުލޫމާތުތަ ް
އ
ކށް ތަރުޖަމާނަކު މެދުވެރިކޮށް އެ މަޢުލޫމާތުތަ ް
ހިއްސާކުރާކަމަށާއި ،އެގޮތުން ދިވެހި ބަސް ދޭހަނުވާ ފަރާތްތަ ަ
ލ
ސ އަދި ބަނގް ާ
އތުރުން އިނގިރޭ ި
ކިޔައިދޭކަމަށާއި ،މިހާރު ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމްސެޓްތައް ދިވެހި ބަހުގެ ި
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ނ
ތއް ބެލިބެލުމު ް
ނންކުރަމުންގެންދާކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިއުން ަ
ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ބޭ ު
ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
6.2.5

ނ
ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުތައް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭނެހެ ް
ނ
ލބެލުމު ް
ނން ބެ ި
ނނާއި ކޮމިޝަ ު
ބފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
ލ ި
ތން ި
މހުންގެ ފަރާ ު
ނނާއި ބަންދު ީ
ނ މުވައްޒަފު ް
ހަރުކޮށްފައި ނެތްކަ ް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

6.2.6

ނނަށް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މަޢުލޫމާތު ކިޔައިދޭކަމަށާއި ،ޝިފްޓް އިންޗާޖްއިންވެސް އެފަދަ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހު ް
މތުދީފައިވެއެވެ.
މައްސަލަތަކުގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަންދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫ ާ

6.2.7

ނދުކުރަން ޖެހިއްޖެ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ( 18އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަ ކުދިން ބަންދު ނުކުރާކަމަށާއި ،ބަ ް
ޒފުން މަޢުލޫމާތު
ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުއްޖަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާ އަދި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް މުވައް ަ
ދީފައިވެއެވެ.

 6.3އިންސްޕެކްޝަން
6.3.1

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އިންޓަރނަލް އިންސްޕެކްޝަން މެކޭނިޒަމްއެއް ޤާއިމުވެފައި ނުވާކަމަށާއި ،ކަސްޓޯޑިއަލްގައި
ބލުމަށް ވަރަށް މަދުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ޒިޔާރަތް ކުރާކަމަށާއި،
މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް ެ
ޕްރޮފެޝަނަލް

ސްޓޭންޑާޑް

ކޮމާންޑްއިން

ޒިޔާރަތް

ނުކުރާކަމަށާއި،

ސ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ
ނަމަވެ ް

ފއިވެއެވެ.
ދ ަ
ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ީ
6.3.2

ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން އެދެފިނަމަ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ
ލ
މހުންނާ ބައްދަ ު
ތ ދީފައިވީ ނަމަވެސް ބަންދު ީ
ކރާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާ ު
ކން ބައްދަލު ު
ތިއްބަވާ ފަރާތްތަ ު
ލމާތު ދީފައިވެއެވެ .ސްޓޭޝަން ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން
ނުކުރާކަމަށް ބަންދު މީހުން މަޢު ޫ
ބަންދު

މީހުންނާ

ށފައިވާކަން
ދލުކޮ ް
ބައް ަ

ލިޔެކިޔުންތަކުން

ނތްކަން
ފެންނަން ެ

ނ
ކޮމިޝަނު ް

ނ
ބެލިބެލުމު ް

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
6.3.3

ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް ކޮމާންޑްއިން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނުވަތަ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރާ
ޒިޔާރަތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ،އެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނުވަތަ ކަސްޓޯޑިއަލްއާ ޙިއްޞާކުރުމަށާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގެ ބެލެނިވެރި އިދާރާކަމަށްވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ އިންސްޕެކްޓޮރޭޓް ޖެނެރަލް ފުލުހުންގެ
އ ބައިތިއްބާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ،މިފަދަ އިދާރާތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު
ބެލުމުގެ ދަށުން މީހުން ބަންދުގަ ި
ވރެ ބޮޑަށް ބާރު އެޅުމަށް  2016ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް
ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް މިހާރަށް ު
ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 6.4ޑިސިޕްލިނަރީ ޕްރޮސީޖަރސް
6.4.1

އއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު
ނމަ ފުލުހުންގެ ޢާންމު ގަވައިދާ ެ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތެއް ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެ ަ
މލުކުރަން ފެށުމާ
ހންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު)އަށް ޢަ ަ
ނންބަރު ( 34/2020ދިވެހި ފުލު ު
އަޅަމުންގެންދާކަމަށާއި ،ޤާނޫނު ަ
ވ ފަރާތްތަކާމެދު
ގުޅިގެން ކުރީގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖާރސް އަށް ޢަމަލުނުކުރާކަމަށާއި ،ނުކިޔަމަންތެރި ާ
ދމާވާ ހާދިސާއަށް
ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ވަކި އެސް.އޯ.ޕީއެއް މިވަގުތު ނެތްކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެި .
އ ކުރާ ކަމެއްގައި
ދލުކުރާކަމަށާއި ނަސޭހަތްދޭކަމަށާ ި
ނނަނަމަ ގޮޅި ބަ ަ
ރިއާޔަތްކޮށް ގޮޅި ބަދަލުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ފެ ް
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ޖިނާޢީ ކުށެއް ހިމެނޭކަމަށް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ހުށަހަޅައިގެން
ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
6.4.2

ގ
ލން ދީފިނަމަ އެކަމެއް ވަގުތުން ދިވެހި ފުލުހުން ެ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް ތަނުގެ މުދަލަށް ގެއް ު
ދ
ޚިދުމަތަށް ވަކި މައްސަލައެއްގޮތުގައި ހުށަހަޅާކަމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅޭ ހާދިސާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރާކަމަށާއި ،ބަން ު
އ
މނާކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާ ި
ސގެ ތަފްޞީލް ލިޔެކިޔުމުން ހި ަ
މީހާގެ އިވެންޓް ލޮގްގައި ހާދި ާ
މއްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކަމެއް ލޮގް ކުރުމަށްފަހު
ކރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ވަކި ަ
މން ފާހަގަ ު
ބލިބެލު ު
ކޮމިޝަނުން ެ
އެ މަޢުލޫމާތު ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތަށް އެންގިނަމަވެސް އެ މީހެއްގެ އިވެންޓް ލޮގް އަދި ފަރުދީ ފައިލްގައިވެސް
ށ
ލމުން ކޮމިޝަނަ ް
ލބެ ު
ކމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެ ި
ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓަމުންނުދާ ަ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

6.4.3

ހާދިސާތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގައި އެކަން ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް
ހުށަހަޅަނީ އެ މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށްކަމަށާއި ،އެކި ހާދިސާތަކުގައި
ކމާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގައި ޚިދުމަތުގެ އިސް
މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ކަން ަ
އވެއެވެ.
ކމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފަ ި
ލބޭ ަ
ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނު ި

6.4.4

ހ
ލތުކޮށް ބަންދުމީ ާ
ހތްދީ ،މުޢާމަ ާ
ނށް އަނގަބަހުން ނަސޭ ަ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކާގުޅިގެން ބަންދުމީހުން ަ
މއްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި
ށ މަސައްކަތްކުރާކަމަށާއި ،ވަކި ަ
އަދި ޙާލަތު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަ ް
ށ
ނ އިންޓަވިއުކޮ ް
މހުން ާ
ނ ހަރަކާތްތެރިވާކަމަށާއި ،ހާދިސާއާ ގުޅުހުންހުރި ބަންދު ީ
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރު ް
ރކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް
މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކު ާ
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ،މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

6.4.5

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަމަ ޝިފްޓް އިންޗާޖްގެ ހުއްދަ
ހޯދަންޖެހޭކަމަށާއި،

އލް
ކަސްޓޯޑި ަ

އިންޗާޖްއަށް

އެ

ޢލޫމާތު
މަ ު

ށ
ހިއްސާކުރަންޖެހޭކަމަ ް

މުވައްޒަފުން

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

 6.5ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުޞޫލު
6.5.1

މި

ޕޮލިސް

ކަސްޓޯޑިއަލްގެ

ބަންދުގައި

ތބޭ
ި

ހން
މީ ު

ޝކުވާ
ަ

ހުށަހެޅުމަށް

ވަކި

އޞަ
ޚާ ް

ނިޒާމެއް

ނދު މީހަކު ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ ޑިއުޓީ އޮފިސަރުން ގާތުގައާއި
ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާކަމާއި ،ބަ ް
ހޅޭ ޝަކުވާތައް
ހށަ ެ
ކމާއި ،ނަމަވެސް ،މިގޮތަށް ު
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އައި.އޯ)އަށް އެކަމެއް ހުށަހެޅޭނެ ަ
ދކަމާ އަދި މިފަދަ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އެޅުނު ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ޙައްލުކުރުމަށް
ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓަމުން ނު ާ
ވ
ކސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރި ާ
އޓަމުން ނުދާކަން ަ
ކުރެވުނު މަސައްކަތް ލިޔެކިއުމުން ބަލަހަ ް
ވއެވެ.
މން ފާހަގަކުރެވިފައި ެ
ނން ބެލިބެލު ު
ދފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަ ު
ފަރާތްތަކުންނާއި މުވައްޒަފުން ީ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2013ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނު އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  82ވަނަ މާއްދާ ގައި ޤައިދީންގެ ޝަކުވާތަކާއި އެމީހުން އެދޭ ކަންތައްތައް
ކޮށްދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން  82ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންގެ
ޝަކުވާތަކާއި އެމީހުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

18
Aunt

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2013ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނު އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  82ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ނުވަތަ އޭނާ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރު އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން
 82ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ ( )1ގައި ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު މީހަކު ކުރި ޝަކުވާތަކާއި އޭނާ ބޭނުންވި
ކަންތައްތަކާއި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އެޅުނު ފިޔަވަޅުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
އަދި ހަމަ މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ()2ގައި ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު މީހަކު ކުރި ޝަކުވާތަކާއި އޭނާ
ބޭނުންވި ކަންތައްތައް ބަލައި އެކަމާމެދު ނިންމި ގޮތެއް އޭނާއަށް ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންގުން؛
އަދި މި މާއްދާގެ (ނ)ގެ ()3ގައި ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު މީހަކު ކުރި ޝަކުވާއަކީ އޭނާއަށް ޖިސްމާނީ
އަނިޔާއެއް ލިބިގެން ކުރި ޝަކުވާއެއްކަމަށްވާނަމަ ،އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ ފަރުވާ
ވަގުތުން ދިނުމާއި ކޮމިޝަނަރަށް ރިޕޯޓުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
6.5.2

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބޭ ބަންދު މީހުންގެ މައިގަނޑުޝަކުވާތަކަކީ ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ
ފންވަރު ދައްކަމުގެ
ގ ޝަކުވާއާއި ،ކެއުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތީގެ ެ
ށ ބަދަލުކޮށްނުދޭކަމު ެ
ޝަކުވާއާއި ،ރިމާންޑް ޖަލަކަ ް
ނދު މީހުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމަތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިފަދަ ޝަކުވާތައް ބަންދު
ޝަކުވާކަން މުވައްޒަފުންނާއި ބަ ް
މގައި އިސްކޮށް
ޝން ހިންގު ު
ނ ނުދާކަން ސްޓޭ ަ
ލހައްޓަމު ް
ޑކޮށް ލިޔެކިއުމުން ބަ ަ
މީހުންގެ ސެލް ލޮގްގައި ރެކޯ ު
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތއް ބެލިބެލުމުން ާ
އވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިއުން ަ
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފަ ި

6.5.3

ނ
ބނުންވާ ގަނޑާއި ގަލަ ް
ވން ޭ
ށ ސިޓީ ލިޔެ ފޮނު ަ
ނ އިދާރާތަކަ ް
ހނިހެ ް
ބ ފަރާތަތް އެ ެ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތި ޭ
ނދު މީހުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ފޯރުކޮށްނުދޭކަމަށް ބަ ް

6.5.4

ގތެއްގައި ކުރުމަށާ،
ގއިމްކޮށް އެކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ
ކށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމް ާ
ތބޭ ފަރާތްތަ ަ
ބަންދުގައި ި
އ ފަރާތްތައް ކުރާ
ށ އަންގައިެ ،
އ ތިބޭ ފަރާތްތަކަ ް
ގންވާކަން ބަންދުގަ ި
ފރުޞަތު ލިބި ެ
ހށަހެޅުމުގެ ު
އެގޮތުން ޝަކުވާ ު
ޝަކުވާގެ ރެކޯޑް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަލަހައްޓައި ،އެ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި އަދި
ރ
ނންވާ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް  2016ވަނަ އަހަ ު
ރތްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބޭ ު
ތބޭ ފަ ާ
ބަންދުގައި ި
ށ ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ
ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަ ް
ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 6.6ބަންދުގައިވާ މީހުން ގިންތިކުރުން
6.6.1

މ
ތނެއްކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ި
ދގައި ބައިތިއްބާ ަ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރަށް މީހުން ބަން ު
ގ
ކށްފައިވާ ކުށު ެ
ތކަށް މީހުން ލުމުގައި ،އެ މީހަކު ޮ
ތނުކުރާކަމަށާއި ،ގޮޅި ަ
މހުން ގިން ި
ށ ގެނެވޭ ީ
ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދަ ް
ނ
ތރިވާ ފަރާތްތަކު ް
ބާވަތައް ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮޅިތަކަށް މީހުން ނުލާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަކް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތް ެ
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
ސްޓެންޑާޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯ ދަ ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަސްގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި
ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާއިރު ،ޤައިދީންކުރެ އެކި ގިންތީގެ ޤައިދީން ބައިތިއްބަންވާނީ ވަކިވަކި
ޖަލުތަކުގައިކަމަށާއި ،ނުވަތަ އެއް ޖަލެއްގެ ވަކިން ހުންނަ ބައިތަކުގައިކަމަށާއި ،މިގޮތުން ގިންތި
ކުރުމުގައި ޤައިދީންގެ ޖިންސަށް ،އުމުރަށް ،ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ،ބަންދު ކުރުވުނު ސަބަބު ނުވަތަ
ބަންދުގެ ބާވަތަށާއި އަދި ޤައިދީއަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާގެ ބާވަތަށް ބަލަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކުރެއެވެ.

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

did
19

އަދި މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ދަރަނި ނުދައްކައިގެންނާއި އެހެނިހެން މަދަނީ ކުށުގެ އަދަބެއްގެ
ގޮތުން ޖަލު ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ޖިނާއީ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ޖަލު ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން
ތިބެން ޖެހޭނީ ވަކިވަކިންކަމަށް ބަޔާންކުރެއެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2013ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނު އަށް  1ވަނަ
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  56ވަނަ މާއްދާގައި ޤައިދީންނަށް ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ދަރަޖަ
ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން (ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ ކޮންމެ
ޤައިދީއަކުވެސް އެމީހަކު ޖަލުގައި ބަންދުކުރާތާ  )21އެކާވީސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޤާނޫނުގެ
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކަށް ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ދަރަޖަ ކަނޑައަޅައި ،އެގޮތުން
ކަނޑައެޅޭ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ދަރަޖައާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކު ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި
ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ހަމަޖައްސަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
6.6.2

މތުކުރެވޭ ކުށުގެ
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ގޮޅިތަކުގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު ތުހު ަ
ބާވަތާއި ،ޖިންސަށާއި އުމުރަށް ބަލައި ވަކި އުޞޫލަކުން ގިންތިކޮށް ،މިކަމުގެ ތަފްޞީލް ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުމަށް
ނން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ
 2016ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަ ު
ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 6.7އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ
6.7.1

މށް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ
ރޙައްދުތަކުގެ މޯވްމަންޓްތައް ބެލު ަ
ނ ބައިތިއްބާ ބަލަހައޓާ އެކި ސަ ަ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުމީހު ް
ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިހުރިކަމާއި އެގޮތުން ،ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިތަކާއި،

ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބޭރާއި ،އެރެސްޓޭޝަން އަދި

ނ
ރިސެޕްޝަން ސަރަހައްދު ފެންނަގޮތައް ސީ.ސީ.ޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމު ް
ތށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ގޮޅިތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ކެމެރާތަކަށް ގޮޅިތެރޭގައި ހުންނަ ފާޚާނާގެ އެތެރެ ނުފެންނަގޮ ަ
ސިސްޓަމްއިން ބްލޮކްކޮށްފައިވާކަން މުވައްޒަފުންނާއި،

ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި

އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ

ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޖުމްލަ
ބލުމުން ާ
ނނާއި ކޮމިޝަނުން ބެލި ެ
ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
( 29ނަވާވީސް) ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ޒިޔާރަތްކުރިއިރު ހުރިކަމާއި ،ހުރިހާ ކެމެރާތަކެއްވެސް ރަނގަޅަށް
އވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފަ ި
ޝނުން ބެ ި
މަސައްކަތްކުރާކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމި ަ
6.7.2

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހުރި ކެމެރާތަކަކީ 'ރޮޓޭޓިންގ' ކެމެރާތަކެއް ނޫންކަމަށާއި 'ފިކްސްޑް' ކެމެރާތަކެއްކަމަށް
ޓ ސަރަޙައްދުތަކުގެ
އވެ .ކޮންމެ ޑިއުޓީ ޕޯސްޓެއްގައި އެ ޕޯސްޓަކުން ބަލަހައް ާ
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެ ެ
ގ
މށާއި ،މުޅި ކަސްޓޯޑިއަލް ެ
ގތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަ ަ
މޫވްމަންޓްތައް ބެލުމަށް ހުންނަ ކެމެރާތަކުގެ ލައިވް ފީޑް ބެލޭ ޮ
ތރޭގައި އެކަމަށް
މގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެރެސްޓޭޝަން ސްޓޭޝަންގެ ެ
ކެމެރާތަކުގެ ލައިވް ފީޑް ބެލު ު
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ

ވަކި

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތަނެއްގައިކަން

މުވައްޒަފުން

ދީފައިވާ

މަޢުލޫމާތުންނާއި

ނ
ކޮމިޝަނު ް

ނ
ބެލިބެލުމު ް

ތށް
ރތަކުގެ ފީޑް ނުފެންނަގޮ ަ
ގޅިތަކުގެ މޫވްމަންޓް ފެންނަ ކެމެ ާ
އަންހެނުންގެ ޮ

ނ
އ އިދާރާއިންކަމަށް މުވައްޒަފު ް
ނ ފުލުހުންގެ މަ ި
ހންނާ ީ
ބލެން ު
އ ފީޑް ދެން ެ
ހައިޑްކޮށްފައިހުންނަކަމަށާއިެ ،
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
6.7.3

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ހުރިހައި ސީ.ސީ.ޓީވީ ކެމެރާތަކުގެ މޫވްމަންޓްތައް ބެލުމަށް ޑިއުޓީގައި ސިވިލް މުވައްޒަފެއް
ފތާ ވެފައިވާކަމަށާއި ،އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަނީ ސަރުކާރުގެ
މަސައްކަތްކުރަން ފަށާފައިވާތާ ( 2ދޭއް) ހަ ް
ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު  8:00ން ހަވީރު 16:00އަށްކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލުމާތުދީފައިވެއެވެ .މި ތަނުގައި
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ގއި މި ތަނުގެ ޑިއުޓީގައި މިކަމަށް ޚާއްޞާވެ
އެންމެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުމާއި ހުރިހާ ވަގުތެއް ަ
މުވައްޒަފަކު ނެތުމަކީ ޑިއުޓީ ޕޯސްޓްތަކުގައި މުވައްޒަފުން މަދުއިރު ދިމާވާ ކަންކަމަށް ވަގުތުން އިޖާބަދިނުމަށާއި،
ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަންކަން ވަގުތުން ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުމެއްކަން މުވައްޒަފުން
ނ
ހ ީ
ގ ޑިއުޓީގައި ތިބެންޖެ ެ
ވގުތުތަކުގައި މި ތަނު ެ
މވައްޒަފު ޑިއުޓީގައި ނުހުންނަ ަ
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .ސިވިލް ު
އވެ.
ކަސްޓޯޑިއަލް ޝިފްޓް ޑިއުޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެ ެ
6.7.4

އ ރޫމް ހުންނަ
ނޓަވި ު
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއް ކަވަރުވާގޮތަށް ކެމެރާ ނެތްކަމަށާއި އެގޮތުން އި ް
ވރުވާގޮތަށް ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި
ސަރަހައްދު މިހާރު ހުރި ކެމެރާތަކުން ކަވަރުނުވާކަމަށާއި ،އެތަން ކަ ަ
މގައި އިސްކޮށް
ށދާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގު ު
އެކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރިއަ ް
މވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ު

6.7.5

އޓޭކަމަށާއި އެއަށްވުރެ އިތުރު
ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާތަކުގެ ޕްލޭ ބެކް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ( 3ތިނެއް) ދުވަހަށް ބެހެ ް
ށ މުވައްޒަފުންގެ
ލޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް (ޓީ.ޑީ)އިން ކަމަ ް
ލނީ ހެޑް އޮފީހުގެ ޕޮލިސް ޓެކްނޮ ޮ
މުއްދަތުގެ ޕްލޭބެކް ރެކޯޑިންގ ބެ ޭ
މތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫ ާ

6.7.6

ތއް ފާހަގަކުރެވި
ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާތަކުގެ ފީޑްބެކް ބެލުމަށް ވަކި މުވައްޒަފެއް މަސައްކަތްކުރަން ފެށުމުން ،އެ ފަރާ ަ
އ
ހޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަން މައި އޮފީހާ ގުޅިގެން ބަދަލުތަ ް
އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުށަ ަ
ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން އެރެސްޓޭޝަން އޭރިޔާގެ ބޭރުގައި ހައްޔަރަށް ގެންނަ މީހުން ބައިތިއްބާ ތަނުގައި
ލނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް މުވައްޒަފުން
ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެތަނުގެ ހުރިހައި މޫވްމަންޓްތައް ބެ ޭ
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

6.7.7

ރ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮޓަ ި
ސަރަހައްދުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ނެތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްކަމަށް ސްޓޭޝަން ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް
ލމާތުދީފައިވެއެވެ.
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢު ޫ

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން

ގން އެއްވެސް ހާލަތަކާ ގުޅިގެން މި
ފށި ެ
ދމަތާ ހިއްސާކުރާ ދުވަހުން ެ
ހންގެ ޚި ު
 .2މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލު ު
ރވޭ
ކަސްޓޯޑިއަލް ގޮޅިތަކާއި އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތަކުގެ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާތަކުން މޮނިޓަރ ނުކު ެ
ނ
ތއް މޮނިޓަރކުރާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި އެކަން ލިޔެކިޔުމު ް
ހާލަތްތަކުގައި އެ ސަރަހައްދު ަ
ބެލެހެއްޓުން.
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7

 .7ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް
 7.1ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުން

7.1.1

އދުގައިވާ ގޮތުގެ
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޢާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފުލުހުންގެ ޢާންމު ޤަވާ ި
ލވުން ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް
މަތިންކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،ބައްދަ ު
އެދި ބައްދުކުރަން ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ ( 3ތިނެއް) ދުވަސް ކުރިން އެކަމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުން
ށ މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދު މީހުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައިދޭކަމަ ް

7.1.2

ވސް ޢާއިލާތަކަށް
އ މެދުކަނޑާލާފައިވާކަމާއި ،ނަމަ ެ
ތ ގުޅިގެން ޢާއިލީ ބައްދަލުވުންތަ ް
ކޯވިޑް19-ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަ ާ
ނ ހަފްތާއަކު 1
ދ ީ
އލީ ބައްދަލުވުމުގެ ފޯނުކޯލު ެ
ހރުވެސް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށާއި ،ޢާ ި
ތ މި ާ
ފޯނު ކޯލްކުރުމުގެ ފުރުޞަ ު
އ
ހންނާއި މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާ ި
(އެކެއް) ދުވަހު ( 7ހަތެއް) މިނިޓުގެ ކޯލެއްކަމަށް ބަންދުމީ ު
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަގަ ު
ކޮމިޝަނުން ބެ ި

7.1.3

ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމު ޙާލަތުގައި ހަފްތާއަކު ( 1އެކެއް) ފަހަރު ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރަށް ދޭކަމަށް
ހން މަޢުލޫމާތު
މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދު މީ ު

ލތުގައި ޢާއިލީ
ދީފައިވެއެވެ .މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނޫނީ ޢާންމު ޙާ ަ

ވއްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ހފަހައްޓާކަން މު ަ
ބައްދަލުވުން ނު ި
7.1.4

ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމުގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރި ކުރެވޭކަމަށާއި ،ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ބައްދަލުވުން
ހިނގާ ސަރަހައްދުގައި އަޑުނުއިވޭ ހިސާބުގައި ސުޕަވައިޒްކުރުމަށް މުވައްޒަފެއް ހާޒިރުވެ ހުންނަކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
ލ
މހުންނަށް ޢާއި ީ
ބންދު ީ
އެއްވެސް ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމެއް ރެކޯޑުނުކުރާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެަ .
ވ
ނ މުވައްޒަފުން ދީފައި ާ
އ ބަންދު މީހެއްގެ ލޮގްގައި ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓާކަ ް
ދނުމަށްފަހު ެ
ބައްދަލުވުން ި
ރވިފައިވެއެވެ.
ނށް ފާހަގަކު ެ
ބލިބެލުމުން ކޮމިޝަ ަ
މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ެ

7.1.5

އ
ދނީ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނަ ހުސް ޖާގައިކަމަށް ބަންދު މީހުންނާ ި
ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެން ަ
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

 7.2ވަކީލު ބައްދަލުކުރުން
7.2.1

ށ
އޞޫލާ އެއްގޮތަ ް
ތންކަމަށާއިު ،
އދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
މ ޤަވާ ި
ލހުންގެ ޢާއް ު
ނތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފު ު
ވަކީލު ބައްދަލުވު ް
ކސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ
މން އެކަން ހަމަޖައްސައިދޭކަމަށް ަ
ށ އެދު ު
ފޯމު ފުރައި ބައްދަލުވުމަ ް
އވެއެވެ.
މތުދީފަ ި
އދި ބަންދު މީހުން މަޢުލޫ ާ
ފަރާތްތަކުންނާއި މުވައްޒަފުން ަ

7.2.2

ނ ރައްޓެހިންނަށް
ވަކީލު ކޯލު ދިނުމުގައި ފުރަތަމަ ކޯލަށް އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް އެ ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދޭކަމަށާއި ،އެގޮތު ް
ގުޅުމަށްވެސް މިކޯލު ދެވޭކަމާށާއި ،ރައްޓެހިން މެދުވެރިކޮށް ބައެއް ބަންދުމީހުން ވަކީލު ހަމަޖައްސާކަމަށާއި ،ވަކީލު
ދލުކުރުމަށް އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ "ވަކީލް ފޯމު"
ލ ބަންދު މީހާއާއި ބައް ަ
ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުގައި ،ވަކީ ު
ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް

ކަސްޓޯޑިއަލް

ހިންގުމުގައި

އިސްކޮށް

ހަރަކާތްތެރިވާ

އ
ފަރާތްތަކުންނާ ި

މުވައްޒަފުން

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
7.2.3

ކރާކަމަށާއިޯ ،
ކ ުލ
ނބަރުތޯ ޔަޤީން ު
ހ އެދުމުން ވަކީލު ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ދީފައިވާ ނަ ް
މ ާ
ވަކީލާއި ގުޅައިދިނުމަށް ބަންދު ީ
ނ ާވ ަ
ކ ުލ ެދ ިވ ަފ ިއ ު
ނ ަގ ިޑޯ ،
ނ ުމ ު
ެދ ުވ ު
ނ
ނ ަމ ،އެ ސަބަބު ސިސްޓަމުގައި ރެކޯޑްކުރާކަން މުވައްޒަފު ް
ނ ަގ ިޑ ާއ ިއި ،
އވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފަ ި
ޝނުން ބެ ި
ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމި ަ

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

dim

22

7.2.4

ޓޑިއަލްގައި ހުރި
ދނުމަށް މި ކަސް ޯ
ދނުމާއި ވަކީލު ބައްދަލުވުން ި
ނދަނީ ފޯނުކޯލު ި
ނ ކުރިއަށް ގެ ް
ވަކީލު ބައްދަލުވު ް
ކޮޓަރީގައިކަމަށާއި ،މިތަނަކީ އެއަރ ކޮންޑިޝަން ކޮށްފައިވާ ޖާގައިގެ ގޮތުން ބޮޑު ސާފުތާހިރުތަނެއްކަން މި
ނ
ލބެލުމު ް
ނން ބެ ި
ނނައި ކޮމިޝަ ު
ދފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
ތތަކުން ީ
ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާ ް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

7.2.5

ވސް ވަކީލު ކޮންމެ
ފރުޞަތު އޮންނަކަމަށާއި ،ނަމަ ެ
ދލުކުރުމުގެ ު
ކޮންމެ ދުވަހެއްގައިވެސް ވަކީލަށް ބަންދުމީހާއާއި ބައް ަ
ފމު ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ސިސްޓަމްގައި އަޕްލޯޑްކޮށްފައި
ފމު ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށާއި ،މި ޯ
ފަހަރަކު ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި ޯ
ވ ދުވަހު ފޯމު
ނން ާ
ބއްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ބޭ ު
ނންވެއްޖެ ޚާލަތުގައި ަ
ރން ބޭ ު
ހުރިކަމާއި ،ވަކީލާ ބައްދަލުކު ަ
ކ
ހުށަހެޅުމުންވެސް އެ ދުވަހު ބައްދަލުވުން ދިނުމަށް ފޯމު ޕުރޮސެސް ކުރާކަމަށާއި ،ވަކީލު ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ވަ ި
އ ހަމަޖެއްސުމަށް
ގ އިންތިޒާމްތަ ް
ޅމުން ބައްދަލުވުމު ެ
ގތުގައި ފޯމު ހުށަހެ ު
މން ފަހު ވަ ު
މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނެތު ު
ށ ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ
ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާކަމަ ް
ރވިފައިވެއެވެ.
ނށް ފާހަގަކު ެ
ބލިބެލުމުން ކޮމިޝަ ަ
މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ެ

7.2.6

ޤާނޫނީ ވަކީލާއެކު ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބައިވެރި ނުކުރާކަމަށާއި ،ވަކީލު
ބައްދަލުވުމަކީ ހަމައެކަނި ވަކީލާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތެއްކަމަށާއި ،ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުން ވަކީލު
ހލަ ޚާދިސާތައް
ތށް ބައެއްކަ ަ
ރތްތައް ހިމެނޭ ގޮ ަ
ނނަ ފަ ާ
ވކީލު ބައްދަލުވުމަށް އަ ް
ބައްދަލުވުން އަޑުނާހާކަމަށާއިަ ،
ނނަ ފަރާތްތައްވެސް 'ޕެޓް ސަރޗް' ކުރާކަމަށާއި،
ދލުވުމަށް އަ ް
މން ވަކީލު ބައް ަ
ހންކަ ު
ހިނގާފައިވާކަމަށާއި ،އެ ެ
މވެސް ވަކީލަށް
ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ވެއްދުން މަނާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ހިފަހައްޓާކަމަށާއި ،ނަ ަ
ގ ސިސްޓަމްގައި
ދ ދޭކަމަށާއި' ،ޕެޓް ސަރޗް' ކުރި ފަރާތާގެ ތަފްޞީލު ކަސްޓޯޑިއަލް ެ
ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ވަނުމުގެ ހުއް ަ
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނން ބެލިބެލު ު
ރެކޯޑުކުރާކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަ ު

7.2.7

ކރިއަށްގެންދަނީ
ތތަކަށް ވަކީލުންގެ ބައްދަލުވުން ު
ކޯވިޑް19-ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާ ް
ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށްކަން މުވައްޒަފުންމަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

7.2.8

ފރިހަމަކޮށް ބަންދު
ވަކީލް ބައްދަލުވުމާގުޅޭ ވަކި ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި ،ބައްދަލުވުން ދިނުމަށްފަހު އެ ފޯމް ު
ކން ލިޔެކިޔުންތައް
މީހާގެ ފައިލްގައި ހިމަނައި ސިސްޓަމް ރެކޯޑްގައިވާ އެ މީހެއްގެ ލޮގްގައި ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާ ަ
ކރެވިފައިވެއެވެ.
މން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ު
ބެލިބެލު ު

7.3
7.3.1

ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ދމުގެ ކުރިން އެ
ދ މީހާ ގޮޅިއަށް ވެއް ު
ނގޮތް ބަން ު
ދ ެ
ނ ކޯލް ފޯރުކޮށް ޭ
ފރާތްތަކަށް ފޯ ު
ތބޭ ަ
ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ި
ރވިފައިވެއެވެ.
ނށް ފާހަގަކު ެ
ބލިބެލުމުން ކޮމިޝަ ަ
މީހަކަށް ދެވޭ އިގުރާރު ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ެ

7.3.2

ނ ކޯލެއް ދޭކަން
ފހަރު ( 7ހަތެއް) މިނިޓްގެ ފޯ ް
ނނަށް ހަފްތާއަކު ( 1އެކެއް) ަ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދު މީހު ް
ނ
އވާ މަޢުލޫމާތު ް
ނ ދީފަ ި
ބންދު މީހު ް
އޒަފުންނާއި ަ
ހންގެ ޕެކޭޖްގައިވާ ލިޔުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ،މުވަ ް
ބަންދު މީ ު
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

7.3.3

ނ
ބތްވާ ޤައުމުގައި ތިބޭ އެމީހެއްގެ ޢާއިލާއަށް ފޯނު ް
ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ބިދޭސީންނަށް އެ މީހަކު ނިސް ަ
ގުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީފައިވާކަމާއި ،ޒިޔާރަތްކުރިއިރު މި ސްޓޭޝަންގެ ބަންދުގައި ހުރި ބިދޭސީ މީހާއަށްވެސް
އޭނާގެ ޤައުމުގައި ތިބި އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ( 1އެކެއް) ފަހަރު ( 7ހަތެއް) މިނިޓްގެ ފޯން ކުރުމުގެ

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

dat

23

ނނާއި ލިޔެކިޔުންތައް
ޢލޫމާތު ް
ރތުން ލިބިފައިވާ މަ ު
ހންގެ ފަ ާ
ފުރުޞަތު ދީފައިވާކަން މުވައްޒަފުންނާއި ،ބަންދު މީ ު
ކރެވިފައިވެއެވެ.
މން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ު
ބެލިބެލު ު
7.3.4

ބިދޭސީއެއް ބަންދުކޮށްފިނަމަ ،އެ ބިދޭސީއަކާ ގުޅޭ އެމްބަސީއަށް ގުޅައިދޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް
ލމާތުދީފައިވެއެވެ.
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢު ޫ

7.3.5

ލގްގައި ރެކޯޑްކޮށް
ނ ކޯލް ދިނުމަށްފަހު އެކަން ސިސްޓަމްގައިވާ އެ ބަންދު މީހެއްގެ ޮ
ރތްތަކަށް ފޯ ު
ބަންދުގައި ތިބޭ ފަ ާ
ފނު ނަންބަރާއި،
ކރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،ގުޅި ޯ
ފހަގަ ު
މން ކޮމިޝަނަށް ާ
އ ބެލިބެލު ު
ނދާކަން ލިޔެކިޔުންތަ ް
ބަލަހައްޓަމު ް
ހއާ ހުރި ގުޅުމާއި ،ގުޅި ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ކޯލްގައި ހޭދަވި ވަގުތުގެ އިތުރުން ކޯލް
ޤައުމު ،ގުޅި ފަރާތާ ބަންދު މީ ާ
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނން ބެލިބެލު ު
ދީފައިވާ މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަ ު

7.3.6

ށ ފޯނު ކޯލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު އެ މަޢުލޫމާތުވެސް ސިސްޓަމްގައިވާ އެ މީހެއްގެ
ބަންދު މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަ ް
ނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
މ ް
ނދާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލު ު
ލޮގްގައި ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަމު ް

7.3.7

ނ ކިޔުމަށް ފޮތް ފަދަ ތަކެތި ޢާންމުކޮށް ނުދޭކަމާ މިފަދަ ތަކެތި ފޯރުކޮށް ދިނުމުން
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުމީހު ް
ކރާކަމާ ނަމަވެސް ބައެއް ގޮޅިތަކުގައި މުސްހަފް
ދމީހުން ބިޑިތައްޔާރުކޮށް ބޭނުން ު
ކަރުދާސްތައް ވީދައިގެން ބަން ު
ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހު ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

7.3.8

ހންމު ކަންކަމުގެ
ހލުގަޔާއި ،ދުނިޔޭގައި ހިނގާ މު ި
ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ބަންދުކުރާ މީހުންނަށް ،ދިރިއުޅޭ މާ ަ
ނސް
ހންނަ ޫ
ރވުމަށް ،ޢާންމުކޮށްފައި ު
މަޢުލޫމާތު ލިބިދީ ،އަހުލުވެރިކު ު

މަޖައްލާ އަދި ފޮތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް

ހަމަޖެއްސުމަށް  2016ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި
ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 7.4ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުން
7.4.1

ގއި ޢަމަލުކުރާނެ
ފއި ތިބޭ ފަރާތްތައް ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރުމު ަ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުކޮށް ަ
ގއި ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް ވަކި ޚާއްޞަތަނެއް
ވަކި އުޞޫލެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ނެތްކަމާއި ،މި ކަސްޓޯޑިއަލް ަ
މށް ކަސްޓޯޑިއަލް
ބ ފަރާތްތައް ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް ނުނެރޭކަ ަ
ނެތްކަމާއި ،މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުކޮށްފައި ތި ި
މންވަނީ
ނން ބެލިބެލު ު
ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަ ު
ވހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު)ގެ 65
ނބަރު ( 14/2013ދި ެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިކަމަކީ ޤާނޫނު ނަ ް
ކރަމެވެ.
ވ ކަމެއްކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަ ު
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ތަޢާރުޒްވާގޮތަށް ހިމަނާފައި ާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު) އަށް  1ވަނަ
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  65ވަނަ މާއްދާގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެހެން ގޮތަކަށް
ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު ،ސަލާމަތީ ގިންތީގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ ޤައިދީންނާއި،
މަސައްކަތްކުރާ ޤައިދީން ފިޔަވައި އެނޫން ޤައިދީން ދުވާލަކު މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރަށް
މޫސުން

ތަންދޭނަމަ

ކަސްރަތުކުރުމަށްޓަކައި

އޭނާ

ބަންދުކޮށްފައިވާ

ތަނުން

ބޭރަށް

ނެރެންވާނެއެވެ .އަދި ސަލާމަތީ ގިންތީގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ ޤައިދީން،
ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަސްރަތުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ
ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނުން ބޭރަށް ނެރެންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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7.4.2

މި

އ
ބަންދުގަ ި

ކަސްޓޯޑިއަލްގެ

ތިބޭ

ތތައް
ފަރާ ް

ހިނގާ

ކަސްރަތު

ކުރުމަށް

ގޮޅިން

ވ
ނުނެރެ ޭ

ބޭރަށް

ދ މީހާ ބަންދުގައި
ސަބަބުތަކުގެތެރޭގައި ،މުވައްޒަފުން އެ ވަގުތެއްގައި ޑިއުޓީގައި ތިބޭ ޢަދަދު މަދުވުމާއި ،ބަން ު
މ ނިންމުންތައް
ނން ާ
ނނެރުމަށް ި
ގ ކަސްރަތު ކުރުމަށް ގޮޅިން ބޭރަށް ު
ވތުން ހިނ ާ
ބަހައްޓާފައިވާ މައްސަލައިގެ ބާ ަ
ހިމެނޭކަން

ކަސްޓޯޑިއަލް

އިސްކޮށް

ނގުމުގައި
ހި ް

ހަރަކާތްތެރިވާ

ފަރާތްތަކުންނާއި

މުވައްޒަފުން

ދީފައިވާ

ބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނން ެ
މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަ ު
6.7.8

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ހުންނަ ކޮންމެ ބަންދު މީހަކަށް ދުވާލަކު މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރަށް މޫސުން
ށ
ތަންދޭނަމަ ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދިނުމާއި ،އެކަން ލިޔެކިޔުމުން ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަ ް
ހަމަޖެއްސުމަށް  2016ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި
ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 8ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް:
 8.1ޞިއްޙީ ޚާލަތު
8.1.1

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ވަކި މެޑިކަލް ފައިލެއް ހަދާފައިވާނުވާކަމަށާއި ،މިފަދަ
މަޢުލޫމާތުތައް ރައްކާކުރަނީ ސިސްޓަމްގެ ސެލްލޮގްގައިކަން ކަސްޓޯޑިއްލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ
ފަރާތްތަކުންނާއި

ނ
މުވައްޒަފު ް

ދީފައިވާ

މަޢުލޫމާތުންނާއި

ލިޔެކިޔުންތައް

ބެލިބެލުމުން

ކޮމިޝަނަށް

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
8.1.2

ތރޭގައި މެޑިކަލް
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޞިއްޙީ ކަންކަންކުރުމަށް ( 8އަށެއް) މުވައްޒަފުން ތިބިކަމާއި ،މީގެ ެ
އިންޗާޖްވެސް

ހިމެނޭކަން

ޞިއްޙީ

ކަންކަމުގައި

ހަރަކާތްތެރިވާ

މުވައްޒަފުން

އވާ
ދީފަ ި

ނ
މަޢުލޫމާތު ް

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
8.1.3

ޞިއްޙީ ބައިގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ( 4ހަތަރެއް) ދަންފަޅިއަށް ބަހާލައިގެން މަސައްކަތްކުރާކަމަށާއި،
އެގޮތުން ކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްގައި ( 1އެކެއް) މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
އ
އވެއެވެ .މިގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު ބަންދު މީހެ ް
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފަ ި
ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދާންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ކޮންމެ ބަންދު މީހަކަށް ( 2ދޭއް) މުވައްޒަފުން ހުންނަންޖެހޭއިރު ޞިއްޙީ
ވ
ޢމަލުނުކުރެވޭކަންވެސް މި ފަރާތްތަކުން ދީފައި ާ
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެގޮތަށް ަ
މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުންވެސް ކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްގައި އެންމެ މުވައްޒަފެއް މަސައްކަތްކުރާއިރު
މށްފަހު ޑޮކްޓަރު ލިޔެދޭ ބޭސްތައް ނެގުމަށްވެސް ދާންޖެހެނީ އެ މުވައްޒަފުކަމުން
ބަންދު މީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކު ަ
އެވަގުތުތަކުގައި މެޑިކަލް ބައިގައި އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނަ ޙާލަތްތައްވެސް ގިނައިން ދިމާވާކަން މި ފަރާތްތަކުން
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

8.1.4

އ
މ ކައިރިން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށްވެފަ ި
ނދު މީހުންނާ އެން ެ
ޞިއްޙީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ބަ ް
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޑިއުޓީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނާއި ޞިއްޙީ ބައިގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް
ނވާ ކަމެއްކަމަށް
ރިސްކް އެލަވަންސް ނުލިބޭކަމީ މިފަދަ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ޝައުގުވެރި ު
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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8.1.5

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބޭ ބަންދު މީހުންގެ ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން މަދުކަމާއި ،ޞިއްޙީ
ވ
ގ ރޮނގުން ބޭނުން ާ
ވސީލަތްތަކާއި ،ކުރާ މަސައްކަތު ެ
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ަ
ޢލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ހންތައް ހުރިކަން މުވައްޒަފުން މަ ު
ތަމްރީންތައް ލިބުމުގައި ގޮންޖެ ު

8.1.6

ގއި ( 3ތިނެއް)
ޞިއްޙީ ބައިގައި އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަކި ކޮޓަރިއެއް ހުރިކަމާ އެގޮތުން މި ތަނު ަ
އޙީ ލިޔެކިއުންތައް
ނހުރި ޞި ް
ހންނާ ގުޅު ް
ވ ގޮތަށް ހުރިކަމާއި ،މި ބައިގައި ބަންދު މީ ު
މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރެ ޭ
ނ
ލބެލުމު ް
ނން ބެ ި
އ ކޮމިޝަ ު
ފއިވާ މަޢުލޫމާތުންނާ ި
ތތަކުން ދީ ަ
ލހައްޓާކަން މި ފަރާ ް
ވަކި ކަބަޑެއްގައި ރައްކާކޮށް ބަ ަ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

8.1.7

އ
ލތްތަ ް
ބނުންވާ ޢާ ާ
އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަކިތަނެއް ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް މަސައްކަތްކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ޭ
ގ
ނންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކަކީ ވަރަށް ދުވަސްވެފައިވާ ހުރި ސިސްޓަމްތަކަކަށް ވުމު ެ
ނެތްކަމާއި ،މިހާރު ބޭ ު
ސަބަބުން

ތކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން
މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަތިވާކަމަށް ޞިއްޙީ ކަންތައް ަ

މަޢުލޫމާތު

ދީފައިވެއެވެ.
8.1.8

ރ ބޭރުފުށުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ
ނދު މީހުންގެ ތެރެއިން ގެންނަ އި ު
މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެންނަ ބަ ް
ލބިފައިވާ ބަންދު މީހެއްނަމައާ އަދި ބޮޑު ބައްޔަކަށް ބޭސް ފަރުވާކުރާ މީހެއްނަމަ އެ މީހަކު އިންދިރާ
ނިޝާންތަކެއް ި
ގަނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް (އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް) ނުވަތަ ނޫސަންދަ ކްލިނިކަށް ގެންގޮސް ވަގުތުން ޑޮކްޓަރަށް
ދައްކައިދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން ދމަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .ބަންދު މީހުން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ގެންގޮސް ޑޮކްޓަރަށް
އ
ނ އިރުތަކެއް ވަންދެ ް
ދ މީހާ ބިޑިއަޅުވާފައި އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ގި ަ
ހދަވާކަމާއި ،ބަން ު
ދެއްކުމުގައި ގިނަ ވަގުތު ޭ
ނ
ބައިންދަންޖެހޭކަމާއި ،މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޑޮކްޓަރެއް މަސައްކަތްކުރާނަމަ މިގޮތަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަނުވެ ،ވަގުތު ް
ދ މީހުން ޚާއްސަ
ދފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ބަން ު
ބަންދު މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެކަން މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ީ
ނ
ޕއިންޓްމަންޓް ލިބުމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވާކަންވެސް މި ފަރާތްތަކު ް
ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް އެ ޮ
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

8.1.9

މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ މީހަކު ބަންދު ކުރުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންނަ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށްވެފައި ،ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް
ކ
ބންދު މީހުންނަ ީ
ކސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެންނަ ގިނަ ަ
ށވެފައި ،މި ަ
ނ ގެންނަ ތަނަކަ ް
މހު ް
ގިނަ އަދަދަކަށް ބަންދު ީ
ހން
ދ މީހުން އެ ެ
ބން ު
ނނަށްވެފައިަ ،
ގންނަ މީހު ް
ގ އަދި މަސްތުގެ ޙާލަތުގައި ެ
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކު ަ
ލހައްޓަނީ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ކަމަށްވެފައި ،މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި
ދން ދޫކުރަންދެން ބަ ަ
ކަސްޓޯޑިއަލްއަކަށް ނުވަތަ ބަން ު
ހންކަން ޞިއްޙީ
ގންޖެ ު
ސއްކަތްނުކުރާކަމީ މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޮ
ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ނަރުހެއް މަ ަ
ކަންތައްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ޙލަތްތަކުގައާއި،
ހންޖެހޭ ާ
ދނުމުގައާއި ،އިންޖެކްޝަނެއް ޖަ ަ
ނށް ބޭސް ި
ތބޭ މީހުން ަ
 8.1.10މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ި
ހ
ރވާއެއް ދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ބަންދު މީހާ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެނެއުމަށްފަ ު
ބަންދު މީހާއަށް ވަގުތުން ފަ ު
ބލުމަށްވެސް ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި
ޞިއްޙީގޮތުން ބަލާކަންތައްތައް ެ
ފއިވެއެވެ.
ތދީ ަ
އކަން މި ފަރާތްތަކުންމަޢުލޫމާ ު
ނެތުމަކީ ދިމާވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެ ް
ށ
މސްތުގެ ޙާލަތުގައިތިބޭ އިރު ގެންނަ މީހުންނަ ް
 8.1.11މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެންނަ ގިނަ ބަންދު މީހުންނަކީ ަ
ބލާ މޮނީޓަރކުރުމަށް ބާއްވާނެ ވަކި ޚާއްސަތަނެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ނެތްކަން
ވީހިނދު އެފަދަ މީހުން ގާތުން ަ
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ާ
ނނާއި ކޮމިޝަނުން ބެ ި
މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް

ޔރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒި ާ

put

26

ބ އޮފިސަރުންގެ
 8.1.12މި ކަސްޓޯޑިއަލް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ބޭނުންވާނަމަ ޑިއުޓީގައި ތި ޭ
އފިސަރުން ޓޯކީ މެދުވެރިކޮށް ޞިއްޙީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާކަމަށް
ގާތުގައި ބުނާނެކަމާއި ،ޑިއުޓީ ޮ
ދފައިވެއެވެ.
ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ީ
ކމާއި ،އެގޮތުން،
ބލަހައްޓާ ަ
ޔކިއުންތައް ރަނގަޅަށް ަ
މހުންގެ ޞިއްޙީ ލި ެ
ދށް ގެންނަ ީ
 8.1.13މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ބަން ަ
ޓ
ފހު ބަލަހައް ާ
ދ މީހުންނަށް ބޭސް ދިނުމަށް ަ
އކުމަށް އެދޭއެދުންތަކާއި ،ބަން ު
ބަންދު މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެ ް
ނ އެހެން ތަނަކަށް ނުވަތަ ދޫކުރާއިރު އެ ބަންދު މީހެއްގެ ޞިއްޙީ ލިޔެކިއުންތައް
ލިޔެކިއުންތަކާއި ،ބަންދު މީހު ް
ހަވާލުކުރާގޮތުގެ

ލިޔެކިއުންތައް

ރަނގަޅަށް

ބަލަހައްޓާފައިވާކަން

ލިޔެކިއުންތައް

މން
ބެލިބެލު ު

ށ
ކޮމިޝަނަ ް

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނ އަދި
މގެ ގޮތުން ާ
ނ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އަދާކުރާ ޒިން ާ
ހންނާ އެންމެ ކައިރި ް
މ ު
 8.1.14މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދު ީ
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ދިމާވާ އެކިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ޙައްލު ހޯދައި ދިނުމަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މުވައްޒަފުންގެ
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކޮށް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ހަރާކާތެއް ކުރިއަށް ނުގެންދާކަން
ކ
ނނާ އެންމެ ކައިރިން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަ ީ
މުވައްޒަފުން މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ބަންދު މީހު ް
އަބަދުމެ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވީހިނދު މި ފަރާތްތަކަށް ރިސްކް އެލަވަންސް ނުލިބޭކަންވެސް
ވއެވެ.
މި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފައި ެ
 8.1.15މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ގެންދިއުމަށް ވެހިކަލްއެއް މިހާރު އޮންނަކަމާއި،
ގއި ބާއްވައިގެން
ށ އިށީނދެ ނުއިނދެވޭ ޙާލަތްތަކު ަ
ނަމަވެސް ޞިއްޙީ ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ބަންދު މީހާއަ ް
ހ ހޮސްޕިޓަލަށް
ބންދު މީ ާ
އފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ަ
ތތަކެއް މި ވެހިކަލްގައި ނެތްކަމާއިެ ،
ގެންދެވޭނެފަދަ ވަސީލަ ް
ކން ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކާކުރިމަތިވާ ަ
ހމަނާފައިވާކަމާއި،
 8.1.16މެޑިކަލް އިމަޖަންސީއެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޢާންމު ޤަވާއިދުގައި ި
ނނަށް ކިޔައިދޭކަން
ވސް އިމަޖެންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތްތައް މުވައްޒަފު ް
މީގެއިތުރުން ތަމްރީންތަކުގައި ެ
މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
 8.1.17މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ފުލުހަކީ ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނުގައި ހިމެނޭ ފަސްޓް އެއިޑް
ތތަކެއްކަމާއި ،ނަމަވެސް ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ޚާއްސަ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފެއް
ތަމްރީން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާ ް
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތް ނުކުރާކަން ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ާ
ނނާއި ކޮމިޝަނުން ބެ ި
މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
ރ
ވރުމަށް ބޭނުންކު ާ
ތށް ބުއިމަށާއި ފެން ެ
 8.1.18މި އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގައި މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތް ަ
ގއި ތަޙުލީލް ކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ގޮޅި ނަންބަރު ( 1އެކެއް) ،ގޮޅި ނަންބަރު 2
ފެން ( 3ތިނެއް) ގޮޅިއަކުން ނަ ަ
ގއި "އެނަލިސިސް
ނންކުރާ ފެންނަ ަ
ވރުމަށާއި ބޯން ބޭ ު
ފން ެ
ފހެއް) ގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް ެ
(ދޭއް) އަދި ގޮޅި ނަމްބަރު ަ ( 5
އޮފް ވޯޓަރ ކެމިސްޓަރީ – ފްރީ ކްލޮރިން" އަދި "އެނަލިސިސް އޮފް ވޯޓަރ މައިކްރޯބަޔޮލޮޖީ – ފީކަލް ކޮލިފޯމް/އީ-
ކޯލައި"އަށް ތަޙުލީލްކޮށް މި ފެނަކީ ބުއިމަށާއި ފެންވެރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފެނެއްކަން ތަޙުލީލުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޔރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒި ާ

dat
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 8.2ޞިއްޙީ ޙާލަތު ދެނެގަތުން
8.2.1

ތކަށް އެއްވެސްކަހަލަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ލިބިފައި
ށ މީހަކު ގެނެވިއްޖެނަމަ އެ ފަރާ ަ
މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބަންދަ ް
އވާ މީހާ ގާތުން
ލކަމާއި ،އެއްވެސް ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ކުރަމުންދޭތޯ ބަންދުގަ ި
ވޭތޯ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ބަ ާ
ޑކަލް އެސެސްމަންޓެއް ނަހަދާކަން
އޮޅުންފިލުވާކަމާއި ނަމަވެސް އެ މީހެއް ބަންދަށް ގެނެއުމާއެކު މެ ި

މުވައްޒަފުން

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
8.2.2

ނން ހުރިނަމަ ،ނުވަތަ ޞިއްޙީ
ބަންދު މީހާއަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ ނިޝާނެއް ބޭރުފުށުން ފެން ަ
މށް ކަސްޓޯޑިއަލް
ނސަންދައިން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާކަ ަ
ޫ
ގކުރެވޭ މީހެއްނަމަ ،އެ މީހަކު
ބނުންވާކަމަށް ފާހަ ަ
އެހީތެރިކަން ޭ
ތރުން ،ހަށިގަނޑު
ފން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މީގެއި ު
ތރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި މުވައްޒަ ު
ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތް ެ
ބަލާފާސްކޮށް ،ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތާއި ،އެއްވެސް ޞިއްޙީ މައްސަލައެއް ހުރިނަމަ އެކަން ސިސްޓަމްގެ ސެލްލޮގުގައި
މން ކޮމިޝަނަށް
ބލު ު
ތންނާއި ލިޔެކިއުންތައް ބެލި ެ
ކން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާ ު
ރެކޯޑުކޮށް ބަލަހަށްޓަމުންދާ ަ
އ ސިސްޓަމްގައި
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،އެފަދަ އަނިޔާއެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާނަމަ ،އެ ތަނެއްގެ ފޮޓޯނަގަ ި
އވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފަ ި
ރައްކާކޮށްފައިވާކަންވެސް ކޮމިޝަނުން ބެ ި

 8.3ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް
8.3.1

ޓ އޮފިސަރުންގާތު
ށ ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ޑިއު ީ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަ ް
އެދުމުން ،އެ ބަންދު މީހަކު ނޫސަންދައިގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކައިދޭކަމަށާއި ،ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް
ރިފަރަލްއެއް ދީފިނަމަ އޮންނަ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން އެކަން ހަމަޖައްސައިދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

8.3.2

ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ބަންދުގައި ހުންނަ މީހަކު އެދުމުން އެ ދުވަހުން އެ ދުވަހަށް ނޫސަންދައިގައި މަސައްކަތްކުރާ
ނ
ނ ބަލަހައްޓަމު ް
ދއެދުންތައް ނޯޓްކޮށް ލިޔެކިއުމު ް
ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިދޭކަމަށާއި ،މިގޮތަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެ ޭ
މތުދީފައިވެއެވެ.
ގެންދާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫ ާ

8.3.3

ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ބަންދު މީހުން ދެއްކުމުގައި ދަތިތަކާ ދިމާވާކަމަށާއި ،ކިއުގައި ޖެހިގެން ގިނައިރު މަޑުކޮށްގެން
ވއެވެ.
އވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައި ެ
ހން ދީފަ ި
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭކަންވެސް މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދު މީ ު

އ
ދ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެ މީހެއްގެ ގާތުގަ ި
ތ ކުރަންޖެހޭފަ ަ
ކ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެނދުމަ ި
ހންނަ މީހަ ު
 8.3.4ބަންދުގައި ު
އވެ.
ޑިއުޓީ އޮފިސަރަކު ހުންނާނެކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެ ެ
8.3.5

ނ
ބަންދު މީހަކަށް ޚާއްސަ ކެއުމެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޑޮކްޓަރެއް އިރުޝާދުދީފައިވާނަމަ ،އެ މީހަކަށް އެގޮތަކަށް ކެއު ް
އވެއެވ.
ފއިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފަ ި
ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީ ަ

8.3.6

ކަސްޓޯޑިއަލް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިން އާސަންދައިން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ބޭސް ނަގާކަމާއި،
އ
ޖޓުންކަމަށް މުވައްޒަފުންނާ ި
ލހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބަ ެ
ހ ފު ު
ނަމަވެސް ،ބިދޭސީން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ބޭސް ނަގަނީ ދިވެ ި
މޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ަ

 8.4ބޭސް ދިނުމާއި ،ބޭސް ރައްކާކުރުން
8.4.1

ދއްކުމަށްފަހު ލިޔެދޭ ބޭސްތައް ބަހައްޓާފައި ހުރީ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ބަންދު މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ެ
މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓް ތެރޭގައި ވަށިގަނޑަކަށް އަޅާފައިކަމާއި ،އަދި ކޮންމެ ބަންދު މީހެއްގެ ބޭސް ވަކި ކޮތަޅަކަށް
ލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
އަޅައި އެ ކޮތަޅުގައި ނަންޖަހާފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ބެ ި

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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8.4.2

މށް ކުދި ކުދި ކޮތަޅުތަކަށް އަޅައި ޕެކްކޮށް ،އެ ކޮތަޅުގެ ބޭރުގައި ބަންދު މީހާގެ
ނނަށް ބޭސް ދިނު ަ
ބަންދު މީހު ް
ނަމާއި،
ކުރިމަތީގައި

އެޑްރެހާއި ރަށް އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު ޖަހައި ބަންދު މީހާގެ އަތަށް ދޭކަމަށާއި،
ބޭސް

ކާންދޭކަން

ޞިއްޙީ

ކަންތައްތަކުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުން

މުވައްޒަފުންގެ
ނ
މުވައްޒަފު ް

ޑކަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޝީޓް"ގައި ނޯޓްކޮށް
ހންނަށް ބޭސް ދިނުމަށްފަހު "މެ ި
ބންދު މީ ު
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެަ .
ގކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބލުމުން ފާހަ ަ
"ބޭސް ދެވޭގޮތުގެ ތަފްޞީލް"ފައިލްގައި ރައްކާކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ބެލި ެ
ޓތައް ސިސްޓަމަށް
އށް ބޭސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ނިމުމުން ،މި ޝީ ް
މީގެއިތުރުން ،ބަންދު މީހާ ަ
ވއެވެ.
މން ފާހަގަކުރެވިފައި ެ
ނން ބެލިބެލު ު
އަޕްލޯޑްކުރާކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަ ު
8.4.3

ކމާއި ،އެގޮތުން
އޓާ ަ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ޞީއްޙީ ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމައަށް ބަލަހަ ް
ކަސްޓޯޑިއަލް ސިސްޓަމް ސެލް ލޮގްގައި ބަންދު މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާނަމަ އެކަމަކާއި ،ޑޮކްޓަރު ލިޔެދީފައިވާ
ނ
ބލުމު ް
ނން ބެލި ެ
ޝ ު
ބޭސް ސިޓީތަކާއި ،ބޭސް ދީފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓާކަން ކޮމި ަ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

8.4.4

ބންދު މީހެއް މި
ނންކުރާ ަ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި އިރު ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ބޭސް ބޭ ު
ވއެވެ.
ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ނެތްކަން ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައި ެ

8.4.5

ހރި މީހަކު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމް.ސީ.އެސް)އާ ހަވާލުކުރާއިރު
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ު
ނޓްސްތައް އެމް.ސީ.އެސްއާއި ޙަވާލުކުރާ" ފޮތުގައި
އެ މީހެއްގެ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު "ބަންދު މީހާގެ މެޑިކަލް ޑޮކިއުމެ ް
ނ
ކ ް
ނޯޓުކޮށް ،އެމް.ސީ.އެސްއިން އެ ލިޔެކިއުންތަކާ ހަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާ ަ
މން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލިޔެކިއުންތައް ބެލިބެލު ު

8.4.6

ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ޞިއްޙީ ލިޔެކިއުންތަކާއި ބޭސްތައް ބަންދު މީހާއާއި ،ނުވަތަ ބަންދު މީހާގެ
ވލުކުރާނަމަ އެކަން " މެޑިކަލް ޑޮކިއުމެންޓްސްއާއި ބޭސް ބަންދު މީހާ/ޢާއިލާ/ވަކީލުއާ
ޢާއިލާ މީހަކާ ނުވަތަ ވަކީލާ ހަ ާ
ކރެވިފައިވެއެވެ.
މން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ު
ބލަހައްޓާކަންވެސް ލިޔެކިއުންތައް ބެލިބެލު ު
ޙަވާލުކުރާ" ފޮތުގައި ނޯޓުކޮށް ަ

8.4.7

ހން ޞިއްޙީ ކަންކަމަށް އެދުމަށް ވަކި ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި ،މި
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީ ު
ނ
ނ ބެލިބެލުމު ް
ފޯމުގައި ބަންދު މީހާ މަޢުލޫމާތާއި ،ބަންދު މީހާ އެދޭކަންތައްތައް ހިމަނާފައިވާކަން ކޮމިޝަނު ް
ނ ޢަމަލުކުރެވުނު
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،މި ފޯމާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،މިކަމާ ގުޅޭގޮތު ް
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ާ
ގޮތް ހިމަނާފައިވާކަންވެސް ކޮމިޝަނުން ބެ ި

8.4.8

މެޑިކަލް އެމަރޖެންސީގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ލީގަލް
ދފައިވެއެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓާ ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ީ

8.4.9

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

ޕޮލިސް

ކަސްޓަޑީއިން

ޢަމަލުކުރާނެ

ގޮތުގެ

އުޞޫލެއް

އެކުލަވާލާފައިވާކަމާ

އެއަށް

އަދި

އަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ޞިއްޙީ ކަންކަމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

 8.5ކޯވިޑް19-ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް
ށ
 8.5.1ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮ ް
ދިނުމަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ވަޞީލަތްތަކަކީ ޑިސްޕޯސަބަލް އަންގި ،މާސްކް ،އަދި ސެނިޓައިޒަރކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް
ނ
ބ ފަރާތްތަކު ް
އޒަފުން އަދި ބަންދުގައި ތި ި
ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި މުވަ ް
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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8.5.2

ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ވަގުތު މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް
ނމަވެސް ކޯވިޑް19-އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން
މާސްކް އަޅައިގެން ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެހެން ަ
ކސްޓޯޑިއަލްގައި
ލމާއި ،ކޯވިޑް19-ގެ ޙާލަތުގައި ަ
ހން ބެ ު
ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން ޒިޔާރަތުގެ ޓީމުގެ ު
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތައް ރިޢާޔަތްކޮށް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް
އއްވެސް އިރުޝާދެއް ފޯރުކޮއްދީފައި ނުވާކަން
ނ ެ
މލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާގުޅޭގޮތު ް
ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަ ަ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

8.5.3

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ކޯވިޑް19-އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ( 2ދޭއް) ޑޯޒް
ނއި މުވައްޒަފުން
ވެކްސިން ޖަހާފައިވާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ާ
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

6.7.9

ނންވާ އަސާސީ
މާލޭ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ފަރުވާދިނުމަށް ބޭ ު
ނ
ށ  2016ވަ ަ
ވހިކަލް ހޯދުމަ ް
އ ބޭނުންކުރާނެ ެ
ނ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގަ ި
އާލާތްތަކާއި ،ބަންދުމީހު ް
އަހަރު ކޮމިޝަނުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ
ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން

ސޓޯޑިއަލުގައި
ލހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 6ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ،މި ކަ ް
 .3މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފު ު
މވާ ޞިއްޙީ
ނށް ދި ާ
ބންދު މީހުން ަ
ސްޓޭޝަންވެ ޑޮކްޓަރެއް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން ަ
މ
ގއި ވަގުތުން އެޓެންޑްވުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުންި ،
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކު ަ
ކަސްޓޯޑިއަލުގައި ސްޓޭޝަންވެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ހަމަޖެއްސުން.

 9މުވައްޒަފުން
9.1
9.1.1

މތު
ގ މަޢުލޫ ާ
މުވައްޒަފުން ެ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިގެންވަނީ ( 3ތިނެއް) ޔުނިޓްގެ މައްޗަށްކަމަށާއި ،އެ ޔުނިޓްތަކަކީ
އެރެސްޓްޓޭޝަން ،ސެކިއުރިޓީ ،މެޑިކަލް ކަމަށާއި ،އެރެސްޓީގައި ބަންދުމީހުންގެ ހުރިހާކަމަކާ ،ސެލްލޮގް ކުރުމާއި،
ނ
ނގެ އާއިލާއިން ގެންނަތަކެއްޗާއި ހަވާލުވުމުގެ މަސައްކަތާއި ،އާއިލީ ބައްދަލުވު ް
ރިސެޕްޝަންގައި ބަންދު މީހު ް
ތރިވާ ފަރާތްތަކުން
ހންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތް ެ
ކމެއް ކުރާކަމަށް ސްޓޭޝަން ި
ގ ހުރިހާ ަ
ފޯމުތައް ބަލައިގަތުމު ެ
ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ސެކިއުރިޓީގައި މުޅި ކަސްޓޯޑިއަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަސައްކަތްކުރާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،މެޑިކަލް ޔުނިޓުގައި ބަންދު މީހުން ޑޮކްޓަރަށް

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

day
30

ގމުގައި އިސްކޮށް
ހން ު
ދެއްކުމާއި ފުރަތަމަ ގެނެސް ސްކްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާކަމަށް ސްޓޭޝަން ި
ލމާތުދީފައިވެއެވެ.
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢު ޫ
9.1.2

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މުވައްޒަފުން މަދުވުމާއި ،ސެކިއުރިޓީ ދައްވުމާއި ،ގޮޅިތަކުގެ ފާރުތައް މަގަށް ހުރުމާއި ،މިތަނުގައި
މތުދީފައިވެއެވެ .މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޝިފްޓެއްގައި
ޢލޫ ާ
އ ނެތްކަމަށް މުވައްޒަފުން މަ ު
އެކަށީގެންވާ ޖާގައާއި ވަސީލަތްތަ ް
ގއި ( 6ހައެއް)
ޓއާއި ސަލާމަށްފަހު ޝިފްޓެއް ަ
( 10ދިހައެއް) މުވައްޒަފުން ތިބި ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ޗުއް ީ
ނ
ހންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކު ް
މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީގައި ތިބުމަކީ ގޮންޖެހުމެއްކަމަށް ސްޓޭޝަން ި
އކަށީގެންވާ ޖާގަ
ރތް ބައުވެ ގިނަ ދުވަސްވުމާއިެ ،
ވފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،އިމާ ާ
ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެ ި
އޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ނެތުމުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދިމާވާކަމަށް މުވަ ް

9.1.3

ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި އިރު މި ސްޓޭޝަންގައި ޖުމްލަ ( 53ފަންސާސްތިނެއް) މުވައްޒަފުން އެކި ދާއިރާތަކުގައި
މަސައްކަތްކުރާކަމަށާއި ،ކަސްޓޯޑިއަލް އޮފިސަރުންނާއި ،މީގެތެރޭގައި ( 9ނުވައެއް) އަންހެން މުވައްޒަފުން
ށ ހަރަކާތްތެރިވާ
ސޓޭޝަން ހިންގުމުގައި އިސްކޮ ް
ް
ވލް މުވައްޒަފުން ހިމެނޭކަން
ހިމެނޭކަމާއި ،މީގެއިތުރުން ސި ި
މން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނނާއި ލިޔެކިއުންތައް ބެލިބެލު ު
ތ ް
ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާ ު

9.1.4

ނނާއި ހަފްތާއަކު
ވަކި ހާއްސަ ޝެޑިއުލްއަކަށް ބައްދަލުވުންތައް ނުބާއްވާކަމާއި ،ޔުނިޓް ހެޑް ހުރިހާ އިންޗަރޖްއި ް
އެއްފަހަރު ބައްދަލުކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުންނަކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާކަމަށް ސްޓޭޝަން ހިންގުމުގައި
ހގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މަސައްކަތްތަކާ
ނ ފާ ަ
ތކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް ަ
ގުޅޭގޮތުން އެ ޔުނިޓެއްގެ އިސްވެރިން މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބައްދަލުކުރާކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަ ު

9.1.5

ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދުރާލައި ޗުއްޓީ ނެގުމަށް ޕްލޭންކުރާކަމާއި،
ނަމަވެސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޗުއްޓީ ނުލިބޭކަމަށާއި ،މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ޗުއްޓީނެގުމަށް ދަތިވާކަމަށާއި،
ނަމަވެސް ޗުއްޓީ ލިބޭކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

9.1.6

އޓީއެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ހައްޤުވީނަމަވެސް މުވައްޒަފުން
( 38ތިރީސްއަށެއް) ދުވަހުގެ ޗު ް
މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މި ދުވަސްތައް އެއްފަހަރާ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ނުނެގޭކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ކޮވިޑް19-އާއި ގުޅިގެން ޗުއްޓީތައް
ނ
އޓީކަމަށް މުވައްޒަފު ް
ގ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ޗުއްޓީތައް ހިފެހެ ް
މއި  6ވަނަ ދުވަހު ެ
ދ ެ 2021
ހިފެއްޓިކަމަށާއި ،އަ ި
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

9.1.7

އެމަރޖަންސީގައި ޗުއްޓީ ބޭނުންވާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަމަކާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން ،ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ފއިވާ މަޢުލޫމާތުން ކޮމިޝަނަށް ާ
ޗުއްޓީ ލިބޭކަން މުވައްޒަފުން ދީ ަ

ޢމަލުކުރެވޭވަރަށް
ނނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކަށް ފުށުއެރުމެއްނެތި ަ
ގންގުޅުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާ ޫ
ތބޭ މީހުން ެ
 9.1.8ބަންދުގައި ި
އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް  2016ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މި
ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި
ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

ޔރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒި ާ

and
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 9.2ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް
9.2.1

ނ
މި ކަސްޓޯޑިއްލްގައި މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ލިބުމުގައި ދަތިވާކަމަށާއި ،އެގޮތު ް
ފމް އައިޓަމްތައް ގަވާއިދުން ނުލިބޭކަމަށާއި ،ކޮންމެ ( 6ހައެއް) މަހަކުން ޔުނިފޯމް
މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޔުނި ޯ
އންނަކަމަށާއި،
ޮ

ލިބެންޖެހޭކަމަށް

ނަމަވެސް

އެކި

އެކި

ސަބަބުތަކާއި

ހުރެ

މށް
ލބޭކަ ަ
ނު ި

މުވައްޒަފުން

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
9.2.2

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އެންމެ ބާކޯޑް ސިސްޓަމްއެއް ހުރިކަމަށާއި( 1 ،އެކެއް) ސްކޭނަރުހުރިކަމަށައި ،އެއް ސްކޭނަރު
މަދުކަމަށާއި،

ވސް
ޕްރިންޓަރތައް ެ

މައްސަލަޖެހޭކަމަށް

މުވައްޒަފުން

ދީފައިވާ

ނއި
ތން ާ
މަޢުލޫމާ ު

މން
ބެލިބެލު ު

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ
9.2.3

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓާރ ފަދަތަކެތި މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ
އވެއެވެ.
ފއިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފަ ި
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަތިވާކަން މުވައްޒަފުން ދީ ަ

9.2.4

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ދަތުރުތައްކުރުމަށް ( 4ހަތަރެއް) ވެހިކަލް އޮތްކަމަށާއި ނަމަވެސް ބަލި މީހުން އުފުލުމަށް އެކަށީގެންވާ
ފން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ވެހިކަލްއެއް ނެތްކަމަށް މުވައްޒަ ު

ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން
 .4މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 6ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި
މ
ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯމް އައިޓަމްސް ގަވާއިދުން ލިބޭނެ އިންތިޒާ ް
ހަމަޖެއްސުން.

 9.3ޑިއުޓީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
9.3.1

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަނީ ( 4ހަތަރެއް) ޝިފްޓްއަށްކަމާއި ،އެގޮތުން ފުރަތަމަ ޝިފްޓްއަކީ
ކ
ހެނދުނު  16:00 – 8:00އަށްކަމާއި ،ދެވަނަ ޝިފްޓަކީ ހަވީރު  00:00 -16:00އަށްކަމާއި ،ތިންވަން ޝިފްޓްއަ ީ
އ
ޓޝަން ހިންގުމުގަ ި
މެންދަމު  00:00އިން ހެނދުނު 8:00އަށްކަމާއި ،އަބަދުވެސް އެއް ޝިފްޓްއަށް އޮފް ދޭކަމަށް ސް ޭ
ތކުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް ަ

9.3.2

ނ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ކޮންމެ ޝިފްޓެއްގައި އަންހެން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާކަން މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތު ް
ވފައިވެއެވެ.
މން ފާހަގަކުރެ ި
ތންނާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލު ު
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާ ު

9.3.3

ތކުގެ އެންމެހައި
މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މައި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށްވެފައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތް ަ
ނށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި މީގެއިތުރުންވެސް
މހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަ ަ
ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ،ބަންދު ީ
ނ
ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުމަށް ،މި ސކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބި އޮފިސަރުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމުގެ ސަބަބު ް
ނތަކާ ދިމާވާކަމަށް
ހ ް
މށް ގޮންޖެ ު
ހމަ ގޮތުގައި ދިނު ަ
ނޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރި ަ
ށ ދޭ ް
ހންނަ ް
ތބޭ މީ ު
ބަންދުގައި ި
އވެއެވެ.
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފަ ި

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

dim
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9.3.4

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އަދާކުރާ ޒިންމާގެ ގޮތުންނާއި އަދި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި
ނފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން
ދނުމަށާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ަ
ތނަވަސްވުންތަކަށް ލުޔެއް ނުވަތަ ހައްލެއް ހޯދައި ި
ދިމާވާ ހިތްނު ަ
ނ
އިތުރުކޮށް ރަނގަޅުގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ހަރާކާތެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދާކަ ް
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް
ލބެލުމުން ާ
ނނާއި ކޮމިޝަނުން ބެ ި
މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ް
މ
ހޔޮކަން ރަނގަޅުގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިން ު
ގެންދިއުމަކީ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަ ެ
ލމާތުދީފައިވެއެވެ.
ކަންކަންކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢު ޫ

 9.4މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީން
9.4.1

ގއި މަސައްކަތްކުރާ
ޓޝަން ދޭކަމަށާއި ،ކަސްޓޯޑިއަލް ަ
އލަށް ގުޅޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އޮރިއެން ޭ
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ަ
ގތް ކިޔައިދޭކަމަށް
ރންޖެހޭ ޮ
ދމީހުންނާ މެދު ޢަމަލުކު ަ
ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ބަން ު
މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ތަނުގައި ު
މޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ަ

9.4.2

ޢސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އޮފިސަރުން
މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަކީ ފުލުހުންގެ ާ
ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ޕަބްލިކް އޯޑާރ ޓްރެއިނިންގއާއި ،އޮޕަރޭޝަނަލް ސޭފްޓީ ޓްރެއިނިންގއާއި ޔޫސް އޮފް ފޯސް
ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންކަން ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން
ޝނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ކޮމި ަ

ނންގ ފުރުޞަތު
މގެއިތުރުން ،އިތުރު ޓްރެއި ި
ީ

ހރަކުވެސް ހުރިހާ
ނުލިބޭކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ޔޫސް އޮފް ފޯސް ޓްރެއިނިންގގެ ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގ ކޮންމެ އަ ަ
އޮފިސަރުންވެސް ހަދާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
9.4.3

ކމުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުޑަކުދިން ބަންދަށް ނުގެންނަކަމަށާއި ،އެހެން ަ
ގމުގައި އިސްކޮށް
މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޚާއްސަ ތަމްރީނުތައް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނެތްކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިން ު
މވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ު

9.4.4

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް ދިނުމާ އަދި ސްޓްރެސް މެނޭޖްކުރެވޭނެ
ކސްޓޯޑިއަލްއަށް
އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  2016ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މި ަ
ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
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dim
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 10ނިންމުން
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހު ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ) 53ފަންސާސް ތިނެއް) މުވައްޒަފުން
ކން
ނ ތިބި ަ
އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމާއި ،ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ( 33ތިރީސް ތިނެއް) މީހު ް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ވ ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމް
މހުންނަށް ޝަކު ާ
މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި ،ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބޭ ބަންދު ީ
ދ
ބން ު
ނ އެދުމުން އެކަން ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަމާއިަ ،
ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ބަންދު މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަ ް
ވއެވެ .މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ
ނނަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ެ
މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެދޭއެދުންތައް ލިޔެކިއުމުން ފެ ް
ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ޞިއްޙީ ކަންކަމަށް އެދުމަށް ވަކި ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމާއި ،މި ފޯމުގައި ބަންދު މީހާގެ
ރވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން،
މން ފާހަގަކު ެ
ބލިބެލު ު
މޝަނުން ެ
ނފައިވާކަން ކޮ ި
ކންތައްތައް ހިމަ ާ
ހ އެދޭ ަ
މަޢުލޫމާތާއި ،ބަންދު މީ ާ
މން
މި ފޯމާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތް ހިމަނާފައިވާކަންވެސް ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލު ު
އވާ މީހުންނާ އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކޮށްފަ ި
ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ޤަވާއިދުން ރާވައި ހިންގަމުންނުގެންދާކަމާއި ،މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތޔަ ޚިދުމަތަށް މި ރިޕޯޓުގައި
މި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ( 4ހަތަރެއް) ހުށަހެޅުމެއް ި
ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ،ކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެތިއްބެވި ފަރާތްތަކުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ
ށ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ތތަކަ ް
އބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާ ް
ލބުނު އެ ް
ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ި
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 .11ޖަދުވަލު 1

 2021 11.1ވަނަ އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް
ޚދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 3ތިނެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި
ލހުންގެ ި
 .1މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފު ު
ރމަތުކުރުމަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ،މި ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކުރުން.
މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން މަ ާ
ނ މި ކަސްޓޯޑިއަލް
ގން އެއްވެސް ހާލަތަކާ ގުޅިގެ ް
ފށި ެ
ދމަތާ ހިއްސާކުރާ ދުވަހުން ެ
ލހުންގެ ޚި ު
 .2މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފު ު
ގޮޅިތަކާއި އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތަކުގެ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާތަކުން މޮނިޓަރ ނުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ ސަރަހައްދުތައް
ޖއްސައި އެކަން ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުން.
މޮނިޓަރކުރާނެ އިންތިޒާމް ހަމަ ަ
 .3މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 6ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ،މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި
މވާ ޞިއްޙީ ކުއްލި
ހންނަށް ދި ާ
ސްޓޭޝަންވެ ޑޮކްޓަރެއް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން ބަންދު މީ ު
ތތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ،މި ކަސްޓޯޑިއަލުގައި
ތން އެޓެންޑްވުމުގައި ދިމާވާ ދަ ި
ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި ވަގު ު
ސްޓޭޝަންވެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ހަމަޖެއްސުން.
ޚދުމަތާ ހިއްސާކުރާތާ ( 6ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި
ހންގެ ި
 .4މި ރިޕޯޓު ދިވެހި ފުލު ު
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯމް އައިޓަމްސް ގަވާއިދުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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11.2
ޖަދުވަލު 2

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ތަންތަނުގެ ފޮޓޯ

ތަސްވީރު  1މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ފާޚާނާއެއް

ތަސްވީރު  1މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މެޑިކަލް ބައިގައި ހުރި އެނދެއް

ތަސްވީރު  3މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ރޫމްއެއް

ތަސްވީރު  2މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިއެއްގެ އެތެރެ

ތަސްވީރު މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ބާލީސް

ތަސްވީރު  2މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދު މީހުންނަށް ކާތަކެތި އަޅައިގެން ގެންނަ
ބަލިދީ

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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ތަސްވީރު  5މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ހޯލްޑިންގ ސެލް

ތަސްވީރު  4މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އިންޓަރިވިއުކުރާ ކޮޓަރީގެ ބޭރު

ތަސްވީރު  9މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބޭނުންކުރާ ބައެއް ތަކެތި

ތަސްވީރު  10މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މެޑިކަލްބައިގައި ހުރި ބޭސްތަކެއް

ތަސްވީރު  11މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މެޑިކަލްބައިގައި ހުރި ބޭސްތަކެއް

ތަސްވީރު  12މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެސް ރޫމް

ތަސްވީރު  13މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަ ގެންނަ ކާތަކެތި

ތަސްވީރު  14މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަގައި ހުރި އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅިއެއް

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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ތަސްވީރު  15މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިއެއްގައި ހުރި ކަބަޑެއް

ތަސްވީރު  16މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހަވީރު ސައި

ތަސްވީރު  17މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެސް ރޫމް

ތަސްވީރު  18މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދަށް ގެންނަ ފަރާތްތައް ބަލާ ފާސްކުރާ
ކޮޓަރި

ތަސްވީރު  19މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް ބޭނުންކުރާ
ފާޚާނާއެއް

ތަސްވީރު  20މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ސީސީޓީވީ ކެމެރާއެއް

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021

38
Amf

ތަސްވީރު  21މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ހިމެނޭ އިމާރާތް

ތަސްވީރު  23މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލް

ތަސްވީރު  25މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ސެކިއުރިޓީ ގޭޓް

ތަސްވީރު  22މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބޭސް ރައްކާކުރާ ކަބަޑް

ތަސްވީރު  24މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އަންހެން ޔުނިޓްގެ ގާޑް ޕޯސްޓް

ތަސްވީރު  26މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އެރެސްޓް ސްޓޭޝަންގެ ފާރު

މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2021
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