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 ފު ތަޢާރަ  .1

 

ވަނަ    190ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

ޤާނޫނު ނަންަބރު ރައިޓްސް    2006/6 މާއްދާއާއި،  ޤާނޫނު(ގެ  )ހިޔުމަން  ދަށުން   4ކޮމިޝަންގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މެމްަބރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޝަނެކެވެ. މި ކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަދަކީ   5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ  

ތަކުގެ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރު،  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މަތިން،  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ޤަރާރުތަކާ  މުޢާހަދާތަކާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ތެރެއިން 

އިންސާނީ  ،  އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، އެފަދަ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި

 ރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވެ، ހިތްވަރުދިނުމެވެ. ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކު

އަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގައި އިންސާނީ  ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް )ކޮމިޝަން(

ޕެސިފިކް    އާއޭޝިޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާކަމުގައިވާ  ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ސަރަ

ގައި މެންަބރެއްގެ ގޮތުން ަބއިވެރިވެ ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ މުއައްސަސާއެކެވެ. އަދި އ.ދ. ގެ   ފޯރަމް )އޭ.ޕީ.އެފް(

ފެދިފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޖެނީވާގައި ގާއިމުވެފައިވާ މެކޭނިޒަމްގެ ތެރޭގައި އު

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތަކުގެ ގްލޯަބލް އެލަޔަންސް އޮފް ނެޝަނަލް ހިޔުމަން ރައިޓްސް 

 " ސްޓޭޓަސް ލިިބފައިވާ މުއައްސަސާއެއްވެސް މެއެވެ. Bގައި ހިމެނި، " (GANHRIއިންސްޓިޓިއުޝަންސް )

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކު 2005ސެޕްޓެމްަބރ    14 ރަޙުމްކުޑަ  ގައި  ހުއްޓުވުމާއި،  މަނާކުރުމާއި  އަނިޔާކުރުން  ރި 

އަދަުބދިނުން   ގެއްލޭފަދަ  ކަރާމަތް  އިންސާނީ  ހުއްޓުވުމާއި،  މަނާކުރުމާއި  ހިންގުން  ޢަމަލު  އިހާނެތި  ލާއިންސާނީ 

ތިޔާރީ މުޢާހަދާ، ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިފައިވާ އިޚް )ކެޓް( މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ

ގައި ަބއިވެރިވެފައިވާ ދައުލަތްތަކުން  އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ )އޮޕްކެޓް(

އެ ދައުލަތެއްގެ ާބރު ހިނގާ ސަރަޙައްދެއްގައި އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް 

ޕްރިވެން )އެން.ޕީ.އެމް(ނޭޝަނަލް  މެކޭނިޒަމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ޓިވް  މިގޮތުން  ލާޒިމުކުރެއެވެ.  ގާއިމުކުރުމަށް  އެއް 

ަބރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ންޑިސެ  2007އެން.ޕީ.އެމްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންކަމުގައި  

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި    28ޕްރީލް މަހުގެ  ހަރުގެ އެވަނަ އަ  2008ފައިވެއެވެ. މިގޮތުން  ވާޤަރާރަކުން ހަމަޖައްސަ
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ނަންަބރު   ޤާނޫނު  މީގެއިތުރުން،  ފަށާފައެވެ.  ވަނީ  މަސައްކަތް  އެން.ޕީ.އެމްގެ  ފަރާތުން   2013/13ކޮމިޝަނުގެ 

ޓޯޗަރ ޤާނޫނު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ    44ގެ   ( 2013)އެންޓި  ފަދައިން  ގައިވާ  މާއްދާގެ )ނ(  އަކީ  އެން.ޕީ.އެމްވަނަ 

 ކޮމިޝަން ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.  މަން ރައިޓްސްހިޔު

ކޮމިޝަނުގެ   ،ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން  2013(  2013)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު    2013/13ޤާނޫނު ނަންަބރު  

މަށް،  ވަކިވަކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން، ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ެބލު

ޤާއިމު ސެކްޝަނެއް  ވަކި  ނަމުގައި  ސެކްޝަންގެ  ޓޯޗަރ  އެންޓި  މަސައްކަތްކުރަމުން ކޮމިޝަންގައި  އެ  ކުރެވި، 

 ގެންދެއެވެ. 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި ޤާނޫނުގެ   37( ގެ  2013)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު    2013/13މި ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ކަންކަން   ހިންގަންޖެހޭ  އެކިއެކި ދަށުން  ދައުލަތުގެ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ެބލުމަށާއި،  ހިންގަމުންދޭތޯ  އެގޮތުގައި 

މަތިން   އިދާރާތަކުންނާއި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ

ނީ ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ަބޔާންކޮށް، ހަމަ މި އަޅަމުންދޭތޯ ެބލުމަށާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރެވުންދާ ގޮތް ަބލާ

އަށާއި، ރައްޔިތުންގެ   މާއްދާގެ )ށ( އިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެހެންކަމުން،  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ޢާންމުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އަހަރީ އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓެވެ.  

 2022ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން    1މަހުގެ    ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ    2021  ހިމަނާފައިވާނީ  ތަފާސްހިސާުބ  މި ރިޕޯޓުގައި

މި ރިޕޯޓުގައި    އެވެ. ނަމަވެސް)މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި(  ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  31ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ  

ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  ޓޯޗަރ  ނިޔަލަށް    30  ޖުލައި  2022އެންޓި  ކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނުގެ  އް މަސައްކަތްތަން 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 
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 ބަޖެޓް  .2

 
 

 
 ޑިސެންބަރު(   -   ޖޫން )  ގެ ތަފްސީލުބަޖެޓް   ކަނޑައެޅި ( ތަންފީޛުކުރުމަށް  2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  )  13/ 2013  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނު ނަންބަރު  2021

 ޙަރަކާތް   #

     ތަންފީޛުކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް   2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު   ކޮމިޝަންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު 

  ބަޖެޓްކުރި

 ޢަދަދު 
 ބަޖެޓްކުރި ޢަދަދު  ލިބުނު ބަޖެޓް 

ބަޖެޓަށް  
އިތުރުކުރި 

 އަދަދު 

ލިބުނު ބަޖެޓް/  
  ބަޖެޓް

ޑިސްޓްރިބިއުޝަން 
ހެދުމަށްފަހު  
ކޮމިޝަނުން  
 ކަނޑައެޅި ޢަދަދު 

  2021ޖޫން  1
 އަށް ބާކީ 

  1ޖޫން   2021
ޑިސެމްބަރ    ން

31 
ނިޔަލަށް    ގެ

 ކުރި ޚަރަދު 

މިނިސްޓްރީ 
އޮފް 

  ފިނޭންސުން

 އުނިކުރި 

 ބާކީ

     ކޮމިޝަްނެގ މައި ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް  1

1.1 
ކޮމިޝަްނެގ މައި   ަވނަ އަހަރުެގ 2021

 ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް 
3,986,433 2,938,266.90 1,532,617.00 837,830.00 281,804.08 1,024,568.08 487,448.26 532,830.00 4,289.82 

1.2 
ެގ ޑިޕާޓްމަންޓް  އެން.ޕީ.އެމް

 މުަވއްޒަފުްނެގ މުސާރަ 
      637,248.85   

1.3 
  ސެކްޝަްނެގއެންޓި ޓޯޗަރ 

 މުަވއްޒަފުްނެގ މުސާރަ 
      557,840.08   

     ތަފްޞީލު   ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ބަޖެޓުގެރޭވި އަދި  ތަންފީޛުކުރުމަށް މައި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން    2013ވަނަ އަހަރަށް އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު   2021 2 

2.2 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނެގ  
އިްނެވސްޓިޭގޝަން ރޫމް 

 ތަރައްޤީކުރުން 
  532,830.00 532,830.00 0.00 532,830.00 0.00 532,830.00 0.00 

2.4 

ެގ ދަށުްނ   2013 ޤާނޫނު  އެންޓި ޓޯޗަރ
ކުރަްނޖެހޭ  މައްސަލަތަކުގައި    ހުށަހެޅޭ 

 ޒިޔާރަތްކުރުން 
  540,428.00 85,000.00 124,114.00 186,649.00 177,529.00 0.00 9,120.00 
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 4,878.72 0.00 200,210.36 205,089.08 157,690.08 120,000.00 348,834.00     މަސައްކަތްތައް   އެމްެގ.ޕީ.އެން 2.5

2.6 
ކޯސް   އޮންލައިން  ޓޯޗަރ  އެންޓި 

 ގެންދިއުން  ކުރިއަށް
  10,525.00 0.00 0.00 0.00 28,052.90 0.00 -28,052.90 

2.7 
ފޯރަމް   ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް  ކެޓް 

  ބޭއްވުން
  100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 34,609.00  65,391.00 

2.8 
މީހުންެގ   ބަންދު  ގައިދީންާނއި 

 ސިއްހަތާއި ުގޅުންހުރި ސިމްޕޯސިއަމް 
  0.00 

0.00 
0.00 0.00 29,892.00 0.00 -29,892.00 

2.9 

ޓޯޗާެގ    ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ 
ތެރެއިން   ސަދަން   މައްސަލަތަކުެގ 

ކާ މައްސަލަތަ  ނިސްބަތްާވ  ރީޖަްނއަށް
 ގުޅިެގން ކޮށްފައިާވ ޒިޔާރަތްތައް 

  0.00 0.00 0.00 0.00 17,155.00 0.00 -17,155.00 

  1,532,617.00 837,830.00 281,804.08 1,024,568.08 487,448.26 532,830.00 4,289.82 

 

 13/2013ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޤާނޫނު ނަންަބރު   31ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ    2022ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން   1ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ   2021މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ  

  ކަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދެވެ.ރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަ( ތަންފީޒުކ2013ު)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަބޖެޓް ކޮމިޓީއާއެކު ކުރެވުނު ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަނުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ަބޖެޓް ސީލިންގ އިތުރުކޮށްދެއްވުން އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި ރައް  2021

 ހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް( ރުފިޔާ މި ކޮމިޝަނުގެ ަބޖެޓަށް އިތުރު ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.  އަށްލައްކަ ތިރީސް) ރ837,830.00މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އެންޓި ޓޯޗަރ ޙަރަކާތްތަކަށް ޖުމުލަ 
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ަބޖެޓުން އި  އޮގަސްޓް ގަ  12  ވަނަ އަހަރުގެ  2021ރ  532,830.00މަށް އިތުރުކޮށްދެއްވި  ވެސްޓިގޭޝަން ރޫމް ތަރައްޤީކުރު ން އި ަބޖެޓް އިތުރުކޮށް ދެއްވާފައި ވީނަމަވެސް، މި ކޮމިޝަނުގެ  

ތުރުން މިކޮމިޝަންގެ އިމީގެ  ވަނަ އަހަރުގައި މިކޮމިޝަނުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ރޫމް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ.   2021އުނިކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން،  

)އެއްލައްކަ  120,000.00އަށްވާ   35އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮޖެކަޓަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ފަންޑު ކުރަންޖެހޭ % OPCATއެން.ޕީ.އެމް ޕޯޓަލް ޤާއިމް ކުރުމަށް 

ލިިބފައިނުވާތީ، ކޮމިޝަންގެ ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން  ވަނަ އަހަރުގައި މި ފަންޑު    2021އިން    OPCAT، ކޮމިޝަންގެ ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް،  ވިހިހާސް ރުފިޔާ(

 މިކަމަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

 މެއި(   –   ޖެނުއަރީ ) ގެ ތަފްސީލު ބަޖެޓް   ކަނޑައެޅި ( ތަންފީޛުކުރުމަށް  2013)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު    13/ 2013ނަންބަރު    ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތެރެއިން ޤާނޫނު 2022

 ޙަރަކާތް    #

 ކޮމިޝަންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 
ތަންފީޛުކުރުމަށް   ޤާނޫނު  ޓޯޗަރ  އެންޓި 

 ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް 
ގެ  31މޭ    2022

 ނިޔަލަށް ކުރި ޚަރަދު  
ގެ  31މޭ    2022

 ނިޔަލަށް ބާކީ 

 ބަޖެޓްކުރި އަދަދު  ލިބުނު ބަޖެޓް  ބަޖެޓްކުރި އަދަދު 

ބަޖެޓު/ބަޖެޓް   ލިބުނު 
ޑިސްޓްރިބިއުޝަން  

ކޮމިޝަނުން   ހެދުމަށްފަހު 
 ކަންޑައެޅި އަދަދު 

    

     ކޮމިޝަނުގެ މައި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓު  1

  
ކޮމިޝަންެގ މައި ބަޖެޓްެގ   ަވނަ އަހަރުެގ 2022

 ތެރެއިން ޕްރޮްގރާމް ބަޖެޓް 
5,897,542.00 2,030,977.00 872,883.00 369,850.00 119,426.00 250,424.00 

  488,647.43     ެގ މުަވއްޒަފުްނެގ މުސާރަ ޑިޕާޓްމަންޓް  އެން.ޕީ.އެމް 

  475,830.04     މުަވއްޒަފުްނެގ މުސާރަ  ސެކްޝަްނެގއެންޓި ޓޯޗަރ  

 ހަރަކާތްތައް   އަހަރަށް އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް މައި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހިންގުނު  ވަނަ 2022 2
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މި   ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ފަސްލާރި( އެވެ.ރ )ތިރީސް ތިން މިލިޔަން ދެ ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް އަށްސަތޭކަ ސާދަ 33,266,814.85ވަނަ އަހަރަށް މި ކޮމިޝަނުން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ ަބޖެޓަކީ    2022

  ވަނަ   2022  ފިނޭންސުން  އޮފް  ނިސްޓްރީރ )އަށް ލައްކަ ހަތްދިހަ ދެހާސް އަށް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިން ރުފިޔާ( އެންޓި ޓޯޗަރގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. މ872,883.00ި  ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން  

ވަނަ އަހަރަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޓޯޗަރ ްޕރިވެންޝަން އަދި    2022)ތިރީސް މިލިއަން ރުފިޔާ( އެވެ. އެހެންކަމުން،    ރ30,000,000.00ޓް ސީލިންގއަކީ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެ   އަހަރަށް

 ، ބަޖެޓް ސީލިންގ އަށް ފެއްތުމަށް އުނިކޮށްފައިވާނެއެވެ. ރުފިޔާ()ފަސް ލައްކަ ސާޅީސް އަށްހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ނުވަ ރ 548,289.00އިންވެސްޓިގޭޝަނަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުން ޖުލުމަ 

  
ޤާނޫުނެގ ޓޯޗަރ  ހުށަހެޅޭ    އެންޓި  ދަށުން 

 މައްސަލަތަކުަގއި ކުރަްނޖެހޭ ޒިޔާރަތްތައްކުރުން 
  455,428.00 165,000.00 72,706.00 92,294.00 

 153,280.00 46,720.00 200,000.00 422,605.00   މަސައްކަތްތައް  އެންޕީއެމްެގ  

 4,850.00 0.00 4,850.00 4,850.00   ެގންދިއުން  ކުރިއަށް  ކޯސް އޮންލައިން ޓޯޗަރ އެންޓި 

 872,883.00 369,850.00 119,426.00 250,424.00 
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މުއްދަތުގައި    2022އަދި    2021 ަބޖެޓުގެ ތެރެއިން މި ރިޕޯޓުގެ  ޤާނޫނު ނަންަބރު  ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނަށް ލިުބނު 
( ތަންފީޒުކުރުމަށް ަބޖެޓުން ޚަރަދު ހިނގާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮމިޝަނުން 2013ޗަރ ޤާނޫނު  )އެންޓި ޓޯ  13/2013

 ކޮށްފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ. 
 

 ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު   13/2013ގެ ނިޔަލަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު   31މޭ    2022ން   1ޖޫން     2021
 1 ސެކްޝަން )އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓުމަންޓު(  އެންޓި ޓޯޗަރ  1,431,010.72

 1.1 ޒިޔާރަތްތަކަށް ހިނގި ޚަރަދު  އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަނުން ކޮށްފައިވާ 
  އަށް  2021ޑިސެންބަރު  31އިން  2021ޖޫން  01 177,529.00
  އަށް  2022މެއި  31އިން  2022ޖަނަވަރީ  01 72,706.00
 1.2 ހޯދުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު  އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ  145,355.60

 1.3 ކަންކަމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު  އެންޓިޓޯޗަރ ސެކްޝަންގެ އެހެނިހެން 
  ފެން ތަހުލީލުކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ ޚަރަދު - 1,750.00

 1.4 އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  
  އަށް  2021ޑިސެންބަރު  31އިން  2021ޖޫން  01 557,840.08
  އަށް  2022މެއި  31އިން  2022ޖަނަވަރީ  01 475,830.04
  ޚަރަދު  އެކްޝަނަށް ހިނގާފައިވާ ޖުމުލަ އެންޓި ޓޯޗަރ   1,431,010.72

 

 2 ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް )އެން.ޕީ.އެމް(  1,431,252.24
 2.1 ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކަށް ހިނގި ޚަރަދު  ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް އިން 

  އަށް  2021ޑިސެންބަރު  31އިން  2021ޖޫން  01 200,210.36
  އަށް  2022މެއި  31އިން  2022ޖަނަވަރީ  01 46,720.00
 2.2 ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު  ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް އަށް  57,675.60

 2.3 ކަންކަމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު އެހެނިހެން   ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ 
  ފެން ތަހުލީލުކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ ޚަރަދު - 750.00

 2.4 ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  
  އަށް  2021ޑިސެންބަރު  31އިން  2021ޖޫން  01 637,248.85
  އަށް  2022މެއި  31އިން  2022ޖަނަވަރީ  01 488,647.43
  ހިނގާފައިވާ ޖުމުލަ ޚަރަދު  ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް އަށް  1,431,252.24

 

 3 އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާރޓުމަންޓު   62,661.90
  ގެންދިއުން  އެންޓި ޓޯޗަރ އޮންލައިން ކޯސް ކުރިއަށް 28,052.90
   ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް ފޯރަމް ބޭއްވުންކެޓް  34,609.00

 

 4 ސައުތު ރީޖަނަލް އޮފީސް )އެސް.އާރް.އޯ(  17,155.00
  ދަތުރު ޚަރަދު  އޭޓީއެސް ކޭސްއަކާ ގުޅިގެން ކުރި އެއްގަމު 230

  އޭޓީއެސް ކޭސްއަކާ ގުޅިގެން ތިނަދޫ އަށް ކުރި ދަތުރުގެ ޚަރަދު  14,485
  ގުޅިގެން ހުޅުމީދޫ ޮޕލިސް ސްޓޭޓަނަށް ކުރި ދަތުރުގެ ޚަރަދު އޭޓީއެސް ކޭސްއަކާ   1,930
  އޭޓީއެސް ކޭސްއަކާ ގުޅިގެން ހުޅުމީދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ޚަރަދު  510

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  2,942,079.86
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 ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު  .3

 ރަފް ތަޢާ  3.1

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން  (2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  )  2013/13ޤާނޫނު ނަންަބރު:  

ކަންކަންކޮށް ލާޒިމުކުރާ  ކުރަންޖެހޭ   ،ކުރުމަށް  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  އޮނިގަނޑު  ޤާނޫނީ  ހާސިލުކުރުމަށް  މަޤުޞަދު  ޤާނޫނުގެ 

އިސްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި،    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު    ،ގޮތުންއެކުރަމުންނެވެ.  އަންނަނީ  ކޮމިޝަނުން    މަސައްކަތް

އެ  ެބލުމާއި،  ދޭތޯ  އެކުލަވާލަމުން  އުސޫލުތައް  ޤަވާއިދުތަކާއި  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  މުއައްސަސާތަކުން  އެކިއެކި   ދައުލަތުގެ 

ކޮމިޝަނުންދޭ ލަފައާ އެއްގޮތަށް    މުއައްސަސާތަކުން އެކުލަވާލާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން

 އެފަދަ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އިސްލާހުކުރޭތޯ ކޮމިޝަނުން ަބލާފައިވާނެއެވެ. 

 ( އިސްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2013)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު    13/ 2013ޤާނޫނު ނަންބަރު   3.2

އާޔަތްކޮށް ޤާނޫނު އިސްލާޙުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތަންފީޒުކުރުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ރި  2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

  2022ރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއެކު  ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަ  ،ތެރެއިން

  2022އިސްލާޙްތަކުގެ ޑްރާފްޓެއް  ން ބޭނުންވާ  ދި މި ޤާނޫނަށް ގެންނަވާނެއެވެ. އަ  ވަނަ ދުވަހު މަޝްވަރާކޮށްފައި  23ޖަނަވަރީ  

މި ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙު    ،ރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުންވަނަ ދުވަހު އެޓަ  27ޖަނަވަރީ  

  އިރު، ކަމަށްވާ  ޓޯޗަރ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތް ޤާނޫނުގައި ނިސްބަތްކޮށްފައި އޮންނަނީ "މީހެއް" މިގޮތަށްތަކުގެ ތެރޭގައި  

ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކަމުން، ޓޯޗަރ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތައް    ލަފްޒު އާންމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަނީ ކުޑަކުދިން  އެ

މަރުކަޒުތަކުގެ އިތުރަށް ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ ަބންދު  ނިސްަބތްކުރާއިރު ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި، މި

ަބއިތިއްާބ މީހުން  ކަރަންޓީނުކުރުމަށް  ސެންޓަރުތަކާއި،  ޑިޓެންޝަން  ދިނުމަށް   ، ތަންތަނާއި  އިމިގްރޭޝަން  ފަރުވާ  ޞިއްޙީ 

ދިން މީހުން އެކަހެރިކޮށް ަބއިތިއްާބ ތަންތަނާއި، ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ ދައުލަތުން ދޫކުރާ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކުޑަކު

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަންތަން އަދި މިނޫންވެސް މީހުން ަބންދުކުރުމަށް ނުވަތަ މީހުންގެ   ،ބަލަހައްޓާ ތަންތަނާއި

މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދައުލަތުން ނުވަތަ ދައުލަތުން ދޫކުރާ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މީހުން ބަލަހައްޓާ  

)ތިނެއް( މަސް    3އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ   ން ހިމެނޭ ގޮތަށްތަންތަ

އެންޓި މިހާތަނަށް  ކޮމިޝަނުން  މުއްދަތެއްކަން  ކުރު  މައްސަލަތަކުން -ދުވަހަކީ  ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޓޯޗަރ 

)ހަތަރެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނުން    4އް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ޝަކުވާއެ
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ަބލައި ނިންމަންޖެހޭނެކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، މައްސަލައިގެ ާބވަތަށް ަބލައި، ތަޙްޤީގު 

އިތުރަ މުއްދަތުގެ  އިސްވެދެންނެވި  އިޞްލާޙުކުރުމަށް   1ށް  ނިންމަންޖެހޭ  ަބޔާންކޮށް  އިތުރުކުރެވިދާނެކަމަށް  މަސް   )އެކެއް( 

  3ވަނަ އަހަރު އާއްމުކޮށްފައިވާ 'ޖެނެރަލް ކޮމެންޓް'    2012'ކޮމިޓީ އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ' އިން    ހުށަހަޅަފައިވާނެއެވެ. އަދި،

ގޮތުން،   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާގައި  ޢަމަލެއްގެ  ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރާތްތަކަށް    ޓޯޗަރގެ  ރިހެިބލިޓޭޝަން 

ހިންގަންވާނީ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި އަމިއްލަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ކްލިނިކު ތަކުންނާއި، ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން  

ތަންތަ  ތިޔާޤި  ވަސީލަތްތައް  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  އެފަދަ  އެނޫންވެސް  އަދި  ތަންތަނާއި  ކަމުގައި  ފޯރުކޮށްދޭ  މެދުވެރިކޮށް  ން 

ޤާނޫނުގެ   ޕްރޮގްރާމްތައް    34ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ހިންގުމުގައިވަނަ  ކޮމިޝަންގެ   އެކުލަވާލައި 

، ޤާނޫނުގެ  ަބއިވެރިވުމެއް ނެތި ކުރުމަށް މި މާއްދާތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުންވެސް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އަނިޔާކުރާ މީހުންނަށް އަނުބރާ މުޖުތަމަޢުއަށް އާދެވޭނެގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި، އަދި އަނިޔާގެ ސިފަ    35

އެކަށައަޅައި   ހިމެނޭގޮތަށް  ަބއިވެރިވުން  ކޮމިޝަންގެ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ހިންގޭ  އަމާޒުކޮށްގެން  އެމީހުންނަށް  ފުހެލުމަށްޓަކައި، 

ގެ ދަށުން ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާއީ ތަހުޤީގު    2013ޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  ހިންގަންވާނެކަމަށް ަބ

ކުރާ އިދާރާއަކީ ކޮމިޝަން ކަމުގައި ވުމުން، ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަށައަޅައި  

  ނުފެންނާތީ، އެ މާއްދާއިން ކޮމިޝަން އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.ހިންގުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް 

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޤާނޫނަށް ގެންނަންފެންނަ ކަންކަން ކޮމިޝަނުން މީގެއިތުރުންވެސް، 

ރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ ކުރަމުން ދާކަމަށް އެޓަހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙުތައް ރިވިއު

 މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެކަށައަޅަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މިންގަނޑުތައް  3.3

ގައި "އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި  ވަނަ މާއްދާ )ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން(ގެ )ހ(    46ގެ    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

ޤާނޫނުގެ   ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޢާއްމު ޖަމާޢަތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްގެން، މި

މިޝަނުން" ދަށުން ކޮމިޝަނުން އަދާކުރަން ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ ކޮ

"މި ހަދައި    ކަމަށާއި  ގަވާއިދުތައް  ޭބނުންވާ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ  މިނިސްޓަރު  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

ހިންގާނީ، މިނިސްޓަރު" ކަމަށް، އަދި "މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ތައް ހަދައި ހިންގާނީ، ކޯޓުން" ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި "މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގަވާއިދު

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ގަވާއިދުތައް    6ޤަވާއިދުތައް ހަދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން، މި ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކުރާތާ ގިނަވެގެން  
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  9ތަސްދީޤު ކުރިފަހުން    2013ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު    ލާނުކުރަންވާނެ"ހަދައި އާއްމުކޮށް އިޢު

ހަދަންޖެހޭ   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ފާއިތުވެފައިވީއިރު،  ދުވަސް  އަހަރު  ނުވާކަން   އްޤަވާއިދުތަ  ހުރިހާ)ނުވައެއް(  ހެދިފައި 

ދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހެދިފައިނުވާ ގަވާއިދުތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ހަ

 ކޮށްފައިވާނެއެވެ.ކޮމިޝަނުން މި މުއްދަތުގައި ހެދުމާއި ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކާ މިންގަނޑުތައް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި، ޕްރޮގްރާމްތަ  3.3.1

)ފަހެއް(    5އެ    ،އެކުލަވާލަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން  އް)ފަހެއް( ގަވާއިދެ  5ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

 ކީ:ގަވާއިދަ

އެކުލަވާލަންޖެހޭ    19ޤާނޫނުގެ    )ހ( ދަށުން  ގެ  )ބ(  މައްދާގެ  ކޮަބއިކަން ވަނަ  ފަރާތްތަކަކީ  ނެތް  ތަނަވަސްކަން  މާލީ 

 ؛އަޅާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުކަނޑަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޓޯޗަރ ގެ ވިކްޓިމްސް އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ   34  )ށ(

 ؛ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު

އަދި އަނިޔާގެ ސިފަ   ތް ހެދުމަށްޓަކައިވަނަ މައްދާގެ ދަށުން އަނިޔާކުރާ މީހުންނަށް އަނުބރާ މުޖުތަމަޢަށް އާދެވޭނެގޮ   35  )ނ(

 ؛ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު ފުހެލުމަށްޓަކައި

މަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ކުރިކަ ޓޯޗަރގެ ކުށެއް  އެހެން ޤައުމެއްގައި    ހޭވަނަ މައްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެ  39  )ރ(

ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ެބހެއްޓުން  ރާއްޖޭގައި  އެމީހަކު  ޤަޫބލުކުރެވޭހިނދު،  ހުރިކަމަށް  ސަރަޙައްދުގައި 

 އަދި؛ އި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ފުލުހުންގެ ކިަބއިން އެކަމަށް އެދުމުގަ

ޖެހޭ އެހެން ޤައުމަކަށް ފޮނުވާލެވޭ ިބދޭސީއަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަހައްޓާއިރު، ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލަން  42  )ބ(

 ވެ.އެމީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތަކާއި އެމީހަކަށް ލިިބދޭ ރައްކާތެރިކަން ަބޔާންކުރާ ގަވާއިދެ

 ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު  3.3.1.1

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށްވުރެ    24ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހާ ބަންދުކުރެވޭ މުއްދަތު    19ގެ    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

ހިނގާ ވަގުތުތަކުގެ ތެރެއިން، އޭނާ ބޭނުންވެއްޖެ ވަގުތެއްގައި،   24ދިގުވެއްޖެހިނދެއްގައި، އެ   ހަމަވުމަށްފަހު  )ސައުވީސް( ގަޑިއިރު 

ބެލުމަށް، އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޑޮކްޓަރަކަށް    އޭނާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތް 

އޭނާއަށް  ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާކަން، އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފަރާތުގައި އެދުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަމާއި، އަދި މި ޙައްޤު  
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އަންގަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހާ ބަންދުން ވީއްލުމަށްފަހު    ލިބިގެންވާކަން އޭނާއަށް

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ތެރޭގައި، އޭނާގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތް ބެލުމަށް، އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ތަން ނޫން    24ހިނގާ ފުރަތަމަ  

ފަރާތުގައި އެދުމުގު ޙައްޤު  އެހެން ތަނެއްގައި މަސައް ކަތް ކުރަމުންދާ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާކަން، އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓި 

ބަންދުގައި ހުރި    ، މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ނ( ގެ ދަށުން، އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި

އުފުލަންޖެހޭ  އަމިއްލައަށް  އެމީހަކު  ޚަރަދަކީ  އެ  ދައްކާނަމަ  ޑޮކްޓަރަށް  މަރުކަޒަކަށް  އެހެން  މަރުކަޒުނޫން  ބަންދުގައިހުރި    ފަރާތެއް 

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް    ، އެފަދަ ޚަރަދެއްކުރުމުގެ ތަނަވަސްކަން އޭނާގައި ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އޭނާއިޚަރަދެއްކަމާ

ޚަރަދެއްކަމަށާ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ  ދައުލަތުން  ޚަރަދަކީ،  ހާލަތްތަކުގައި  އިހިނގާ  ޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދޭން  އެޚަރަދުތައް  ދައުލަތުން   ،24  

ތެރޭ  ގަޑިއިރު  ބަޔާން)ސައުވީސް(  ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށް  ކޮމިޝަނުން  ނިޒާމެއް  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  އެހީއެއް  އެފަދަ  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ގައި 

ން  މިމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓެއް ކޮމިޝަނު 

 ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.  

 އަނިޔާލިބޭ މީހުންނަށް ދެވޭ ނަފްސާނީ، އިޖްތިމާޢީ ފަރުވާއާއި އެހީތެރިކަން  3.3.1.2

ނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާދީ، ންވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޓޯޗަރގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހު  34ގެ    2013ނޫނު  އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާ

ސިޔާސަތުތައް  ޞިއްޙަތާެބހޭ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ހިންގަންޖެހޭ  ހެދުމަށްޓަކައި  ގޮތް  އުޅެވޭނެ  އަލުން  ދިރިއުޅުމެއް  ޤަދަރުވެރި 

ގެ ވުޒާރާ ކަމުގައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ސަރުކާރު

ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން އެކަށައަޅައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެ ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި 

ޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއެކު ކޮމިޝަނުން ަބއްދަލުކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އަދި އެ

މި ަބއްދަލުވުންތަކުގައި    ،މި ަބއްދަލުވުންތަކުގައި މި ޕްރޮގުރާމް އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން 

ތުގެ ތްޓް ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީއާއި ވާސީލަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލުމަށް ަބޖެ  34ޤާނޫނުގެ  

ލައި ހިންގުމަށް ދަތިކަމަށް  އެކުލަވާ  އްޕްރޮގްރާމެ  ކަން ހުރުމުން، ޓޯޗަރގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ވަކިދަތި

ބެންހުރި ޚިދުމަތްތަކާއި މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ލި  ،އެހެން ނަމަވެސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ    34  ޭބނުންކޮށްގެން،އަދި ވަސީލަތްތަކުގެ  

އްޞަ އިސްފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރާނެކަމަށާއި، ކޮމިޓީއެއްގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމް މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް މިކަމަށް ޙާ

ން ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާނެކަމަށާއި، އަދި މި ޕްރޮގުރާމް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 

އަދި ޓޯޗަރގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން    މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
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މަޢުލޫމާތު  އެކު ހެލްތުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޙިއްސާކުރާނެކަމަށް  އޮފީހާ  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  ކޮމިޝަނަށާއި  ލަވާލައި، 

 ދެއްވާފައިވެއެވެ.

 އަނިޔާކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭ ނަފްސާނީ، އިޖްތިމާޢީ ފަރުވާއާއި އެހީތެރިކަން  3.3.1.3

ޔާކުރާ މީހުންނަށް އަނުބރާ މުޖުތަމަޢަށް އާދެވޭނެގޮތް  ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ އަނި  35ގެ    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

ޞިއްޙަތާެބހޭ   ޕްރޮގްރާމްތައް  ހިންގަންޖެހޭ  ފުހެލުމަށްޓަކައި،  ގައިން  އެމީހުންގެ  ސިފަ  އަނިޔާގެ  އަދި  ހެދުމަށްޓަކައި، 

ހެލްތާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ   ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ ކަމުގައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ރިޕޯޓުގެ  މި  ގުޅޭގޮތުން  މިކަމާ  ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ކަމަށް  ޝާއިޢުކުރަންވާނެ  އެކަށައަޅައި  ގުޅިގެން  ކޮމިޝަނާ  އޮފީހާއި، 

ން މުއްދަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއެކު ކޮމިޝަނު

މި   އެގޮތުން  މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ގުޅޭގޮތުން  އެކުލަވާލުމާ  ޕްރޮގުރާމް  މި  ަބއްދަލުވުންތަކުގައި  މި  ަބއްދަލުކޮށް، 

ހެލްތު އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގޮތަށް  މަޝްވަރާކުރެވުނު  ޖެހޭ    35ން  ަބއްދަލުވުންތަކުގައި  އެކުލަވާލަން  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މި  ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލެވިފައި    ން ހުރުމުން،އެކުލަވާލުމަށް ަބޖެޓް ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީ އާއި ވާސީލަތުގެ ދަތިތަކަޕްރޮގްރާމް  

ދަށުން   ވަސީލަތްތަކުގެ  އަދި  ޚިދުމަތްތަކާއި  ލިބެންހުރި  ދިވެހިރާއްޖެއިން  މިހާރު  ނަމަވެސް  އެހެން  ވަނަ    35ނުވާކަމާއި، 

ޕްރޮގްރާމް  ަބޔާންކުރާ  ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ އިސްފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރާނެކަމަށާއި،   މާއްދާގައި 

ކޮމިޓީއެއްގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމް މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް މި ކަމަށް ޙާއްޞަ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާނެކަމަށާއި، އަދި މި  

 ން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުޕްރޮގުރާމް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރާނެ

 އެހެން ގައުމެއްގައި ހިންގި ޢަމަލަކާގުޅޭ އިޚްތިޞާޞް  3.3.1.4

މަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަށުން ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް އެހެން ޤައުމެއްގައި ކުރިކައެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  

ޫބލުކުރެވޭހިނދު، އެމީހަކު ރާއްޖޭގައި ެބހެއްޓުން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ  ސަރަޙައްދުގައި ހުރިކަމަށް ޤަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  39ހިނދެއްގައި، ފުލުހުންގެ ކިަބއިން އެކަމަށް އެދުމުގެ ާބރު ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވާކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

ކޮޕީ މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި އެކުލަވާލައި، ފައިނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ  ދެލި  ގަވާއިދުގެކޮށްފައިވެއެވެ. މި  ގައި ަބޔާން

 ކުރެވިފައެވެ.
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 އެހެން ޤައުމަކަށް ފޮނުވައި ނުލުން  3.3.1.5

ފޮނުވާލައިފިކަމަށްވާނަމަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ރާއްޖޭގައި ހުރި މީހަކު އެހެން ޤައުމަކަށް    42ގެ   2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

ނުވަތަ އެމީހަކު ނިސްަބތްވާ ޤައުމަށް އެމީހަކު އަނުބރާ ރައްދުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ، އޭނާއާމެދު ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ިބރު  

ވާނަމަ، އޭނާ އެަބއޮތްކަމަށް، އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް، ދައުލަތުގެ ކަމާެބހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ޤަޫބލުކުރެވޭކަމަށް

ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،  އެ ޤައުމަށް ފޮނުވުމަކީ، މި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި މި މާއްދާގެ )ހ(

ދައުލަތުގެ ކަމާެބހޭ މުއައްސަސާތައް ކަމުގައި ބަލާނީ، ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ސަރުކާރުގެ  

އާއި، ދާޚިލީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، ވުޒާރާ

އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން )މިހާރުގެ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން(    މަންޓްމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި، ޑިޕާޓްއުހި

 ލެހެއްޓުމާ އެއިރަކު ހަވާލުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.އާއި، ިބދޭސީންގެ ކަންކަން ެބ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ   42( ގެ  2013)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު    2013/13ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކަމާ    މި ޤަވާއިދާގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް ފައިނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އަދި

 ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ.

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެހެންނިހެން މުއައްސަސާތަކުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް  3.3.2

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި ކޯޓުން   3.3.2.1

ަބދަލު ނަގައިދިނުމުގައި އެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނިގެންވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް    ގެ  2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު   ދަށުން 

  33ޤާނޫނުގެ  އެނީ ބިނާކޮށް، އަނިޔާ ލިޭބ ފަރާތަށް ނަގައިދޭނީ، ކޮން ާބވަތެއްގެ ަބދަލެއް ކިހައި މިންވަރަކަށްކަން ކަނޑައަޅާ

ވާލާދީ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޙައާ    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

ޭބނުންވާ    ށްޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަ  އެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި    46ޤާނޫނުގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    46  ، ޤާނޫނުގެނަމަވެސްއެހެންވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ، ކޯޓުން ކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ގަ

ދަށުން އެއްވެސް ޢަވާއިދެއް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ހެދިފައި ނުވާކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

 ވެއެވެ.ކޮށްފައިހިއްސާމައުލޫމާތު ކޮމިޝަނާ 
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 ގަވާއިދު   ންޖެހޭ ލަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އެކުލަވާ 3.3.2.2

ޤާނޫނު  -އެންޓި ގައި    46ގެ    2013ޓޯޗަރ  )ހ(  މާއްދާގެ  އަދާކުރަންޖެހޭ އެ  ވަނަ  މިނިސްޓަރ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

ރު ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް،  ޓަމިނިސްމަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ވަކިން ޚާއްސަ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމަށް ފުރުޞަތެއް  

ން ކޮމިޝަނަށް  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ    އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ އަދި މިހާތަނަށް ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާފައި

އެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިނިސްޓްރީން މިފަދަ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ  އިވެމަޢުލޫމާތުދީފަ

 ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާނެކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީއިން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

 ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން   ޤާނޫނުން  3.4

 ޓޯޗަރއިން މިނިވަންވެގެންވުން   3.4.1

ގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގުމުންނާއި، ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ  ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ   16ގެ   2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

މިނިވަންވެގެންވުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި، ހަމަކޮންމެ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުމުންނާއި، އިންސާނީ ކަރާމަތް ގެއްލޭފަދަ އަދަުބން  

 . މީހަކަށްމެ، ހަމަ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިމެ، މުޠުލަޤު ޙައްޤެއްކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

އަދި ހަމައެހެންމެ، މީހަކާމެދު، ތިމާ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިންގީ، ނުވަތަ ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލެއް ހިންގީ، 

ވަތަ އިންސާނީ ކަރާމަތް ގެއްލޭފަދަ އަދަެބއް ދިނީ، ތިމާ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި، ތިމާއަށްވުރެ މަތީ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ނު

ުބނުމަކީ ކަމަށް  ކަމުގައި ، އަމުރަށް  ގަޫބލުކުރެވުމުން  ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެކަމަށް  އެކަން އެގޮތަށް ނުކޮށްފިނަމަ ތިމާގެ  ނުވަތަ 

ތަ އެއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކަން އެނގިފައި ނެތުމުން ކަމުގައި ބުނުމަކީ، އެކަން ސަަބަބކަށް ހެދުމަށްފަހު،  ބުނުމަކީ، ނުވަ

މީހަކާމެދު ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް، ނުވަތަ ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުމަށް، ނުވަތަ އިންސާނީ ކަރާމަތް  

އޮތް   އަދަުބދިނުމަށް  ނޫންކަމުގައި  ގެއްލޭފަދަ  ދިފާޢެއް  ނުވަތަ  މާއްދާގެ   16ޤާނޫނުގެ    އެޢުޛުރެއް  ގައި ( ނ)ވަނަ 

 . ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ޓޯޗަރ  'ވަނަ މާއްދާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި، ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިމެ ލިިބދީފައިވާ   16 ޤާނޫނުގެ ޓޯޗަރ އެންޓި

ށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ބަންދު މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ  މި ޙައްޤު ކަ  'އިން މިނިވަންވެގެންވުން

އެންމެހައި މަރުކަޒުތަކުގައި، ދާއިމީ އަދި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި ބަންދުމީހުން ނުވަތަ  

ކާއި އަދި އެކި ހައިސިއްޔަތުން ަބންދުގައި ތިޭބ ކުދިންނާ މުޢާމަލާތްކޮށް ޤާނޫނު  ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަ
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ފަރާތްތަކަކީ، މަޤާމުގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާިބލިއްޔަތުކަން ހުރި، އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް   ތަންފީޛުކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ

ިބފައިވާ މީހުން ކަމާއި، ދާއިމީ އަދި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޚާއްޞަ ތަމްރީނާއި ހުނަރާއި އިރުޝާދާއި ޢަމަލީ ތަޖުރިާބ ލި

މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް ަބއެއްކަމުގައި ހެދުމަށް ކޮމިޝަނުން މިފަދަ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭ  

ގެ މުއްދަތު ގައި މިނިސްޓްރީ  (2021ޓޯޗަރ ރިޕޯޓު އެންޓި )ޤަވާޢިދުތަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައި، ފާއިތުވީ އަހަރުގެ ރިޕޯޓު 

 އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ގެ ދަށުން ލިިބދޭ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެ   2013މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު    ،އަދި ހަމައެހެންމެ

ޖަލު އަމުރާއި، ޖަލުގައި ހިނގާ އެކިއެކި ޙާދިސާތަކާއި    24ވާލާފައިވާ  ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެކުލަ

ގާ  ނގުޅިގެން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށާއި، ޖަލުގައި ހި

ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް   އެކިއެކި ޙާދިޞާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ފޮޓޯ ނެގުމާއި ވީޑިއޯ

ނުން ލިިބދޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ވާނެހެން އިސްލާޙު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ  މި ޤާނޫ

މަރުކަޒުތަ ޚިދުމަތްދޭ  ކެއަރގެ  އޯލްޓަނޭޓިވް  އެކުލަވާލާފައިވާ  އިން  ސަރވިސް  ސޯޝަލް  އެންޑް  ަބއިތިއްާބ  ފެމިލީ  ކުގައި 

ކުޑަކުދިންނާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލާއި، އޯލްޓަނޭޓްވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ އުޞޫލަށް ވެސް  

 މި ޤާނޫނުން ލިިބދޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ވާނެހެން އިސްލާޙު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. 

 ތަފާތުނުކުރުން  3.4.2

މުވައްޒަފަކު، ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމުރަށް ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރުހުމާއެކު ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ދައުލަތުގެ  

އެނގުމުގައި، ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މާއްދީގޮތުން ނަމަވެސް ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ނަމަވެސް، ވޭންދިނުމަށް ނުވަތަ  

ނެތް ސަަބެބއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،  ކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައި ގެ ދެމެދުގައި ތަފާތެއްދެމީހެއް ވޭން އިޙްސާސްކުރުވުމަށް  

ވަނަ    10ގެ    2013ކަމަށް އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު   ކުރުމަކީ ޓޯޗަރ ތަފާތެއް ދެ މީހެއްގެ ދެމެދުގައި، އެއްވެސް ާބވަތެއްގެ

 ވެއެވެ.  ަބޔާންކޮށްފައި ވަނަ ނަންަބރުގައި( 5މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނުކުރާކަން  ސަަބބުތަކަށްޓަކައި ޖަލުގެ އިޖުރާއަތު ހިންގުމުގައި ޤައިދީންގެ މެދުގައި ތަފާތު ަބންދުގައި ތިޭބ ފަރާތްތަކާމެދު އެކި

ތަފާތު އެކި ސަަބބުތަކަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ަބންދުގައި    ،މަށްޓަކައިކަށަވަރުކުރު

އެކަން    ،ަބއިތިއްާބ ފަރާތްތައް، އެފަރާތް ަބންދުކުރެވިފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުނޫން އެހެން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކަށް ަބދަލުކުރާނަމަ

އެފަރާތުގެ ޢާއިލާއާއި، ވަކީލުންނާއި އަދި އެފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް  އެ ަބންދުގައި ހުރި ފަރާތަށާއި  

ޕަރސަނަލް   އެމީހެއްގެ  ނަކަލު  ލިޔުމުގެ  މި  ބަލަހައްޓައި  ރެކޯޑު  ލިޔުމުން  އެންގުމާއެކު،  ވަގުތަށް  ވަގުތުން  ޑިޕާޓްމަންޓަށް 
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ށް އެކަން އެންގުނުކަމަށް އެމީހެއްގެ ސޮއިކުރުވާ ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާން  ފައިލްގައި ހިމެނުމަށާއި، ަބދަލުކުރެވޭ ަބންދު މީހާއަ

  2ޖަހައި، އެމީހަކު ސޮއިކުރަން ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާންޖަހަން އިންކާރުކުރާ ޙާލަތުގައި، އެމީހަކަށް އެންގިކަމަށް ހެކިވާ  

ަބދަލުކުރަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކާެބހޭ ގަވާއިދުގެ  އޮފިސަރުން ސޮއިކުރާ ގޮތަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ އިޖުރާއަތުތައް  )ދޭއް(  

(ގެ މުއްދަތުގައި ދިވެހި  2021ޑްރާފްޓަށް ކޮމިޝަނުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައި ފާއިތުވީ އަހަރުގެ ރިޕޯޓު )އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓު 

ތަކާެބހޭ ޤަވާޢިދު މި ރިޕޯޓުގެ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އެ އިޞްލާޙުތައް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު

 މުއްދަތުގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިނުވެއެވެ.  

 އެހެން އެއްވެސް އިންސާނަކާ މުޢާމަލާތްނުކުރެވޭ ގޮތަށް އެކަހެރިގޮތުގައި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުން   3.4.3

ގެ    14( ގެ  2013)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު    2013/13ޤާނޫނު ނަންަބރު:   މާއްދާގެ )ހ(  ނަ ނަންަބރުގައި ވަ  3ވަނަ 

އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުހިނގާގޮތަށް، އެހެން  އެއްވެސް މީހަކާއެކު އިންސާނީ  ނަފްސާނީ އަނިޔާގެ މާނައިގެތެރޭގާ އެހެން 

ނަންަބރު:   ޤާނޫނު  އެހެންނަމަވެސް،  ެބހެއްޓުންހިމެނެއެވެ.  ަބންދުގައި  ނުފެންނާނެގޮތަށް  މީހަކު   2013/14އެއްވެސް 

ވަނަ    4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    95ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާ    93( ގެ  2013ތަކާ ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލު

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ހައްޔަރުކޮށް ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އެއްވެސް މީހަކު ޖަލުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު  ނަންަބރު ގައި  

ވެސް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކައި ޖަލުގެ މަޞްލަޙަތު ގެއްލުވާލަން  ޢަމަލެއްކުރުމުގެ ސަަބުބން ނަސޭހަތާއި އިންޒާރު ދިނުމުން

ެބއިންދުމުގެ   ވަކިން  މީހުންނާ  އެހެން  ކިޔަމަންތެރިކުރުމަށްޓަކައި  ނެރެ  ގޮޅިން  ވަގުތީގޮތުން  އެމީހަކު  ނަމަ  މަސައްކަތްކުރާ 

ޑައިރެކްޓަ ބަލަހައްޓާ  ޖަލު  ކަސްޓޯޑިއަލް  ހުރި  ަބންދުގައި  މީހަކު  އެ  ޖަލުގެ އިޚްތިޔާރު  ހުއްދައާއެކު،  ޕްރިޒަންގެ  އޮފް  ރ 

ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންނަށް ލިިބގެންވާ ކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޖަލުގައި ތިޭބ މީހުންގެ ނަފްސާނީ  

ނަފްސަ އަމިއްލަ  ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި،  ހުށަ  ށްދުޅަހެޔޮކަން  އަނިޔާއަށް  އިތުރު  ފުރުޞަތު  ގެއްލުންދިނުންފަދަ  ހެޅުމުގެ 

ގެ ގޮތުގައި   'ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް'ގައި    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު    ،ކުޑަކުރުމަށާއި

ކަމެއް   ލިޭބފަދަ  ގެއްލުން  ކަރާމަތަށް  އިންސާނީ  އަދި  ޢަމަލެއް  ާބވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ފުރުސަތު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ހިނގުމަށް 

އ.ދ.ގެ "ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯރ ދި ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަރސް" ގެ ރޫހާއި އެއްހަމަކުރުމުގެ ނުމަށާއި އަދި  ނުދި

އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ޤައިދީންނާއި ނަފްސާނީ ަބލި   ގޮތުން އެކަހެރިކުރުމުގައި

އިސްތިސް ޤައިދީން  ކުރަންވާނެކަމުހުންނަ  ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ ނާ  އިސްތިސްނާކުރާއިރު  އަންހެނުން  އެގޮތުގެމަތިން  ގައިއާ، 

އަންހެނަކަށްވީތީ ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީކަންކަމަށް ެބލުމަށްފަހު ސިއްޙީގޮތުން ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ ނުވަތަ ހުށަހެޅުމުގެ  

ން މީހުންނާ ވަކިން އެކަހެރިކޮށް ަބއިންދަންވާނީ ކެމެރާއަށް އެތަނުގައި ހިނގާ  އެހެފުރުސަތު އޮތް  އަންހެނުންނަށްކަމާއި،  
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ކަންކަން ފެންނަ ތަނެއްގައި އަދި ހަމަ އެހެންމެ އޭނާގެ ޙަރަކާތްތައް އަަބދުމެ ފެންނާނެގޮތަށް އަދި ޖަލު އޮފިސަރެއް އެ ގޮޅިއެއް 

، މިފަދަ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެންމެހައި އަސާސީ  ކައިރީގައި ހުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއެކުގައިކަމާއި

ގުޅޭ   އެކަންކަމާ  ވަގުތާއި  ކުރާ  އެކަހެރި  މީގެއިތުރުން،  ކަށަވަރުކުރަންވާނެކަމާއި،  ފޯރުކޮށްދެވޭކަން  ޚިދުމަތްތައް  ކަންކަމާއި 

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި    24، އެކަހެރި ބަންދުން ނިމޭތާ  ރެކޯޑްކުރަންވާނެކަމާއި  ލިޔުމަށްތިރިކޮށް  އެންމެހައި ކަންކަން ޤަވާއިދުން

ބެލުމަށް އެސެސްމަންޓްތައް   ނަފްސާނީ ަބލީގެ ޚާއްޞާ ޑަކްޓަރަކަށް ދައްކާ ޤައިދީގެ ނަފްސާނީ ދުޅާހެޔޮކަން ހުރިނެތް ގޮތް

ށްފައިވާ ހުށަހެޅުމުގެ މަފްހޫމް  ހެދުމާއި އަދި މިކަން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެކަމުގައި ަބޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. އިސްވެަބޔާންކޮ

ނަމަވެސް  ހިމެނޭގޮތަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކާެބހޭ ޤަވާޢިދުގެ ޑްރާފްޓަށްވެސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިފާވީ

   ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކާެބހޭ ޤަވާޢިދު މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިނުވެއެވެ.

 ޢާންމުކުރުން ބަންދުގެ މަރުކަޒުތައް   3.4.4

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓަކީ، އެ ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު   17ގެ    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އަދި ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ   10މަހުން އެއްފަހަރު، ކޮންމެ ތިން މަހެއްވެސް ހަމަވާތާ    3ހިނގާ ކޮންމެ  

މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  އެ  ގައި، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދަންވާނެ ރިޕޯޓެއްކަމަށް  ކޮންމެ ހިނދެއް

ރިޕޯޓު ކޮންމެ ތިން މަހަކުން ހުށަހަޅާއިރު،    ސްވެދެންނެވިއި   މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން  އެމާއްދާގެ )ރ( ގައިވާގޮތުން،    އެ

ތަނަކަށް، ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގައި ަބންދުގައި ތިިބ މީހުންގެ ޢަދަދަށް ނުވަތަ ތަފްޞީލަށް  ފާއިތުވާ ތިން މަހުގެ ތެރޭގައި އެއިން  

 ަބދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ަބދަލެއް އެނގޭނެގޮތަށް، އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ. 

ޤާނޫނު    އިސްވެދެންނެވިނަމަވެސް،  އެހެން ޓޯޗަރ  އެންޓި  މިކޮމިޝަނަށް   2013ރިޕޯޓް  ީބދައިން  ކޮށްފައިވާ  ަބޔާން  ގައި 

މި ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މުއްދަތުތަކުގައި ކަމާ    ،ހުށަހަޅަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން

ރިޕޯޓު އެ  ހިއްސާނުކުރާކަމާއި،  މުއައްސަސާތަކުން  ކޮމިޝަނުން  ގުޅުންހުރި  މުއައްސަސާތަކުގައި  އެ  ހިއްސާކުރުމަށް  ތައް 

ހިމަނާފައި  އިއެދެންޖެހޭކަމާ މަޢުލޫމާތު  މިންވަރަށް  ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި  ހިއްސާކުރާއިރުވެސް  ރިޕޯޓު  އެދުމުން  މިގޮތަށް   ،

ވެސް މުއްދަތުގައި  ރިޕޯޓުގެ  އަހަރުތަކުގެ  ފާއިތުވީ  މިކަމަކީ  ފާހަގަކުރަމެވެ.  އެކަމަށް    ނުހުންނަކަން  އަދި  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 

ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީތަކަށް ކޮމިޝަނުން ތަކުރާރުކޮށް ސިޓީގެ ޒަރީއާއިން މުއާމަލާތް ކޮށް، ހައްލެއް 

އިލްކޮށް، ެބލެހެއްޓުމުގައި  ފަ  އައިސްފައި ނުވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މިސަަބބުތަކަށްޓަކައި މިރިޕޯޓްތައް ތަރުތީުބކޮށް،

ޤާނޫނު   ޓޯޗަރ  އެންޓި  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ވެސް  ކުރިމަތިވެފައިވާކަން  ހިއްސާކުރުމަށް    2013ދަތިތަކެއް  ރިޕޯޓު  ުބނާ  ގައި 
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ކޮމިޝަނުން އެދިގެން މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ރިޕޯޓު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އެ މުއައްސަސާތަކުން  

 އްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.ހި

 ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓްތައް 

 ރިމާރކްސް  ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތު  މުއައްސަސާ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

 2021 ޖޫން 30 -  2021 އޭްޕރިލް  01 .1
   2021ސެޕްޓެމްބަރ  30 -  2021ޖުލައި  01. 2
  2021 ޑިސެންބަރު  31 -  2021  އޮކްޓޫބަރު 01 .3
  2022 މާރިޗު 31 -  2022 ޖަނަވަރީ 01 .4

އިސްނަގައިގެން   - މިނިސްޓްރީއިން 

ނުކުރާކަން  ހިއްސާ  މަޢުލޫމާތުތައް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ،  

ސޯޝަލް  ފެމިލީ އެންޑް  

 ސަރވިސަސް 

 2022މާރިޗު   31ން  2022ޖަނަވަރީ  01 .1

ޖޫން   2021ން    1އޭްޕރީލް    2021-

 2021ން    1ޖުލައި    2021،  30

 2021އަދި    30ސެްޕޓެމްބަރ  

ޑިސެމްބަރ   2021ން    1އޮކްޓޫބަރު  

ރިޯޕޓު   31 މުއްދަތުތަކުގެ  މި 

 ފޮނުވާފައިނުވޭ. 
 

ހުށަހެޅުމަށް    ށް ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިން ކޮމިޝަނަ  2013ޤާނޫނު  މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި އެންޓި ޓޯޗަރ  

)ދޭއް( ރިޕޯޓެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ. އަދި ހަމަ މި މުއްދަތުގައި މިނިސްޓްރީ    2ލާޒިމްކުރާ ރިޕޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން  

ހުށަހަޅަ ސަރވިސަސްއިން  ސޯޝަލް  އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  ހުށަހަޅާފައި   3ންޖެހޭ  އޮފް  ކޮމިޝަނަށް  ރިޕޯޓު  )ތިނެއް( 

 ނުވެއެވެ. 

ދަށުން ޢާންމުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި 'ަބންދު' މި ޢިާބރާތް ބޭނުންކޮށްފައި ވުމާއި އަދި 'ތަޙްޤީޤެއް    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

ޒުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް' މި ފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައި ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، ނުވަތަ ޝަރުޢީ އަމުރެއްގެ ބޭނުމަށް، ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީ

އިޢުލާނު   ކުރިން  ާބރުލިިބގެން،  ޤާނޫނުތަކުން  ކަމާގުޅުންހުރި  އަދި  ހުރެ  ސަަބުބތަކާ  އެކިއެކި  އިޖްތިމާއީ  ސަަބުބން  ވުމުގެ 

 ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތައް މި ކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުޑަކުދިން 

ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގައި ނުހިމެނޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން މާނަކުރާތީ، މި  

ކަޒުތަކާއި އް ގަވާއިދުން ހުށަހެޅުމަށް ާބރުއެޅުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތަ

  3ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާގުޅޭ ޤަވާޢިދުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ ޤަވާޢިދުގެ  

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ    17ވަނަ މާއްދާ )މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާތައް( އަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށް އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  
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ަބންދުގައި ޭބތިއްުބމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި، ރިހެިބލިޓޭޝަން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ފަދަ މި މާއްދާއިން    ކުޑަކުދިން

ޖަވާުބދާރީވެ  ކޮމިޝަނަށް  ޙާލަތްތަކުގައި  ޖަވާުބދާރީވާންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން  މަރުކަޒުތަކާ  ަބންދުގެ  ލާޒިމުކުރާ  ޢާންމުކުރަން 

ކުރާ މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައި، އެ އެއްާބރުލުންދިނުމަކީ ތަންފީޒު

ރިޕޯޓު   ޓޯޗަރ  )އެންޓި  ރިޕޯޓު  އަހަރުގެ  ފާއިތުވީ  އެފެއާޒާ 2021ހުށަހެޅުންތައް  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މުއްދަތުގައި  (ގެ 

ޝަލް މަރުކަޒުތަކާއި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާގުޅޭ ގަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެން

ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު   2021ޖުލައި    11ގައި ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް    2021މެއި    27ޑްރާފްޓަށް،  

 ހުށަހެޅުން ގުޅޭ ގަވާއިދު( ގައި މި  )ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކާއި ޕެރޯލްގެ އުޞޫލުތަކާ  R-93/2021ނަންަބރު  

 ހިމަނާފައި ނުވާކަން މި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި ފޮލޯއަޕް ރިވިއުއިން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ، ތަޙްޤީޤު    17އެންޓި ޓޯޗަރ ޤަނޫނުގެ  

ަބން ނިމެންދެން  މުއްދަތުގައި  މަރުޙަލާ  ޝަރީޢަތުގެ  ތަންތަނާއި،  ަބންދުކުރާ  ފެށުމާހަމައަށް  ޝަރީޢަތް  ތަންތަނާއި،  ދުކުރާ 

ަބންދުކުރާ ތަންތަނާއި، ކުޑަކުދިން ަބންދުގައި ޭބތިއްުބމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި، ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ަބންދުކުރާ  

 މަރުކަޒުތަކާއި، ނަފްސާނީ ަބލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ތަންތަނާއި، ޙާއްޞަ އެހީއަށް ޭބނުންވާ  ތަންތަނާއި، ރިހެިބލިޓޭޝަން ފަރުވާދޭ

ގައި    ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(  2މީހުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި، ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަނަށް ަބންދުކުރެވޭ ތަންތަނެވެ. އަދި ހަމަ މި ޤާނޫނުގެ  

ކުރުމުގެ   ތަޙްޤީޤެއް  ވަނީ  ތަންފީޒުކުރުމުގެ ފާހަގަކޮށްފައި  ޙުކުމް  ނުވަތަ  ބޭނުމަށް،  އަމުރެއްގެ  ނުވަތަ ޝަރުޢީ  ބޭނުމަށް، 

ބޭނުމަށް، މީހަކު، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީގޮތުން ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާ، ދައުލަތަށް ނިސްަބތްވާ 

 މީހެއްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ަބންދުގައި ެބހެއްޓޭ ހާލަތުގައިވެސް، މި  މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ނުފޫޒު ހިނގާ 

 ޤާނޫނުން މަނާކުރާފަދަ އަމަލެއް އެފަދަ މީހަކާމެދު ނުހިނގާނެކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ލިިބދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ރުމުގެ ބޭނުމަށް، ނުވަތަ ޝަރުޢީ  ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާތަކުގައި 'ަބންދު' މި ޢިާބރާތް ޭބނުންކޮށްފައި ވުމާއި އަދި 'ތަޙްޤީޤެއް ކު

އަމުރެއްގެ ބޭނުމަށް، ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް' މި ފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައި ވުމުގެ ސަަބުބން އިޖްތިމާއީ އެކިއެކި  

ކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ސަަބުބތަކާ ހުރެ އަދި ކަމާގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކުން ާބރުލިިބގެން، ކުރިން އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުތަ

ނުހިމެނޭކަމަށް   ތަރަހައިގައި  ޤާނޫނުގެ  މި  މަރުކަޒުތައް  ަބއިތިއްާބ  ކުޑަކުދިން  ގެނެވޭ  ދަށަށް  ެބލުމުގެ  ދައުލަތުގެ  މަތިން 

ނުން މުއައްސަސާތަކުން މާނަކުރުމަކީ މި ކޮމިޝަނުން ކަންޮބޑުވާކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމަށް ފުރިހަމަ ހައްލެއް ލިޭބނީ މި ޤާނޫ

ގެންނަމުންދާ   ޤާނޫނަށް  މި  މިހާރު  ގަޫބލުކުރެވޭތީ،  ކޮމިޝަނަށް  މި  ކަމަށް  ދިއުމުން  ސާފުވެގެން  އިތުރަށް  މިކަންކަން 
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އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްގެ  އެޓާރނީ  ހުށަހަޅައި  އިސްލާޙު  ކޮމިޝަނުން  ވެސް  މާއްދާއަށް  ދެ  މި  ތެރޭގައި  އިސްލާހުތަކުގެ 

 ހިއްސާކޮށްފައިވާނެއެވެ.  

ގެ )ހ( ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން    6-60  )ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  32/2015ަބރު  ޤާނޫނު ނަން

'  ޤާއިމުކުރަންވާނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ 'ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޮބޑެތިމީހުން ަބންދުކުރާ މަރުކަޒު

ހި ޢަމަލުތައް  'ޓެރަރިޒަމްގެ  މަރުކަޒު'އަދި  ބަންދުކުރާ  ކުޑަކުދިން  ތުހުމަތުކުރެވޭ،  ކަމަށް  ަބއިވެރިވި  ވާންވާނީ،   ންގުމުގައި 

އަނުބރާ އަންނަ ހަނގުރާމަވެރިން ަބންދުގައި ޭބތިއްުބމަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ މަރުކަޒުތަކެއް ކަމަށާއި، އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެފަދަ  

ންދުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ަބންދުގައި ަބއިތިއްަބއިގެން ނުވާނެކަމަށް އެ މާއްދާގެ  މަރުކަޒެއްގައި، އެހެން ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ަބ

ކޯޓުން   ޭބތިއްުބމަށްޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ަބންދުގައި  ވަނަ އަހަރު    2021  )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް

  ަބންދުކޮށްފައި ޝަނަލް ރިއިންޓެގްރޭޝަން ސެންޓަރުގައި  ފައްދާފައިވާ ނޭމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުއަމުރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއް  

މަނާކުރުމުގެ  ކޮމިޝަނުން  ކަން  ތިިބ ޓެރަރިޒަމް  މިކަމަކީ  އެހެންކަމުން  ދެނެގަނެވިފައެވެ.  ވަނީ  ތެރެއިން  ތަޙުޤީޤެއްގެ  ކުރި 

އާ ވެސް ޚިލާފުކަމެއްކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ސަމާލުކަމަށް 2013ޤާނޫނުގެ އިތުރުން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

 ގެނެސްފައިވާނެއެވެ.

 

 ކަށަވަރުކުރުން ޝަކުވާގެ ޙައްޤު   3.4.5

ވަނަ މާއްދާގައި ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަށް ލިުބނު ޓޯޗަރއާމެދު ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ   18ގެ    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެންމެ    ،ވީނަމަވެސް  ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް މި ޤާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދޭކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައި

ގައި ލިިބ ނުދެވޭކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ. މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން  ފުރިހަމަގޮތު

ަބއިތިއްާބ ތަންތަނަށް ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް އިން ޒިޔާރަތްކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަންތަނުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ  

މުވެފައި ނެތްކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ަބންދު މަރުކަޒުތަކުގައި ތިޭބ ަބންދު މީހުން  އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ޤާއި

ނުވަތަ  ރައްދުވިކަން  ފަރާތަކަށް  ނުވަތަ  އިދާރާއަކަށް  ރައްދުވާ  އެ  ލިޔެކިޔުންތައް  އެހެނިހެން  ފޯމުތަކާއި  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ 

ފޯމުތަ އެ  ލިޔެކިއުންތަކާއި،  ހިއްސާކޮށްފައިވާ ރައްދުނުވިކަމުގެ  މަޢުލޫމާތު  އެ  މީހާއަށް  ަބންދު  ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅި  ކާއި 

ކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން، ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގދ.  

ހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ކ.މާފުށީ ޖަލާއި  ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އދ. މަހިަބދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ދ. ކުޑަ



25 
 

އެކަށީގެންވާ  ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަކުވާ  މަރުކަޒުގައި  މީހުންގެ  ބޭނުންވާ  ޚާއްސައެހީއަށް  އިތުރުން  އަމާންވެށީގެ  ދިއްދޫ،  ހ.އ. 

 ހަގަކުރެވިފައެވެ. ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައި ނެތްކަން މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި އެން.ޕީ.އެމްއިން ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުން ވަނީ ފާ

 އިހާނެތި  ލާއިންސާނީ ރަޙުމްކުޑަ ނުވަތަ  ޓޯޗަރ  ހިންގާ  ތަންތަނުގައި ބައިތިއްބާ ބަންދުކޮށްފައި މީހުން  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ދައުލަތުގެ

 މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުގައި ބައިތިއްބާ ބަންދުގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ބަންދުމީހަކު ގޮތުން ޢަމަލަކާގުޅޭ

 6/2006. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް އޮތްކަން ފުރުސަތު ބެލުމުގެ ކަނޑައިގެން  ސިޓީ އެ  ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ

 ފަރާތެއް ހިއުމަން  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަންދެއްގައި ހުރި   22)ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  

ނުހުޅުވޭނެ ފަދައިން ސިޓީ   ނޫން އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަން  ރައްދުވާގޮތަށް  ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވެ ކަމަށް  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ  ނުވަތަ ސީލްކޮށް  ބަންދުކޮށް  ޤާނޫނޫގެ    އަދި އެވެ.އުރައެއްގައި  ެޕރޯލް  ވަނަ    86ޖަލުތަކާއި 

ތަ  މާއްދާގައި 'ޤައިދީންނަށް ލިބޭ ނުވަތަ އެމީހުން ފޮނުވާ ސިޓީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަކެތި ކިޔައި، އަޑުއަހައި، ރެކޯޑްކޮށް ނުވަ 

ދެ ޤާނޫނުގައި    އެވެ. އިސްވެދެންނެވިއިވެބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ްޕރިޒަންއަށް ލިބިގެންވާކަމަށް'، ބަޔާންކޮށްފަ

ކަންކަން   ބަޔާންކުރާ  މާއްދާތަކުގައި  ފާހަގަކުރެވޭތީ،  ޙަވާލާދީފައިވާ  މާއްދާފުށުއަރާކަމަށް  ދެ  ރިވިއުކޮށްފައިވާނެއެވެ.    އިސްވެދެންނެވި 

ލުތަކާއި ެޕރޯލްއާ ބެހޭ އައު ބިލުގެ ފުރަތަމަ  ޖަ  ން ޖެހޭތީ، މާއްދާ އިސްލާޙުކުރަ  86ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ެޕރޯލް ޤާނޫނުގެ    އެގޮތުން، 

ގައި ތަސައްވަރުކުރާ ކަންކަމާއި    2013ޑްރާފްޓަށް ކޮމިޝަނުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އާއި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

ން  ފޮނުވައި ސިޓީ ކިޔައި ބެލުމިޝަނަށް  ކޮމިނިވަން ދިމަޤްރާތީ މުޖުތަމައުތަކުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށް ބަންދު ފަރާތްތަކުން  

 އެވެ.  ނެފައިވާޅާއިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަ ހުއްދަ ކުރާ މާއްދާ 

ޤާނޫނު  ، މީގެއިތުރުން ޓޯޗަރ  ޙައްޤު    18ގެ    2013 އެންޓި  ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަކުވާ  ފަރާތްތަކަށް  ތިބޭ  ބަންދުގައި  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅޭ، ޝަކުވާތައް ބަންދުކުރާ ފަރާތްތައް ބަލައި ކިޔައި  )ދ( ގައި   ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި މި މާއްދާގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    22ގެ   އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީހަދައިގެން ނުވާނެކަމަށް  

ވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން  އިދާރާތަކަށް  ޤައިދީން ފޮނުވާ ސިޓީފަދަ ތަކެތި ޑައިރެކްޓަރ  ޝަކު   ށްދަޢުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަ 

ރައްދުކޮށްދޭންވާނެކަ ބަލާފާސްކުރުމަކާނުލައި  ދަށުން  ބާރުގެ  ލިބޭ  ްޕރިޒަންއަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  އޮފް  ކަރެކްޝަނަލް  މަށް  މޯލްޑިވްސް 

ށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި އިސްލާޙުގައި،  ރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޓީލިޔުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޖަލު އަމުރަރވިސްއިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުސަ

   ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.   ންގައި ކޮމިޝަނު 2021ސެޕްޓެމްބަރު  12އިސްވެ ޙަލާދާދީފައިވާ މާއްދާތަކާ އެއްގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުމަށް  

ރެޒިޑެ ކުޑަކުދިންގެ  އިތުރުން،  ޑްރާފްޓަށް މީގެ  ފުރަތަމަ  ޤަވާޢިދުގެ  ޕްރޮގްރާމްތަކާގުޅޭ  ފަރުވާގެ  މަރުކަޒުތަކާއި  ންޝަލް 

ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި، ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށް ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ދިސާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި، މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނާމެދު ހާ

ރިޕޯޓު   ޓޯޗަރ  )އެންޓި  ރިޕޯޓު  އަހަރުގެ  ފާއިތުވީ  ހިމެނުމަށް  އިޞްލާޙު 2021އުޞޫލު  ކޮމިޝަނުން  މުއްދަތުގައި  (ގެ 
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އެހެންނަމަވެސް ފަރުވާގެ  ،ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.  މަރުކަޒުތަކާއި  ރެޒިޑެންޝަލް  ގަވާއިދުގެ  ކުޑަކުދިންގެ  ޕްރޮގްރާމްތަކާގުޅޭ   

ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ    2021ޖުލައި    11ގައި ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް    2021މެއި    27ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓަށް،  

)ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކާއި ޕެރޯލްގެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅޭ ގަވާއިދު( ގައި މި    R-93/2021ގަވާއިދު ނަންަބރު  

 އިން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.ގައި އެކުލަވާލި ފޮލޯއަޕް ރިވިއު  2022ޖޫން     26  ޞްލާޙު ހިމަނާފައި ނުވާކަން މި ކޮމިޝަނުންއި

ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަން މަރުކަޒުތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 

ެބލުމުގެ   ކޮމިޝަނުން ސަރވިސްގެ  ޑްރާފްޓަށް  ފުރަތަމަ  ޤަވާޢިދުގެ  ެބހޭ  ހިންގުމާ  ގޮތުން  އިދާރީ  މަރުކަޒުތައް  ދަށުގައިވާ 

އަދި އެފަދައިން   ،ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި މަރުކަޒުގައި ތިޭބ ކުދިންނަށް ދިމާވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ

ކުޑަކުދިންނާ ރަޙުމަތްތެރި ނިޒާމެއް ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައިވެސް ޤާއިމުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެކަމާއި،   ،ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެލޭނެ 

 ކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މަގު ފަހިވެފައިވާކަން ޤަވާޢިދުން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، ކުއްޖަކު

ކުރި ޝަކުވާ އަކީ އެ ކުއްޖަކަށް ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާއެއް ލިިބގެން ކުރި ޝަކުވާއެއް ކަމަށް ވާނަމަ އެކުއްޖަކަށް 

 ،ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން އެއްވެސް ާބވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ކޮށްފައި ނުވަތަ ވެފައިވާނަމަ 

 އަނިޔާ ލިިބފައިވާގޮތް ދެނެގަތުމާއި އަނިޔާއެއް ލިިބފައިވާނަމަ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން އަދި  އަނިޔާގެ މިންވަރާއި

އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ކުއްޖަކަށް ދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ ފަރުވާ އަދި ކައުންސެލިންގ ގެ ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭނަމަ އެ ޚިދުމަތް ވަގުތުން  

ސްއަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށާއި، ކުއްޖަކު ކުރި ޝަކުވާ އަކާ ގުޅިގެން ެބލިބެލުމުން އެއްވެސް ދިނުމާއެކު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަން

ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް އެކުއްޖަކާމެދު ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަ   ،ާބވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް

ށާއި، އަދި އެކުއްޖަކަށް ލިިބފައިވާ އަނިޔާއަކީ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު އެކަމެއްގެ ތަފްޞީލު ލިޔެ ރިކޯޑުކުރުމަ  ،ކުރެވިއްޖެނަމަ

އެ ޤާނޫނުން    ،ގައި 'ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް' ގެ ގޮތުގައި މާނަކުރެވޭ އަނިޔާއަކަށް ވާނަމަ

ޙައްޤުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމާއެކު އިދާރާއަކަށް  އެމަ  ،އެކުއްޖަކަށް ލިިބދޭ އެންމެހައި  އަދި  ޢުލޫމާތެއް ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށާއި 

ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން އިތުރު އަނިޔާއެއް ނުލިޭބނެ ފަދަ ގޮތަކަށް  އެކުއްޖެއްގެ ރައްކާތެރިކަން  

ތައް ފާއިތުވީ އަހަރުގެ ރިޕޯޓު )އެންޓި ކަށަވަރުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެކަމަށް ކޮމިޝަނުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައި އެ އިޞްލާޙު

ރިޕޯޓު   އެހެންނަމަވެސް 2021ޓޯޗަރ  ޙިއްޞާކޮށްފައިވާނެއެވެ.  އާ  ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  މޯލްޑިވްސް  (ގެ މުއްދަތުގައި 

ގެ  ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަން މަރުކަޒުތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

 ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ މަރުކަޒުތައް އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމާ ެބހޭ ޤަވާޢިދު މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިނުވެއެވެ.  
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ހޯދަމުންދާ   ފަރުވާ  މަރުކަޒުން  މީހުންގެ  ޭބނުންވާ  ޚާއްސައެހީއަށް  މަރުކަޒުގައި  ބޭނުންވާ  ޚާއްޞައެހީއަށް  އިތުރުން،  މީގެ 

 ހުށަހެޅުމަށް ވަކި ޚާއްސަ ނިޒާމެއް މަރުކަޒުގައި އަދިވެސް ގާއިމުވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ފަރާތްތައް ޝަކުވާ 

 ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން  3.4.6

ވަނަ މާއްދާގައި   19  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ތައްޔާރުކުރި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ ގަވާއިދުގައި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ގެ

  ޙައްޤު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިިބދީފައިނުވާތީ، އެމާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް   ތުގެ މަތިން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެަބޔާންކޮށްފައިވާގޮ

ވަނަ މާއްދާއާ     19( ގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން ޤާނޫނުގެ  2021ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓުގައި )އަހަރީ ރިޕޯޓު  

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާ ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު(    2013/14މަށް އެދިއްޖެނަމަ، ޤާނޫނު ނަންަބރު:  އެއްގޮތަށް މީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކު 

އާ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކުގައި ޭބސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ  

ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމުގެ  މަތިން، ރާއްޖޭގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރު މަރުކަޒަކުން  ގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ނުވަތަ ސިއްޙީ 

ޖުލައި   ގެންދާކަމުގައި  ހަމަޖައްސާދެމުން  ކޮމިޝަނަށް   2022ކަންކަން  ސަރވިސްއިން  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ގައި 

 އަންގާފައިވެއެވެ.

 

ތުގެމަތިން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި މީހަކު ަބންދުކުރެވޭ  ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ  19އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ގެ  

ގަޑިއިރު   24ގަޑިއިރު ގެ ތެރޭގައި، އެ    24ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގުވެއްޖެހިނދެއްގައި، އަދި ަބންދުން ދޫކުރެވޭތާ    24މުއްދަތު  

ޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތް ެބލުމަށް، އޭނާ  ހަމަވުމަށްފަހު ހިނގާ ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި، އޭނާ ބޭނުންވެއްޖެ ވަގުތެއްގައި، އޭނާގެ ޞިއް

ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ޖަލު ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންވާކަން 

ަބންދުގައި ހުރި   ޙައްޤުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް  އެ  އަދި  އެދިއްޖެނަމަަބންދުގައި ހުރި މީހާ އަށް އަންގަންވާނެކަމަށާއި،  ، މީހާ 

ތެރޭގައި،  އެފަދައިން އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމު    24އެކަމަށް އެދުނު ވަގުތުން ފެށިގެން ހިނގާ   ގަޑިއިރުގެ 

ގެ    (2021ކަސްޓޯޑިއަލުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެކަމުގައި ަބޔާންކުރުމަށް ފާއިތުވީ އަހަރުގެ ރިޕޯޓު )އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓު  

 އި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކާެބހޭ ޤަވާޢިދު މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިނުވެއެވެ.  ތުގަމުއްދަ

ގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން  މާފުށި ޖަލުގައި    2021ސެޕްޓެންަބރު    12އެއާއެކު،  

ވަނަ    19ގެ    2013ފަރުވާ ކުރުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ވެސް އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު   ފައިވާ  ޭބސްޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާ

 މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށް އިސްލާހު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
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 މެޑިކަލް ރިޕޯޓު   3.4.7

ހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު، ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާގައި )ހ( ގައި ަބންދުގައި ހުރި މީ  20ގެ    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

 ބަންދުން ވީއްލުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު، ތައްޔާރުކުރެވޭ މެޑިކަލް ރިޕޯޓަކީ، އޭނަެބލި ޑޮކްޓަރު

ގެ )ނ( ގައި މެޑިކަލް ރިޕޯޓުގައި މާއްދާ  އެސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންޖެހޭ ރިޕޯތަކަށް ވާނެޖެހޭނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި  

 އެވެ. ވެަބޔާންކޮށްފައި ޑޮކްޓަރު ހިމަނަންވާނެ ކަންކަން  

ވަނަ މައްދާގައި ަބޔާންކުރާ   20މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތަފުޞީލުތައް ހިމެނޭގޮތަށް އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  އިސްވެދެންނެވި  

ފޯމެޓު ގެ  ރިޕޯޓް(  ލީގަލް  )މެޑިކޯ  ރިޕޯޓް  ގުޅިގެން  މެޑިކަލް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން  ހެލްތާއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   

ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވެއެވެ. އަދި   ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ   2014ތައްޔާރުކޮށް  

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް    2015  މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓަށް ގެންނަން ޖެހޭ ަބއެއް އިސްލާޙުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި

އަދި އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން އެންމެ ފަހުގެ އިސްލާހުތަކާއެކު، 

ރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ. ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ މަރުކަޒެއްގައި އެ ރިޕޯޓް ބޭނުންކު  2016

އެންމެ  ،އެހެންނަމަވެސް ރިޕޯޓު  ފުރިހަމަކޮށްފައި  މި  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ   އެކަށީގެންވާގޮތުގައި  ރިޕޯޓުގައި  ނުހުންނާތީއާއި 

ގައި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ސިއްޙީ ހިދުމަތްތެރިން އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ހޭލުންތެރިވެފައިނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކު

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަވެފައިވާ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ަބންދު މީހުންނާއި  

އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްަބރ މަހު ޭބއްވި ސިމްޕޯޒިއަމްގައި މަޝްވަރާކޮށް، ކަމާ    2021ގައިދީންގެ ސިއްޙީ ހައްޤުތަކާގުޅޭ ގޮތުން  

 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.ގުޅުންހުރި 
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 ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް  .4
 

ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޓޯޗަރއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ މަސައްކަތް   2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

ކުރިއަށް މުއްދަތުގައި  ރިޕޯޓުގެ  މި  ސެކްޝަނުން  ޓޯޗަރ  އެންޓި  ކުރެވިފައިވާ  ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.    ކޮމިޝަންގެ  މިގޮތުން 

 މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތުތައް މިަބއިގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
 

 މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުން  4.1

ޤާނޫނު ޓޯޗަރ  މި    2013  އެންޓި  ދަށުން  ގުޅުންހުރިގެ  ޓޯޗަރއާ  މުއްދަތުގައި  ތަޙުޤީޤު   136  ރިޕޯޓުގެ  މައްސަލައެއްގެ 

 ކޮމިޝަނުން  ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި

  48  ކޮށްފައިވާރިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައަކާއި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގެ ކު  88  ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ

ތެރެއިން    މައްސަލައެވެ. މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅުނު  ކޮމިޝަނަށް  މުއްދަތުގައި  ވަނީ   49ރިޕޯޓުގެ  ކޮމިޝަނުން  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅުނު   ކުރިން  މުއްދަތުގެ  ރިޕޯޓުގެ  އަދި  ނިންމާފައެވެ.  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލަ  20ތަޙުޤީޤުކޮށް  ރިޕޯޓުގެ   ވެސްއެއްގެ  މި 

  މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާނެއެވެ.

 ތަޙްޤީޤްކުރި ޓޯޗަރއާ ުގޅުންހުރި މައްސަލަތަކުެގ ޚުލާސާ 
މް  ލަ  ޖު

ދު  ދަ  އަ
ދު  ދަ އް  އަ ތަ ލަ ސަ އް ރި މަ ހު ން ޅު ރއާ ގު ޗަ  ޓޯ

 ރިޕޯޓު މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު  ޖުމްލަ މައްސަލަތައް  .1  100

 
 ހުށަހެޅުނު  ކޮމިޝަނަށް ▪ 76
 ބެލި  އިސްނަގައިގެން ކޮމިޝަނުން ▪ 24

 ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޖުމްލަ މައްސަލައިތައް  .2  136

 
48 

ކުގެ  މައްސަލަތަ ހުށަހެޅުނު ކޮމިޝަނަށް ( ކުރިން  ގެ  01 ޖޫން 2021)  ކުރިން މުއްދަތުގެ  ރިޯޕޓުގެ ▪
 ތެރެއިން ތަޙްޤީޤް ކުރިއަށްދާ 

 ތަޙްޤީޤު ކުރަން ނިންމާފައިނުވާ ހުށަހެޅި   ކޮމިޝަނަށް  މުއްދަތުގައި ރިޯޕޓުގެ ▪ 88
 ތަޙުޤީޤް ނުނިމިވާ މައްސަލައިގެ ޖުމްލަ އަދަދު  .3  67

 

 މައްސަލަ  ނުނިމިވާ ހުށައެޅި  މުއްދަތުގައި ގެރިޯޕޓު ▪ 39

28 
  ތަކުގެމައްސަލަ  ހުށަހެޅުނު ކޮމިޝަނަށް ( ކުރިން  ގެ  01 ޖޫން 2021)  ކުރިން މުއްދަތުގެ  ރިޯޕޓުގެ ▪

 ތެރެއިން ތަޙްޤީޤް ކުރިއަށްދާ 
 

 ތައް ރިޕޯޓު މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ
ލަ  މް ދު  ޖު ދަ ލް  އަ ފްޞީ  ތަ
 ތަޙްޤީޤް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ރިޯޕޓުގެ މުއްދަތުގައި   ▪ 88 100
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30  
  ވަކި ވާތީ  ކަށްމައްސަލައަ  ގުޅުންހުރި މައްސަލައަކާ ކުރަމުންދާ  ތަޙްޤީޤް ކޮމިޝަނުން ▪

 ނުކުރުމަށް  ޖްލޮ ގޮތުގައި މައްސަލައެއްގެ

40  
  ނުކުރުމަށް ލޮޖް  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ ވަކި ކޮމިޝަނުން ޅިހެހުށަ  މުއްދަތުގައި ރިޯޕޓު ▪

 އަދަދު  މައްސަލައިގެ ނިންމާފައިވާ

02 
  ރައިޓްސް ހިއުމަން މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިންޓޯޗަރ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ލޮޖް ކުރި  ▪

 ދަށުން ބެލުމަށް ނިންމި ގެ  ގާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ  

03 
މައްސަލަ ދަތުގައި ރިޯޕޓުގެ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހުޅުނު ނަމަވެސް ރިޯޕޓު މުއް  ▪

 ވަކި ގޮތެއް ނުނިމިވާ މައްސަލަ.ބެލުމާމެދު  
 

 އަދަދު މައްސަލައިގެ ނިންމާފައިވާ ތަޙުޤީޤު ކޮމިޝަނުން މުއްދަތުގައި ރިޕޯޓުގެ
ލަ  މް ދު  ޖު ދަ ލް  އަ ފްޞީ  ތަ

69 

 މައްސަލަތައް   ހުރި   ހުށަހެޅިފައި   ކުރިން   ގެ  1 ޖޫން 2120 .1 20

 
 ކުރި   ކްލޯޒް  ލިބިފައިނުވާތީ ހެކި މިންވަރަށް  ކުރެވޭ  ދައުވާ ▪ 12
 ށް ފޮނުވި .ޖީއަީޕ  ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްދައުވާ  ▪ 08

 މައްސަލަތައް   ހުށަހެޅުނު   މުއްދަތުގައި   ރިޕޯޓު  .2 49

 
 ކުރި   ކްލޯޒް  ލިބިފައިނުވާތީ ހެކި މިންވަރަށް  ކުރެވޭ  ދައުވާ ▪ 41
 ދައުވާކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޕީޖީ އަށް ފޮނުވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ▪ 08

 
 ދައުވާކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޕީޖީ އަށް ފޮނުވިފައިވާ  • 06
 ރިޯޕޓު މުއްދަތުގައި ޕީޖީ އަށް ނުފޮނުވިވާ  • 02

 

 

 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް  4.2

ޤާނޫނު   ޓޯޗަރ  އެންޓި  މުއްދަތުގައި  ތަޙްޤީޤު    2013މިރިޕޯޓުގެ  ތެރެއިން،  މައްސަލަތަކުގެ  ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގެ 

 ލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ޞީނިންމާފައިވާގޮތުގެ ތަފް 

 ތަފްސީލް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ  

 ނިންމާފައިވާ ގޮތް 
މައްސަލައިގެ   އަދަދު 

 ޢަދަދު ޖުމްލަ  

ލިބިފައިނުވާތީ  އަނިޔާ  އެއްބާރުލުން  ފަރާތުން  ބުނާ  ހިއްސާކޮށްފައިނުވާތީ ، ލިބުނުކަމަށް  ތަފްސީލް  މަޢުލޫމާތު   ، މައްސަލައިގެ 
 ޓްރެއިންގިއުލޭޓް ކުރެވެންނެތުމުން 

4 

 2 ގެއްލިފައިނުވާކަމަށް ޙައްޤެއް  

 47 މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ 

 16 މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް 

 14 ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިމައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް  -
 

 02 ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ  -

 69 ޖުމްލަ 



31 
 

 ފައިވާ މައްސަލަތައް ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވެ  4.3

  އި މައްސަލައިގަ)ސޯޅަ(    16ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ    2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި އެންޓި  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ތައް މި މައްސަލަ  ސާިބތުވެ،ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް  

)ސާދަ( މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ    14މަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އޭގެތެރެއިން  ފޮނުވު

)ދޭއް( މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި    2ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށްވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. އަދި ާބކީ  

 ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާ

 ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް  

 14 މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުނު  

 6 މައްސަލައިގައި އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ލަފާދީފައިވާ މައްސަލަތައް  -
 

 3 މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ޑޮކިއުމަންޓްތައް ފޮނުވުމަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަ  -

 02 މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްކުރުން )ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި( 

 1 ގައި ދައުވާކުރުމަށް ފޮނުވާފައި(  2016ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައިވާ މައްސަލަތައް ) -
 

 1 ގައި ދައުވާކުރުމަށް ފޮނުވާފައި(  2021ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައިވާ މައްސަލަތައް ) -
 

 

 ހިންގިކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާ މައްސަލަތައް ރައްދުވާ ފަރާތްތައް ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް  4.3.1

 ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ރައްދުވާ މުއައްސަސާ
 އަދަދު  ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ރައްދުވާ މުއައްސަސާ 

 08 މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް 

 01 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

 01 )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް(   ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ 

 01 މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

  މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
 އަދި ތ. ވޭމަންޑު ކައުންސިލް 

01 

އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް   މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އަދި ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް
 ސަރވިސް 

01 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ،  އަދި  މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އަދި ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް
 ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

01 

 01 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ 

 01 ކޮމިޝަން   ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަތައް މީހުންގެ ގެއްލުވާލާފައިވާ ، މީހުންނާއި މަރާލާފައިވާ 

 16 ޖުމްލަ 
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 މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާކުރުން  4.4

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު    (2013  )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  2013/13ޤާނޫނު ނަންަބރު  

މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި  މައްސަލައެއް    14ޤީޤަށް ެބލެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  ޓޯޗަރ ކޮށްފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ތަޙް

ދަ ފުރިހަމަކޮށް  ފޮނުވާފައިވާ   ވާކޮށްދިނުމަށްޢުތަޙްޤީޤު  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ    01  އޭގެތެރެއިން  ނެއެވެ.އެދި 

 ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. މައްސަލައިގައި 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި  ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ދައުވާ 

 އެވަނީއެވެ.

 ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  

ތުހުމަތު  
ކުރެވޭ  

މީހުންގެ  
 އަދަދު 

 ތަފްސީލު  ރައްދުވާ މުއައްސަސާ 

# 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  1
މީހަކަށް  ވަނަ ދުވަހު ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ފުލުހުން   2021އޭްޕރިލް   11

އައުމުން  އަނިޔާކޮށްފައިވާ ސަމާލުކަމަށް  ކޮމިޝަންގެ  ކޮމިޝަނުން  ކަން 
 ލި މައްސަލަ ބެ  އިސްނަގައިގެން

1 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  10

އެރަށުގެ   ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޅ. ނައިފަރު ޮޕލިސް ސްޓޭޝަނާއި  16މެއި    2021
  ހުށަހަޅާފައިވާ އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ   ފުލުހުން މީހަކަށް    2  ގައިގޮނޑުދޮށު 
  2021ދެމީހުންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރި މައްސަލައާ ދެކޮޅަށް   އެއަދި   މައްސަލަ

ޅ. ނައިފަރުގެ އާއްމު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ   ވަނަ ދުވަހު  17މެއި  
ބުނެ  އިޙުތިޖާޖެއްގައި އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް  ފަރާތްތަކަކަށް  އާއްމު  ފުލުހުން 

ހާދިސާގައި   މީޑިއާގައިސޯޝަލް   ދެ  މި  ގުޅިގެން  ޚަބަރަކާ  ދައުރުވަމުންދިޔަ 
 މައްސަލަ  ށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރިފަރާތްތަކަ އަނިޔާވެފައިވާ އެންމެހާ

2 

1 
ނޭޝަނަލް   މޯލްޑިވްސް 

މާފުށީ    12ޖޫން    2021 ޑިފެންސް ފޯސް  ދުވަހު  ގެންދިވަނަ  ކުރިއަށް    ޔަ ޖަލުގައި 
ވަދެފައިވާކަމަށް ބުނެ މީސް  އޮަޕރޭޝަންތަކުގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ޖަލުތަކަ 

ތަޙްޤީޤ  އިސްނަގައިގެން   ކޮމިޝަނުން  ޚަބަރާ ގުޅިގެންމީޑިޔާގައި ދައުރުވެފައިވާ  
  މައްސަލަ ކުރި

3 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  1

1 
ކަރެކްޝަނަލް   މޯލްޑިވްސް 

 ސަރވިސް 

 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިވެހި  1
ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އާއިލީ ފޯން ކޯލެއް    27މެއި   2021

އަނިޔާ އޮފިސަރަކު  ޮޕލިސް    ބަންދުމީހަކަށް   ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރެފަ އިން  ދޭންވެގެން 
 ކުރި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

4 
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 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  2
ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  07ފެބްރުވަރީ    2022 ހިނގައިދިޔަ   ވަނަ ދުވަހު، 

ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް   ފަރާތްތަކަށް  ބަންދުގައިހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި 
 ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

5 

4 
ޑެތް އެންޑް ޑިސަޕިއަރެންސް  

 ކޮމިޝަން 

މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ   މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެމަރާލާފައިވާ  
ވަނަ    28އޮކްޓޫބަރު    2019ވަނަ ދުވަހާއި    27އޮކްޓޫބަރު    2019ކޮމިޝަނަށް  

ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު ނަޒަރިއްޔާއިން ސުވާލުތަކެއްކޮށް އެތައް " ތުޙުމަތު" ދުވަހު 
ފައިވާކަމަށާއި އަދި އެކަމާއި ކޮމިޝަނުގައި ބަހައްޓާ  ގަނޑިއިރުތަކެއްވަންދެން އެ

ބުނެ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް     ހުށަހަޅާފައިވާ ގުޅިގެން 
 މައްސަލަ

6 

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ  1

ޑިޓޮކްސް  27ފެބްރުއަރީ    2021 ހދ.ހަނިމާދޫ  ދުވަހު  ސެންޓަރުގައި   ވަނަ 
ނިޔާވެފައިވާ   ހޯދަމުންދަނިކޮށް  ޒަހަމްތަކެއް    މީހެއްގެފަރުވާ  ހަށިގަނޑުގައި 

)ގެ ދަށުން  2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު   (އެންޓ13/2013ިހުރުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 މައްސަލަ  ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ތަޙްޤީޤު ކޮށްފައިވާ

7 

ޕޮލިސްތ.   ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  5 އޮފިސަރެއް   ވޭމަންޑޫ  މަސައްކަތްކުރާ    2021ސްޓޭޝަންގައި 
އަހަރުގެ    17  ހާއިރު، ލ. މާވަށު  11:00ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ    12 ސެްޕޓެމްބަރު
ހުށަހަޅާފައިވާ   ކުއްޖަކަށް  ބުނެ  އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް  ޖިސްމާނީ  ކަހަލަ  އެކި 
 މައްސަލަ

8 

1 
ޖެންޑަރ،   އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ސޯޝަލް  ފެމިލީ   އެންޑް 
 ސަރވިސަސް 

1 
ޖެންޑަރ،   އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ސޯޝަލް   އެންޑް  ފެމިލީ 

 ސަރވިސަސް 

ފެމިލީ ހަވާލުވެހުރި   ކޮޅުމަޑުލު  އާ  ސެންޓަރު  ސަރވިސް  ޗިލްޑްރެން  އެންޑް 
ހަވާލުވިފަހުން، އަތޮޅު ކޮމާންޑަރާއި، ރަށުގެ   ޑިރެކްޓަރު މަޤާމްއާ އެގްޒެކެޓިވް

ޮޕލިސް ސްޓޭޝަނުގެ އިންޗާޖް އަމާންހިޔާގައި   ކައުސިލަރުންނާއި، ތ.ވޭމަންޑޫ 
ކުދިންނާއެކު  ބައްދަލުވުމެއްގައި   ތިބި  ކުއްޖަކަށް  ބޭއްވި  ހިޔާގައި ހުރި  އަމާން 

މައްސަލައާއި،  ބުނާ  އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް  އިންޗާޖް  ސްޓޭޝަން   ޮޕލިސް 
ސާރވިސް ޗިލްޑްރެން  އެންޑް  ފެމިލީ  މިވަގުތު  ކޮޅުމަޑުލު  އާ  ސެންޓަރު   

ހަޅޭލަވާ،  ހަވާލުވެހުރި ކުދިންނަށް   އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ކުދިންނާ ދިމާލަށް 
އަނގަމަތި ފަޅާލާނެކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދިންކަމަށް  މީހެއްގެ  އެކިކަހަލަ އަދަބު ދީ  

 ބުނާ މައްސަލަ

9 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  2

 ކައުންސިލް ތ. ވޭމަންޑޫ  2

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  2

ވަނަ ދުވަހު ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުންގެ   13ޑިސެންބަރު    2021
ދަށަށް މީހަކު ބެލުމުގެ  އެއްބަސްނުވެގެން    ގެންދިޔަ  އެކަމަށް 

ބުރަކަށީގައި   އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ނިޝާންތައް  އެބަހުރިކަމަށާއި އަނިޔާގެ 
ދައްކާފައިނުވާކަމަށް  އެދުމުންވެސްދައްކަން   ޑޮކްޓަރަށް ބުނެ، ޑޮކްޓަރަށް  މި   

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ   މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އެދި

10 

7 
ޖެންޑަރ،   އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ސޯޝަލް   އެންޑް  ފެމިލީ 

 ސަރވިސަސް 

އަނިޔަކޮށްފައިވާކަމަށް   ހެލްތް އޮފިސަރއެތަނުގެ  ކަށް  ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކުއްޖަ
  ލި ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން

  މައްސަލަ

11 
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 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  6
ޖިސްމާނީ އަދި   ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުގައި ހުރިއިރު ފުލުހުން އެކިވަރުގެ

ކޯޓުގެނަފްސާނީ   ކްރިމިނަލް  ބުނެ  ޝަރީޢަތުގައި   އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް 
 ޝަކުވާކޮށްފައިވާތީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 

12 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  4

އެއަރޯޕޓުގައި    31ޖަނަވަރީ   2022 އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވެލާނާ  ވަނަ ދުވަހު 
ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް މީހަކު    އޮަޕރޭޝަނެއްގައި ފުލުހުން ހިންގި

ފަރާތުން ހުށަހެޅިފައިވާ   ފުލުހުންގެ  ކޮމިޝަނަށް  ބުނެ  އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް 
 މައްސަލަ.

13 

6 
ޖެންޑަރ،   އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ސޯޝަލް   އެންޑް  ފެމިލީ 

ތިބި   ކުޑަކުދިންގެ ސަރވިސަސް  މުވައްޒަފުންނާ،  ޖެނޑަރ   ކުދިންތަކަކަށްހިޔާގައި 
މާއްދީ، ނަފްސާނީ އަދި   ފުލުހުންނާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން
 މައްސަލަ.  ލާއިންސާނީ އަނިޔާލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ

14 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  16

3 
ނޭޝަނަލް   މޯލްޑިވްސް 

 ޑިފެންސް ފޯސް 

 

ކުރިން   މުއްދަތުގެ  ފުރިހަމަކޮށް  ތަޙް ރިޕޯޓުގެ  ނިންމުމަށް  ދައުވާކުރުމާޤީޤް  ގޮތެއް  އޮފީހަށް މެދު  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

މިދެ ނުބރާ ފޮނުވާލާފައިވެއެވެ.  މާ އަރަލްގެ އޮފީހުން ދައުވާ ނުކުރުމަށް ނިންޖެނެމައްސަލައެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ    2ފޮނުވާފައިވާ  

ގޮތާމެދު ވާ  ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައިމަވެސް،  އީ މިންގަނޑުން ދައުވާކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ނެތް ނަނާޖި  ވެސް   އިގައިމައްސަލަ

ލުކަމަށް  ޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ސަމާގެ ޚިދުމަތާއި، ނޭދިވެހި ފުލުހުންކަންޮބޑުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން އެކަންކަން  

  ވާނީ ގެނެސްފައެވެ. 

 އް މައްސަލަތަ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވާފައިވާ   4.5

ޤާނޫނު   ޓޯޗަރ  ހުށަހަޅާފައިވާ   2013އެންޓި  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ތަޙުޤީޤުކޮށް  ކޮމިޝަނުން  ދަށުން  ގެ 

ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައި މައްސަލައެއްގެ   2021ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި   2016މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  

މިގޮތުން   ހިނގަމުންދެއެވެ.  ކޯޓުގައި  ކްރިމިނަލް  މިހާރު    2016ޝަރީއަތް  މައްސަލައިގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އިްބތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކެއް    2021ކުރިއަށްދަނީ ހެކިަބސް ނެގުމުގެ މަރުހަލާކަމަށާއި  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން   ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ތާވަލުކޮށްފައިވާކަމަށް  މަޢުލޫމާތު ޭބއްވުމަށް  ކޮމިޝަނަށް 

 ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

  20ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ    2017ތަޙުޤީޤު ނިންމާ ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ،  ވަނަ އަހަރު    2021

ވައްޒަފުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ މު  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއިއަށް    22އިން  

ދިރިއުޅޭ   ހިޔާގައި  ކުޑަކުދިންގެ  ކޭމްޕްގައި    12ަބއިވެރިވެގެން  ހިންގުނު  ކ.ތުލުސްދޫގައި  ކުޑަކުދިންނަށް  މަތީގެ  އަހަރުން 
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ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކުދިންނަށް އެކި ކަހަލަ އަނިޔާކޮށްފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި ކ.ތުލުސްދޫއަށް ދިޔަ ފެރީމަތީގައި ކުދިން 

ރުމަށްޓަކައި ކުދިންގެ އަތުގައި ިބޑި އަޅުވައި ހަޑިހުރުަބހުން ާބރަށް ކުދިންނާ ދިމާލަށް ހަޅޭލަވާފައިވާ މައްސަލައާއި ކޮންޓްރޯލްކު

ފަރާތުން   2017 ފޯސްގެ  ޑިފެންސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  މަހަށް  އޮގަސްޓު  ފެށިގެން  މަހުން  އޭޕްރީލް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މީޑީއާ އެންޑް ވެްބ ޑިޒައިނިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މޯލްޑިވްސް ޓި މަލްކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ

  އެވެ. މިމައްސަލަ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން އެތަނުގައި ތިިބ ކުދިންނަށް އަނިޔާލިިބފައިވާ މައްސަލަ

ފޮނުވާފައެވެ. މައްސަލަ ވަނީ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް    ވަނަ ދުވަހު  09އޮގަސްޓު    2021ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް  

އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ލަފާދީފައިވާ މަސައްކަތްތައް   އިޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުން މި މައްސަލައިގަ

ތުހުމަތުކުރެވޭ   ކުރުމަށްފަހު  ޚިދުމަތާއިފުރިހަމަ  ފުލުހުންގެ  ސޯޝަލް މިނިސްޓްރީ  ދިވެހި  އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ  އޮފް   

ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ތަޙްޤީޤަށް   24ސަރވިސަސް އާއި  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް  

ވަނަ   01ރު  ނޮވެންަބ  2021  މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދިއެކަށީގެންވާ ހެކި ލިިބފައިވާތީ އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމާ

ފޮނުވާއަލުން  ދުވަހު   އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޖެނެރަލްގެ  ފައިވާނެއެވެޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މައްސަލަ  މި  އެގޮތުން   .

ވަނަ ދުވަހު   06ނޮވެމްަބރު    2021  ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް  )ތޭރަ(  13  އޮފީހަށް ފޮނުވުމުން މި މައްސަލައިގާ

އަދި އިތުރު ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ނެތުމުން އެފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ    އެވެ.ހުށަހަޅާފައިވެ  ކޯޓަށް  ކްރިމިނަލް

   އަުބރާ ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައެވެ.

 މާއްދީ އަނިޔާ  4.6

)އެންޓި ޓޯޗަރ    2013/13ޤާނޫނު ނަންަބރު  މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި  

ަބޔާންކުރާ  އެ މާއްދާގައި  ގައި  ގައި  އިމައްސަލަ  86އާ ގުޅުންހުރި  ވަނަ މާއްދާ )މާއްދީ އަނިޔާ(    13ގެ    (2013ޤާނޫނު  

 ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ފަހަރު ހިންގާފައިވާ 116 ތައްޢަމަލު

 މާއްދީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ާބވަތްތައް 
 އަދަދު ޢަމަލު   އަނިޔާގެ ބާވަތް 

 92 .ނުވަތަ ވަކި ތަރުތީބަކުން މީހެއްގެ ގައިގައި ތެޅުން ނުވަތަ ޖެހުން ވަކި ގޮތަކަށް 

 7 . ޖެހުން، ނުވަތަ ކޮޅުފައިން ޖެހުން ގައިގައި ގޮށްމުށުން 

 3 .ފުއްމައިގެން އެރުން، ނުވަތަ ބަނޑުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުން މައްޗަށްބަނޑު 

 3 . ގުނަވަނެއްގައި ޖެހުން ޖިންސީ

ބޯން ނުދިނުން، ނުވަތަ ކާންދޭންޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި ކާން ނުދިނުން، ނުވަތަ ކުނިވެފައި ހުންނަ   ގަޑިންގަޑިއަށް ކާން
 .ކާންދިނުން ގަދަކަމުން ކާންދިނުން، ނުވަތަ އިންސާނުން ކެއުމަށް ކަމުނުދާ އެއްޗެހި  ކާއެއްޗެހި ކާންދިނުން ނުވަތަ 
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 2 . އޮއްސުން ގެންބުވުން ނުވަތަ އެކޮޅުކޮޅުން ބާއްވައި ބޮލަށާއި މޫނުމައްޗަށް ވާގޮތަށް ފެން ފެނަށް ބޯ 

 1 . ނުހުރެވޭގޮތަކަށް މީހަކު ބަނދެފައި ބެހެއްޓުން ވަކިގޮތަކަށް ނޫނީ

 1 .އެއްޗެއް ވެއްދުން ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް

 2 . އެއްޗެއް ވެއްދުން ފުރަގަސްފަރާތަށް

 1 . ނުވަތަ ދަތް އުފުރުން ނުވަތަ އިސްތަށި އުފުރުން ނުވަތަ އިސްތަށި ބޭލުން ނިޔަފަތި އުފުރުން 

 3 . ނުވަތަ ގަދަ ފިންޏަށް ނެރުން ގަދަ އަތްވަށް
 

ކޮށްފައިވާކަމަށް    އަނިޔާ  ާބވަތުގެ  މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ަބއެއް މައްސަލަތަކުގައި، އެއްާބވަތަށްވުރެ ގިނަނޯޓް: މި ރިޕޯޓް  
  .ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، މަތީގައިވާ ތާވަލްގައި އެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

 އަނިޔާ   ނަފްސާނީ  4.7

ވަނަ   14  ގެ  2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  ސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި  މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް
ފަހަރު   23  ތައްަބޔާންކުރާ ޢަމަލުއެ މާއްދާގައި  ގައި  މައްސަލައިގައި    23އާ ގުޅުންހުރި  މާއްދާ )ނަފްސާނީ އަނިޔާ( ގައި  
 ހިންގާފައިވާކަމަށް ުބނެފައިވެއެވެ.

 ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު  4.8

ގެ    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ތަޙްޤީޤްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި  މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި  

ލާއިންސާނީ އިހާނެތިަބޔާންކޮށްފައިވާ )ގައި  ވަނަ މާއްދާ  15 ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން   (ރަޙުމްކުޑަ 

 ތަޙްޤީޤްކޮށްފައި ނުވެއެވެ. 

 ބާވަތްތައް ނަފްސާނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ  
 އަދަދު ޢަމަލުގެ   އަނިޔާގެ ބާވަތް 

 1 . ބިރުދެއްކުން ގާތް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދީފާނެކަމުގެ ނުވަތަ އިހާނެތި ކަމެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ  ޢާއިލާގެ ނުވަތަ

އެއްވެސް އެއްވެސް    އެހެން  އެހެން  ނުހިނގާނެގޮތަށް،  މުޢާމަލާތެއް  އެއްވެސް  އިންސާނީ  މީހަކު  މީހަކާއެކު 
 .ބެހެއްޓުން ނުފެންނާނެގޮތަށް، ބަންދުގައި
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 3 . ދެމިގެންދާގޮތަށް، އެއްވެސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި، ސުވާލުކުރަމުން ގެންދިޔުން  ދިގު ވަގުތުތަކަކަށް

މީހުންނަށް  ދައްކައިގެން ލަދުގެންނެވުމަށްޓަކައި، ބައެއްގެ ތެރެއަށްނެރެ ހިންގުވުން، ނުވަތަ އެހެން    އެހެން މީހުންނަށް
 .ކުރަން އަމުރުކޮށް، އެކަންކަން އެގޮތަށް ކުރުވުން   ދައްކައިގެން އެކިކަންކަން

2 

ނުލައި، ދުރާލާ    ބޭނުމުގައި ވަކިތަނަކަށް ގެންދަނީކަމުގެ އިޙްސާސް ލިބޭގޮތަށް، ކުރިން އެނގުމަކާ  އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ 
 . އެހެން މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެންދިޔުން މަރުކަޒު ނޫން ހަމަޖެހިފައި ނެތްގޮތަކަށް، ބަންދުގައި ހުރި 

4 

 5 . ނުވަތަ އަރާމުކުރިޔަ ނުދިނުން ނިދިޔަ ނުދިނުން، 

 2 . އޮރިޔާންކުރުވުން ކުރިމައްޗަށް ނެރެ، ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ދައްކައިގެން  މީހުންގެ

 1 . ބޯ ބޭލުވުން

 1 . ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ ވާހަކަދެއްކުން މަނާކުރުން ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާ 
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 ތަފާސްހިސާބު ގައި ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ޓޯޗަރގެ ބާވަތާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކު

 .ގައި އެވަނީއެވެލް ތިރީގައިވާ ތާވަލުޞީުބނެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތަފް  ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ޓޯޗަރ ކުރިކަމަށް

ހާދިސާއެއްގައި އަނިޔާ  ތެރޭގައި އެއް ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އެކި މައްސަލައާއި، އެއް    މުއްދަތުގެ  ގެނޯޓް: ރިޕޯޓް

 ވެއެވެ. ލިިބފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށްފައި

 ތަފާސްހިސާބު މިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތަކުގެ ކޮ 

 ލަތު ޙާ
  ޖުމްލަ 
 މައްސަލަ 

 މުރު ޢު އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ  
މީހުންގެ  
 އަދަދު 

 ދެމެދު  65-18 ދަށް ން   18
ން   65
 މަތި 

 ފ  އ ފ  އ ފ  އ
ތެރޭގައި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައި ހުރި   ހައްޔަރުކުރުމުގެ
 މައްސަލަތައް

43  1 3 64   68 

ހައްޔަރުކުރުމުގެތެރޭގައި ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ  
 ހުށަހަޅާފައި ހުރި މައްސަލަތައް 

7  1 1 5   7 

ކަސްޓޯޑިއަލްއެއްގައި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  
 މައްސަލަތައް

51   1 162   163 

ކަސްޓޯޑިއަލްއެއްގައި ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ  
 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް 

11   1 11   12 

އެހެން އެއްވެސް މީހަކާ އިންސާނީ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް  
ނުހިނގާގޮތަށް، އެހެން އެއްވެސް މީހަކު ނުފެންނާނެގޮތަށް،  

 ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން 
3    3   3 

 127   127    19 މައްސަލަތައްޖަލެއްގައި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 

ޖަލެއްގައި ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ  
 މައްސަލަތައް

3    4   4 

 17   16 1   17 ޮޕލިސް ސްޓޭޝަނެއްގައި ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް 

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ތަންތަނުގައި  
 ( ، އެޗް.ީޕ.އެސް.އެންއަނިޔާކުރި މައްސަލަތައް )ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ

16 14 19  2  1 52 

ތެރޭގައި ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރިކަމަށް   ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރުމުގެ 
 ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް 

3  2 1    3 

ތިޖާޖެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި  ޙްމުޒާހަރާ / އި
 އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ   

16   9 18   20 

މްތަކަކާއެކު މަރުވެފައިވާ  ޚަޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުގައި ޒަ 
 ފަރާތުގެ މައްސަލަ  

0       0 

 2 0  2    2 ބުނެ  ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ކުރި އަނިޔާގެ ސަބަބުން މަރުވިކަމަށް

 478       191 ޖުމްލަ 
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 ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތައް ކޮމިޝަނުން  ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން     4.9

ޒިޔާރަތެއް    71ސަލަތަކާ ގުޅިގެން  ގެ ދަށުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައް   2013މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

ޒިޔާރަތާއި، ދޫނިދޫ   10ޒިޔާރަތާއި، މާލެ ޖަލަށް ކުރި    18ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި މާފުށީ ޖަލަށް ކުރި  

ގެ ޒިޔާރަތް ހިމެނެއެވެ. މީ  5ޒިޔާރަތް އަދި މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކޮށްފައިވާ    15ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި  

ކޮމިޝަނުން  ވެސް  ރަށްރަށަށް  ަބއެއް  އަތޮޅުތަކުގެ  އެކިއެކި  ސްޓޭޝަންތަކަށާއި  ޕޮލިސް  އެކިއެކި  ވެސް  އިތުރުން 

ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި 2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު     ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 އެވަނީއެވެ.

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތައް އެންޓި ޓޯޗަރ  

 އަދަދު  ޒިޔާރަތްކުރި ތަން 
 18 މާފުށީ ޖަލު 
 10 މާލެ ޖަލު 

 15 ދޫނިދޫ ޮޕލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 

 5 މާލެ ޮޕލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 

 1 ހުޅުމާލެ ޖަލު 
 1 ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު 

 2 މާފަންނު ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން 
 1 މާފުށީ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން 

 5 ހުޅުމާލެ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން 
 1   ޅ. ނައިފަރު ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން

 3 އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ -ހިންމަފުށީ ރީ
 1 ށ. ފުނަދޫ 
 1 ށ. ޅައިމަގު 

 1 ޅ. ނައިފަރަށް 
 2 ތ. ވޭމަންޑޫއަށް 
 2 ށި ގއ. ގެމަނަފު
 1 އެފް.ސީ.އެސް.ސީ ގދ.ތިނަދޫ 
 1 ގދ. ތިނަދޫ 

 71 ޖުމްލަ 
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 އެންގުންތައް ފައިވާ  އަންގާ ކޮމިޝަނުން  ތަޙުޤީގުކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން   4.10

( ގެ ދަށުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ  2013)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު    13/2013ޤާނޫނު ނަންަބރު  

އެންގުމެއް މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މެޑިކޯ   35ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް  

އި  އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތާސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ފުޓޭޖު އަދި  ގުމާއި، މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓާއި  އެން  10ލީގަލް ރިޕޯޓު ހެއްދުމަށް އަންގާފައިވާ  

އެންގުން    3އެންގުމާއި، ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އަންގާފައިވާ    10ލިޔެކިއުންތައް ހިއްސާކުރުމަށް އަންގާފައިވާ  

ހިއް މަޢުލޫމާތު  އެދިފައިވާ  ހިއްސާކުރުމަށް  ކޮމިޝަނުން  ގޮތަށް  އަދި  އެދިފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  ލަސްވުމުން ނުވަތަ  ސާނުކޮށް 

 އެންގުމެވެ. 12އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އަންގާފައިވާ  ރުމުގެ ސަަބުބންމަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާނުކު

 

 ޓޯޗަރގެ ތުހުމަތު ރައްދުވާ މުއައްސަސާތައް  4.11

 ލް ތިރީގައިޞީމައްސަލަތަކުގައި، ޓޯޗަރގެ ތުހުމަތު ރައްދުވާ މުއައްސަސާތަކުގެ ތަފްމި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 

 އެވަނީއެވެ.

 ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ރައްދުވާ މުއައްސަސާ 

 ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ރައްދުވާ މުއައްސަސާ 
މައްސަލައިގެ  

 އަދަދު 
މުވައްޒަފުންގެ  

 ޢަދަދު 
 158 75 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 

 30 14 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

 37 08 ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް(  

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، 
 ސަރވިސަސް އަދި ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް 

01 24 

 3 01 ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސްދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، 

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، 
 އަދި ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް ސަރވިސަސް

01 5 

 257 100 ޖުމްލަ 

 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް އަންގާފައިވާ އެންގުންތައް 

 އަދަދު  މުއައްސަސާ 
 21 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 

 8 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް  

 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 35 ޖުމްލަ 
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 ހިންގިކަމަށް ބުނާ ތަން ނުވަތަ ސަރަހައްދު ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު     4.12

(ގެ ދަށުން މި ރިޕޯޓްގެ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 2013)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު   2013/13ޤާނޫނު ނަންަބރު 

ގުޅުންހުރި   ޖުމްލަ    88ޓޯޗަރއާ  ުބނެ    33މައްސަލައިގައި  ކުރިކަމަށް  ޓޯޗަރ  ސަރަހައްދެއްގައި  ނުވަތަ  ތަނެއްގައި 

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ޓޯޗަރ ކުރިކަމަށް ުބނާ ތަންތަނާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި މިވަނީއެވެ.

 ސަރަހައްދު ޓޯޗަރ ކުރިކަމަށް ުބނާ ތަން ނުވަތަ

 އަދަދު   ޓޯޗަރ ކުރި  ސަރަޙައްދު   ތަން ނުވަތަ 

 22 ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް 

 19 މާފުށީ ޖަލު 

 2 ސްޓޭޝަން ގދ.ތިނަދޫ ޮޕލިސް 

 2 ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 

 2 ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޯޕރޓް

 1 ކ.ވިލިނގިލި މަގުމަތި 

 4 ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ 

 3 ފިޔަވަތި 

 1 މަސްވެރިންގެ ާޕރކު 

 2 ތ. އަތޮޅު އެފް.ސީ.އެސް.ސީ 

 1 އަމާން ވެށި 

 3 ފެރީއެއްތެރޭގައި

 4 މާފުށި ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން 

 1 ކ.ގުރައިދޫ އެޗް.ީޕ.އެސް.އެން 

 7 މާލެ މަގުމަތި 

 3 މާލެ ގެއެއްތެރެ 

 5 މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލް  

 3 މާލެ ޖަލު 

 7 ކާނިވަލް ސަރަޙައްދު 

 1 ހުޅުމާލެ މަގުމަތި 

 2 ހުޅުމާލެ ޖަލު 

 1 ހުޅުމާލެ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން 

 2 ޝަހީދު ޙުސެއިން އާދަމް ބިލްޑިންގ 

 2 ރ.މަޑުއްވަރީ މަގު މަތި 

 1 ރ.މަޑުއްވަރި ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން 
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އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް   އެއް ތަނަށްވުރެ ގިނަ ތަންތަނުގައިނޯޓް: މި ރިޕޯޓް މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ަބއެއް މައްސަލަތަކުގައި،  

މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރިއިރު،   1)މިސާލު:    .ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، މަތީގައިވާ ތާވަލްގައި އެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

ރުމަށްފަހު ވެހިކަލަށް އެރުވިއިރު، ވެހިކަލް ތެރޭގައި އަދި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި އަނިޔާ ކުރިކަމަށް ުބނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ހައްޔަރުކު

 މައްސަލަ.(
 

ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު   4.13

 ތަފްސީލު 

ގައި މައްސަލައެކެވެ. މީގެ ތެރޭ  3ކުން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ  ތަމުއްދަތުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާމި ރިޕޯޓުގެ  

ަބހިމެނެނީ   މީހެއްގެ  ހުރި  އަދި ންަބންދުގައި  ނަފްސާނީ  އޭނާއަށް  ހާޒިރުކުރުމުން،  ކޯޓަށް  ކްރިމިނަލް  ކުރަން  މުރާޖާ   ދު 

ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ  މައްސަލައާއި،    1ހުށަހަޅާފައިވާ  ކްރިމިނަލް ކޯޓުން    ފައިވާކަމަށް ުބނެުބނެ  ޖިސްމާނީ އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް

ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ހުރި ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާއިލާގެ މީހުން ފުރޭމްކުރާނެ ކަމަށް ުބނެ އޭނާއަށް ފުލުހުން ިބރުދެއްކި ކަމަށް ުބނެ  

ހުށަހެޅި  ޗިލްޑްރަން އޮފީހުން  ޕާސަންސް  އޮމްަބރޑްސް  ކުޑަ    1ސް  ހުރި  ދަށުގައި  ެބލުމުގެ  ދައުލަތުގެ  އަދި  މައްސަލަ، 

ުބނެ    އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށްކުއްޖަކަށް އެކުއްޖާ ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު ޖިސްމާނީ  

 މައްސަލައެވެ. 1ޅާފައިވާ ހުށަހަފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން 

ފާހަގަކުރެވޭ   4.14 މައްސަލަތަކުގައި  ހުށަހެޅުނު  ހައްޤުތަކާގުޅޭ ކޮމިޝަނަށް  ބޭއްވި ސިއްޙީ  ގޮތުން     

 ން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ސިމްޕޯޒިއަމު 

ގެ އިންތިޒާމް  ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމު

ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރި ކުރުމުން، މި މުއްދަތުގެ    ހަމަޖެހެމުން

 1 ރ.ތާވަތާ 

 1 ސ. މަރަދޫ ފޭދޫ 

 2 ސ.ހިތަދޫ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން 

 3 މަގުމަތި  ސ.ހިތަދޫ 

 1 ހިންމަފުށި ރީ އިންޓެގްރޭޝަން ސެންޓަރ 

 2 ށ.ފޮނަދޫ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން 

 1 ގޮނޑުދޮށް   ށ.ފޮނަދޫ

 1 މާފަންނު ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން 

 113 ޖުމްލަ 
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އަވަސްމިނެއްގައި  ފަރުވާތައް  ދޭންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ހެދުމަށާއި  އެޕޮއިންޓްމަންޓް  ޑޮކްޓަރަށް  ޭބރުން  މަރުކަޒުން  ތެރޭގައި 

 ދިނުމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ފޯރުކޮށް

ފޯރުކޮށްދޭ   ފަރާތްތަކަށް  ަބންދު  ގޮންޖެހުންތަކަށް  ޚިއްޙީ  ޞިއެހެންކަމުން  ދިމާވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  އްލު ޙަދުމަތްތައް 

މި    ފައިވެއެވެ.އްވާސިމްޕޯޒިއަމެއް ާބ  ވަނަ ދުވަހު  26ސެޕްޓެމަްބރ    2021 މުއައްސަސާތަކާއެކު  ހޯދުމަށްޓަކައި ގުޅުންހުރި

،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްސިމްޕޯޒިއަމްގައި 

އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން    ތިާބ ސައިކޮލޮޖީ،  ޑްރަގް އޭޖެންސީނޭޝަނަލް  ،  އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ޖުމްލަ   އިދާރާތަކަށް    41ހިމެނޭގޮތުން  އަދުލަތުގެ  ގުޅިގެން  ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ. ސިމްޕޯޒިއަމްއާ  ހުށަހެޅުން    16ފަރާތުން 

 ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. 

ސި  ހައްޤުތަކާގުޅޭ  ސިއްޙީ  ގައިދީންގެ  މީހުންނާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދައު ގުޅިގެން  މްޕޯޒިއަމްއާ  ބަންދު  އިދާރާތަކަށް  ލަތުގެ 
 ހުށަހެޅުންތައް 

 ހުށަހެޅުން  #
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި، ރާއްޖޭގެ ޓާޝަރީ ހޮސްިޕޓަލްތަކާއި، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް   1

ގާއިމްކޮށް، މި   އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ )އެމް.އޯ.ޔޫ(އެއް  އިދާރާތަކާއެކު މެމޮރެންޑަމް  އެހެނިހެން  ގުޅުންހުރި  އޭޖެންސީއާއި 
ގައިދީންނާ ބަންދު މީހުން ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެއްބަސްވެ    އެމް.އޯ.ޔޫގައި ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް ގުޅިގެން 

 އެކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތްތަކެއް އެކަށައެޅުމަށް.  

ކުރެވޭތީ، ކަމާގުޅޭ  އެކި ދާއިރާތަކުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް އަތޮޅުތެރޭ ޤާއިމްވެފައި ހުރުން މުހިއްމުކަން ފާހަގަ  2
 ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދެކެވި، ކޮންމެ އަހަރަކު ވަކި ވަރަކަށް ތަމްރީން ދީ، ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް. 

ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދީފައި  ސިއްޚީ ހިދުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ސަރުކާރުގެ ހޮސްިޕޓަލްތަކާއި، މަރުކަޒުތަކަށް ސަރުކާރުންނާއި އެހެނިހެން   3
ޚިދުމަތް   ޞިއްޙީ  ގައިދީންގެ  މީހުންނާއި  ބަންދު  ހާލަތުގައިވެސް  ނެތް  އެންބިއުލާންސްތައް  އަދި  އެމްބިއުލާން  ސީ  ހުންނަ 

 ފޯރުކޮށްދޭ ތާކަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ އަމަލުކުރުމަށް. 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ބަންދު މީހުންނާއި ގައިދީން    19)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު(ގެ    13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު   4
ހަމަވުމަށްފަހު ހިނގާ ވަގުތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހާ    24ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ    24ބަންދު ކުރެވޭ މުއްދަތު   ގަޑިއިރު 

 ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމުގެ  ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި 
ފުރުސަތު ލިބިގެންވާތީ، މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މެޑިކޯ ލީގަލް ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޯޕޓު  

 ތައްޔާރުކުރުމަށް 

ކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް މާލެ ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި  ބަންދު މީހުންނާއި ޤައިދީން ޚާއްސަ ޑޮ 5
 ގާއިމްވެފައި ހުރި ޓާޝަރީ ލެވެލް ހޮސްިޕޓަލުތަކަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. 

ލްތް ގުޅިގެން ބަންދު މީހުންނާއި  މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެ  6
އެ   ޑޮކްޓަރުންނަށް  ސްެޕޝަލިޓީގެ  އެކި  މީހުންނަށް  ތިބޭ  ޖަލުތަކުގައި  މަރުކަޒުތަކާއި  ބަންދު  ހުންނަ  ބަހައްޓާފައި  ގައިދީން 

ދޭ ތަންތަނަށް  ބަންދު މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ސިއްހީ ޚިދުމަތް    ، މަރުކަޒުތަކުގައި ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ
ގެންދިއުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު އަދި އެކަމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  
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މިކަމަށް   ގުޅިގެން  ހޮސްިޕޓަލްތަކާ  ހެލްތާއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެހެންކަމުން  ފެނެއެވެ.  ކަމަށްވެސް  ދާނެ  ކުރެވިގެން  ބޭނުން 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް.ބޭނުންވާ 

ބަލިކަށި ކޮށްލާނެ ކަމަކަށްވާތީ، ބަންދު މީހުންނާއި   7 މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ބަންދުގައި ހުރުމަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުން މީހާ 
ގައިދީންގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓާއި ޓެސްޓުތައް ގަވާއިދުން ހަދާ، އެފަދަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ބަންދު މީހުންނާއި  

އުސެލިންގ، ތެރަީޕ ނުވަތަ އިތުރު ފަރުވާތަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް  ގައިދީން ދެނެގަނެ، ކަ
 އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުމަށް.  

ޓަކައި އެފަދަ  ބަންދު މީހުންނާއި ގައިދީންގެ ޞިއްޙަތާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 8
ޞިއްޙީ   ތަމްރީނުވެފައިވާ  ދާއިރާތަކުން  ގުޅުންހުރި  ނެތްކަމާއި،  މުވައްޒަފުން  ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  މަރުކަޒުތަކުގައި 

 މަސައްކަތްތެރިން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މަރުކަޒުތަކަށް އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް.

 ރަށް ދެއްކުމަށް އެދޭ ރިކުއެސްޓްތައް ރެކޯޑްކުރެވޭނެ ގޮތަށް ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް، މިފަދައިން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.  ޑޮކްޓަ 9

 އެއް ބައްޔެއްގައި ތަކުރާރުކޮށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާނަމަ އެކަން ރެކޯޑްކުރެވި، ބަލިމީހާ އެދޭކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް ލިޔުމެއް އޮތުން.  10

 އިދީންގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން.  ބަންދު މީހުންނާއި ގަ 11

ޑޮކްޓަރުންނަށް   12 ޚާއްސަ  ގޮތުގައި  ބައެއްގެ  ވަކި  އެސް.އޯ.ީޕއަށް  އެކުލަވާލަމުންދާ،  ގުޅޭގޮތުން  ރިފަރަލްއާ  ރޫޓިން  އަރޖެންޓް 
ރިޯޕޓުތައް ރިވިއުކުރުމުގެ ބައި  އިތުރުކުރުމަށާއި، ރިވިއުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ރިޯޕޓުތައް  ދެއްކުމަށްފަހު  

 ދައްކާނެ އެންމެ އަވަސްމުއްދަތެއް ހިމެނުން 

އިންކާރުކު  13 މިގޮތަށް  އަދި  ބެލެހެއްޓުން.  ރެކޯޑްކޮށް   އެކަން  ޙާލަތްތަކުގައިވެސް  އިންކާރުކުރާ  ކާން  ޙާލަތްތަކުގައި  ބޭސް  ރާ 
 އިންކާރުކުރާ ސަބަބުތަކުގެ ތަފްޞީލު ލިޔުމުން ރެކޯޑްކޮށްފައި ބެލެހެއްޓުން.

ޖަލު ބަންދަށް ގެންދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑްސް ތަފްޞީލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، މިގޮތުން އެސެސްމަންޓް ހަދާ ތާރީޚްތަކާއި ގަޑި   14
 އެނގޭނެހެން ބެހެއްޓުން.  

  ފޯމެއް   ވަކި  އެދޭނެ  ސިއްހީކަންކަމަށް ،ޑްކުރެވޭނެރެކޯ  އެކަން  އެދޭއިރު  ދެއްކުމަށް  ޑޮކްޓަރަށް  ގައިދީން  މީހުންނާއި  ބަންދު 15
   ޙިއްސާކުރުން ކޮމިޝަނާ  ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު

ހެލްތް 16 ހެދުމަކީ  ރިޯޕޓު  ލީގަލް  މެޑިކޯ    މެޑިކޯ  އެކުލަވާލާފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  -މިނިސްޓްރީއިން  ގައިޑްލައިންއިން  ލީގަލް 
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންވެސްކުރުން ލާޒިމްކަމެކެވެ. އަދި އެކަމެއް ހިނގާ ވަގުތު އަނިޔާވީ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ  

އެ ތިރިކޮށްފައިހުރުމަކީ  ލިޔެކިޔުމަށް  ރަނގަޅަށް  ރައްކާތެރިކަމަށްވެސް  އަނިޔާތަށް  އޮފިސަރުންގެ  ތިބި  ޑިއުޓީގައި  ވަގުތު 
ޙާދިސާތަކުގައާއި   ހިނގާ  ދެމެދުގައި  ގައިދީންގެ  ފަރާތްތަކާއި  ތިބޭ  ބަންދުގައި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކަމުގައި  މުހިންމުކަމެއް 

ލީގަލް ރިޯޕޓު ތައްޔާރުކޮށް ފައިލްކޮށް  އޮފިސަރުންނާއި ބަންދު މީހުންނާއި، ގައިދީންނާ ދެމެދު ހިނގާ ހާދިސާތަކުގައިވެސް މެޑިކޯ
   ބަންދު މީހުންނާއި ގައިދީންގެ މެޑިކަލް/ަޕރސަނަލް ފައިލުގައި ބެލެހެއްޓުން.
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ކޮށްފައިވާ   .5 މެކޭނިޒަމްއިން  ޕްރިވެންޓިވް  ނެޝަނަލް 

 މަސައްކަތްތައް 

 އިންސާނީ  ،ހުއްޓުވުމާއި  މަނާކުރުމާއި  ހިންގުން  ޢަމަލު  އިހާނެތި  ލާއިންސާނީ  ރަޙުމްކުޑަ   ،ހުއްޓުވުމާއި  މަނާކުރުމާއި  އަނިޔާކުރުން

  ޓޯޗަރ   އަގެއިންސްޓް  ކޮންވެންޝަން)  މުޢާހަދާ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ހުއްޓުވުމާގުޅޭ   މަނާކުރުމާއި  ދިނުން  އަދަުބ  ގެއްލޭފަދަ  ކަރާމަތް

 ދަށުން  ގެ(  ކޮންވެންޝަން  ކެޓް)  ޕަނިޝްމެންޓް  އޯ  ޓްރީޓްމަންޓް  ޑީގްރޭޑިންގ  އޯ  އިންހިޔުމަން  ،ކުރުއަލް  އަދަރ  އެންޑް

  ގެ (  އޮޕްކެޓް)  ޓޯޗަރ  އަގެއިންސްޓް  ކޮންވެންޝަން  ދަ  ޓު  ޕްރޮޓޮކޯލް  އޮޕްޝަނަލް،  މުޢާހަދާ  އިޚްތިޔާރީ  އެކުލަވާލާފައިފައިވާ

 ދަށުދަރަޖައިގެ   ނުވަތަ  ލާއިންސާނީ  ، އަނިޔާވެރި  ސަރަޙައްދުގައި  ހިނގާ  ާބރު  އެދައުލަތެއްގެ  ދައުލަތަކުންވެސް  ކޮންމެ  ދަށުން

  ދިވެހި   މިގޮތުން.  ލާޒިމްކުރެއެވެ  ގާއިމުކުރުމަށް  އެއް(  އެމް.ޕީ .އެން)  މެކޭނިޒަމް  ޕްރިވެންޓިވް  ނޭޝަނަލް   ހުއްޓުވުމަށް  ޢަމަލުތައް

 2007(  ކޮމިޝަން)  މޯލްޑިވްސް  ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން  ގޮތުގައި  އެމްގެ.ޕީ. އެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ދައުލަތުން

 ޕްރީލް އެ  ވަނައަހަރުގެ  2008  އަދި.  ފައިވެއެވެވާހަމަޖައްސަ  ޤަރާރަކުން   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަހު  ޑިސެންަބރު  އަހަރުގެ  ވަނަ

 .ފަށާފައެވެ  ވަނީ  ރަސްމީގޮތުން  މަސައްކަތް  އެމްގެ.ޕީ.އެން  ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެ  މި  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ  28  މަހުގެ

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގައި(  ނ)  މާއްދާގެ  ވަނަ   44  ގެ (  2013  ޤާނޫނު   ޓޯޗަރ  އެންޓި)  13/2013  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ،ހަމައެހެންމެ

 .ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ކަމުގައި ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން އެން.ޕީ.އެމްއަކީ

  ނުވަތަ   ތަންތަނަށް  ތިޭބ  ަބންދުކޮށްފައި  މީހުން  ކުދިންނާއި  ގެއްލޭގޮތަށް  މިނިވަންކަން  މަޤްޞަދުތަކަކީ  އެމްގެ.ޕީ.އެން

  މީހުންނާ   ބަންދުކުރެވޭ  ގެއްލޭގޮތަށް  މިނިވަންކަން  ،ޒިޔާރަތްކުރުމާއި  ދުންޤަވާޢި   ތަންތަނަށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށް

 ިބނާކުރުވަނި   އިދާރާތަކާއެކު  ކަމާެބހޭ  ،ހުށަހެޅުމާއި  ލަފާ  ޤާނޫނީ   ދުތަކަށްވާޢިޤަ  ޤާނޫނުތަކާއި  ގުޅުންހުރި  ތަންތަނާ  އެފަދަ

  މުޖުތަމަޢުގެ   އެހީތެރިވެދިނުމަށް  ޢާންމުންނަށް  ސަލާމަތްވުމަށް  ޢަމަލުތަކުން  އަނިޔާވެރި   އަދި  ގެންދިއުމާ   ކުރިޔަށް   މަޝްވަރާ

 .ކުރުމެވެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން

 އެމްގެ .ޕީ.އެން ތަންތަނަށް ަބއިތިއްާބ ަބންދުގައި މީހުން ކުދިންނާއި ދަށުގައި ެބލުމުގެ ދައުލަތުގެ ގޮތަށް ގެއްލޭ ންމިނިވަންކަ

 އަނިޔާވެރި  އެއްވެސް ތަންތާގައި އެފަދަ ޒިޔާރަތްތަކުގައި މި. ކޮށްފައިވެއެވެ ޒިޔާރަތެއް 21 މުއްދަތުގައި  ރިޕޯޓުގެ މި ފަރާތުން

 ބަލާފައިވާނެއެވެ. ހިނގާތޯ ޢަމަލެއް ދަށުދަރަޖައިގެ ލާއިންސާނީ
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ގެ ދަށުން އެން.ޕީ.އެމްއިން ކޮށްފައިވާ  ( 2013  އެންޓިޓޯޗަރ ޤާނޫނު )   13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު   5.1

 ޒިޔާރަތްތައް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް، ދަށުގައި މީހުންނާއި ކުދިން ަބއިތިއްާބ އަދި ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކަށް،    ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ

ދަށުގައި މީހުންނާއި    ދުން ޒިޔާރަތްކުރަމުން ގެންދެއެވެ. މި ޒިޔާރަތްތަކުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެޢިޤަވާ

އެފަދަ   ،އާއި  މުކުޑަ، ލާއިންސާނީ، ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިންގާތޯޙްކުދިން ަބއިތިއްާބ އަދި ަބލަހައްޓާ ތަންތަނުގައި ރަ

ހިން ަބލައިޢަމަލެއް  ހުރިތޯ  ކަމެއް  މަގުފަހިވާފަދަ  އި  ،ގުމަށް  ކަންކަން  އެގޮތުންޙުލާޞްފާހަގަވާ  ާބރުއެޅުމެވެ.   ، ކުރުމަށް 

  ދަށުގައި ކުދިންނާއި މީހުން ަބއިތިއްާބ އަދި ަބލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކަށް މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް   ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ 

 ޒިޔާރަތްކޮށްފައި   2  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެދިގެންއި،  ޒިޔާރަތާ  1ޒިޔާރަތަކާއި، ފޮލޯއަޕް    18ފައިވާ މޮނިޓަރިންގ  ކޮށް

 ވެއެވެ.

ކީ ތަނުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ަބންދުގައި ަބއިތިއްާބފައި ތިޭބ މީހުންނާމެދު  ކަމޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތްތައެން.ޕީ.އެމްގެ  

ޢިނާޔަތްތަކާއި  ،ގޮތާއި  ޢަމަލުކުރެވޭ ރައްކާތެރިކަމާއި  ދީފައިވާ  މީހުންނަށް  ަބއިތިއްާބ  ޙާލަތާއި  ،ަބންދުގައި   ، ޞިއްޙީ 

ތަނުގެ ޢާންމު ޙާލަތު އަދި މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްކުރާ ޒިޔާރަތްތަކެކެވެ.   ،ޚިދުމަތްތަކާއި އިތުރު ޙަރަކާތްތަކާއި

ޒިޔާރަތްއަދި   ހުށަހެޅުންތައް ފޮލޯއަޕް  ރިޕޯޓުގައިވާ  ޒިޔާރަތްތަކުގެ  މޮނިޓަރިންގ  ކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  ކުރިން  ތަކަކީ 

 . ކުރާ ޒިޔާރަތްތަކެކެވެ ތަންފީޛުވަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް

 އެން.ޕީ.އެމްއިން ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތައް  5.1.1

 ވަތް އެން.ޕީ.އެމް އިން ޒިޔާރަތް ކުރި ތަންތަނާއި ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ާބ
 ޒިޔާރަތުގެ ބާވަތް  ޒިޔާރަތްކުރި ތާރީޙް  ޒިޔާރަތްކުރި ތަން  #
 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް  24ން   22ޖޫން   2021  އދ. މަހިބަދޫ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން  1
 ފޮލޯއަްޕ ޒިޔާރަތް  11އޯގަސްޓް  2021 ފިޔަވަތި  2
 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް  17ން   16އޯގަސްޓް  2021 ބ. އޭދަފުށި ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން  3
 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް  18އޯގަސްޓް  2021 ބ. އޭދަފުށި އަމާންވެށި  4
 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް    14ން  13ސެްޕޓެންބަރު  2021 ހއ. ދިއްދޫ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން  5
ން   14ސެްޕޓެންބަރު  2021 ހއ. ދިއްދޫ އަމާންވެށި  6

15 
 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް 

 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް  4ން  3އޮކްޓޫބަރު  2021 ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ދ.   7
 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް  13 ން 14އޮކްޓޫބަރު  2021 މާލެ ޮޕލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  8
 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް  28ން  25ނޮވެންބަރު  2021 ކ. މާފުށި ޖަލު  9

 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް  16ން  15ނޮވެންބަރު  2021 ގދ. ތިނަދޫ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން  10
 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް  18ން  16ނޮވެންބަރު  2021 ގދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ  11
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ކޮމިއުނިޓީ   12 އެންޑް  ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން  ޑްރަގް  ތިނަދޫ  ގދ. 
 ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ 

 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް  17ނޮވެންބަރު  2021

ން     28ނޮވެންބަރު  2021 މާލެ ޖަލު  13
30 

 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް 

 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް  23ން  22ޑިސެންބަރު  2021 ދޫނިދޫ ޮޕލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  14
 އައްސޭރި ކުޑަކުދިންގެ ޖަލު  15

 29ޑިސެންބަރު  2021
ދައުލަތުގެ  

އިދާރާއަކުން  
 އެދިގެންކުރި ޒިޔާރަތް 

 ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރ  16
 8ފެބްރުވަރީ  2022

ދައުލަތުގެ  
އިދާރާއަކުން  

 އެދިގެންކުރި ޒިޔާރަތް 
 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް  8ން  6މާރިޗު  2022 ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު  17
 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް  31ން  30މާރިޗު  2022 ހުޅުމާލޭ އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު  / ހުޅުމާލޭ ޖަލު 18
 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް  23ން  22މެއި  2022 ގއ. ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  19
 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް  26ން  24މެއި  2022 ގއ. ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރު  20
 މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް    24މެއި  2022 ގއ. ވިލިނގިލި ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު "ދަގެނާ"  21

 

 ތައް އަވަސް ކަރުދާސް /ޒިޔާރަތްތަކަށްފަހު އެކުލަވާލާ، ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު  5.1.2

 ތައްއަވަސް ކަރުދާސް/ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުޒިޔާރަތްތަކަށްފަހު އެކުލަވާލާ، 

# 
 ޒިޔާރަތްކުރި ތަން 

 ރިޕޯޓް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ތާރީޚް 
 ރިޕޯޓް  އަވަސް ކަރުދާސް 

 4ނޮވެންބަރު  2021 24ޖޫން  2021 އދ. މަހިބަދޫ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން  1
 24ފެބްރުވަރީ  2022 25އޯގަސްޓް  2021 ފިޔަވަތި  2

 5އޮގަސްޓް  2021 29ޑިސެންބަރު  2020 އައްސޭރި ޖަލު 3

 8ނޮވެންބަރު  2021 24އޯގަސްޓް  2021 ބ. އޭދަފުށި އަމާންވެށި  4

 21ޑިސެންބަރު  2021 17ން   16އޯގަސްޓް  2021 ބ. އޭދަފުށި ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން  5
 ރިޯޕޓު ނިންމުގެ މަރުހަލާގައި  12ޖަނަވަރީ  2022 ދޫނިދޫ ޮޕލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  6

 6މަރިޗު  2022 27ސެްޕޓެމްބަރު  2021 ހއ. ދިއްދޫ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން   7
 19މެއި  2022 30ސެްޕޓެމްބަރު  2021 ހއ. ދިއްދޫ އަމާންވެށި  8

 19މެއި  2022 20އޮކްޓޫބަރ  2021 ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  9

 ރިޯޕޓު ނިންމުގެ މަރުހަލާގައި  2ނޮވެންބަރު  2021 ކަސްޓޯޑިއަލް މާލެ ޮޕލިސް  10

 19މެއި  2022 1ޑިސެންބަރު  2021 ގދ. ތިނަދޫ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން  11

ޗިލްޑްރަން   12 އެންޑް  ފެމިލީ  ތިނަދޫ  ގދ. 
 ސަރވިސް ސެންޓަރަ 

 ރިޯޕޓު ނިންމުގެ މަރުހަލާގައި  16ޑިސެންބަރު  2021

 ރިޯޕޓު ނިންމުގެ މަރުހަލާގައި  21ޑިސެންބަރު  2021 ކ. މާފުށި ޖަލު  13
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 ރިޯޕޓު ނިންމުގެ މަރުހަލާގައި  21ޑިސެންބަރު  2021 މާލެ ޖަލު  14

 17ފެބްރުވަރީ  2022 - ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރ  15

 މަރުހަލާގައި ރިޯޕޓު ނިންމުގެ  27މާރިޗު  2022 ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު  16

ގދ. ތިނަދޫ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް   17
 ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ

 11އެްޕރީލް   2022 -

 ރިޯޕޓު ނިންމުގެ މަރުހަލާގައި  8މެއި  2022 ގއ. ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  18

ޖަލު  19 އިމިގްރޭޝަން    / ހުޅުމާލޭ  ހުޅުމާލޭ 
 ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު 

ނިންމުގެ  25އެްޕރީލް  2022  ރިޯޕޓު  ޖަލު  ހުޅުމާލޭ 
ހުޅުމާލޭ  އަދި  މަރުހަލާގައި 
ޑިޓެންޝަން  އިމިގްރޭޝަން 
ލިޔުމުގެ  ކަރުދާހެއް  ސެންޓަރަށް 

 މަރުހަލާގައި
ސަރވިސް   20 ޗިލްޑްރަން  އެންޑް  ފެމެލީ  ގއ. 

 ސެންޓަރު 
ލުމުގެ މަސައްކަތް ކަރުދާހެއް އެކުލާވާ -

 ދަނީ ކުރަމުން 
ރިހެބިލިޓޭޝަން   21 ކޮމިއުނިޓީ  ވިލިނގިލި  ގއ. 

 ސެންޓަރު "ދަގެނާ" 
ލުމުގެ މަސައްކަތް ކަރުދާހެއް އެކުލާވާ -

 ދަނީ ކުރަމުން 
 ރިޕޯޓެކެެވ. މި ޒިޔާރަތުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިަވނީ އިންޓަރނަލް  އައްސޭރި ކުޑަކުދިންގެ ޖަލު  22

 

 އެން.ޕީ.އެމް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކާއެކު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  5.2

އޮފް ޓޯޗަރ   ްޕރިވެންޝަން  ދަ  އެން.ީޕ.އެމްއާއި އެސޯސިއޭޝަން ފޯ  އިދާރާތަކާއެކު ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން  ބައިންލައަޤްވާމީ 

ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި މީހުންނާއި ކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގައި އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ އިހާނެތި  )އޮްޕ.ކެޓް(އާއި އެކު މިނިވަންކަން  

ރަސްމިއްޔާތު  ކުރުމުގެ  ސޮއި  އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި  އެކުލަވާލައި  އޮނިގަނޑެއް  މަސައްކަތްކުރާނެގޮތުގެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުއްޓުވާމާ    އަމަލުތައް 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސޮއިކުރެވޭ މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ    2ހަފްތާގައި ކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.    ސެްޕޓެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ

ޓުވުމަށް  ދަށުން މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް މީހުންނާއި ކުދިން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގައި އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ އިހާނެތި އަމަލުތައް ހުއް

ރު  ފުޅާކުރުމާއި، މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދު މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ އަންހެނުންނާމެދު އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާއި، އެން.ީޕ.އެމްގެ ދައު

ބަންދު    ގަވާއިދުތަށް އެން.ޕީއެމްގެ މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަށް މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް މިފަދަ

  ތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި އެ ފަރާތްތަކާއެކު ބައްދުވުންތައް ބޭއްވުމާއި، އެހެނިހެން މަރުކަޒު

އި  އެން.ީޕ.އެމްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާ އަދި ސަބްކޮމެޓީ އޮން ްޕރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ )އެސް.ީޕ.ޓީ( އާ

ން،  މާގުޅުހުންހުރި އިދާރާތަކާއެކު މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހިމެނިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުކަ

ވައްޒަފުންގެ  މުއެން.ޕީއެމްއިން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  

ދަށުން   އެމް.އޯ.ޔޫގެ  މި  ފުރުސަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ކޯސްތަކުގައި  އޮންލައިން  އޭ.ީޕ.ޓީގެ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

 ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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 ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު  5.2.1

ގެ ނިޔަލަށް އެމް.ީޕ.އެމްގެ ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ    31މެއި  2022ން  1ޖޫން  2021މި ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވަނީ 
 ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތަފާސްހިސާބެވެ. 

 

މަޝްވަރާ   5.2.2 ބޭއްވުނު  އިދާރާތަކާއެކު  ގުޅުންހުރި  ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ރިޕޯޓުތަކުގައި 

 ބައްދަލުވުންތައް 

 ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް އެން.ޕީ.އެމްއިން  ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއެކު  ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން  

 މަޤްޞަދު  ބައްދަލުކުރި ފަރާތް  ތާރީޚް  #

 22ސެްޕޓެންބަރ  2021 1
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ  
ސޯޝަލް   އެންޑް  ފެމިލީ 

 ސަރވިސަސް  

ގައި ހއ. ދިއްދޫ އަމާންވެއްޓަށް   15އަދި  14ސެްޕޓެންބަރު  2021
ގުޅޭގޮތުން   ކަންކަމާ  ފާހަގަވި  ޒިޔާރަތުގައި  މޮނިޓަރިންގ  ކުރި 

 މަޝްވަރާކުރުން 

 އެން.ޕީ.އެފްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތަފުސީލު 

# 
 

 ހުށަހެޅުނު ތަން  ތާރީޚް

ހު
ދަދު

 އަ
މުގެ

ހެޅު
ށަ

 
 ހުށަހެޅުމުގެ ާބވަތް 

ކާއި
ޫނުތަ

ޤާނ
 

މީ  
ޤައު ގުޅޭ
ކާ 

ޑުތަ
ްގަނ

މިނ
 

ގުޅޭ 
ކާ 

ަތުތަ
ސ
ސިޔާ

ކާ  
އްތަ

ންތަ
 ކަ

ދާރީ
އި  /ގުޅޭ

މާ 
ކުރު

ްފީޛު
ތަނ ގުޅޭ

 

4ނޮވެންބަރ  2021 1  
ފުލުހުންގެ ޕޮލިސް   ދިވެހި  މަހިބަދޫ  އދ.  ޚިދުމަތް، 

 ސްޓޭޝަން 
5 0 2 3 

8ނޮވެންބަރ  2021 2  9 2 0 11 އަމާން ވެށި ބ. އޭދަފުށި  ޚިދުމަތް،  ދިވެހި ފުލުހުންގެ 

11އެްޕރީލް   2022 3  
ގދ. ތިނަދޫ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ،  

ކޮމިއުނިޓީ   އެންޑް  ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން  ޑްރަގް 
 ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ 

8 0 1 7 

 8 0 0 8 ބ. އޭދަފުށި ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން ޚިދުމަތް،   ދިވެހި ފުލުހުންގެ 21ޑިސެންބަރު  2021 4
 23 3 2 28 ގދ. ތިނަދޫ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަންޚިދުމަތް،   ދިވެހި ފުލުހުންގެ 19މެއި  2022 5
5އޯގަސްޓް  2021 6  20 7 9 36 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް، އައްސޭރި ޖަލު 

19މެއި  2022 7  
ޮޕލިސް   ކުޑަހުވަދޫ  ދ.  ޚިދުމަތް،  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 

 ސްޓޭޝަން 
9 1 1 7 

19މެއި  2022 8  
ސޯޝަލް   އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ސަރވިސަސް، ހ.އ. ދިއްދޫ އަމާންވެށި 
26 3 7 16 

24ފެބްރުވަރީ  2022 9  
ސޯޝަލް   އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ސަރވިސަސް، ފިޔަވަތި 
14 1 0 13 

6މަރިޗު  2022 10  12 7 0 19 ޮޕލިސް ސްޓޭޝަންދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، ހއ. ދިއްދޫ   
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2 
 31އޮގަސްޓް  2021

 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ  

 ތް ޚިދުމަ

އަދި    ޏ. ފުވައްމުލަކު ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން  ،ރ. އުނގޫފާރު  ،ލ. ގަން
އަދި   ކަސްޓޯޑިއަލް  ޮޕލިސް  ކުރި  2020އަދި    2019ދޫނިދޫ  ގައި 

ފުލުހުންގެ   ދިވެހި  ގޮތުން  ގުޅޭ  ކަންކަމާ  ފާހަގަކުރެވުނު  ޒިޔާރަތުގައި 
ހޯދުމަށް   އަްޕޑޭޓް  މިހާރުގެ  ހުށަހެޅުންތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޚިދުމަތަށް 

 ޑައިލޮގް  ބޭއްވުނު ކޮންސްޓްރަކްޓިވް

3 
މިނިސްޓްރީ އޮފް   9ޖޫން  2022

ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް  
 ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

ޒިޔާރަތުގައި  ފޮލޯއަްޕ  ކުރި  ގައި   11އޯގަސްޓް    2021ފިޔަވަތިއަށް  
ފެމިލީ އެންޑް    ،ފާހަގަވި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

 ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާ އެކު ބައްދަލުކުރުން 

4 

މިނިސްޓްރީ އޮފް   5ޖުލައި  2022
ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް  
 ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

އަމާންވެއްޓަށް   އޭދަފުށި  ކުރި  ގައި  18އޯގަސްޓް    2021ބ. 
އަށް ހއ.  15ން    14ސްެޕޓެންބަރު    2021އި  ޒިޔާރަތާމޮނިޓަރިންގ  

 ދިއްދޫ އަމާންވެއްޓަށް  
ޒިޔާރަތުގައި  މޮނިޓަރިންގ  ގުޅޭގޮތުން    ކުރި  ކަންކަމާ  ފާހަގަވި 

ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާ    ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ
 އެކު ބައްދަލުކުރުން 

 

 މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް އެހެނިހެން    ބޭއްވި   ފަރާތްތަކާއެކު އި އެހެނިހެން  އިދާރާތަކާ އެން.ޕީ.އެމްއިން   5.2.3

 

 މަޤްޞަދު  ބައްދަލުކުރި ފަރާތް  ތާރީޚް  #
މިނިސްޓރީ އޮފް ޖެްނޑަރ   2022ޖަނަވަރީ  9 1

 އެންޑް ފެމިލީ 
މެކޭނިޒަމް   ޕްރިެވންޓިްވ  ނޭޝަނަލް  ކޮމިޝަްނެގ  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 

ަވނަ ދުަވހަށް، ގދ.   18ން    16ނޮެވްނބަރު    2021)އެން.ޕީ.އެމް(އިން  
ތިނަދޫ ފެމިލީ އެްނޑް ޗިލްޑްރަން ސަރިވސް ސެންޓަރަށް ކުރި ޒިޔާރަތުަގއި 

ފާހަަގކުރެިވފައިާވ ކަންކަމުެގ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީެގ ސަމާލުކަމަށް ަވުގތުން  

ކަންކަމާުގޅޭޮގތުން   ބޭުނންާވ  ޙައްލެއް  ަވުގތައް  ަވުގތުން  ެގަނއުމާއެކު 
ކުރިއަށް އޮތްތާަގއި ކޮމިޝަން އަދި މިނިސްޓްރީ އެކުަގއި ން  ރާކުރު މަޝްވަ 

ެގްނދަްނ   ކުރިއަށް  ޕުރޮުގރާމުތައް  ޓްރޭިނނގ  ރަށްރަށުަގއި  އަދި  މާލެ، 
 ން މަޝްަވރާކުރު 

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ދި   2022ފެބްރުވަރީ  14 2
 ޕްރިެވްނޝަން އޮފް ޓޯޗަރ 

  ފާހަަގކުރެވޭ   ުގޅޭޮގތުން  އަންހެުނންނާ  ތިބޭ  ތަންތަުނގައި  ެގއްލޭ  މިނިަވންކަން

  ގުޅޭޮގތުން   ކަރުދާހާ  ފޮނުާވފައިވާ   ޓީއަށް .ޕީ.އޭ  ރިޔާއަތްކޮށް   ކަންތައްތަކަށް
 މަޝްަވރާކުރުން 

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ދި   2022ފެބްރުއަރީ  22 3
 ޕްރިެވްނޝަން އޮފް ޓޯޗަރ 

ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކުރުން އޮޕްކެޓް ފަންޑް އަށް    2023އޭޕީޓީ އާއި އެކުގައި  
 އަދި ކުރެިވދާނެ މަސައްކަތާމެދު މަޝްަވރާކުރުން 

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ދި   2022ފެބްރުއަރީ  28 4
 ޕްރިެވްނޝަން އޮފް ޓޯޗަރ 

އެކުގައި   އާއި  އޭ.ޕީ.ޓީން    2023އޭޕީޓީ  އަށް  ފަންޑް  އޮޕްކެޓް 
 މަޝްަވރާކުރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ ޕްރޮޕޯޒަލްއާ ގުޅޭޮގތުްނ އިތުރަށް 

2022މާރިޗު  15 5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެްނޑަރ،   
ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް 

ސަރިވސަސް،  
 އެޗް.ޕީ.އެސް.އެން 

މެކޭިނޒަމް   ޕްރިެވންޓިްވ  ޭނޝަނަލް  ކޮމިޝަުނެގ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
ފަރާތުން   ކ.   8ން    6މާރިޗު    2022)އެން.ޕީ.އެމް(ެގ  ދުަވހަށް  ަވނަ 

ކުރި ގުރައިދޫަގއި   މަރުކަޒަށް  މީހުްނެގ  ބޭނުްނާވ  ޚާއްޞައެހީއަށް  ހުންނަ 
މޮނިޓަރިްނގ ޒިޔާރަތުަގއި ފާހަަގކުރެިވފައިާވ މުޙިއްމު ކަންތައްތަކާ ުގޅޭޮގތުން 

 މަޝްަވރާކުރުން 
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މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިމާާވ ދަތިތައް  އެން.ޕީ.އެމް އިން ކުރާމަސައްކަތް، އަދި   ޔޫ.އެސް އެމްބަސީ   2022މާރިޗު  23 6
ރިކަމެންޑޭޝަން  ހުށައަޅާ  އިން  އެން.ޕީ.އެމް  އަދި  މަޝްަވރާކުރުން. 
ެގްނދާޮގތާ، މިކަްނތައް ތަންފީޒު ކުރާއިރު ދިމާާވ ދަތިތައް. ކުރިއަށް އޮތްތާަގއި  

 އެމްބަސީފަރާތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުްނެވދާނެ ދާއިރާތައް މަޝްަވރާކުރުން 
2022އެޕްރީލް  4 7 ހުޅުމާލެ ޕްރިޒަން/ ހުޅުމާލެ  

ޖަލު ހިންުގމުަގއި އިސްކޮށް 
ހަރަކާތްތެރިާވ މޯލްޑިްވސް  
ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްެގ  

 އޮފިސަރުން 

މެކޭިނޒަމް   ޕްރިެވންޓިްވ  ޭނޝަނަލް  ކޮމިޝަުނެގ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
މާލެ ަވނަ ދުަވހަށް ހުޅު   31ން    30މާރިޗު    2022)އެން.ޕީ.އެމް(ެގ ފަރާތުން  

ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ/ހުޅުމާލެ ޕްރިޒަްނއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގައި  
 ފާހަަގކުރެިވފައިާވ މުޙިއްމު ކަންތައްތަކާ ގުޅޭޮގތުން މަޝްަވރާކުރުން 

މޯލްޑިްވސް އިމިްގރޭޝަްނެގ     2022އޭޕްރިލް  17 8
 އޮފިސަރުން 

މާރިޗު    2022ސެންޓަރަށް  ކޮމިޝަނުން ހުޅުމާލެ އިމިްގރޭޝަްނ ޑިޓެންޝަން  
އަށް ކުރި މޮނިޓަރިްނގ ޒިޔާރަތުަގއި ފާހަަގކުރެިވފައިާވ މުޙިއްމު  31އިން    30

 ކަންތައްތަކާ ުގޅޭޮގތުން މަޝްަވރާކުރުމަށް
2022ޖޫން  29ން  28 9  އޭ.ޕީ.އެފް ހައި ލެެވލް ޑައިލޮްގަގއި ބައިވެރިެވފައިވޭ  އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް  

2022ޖުލައި  19 10 އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ދި   
 ޕްރިެވްނޝަން އޮފް ޓޯޗަރ 

އެމް.އޯ.ޔޫަގއިާވ  ހަމަޖެހިފައިާވ  ސޮއިކުރުމަށް  ކޮމިޝަުނން  އޭ.ޕީ.ޓީއާއެކު 
 ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް 

 

 ޒިޔާރަތްތަކުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަންތައްތައް   5.3

އެން.ޕީ.އެމްގެ   ހިމެނެނީ،  ަބއިގައި  އެ މި  ތަފްޞީލް  ކަންކަމުގެ  މި  އަދި  ކަންކަމެވެ.  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ޒިޔާރަތްތަކުގައި 

 ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

 ކަށް ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުން ފާހަގަވާ ކަންކަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަ  5.3.1

ަބއެއް   .1 ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ  ކުޑަކުދިން    18އަންހެނުންނާއި  ސްޓޭޝަންތަކުގައި  އެން.ޕީ.އެމްއިން  ދަށުގެ  އަހަރުން 

އެ   ޙާލަތްތަކުގައި  ބަންދުކުރަންޖެހޭ  ކުޑަކުއްޖަކު  ނުވަތަ  އަންހެނަކު  ނެތްކަމާއި،  ތަނެއް  ޚާއްސަ  ވަކި  ަބންދުކުރުމަށް 

ފަރާތްތައް ަބންދުކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  އަދި  ަބދަލުކުރާކަމާއި،  ގޭބަންދަށް  ސްޓޭޝަންތަކުން    ފަރާތްތައް  މާލޭ  ަބއެއް 

މާއި ަބއެއް ސްޓޭޝަންތަކުން އެފަދަ ޙާލަތުގައި ފިރިހެނުން ަބންދުކުރުމަށް ޭބނުންކުރާ ގޮޅިތަކުގެ ތެރެއިން ހުސް ފޮނުވާކަ

  އަހަރުން މަތީގެ ފިރިހެނުން ތިިބ ގޮޅިތަކާ އެންމެ ދުރުގައި ހުރި   18ގޮޅިއެއްގައި ނުވަތަ ަބންދުގައި އެ ވަގުތަކު ތިިބ  

މިކަން ބ. އޭދަފު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން،   ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ގޮޅިއެއްގައި ަބހައްޓާކަން

 ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގޮޅިތަކުގެ ފާޚާނާތައް ގޮޅިއާއި ވަކި ކުރުމަށް ރާނާފައި ހުންނަ ގިނަ    ޓޭޝަންތަކުގެއެން.ޕީ.އެމްއިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ސް .2

އުސްމިނަކީ   ހަށިގަނޑުފާރުުބރިތަކުގެ  އަންހެނުންގެ  ޚާއްޞަކޮށް  ހަށިގަނޑު  ފަރާތްތަކުގެ  ފެންވަރާ  އެ  ، އެތަންތަނުން 

ދާ    ގޮޅީގައި ކުރިމަތިން  ގޮޅީގެ  ނުވަތަ  މީހުންނަށް  އެހެން  ފަރުދާއަކަށް  ފުރިހަމައަށް    މީހަކަށްތިޭބ  ނިވައިވާނެގޮތަށް 
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ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ނޫންކަން  ތަނެއް  ހުރި  ރާނާފައި  މިނަކަށް  އުސް  ޕޮލިސް   ބޭނުންކުރެވޭނެ  އޭދަފު  ބ.  މިކަން 

 ސްޓޭޝަން އަދި ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ހުރި  އެން.ޕީ. .3 ސްޓޭޝަންތަކުގައި  ަބއެއް  ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ  )ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ( އެމްއިން  ޓެލެވިޜަން  ސަރކިޓް  ކްލޯޒްޑް 

ސަރަޙައްދެއް  ކެމެރާ އެއްވެސް  ސްޓޭޝަންތަކުގެ  ަބއެއް  މަސައްކަތްނުކުރާކަމާއި  ކެމެރާތައް  ަބއެއް  ތެރެއިން  ތަކުގެ 

ހަމަޖެހިފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަަބުބން އެ   ކެމެރާއިން މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ

ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން   އިންތިޒާމެއް  އެކަށިގެންވާ  ކުރެވޭނެ  މޮނިޓަރ  ކަންކަން  ހިނގާ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި 

ނަދޫ ޕޮލިސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަން ބ. އޭދަފު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ގދ. ތި

 ސްޓޭޝަން އަދި ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެން.ޕީ.އެމްއިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ގިނަ ސްޓޭޝަންތަކުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު  .4

ަބންދުގައި މީހުން ގެންގުޅުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި  ފުން މަދުވުމުގެ ސަަބބުން،  މަދުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މުވައްޒަ

ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  މަށާއި ަބންދުގައިތިޭބ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ  ޤަވާއިދުތަކަށް ފުށުއެރުމެއްނެތި ޢަމަލުކުރު

ގިނަ   ބެލެހެއްޓުމަށް  މޮނިޓަރކޮށް  ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ފޯރުކޮށްދީ  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ދިމާވަމުންދާކަން  ގޮންޖެހުންތަކެއް 

އެއް  ސްޓޭޝަންތަކުގައި  ަބއެއް  ޑިއުޓީތަކުގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  އެހެނިހެން  ސްޓޭޝަންގެ  މަސައްކަތްތަކާއި 

ޖެހުމު  ،މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރަން  ދަންފަޅިއެއްގައި  ކޮންމެ  ޢަދަދަކަށް  މުވައްޒަފުން  މަދު  ދަތިތައް  ގިނަ  ން 

ސްޓޭޝަން، އދ. މަހިަބދޫ  ޕޮލިސް  ބ. އޭދަފުށި  މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިމާވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަން 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، އަދި ގއ. ވިލިނގިލި  

  ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  ކުރި

ސްޓޭޝަންތަކުގައި   .5 ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފެއް އެން.ޕީ.އެމްއިން  ލިިބފައިވާ  ތަމްރީނު  ދާއިރާއިން  ޞިއްޙީ 

ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހައި އޮފިސަރުންނަކީވެސް ފުރަތަމަ ނަމަވެސް    އިނުކުރާކަމާ  ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް

މުވައްޒަފުންނަށް ވީނަމަވެސް އެ ފަސްޓް އެއިޑް ތަމްރީނުގެ ރިފްރެޝަރ  ހީ )ފަސްޓް އެއިޑް(ގެ ތަމްރީން ހޯދާފައިވާ  އެ

 ތާވަލުކޮށްގެން ގަވާއިދުން ކުރިއަށްނުގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ަބންދުގައި ތިޭބ މީހުންގެ ޞި .6 ަބއެއް ވަ   ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުކުރުމަށްޙީއްސްޓޭޝަންގައި  ޚާއްޞަ މުވައްޒަފުން  ކި 

ދިއްދޫ   ހއ.  އަދި  ސްޓޭޝަން  ޕޮލިސް  ކުޑަހުވަދޫ  ދ.  މިކަން  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ނުތިޭބކަން  ސްޓޭޝަންތަކުގައި 

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ސްޓޭޝަންގައި   .7 ޕޮލިސް  ކުޑަހުވަދޫ  ކަންކަމަދ.  ނުތިޭބކަން ކަސްޓޯޑިއަލްގެ  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ވަކި  ޚާއްޞަ  ށް 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ގިނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ަބންދުގައިތިޭބ މީހުންނާ އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ސްޓޭޝަންގެ  .8

ސައިކޯ މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ފޯރުކޮށްދިނު-އެހެނިހެން  ސަޕޯޓް  ރާވައި  ސޯޝަލް  ޕްރޮގްރާމްތައް  މުގެ 

ސައިކޯ ސްޓޭޝަންތަކުގައި  ަބއެއް  އިންތިޒާމެއް -ހިންގަމުންނުދާކަމާއި  އެއްވެސް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ސަޕޯޓް  ސޯޝަލް 

. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ދ، ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަން އދ. މަހިަބދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 ލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.އަދި ގއ. ވި

ނިޒާމެއް   .9 ޚާއްޞަ  ވަކި  ހުށަހެޅުމަށް  ޝަކުވާ  މީހުން  ތިޭބ  ަބންދުގައި  ސްޓޭޝަންތަކުގައި  ަބއެއް  ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ 

ހެން ލިޔެކިޔުންތައް އެ ރައްދުވާ އިދާރާއަކަށް ަބންދު މީހުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ފޯމުތަކާއި އެހެނިޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި،  

ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ރައްދުވިކަން ނުވަތަ ރައްދުނުވިކަމުގެ ލިޔުން، އެ ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅި ަބންދު މީހާއަށް 

ޔުމުން ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންނުދާކަމާއި، ަބއެއް ސްޓޭޝަންތަކުގައި އަނގަބަހުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ  ލިބުނުކަން ލިޔެކި

ލިޔެކިޔުމުން   މުޢާމަލާތުތައް  އެފަދަ  މަޢުލޫމާތުދީފައިވީނަމަވެސް  ސްޓޭޝަންތަކުން  އެ  ފަހިކޮށްދީފައިވާކަމަށް  ފުރސަތު 

ކުވާތަކާ ގުޅިގެން އެޅުނު ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނުކަމެއް ބަލަހައްޓަމުންނުދާކަމާއި އެގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ޝަ

ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަން، ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ގދ. ތިނަދޫ  

ޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، އދ. މަހިަބދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސް

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ގޮޅިތަކުގެ  ދޮރު ފަރުމާކޮށްފައިވާގޮތުން )ގޭޓުގައި ދަގަޑު ޖަހާފައި ހުރި އިރު ހުރަހަށްވެސް ގިނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި   .10

ވެލްޑި ދަގަނޑު  ހުރަހަށް  މިގޮތަށް  ހުރިކަމާއި  ކޮށްފައި  ވެލްޑިންގ(  ދަގަނޑުތައް  ހުރިަބއެއް  ކޮށްފައި  ކަން  ން 

މުވައްޒަފުން  ތަކުސްޓޭޝަން  ގިނަ  ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ފާ ވަގުތެއްގައި  ހުރިހާ  މޮނިޓަރކުރުމަށް  ގޮޅިތައް  ގޮޅިތަކުގެ ގެ 

ކެމެރާއިން ހުރިހާ ގޮޅިތައް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ   ނެތުމާއި ސީ.ސީ.ޓި.ވީކައިރީގައި ތިެބވޭނެ އިންތިޒާމް  
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ހަމަޖެހިފައިއިންތި ގެންލުމެއްދިނު  ޒާމް  ނަފްސަށް  އަމިއްލަ  މީހުންގެ  ތޭިބ  ަބންދުގައި  ކަމަކީ  މި  މަށް  ނެތްއިރު 

ފާ ޕޮލިސް    ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މަގުފަހިވެދާނެގޮތެއްކަން  ތިނަދޫ  ގދ.  ސްޓޭޝަން،  ޕޮލިސް  ދިއްދޫ  ހއ.  މިކަން، 

 ޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ސްޓޭޝަން، އަދި ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒި 

ޒިޔާރަތްކުރި ަބއެއް ސްޓޭޝަންތަކުގެ ަބއެއް ގޮޅިތަކަށް އަލިކުރުމަށް ހަރުކޮށްފައިވާ ޮބކި / ހޮޅިބުރި އަނދާފައި ވުމުން   .11

މިންވަރަށް   އެކަށީގެންވާ  ގޮޅިތަކަށް  އެފަދަ  ނެތުމުން  ޮބކި  ހޯލްޑަރގައި  ސަަބުބންނުވަތަ  ނުވުމުގެ  ނޑުގެ  ރޭގަ  ،އަލި 

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި   ަބންދުގައި ތިޭބ ފަރާތްތަކަށް ކެއުމަށް ގެންނަ މަސްފަދަތަކެތިން ކަށި ވަކިނުކުރެވޭކަމާއި،  ވަގުތުގައި  

ަބއެއް ސްޓޭޝަންތަކުގައި މިގޮތަށް    ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.އެފަދަ ގޮޅިތަކަށް  ފޮތް ކިޔާލެވޭ ވަރުގެ އަލިކަން  

 ގޮޅިތަކަށް ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އަލިކަން ނުލިޭބކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ދިމާވެފައިވާ

ޒިޔާރަތުގައި   ކުރި  ސްޓޭޝަނަށް  ޕޮލިސް  މަހިަބދޫ  އދ.  އަދި  ސްޓޭޝަން  ޕޮލިސް  ތިނަދޫ  ގދ.  މިކަން 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އި ދައުރުވާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވީނަމަވެސް، ގޮޅިތަކުގެ އެތެރެ ހޫނުގަދަކަން  ގިނަ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ގޮޅިތަކުގައި ވަ .12

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަން ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށްކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ން  ހުންނަނީ ދިވެހި ބަހުންކަނިހެން މަޢުލޫމާތުތައް  ގަވާއިދުތަކާއި، އެންގުންތަކާއި އެހެ  ޒިޔާރަތްކުރި ަބއެއް ސްޓޭޝަންތަކުގެ .13

ހައްޔަރުކޮށްގެން ނުވަތަ ަބންދަށް ގެންނަ ިބދޭސީ   ިބދޭސީ މީހަކު ަބންދުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި،  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން،

ޙައްޤުތަކާއި، ސްޓޭޝަންގައި ަބހައްޓާ މުއްދަތުގައި  ހައްޔަރު ކުރުމާއި، ަބންދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ލިިބދޭ  އް އެ މީހަކު  ފަރާތްތަ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކާއި، ލިިބދޭ އިނާޔަތްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް އަންގައިދީ ަބންދު މީހާގެ  

ންކަމާއި، މި ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއި އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާންޖެހުމަށް ހުންނަ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުންނަނީ ދިވެހި ަބހު

ކަންކަން  އިނގިލީގެ    ،ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ބަންދުމީހާ  ލިޔުންތަކުގައި  ކުރިން،  ނިޝާއެ  ހިމެނުމުގެ  ސޮއި  ނުވަތަ  ން 

ގޮތް   ކިޔާދީފައިވާ  ފަރާތާއި  ކިޔައިދީފައިވާ  އަދި  ކިޔައިދެވިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  ަބހަކުން  ދޭހަވާ  ަބންދުމީހާއަށް 

މިކަން އދ. މަހިަބދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ގދ. ތިނަދޫ   ކިޔުންތަކުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ލިޔެ

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މީހުބަންދުކޮށްފައިވާ  އދ. މަހިަބދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ ސްޓޭޝަންގައި   .14

 ންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.އެދޭއެދުންތައް ލިޔެކިއުމުން ފެންނަން ނުހު
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ޒިޔާރަތްކުރި ަބއެއް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ަބންދުގައި ތިޭބ ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ ކޮން ޭބހެއްކަމާއި، އެ ޭބހުގެ ޑޯޒޭޖް އަދި  .15

 މުވައްޒަފެއްކަން ލިޔެކިޔުމުން ަބލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ަބންދުގައި ހުންނަ މީހާއަށް ޭބސްދިނީ ކޮން

ޒިޔާރަތުގައިވެސް   ކުރި  ސްޓޭޝަނަށް  ޕޮލިސް  ވިލިނގިލި  ގއ.  އަދި  ސްޓޭޝަން  ޕޮލިސް  ތިނަދޫ  ގދ.  މިކަން 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އެއިޑް ކިޓެއް ނަމަވެސް އެ ކިޓްގައި  ޝަނުގައި ފަސްޓް  ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި، އެ ސްޓޭ  .16

މުއްދަތު  ހުރި ޭބސްތަކުގެ ތެރެއިން އޯ.އާރް.އެސް ޕެކެޓާއި، ތަދުކެނޑުވުމަށް އުނގުޅާ ޭބސް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ޭބހެއް  

މީގެތެރޭގައި، ތަދު ކެނޑުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސްޕްރޭ ފުޅިއާއި ގުޅަ ޭބހާއި،   ހަމަވެފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  

ހަށިގަނޑުގައި އިންފެކްޝަނެއް އުޅޭނަމަ  ކަނޑައިގެންދާ ތަންތަން ސާފުކުރުމަށް ޭބނުންކުރާ ބޭހާއި، ކެއްސާތީ ދޭ ޭބހާއި،

 ން ެބލިެބލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ދޭ ޭބސް )އެންޓި އިންފްލެމެޓްރީ މެޑިސިން( އަދި އަންގި ހިމެނޭކަން ކޮމިޝަނު

ތެރެއިން  .17 ފަރާތްތަކުގެ  ގެންނަ  ބަންދަށް  ސްޓޭޝަންގެ  އެ  ޒިޔާރަތުގައި  ކުރި  ސްޓޭޝަނަށް  ޕޮލިސް  ތިނަދޫ  ގދ. 

ނުދާކަން   ފޯރުކޮށްދެމުން  ފަރުވާ  ޞިއްޙީ  އެކަށީގެންވާ  ފަރާތްތަކަށް  ތިޭބ  މަރުހަލާގައި  "ވިތުޑްރޯވަލްސް" 

ސްޓޭޝަންގެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވެ މި  މީގެއިތުރުން،  ނަފްސާނީ އެވެ.  ނުވަތަ  ޖިސްމާނީ  ފަރާތްތަކަކީ  ގެންނަ  ަބންދަށް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ފަރާތްތަކެއްކަން ދެނެގަނެ، ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތަކާމެދު 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލަފައި ނުވާކަން 

އެ .18 ސްޓޭޝަންތަކުގައި  ަބއެއް  އުޞުލުތަކުގައި  ސްޓޭޝަން  ޒިޔާރަތްކުރި  ތެރެއިން ތަކުގެ  މީހުންގެ  ަބންދުގައިތިޭބ 

އެ ފަރާތަކަށް އިނާޔަތް ކެނޑުމުގެގޮތުން އަސާސީ ޙައްގުތައް    ނުކިޔަމަންތެރިވާ މީހުންނާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެގޮތުން

ވަކި   މެދުކަނޑާލާކަމާއިދިނުން  ފުރުސަތުޢާއިލާއަށް    އެގޮތުން  ،މުއްދަތަކަށް  ހިފެހެއްޓުމާއި  ފޯނުކުރުމުގެ  އަދި    ނުދީ 

ނުކުތުމުގެ  ހިނގަ ޭބރަށް  ގޮޅިން  ކަސްރަތުކުރުމަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން  އި  އުސޫލުގައި  ނުލިޭބނެކަން  ފުރުސަތު 

ސްޓޭ  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ޕޮލިސް  ތިނަދޫ  ގދ.  ކުރި މިކަން  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  ވިލިނގިލި  ގއ.  އަދި  ޝަން 

 ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ސްޓޭޝަނުގެ ގޮޅިތަކުގައި ަބންދުގައި ތިޭބ މީހުން ގޮވާލުމުން ހއ. ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ   .19

އަޑުއިވޭ ސަރަހައްދުގައި އަަބދުވެސް ކޮންމެވެސް މީހަކު ހުންނާނެކަމާ މިގޮތަށް ބަންދުމީހުން ގޮވާލުމުން އެފަރާތްތަކަށް 

ހަރަކާތްތެރި އިސްކޮށް  ހިންގުމުގައި  ސްޓޭޝަން  މި  ކޮށްދޭކަމަށް  ފުރިހަމަ  އެދުންތައް  ފަރާތްތަކުންމަޢުލޫމާތު އެދޭ  ވާ 
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ދީފައިވީނަމަވެސް، ގޮޅިތައް ހުންނަ ސަރަހައްދު ަބންދު ޮބޑުކަމުން މި ތަނުގައި ހުންނަމީހަކު ވަރަށް ާބރަށް ގޮވާލުމުން 

ޭބރުގައި ހުންނަ މީހަކަށް އަޑު ނީވޭނޫނީ   ސްޓޭޝަނަށް ކުރި އަދި މި    ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މި ސަރަޙައްދުން 

ކަސްޓޯޑިއަލް ސިސްޓަމްގައި ަބއެއް މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ވަގުތަށް އަދާ ހަމަކޮށްފައި ނެތްކަން  މި ސްޓޭޝަންގެ  އި  ޒިޔާރަތުގަ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  5.3.2

މި   .1 ޒިޔާރަތުގައި  ކުރި  ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް  ޕޮލިސް  މާލެ  އަދި  ކަސްޓޯޑިއަލް  ޕޮލިސް  ދޫނިދޫ  އިން  އެން.ޕީ.އެމް. 

މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަަބުބން،    ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ޓޯޑިއަލްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށް މުވައްޒަފުން ނެތްކަންކަސް

މަށާއި ަބންދުގައިތިޭބ  ވާއިދުތަކަށް ފުށުއެރުމެއްނެތި ޢަމަލުކުރުގަމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި  ަބންދުގައި މީހުން ގެންގުޅު

ފޯރުކޮށްދީ މޮނިޓަރކޮށް ެބލެހެއްޓުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް  ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ

ކަސްޓޯޑިއަލް ޕޮލިސް  މާލެ  ސަަބބުން،  މަދުވުމުގެ  މުވައްޒަފުން  އެގޮތުން،  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ގެ  ދިމާވަމުންދާކަން 

ގުތުން އެ ކަމަށް އިޖާަބދެވޭ ގޮތަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ޑިއުޓީ ޕޯސްޓްގައި  ގޮޅިތަކުގައި ތިޭބ ަބންދު މީހުން ގޮވާލުމުން ވަ

 އަޑުއިވޭ ހިސާުބގައި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި މުވައްޒަފަކު ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޕޮ .2 ކަސްޓޯޑިއަލްދޫނިދޫ  ޕޮލިސް  މާލެ  އަދި  ކަސްޓޯޑިއަލް  ހަރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ލިސް  ކެމެރާ  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ގައި 

ހުރިކަން   ސްޕޮޓް"  "ބްލައިންޑް  ނުފެންނަގޮތަށް  ކެމެރާތަކުން  މި  ސަރަޙައްދުތައް  ަބއެއް  ަބއިތިއްާބ  ބަންދުމީހުން 

ވޭނެ އިންތިޒާމެއް މޮނިޓަރކުރެއެންމެ ފުރިހަމައަށް  ގާކަންތައްތައް  ނހިފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ތަންތަނުގައި  

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ނެތްކަން

ތަންފީޛް  .3 ޙުކުމް  ގިނައިން  ފަރާތްތަކަށްވުރެ  ތިިބ  މަރުޙަލާގައި  ތަޙްޤީޤް  ބަންދުގައި،  ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  ޕޮލިސް  ދޫނިދޫ 

 އެވެ.ކުރަމުންގެންދާ ޤައިދިންނާއި، ރިމާންޑް ބަންދުގައި ތިިބ ބަންދުމީހުން ތިިބކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެ

އަދި    1ގެ ގޮޅިތަކުގައި ފަންކާ ހަރުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، ޖަލު  6އަދި ޖަލު    5ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޖަލު   .4

ގެ ގޮޅިތަކަށް ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ހޫނު ގަދަކަމާ އަދި   2ގެ ގޮޅިތަކުގައި ފަންކާ ހަރުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، ޖަލު  2ޖަލު  

ގޮޅިތަކުގައި   ކުރެވޭކަން    2ަބއެއް  އިހުސާސް  އިތުރަށް  ހޫނުގަދަކަން  ތިުބމުން  ަބންދުކޮށްފައި  މީހުން  )ދޭއް( 

ކަމާއި، އެގޮތުން ޚާއްސަކޮށް ގަދަހޫނު  ކުގައިވެސްަބއެއް ގޮޅިތަފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ  

ގެސަަބުބން ގޮޅިތެރެ ހޫނުގަދަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. )ފަހެއް( ގައި ވައިދައުރުވާނެ ނިޒާމް ކުޑަވުމު  5ގޮޅި ނަންަބރު 
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އެގްޒޯސްޓްގައި    2މީގެއިތުރުން، މި ގޮޅީގެ ފުރާޅުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ   ހިރަފުސް ހަރުލާފައިވާކަންވެސް ޯބކޮށް  )ދޭއް( 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މާއި،  ސްރަތު ކުރުމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުނެރޭކަަބންދުގައި ތިޭބ ފަރާތްތައް ހިނގާ ކަމާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި   .5

)ތިރީސް(   30)ދޭއް( ދުވަހު    2ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް ގޮޅިން ޭބރަށް ހަފްތާއަކު  

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ން ިބޑިއަޅުވާކަ މައްޗަށްމިނެޓަށް ނެރޭއިރު އެ ފަރާތްތަށް ކުރި 

ލަސްވާކަން  .6 ދެއްކުމަށް  ޑޮކްޓަރުންނަށް  ސްޕެޝަލިސްޓް  ފަރާތްތައް  ތިޭބ  ަބންދުގައި  ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  ޕޮލިސް  ދޫނިދޫ 

ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ނަރުހެއް މަސައްކަތްނުކުރާކަމާއި، ޞިއްޙީ   ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި

މަދުކަމާއިކަންތައް މުވައްޒަފުން  ަބލަހައްޓާ  ނެތްކަން    ،ތައް  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ޞިއްޙީ 

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

)ފަހެއް( އަށް އަލިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޮބކި ރޭގަނޑު ނިދާ ވަގުތުގައިވެސް   5ގޮޅި ނަންަބރު  މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ   .7

)އެކެއް( ސުވިޗްހުރުމުން ޮބކި ނިއްވައިފިނަމަ    1ކަމަށާއި، މި ގޮޅީގެ ފަންކާތަކާއި ޮބކި ބޭނުންކުރުމަށް  ދިއްލާފައި ަބހައްޓާ

 ހުރިހާ ފަންކާތަކެއްވެސް ނިވޭނެތީ އަަބދުވެސް ޮބކި ދިއްލާފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެއެވެ.

ދެނީ ާބލީސް އެކަނިކަމާއި، އެހެންކަމުން ަބންދު މީހުން  ގައި ަބންދު މީހުން ނިދުމަށް ފޯރުކޮށްމާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް .8

  ނިދާއިރު އެ ބަންދު މީހެއްގެ ތުވާލި ޓައިލްސް މަތީގައި އަޅައިގެން ނިދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް .9 ޕޮލިސް  ގޮތަށްމާލެ  އިޖާަބދެވޭ  ކަމަށް  އެ  ވަގުތުން  ގޮވާލުމުން  މީހުން  ަބންދު  ތިޭބ  ގޮޅިތަކުގައި  މި  ގެ   

ނުހުންނަކަން   މުވައްޒަފަކު  ވަގުތެއްގައި  ހުރިހާ  ހިސާުބގައި  އަޑުއިވޭ  ޕޯސްޓްގައި  ޑިއުޓީ  ކަސްޓޯޑިއަލްގެ 

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް .10 ޕޮލިސް  ސައިކޯ ސޯޝަލް  ގެ  މާލެ  އެކަށީގެންވާ  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ދުޅަހެޔޮކަން  ނަފްސާނީ  މުވައްޒަފުންގެ 

ފޯރުކޮށްދިނު ފޯރުކޮށްދެމުންނުދާކަން  ސަޕޯޓް  މުވައްޒަފުންނަށް  ފަރާތުން  ކަސްޓޯޑިއަލްގެ  ޕްރޮގްރާމްތައް  މުގެ 

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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 ޖަލުތައް  5.3.3

އިތުރަށް މީހުން  ޖާގައަށްވުރެއެން.ޕީ.އެމްއިން ޖަލުތަކަށް ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުގައި ގިނަ ޖަލުތަކުގައި އެ ޖަލެއްގެ ގޮޅިތަކުގެ  .1

މީހުން    8ނުވަތަ    6މީހުންގެ ޖާގައިގެ ގޮޅިތަކުގައި    4ން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ަބއެއް ޖަލުތަކުގެ  ތިިބކަ

މީހުން ތިިބކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަން، ކ.   10މީހުންގެ ޖާގައިގެ ގޮޅިތަކުގައި    4ކުގެ  ތިިބކަމާއި ަބއެއް ޖަލުތަ

 މާފުށި ޖަލު، މާލެ ޖަލު އަދި ހުޅުމާލެ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޒިޔާރަތްތަކުގައި   .2 ަބއެއްއެން.ޕީ.އެމްއިން ޖަލުތަކަށް ކުރި  ޖަލުތަކުގެ  ގޮޅިތަކަށް ޤުދުރަތީ އަލިކަން ނުލިޭބކަމާއި   ަބއެއް 

ަބއެއް ޖަލުތަކުގެ ަބއެއް ގޮޅިތަކަށް ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު އެކަށީގެންވާ އަލިކަން ނުލިޭބކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން،  

ފައިވެއެވެ. އަދި މާފުށި މާލެ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ ޖަލުގެ ަބއެއް ގޮޅިތަކަށް އިރުގެ އަލި ނުލިޭބކަން ފާހަގަކުރެވި

އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އާޓިފިޝަލް  ގައި ހުރި ގޮޅިތަކަށް    5އަދި    3އާއި    2ޔުނިޓް  ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ ޖަލުގެ  

  އެގޮތުން ފޮތް   އި،ގެންވާ އަލިކަން ނުލިޭބކަމާއެކަށީގޮޅިތަކަށް  ޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި  ނރޭގައަލި ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާތީ،  

ޑުގެ ކާވަގުތުގައި ކެއުމަށް ނރޭގަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން،  އަލިކަން ގޮޅިތަކުގައި ނެތް  މިންވަރަށް  ކިޔާލެވޭ

މި ގޮޅިތަކުގެ   އި،އަލިކަން ނުހުންނަކަމާގޮޅިތަކުގައި  އެ  ކާތަކެތިން ވަކިކުރެވޭ ވަރަށްވެސް  ކަށި    ގެންނަ މަހުގައި ހުންނަ

ތީގެ ތެރޭގައި ހުރިތޯ ނުވަތަ މި ތަކެތި ކާތަކެ  އިރުފަދަ ސޫފާ ސޫފި އުޅޭށް ދިރޭ ކަނޑާލާފަޚިއްދުގައި އާދަޔާ  ޙަސަރަ

އެ ގޮޅިތަކުގައި    ދެނެގަތުމަށް  ވެސް އެއްޗެއްކަން  ކެވެނީ ކޮންއެ އަލީގައި     އަލިކަންވެސް ނުހުންނާތީނޫންތޯ ދެނެގަނެވޭނެހާ

  ން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ދަގޫވާކަނއު ތިޭބ ފަރާތްތަކަށް

ަބއެއް ޖަލުތަކުގެ ަބއެއް ގޮޅިތަކަށް ސާފުވައި ނުލިޭބކަމާއި ރަނގަޅަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން ޖަލުތަކަށް ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުގައި   .3

ކ. މާފުށި  ވައި ދައުރުނުވާކަމާއި ގޮޅިތައް ދުވާލާއި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައިވެސް ހޫނުގަދަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަން  

 ޖަލު، މާލެ ޖަލު އަދި ހުޅުމާލެ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޖަލުތަކުގެ   .4 ަބއެއް  ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ  ހުންނަ އެން.ޕީ.އެމްއިން  ރާނާފައި  ކުރުމަށް  ވަކި  ގޮޅިއާއި  ފާޚާނާތައް  ގޮޅިތަކުގެ 

އުސްމިނަކީ   ފެންވަރާ  ފާރުުބރިތަކުގެ  ހަށިގަނޑުއެތަންތަނުން  އަންހެނުންގެ  ޚާއްޞަކޮށް  ހަށިގަނޑު  އެ  ، ފަރާތްތަކުގެ 

މީހަކަށްގޮޅީގައި   ދާ  ކުރިމަތިން  ގޮޅީގެ  ނުވަތަ  މީހުންނަށް  އެހެން  ފަރުދާއަކަށް  ފުރިހަމައަށް    ތިޭބ  ނިވައިވާނެގޮތަށް 

ޤައިދީންނާއި  މިކަމުގެ ސަަބުބން    ބޭނުންކުރެވޭނެ އުސް މިނަކަށް ރާނާފައި ހުރި ތަނެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކުނާ ދީފައިވާ  ނިދުމަށް  މީހުން  ނިވައިކުރާކަން  ، ަބންދު  ފާޚާނާތައް  ޭބނުންކޮށްގެން  ތަކެތި  ފަދަ  ެބޑްޝީޓް 

 މިކަން ކ. މާފުށި ޖަލު އަދި މާލެ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ހާލަތުން އޭނާ ކ. މާފުށި ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އެ ޖަލުގައި، ތިިބ މީހުންގެ ތެރޭގައި   .5

ހުރިކަމާއި އޭނާއަށް ބޭނުންވާ   ފިލާ ހާލަތުގައި ހުރި މީހެއް ނު  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ހުކުމުގެ މަޢުލޫމާތާއި މަޤްޞަދު އޮޅުން

ޙާއްސަ އެހީއަށް އިދީ ކ.ގުރައިދޫ  ޤައެކިފަހަރުމަތިން މި  ފަރުވާ މި ޖަލުގައި ަބހައްޓައިގެން ފޯރުކޮށްދެވެން ނެތްކަމާއި  

ފަރުވާކޮށްފައި  މަރުކަޒަށްބޭނުންވާ   ފަހަރަކުވެސް    އި،ވާކަމާ  ފޮނުވައި  ވަރަކަށް    އިދީގެޤަކޮންމެ  ކޮންމެވެސް  ޙާލަތު 

ެބހެއްޓުމަށް ދަތިވާތީ އެ މަރުކަޒުން އެ މަރުކަޒުޙާއްސަ އެހީއަށް ޭބނުންވާ  ކ.ގުރައިދޫ    ށްރަނގަޅުވުމުން އިތުރަ ގައި 

  ޤައިދީ އަނުބރާ ޖަލަށް ަބދަލުކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ަބ .6 ަބއެއް ޖަލުތަކުގެ  ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ  ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށް  އެން.ޕީ.އެމްއިން  އެއް ސަރަޙައްދުތައް މޮނިޓަރ 

ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ނެތްކަމާއި ަބއެއް ކެމެރާތަށް ހަލާކުވެފައިހުރިކަމާއި ކެމެރާތައް ހުރި ަބއެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައިވެސް  

އްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަަބުބން އެފަދަ  ބްލައިންޑް ސްޕޮޓްސް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ކަމުގެ ސަަބބުންނާއި މުވަ

ނުހުންނަކަން  އިންތިޒާމެއް  ކުރެވޭނެ  މޮނިޓަރ  އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި  ކަންކަން  ހިނގާ  ތަކުގައި  ސަރަޙައްދު 

  އަކީ އެ ޔުނިޓުގެ ގޮޅިތަކުގައި ހުންނަ މީހަކު ގޮވާލުމުން   2ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އިތުރު ހަމައެހެންމެ، ކ. މާފުށި ޔުނިޓް  

ޑިއުޓީގައި ވަގުތެއްގައި  ހުރިހާ  ހިސާުބގައި  ތަނަކަށްއޮފިސަރުން    އަޑުއިވޭ  އެތެ  ވުމުންނުތިޭބ  ގައި ރޭމިގޮޅިތަކުގެ 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަން މާލެ ޖަލު   މޮނިޓަރކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ނެތްކަންއެންމެ ފުރިހަމައަށް  ގާކަންތައްތައް  ނހި

 ރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.އަދި ކ. މާފުށި ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާ 

ޖަލުތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި އެ ޖަލުތަކުގެ އާާބދީއާއި އެ ޖަލުތަކުގެ މަސްއުލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އެކަށިގެންވާ   .7

ލު، މާލެ ޖަލު، އައްސޭރި ޢަދަދަށް އެކި ދާއިރާތަކުގައި މުވައްޒަފުން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަން، ކ. މާފުށި ޖަ

ކުޑަކުދިންގެ ޖަލު އަދި ހުޅުމާލެ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އައްސޭރި ކުޑަކުދިންގެ ޖަލަކީ 

ހަމަ އެކަނި    އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ަބލަހައްޓާ ޖަލަކަށްވެފައި މިޖަލުގައި ކުޑަކުދިންގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށް  18

 . ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ އްސަ މުވައްޒަފުން ނެތްކަންޚާމިޖަލަށް 

މީހުން   .8 ަބންދު  ޤައިދީންނާއި  ތިޭބ  ޖަލުތަކުގައި  ަބއެއް  ޒިޔާރަތްތަކުގައި  ކޮށްފައިވާ  ޑޮކްޓަރުންނަށް ޖަލުތަކަށް  ޚާއްސަ 

ސަަބުބން މަދުވުމުގެ  މުވައްޒަފުން  އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް  ލިޭބ  ނުކުރެވިގެން    ދެއްކުމަށް  ފަހަރު  އެސްކޮޓް  ަބއެއް 

ޒިޔާރަތުގައިވެސް  ކަކުރަންޖެހޭކެންސަލް ކުރި  ޖަލަށް  ހުޅުމާލެ  ޖަލާއި  މާފުށި  ކ.  މިކަން،  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ން 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ަބންދު   .9 ޤައިދީންނާއި  ތިޭބ  ޖަލުތަކުގައި  ަބއެއް  ޒިޔާރަތްތަކުގައި  ކޮށްފައިވާ  ޑޮކްޓަރުންނަށް މީހުން  ޖަލުތަކަށް  ޚާއްސަ 

އެޕޮއިންޓްމަންޓް   ދެއްކުމަށް ދެއްކުމަށް  ޑޮކްޓަރުންނަށް  ޚާއްޞަ  އެގޮތުން  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވާކަން  ދުވަސް  ގިނަ 

ޒިޔާރަތުގައި   ކުރި  ޖަލަށް  ހުޅުމާލެ  އަދި  ޖަލު  މާފުށި  ކ.  މިކަން،  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ލަސްވާކަން  ލިުބމުގައި 

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.ފާހަގަ

ހުންނަ  )ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް(  އްޙީ ަބއްޔެއް  ޞި  ކަހަލަ  ވަކި ކ. މާފުށި ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ ޖަލުގައި   .10

ތިިބކަމާ އެކަހެރިކޮށްފައި  ސަަބުބން  އެަބލީގެ  ަބލީގެ    އި، މީހުން  ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ  އެފަރާތްތައް  މީހުންނަށް  މިފަދަ 

އެފަރާތްތައް    މަޢުލޫމާތުތައްގުޅޭ  ކާ  މިފަދަ ބަލިތަ  އި،ރޮގްރާމްތަކުގައި ަބއިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިޭބކަމާޖަލުގެ ޕް  ސަަބުބން

އިދީންނަށް ދޭންވާ އަސާސީ ޙިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި މި ޖަލުގައި  ޤަށްފައި ނުވަކަމާއި، ޖަލުގައި ތިިބ މިފަދަ  ހޭލުންތެރިކޮ

 މުވައްޒަފުން ޖެހިލުންވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ 

އެ ޖަލުގައި   .11 ަބލިތަކުގެ މީހުންތިިބމާލެ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރތުގައި  ަބލި، އޭގެތެރޭގައި ހަކުރުަބލި، ކަމާއިއެކި  ، ހިތުގެ 

ަބލިަބލީގެ މީހުން ތިިބއިރު ަބލީގެ އިތުރުންވެސް ތަފާތު އެހެނިހެން  ސިއްޙީ ކުއްލި    ،ލޭމައްޗަށްދާ މީހުން، ނަފްސާނީ 

ށް ޤައިދީންނާ  ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މާލެ ޖަލުން އެމީހަކަށް ފަރުވާ ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވާކަމަ

 ފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުދީަބންދު މީހުން 

ޖަލުގެ   .12 އެ  ޒިޔާރަތުގައި  ކުރި  ޖަލަށް  މާފުށި  ކިލަފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ފެންވެރުމަށް  ގޮޅިތަކުގައި  ކ.  ުބކުލަ  ނފެނުގައި 

މި މަށް ގިނަ ގައިދީން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.  މި ފެނުން ފެންވެރުމުން ހަމުގެ ތަފާތު މައްސަލަތައް ދިމާވާކަ  އި،ހުންނަކަމާ

ޤައިދީން   ހުންނަކަމަށް  ރަހައެއް  ނުަބއި  ފެނުގައި  ދޫކޮށްފައިވާ  ުބއިމަށް  ގޮޅިތަކަށް  ތިޭބ  ޤައިދީން  އަންހެން  ޖަލުގެ 

ގައިދީންގެފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   ގިނަ  ެބލިެބލުމުގައި  ޒިޔާރަތްކޮށް  އެކި ހިސާުބ  ގޮޅިތަކަށް  ތަފާތު  ހަށިގަނޑުގެ  ތަކުގައި 

ހަމުގެ   ކަމަށްއެކިއެކި  ފާހަގަކުރެވިފައިވެ  މައްސަލަތައް  ހުރިކަން   ނިޝާންތައް  ހަމުގެ މީގެއިތުރުން،    އެވެ.ެބލެވޭ 

މި ޖަލުގެ އެކި ގޮޅިތަކުން  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.    ގިނަކަންމި ޖަލުގައި  މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ގައިދީން  

 އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ފެން ނޑާތަޙުލީލުކުރުމަށް ނަގާ މިންގަ ތް އޯގަނައިޒޭޝަން )ޑަްބލިއު.އެޗް.އޯ(ގެ ފެންވޯލްޑް ހެލް

ގެ ފެނުގައި ޔުނިޓުޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުންގެ    އިމި ފެނުގައި ކޮލިފޯމުގެ އަސަރު ހުރިކަމާ  ށްފައިވާނެއެވެ.ލީލުކޮޙުނަގައި ތަ

ކުރެވެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ލީލީ ޓެސްޓުން ފާހަގަކޮލިފޯމުގެ އަސަރު ޮބޑުކަން ފެނުގެ ތަހު

 "އެކްސްޕަރޓް އޮޕީނިއަން" އިން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ދީފައިވާ )އެފް.ޑީ.އޭ( އިން
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ން  ތު ނުދެވޭކަގެ ފުރުޞަހިނގާ ކަސްރަތު ކުރުމުނަށް  ގައިދީން ނާއި  ބަންދުމީހުންކ. މާފުށި ޖަލުގައި ަބންދުގައިތިޭބ ހުރިހާ   .13

މާލެ ޖަލުގެ ަބންދުގައި ތިިބ ފަރާތްތައް މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރުމުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހިނގާ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު،  

 ކަސްރަތުކުރުމަށް ނުނެރޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގައިދީން އެކި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ދަޢުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާ ކ. މާފުށި ޖަލަށްކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ ޖަލުގައި   .14

ގައިދީންގެ  ަބއެއްފަހަރު އެފަދަ ސިޓީތައް ފޮނުވުމަށް ޖަލުގެ    އި،ކަމާދޭނު  ކޮށްޝަކުވާތައް އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު  ކާއިސިޓީތަ

  އި ަބރެއް ނުވާކަމާޚަ  ހަވާލުވުމަށްފަހު އެއްވެސް    ލައި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމާ ގުޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓުންޝާކުވާ އާއި ސިޓީތައް ަބ

ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްފަހުން ލިޭބކަމުގެ ޝަކުވާ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން  ރު ސިޓީތަކުގެ ޖަވާުބ  އަދި ަބއެއްފަހަ

ގުޅުން ހުރި  ސިޓީތައް ޖަލުގެ ކަމާ  ހުށަހަޅާރާތަކަށް ރައްދުކުރުމަށް އެދި  ަބންދު މީހުން ދައުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާ

ދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިަބއެއްކަހަލަ ޝަކުވާތަކަކީ ޖަލުގެ ނިޒާމީ މައްސަލަތަކާ  އަދި    ޑައިގެން ަބލާކަމާނމުވައްޒަފުން ކަ

ގެ އިދާރާތަކަށް ނުފޮނުވޭނެކަމަށް ުބނެ ސިޓީ  ފޮނުވުމަށް ޙަވާލުކުރެވޭ ސިޓީތައް ކަމަށްވާނަމަ، އެފަދަ ސިޓީތައް ދައުލަތު

ރައްދުކޮށްފައިވެސްއަނުބރާ   ަބއެއް ސިޓީތަކުގައި    އި،ވާކަމާވެރިފަރާތަށް  ބަންދުމީހުން  އަދި  ނުވަތަ    ޭބއަދަީބޤައިދީން 

އިދީންނަށް ޤަށް  ރީތިބަހުން ލިޔެފައި ދިނުމަ  ތައްއެފަދަ ކުރެހުންތައް ހިމަނާފައިވުމުން އެ ސިޓީ  އިަބސްތަކުން ލިޔެފައިވުމާ

 ރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ކާ ޙަވާލުކުފަރާތްތަ އަންގައި ސިޓީތައް އަނުބރާ އެ

ފޯރުކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުންތައް   ނާއި ޤައިދީން ތިޭބ ިބދޭސީ ބަންދުމީހުންއެން.ޕީ.އެމްއިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ަބއެއް ޖަލުތަކުގައި   .15

ހު ފައިލުގައި  އެފަރާތްތަކުގެ  ބަންދުމީހުންދިވެހިބަހުން  ިބދޭސީ  ގައިދީންރިކަމާއި  ބަންދުކުރެވުނު    ނާއި  ފަރާތްތައް  އެ 

އެ   އޮޅުންފިލާނެހެން  ފަރާތްތަކަށް  އެ  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  ޙައްޤުތަކާއި  ލިިބގެންވާ  ގުޅިގެން  ަބންދުކުރުމާއި  ސަަބާބއި، 

ޝަކުވާތަކާ  ަބއެއް  ހުށަހަޅާ    ނާއި ގައިދީންބަހަކުން ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާކަމާއި ިބދޭސީ ަބންދުމީހުން  ދޭހަވާފަރާތްތަކަށް  

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަން ކ. މާފުށި ޖަލު އަދި ހުޅުމާލެ ޖަލަށް ކުރި    ކަންތާނައިންގުޅިގެން ޖަވާުބދާރީވެފައިވަނީ  

 ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އިދީން ސްޓްރިޕް ސަރޗް ކުރާއިރު އެއްވެސް ކަހަލަ  ޤަ  އިބަންދުމީހުންނާ  ކ. މާފުށި ޖަލަށްކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ ޖަލުގައި  .16

ވަރަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން ލިޭބ ޑޮކްޓަރު އެޕްއިންޓްމަންޓަށް ކުރާކަމާއި،  ނެތި ލަދުވެތި ގޮތްތަކަށް ސަރޗް    ފަރުދާއެއް

ންޖެހޭތީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ސްޓްރިޕް ސަރޗް ކުރަ  ޖަލަށް އަންނަނިއިރުުބރި  ނދިއުމަށްފަހު އެމާލެ  ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް  

ަބއްޔެއްވިއަމިފަދައިން ސްޓްރިޕް ސަރޗް ކުރާތީ،  މީހުން ޖެހިލުން ވާކަމާ އަދި  ަބއެއް  ދިއުމަށް   ޑޮކްޓަރަށް   ސްޮބޑު 

 ން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ކަތިޭބ ރިކުއެސްޓް ނުކޮށް ށްވެސްދިއުމަމާލެ ދެއްކުމަށް 
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ޖަލުގައި ތިިބ ަބންދު މިހުންނާއި ޤައިދީންގެތެރެއިން އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން  ކ. މާފުށި ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ   .17

މީހުންދީންތަކުގެ   ަބންދު  ރަމަ  ،މަޢުލޫމާތުންދީފައިވާ   ގައިދީން  ނާިބދޭސީ  "ފޯސްޑް  ޟާއެފަރާތްތަކަށް  މަހު  ން 

ވަގުތުގައި    ލިެބނީ ރޯދަމަހުގެ އިރުއޮއްސޭއެފަރާތްތަކަށްވެސް ކާއެއްޗެހި  އި،ގައި ތިެބން ޖެހޭކަމާފާސްޓިން"ގައި ދުވާލުގަޑީ

  އި،ކަމާ އަދި އެވަގުތު ކާއެއްޗެހި ހިފައިގެން އަންނަ ފަރާތްތަކުން ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހަށް ކާއެއްޗެހި ނެގުމަށް ުބނާކަމާ

ނަމަވެސް ގޮޅިތަކުގައި ކާއެއްޗެހި ކުނިނުވާނެހެން ރައްކާކޮށްފައި ެބހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ނެތުމުން އެގޮތަށް ަބންދުމީހުން/  

 ން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ގައިދީން ކާއެއްޗެހި ރައްކާކޮށްފައި ެބހެއްޓުމަށް ނުނަގާކަ

)އެކެއް(   1ނުން މައްސަރު ދުވަސްވަރު ބޭނުންކުރުމަށް މަހަކު  އަންހެކ. މާފުށި ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ ޖަލުގައި   .18

ދޭކަމާއި، ގިނަ ދުވަހަށް މައްސަރު ކަންތައް ދިގު ދެމިގެންދާ ނުވަތަ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު  ސެނިޓަރީ ނެޕްކިންޕެކެޓް 

ސެނިޓަރީ   ނުފުދޭއިރު އިތުރަށް  ކަންތައް ދިމާވެ އެކަމުގައި ގިނަ ދުވަސްތައް ހޭދަވާ ފަރާތްތަކަށް އެއް ޕެކެޓުން މައްސަރު

ދު ަބން ޤައިދީން ނުވަތަ  ހޯދާނަމަ ޑޮކްޓަރުގެ ލިއުން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ ސަަބުބން ަބއެއް    ނެޕްކިން

ންދު  ދުމަތް ނުލިޭބ ަބޚިގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ވިޔަފާރި    ސެނިޓަރީ ނެޕްކިންދުމަތުގެ ތެރެއިން  ޚިމީހުންނަށް ވިޔަފާރި  

ަބންދު މީހުން  ޤައިދީން ނުވަތަ  ލިެބނީ އެހެން    ސެނިޓަރީ ނެޕްކިންމީހުން ނުވަތަ ފައިސާ ނުހުންނަ ަބންދު މީހުންނަށް  

 ދިނުމުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ހުކުމް ވަނައަށް ވީ ދުވަހު)ފަހެއް(    5މި ޖަލުގައި ސިޒޭރިއަން ހަދައި ވިހައިގެން  ކ. މާފުށި ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު،   .19

ހާ ގޮޅިތެރެއަށް ވެއްޓުމުގެ މި މީ  އިސްފައިވާ އަންހެނަކު ހުރިކަމާދަށުން ޖަލަށް ގެނެ  އްގެތަންފީޒުކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރެ

ފާރުގަ ފަހާފައިވާ  އޮޕަރޭޝަންކޮށް  ޑޮކިއުމަންޓުން  ނސަަބުބން   މެޑިކަލް  ހުޅުވިފައިވާކަން  އޮތްކަމާއި،ޑު    އެނގެން 

 އި، އެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ޑޮކްޓަރު ލާފާދީފައިވާކަމާރކެއަރ ޓޭކައެފަރާތަށް  ކްޓަރަށް ދެއްކުމުން  ން ޑޮ. އިއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް

މި މި  ޤަނަމަވެސް  ޖަލުގައިޚިއިދީއަށް  މި  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.    ދުމަތް  ނުދާކަން  ޖަލުހުކުމެއް   ފަރާތަކީމި ލިެބމުން 

މީހެއްކަމާއްޙީގޮތުން  ޞިތަންފީޒުކުރުމަށް   ސަަބބުންވެސް   ،ނުކުޅެދިފައިވާ  ހުރުމުގެ  މައްސަލަތަކެއް  ނިޒާމުގެ  ނޭވާލާ 

މާހައު  އްޙީޞި ލިބޭނެފަދަ  އަަބދުމެ  ސިޓީގައި ލެފަރުވާ  ޑޮކްޓަރު  މީހެއްކަމަށްވެސް  ޖެހޭ  ދިރިއުޅެން    އްގައި 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން

ގިނަ އަދަދަކަށް ތަތްމަކުނު  ކުގައި ަބއެއް ޖަލުތަކުގެ ަބއެއް ޔުނިޓްތަކާއި ަބއެއް ގޮޅިތަކުގައި  ޖަލުތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަ .20

ސަަބުބން   އޭގެ  ތިޭބ  އަޅާފައިވާކަމާއި،  ގޮޅިތަކުގައި  މީހުންނަށްޤައިދީންނާމި  ބަންދު  މައްސަލަތައް    އި  ތަފާތު  ހަމުގެ 
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ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ޒިޔާރަތުގައިވެސް  މިކަން    ކުރިމަތިވެފައިވާކަން  ކޮށްފައިވާ  ޖަލަށް  ހުޅުމާލެ  އަދި  ޖަލު  މާލެ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނާ މުވައްޒަފުންގެ ނަފްސާނީ ޖަލުތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި ަބއެއް ޖަލުތަކުގައި   .21

ސޯޝަ ސައިކޯ  އެކަށީގެންވާ  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް  ދުޅަހެޔޮކަން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ސަޕޯޓް  ލް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ޒިޔާރަތުގައި    ފޯރުކޮށްދެމުންނުދާކަން  ޖަލަށްކުރި  ހުޅުމާލެ  އަދި  ޖަލު  މާލެ  މިކަން 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު   5.3.4

ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރައި .1 ޒިޔާރަތުގައި  މިގްރޭޝަން  ކުރި  މީހުން  ށް  ގިނައިން  ޖާގައަށްވުރެ  ގޮޅިތަކުގެ  ސެންޓަރުގެ  އެ 

 ތިިބކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ގޮޅިތަކުގެތެރެ މި ސެންޓަރުގެ   .2 ކުޑަކަމާއި،  ފުރުޞަތު  ވައިދައުރުވުމުގެ  ރަނގަޅަށް  ހުރިގޮތުން  ފަރުމާކޮށްފައި  ގޮޅިތައް 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ހޫނުގަދަކަން 

އަޅާފައިވާކަ  މި .3 ތަތްމަކުނު  އަދަދަކަށް  ގިނަ  ގޮޅިތަކުގައި  ސަަބުބން  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ން  ސެންޓަރުގެ  މި އޭގެ 

 ހަމުގެ ތަފާތު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ގޮޅިތަކުގައި ތިޭބ ބަންދު މީހުންނަށް

ހުރިކަމާއި، ނަމަވެސް ތާނައިން   ތިޭބ ިބދޭސީންނާ މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ޭބނުންކުރާ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް  ސެންޓަރުގައި  މި .4

ބަންދަށް ގެންނަ ަބއެއް ިބދޭސީންނަށް ދިވެހިަބސް ދޭހަނުވާކަމާއި އެހެންކަމުން އެ ފަރާތްތަކަށް އެނގެންޖެހޭ މުހިއްމު 

 އެވެ.މަޢުލޫމާތު ނޭނގިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެ

ަބންދުގައި    ތީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާގެ ަބންދުގައި ތިޭބ ފަރާތްތަކަށް ޢާއިލީ ަބއްދަލުވުން އަދި ވިޔަފާރިސެންޓަރު  މި .5

އެ ތަކެތި  ެބނުންވާ  ފަރާތްތަކަށް  ދުވަސްވާ  ގުޅައިގެން ސެންޓަރަށް   ގިނަ  ޢާއިލާއަށް  ނުވަތަ  ރައްޓެހިންނަށް  މީހުންގެ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ން ގެންނަކަ

ފާމަސީއިން ނުލިިބއްޖެނަމަ، މޯލްޑިވްސް   ޖަލުގެ  ސެންޓަރުގެ ބަންދަށް ގެންނަ ފަރާތްތަކަށް ޑޮކްޓަރުން ލިޔެދޭ ޭބސް  މި .6

 ން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.އިމިގްރޭޝަންއަށް ޭބސް ސިޓީ ފޮނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޭބސް ނުލިިބ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަވާކަ
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ވުރެން ގިނަދުވަސްވެފައި ތިިބ ފަރާތްތައް ތިިބކަމާއި، ހުރިހާ އެންމެންވެސް   )އެކެއް( އަހަރަށް  1ގެ ަބންދުގައި  ސެންޓަރު  މި .7

މީގެތެރޭގައި ފުލުހުން ަބލަމުންދާ    ،ވިސާ ވައިލޭޓަންގެ ދަށުން ަބންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންކަމަށް ލިޔެކިއުމުގައި ވީނަމަވެސް

 ތައް ތިިބކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ފައިވާ ފަރާތްގުޅިގެން ބަންދުކޮށް މައްސަލަތަކާ 

މޯލްޑިވްސް    ގެސެންޓަރު  މި .8 މުވައްޒަފުންނެތްކަމާއި،  ޢަދަދަކަށް  އެކަށިގެންވާ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔާތުތައް 

މި  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ނުހުންނަކަން  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ޤާއިމްވެ  ސެންޓަރުގައި  މި  މުވައްޒަފެއް  އިމިގްރޭޝަންގެ 

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ތިޭބ ހުޅުމާލެ ޖަލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސެންޓަރުގެ ަބންދުގައި ތިޭބ ފަރާތްތަކަށް މި ސެންޓަރުން

ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް ލިޭބ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް ަބއެއް ޢަދަދު މަދުވުމުގެ ސަަބުބން ަބންދުގައި ތިޭބ މީހުން  

 ން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ކަކުރަންޖެހޭފަހަރު ކެންސަލް

 މަރުކަޒުތައް   ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ  5.3.5

ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ އަމާންވެށިތަކާއި އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި ަބއެއް މަރުކަޒުތަކުގައި ތިޭބ  .1

ބޭނުންކުރާ ކުދިންގެ ޭބސްތައް ކުދިންގެ އަތްފޯރާ ހިސާުބގައި ތަޅުނުލެވޭގޮތަށްހުރި   ، ކުދިންގެ ތެރެއިން ޑަކްޓަރީ ޭބސް 

ކޮތަޅުތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަން، ބ. އޭދަފުށި އަމާންވެށި، ހއ. ދިއްދޫ ކަަބޑުގައި،  

 އަމާންވެށި، ގދ. އެފް.ސީ.އެސް.ސީ އަދި ގއ. އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެފް.ސީ.އެސް.ސީބަލަހައްޓާ  ކުޑަކުދިން   .2 ޒިޔާރަތްތަކުގައި  އަމާންވެށިތަކާއި  ކޮށްފައިވާ  ޭބސް ތަކަށް  މުއްދަތަށް  ދިގު 

ވަކިން ތު  މާކުދިންގެ ޭބސް ފަރުވާއާގުޅޭ މަޢުލޫބޭނުންކުރަންޖެހޭ ކުދިންގެ ޭބސް ފަރުވާގެ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި ދެންތިިބ  

އެގޮތުން، ދިން ޭބސް، ޭބހުގެ   މުންނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ލިޔެކިޔުމުން ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަމި މަރުކަޒުތަކުގައި 

ޭބސް ދިން މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން    ،ޭބސް ދިން ގަޑި  ،ޭބސް ދިން ތާރީޚް  ،ޑޯޒް

ގދ. އެފް.ސީ.އެސް.ސީ އަދި ގއ.  ބ. އޭދަފުށި އަމާންވެށި، ހއ. ދިއްދޫ އަމާންވެށި،   ،މިކަން  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މެޑިކަލް އޮފިސަރެއް ނެތުމުން ދަންވަރު ކުއްޖަކު ބަލިވެގެން ނުވަތަ ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ އިމަރޖެންސީއެއްގައި  ފިޔަވަތީގައި   .3

އަޅައި، ކުދިންނަށް ވަގުތުން ޭބސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮންޖެހުންތައް  ނޑަކުދިންނަށް ދޭނެ ޭބހާއި ޭބސްދޭނެ މިންވަރު ކަ

 ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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 ޚާއްޞަ  ނަމަވެސް  ތިިބކަމަށާއި،   ކުދިން  ދައްކަންޖެހޭ  ޑޮކްޓަރުންނަށް  ޚާއްޞަ  ތެރެއިން  ކުދިންގެ  ތިިބ  ފިޔަވަތީގައި .4

ޑޮކްޓަރަކަށް    ދުވަސްވާކަމާއި،  ގިނަ  ނުލިިބ  އެޕޮއިންޓްމަންޓް  ދެއްކުމަށް  ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާއްޞަ  ަބލީގެ  ނަފްސާނީ 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ގިނަ ދުވަސް ނުދެއްކިދައްކަންޖެހޭ ކުދިން 

އެފް.ސީ.އެސް.ސީކުޑަކުދިން   .5 އަމާންވެށިތަކާއި  ޒިޔާރަތްތަކުގައިބަލަހައްޓާ  ކޮށްފައިވާ  ަބލަ، ތަކަށް  ހައްޓާ ކުޑަކުދިން 

ކުއްޖާ ފުރަތަމަ ގެނައުމާއެކު އަދި މަރުކަޒުގައި ކުއްޖާ ަބހައްޓާ މުއްދަތުގައި އެ ކުއްޖާގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އަދި މަރުކަޒަށް  

އެސެސްމަންޓް   ގޮތަށް މެޑިކަލް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުތަކުގައި  ޤާނޫނުތަކާއި  މަރުކަޒުތަކާެބހޭ  ބަލަހައްޓާ  ކުޑަކުދިން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ނުވާކަން  ަބއެއް    ހެދިފައި  ޭބސް އަދި  ަބއްޔަކަށް  ނަފްސާނީ  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  މަރުކަޒުގައި 

މަ  ކުދިންގެކުރަމުންގެންދާ   އެސެސްމަންޓް  ކުއްޖާ ރުކަޒަސައިކޮލޮޖިކަލް  ލިބިފައިނުވުމުން  ގެންނައިރު  ކުއްޖާ  ށް 

ބެލެހެއްޓުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް އެ މަރުކަޒުތަކަށް ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަން ހއ. ދިއްދޫ އަމާންވެށި 

   އަދި ގދ. ތިނަދޫ އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަރުކަޒުގައި ތިިބ ަބއެއް ކުދިންގެ ިބހޭވިއަރަލް މައްސަލަތައް ދ. ތިނަދޫ އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ  ގ .6

މި   ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު  ެބލިބެލުމުން  ލިޔެކިޔުންތައް  މަޢުލޫމާތުންނާއި  ލިިބފައިވާ  ފަރާތުން  މުވައްޒަފުންގެ  ހުރިކަން 

ސައިކޯ ޭބނުންވާ  އިންޓަރވެންޝަން  ސޯޝަ-ކުދިންނަށް  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެދެވޭގޮތެއްގައި  ލް  ދެމުންނުދާކަން 

ހަމައެހެންމެ، މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައިވާ ކުދިންނަށް ދިމާވެދާނެ އެކި ކަހަލަ އެޕިސޯޑިކް އިންސިޑެންޓްތަކުގައި މުވައްޒަފުން  

.ޕީ(އެއް އަދި ގައިޑްލައިންއެއް ލިޔުމުން ޖެންޑަރ  ޢަމަލުކުރަންވާނެގޮތުގެ ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ )އެސް.އޯ

 މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މަރުކަޒާ ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަރުކަޒުގައި ދިމާވާ ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައި ދޭންޖެހޭ ސިއްހީ  ގދ. ތިނަދޫ އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ   .7

ފޯރުކޮށް ފަރުވާ  ލިިބފައިވާ ކުއްލި  ތަމްރީން  އެއިޑް  ފަސްޓް  ނެތްކަމާއި  މަރުކަޒުގައި  ކިޓެއް  ފަސްޓްއެއިޑް  ދިނުމަށް 

މުވައްޒަފުން މަރުކަޒުގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ަބއެއް ކުދިންނާއި ަބއެއް 

ަބއެ އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިިބފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތަމުވައްޒަފުންނަށް، މަރުކަޒުގައި ހިނގާފައިވާ  ކުން އް ހާދިސާތަކުގައި 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ބ. އޭދަފުށި އަމާންވެއްޓަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ މަރުކަޒުގެ މެސް ރޫމުގެ ތަށިމުށިމަތީގައި އަވަނެއް ހުރިކަމާއި ޒިޔާރަތްކުރި   .8

އެ ބޭނުންކުރަމުންދާކަމާއި،  އަވަން  ފުރުސަތު  އިރުވެސް  ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ  އެކަނި  ކުދިން  ރޫމްގައި  މެސް 

 ފަހިކޮށްދީފައިވާއިރު މިގޮތަށް މިކަން ހުރުމަކީ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާއެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ޮބޑު ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ވާ .9 ގޯތިތެރެއަށް  މަރުކަޒުގެ  އެ  ޒިޔާރަތުގައި  ކުރި  އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަށް  ތިނަދޫ  ކުޑަދޮރު ގދ.  ަބދިގޭގެ  ހުރި  ގޮތަށް 

ހުރިކަން  ހުޅުވާފައިހުރިކަމާއި    ބަހައްޓާފައި  ހާމައަށް  ަބދިގެތެރޭގައި  އާލާތްތައް  ތޫނު  ވަޅިފަދަ  ބޭނުންކުރާ  ަބދިގޭގައި 

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އިސްތިރި ަބހައްޓާފައިހުރިތަނަކީ  ހއ. ދިއްދޫ އަމާންވެއްޓަށްކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ މަރުކަޒުގައި ކުދިން ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގައި   .10

މި މަރުކަޒުގައި އެކި އުމުރުގެ ކުދިން ވަދެނުކުމެހަދާ ތަނެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ތަޅުލާފައިހުންނަ ތަނެއް ނޫންކަމާއި  

އަތް، އެ އިސްތިރީގައި   ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ، ބަހައްޓާފައި ހުރި ވަގުތެއްގައިއިސްތިރި    ،ތިރިކުރުމަށްފަހުމުވައްޒަފަކު އިސް

 ފިހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ޖެހި 

 ތެރޭގައިއެ މަރުކަޒުތަކުގެ ގޯތި، ތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުގައިބަލަހައްޓާ އަމާންވެށިތަކާއި އެފް.ސީ.އެސް.ސީކުޑަކުދިން   .11

މުވައްޒަފުންނަށް   މަރުކަޒުގެ  ކުދިންނަށާއި  ވާޞިލްވެވޭގޮތަށް،  ކުދިންނަށް  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ނުކުމެވާ  ވަދެ  ކުދިން 

އަނިޔާއެއް ވެދާނެފަދަގޮތަކަށް އަދި މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެފަދަ ަބއެއްތަކެތި ަބހައްޓާފައިހުރިކަން  

އެވެ. އެގޮތުން، މަރުކަޒުގައި ޭބނުންކޮށް ަބއުވެ ހަލާކުވެގެން އުކާލުމަށް ަބހައްޓާފައިވާ ދަގަނޑާއި، ފާޚާނާ  ފާހަގަކުރެވިފައިވެ

ތައްޓާއި، ފެން އެޅުމަށް ޭބނުންކުރާ ކަޅުހަން ފަދަތަކެތި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަން، ހއ. ދިއްދޫ އަމާންވެށި،  

މިގޮތަށް އ. އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަށްކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ގދ. ތިނަދޫ އެފް.ސީ.އެސް.ސީ އަދި ގ

ޭބނުންކޮށްގެން   ތަކެތި  ަބއެއް  ބަލަހައްޓަމުންގެންގޮސްފައިވާބަހައްޓާފައިވާ  އެފް.ސީ.އެސް.ސީގައި  ތިނަދޫ  ަބއެއް   ގދ. 

ވަނަ އަހަރުގެ    2021ހާދިސާތަކެއް ތަކުރާރުކޮށް  ކުދިން، މަރުކަޒުގެ އިމާރާތަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ  

މަރުކަޒުގެ  މީގެއިތުރުން، ހއ. ދިއްދޫ އަމާންވެށީގެ ގޯތިތެރޭގައި، އެ    ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަރުކަޒުގައި ނުރައްކާތެރި   ކުއްޖަކަށް އަނިޔާއެއް ލިިބ  ،ަބދިގޭގައި ކެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޭސްފުޅި ކުދިންނަށް އަތްފޯރާގޮތަށް

 ޙާދިޘާއެއް ހިނގުމަށް މަގުފައިވެދާނެފަދަގޮތަކަށް ަބހައްޓާފައިހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކުދިން ތިޭބ އިމާރާތުގެ ކުޑަދޮރުތަކުގައި 'ސޭފްޓީ ގދ. ތިނަދޫ އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ މަރުކަޒުގައި   .12

ލާފައިނުވާކަމާއި   ހުޅުވާފައި  ލޮކް'  ކުޑަދޮރުތައް  ގިނަ  ޖަހާފައިނުވާކަމާއި  ގްރިލް  ރައްކާތެރިކަމުގެގޮތުން  ކުޑަދޮރުތަކުގައި 
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ނެތްކަ  ރެއިލިންގ  ރައްކާތެރިކަމަށް  ކުދިންގެ  ތަކުގައި  ެބލްކަނި  އިމާރާތްތަކުގެ  ތިޭބ  ކުދިން  ކަން  ންހުންނަކަމާއި، 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތްކުރިއިރު މި މަރުކަޒުގައި ކުދިން ަބއިތިއްަބނީ ވަގުތީގޮތުން އެކަނިނަމަވެސް، އެގޮތަށް  ގއ. އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަށް ޒިޔާރަ .13

ފަރުމާކޮށްފައިވާ   ރޫމްއެއްގެގޮތުގައި  ސެޝަން  ބޭނުންކުރަމުންގެންދަނީ،  ބެލެހެއްޓުމަށް  ވަގުތީގޮތުން   1ކުދިން 

އެއް ތަނެއްގައި ނުޭބތިއްޭބނެފަދަ ކުދިން އެއްވަގުތެއްގައި މި މަރުކަޒުން ވަގުތީ   އިވެއެވެ.ޓަރިކަން ފާހަގަކުރެވިފަކޮ)އެކެއް(

އިންތިޒާމެއް  އެއްވެސް  ޭބތިއްޭބނެ  ވަކިން  ގިންތިކޮށް  ކުދިން  އެފަދަ  ނެގިނަމަވެސް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ރައްކާތެރިކަން 

 ވެ.މަރުކަޒުގައި ޒިޔާރަތްކުރި މުއްދަތުގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެ 

ދައުލަތުގެ   ،ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ކުދިންގެތެރޭގައިގދ. ތިނަދޫ އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ މަރުކަޒުގައި  .14

ނަފްސާނީ  ސަަބުބތަކަށްޓަކައި  އެހެނިހެން  ޙާލަތްތަކާއި  ދިމާވެފައިވާ  ކުދިންނަށް  އެ  ކުރިން  ނެގުމުގެ  ދަށަށް  ެބލުމުގެ 

ން ތިިބކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ަބއެއް ކުދިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ނަފްސާނީ ޙާލަތުގެ ސަަބުބން  އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދި 

މަރުކަޒުގެ މާއްދީ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން ގޮންޖެހުންތައް    ،"ޓްރިގާވާ އެޕިސޯޑް"ތަކުގައި ކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ހުރިކަން 

އެފް.ސީ.އެސް.ސީން  ކުޑަކުދި .15 އަމާންވެށިތަކާއި  ޒިޔާރަތްތަކުގައިބަލަހައްޓާ  ކޮށްފައިވާ  މަރުކަޒުތަކާ، ތަކަށް  އެ  އެ  އި 

މަރުކަޒުތަކުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދު މޮނިޓަރކޮށް ބެލުމަށް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ނެތްކަމާއި ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި 

ތިޭބނެ މުވައްޒަފުން  ކުރުމަށް  ހަދާފައިނެތްކަން    މޮނިޓަރ  ތިެބވޭނެގޮތަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ޕޯސްޓްތަކެއް  ޑިއުޓީ 

ެބލޭނެ ހިންގިގޮތް  އެކަން    ވަގުތުން ނުވަތަ ފަހުން  ވަގުތެއްގައި  އްޖެކަމެއް ދިމާވެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން،  

މުވައްޒަފުން ކުދިންނާއި  ނެތުމަކީ  ކަމެއްނަށް  އިންތިޒާމެއް  ވަގުތުން    ގެއްލުމެއްވާފަދަ  އެކަމަކަށް  ވަގުތު  ކުރިމަތިވާ 

މަރުކަޒަށް  ހަމައެހެންމެ ަބއެއް މަރުކަޒުތަކުގައި    ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ވުމަށް މެދުވެރިވާނެ  ލަސްވުން  އެޓެންޑް

ކުގައި  ރެއާއި އިމާރާތުގެތެރޭގައި ދުވާލުގެ ވަގުތުތަވަދެ ނުކުތުމަށްހުރި ގޭޓު ހުޅުވާފައި ހުރިކަމާއި މި ގޭޓާއި މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެ

ބެލެހެއްޓުމާ ކުރުމަށްސެކިއުރިޓީ  މޮނިޓަރ  ވަމުންނުދާކަން    އި  ހަރަކާތްތެރި  މުވައްޒަފަކު  ޚާއްޞަ  އެކަމަށް 

ކަޒަށް ވަދެ މަރު  މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނޭނގިމަރުކަޒުން ޭބރުގެ ފަރާތްތަކަށް    ،ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން

މިކަން ހއ. ދިއްދޫ އަމާންވެށި، ގދ. ތިނަދޫ އެފް.ސީ.އެސް.ސީ    ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ނުކުމެ އުޅުމުގެ ފުރުސަތުއޮތްކަން

 އަދި ގއ. އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ގައި ބަލަހައްޓާ  އެ މަރުކަޒުތަކު، ތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުގައިބަލަހައްޓާ އަމާންވެށިތަކާއި އެފް.ސީ.އެސް.ސީކުޑަކުދިން   .16

މަރުކަޒުން ފިލައިގެން ގޮސްގެން އެކަމާ ގުޅޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޙާދިޘާ ރިޕޯޓު ހުރިކަމާއި މަރުކަޒުން ކުދިން ަބއެއް ކުދިން 

. މިކަން، ހއ. ދިއްދޫ  ކުދިަބޔަކުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެފިލައިގެން ދިއުމާ ގުޅޭ ގިނަ ޙާދިޘާތަކުގައި ޝާމިލްވަނީ އެއް  

 އަމާންވެށި އަދި ގދ. ތިނަދޫ އަމާންވެއްޓަށްކުރި ޒިޔާރަތުގައި ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދިންގެ  ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް، އެ މަރުކަޒުތަކުގައި ބަލަހައްޓާ ކުދިންގެ ޢަދަދާއި ކުކުޑަކުދިން   .17

ޙާލަތަށާއި އެ މަރުކަޒުތަކުގެ ޒިންމާއާއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފަންނީ އަދި އިދާރީ 

މުވައްޒަފުން ަބއެއް ދާއިރާތަކުގައި ނެތްކަމާއި އަނެއްަބއި ދާއިރާތަކުގައި މަދުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަން، ފިޔަވަތި،  

ފުށި އަމާންވެށި، ހއ. ދިއްދޫ އަމާންވެށި، ގދ. ތިނަދޫ އެފް.ސީ.އެސް.ސީ އަދި ގއ. އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަށް  ބ. އޭދަ

 ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެފް.ސީ.އެސް.ސީކުޑަކުދިން   .18 އަމާންވެށިތަކާއި  ޒިޔާރަތްތަކުގައިބަލަހައްޓާ  ކޮށްފައިވާ  މަރުކަޒުތަކު، ތަކަށް  ގެ  އެ 

އަދި  މުވައް ޤައުމީ  އެހެނިހެން  ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނުތަކާއި  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތާ  ކުރަ  މުވައްޒަފުން  އެ  ޒަފުންނަށް 

ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުގައި ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގައި އަދި ދިމާވާ ޙާދިޘާތަކުގައި 

ގޮތްތަކާ މުހިއްމު  އެފަދަ  ޢަމަލުކުރަން  އަދި  ޕްރޮގްރާމް  ކުރުމުގެ  އަހުލުވެރި  މަޢުލޫމާތާއި،  އެކަށީގެންވާ  ގުޅޭގޮތުން   

ކުދިންނާއި   ކަމަކީ  މި  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ހިންގަމުންނުދާކަން  ގޮތެއްގައި  އެދެވޭ  ރިފްރެޝަރ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

މަ ކުދިން  އައިސް  ހީނަރުކަން  ގުޅުމަށް  ދެމެދުގައިވާ  ކުދިންނާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ޙާދިޘާތައް  ދިމާވާ  ސަލަސްކުރުމާއި 

ކަށަވަރުކުރުމަށް  ރައްކާތެރިކަން  މުވައްޒަފުންގެ  ކުދިންނާއި  ކޮންޓްރޯލްކޮށް  ގޮތުގައި  ރައްކާތެރި  މުވައްޒަފުންނަށް 

ދިއްދޫ މިކަން، ހއ.  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ކުރިމަތިކުރުވާކަމެއްކަން  ގޮންޖެހުންތަށް  ގިނަ  އަމާންވެށި،   މަރުކަޒުތަކަށް 

 ގދ. ތިނަދޫ އެފް.ސީ.އެސް.ސީ އަދި ގއ. އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަށްކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ަބއެއް މުވައްޒަފުން ކުދިންނާ މުޚާތަުބކޮށް މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި،  ހއ. ދިއްދޫ އަމާންވެއްޓަށްކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ މަރުކަޒުގެ   .19

ނެވިފައިވާ ސަަބބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުއްޖާ ދެރަކޮއްލާ ޒާތުގެ ަބސްތައް ޭބނުންކުރުމާއި، ކުދިންނާ  ކުދިން މަރުކަޒަށް ގެ

ފިލައިގެން  ދެއްކުމާއި  ނުކިޔަމަންތެރިކަން  ކުދިން  ސަަބބުންވެސް  ުބނުމުގެ  ަބސްތައް  ަބއެއް  ބުނެގެންނުވާނެ  ދިމާއަށް 

ން ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކުދިން ދެރަވާގޮތަށް މަރުކަޒުގެ ަބއެއް މުވައްޒަފުދިއުންފަދަ ޙާދިޘާތައް އިތުރަށް ދިމާވެފައިވާކަން ފާ

މުއާމަލާތުކުރާކަން ކިޔަވަންދާ  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް    ކުދިންނާ  ކުދިން  މަރުކަޒުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   ވެސް ސްކޫލުންމި 
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 ވެސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ސްކޫލުން  ދިންނާއި ކުދިންގެ އުޅުމަށް މީގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުމިކަންކަމުގެ ސަަބުބން  

  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެފް.ސީ.އެސް.ސީކުޑަކުދިން   .20 އަމާންވެށިތަކާއި  ޒިޔާރަތްތަކުގައިބަލަހައްޓާ  ކޮށްފައިވާ  މަރުކަޒުތަކު، ތަކަށް  ގެ  އެ 

ޕޯޓް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުންނަށް އެ މުވައްޒަފުން ކުރަ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސައިކޯސޯޝަލް ސަ 

ތިނަދޫ  ގދ.  އަދި  އަމާންވެށި  ދިއްދޫ  ހއ.  މިކަން،  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފޯރުކޮށްދެމުންނުދާކަން 

 އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަށްކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޅުމުގެ އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ޝަކުވާ ހުށަހެހއ. ދިއްދޫ އަމާންވެއްޓަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ މަރުކަޒުގައި  .21

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ބަލަހައްޓަމުންނުދާކަން    ނުވާކަން  ލިޔެކިޔުމުން  ކަންކަން  އެދޭ  ޝަކުވާތަކާއި  ހުށަހަޅާ  ކުދިން 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ހިނގާފައިވާ   އެއްގައިޑިއުޓީއެ  ޑިއުޓީ ނޯޓް ފޮތުގައި  ގދ. ތިނަދޫ އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ މަރުކަޒުގެ   .22

 އެންމެހައިކަންކަން ތަފްސީލްކޮށް ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތައް ެބހެއްޓުމަށް ތަޅުލެވޭ ކަަބޑެއް ނެތްކަމާއި  ގއ. އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އެ މަރުކަޒުގެ ކޭސް ފައިލް .23

ކަަބޑެއްގައިކަން   ނުލެވޭ  ތަޅު  ހުންނަ  އޮފީހުގައި  އިދާރީ  މަރުކަޒުގެ  ހުންނަނި  ބަހައްޓާފައި  ފައިލްތައް  މި 

ކަސަސްވުމުގެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަމަކީ މި މަސައްކަތާ ގުޅުންނެތް މުވައްޒަފުންނަށް އެ ފައިލްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އެ

 ފުރުސަތު އޮތް ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ކުލާހުގެ ބޭނުން ދަރިވަރުން އެންމެ އެދެވޭ ފިޔަވައްޗަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އެ މަރުކަޒުގައި   .24

ކުލާ ކޮންޕިއުޓަރ  ވަގުތު  ޒިޔާރަތްކުރި  ކޮމިޝަނުން  ކުރަމުންނުދާކަމާއި،  އެ  ގޮތުގައި  ކުދިންވެސް  ހުރިހާ  ތިިބ  ހުގައި 

 ކުދިންގެ ޢުމުރާ ނުގުޅޭ ވައިލެންޓް ގޭމެއް ކުޅެން ތިިބކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް 5.3.6

ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ   .1 އެންޑް  އެން.ޕީ.އެމްއިން  ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން  ސެންޓަރުތަކުގައިޑްރަގް   ރިހެިބލިޓޭޝަން 

ފަންނީ    މުވައްޒަފުން ނެތްކަމާއި  ދާއިރާތަކަށްަބއެއް  އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ    ސެންޓަރުތަކުގެމަސައްކަތްކުރުމަށް މި  

 ސަަބުބން  މިކަމުގެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.    ގިނަ ދާއިރާތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ނެތްކަން  އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުން  

ފަންނީ މުވައްޒަފުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭކަން 
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ސެންޓަރަށް    ިބލިޓޭޝަންގދ. ތިނަދޫ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެމިކަން  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވ.  

 ސަރވިސަސްއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ިބލިޓޭޝަން ކޮމިއުނިޓީ ރިހެ އަދި ގއ.ވިލިނގިލި ދަގެނާ

ކައުންސިލިންގ ދިނުމަށް ޚާއްސަ ތަނެއް ނެތުމުގެ    ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ރިހެިބލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތަކުގައި .2

ކައުންސިލިންގ މަރުކަޒުތަކުގެ އެހެން ޖާގަތަކުގައިކަމާއި، މިތަންތަނަކީ    މަތް ފޯރުކޮށްދެނީސަަބބުން، ކައުންސެލިންގެ ޚިދު

ތަ ފަރުމާކޮށްފައިވާ  ނުވުމުންންތަދިނުމަށް  ނެތްކަން  ، ނަށް  ވަސީލަތްތައް  ހުންނަންޖެހޭ  ތަންތަނުގައި  އެފަދަ 

ސެންޓަރަށް    ިބލިޓޭޝަންއެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެގދ. ތިނަދޫ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން  މިކަން    ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވެސް ސަރވިސަސްއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައިިބލިޓޭޝަން  ކޮމިއުނިޓީ ރިހެ  އަދި ގއ.ވިލިނގިލި ދަގެނާ 

ލިންގ ސެންޓަރުގެ ކައުންސެ  ިބލިޓޭޝަންގދ. ތިނަދޫ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެމީގެއިތުރުން،  

ކައުންސިލިންގ ދިނުމަށާއި، ކްލާސްތައް ނެގުމުގެ އިތުރުން މި ތަނުގައި ކްލައެންޓުން ނަމާދުކުރުމަށާއި،  ފޯރުކޮށްދޭތަނުގައި  

ގެންދާ ކުރިއަށް  ަބއްދަލުވުންތައް  ފާހަގަކުރެވިފައިވާޢާއިލާ  ގއ.  ކަންވެސް  ދަގެނާއިރު  ކޮމިއުނިޓީ   ގއ.ވިލިނގިލި 

  ކައުންސެލިންގ ފޯރުކޮށްދެނީ އިދާރީ އޮފީހުގައިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ސަރވިސަސްގައި ިބލިޓޭޝަން ރިހެ

ސެންޓަރުގައި ތިޭބ ކްލައެންޓުންނަށް ކެއުމަށް   ތިނަދޫ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެިބލިޓޭޝަން. ގދ .3

މިންވަރަށް ކެއުން ހަމަޖެއްސުމުން ކްލައެންޓުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ  ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަރު މަދުވުމުގެ ސަަބބުން، އެ  

ކެއުން ފޯރުކޮށް ނުދެވޭކަން  ވާވަރަށް  ކާތަކެތީގެ މިންވަރު މަދުވާކަމާއި، ސެންޓަރުން ފަރުވާހޯދާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ނިކުމެވާ ފަރާތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި ތަނުގެ  ވަދެ  ސަރވިސަސްިބލިޓޭޝަން  ކޮމިއުނިޓީ ރިހެ  ދަގެނާ  ގއ.ވިލިނގިލި .4

ގދ. ތިނަދޫ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު    ބެލެހެއްޓުމަށް މުވައްޒަފެއް  ސެކިއުރިޓީ

ބޭނުންކުރުމަށް ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓެއް މި  ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން  ސެންޓަރުގެ    ިބލިޓޭޝަންކޮމިއުނިޓީ ރިހެ

)ދޭއް( މަރުކަޒުވެސް   2މީގެއިތުރުން، އެން.ޕީ.އެމްއިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ    ސެންޓަރުގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ނަދޫ ޑްރަގް ގދ. ތިން  މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކްލޯޒްޑް ސަރކިޓް ޓެލެވިޜަން )ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ( ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާކަ

ިބލިޓޭޝަން  ކޮމިއުނިޓީ ރިހެ  ސެންޓަރަށް އަދި ގއ.ވިލިނގިލި ދަގެނާ   ިބލިޓޭޝަން ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ވެސްސަރވިސަސްއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި
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 މުވައްޒަފުން   އްކަތްކުރަމުންދާމަސަ  މިހާރު  ސަރވިސަސްގައި  ރިހެިބލިޓޭޝަން  ކޮމިއުނިޓީ  ދަގެނާ  ވިލިނގިލި.  ގއ .5

 ޤަވާއިދުތަކަށްވެސް  ޤާނޫނުތަކާއި  ގުޅުންހުރި  އަދި  ދެވިފައިނުވާކަމަށާ  އޮރިއެންޓޭޝަން  މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން  ކުރަމުންގެންދާ

 ން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.އަހުލުވެރިވެފައިނުވާކަ މުވައްޒަފުން

ދަގެނާ .6 ރިހެ  ގއ.ވިލިނގިލި  ޭބނުންވާ  ިބލިޓޭޝަން  ކޮމިއުނިޓީ  ހިންގުމަށް  ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  ސަރވިސަސް 

 ވަސީލަތްތައް މި ސަރވިސަސްއަށް ލިުބމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއްވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު  5.3.7

، ގޮތުން އުޞޫލެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް އަދިވެސް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާކަމާއިމަރުކަޒު ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެގޮތާ ގުޅޭ .1

މިނިސްޓްރީއިން  ،މަރުކަޒުންނާއިކުރީކޮޅު،    އަހަރުގެ  ވަނަ  2019  އަތްމަތީފޮތަށް  ބޭނުންކުރާ  މަރުކަޒުގައި  ޖެންޑަރ 

ޖެންޑަރ  (ރިވިއު)  މުރާޖަޢާ  އިޞްލާޙުތަކާއެކު  ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަވެސް   ،އިފޮނުވާފައިވާކަމާ  މިނިސްޓްރީއަށް  ކުރުމަށް 

 މިކަމާގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު މަރުކަޒަށް ލިިބފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ތައް ަބލިމީހުން ބޭނުންކުރާ ހުރިހައި ވޯޑުތަކެއްގެވެސް މާއްދީ ޙާލަތު ވަރަށް ދަށްކަމާ، އެގޮތުން ގިނަ ވޯޑުތަކުގެ ފާޚާނާ .2

ފައިވާކަމާއި، ފާޚާނާތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ތަށިމުށިތައް ދުވަސްވުމުގެ ސަަބުބން ކުލަ ތައް ނެއްޓިތަށި  ަބއެއް ފާޚާނާ، ހަލާކުވެ

 ަބދަލުވެ، ަބއެއް ތަންތަނުން ނެއްޓިފައިވާކަމާއި، ަބއެއް ފާޚާނާތަކުގެ ދޮރުތައް ހަލާކުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އި ަބލިމީހުން ޭބނުންކުރާ ާބލީހާއި ގޮދަޑިފަދަ ތަކެތި ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަަބުބން ޙާލަތު ދަށްވެފައިވާކަމާއި،  މަރުކަޒުގަ .3

ަބއެއް ވޯޑުތަކުގައި ަބލިމީހުން ބޭނުންކުރާ ގޮދަޑިއާއި، ާބލީސް އަދި އެނދުފަދަ ތަކެތީގައި ތައްމަކުނު އަޅާފައިވާކަމާއި،  

އަލަމާރި ގިނަ  ޭބނުންކުރާ  ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ. ަބލިމީހުން  ނެއްޓިފައިވާކަން  ދޮރުފަތްތައް  ސަަބުބން  ދުވަސްވުމުގެ  ތައް 

  ބަލިމީހުން ބޭނުންކުރާ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި ފަދަތަކެތި ގިނަދުވަސްވެ ދަަބރުޖެހުމުގެ ސަަބުބން ޭބނުންކުރަންމީގެއިތުރުން،  

 ދަތިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ނަފްސާނީ ަބއްޔަށް ފަރުވާހޯދަމުންދާ މީހުންނަށްވާއިރު،    81މި މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ   .4

 ޓްރިސްޓެއް ދާއިމީގޮތެއްގައި ޤާއިމްވެހުރެ މަސައްކަތްކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ސައިކިއޭމަރުކަޒެއްގައި 

ދަތިތަކެއް   ޭބނުންކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ަބލިމީހުން  ހޯދަމުންދާ  ފަރުވާ  މަރުކަޒުން .5 ހޯދުމުގައި  ޤަވާއިދުން  ޭބސްތައް 

އޯގަނައިޒޭޝަން  ޓްރޭޑިންގ  ސްޓޭޓް  ޭބސްތައް  މީހުންގެ  ޭބސްކުރާ  ަބއްޔަށް  ނަފްސާނީ  އެގޮތުން  އުޅޭކަމާއި، 

 ވެ. ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެ )އެސް.ޓީ.އޯ(އިން ލިުބމުގައި އަދިވެސް ލަސްތަކެއް އުޅޭކަން
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އަދަދު   .6 ވޯކަރުންގެ  ކެއަރ  ބަލަހައްޓާ  މީހުން  ަބލި  އަޅާަބލާއިރު،  އަދަދާ  މީހުންގެ  ަބލި  ހޯދަމުންދާ  ފަރުވާ  މަރުކަޒުން 

  )ދޭއް( ކެއަރ  2  ނުވަތަ  )އެކެއް(  1  ޝިފްޓެއްގައި  ވޯޑުތަކުގައި   ަބއެއް  ބެލެހެއްޓުމަށް   އެގޮތުން ަބލިމީހުން، މަދުކަމާއި

 ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުފަހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.    ގިނަކަން  ކުރަންޖެހޭފަހަރު  މަސައްކަތް  އެކަނި  ވޯކަރުން

 ކުދިން  ދަށުގެ  އަހަރުން  18ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނުން މި މަރުކަޒަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި    2019އަދި    2017 .7

ވީނަމަވެސް    ބެލުމަށް ފާހަގަކުރެވިފައި  ތިިބކަން  މުވައްޒަފުން  ޚާއްސަ    2020ޚާއްސަ  ވަކި  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ 

  ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ބެލުމަށް ޚާއްޞަކޮށް  18މުވައްޒަފެއް 

ހޯދަމުންދާ   .8 ފަރުވާ  މުވައްޒަފުމަރުކަޒުން  ބަލަހައްޓާ  މީހުން  ތިޭބ  ަބލި  ތަނެއްގައި  މިފަދަ  ބަލަހައްޓައި،  ންނަށް  މީހުން 

އެކަށީގެންވާވަރަށް   ގުޅޭގޮތުން  ވަދެފައިވާ އެހީތެރިވުމާ  ވަޒީފާއަށް  އަލަށް  ހިންގާފައިނުވާކަމާއި،  ތަމްރީންތައް 

 އެވެ. މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް މިދާއިރާއިން ތަމްރީންތައް ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެ

ގަވާއިދުން   .9 ރެކޯޑްތައް  ނަރުހުންގެ  ލިޔެކިއުންތަކާއި،  ގޮތުގެ  ދީފައިވާ  ޭބސް  މީހުންނަށް  ަބލި  ފަރުވާހޯދާ  މަރުކަޒުން 

 އަދާހަމަކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މާއި، ނަމަވެސް މެނޫގައިވާ މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންނަށް ކެއުން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް މެނޫ ތަކެއް ހަދާފައިވާކަ .10

 ގޮތުގެ މަތިން ަބލި މީހުންނަށް ކެއުން ފޯރުކޮށް ނުދޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ަބހައްޓާފައިވާ  ނަމަވެސް  ޤާއިމްކޮށްފައިވީ،  ނިޒާމު  އަލިފާންނިއްވާ  އިމާރާތްތަކުގައި  އެހެނިހެން  މަރުކަޒުގެ   ވޯޑުތަކުގައާއި .11

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ހަމަވެފައިވާކަން މުއްދަތު  ފުޅިތައް ނިއްވާ އަލިފާން

މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތައް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ވަކި ޚާއްސަ ނިޒާމެއް  ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ   .12

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މަރުކަޒުގައި އަދިވެސް ގާއިމުވެފައިނުވާކަން 

ންދާ ަބލިމީހުންނަށް ދިމާވާ އެކި ޙާލަތްތަކާ ގުޅިގެން ަބލިމީހާ ކިޔަމަންކޮށް، އެހެން މީހުންނާ  މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމު .13

މިހާރު  ކުރުމަށް  ކިޔަމަން  ަބލިމީހުން  ނުހުންނަކަމާއި،  މަރުކަޒުގައި  މިހާރު  ތަނެއް  ަބއިތިއްާބނެ  އެކަހެރިކޮށް  ވަކިން 

(ކަމަށާއި، އެއްވެސް ބަލިމީހަކު ކިޔަމަން ކުރަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް )އިންޖެކްޝަން/ޭބސް މަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރަނީ ކެމިކަލް 

ނަރުހުންކަން  ޑޮކްޓަރުންނާއި  މަތިން  އިރުޝާދުގެ  ޑޮކްޓަރުގެ  ކިޔަމަންކުރަނީ  މީހަކު  އެ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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އެއް ަބލިމިހުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ނުވަތަ އެހެން  ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަސްތަކުގައި ަބއެއް ވޯޑުތަކުގައި ތިިބ ަބ .14

ިބރުހީވާތީ ގެއްލުމެއްދީފާނެކަމުގެ  ސަަބުބންމީހުނަށް  މަދުވުމުގެ  މުވައްޒަފުން  ހެދުމުން    އާއި  ހުރި  ލައިގެން  ަބލިމީހާ 

 ތިިބކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ރެސްޓްރެއިންކޮށްފައާއި އެނދުގައި ވާފަށެއްޖަހައި އައްސާފައި

ޔަމަންކުރުމަށްފަހު "ރެސްޓްރެއިން ކުރެވޭ މީހުންގެ ރެކޯޑް ފޯރމް" ފޯމު ފުރާކަމާއި، މި ފޯމުގައި ކަމާގުޅޭ ތަފްޞީލީ ކި .15

ސްޓްރެއިޓް ޖެކެޓް ލެއްވުމަށް ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދުދީފިނަމަ، އެކަމާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް މަށާއި،  މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންޖެހޭކަ

ތިިބ  ން  ބަލަހައްޓަމުންދާކަ ރެސްޓްރެއިންކޮށްފައި  ހެދުމުން  ހުންނަ  ލައިގެން  ަބލިމީހާ  ނަމަވެސް  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔެކިއުމުން ފެންނަށް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޓެލެވިޜަން )ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ( ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވީ  މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރެއާއި ގޯތީގެ ޭބރު މޮނިޓަރކުރުމަށް ކްލޯޒްޑް ސަރކިޓް   .16

ނަމަވެސް ވޯޑުތަކުގެ އެތެރެ ފެންނަގޮތަށް ކެމެރާ ނެތުމުގެ ސަަބުބންނާއި، މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަަބުބން ވޯޑުތަކުގައި 

ސަަބުބން މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ަބލިމީހުން މޮނިޓަރކުރާނެ ގޮތެއްނެތުމުގެ  

ަބލިމީހާ ފެންނައިރު އަނިޔާއެއް ލިބިފައިހުންނަ ފަހަރު ގިނަކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަނިޔާ ލިުބނީ ކިހިނެއްކަން އެނގޭނެގޮތެއް 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކުންނެތްކަން ހާދިސާ ރިޕޯޓުތަ

 މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ަބއެއް ކެއަރވޯކަރުން )ބަލިމީހުން  ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ .17

އެގޮތުން ަބލި މީހުންނާ ދިމާލަށް ޭބއަދަބީ، ހަޑިހުތުރު    ،ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން( ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގާކަމާއި

އް ބަހައްޓާކަމަށް މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި  ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރާކަމަށާއި، ަބލި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި އަނިޔާވެރިގޮތަށް ޢަމަލުތަ

 އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، މަރުކަޒުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

ަބލިމީހުން .18 އެހެން  ަބލިމީހުން  ަބއެއް  ފަރުވާހޯދަމުންދާ  މަރުކަޒުން  މީހުންގެ  ބޭނުންވާ  ޖިންސީ  ޚާއްސައެހީއަށް  ނަށް 

ޒިޔާރަތުގައި   ކުރި  ވޯޑުތަކަށް  ކޮމިޝަނުން  މަޢުލޫމާތުންނާއި  ލިިބފައިވާ  ފަރާތުން  ބަލިމީހުންގެ  ފުރައްސާރަކުރާކަން 

ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ަބލިމީހުންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ ބަލިމީހަކު މަރުކަޒުގައި އުޅޭކަމާއި، އެ  

ނަމަވެސް   އޮފީހަށްވެސް އަންގާފައިވީމަރުކަޒުގެ  ރާރުކޮށް ނަސޭހަތްދީފައިވާކަމާ އަދި މި ަބލިމީހާގެ ވާހަކަ  ބަލިމީހާއަށް ތަކު

 މަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.މިކަމަށް އެކަށޭނަ ޙައްލެއް ލިިބފައިނުވާކަ
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ލާއިންސާ .19 ހިނގާ  ދޭތެރޭގައި  ބަލިމީހުންނާއި  ހޯދަމުންދާ  ފަރުވާ  ކުރާ މަރުކަޒުން  ަބލިމީހުން  ގުޅޭގޮތުން  ޢަމަލުތަކާ  ނީ 

ލިޔެކިއުމުން ފެންނަން    ޝަކުވާތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަރުކަޒުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް

 ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރ  5.3.8

)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން    32/2015ޤާނޫނު ނަންަބރު    ،ސެންޓަރަކީރީއިންޓަގްރޭޝަން  ނޭޝަނަލް   .1

ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމްއާ ގުޅުންހުރި ޢަމަލުތައް  ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް މަގުފަހިވާނެހެންކުރާ ޢަމަލުތައް

އެފަދަ ތުހުމަތުކުރެވޭ   ،ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ހަރަކާތްތަކުން އާންމު

 ސެންޓަރެކެވެ. ކޮށްފައިވާހިންމަފުށީގައި ޤާއިމުކުރަމު ފަރާތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ެބލެހެއްޓުމަށް ކ.

އެކަހެރިކޮށް ބަންދުކުރުމަށް އެކަކުގެ ޖާގައިގެ ހުރިސެންޓަރުރީއިންޓަގްރޭޝަން  ނޭޝަނަލް   .2   6  ގެ "ްބލޮކް ޖޭ" ގައި 

ފާޚާނާތެރޭގައި   6)ހައެއް(   މިހެންކަމުން،  ހަރުކޮށްފައިނުވާކަމާއި،  ދޮރެއް  ފާޚާނާގައި  ހުރި  ތެރޭގައި  ގޮޅީގެ  )ހައެއް( 

ހުރެގެން ފެންވަރާއިރު، ގޮޅި ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް، ފެންވަރަން ހުންނަ ފަރާތް ފެނުމުގެ ފުރުޞަތު  

  ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ 2022އޮތްކަން 
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އަހުލުވެރި ކުރުމަށާއި  އަށް    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު   .6

 ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް   ހޭލުންތެރިކުރުމަށް 

 

ގައި ރާއްޖޭގައި ސިފައިން  ވަނަ މާއްދާ )ތަޢުލީމު ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން( ގެ )ހ(    36ގެ    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

ތަމްރީނުތަމްރީނު މުވައްޒަފުން  ދައުލަތުގެ  ނަފްސާނީ   ކުރުމުގައާއި،  މަރުކަޒުތަކާއި،  ފަރުވާދޭ  ރިހެިބލިޓޭޝަން  ކުރުމުގައާއި 

ބަންދުކުރެ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަނަށް  މަރުކަޒުގައާއި،  މީހުންގެ  ބޭނުންވާ  ޚާއްޞައެހީއަށް  ތަންތަނުގައާއި،  ފަރުވާދޭ  ވޭ  ަބލިތަކަށް 

ތަމްރީނު  ތަންތަނުގައި މުވައްޒަފުން  މުޢާމަލާތުކުރާ  ފަރާތްތަކާ  ހޯދަމުންދާ  ފަރުވާ  މީހުން   ތިޭބ  ަބންދުގައި  ކުރުމުގައާއި، 

ގޮތަކުން   އެއްވެސް  މީހުންނާ  ތިޭބ  ަބންދުގައި  ސުވާލުކުރުމާއި،  މީހުންނާ  ަބއިތިއްަބއިގެން  ަބންދުގައި  ޭބތިއްުބމާއި، 

ކުރުމުގައި ހިންގޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި، އަނިޔާ   ޔަތެއް ހަވާލުކުރެވޭ މީހުން ތަމްރީނުއްލިކުރަންޖެހޭ މަސްއޫމުޢާމަލާތު

އިންސާނީ ކަރާމަތް ގެއްލޭފަދަ އަދަުބ ދިނުމުގެ ނުރަނގަޅު  ،  ކުރުމާއި ރަޙްމުކުޑަ ޢަމަލު ހިންގުމާއި ލާއިންސާނީ ޢަމަލު ހިންގުމާއި

އެކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ،  ވާންވީ ސަަބުބތަކުގެ މައްޗަށާއިއާދައާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، އެކަން މަނާވެގެން

 މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނުގެ ަބއިތައް ހިމެނުމަކީ ލާޒިމުކަމެކެވެ.

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން އަށް    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު   6.1

އަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  މުވައްޒަފުން    ގެކޮމިޝަނު

އި ޤާނޫނީ  އެހީތެރިކަމާއެކު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ވަނީ ާބއްވާފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ތަޙުޤީޤުކުރާ އޮފިސަރުންނާ

އެންޓި )ދޭއް( ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ާބއްވާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި    2  މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 

އަދި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާގުޅޭ ސެޝަންތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން    2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

  ނަންގަވައިދެއްވާފައިވެއެވެ.

 ގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން  ތަކު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ އަށް    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު   6.2

 ސަަބބުތަކަށްޓަކައި  އެކި އިތުރުން ޤައިދީންގެ ފަރާތްތަކާއި ބަންދު  ިބނާކުރުމަށާއި، މުޖުތަމަޢެއް މިނިވަންވެގެންވާ އިން ޓޯޗަރ

 2013 ޤާނޫނު ޓޯޗަރ އެންޓި ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޙައްޤު އެ ފަރާތްތަކަށް ތިޭބ  ަބއިތިއްާބފައި ދަށުގައި ެބލުމުގެ ދައުލަތުގެ

 ަބންދު  ހިނދު، ޤަޫބލުކުރެވޭ ކޮމިޝަނަށް ކަމުގައި މުހިންމުކަމެއް އަހުލުވެރިކުރުމަކީ ފަރާތްތައް ތަންފީޛުކުރާ ޤާނޫނު އަށް
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ކޮމިޝަނުން އަހުލުވެރިކުރު އަށް 2013 ޤާނޫނު ޓޯޗަރ  އެންޓި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ  މަރުކަޒުތަކުގައި މަށް 

ވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ހިންގާފައިވާ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި

 ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ޓޯޗަރ މަނާކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ހިންގާފައިވާ ތަމްރީން   6.3

# 
 ހިންގި ޕްރޮގްރާމް )ތާރީޚް( 

ބައިވެރިންގެ  

 އަދަދު 
 ނަގައިދިން ބައިތައް  މަޤްޞަދު 

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް 

1 

އިން ކަސްޓޯޑިއަލް  3ސެޓްފިކެޓް 

މެނޭޖްމަންޓް އެްނޑް ސެކިއުރިޓީ 
ކޮމިޝަނުން  ކޯހުެގ ބައިެވރިންނަށް 

 7ނަަގއިދެުވނު ސެޝަންސް )
 ( 2022މާރޗް 

36 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އެންޓި  

 ޓޯޗަރއާއި ުގޅޭޮގތުން ހޭލުންތެރިުވން.  

 އިންސާނީ ޚައްޤުތަކުެގ ތަޢާރަފް  
 އެންޓި ޓޯޗަރ ކޮންެވންޝަން  

 އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާޫނނު 

2 

ރިފްރެޝަރ ޓްރައިނިްނގ ފޯރ  

ޕްރިސަްނސް އޮފިސަރުްނނަށް 
ސެޝަން  ކޮމިޝަނުން ަނގައިދިން  

 ( 2021އޮކްޓޯބަރ  19)

18 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އެންޓި  

 ޓޯޗަރއާއި ުގޅޭޮގތުން ހޭލުންތެރިުވން.  

 އިންސާނީ ޚައްޤުތަކުެގ ތަޢާރަފް 

 އެންޓި ޓޯޗަރ ކޮންެވންޝަން 
 އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާޫނނު 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް 

3 

މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްެގ  

ކަސްޓޯޑިއަލް އޮފިސަރުްނނަށް  
 27ޕްރޮްގރާމް )ހިންުގނު ތަމްރީނު 

  2022މާރޗް  02ފެބްރުއަރީ އިން 
ަގއި ކޮމިޝަުނން ނަަގއިދިން އަށް(

 ސެޝަން 

129 

ޓޯޗަރ ޤާނޫނަށް   -އެންޓި
 2އަހުލުެވރިކުރުމާއި، ޤާޫނނުއަސާސީެގ 

ަވނަ ބާބުތަކުަގއިާވ ޙައްޤުތަކާއި އަދި 
 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުެވރިުވން 

 ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  -އެންޓި

 ަވނަ ބާބު  2ެގ ޤާނޫުނއަސާސީ

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުެގ ތަޢާރަފް 

4 
  20ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރޭނިްނގ )

ގައި  (2021އޮކްޓޯބަރ 

   ކޮމިޝަނުން ަނގައިދިން ސެޝަން

90 
ފުލުހުންެގ ަވޒީފާަގއި މަސައްކަތްކުރާ 

ފަރާތްތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް  

 އަހުލުެވރިކުރުން 

 ،ތައާރަފްއިންސާނީ ޙައްޤުތަކުެގ 

 ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުެގ ޢާންމު ޤަރާރު
  ،ޤާނޫުނއަސާސީެގ ދެަވނަ ބާބު

ކޮންެވންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ  

އެންޑް އަދަރ ކުރުއަލް، އިންހިއުމަން  
އޯ ޑީްގޜޭޑިްނގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯ 

 މަންޓް )ކެޓް ކޮންެވންޝަން(، ޝްޕަނި
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އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓް ދަ 

ންސްޓް ޓޯޗަރ  ކޮންެވންޝަން އަގެއި 
އެންޑް އަދަރ ކުރުއަލް، އިންހިއުމަން  

ޑިްނގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯ  ރޭއޯ ޑީގް 
 ޕަނިސްމަންޓް )އޮޕްކެޓް(، 

އަންހެުނންނަށް ކުރެޭވ ތަފާތު 

ކުރުންތައް ަނއްތާލުމާއި ބެހޭ  
 ، ބައިނަލްއަޤްާވމީ މުއާހަދާ )ސީޑޯ(

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުެގ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  

 މުއާހަދާތައް 

 181 ޓޯޗަރ އޮންލައިންކޯސް -އެންޓި 5

ޓޯޗަރ ޤާނޫނަށް   -އެންޓި

 2އަހުލުެވރިކުރުމާއި، ޤާޫނނުއަސާސީެގ 
ަވނަ ބާބުތަކުަގއިާވ ޙައްޤުތަކަށް  

 އަހުލުެވރިުވން 

 ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  -އެންޓި

 ަވނަ ބާބު  2ޤާނޫނުއަސީެގ  

6 
އެން.ޕީ.އެމް  ، ޓޯޗަރ ޤާޫނނު-އެންޓި
ސްޓޭްނޑާރޑް މިނިމަމް ރޫލް  އަދި 

 އަށް އަހުލުވެރި ކުރުުވން 

6 

އެން.ޕީ.އެމްެގ މަޤްސަދުތަކުެގ ތެރެއިން  

ގއ. ިވލިނިގލީ ޕޮލިސް  
ސްޓޭޝަްނގައި މަސައްކަތްކުރާ  

ޓޯޗަރ ޤާޫނނު އަދި -މުަވއްޒަފުން އެންޓި
 އެސް،އެމް،އާރްއަށް އަހުލުވެރިކުރުުވން.

ޓޯޗަރ ޤާޫނނު އަދި  -އެންޓި

 ިނމަމް ރޫލް ސްޓޭންޑާރޑް މި

 ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 

7 

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންެގ  

ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ އެދުމުެގ މަތިން 
ދަށުަގއި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަންތަން  

އިންސްޕެކްޓްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރާ  

  2022ޮގތުެގ މަޢުލޫމާތު ސެޝަން )
 (16ޑިސެމްބަރ 

14 

ދައުލަތުެގ  އެދުމުެގ މަތިން 
ބެލުމުެގ ދަށުގައި މީހުން  

ބައިތިއްބާ ތަްނތަން  

އިންސްޕެކްޓްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރާ  
 ޮގތުެގ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން 

 އިންސްޕެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަާވލުން  -

އިންސްޕެކްޝަން ސުާވލު ކަރުދާސް   -
 އެކުލަާވލުން 

 ރިޕޯޓު އެކުލަާވލާނެ ޮގތް  -

ދިމާާވނެ ދަތިތަކާއި ހައްލުކުރުމަށް   -
 ކުރެިވދާނެ ކަންކަން 

 ކ. ގުރައިދޫ ހޯމްފޯ ޕީޕަލް ވިތް ސްޕެޝިއަލް ނީޑްސް )އެޗްޕީއެސްއެން( 

8 

ކ. ގުރައިދޫ ހޯމްފޯ ޕީޕަލް ިވތް  

ނީޑްސްެގ  ސްޕެޝިއަލް
 ިގހިން ކޮމިޝަނުން ސްޓާފުންނަށް 

 ( 2022މާރޗް  02ސެޝަން )

45 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އެންޓި  

 ޓޯޗަރއާއި ުގޅޭޮގތުން ހޭލުންތެރިުވން.  

 އިންސާނީ ޚައްޤުތަކުެގ ތަޢާރަފް  

 އެންޓި ޓޯޗަރ އޮންލައިން ކޯސް  
 ަވނަ ބާބު  2ޤާނޫުނއަސީެގ 
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 ގއ. ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރު 

9 

އެން.ޕީ.އެމް  ، ޓޯޗަރ ޤާޫނނު-އެންޓި
ސްޓޭްނޑާރޑް މިނިމަމް ރޫލް  އަދި 

މަށް ށް އަހުލުވެރި ކުރުުވއަ
 ކޮމިޝަނުން  

6 

އެން.ޕީ.އެމްެގ މަޤްސަދުތަކުެގ ތެރެއިން  

ގއ. ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން 
ސަރިވސް ސެންޓަރުގައި  

-މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުން އެންޓި
އެސް،އެމް،އާރްއަށް ޓޯޗަރ ޤާނޫނު އަދި 

 އަހުލުެވރިކުރުުވން. 

ޓޯޗަރ ޤާޫނނު އަދި  -އެންޓި

 ސްޓޭންޑާރޑް މިިނމަމް ރޫލް 

 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  

10 

ގައި  ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ 

ދައުލަތުެގ   ޤާއިމްކޮށްފައިާވ 
ހިްނުގނު   ށްސަސާތަކަމުއައް

   (2021ސެޕްޓެމްބަރ  9ސެޝަން )

16 
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ދައުލަތުެގ  

 މުއައްސަސާތައް 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އެންޓި  

ޓޯޗަރއާއި އަދި ޤާނޫނު އަސާސީެގ  
 ދެަވނަ ބާބާއި ުގޅޭޮގތުން ހޭލުންތެރިުވން.   

 

 އެންޓި ޓޯޗަރ އޮންލައިން ކޯސް  6.4

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  13/2013ޤާނޫނު  ޓޯޗަރ  ތެރެއިން،    36(ގެ   2013)އެންޓި  ކަންކަމުގެ  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

  މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބަންދުކޮށް ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތައް ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާތަކުގައި 

މަރުކަޒުތަކު ަބލަހައްޓާ  ަބންދުކޮށް  މީހުން  މުވައްޒަފުންނާއި،  އަހުލުވެރިކޮށް  މަސައްކަތްކުރާ  ޤާނޫނަށް  މި  މުވައްޒަފުން  ގެ 

ފަރުމާކޮށް   ކޯހެއް  އޮންލައިން  ގޮތުން  ފާސްކުރެވިފައެވެ.    2020ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ކޮމިޝަނުން  ވަނީ  ރިޕޯޓުގެ  އަހަރު  މި 

ރ އޮންލައިން  ޓޯޗަ-އެންޓިކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.    މުވައްޒަފުން މި  181މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ    މުއްދަތުގައި

ރަސްމިއްޔާތު ދިނުމުގެ  ސެޓްފިކެޓް  ފަރާތްތަކަށް  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ދުވަހު    26ޖޫން    2021  ،ކޯސް  އޮންލައިންކޮށް  ވަނަ 

 ،އޮފް ޖެންޑަރ  ރީމިނިސްޓްމޯޑިވްސްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަރސް އަދި  މި އޮންލައިން ކޯސް  ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.  

ސޯޝަލް   އެންޑް  މުފެމިލީ  ޒިންމާއަދާކުރާ ވައްސަރވިސަސްގެ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  މީހުން  ދައުލުތުން  ތެރެއިން  ޒަފުންގެ 

 ހަމަޖެހިފައެވެ.ވެސް ޒަފުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ވައްމު

 ޓޯޗަރ މަނާކުރުމަށް ހިންގުނު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް  6.5

ޕްރޮގްރާމެއްގައި ަބއިވެރިވެ    ރާއްޖެ ޓީވީގެވަނަ ދުވަހުގެ    25ޖޫން    2021ޓޯޗަރ ވިކްޓިމްސްއަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން  

 ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.  
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 މަސައްކަތްތައް ކުރާ  ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާ ތަކުން  ތަންފީޒުކުރުމަށް    13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު     .7

 

 ތަޢުލީމު ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާ ތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް    7.1

މުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި އެންމެހާ ލިޔެކިއުންތައް ހިއްސާކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިންގާފައިވާ ތަޢުލީމު ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރު  36ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  -އެންޓި
ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައި    އިދާރާތަކުންގުޅުންހުރި އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް ަބއެއް   ،ކަމާެބހޭ މުއައްސަސާތަކުގައި އެދިފައިވީނަމަވެސް، ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަންތައް ފިޔަވައި

 .  މި މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ފޯރުކޮށްފީދައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ. ނުވެއެވެ

 ތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާ ތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ތަޢުލީމު ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަ

 ނަގައިދިން ބައިތައް 
 ގެ އަދަދު ން ބައިވެރި 

 #  ހިންގި ޕްރޮގްރާމް  މަޤްޞަދު 
 އ  ފ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

- 113 27 

ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް،  ޤާނޫނުތަކާއި
އެ   މާހައުލުގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  މަސައްކަތު 

ގޮތެއްގައި  ފުރިހަމަ  ޢެންމެ  ބޭނުން 
 މަށް ާބރުއެޅުމުގެ ގޮތުންބޭނުންކުރު

ކުރާ  :  2022ފެްބރުއަރީ    17 މަސައްކަތް  ޖަލުގައި  މާފުށީ 
ދުވަހުގެ    03ހިންގުނު  ހުރިހާ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން  

 ޓްރޭނިންގ.  
 

1 

މިނިމަމް ސްޓޭންޑަޑް ފޯ ޔުނައިނެޓް ނޭޝަންސް  
ޕްރިޒަނަސް  ދަ   އޮފް  ދަ   –ޓްރީޓްމަންޓް 

 ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް
 ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް  20

މޯލްޑިވްސް  2022މާރިޗު    16 އާއި  ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ   :
ޕްރޮގްރާމް  ރިފްރެޝަރ  ގުޅިގެން  ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

 މާފުށި ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ 
2 
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 - 30 ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް

ހޯމްއެފެއާޒް،  2022  މާރިޗު  20 އޮފް  މިނިސްޓްރީ   :
ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  ސަރވިސް،  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް 
އަދި  އޮފީސް  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޚިދުމަތް، 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ގެ މުވައްޒަފުންނަށް  

 ޕްރޮގްރާމް ޓްރޭނިންގދުވަހުގެ  5ހިންގި 

3 

ދަ "ޔޫއެންގެ   ފޯ  ސްޓޭންޑަޑް  މިނިމަމް 
ދަ ނެލްސަން   – ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަސް  

- މަންޑޭލާ ރޫލްސް” އަށް އަޙުލުވެރިކޮށް، ކޯވިޑް
ސަަބުބން    19 ފެތުރުމުގެ  ަބލިތައް  ފަދަ 

ގޮންޖެހުންތަކަށް   މައްސަލަތަކާއި  ދިމާވެދާނެ 
 ތައްޔާރުވެ، އެކަންކަން ޙައްލުކުރާނެ އުކުޅުތައް

- - 

ދަ މި"ޔޫއެންގެ   ފޯ  ސްޓޭންޑަޑް  ނިމަމް 
ޕްރިޒަނަސް   އޮފް  ދަ    –ޓްރީޓްމަންޓް 

އަށް  ރޫލްސް”  މަންޑޭލާ  ނެލްސަން 
ކޯވިޑް ބަލިތައް    19-އަޙުލުވެރިކޮށް،  ފަދަ 

ދިމާވެދާނެ  ސަަބުބން  ފެތުރުމުގެ 
ގޮންޖެހުންތަކަށް   މައްސަލަތަކާއި 
ޙައްލުކުރާނެ  އެކަންކަން  ތައްޔާރުވެ، 

 ދަސްކޮށްދިނުން އުކުޅުތައް

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 2022މާރިޗު    02 : މޯލްޑިވްސް 
ޕްރިސަން   ސްރީލަންކާގެ  އޮފިސަރުންނާއި  ޕްރިސަން  ގެ 

ދަ  "ޔޫއެންގެ  އޮފިސަރުން   ފޯ  ސްޓޭންޑަޑް  މިނިމަމް 
ޕްރިޒަނަސް   އޮފް  މަންޑޭލާ    –ޓްރީޓްމަންޓް  ނެލްސަން  ދަ 

ކޯވިޑް އަޙުލުވެރިކޮށް،  އަށް  ަބލިތައް   19-ރޫލްސް”  ފަދަ 
މައްސަލަތަކާއި ފެތުރުމު ދިމާވެދާނެ  ސަަބުބން  ގެ 

ޙައްލުކުރާނެ   އެކަންކަން  ތައްޔާރުވެ،  ގޮންޖެހުންތަކަށް 
 އުކުޅުތައް 

4 

"ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް 
ރޫލްސް ފޯރ ދަ ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނާސް  

 )ދަ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް( 

 ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް  20

: "ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަޑް މިނިމަމް    2022މެއި    19
)ދަ ނެލްސަން   ްޕރިޒަނާސް  އޮފް  ޓްރީޓްމަންޓް  ދަ  ރޫލްސް ފޯރ 

ރިފްރެޝަރ  މަން ްޕރޮގްރާމްގެ  ޓްރޭނިންގ  ރޫލްސް(  ޑޭލާ 
ްޕރޮގްރާމެއް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ްޕރިސަން  

 އޮފިސަރުންނަށް ހިންގިފައިވެއެވެ.  

5 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 

)އެންޓި   13/2013ސެމިނަރ ތަކުގައި ޤާނޫނު ނަންަބރު   ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައާއި، ފުލުހުންނަށް ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމް /
ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާނެކަމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ލާޒިމުރާ ގޮތަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން މަޢުލޫމާތު    36( ގެ  2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

 އެ މުއައްސަސާއިން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

 ގްރޭޝަން މޯލްޑިވްސް އިމި 
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 ރޮގްރާމްތަކެއް ހިމެނިފައި ނުވެއެވެ.މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއިން ފޯރުކޯށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނާ ގުޅުންހުރި ތަޢުލީމު އަދި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ޕް

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން  35 އެންޓި ޓޯޗަރއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ޑިއަލް  އިން ކަސްޓީ  III: "ސެޓްފިކެޓް  09މާރިޗު    2022

 "07މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ެބޗް 
1 

 އެންޓި ޓޯޗަރއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 18 އެންޓި ޓޯޗަރއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
"މިޑްލ19ްއޮކްޓޫަބރ    2021 ރިފްރެޝަރ -:  މެނޭޖަރސް 

 " 01ޕްރޮގްރާމް ެބޗް 
2 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޤާނޫނަށް  )ތަޢުލީމު ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން(ގެ )ހ(    ވަނަ މާއްދާ  36ގެ    2013  އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު
 ޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދާކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން މަ

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ 

ކަންކަމާ ގުޅިގެން ސެންޓަރުތަކަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މަޢޫލޫމާތު ދެވިފައިވާކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއިން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ    36ގެ    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  
 އެވެ.ން ހިއްސާކޮށްފައި ނުވެކޮމިޝަނަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. ނަމަވެސް ދެވުނީ ކޮން މަޢުލޫމާތެއް ކަމާއި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ކިތައް މުވައްޒަފުންނަށް ކަ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

)ކުޑަކުދިންގެ  2019\19ޤާނޫނު ނަންަބރު 
 ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 

 ޓީޗަރުން، 1817
ދަރިވަރުން   1023

 365އަދި  
 ެބލެނިވެރިން 

 ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން 
ނަންަބރު   ޙައްޤުތައް   2019\19ޤާނޫނު  )ކުޑަކުދިންގެ 

 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އަހުލުވެރިކުރުން
1 

 2 ން. ކުޑަކުދިން ރިޒިލިއަންޓް ކުރުމަށާއި ުބލީކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތާއި ހަރަކާތްތަކެއް ސިލަަބސް އަދި ފޮތްތަކުގައި ހިމެނު

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 
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 .ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅިގެން ވަކި ޚާއްޞަ ކަމެއް ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ވަނީ މާއުލޫމާތު ދީފައެވެ 36ގެ  2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 

 ދިވެހިރާއްޖޭ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 
 1 އްދާގައި ގުޅުންހުޅި ަބއިތައް ކިޔަވައިދެވިފައި ވެއެވެ. "އެލް'އެލް.ީބ" ކިޔަވާ ދަރިންވަރުންނަށް 'ހިއުމަން ރައިޓްސް ލޯ" މާ

 2 "އެލް'އެލް.ީބ" ކިޔަވާ ދަރިންވަރުންނަށް 'ކްރިމިނަލް ލޯ" މާއްދާގައި ގުޅުންހުޅި ަބއިތައް ކިޔަވައިދެވިފައި ވެއެވެ.
ކިޔެވި ދަރިވަރުންނާއި "ެބޗެލަރސް އޮފް ޓީޗިންގ ސެކަންޑަރީ" ކޯހުގައި ސޯޝިއޮލޮޖީ އޮފް 'ެބޗެލަރސް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިމަރީ' ކޯހުގައި ސޯޝަލް ސްޓަޑީސް މޮޑިއުލް 

 އެޑިޔުކޭޝަން ކިޔެވި ދަރިވަރުންނަށް ގުޅުންހުރި ަބއިތައް ކިޔަވައިދެވިފައިވއެވެ.
3 

ވަ ވިތް  'ވޯކިންގ  އަދި  ވޯކް'  ސޯޝަލް  ޓު  "އިންޓްރޮޑަކްޝަން  ކޯހުގެ  ވޯކް"  ސޯޝަލް  އޮފް   ަބއިތައް "ެބޗެލަރސް  ގުޅުންހުރި  މާއްދާގައި  ދެ  މި  ގްރޫޕްސް"  ލްނަރަަބލް 
 ކިޔަވައިދެވިފައިވެއެވެ.

4 

، އަދި އެހެނިހެން އަނިޔާއާއި "އެޑްވާންސްޑް ސަރޓިފިކެޓް އިން ނަރސިންގ"، "ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ" އަދި ެބޗެލަރ އޮފް ނަރސިންގގެ ކަރިކިއުލަމްގައި ގެވެށި އަނިޔާ
 ހުރި ޤާނޫނުތަކާެބހެ ަބއިތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އެކަންކަމާ ގުޅުން

5 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ 

 1 ެބޗެލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން އިސްލާމް

 2 އިމާމްޝިޕް ެބޗެލަރ އޮފް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް  ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެނޑަރ އީކުއަލިޓީ
އެންޑް   އިސްލާމް  އިން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަންސް
 3 މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ލީޑަރޝިޕް 

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް އެތިކްސް އިން ތަ 
 ޤުރްއާން

 4 ެބޗެލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް

 5 މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕެރެޓިވް ލޯސް  އިން އިސްލާމްހިއުމަން ރައިޓްސް 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
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ޢުލޫމާތު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ލާޒިމުރާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ހަރަކާތެއް އަދި މަސައްކަތެއްވެސް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝުން މަ 36ގެ  2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 
 ދީފައިވެއެވެ.

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
 ދަށުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 

ތު  މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައި ނުވާކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން މަޢުލޫމާވަނަ  36ގެ  2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 
 ދީފައިވެއެވެ.

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް 

އި ޓޯޗަރ ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ސިފައިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ކޯސްތަކާއި، ތަމްރީންތަކާއި، އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގަ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްއިން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ފެތުރުމަށް ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އެޓަރނީ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން    36ގެ    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ.
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

ވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ާބއްވާ ހުރިހާ ވަރކްޝޮޕްތަކުގައާއި، އެ އޮފީހަށް އަލަށް ގުޅިވަޑައިގަންނަޖިނާޢީ ޮބޑެތި ކުށްތަކާ ެބހޭ މަޢޫލޫމާތު ދިނުމަށް،  
އިންހަ އެޭބފުޅުންނަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރއަކަށްވެސް  އެން  އުސްކޮންމެ  ކޮަބއިކަމާއި،  ޢަމަލަކީ  ޓޯޗަރގެ  ތެރެއިން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ޤާނޫނު  އިންޑަކްޝަން  ޓޯޗަރ  ަބޔާންކުރާ    2013ޓި  ގައި 

 މެނުއަލްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  އުސޫލުތަކަށް ކިޔަވައިދެވި ސާފުކޮށްދެވޭކަމަށާއި، މިާބވަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތާެބހޭ ތަފްޞީލުތައް އެ އޮފީހުގެ
 ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  

އި ނުވާކަމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ގުޅިގެން ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ޖިޑިޝަލް އެކަޑަމީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަ  36ގެ    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  
 ތުދީފައިވެއެވެ.ން މަޢުލޫމާނުޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ

 ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 
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 ނުވެއެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ހިއްސާކޮށްފައެއް  36ގެ  2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 
 

 

 ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާ ތަކުން   7.2

ސަމާލުކަމަށް އައުމާއެކު  ސަލަތައް ފާހަގަވުމާއެކު ނުވަތަ  ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭ މައް 

ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން ދާއިރު ވެސް ނުވަތަ އެ މުއައްސަސާތަކުގެ  ަބއެއް މުއައްސަސާތަކުން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ަބއެއް މުއައްސަސާތަކުން އެފަދަ މައްސަލަތައް  

މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވަނީ   މައްސަލަތަކުގެ ކަންކަން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާނުކުރާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެފަދަ  ސަމާލުކަމަށް އެމައްސަލަތައް އައިސްފައިވާއިރުވެސް އެ

ން ފޮނުވާފައިވާ ކާ ގުޅިގެން އެމުއައްސަސާތަކުއެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މުއައްސަތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުންނާއި  

ހުރި މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަށް މަޢުލޫމާތު ތަކުގެ ޒަރީއާއިންނެވެ. މިގޮތުން މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި މުއައްސަސާތަކުން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޓޯޗަރއާ ގުޅުން 

 ލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓޯޗަރއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފުސީލު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ. މުއައްސަސާތަކުން ހޯދިފައިވާ މަޢު

 ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ( 2013)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު   13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 ގުޅުންހުރި މާއްދާ  މައްސަލަ 
މުއައްސަސާއަށް ލިބުނު  

 ތާރީޚް 
ކޮމިޝަނަށް  

 ތާރީޚް   ހިއްސާކުރި 
   ހިއްސާކުރި މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓޯޗަރއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް   ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އަށް    2022އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓު  

 ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 
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ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން   ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލްދުވަހު  ވަނަ    12ޖޫން    2021

  ގައިދީއަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ކ. މާފުށި ޖަލުގެ
 2022ޖޫން  15 2021ޖޫން  14 މާއްދީ އަނިޔާ 13

ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން   ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލްދުވަހު  ވަނަ    12ޖޫން    2021

  ގައިދީއަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ކ. މާފުށި ޖަލުގެ
 2022ޖޫން  15 2021ނޮވެމްަބރ  16 މާއްދީ އަނިޔާ 13

 ވަދެ  ގެ ގެއަކަށް ފުލުހުންވަނަ ދުވަހު ކޯޓު އަމުރަކާއި ނުލައި ގއ. ގެމަނަފުށީ  16އޮކްޓޯަބރު    2021

މީހަކު  ށްފާސްކު ހުރި  އެގޭގައި  އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށާއި  އެވަގުތު  ގެންގޮސް  ސްޓޭޝަނަށް  އަދި     ޕޮލިސް 

 ސޮއިކޮށްފައިވާ   ާބރުން ިބރުދައްކައިގެން  އަމިއްލައަށް ލިޔެފައިވާ ަބޔާނެއްގައި ގަދަ  ފުލުހުންަބޔާނެއް ނުދެނީސް  

 މައްސަލަ

13 

14 

 މާއްދީ އަނިޔާ

 ނަފްސާނީ އަނިޔާ
 2022ޖޫން  15 2021ނޮވެމްަބރ  16

ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި ހުރި ގައިދީއަކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މާލެ ގެނެސް ވަނަ ދުވަހު    31ޖުލައި    2021

 ގަޑިއިރު ަބހައްޓާފައި ހުރި މައްސަލަ 24މާލޭ ޖަލުގައި ކާއެއްވެއް ނުދީ 
15 

ރަޙުމްކުޑަ  

ލާއިންސާނީ 

 އިހާނެތި ޢަމަލު 

 2022ޖޫން  15 2021ނޮވެމްަބރ  16

ދިރިއުޅޭ އަމާންހިޔާގައި  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  ވޭމަންޑޫގައި  ދެމެދުގެ   18އަހަރާއި    12އުމުރުން    ތ.  އަހަރާ 

 ޓޭޝަންގެ ފުލުހަކު ޖިސްމާނީ އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށްވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސް  ކުދިންގެ ތެރެއިން ކުއްޖަކަށް ތ.

ސަރވިސްއަށް މަޢުލޫމާތު    ޕްރޮޓެކްޝަން  ދިރިއުޅޭ ކުދިން ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ  ތުހުމަތުކޮށް، އަމާންހިޔާގައި

ކަން އެ  ނަންަބރު    ހިއްސާކޮށްފައިވާތީ  ޤާނޫނު  މައްސަލައިގާ  މި  ެބލިއިރު   2019/19ހިނގައިދިޔަގޮތް 

 2022ޖޫން  15 2022 ޖަނަވަރީ 5 މާއްދީ އަނިޔާ 13
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ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  124ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނުނު( ގެ  ) ގައި 

ހިމެނޭކަމަށް ފެންނާތީ މި މައްސަލަ ަބލައިދިނުން އެދި   ކުށުގެ ރުކުންތަކުގައި ހުރި ކަންކަން މި ހާދިސާގައި

 މައްސަލަ ން ހުށަހަޅާފައިވާއޮފީހު އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ ޗިލްޑްރަންސް

ފައިގައި  އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު އަތާއިކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުގައި ހުރި ިބދޭސީ ފިރިހެނެއް    ދޫނިދޫ

މީހެއް  މިޤައުމުގެއަދި ޞިއްޙީ ފަރުވާއަށް އެދުމުން ތަޅާ އަނިޔާކޮށް އޭނާއަކީ    ިބޑިއަޅުވާފައި ވާކަމަށާއި

 ުބނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަނޫންކަމަށް ުބނެފައި ވާކަމަށް

 2022ޖޫން  15  2022 ޖަނަވަރީ 19 މާއްދީ އަނިޔާ 13

ވަނަ ދުވަހު  31ޖަނަވަރީ  2022މީހަކު ހައްޔަކުރުމުމަށް  ގެ ތުހުމަތުގައިމަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމު

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ހިނގި އޮޕްރޭޝަނެއްގައި ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް  ދިވެހި ފުލުހުން ވެލާނާ

އެކަށީގެންވާ އަދި ގެނައުމުގައި  ލާއިންސާނީ  ރަހުމުކުޑަ،  ޭބނުންކޮށް،  ާބރުގެ  އިތުރަށް   މިންވަރަށްވުރެ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އިހާނެތިކޮށް ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ުބނެ

15 

މްކުޑަ  ރަޙު

ލާއިންސާނީ 

 އިހާނެތި ޢަމަލު 

 2022ޖޫން  15  2022 ވަރީފެުބރު 09

 ދޭތެރޭގައި ދޫނިދޫ ަބންދުގައި ތިިބ ަބއެއް އާ   11:30އާއި    10:30ވަނަ ދުވަހުގެރޭ    7ފެުބރުވަރީ    2022

ދިނުމުގެ ފަރުވާ  ޭބސް  އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ފުލުހުން  ލޮލަށް   ގައިދީންނަށް  ޕެޕަރސްޕްރޭ  ަބދަލުގައި 

  ުބނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަޖަހާފައިވާކަމަށް

 2022ޖޫން  15  2022 ވަރީފެުބރު 14 މާއްދީ އަނިޔާ 13

ވަނަ ނަންަބރުގޮޅިން ސާރޗްކުރުމަށް   2ގެ    6 ގައި ދޫނިދޫ ޖަލު  8:30ވަނަ ދުވަހުގެރޭ    9މޭ    2022

 ޅާ ގައިގާ ތަ  ،ހަރުނުކޮށް ހުރި އިންޓަވިއު ރޫމަށް ވައްދާއޮޅުވާލައި ކެމެރާ   ކަމަށްުބނެ އެހެން ފުލުހުންނަށް
 2022ޖޫން  15 2022މެއި  15 އަނިޔާ މާއްދީ 13
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އަނިޔާކޮށްފައިވާތީ، މި  ސާޖަނޓެއް  ޕޮލިސް  އެކިގޮތް ގޮތަށް  ،ޖަހައި  ފާރާލާ  ،ކަރުގައި ހިފާ  ،އަނިޔާކޮށް

 އްސަލަމަ ޅާފައިވާހުށަހަގައިދީއަކު ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހުރި  މައްސަލަ ަބލައިދިނުމަށް އެދި،

)ގެ  ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  9މާރިޗު    2022  (އިން ނެރެ، ޗެކްކުރުމުގެ މާނާގައ6.2ިވަގުތެއްގައި ދޫނިދޫ ގޮޅި 

ނިއްވުމަށްފަހު އަނިޔާކޮށް  ކޮޓަރީގެ ޮބކި  ފުލުހުން އެ  4ކޮޓަރިއަކަށް ވައްދާ، ކޮޓަރީގެ ކަނަކަށް ގަޅުވައި  

 ވަރަށް ޮބޑެތި އަނިޔާކޮށް، ޖަލުން ލިިބދޭ ހުރިހާ އިނާޔަތެއް މުޢާމަލާތްކޮށް ނަފްސާނީގޮތުންބަހުން    ހަޑިހުތުރު

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ. ގައިދީއަކުުބނެ، ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހުރި  ނިގުޅައިގެންފައިވާކަމަށް

13 

14 

 މާއްދީ އަނިޔާ

 ނަފްސާނީ އަނިޔާ
 2022ޖޫން  15 2022މެއި  15

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

)މަސްއޫލިއްޔަތު   27)އަޅާނުލުމާއި އިހުމާލުވުން(، މާއްދާ    26)އަނިޔާކުރަން އަމުރުކުރުން(، މާއްދާ    25)އެހީތެރިވުމާއި ަބއިވެރިވުން(، މާއްދާ    24ގެ މާއްދާ    2013  އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު

ނިސްޓްރީ އޮފް  ށް މި)ނުވައެއް( މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާކަމަ  9ގުޅުންހުރި    )ކުށުގެ އެހީތެރިކަން( މި މާއްދާތަކުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ   28އަދާނުކުރުން( އަދި މާއްދާ  

މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނާފައި ތަފްސީލީ  ގުޅޭ  ތަކާމާތުގައި މައްސަލަނަމަވެސް، އެމިނިސްޓްރީއިން ފޮނުވި މަޢުލޫޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.  

 ގައި ވާނީ އެދިފައެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއެހެންކަމުން އެ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ތަފްސީލުތައް ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެދި  ނުވެފައެވެ.

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 

ވަނަ މާއްދާ )ނަފްސާނީ އަނިޔާ( ގެ ދަށުން ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ   14ވަނަ މާއްދާ )މާއްދީ އަނިޔާ( އަދި    13ގެ    2013  އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު

އްދާގައި ަބޔާންކުރާ ފަދަ 'ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު' ހިންގާފައިވާނަމަ، އެކަމާ ވަނަ މާ  15އޮފިސަރަކު ހިންގާފައިވާނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތާއި، މި ޤާނޫނުގެ  

 ، )އަޅާނުލުމާއި އިހުމާލުވުން(ވަނަ މާއްދާ    26، ވަނަ މާއްދާ )އަނިޔާކުރަން އަމުރުކުރުން(  25، ވަނަ މާއްދާ )އެހީތެރިވުމާއި ަބއިވެރިވުން(  24  ގެގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު އަދި ޤާނޫނު
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ވަނަ މާއްދާ )ކުށުގެ އެހީތެރިކަން( މި މާއްދާތަކުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން މިމާއްދާތަކުގެ ދަށުން އެއްވެސް   28ވަނަ މާއްދާ )މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރުން( އަދި    27

)އެންޓި    13/2013މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވާނީ ދަންނަވާފައެވެ. އެއާ ގުޅިގެން، 'މި ޚިދުމަތަކީ    މުވައްޒަފަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާނަމަ އެކަމުގެ އެންމެހާ

ޖަވާުބދީފައެވެ. ނަމަވެސް ޤާނޫނު ނަންަބރު    ވަނީޓޯޗަރ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ަބލައި ތަޙްޤީޤްކުރަމުން ގެންދާ މުއައްސަސާއެއް ނޫން"ކަމުގައި ުބނެ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން

ޙުޤީޤުކޮށް އެ ޚިދުމަތުގެ އޮފިސަރުންނަށް  ގެ ހަވާލާދީފައިވާ މާއްދާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓޯޗަރގެ އަމަލު ހިންގުމުގެ ސަަބުބން އެފަދަ މައްސަލަތައް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ތަ  13/2013

 ވެއެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެ މައްސަލަތައްކުގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިމެނުނު ނަމަވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަމާއި، އެ މައްސަލަތަ

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  

)ނަފްސާނީ އަނިޔާ( ގެ ދަށުން ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަނަ މާއްދާ    14ވަނަ މާއްދާ )މާއްދީ އަނިޔާ( އަދި    13ގެ    2013  އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު

މަ، އެކަމާ ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ފަދަ 'ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު' ހިންގާފައިވާނަ  15އޮފިސަރަކު ހިންގާފައިވާނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތާއި، މި ޤާނޫނުގެ  

 ، ވަނަ މާއްދާ )އަޅާނުލުމާއި އިހުމާލުވުން(  26، ވަނަ މާއްދާ )އަނިޔާކުރަން އަމުރުކުރުން(  25، ވަނަ މާއްދާ )އެހީތެރިވުމާއި ަބއިވެރިވުން(  24  ގެގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު އަދި ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާ )ކުށުގެ އެހީތެރިކަން( މި މާއްދާތަކުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން މިމާއްދާތަކުގެ ދަށުން އެއްވެސް   28ވަނަ މާއްދާ )މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރުން( އަދި    27

އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި ވާނީ އެދިފައެވެ. އެއާ ގުޅިގެން  މޯ  މުވައްޒަފަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާނަމަ އެކަމުގެ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް

 27 ،26، 25، 24  ގެ ޤާނޫނުވަނަ މާއްދާގައި ުބނާ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައި ނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިންވަނީ މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ. އަދި    15  އަދި  14  ،13

ގެ    13/2013ޤާނޫނު ނަންަބރު  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅާފައި ނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް  ވަނަ މާއްދާ  28އަދި  

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން  މޯލްޑިވް  އެއްމައްސަލަ  ތަކާއި ގުޅުންހުރިހަވާލާދީފައިވާ މާއްދާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓޯޗަރގެ އަމަލު   ރަމުން ދިޔަކަމާއި، މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި  ތަޙުޤީޤުކުސް 
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ރި މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  އޮފިސަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާކަމާއި، އެމައްސަލައާ ގުޅުންހުރި މަޢޫލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން އެދުމުގެ ކުރިން އެކަމާ ގުޅުންހު

 ވިފައިވެއެވެ.ނުވާކަން ފާހަގަކުރެ ހިއްސާކޮށްފައި ކޮމިޝަނަށް  އިން

 

ދި ތަޙުޤީޤުކުރަމުން  ކޮމިޝަނުން  އެ  މައްސަލަތައް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  އިންޓެގްރިޓީ  މައްސަލައެއް އެ  ނޭޝަނަލް  އެއްވެސް  އެއިން  ޔަނަމަވެސް، 

މައްސަލަ ފިޔަވައި، އެހެން މައްސަލަތަކުގެތެރޭގައި    1ންނަމަވެސް، އެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މި ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެ

އި، ކޮމިޝަނުން ރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތަކާހިމެނެނީ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި، ތަޙުޤީޤު ނިންމާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ

ގެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަންނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން މި ރިޕޯޓަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ ކުރިން  ނިންމާފައިވާ  މައްސަލަތަކެވެ. އަދި  ތަޙްޤީޤް  

  ނީ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.އިސްނަގައިގެން މިހާރު ދަ ސަމާލުކަމަށް އައުމާއެކު މިމައްސަލަ ކޮމިޝަނުން
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 ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  .8

 
 ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް  8.1

މާއްދާގެ )ހ( ގައި 'މި ޤާނޫނުގެ ހިންގަން ފެށުމަށްފަހު    45( ގެ  2013)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު    13/2013ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ ަބޖެޓު އެކުލަވާލާއިރު މިޤާނޫނުގައިވާ ކަންކަން ހިންގުމަށްޓަކައި، އެކަށީގެންވާކަމަށް  

ވަނަ އަހަރާއި    2021އަޅަމުން ގެންދަންވާނެ' ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ޢަދަދެއް ކޮމިޝަނުން އެކަށަ

އިން ކޮމިޝަނަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް    13/2013ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓު ހުށަހެޅުމުގައި ޤާނޫނު ނަންަބރު    2022

އަދި ލިިބފައިވާ ަބޖެޓު ތަންފީޒުކުރުމަށް ވެސް މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓެއް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.  

ގޮންޖެހުންތަކުގެ  ކުރިމަތިވި  ކޮމިޝަނަށް  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  ަބޖެޓު  އަދި  ހުށަހެޅުމުގައި  ަބޖެޓު  މިގޮތުން  ކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

 މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު   13/2013ޖިކް ޕްލޭންގައި، ޤާނޫނު ނަންަބރު  ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލި މިކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓަ  2022

މިކޮމިޝަނަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ވަކި ސްޓްރެޓަޖިކް    މާއްދާގެ )ހ( ގައި  45( ގެ  2013

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭންގައި   2022އޭރިއާއެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން  

ފޯކަސް އެއްގެ ދަށުން  އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  އެންޓި ޓޯޗަރގެ މަސައްކަތްތައް ވަކި 

 ވަކިކުރެވޭނެހެން ވާނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

 ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ނެތުން   ބަޖެޓް   އެކަށީގެންވާވަރަށް   އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާތައް   ޤާނޫނީ   ކޮމިޝަނުގެ  8.1.1

އެއްފަދައިން   އަހަރުތަކެކޭވެސް  ަބޖެޓް  2022އެހެން  އަހަރުގެ  އިން ވަނަ  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތައްޔާރުކުރުމަށް   

ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފައި  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓް    ،ސީލިންގއެއް ކަނޑައެޅުމުން

ރުމަށް އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓު  އިން ކޮމިޝަނަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކު  13/2013އަދި ޤާނޫނު ނަންަބރު    ނުވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ަބޖެޓް ސީލިންގ އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށްއެދި މިނިސްޓްރީ   2022ކޮމިޝަނަށް  ، ލިިބފައި ނުވާތީ

ަބއްދަލުކޮށް ފިނޭންސާއެކު  ކުރުމަށް  ، އޮފް  ޙައްލު  ދަތިކަން  މުވައްޒަފުންގެ  ސެކްޝަނުގެ  މުވައްޒަފުން   6އެންޓިޓޯޗަރ 

ޭބނުންވާނެ   މިކަމަށް  ދެންނެވުމުން  ޭބނުންވާނެކަމަށް  ަބޖެޓަށް    ރ1,573,600.00އިތުރުކުރުމަށް 

    އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.  
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އެ  ،މީގެއިތުރުން އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާތައް  ގާނޫނީ  ދިމާވާ ކޮމިޝަނުގެ  ކޮމިޝަނަށް  ސަަބުބން،  ނުލިުބމުގެ  ަބޖެޓު  ކަށޭނަ 

އިން    CA/57/2021/82-168ގައި    2021ނޮވެމްަބރ    29ގޮންޖެހުންތައް   ސިޓީ  މަޖިލީހުގެ ނަންަބރު  ރައްޔިތުންގެ 

ހިމަނަ ހަރަކާތްތައް  ހުރިހާ  ރާވާފައިވާ  ހިންގަން  ކޮމިޝަނުން  އިތުރުން  މީގެ  ގެނެސްފައެވެ.  ވަނީ   ، އިގެންސަމާލުކަމަށް 

ތައްޔާރުކޮށް  2022ކޮމިޝަނަށް   ަބޖެޓު  ޭބނުންވާ  އަހަރަށް  އިން    ،ވަނަ  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރި  އަދި  ަބޖެޓާއި  މި 

އެޗްއާރްސީއެމްއަށް ދެއްވާފައިވާ ަބޖެޓު ގައި ހުރި ތަފާތުތައް އެނގޭނޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި ކޮމިޝަނުގެ ކަންޮބޑުވުންތައްވެސް  

 އި ވާނެއެވެ.މި ސިޓީގައި ހިމަނާފަ

 2021ކޮމިޝަނުން  ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކަށް  ކޮމިޝަނަށް ލިިބފައިވާ ަބޖެޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  

އެކުލަވާލައި އެ ތާވަލަށް  ޒިޔާރަތްތަކުގެ ތާވަލު    ޒިޔާރަތްތައް ަބޖެޓް ސީލިންގއަށް ފެތޭގޮތަށް  ކުރުމަށް ރާވާފައި ހުރި  ވަނަ އަހަރު

ރިޕޯޓު   އަހަރީ  އެން.ޕީ.އެމްގެ  މީގެއިތުރުން،  ގެނެސްފައިވެއެވެ.  ކުރުމަށް    2020ބަދަލުތައް  ތަރުޖަމާ  ބަހަށް  އިނގިރޭސި 

ހަށް އެން.ޕީ.އެމްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އިނގިރޭސި ަބ  .ތާވަލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް، ލިުބނު ަބޖެޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އުނިކޮށްފައިވެއެވެ

ތަރުޖަމާ ނުކުރެވުމަކީ އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރު ަބއިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެން.ޕީ.އެމް.ގެ  

 . މަސައްކަތްތައްތަކާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު އެކަށިގެންވާގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮންޖެހުން ދިމާވާކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

ނަންބަރު   8.1.2 ދަތުރުތައް    13/2013ޤާނޫނު  މައްސަލަތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ  ހުށަހެޅޭ  ދަށުން ކޮމިޝަނަށް  ގެ 

 ކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް 

މިނިސްޓްރީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދިނުމަށް   އެލަވަންސް  ދަތުރު   D2/CIR/2018/24-13ފިނޭންސްގެ  އޮފް  ޕްރޮސީޖަރއަށް 

 ، މަނާކޮށް  ހަވާލުކުރުން  ފައިސާ  ނަގުދު  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ދަތުރު  ،ގުޅިގެން  ަބދަލުތަކާ  ގެނެސްފައިވާ  ސާކިއުލާއިން  ނަންަބރު

ދިގުވުމުގެ    ވަގުތު  ހޭދަވާ  ހަމަޖެއްސުމުން އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް  ގޮތަށް  ޖަމާވާ  އެލަވަންސް  އެކައުންޓަށް   ަބއިވެރިންގެ  ދަތުރުގެ

ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް   13/2013ނަންަބރު  ސަަބުބން، ޤާނޫނު  

ދަތުރުތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ޚަރަދު    ކުއްލިގޮތުގައި ކުރަންޖެހޭ  ހާއްސަކޮށް  ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއެވެ. ވަކިން

ގައި   2022އޮކްޓޯަބރ    13ކުރުމަށްފަހު ރިއެންަބރސް ކުރަންޖެހެއެވެ. މިކަންކަމަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި  

168-CA/13/2021/34 ީފިނޭންސްގައި އެދިފައިވާނެއެވެ. އޮފް ނަންަބރު ސިޓީ އިން މިނިސްޓްރ  

ސަރކިއުލަރގައި ނަންަބރު    B3/CIR/2022/16-13  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީވަނަ އަހަރުގެ    2022ގެ އިތުރުން  މީ

ޤާނޫނު  ދަތުރުތައް ކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް،  ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަންގައި،  
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ކުރަންޖެހޭ ކުއްލި ދަތުރުތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން    13/2013ނަންަބރު  

ގައި   2022ޖޫން    20އެހެންކަމުން، މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް    ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއެވެ.ހުއްދަ ހޯދައިގެން ދަތުރު ކުރުމަށް  

168-CA/13/2022/33    ިކޮމިޝަނުން ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ނަންަބރު ސިޓީއިން މ

 ހުއްދައާއި ނުލައި ދަތުރު ކުރުމަށް ހުއްދަދެއްވުމަށް އެދިފައިވާނެއެވެ. 

ގައި ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ހުރި    13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު   8.1.3

 ގޮންޖެހުންތައް 

 ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރުމަށް  މަރާމާތެއް  އެއްވެސް  ނުވަތަ  ގަތުމަށް  މުދަލެއް  ހަރު  އެއްވެސް  މަތީގެ  ރުފިޔާއިން  5000

 B/CIR/2020/48-13ނަންަބރު    ސާކިއުލަރ  ފިނޭންސްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަންގައި  ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް  ހުއްދަ

 ގޮންޖެހުންތަކާ  ޮބޑެތި  ހޯދުމަށް  ހަރުމުދާތައް  ޭބނުންވާ  އަދާކުރުމަށް   އްޒިންމާތަ  ޤާނޫނީ  ކޮމިޝަނުގެ  ،ނެރެފައިވާތީ

  ކުރިމަސައްކަތުން  ގޮތަށް ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ފިނޭންސްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ،އެގޮތުން  ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.

 ، ަބޖެޓު  ކަނޑައެޅި  ކުރުމަށް  ކަންކަން  މި  ދެއްވިނަމަވެސް  ފިނޭންސްއިން ހުއްދަމިނިސްޓްރީ އޮފް    ހޯދުމަށް  ހަރުމުދާ  ަބއެއް

 އުނިކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ވަނީ މިނިސްޓްރީން އަހަރުގައި އެ  ވަނަ 2021

ަބޖެޓުން މިނިސްޓްރީކޮމިޝަނު ވަނަ އަހަރުގެ    2021 ަބޖެޓަށް ކޮމިޝަންގެ  ފައިސާ    އުނިކުރެއްވި  ފިނޭންސްއިން  އޮފް  ގެ 

ަބޖެޓް އިތުރުކޮށްދެއްވުން އެދި  އިތުރުކޮށްދެއްވުންއެދި  އަނުބރާ  10  އަދި ހުއްދަދެއްވާފައިވާ އެސެޓްތައް ގަތުމަށް ބޭނުންވާ 

ނަމަވެސް،   ފިނޭންސްގައި އެދިފައިވާނެއެވެ.  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ސިޓީއިންރު  ނަންަބ  CA/13/2022/6-168ގައި    2022މާރިޗް  

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ޖަވާުބދީފައިވެއެވެ. ކަމަށް ުބނެ  ނެތް އިތުރުކޮށްދެވެން  ފައިސާ ށްަބޖެޓަ ކޮމިޝަނުގެ މި

 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ސާބިތުކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް އަދި    8.2

 ހައްލު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް 

ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް އެ   (2013)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  2013/13ނަންަބރު ޤާނޫނު 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަޔަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމުމަށް، މި ޤާނޫނުގެ   3ފެށިގެން    މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ދުވަހުން

ލާޒިމް ކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ކޮމިޝަނަށް  18

ޤާނޫނުގައި   ތަޙްޤީޤުކޮށް،  ގޮތެއްގައި  އެދެވޭ  އެންމެ  މައްސަލަތައް  މިފަދަ  ދިއުމަކީ  ކުރިމަތިވަމުން  ދަތިތައް  އަންނަނިވި 

  ސަަބުބތަކެވެ. ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނަށް ދަތިވާ 
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 ހޯދުމަށް ދަތިވުން މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި   8.2.1

ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޓޯޗަރގެ ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން   2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

ބުނުން ފިޔަވައި ކަމެއް ހިނގިކަން އެނގެން އެކަން ހިނގިތަން ފެނުނު ހެކިން ނެތުމާއި، ލިޔެކި ،ުބނާ  ޔުންތަކުން އެފަދަ 

އެއްގޮތަށް  ނެތުމާއި،   ޕްރޮޓޮކޮލާ  ރިޕޯޓުއިސްތަމްުބލް  ރިޕޯޓު(  މެޑިކަލް  ލީގަލް  ނުހުރުމާއިތަ)މެޑިކޯ  ފުރިހަމަކޮށްފައި  ،  އް 

ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިނގުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ  ަބއެއް މައްސަލަތަކުގައި    ހިމަނާފައި ނުހުރުމާއި،  ންޑޮކްޓަރގެ އޮޕީނިއަ

މިގޮތުން، ަބއެއް މައްސަލަތަކުގައި ހާދިސާ ހިނގާތާ އަހަރުދުވަސް ފަހުން  ހުށަހެޅުމާދެމެދު ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވުމާއި،  

މުގެ އިތުރުން މައްސަލަ އިންކާރުކުރުކުރިކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އެކަން ކުރިކަމަށް  ޓޯޗަރ  ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި،  

ސަަބުބން ނެތުމުގެ  ހެކި  އެކަށީގެންވާ  ސާިބތުކުރުމަށް  މިންގަނޑުން  ދަތިވެއެވެ.    ޖިނާއީ  ސާިބތުކުރަން  ހެކި މައްސަލަތައް 

ނގިތަނަށް  ހާދިސާ ހި  ،ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިޭބ ހިސާުބން ފެށިގެންކުރުމަށްޓަކައި،  އްލުހަ ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް    ހޯދުމަށް

ކުރުމާއިއަވަހަކަށް    އެންމެ  ވީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް  އެކްސްޕަރޓް( އޮޕީނިއަން ގޮސް ހެކި  މާހިރެއްގެ )މެޑިކަލް  ، ޞިއްޙީ 

މުއައްސަސާތަކާ   ކަމާގުޅުންހުރި  ހޯދުމާއި،  މަޝްވަރާ  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ހޯދުމާއި،  ލަފާ  ޤާނޫނީ  ހޯދުމާއި، 

ކޮމިޝަންގެ  ހިއުމަން  ަބއްދަލުކުރުމާއި،   ޤާނޫނުގެ    26ޤާނޫނުގެ  ރައިޓްސް  ޓޯޗަރ  އެންޓި  އަދި  މާއްދާ    ވަނަ   44ވަނަ 

ވީޑިއޯ އެނަލިސިސް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ   ،މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓު ހެއްދުމާއި ،މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި

 ރިޢާޔަތްކުރެވެއެވެ.މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމުގައި  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް  ،ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަކަށާއިއިތުރުން 
 

 ނެތުން    ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ޖަލުތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ގާއިމުކުރެވިފައި  8.2.2

، ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ނެތުމުން ވީޑިއޯ ފޫޓޭޖް ލިެބން ނެތުމާއި  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ޖަލުތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ގާއިމުކުރެވިފައި

ަބއެއް މައްސަލަތަކުގައި ރެކޯޑިންގ  ،  ކެމެރާ ހުންނަ މަރުކަޒުތަކުގައިވެސް ރެކޯޑިންގ ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތު ކުރުވުމުން

( Blind spotނުލިުބމާއި އަދި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި ހުންނައިރު ަބއެއް ސަރަހައްދުތައް ކެމެރާއަށް ނާރާގޮތަށް )

ގޮތުން، ކަމާ ގުޅުންހުރި   ހޯދުމުގެ   މުން އެތަންތަނުގައި ހިނގާނުހިނގާ ކަންތައްތައް ހޯދުމަށް ދަތިވެއެވެ. މިކަމަށް ޙައްލުހުރު

އިދާރާގެ   އެ  ަބލައި  އެކަންކަން  ޒިޔާރަތްތަކުގައި  ކުރާ  ހުށައެޅުމާއި،  ހުށަހެޅުން  ަބއްދަލުކުރުމާއި،  މުއައްސަސާތަކާ 

ގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ަބއިތިއްާބ އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު  ސްފައިވާނެއެވެ.ގެނެއިސްފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް  

 ެބލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ަބއިތިއްާބ ތަންތަނުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ހަރުކުރުމާށް  ގެ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  ތަންތަނާއި

 ކޮމިޝަންގެ އެންގުމާ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ގާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން      ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާނެއެވެ.  2021

ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ދީފައިވާ ޖަވުާބގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާތަކަކީ  
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ެބލެހެއްޓުމަކީ   ސިސްޓަމްތައް  އެ  އެގޮތަށް  ސިސްޓަމްތަކެއްކަމަށާއި،  ބޭނުންކުރަމުންދާ  ވަކިވަކިން  ޔުނިޓްތަކުގައި  އެކިއެކި 

ރު ސީ.ސީ.ޓީގެ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ެބހެއްޓެނީ ވަރަށް ކުރުމުއްދަތަކަށް ކަމަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ.  ދަތިކަމެއް ކަމަށާއި، މިހާ

އަދި ޖަލުގެ ސަރަހައްދު ޮބޑުވެފައި، ރަނގަޅުފެންވަރެއްގެ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ނެޓްވޯކެއް ޤާއިމުވެފައި ނެތްކަމަށާއި، އެފަދަ ނެޓްވޯކެއް 

 ޭބކަމަށް ވެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަބޖެޓު ނުލި

ޕްރޮޖެކްޓެއް   ހަރުކުރުމުގެ  ކެމެރާ  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ޖަވާުބގައި،  ދީފައިވާ  ޚިދުމަތުން  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  ގުޅިގެން  މިކަމާ 

ބަހާލައިގެން ކަމަށާ އެކިއެކި މަރުޙަލާތަކަށް  ކުރަނީ  އެކަން  ކުރަމުން ދާއިރު  ހިންގަމުންދާކަމަށާއި،  އި، މިގޮތަށް މަސައްކަތް 

ހަރުކުރުމަށް ކަމަށާއި،   އިސްކަން ދެނީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމާތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެންމެ މުހިންމު ތަންތަނުގައި ކެމެރާ

 ަބޖެޓު ލިޭބ މިންވަރަކުން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. 
 

 ވަރަށްވުރެ ކުރުވުން   ށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އެކަށީގެންވާ މައްސަލަ ނިންމުމަ  8.2.3

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތަކީ ަބއެއް    2013މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ނިންމުމަށް އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު    3

ނޫން މުއްދަތެއް  އެކަށީގެންވާ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ަބއެއް  މައްސަލަތަކުގައި  މިގޮތުން  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ލަތްތަކުގައި ޙާކަން 

ލަސްވުމާއި،   ނުލިިބ  މަޢުލޫމާތު  އެއްާބރުލުން  މުއައްސަސާތަކުން  ތަޙުޤީޤަށް  ފަރާތްތަކުން  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްސަލަތަކުގައި 

ހުށަނުލިުބމާއި،   މައްސަލަ  ދޫކޮށްލުމަށްފަހު  މީހާ  ހުންނަ  ަބންދުގައި  މައްސަލަތަކުގައި  އެކަށީގެންވާ ަބއެއް  ފަރާތުން  ހަޅާ 

އި، ަބއެއް މައްސަލަތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ަބޔާންތައް ނަގަންޖެހޭއިރު އެހުރިހައި ަބޔާންތައް އެއްާބރުލުން ތަޙްޤީޤަށް ނުލިުބމާ

ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ނިންމުމަށް ދަތިވެއެވެ. މިކަމަށް    ތާވަލުކޮށް ހޯދުމުގެ   އްލުޙަމި ޤާނޫނުގައި 

ޤާނޫނު   ޓޯޗަރ  އެންޓި  ކުރުމަށް  ގައި    2013ގޮތުން،  ފުރިހަމަ  އިތުރުކުރުމަށް  ތަޙްޤީޤް  މުއްދަތު   ޙު އިޞްލާަބޔާންކުރާ 

 ޅައި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާނެއެވެ. ހުށަހަ
 

 ތަފުސީލު މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވުން  މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުތަކުގައި   8.2.4

ޤާނޫނު   ޓޯޗަރ  މައްސަލަތައް    20ގެ    2013އެންޓި  އަނިޔާގެ  ރިޕޯޓަކީ  ލީގަލް  މެޑިކޯ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 މުހިއްމު  ވާއިރު، ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ ސާިބތުކުރުމަށް ޭބނުންވާ  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ާބރުލިިބދޭ ހެއްކެއްކަމަށް

ލު މަޢުލޫމާތު މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުތަކުގައި ހިމަނާފައި ނުހުންނަކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ދިމާވާ  ޞީތަފް

ސަަބެބއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ، ގިނަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިއްަބވާ ޑޮކްޓަރުން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  
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ގުޅޭ    ހެދުމާއަހުލުވެރިނުވުމާއި، މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓު  އަދި އިސްތަމްުބލް ޕްރޮޓޮކޯލަށްވަނަ މާއްދާގެ )ނ(    20ގެ    2013

 ނެތުމެވެ.  މަޢުލޫމާތު އެފަރާތްތަކަށް ލިިބފައި 

މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުގެ    ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމާއެކު ނުވަތަ އެފަދަ ދަށުން  ގެ   2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ،    މައްސަލައިގައި އަނިޔާލިބުނުކަމަށް ުބނާ ފަރާތް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް،  ސަމާލުކަމަށް އަންނަ ހިނދު

 ޤާނޫނީ އެންގުންދަނީ  ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު އަދި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ލީ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓެއް ހެއްދުމަށް  ޞީތަފް

ޭބއްވި  ވަނަ    2021ނުވަމުންނެވެ. އަދި  ފޮ ގައި  ސިމްޕޯސިއަމްަބންދު މީހުންނާއި ގައިދީންގެ ސިއްޙީ ހައްޤުތަކާގުޅޭ  އަހަރު 

ރިޕޯޓް  މެޑި ގުޅޭ  ކޯލީގަލް  ފުރިހަމަކުރައްވާފައި ތައްޔާރުކުރުމާ  ޑޮކްޓަރުން  ގިނަކަންކަން  ހިމަނާފައިހުންނަ  ގައިޑްލައިންގައި 

އަނިޔާ ލިުބނުކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތު ، ޔާ ލިުބމަށް މެދުވެރިވިކަމަށް ޑޮކްޓަރަށް ލަފާކުރެވޭ ސަަބުބނުވާކަމާއި، މިގޮތުން އަނި

ނުހިމެނޭ  މަޝްވަރާކުރުފަދަކަންކަން  މެދުގައި  ަބއިވެރިންގެ  ފާހަގަކޮށް  އެކަންކަން  ގުޅޭ ތީ  ޕްރޮޓޮކޯލާއި  އިސްތަމްުބލް  މާއި، 

ވަނަ މާއްދާގައި    19)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު(ގެ    13/2013ޤާނޫނު ނަންަބރު  "އަދި   .މަޢުލޫމާތު ސެޝަންއެއް ނަގައިދީފައިވެއެވެ

މުއްދަތު   ކުރެވޭ  ަބންދު  ގައިދީން  މީހުންނާއި  ަބންދު  ފަދައިން  އިތުރުވާނަމަ    24ަބޔާންކުރާ  ގަޑިއިރު    24ގަޑިއިރަށްވުރެ 

ތަން ނޫން އެހެން   ހަމަވުމަށްފަހު ހިނގާ ވަގުތުގައި ަބންދުކުރެވޭ މީހާ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އޭނާ ަބންދުކޮށްފައި ހުރި

ފުރުސަތު ލިިބގެންވާތީ، މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ   ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމުގެ  ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ 

 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. "މެޑިކޯ ލީގަލް ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް

 ޞަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރުން ދޭ ލިއެކިއުންތައް ހޯދުމަށް ދަތިވުން  ޚާއް  8.2.5

ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަބއެއް މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ފަރާތުން،   ގެ   2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

ދެއިމައްސަލަ ޑޮކްޓަރަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް  އަނިޔާއަށް  ފާހަގަކުރާ  މަޢުލޫމާތު  ގައި  ތަޙްޤީޤަށް  ކޮމިޝަނުގެ  އްކިކަމަށް 

އަދި އަނިޔާ   ކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށައަޅާ ފަރާތާޞާއްޙިކުރިނަމަވެސް އެ ލިޔެކިޔުންތައް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް  ހިއްސާ

ގެންދިޔުމަށް ދަތިވެއެވެ. އަދި ލިޭބ ަބއެއް ފަރާތްތަކުގައި އެދުމުން މިކަމުގައި އެއްާބރުލުން ލިިބފައިނުވާތީ މައްސަލަ ކުރިއަށް  

ޝަންޓުންގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވުމުން ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ޕޭމިފަދަ ގިނަ ޙާލަތްތަކުގައި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައި ހުންނަނީ އައުޓް  

ކޮމިޝަ މި  ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  ކަންތައްތައް  މިފަދަ  ނުހުރެއެވެ.  ރައްކާކޮށްފައި  ލިޔެކިޔުން  ޕޭޝަންޓުންގެ  ނަށް  އައުޓް 

ފަރާތަށާއި މައްސަލާގައި އަނިޔާ ލިޭބ ފަރާތަށް މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓް ހެއްދުމުގެ   މައްސަލައެއް ހުށައެޅުމާއެކު މައްސަލަ ހުށައަޅާ

 މުހިންމުކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރަމުން ގެންދެއެވެ. 
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 މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދަތިވުން   ގެ ކިބައިން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތްތަކު  8.2.6

ފަރާތަށް   ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ފުރިހަމަ ނަން  މީހުންގެ  ުބނާ  ފެންނާނެކަމަށް  މަންޒަރު  ހުށަހެޅޭއިރު،  މައްސަލަތައް  ޓޯޗަރގެ 

ކޮމިޝަނުގެ  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ދަތިވެއެވެ.  ހޯދަން  ކާކުކަން  އެމީހާއަކީ  ބުނުމުން،  ވަނަން  ކިޔާ  އެފަރާތަށް    ނޭނގުމާއި، 

ތަޙުޤީޤަށް ހެކިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ަބއެއް ފަރާތްތަކުން ހެކިަބސް ދިނުމަށް އުޒުރުވެރިވުމާއި އެފަރާތްތަކުގެ އެއްާބރުލުން  

އްލުކުރުމަށް، ހާދިސާ ހިނގި ތަނަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ދިޔުމާއި، ވަގުތުން  ޙަލަތްތައް ދިމާވެއެވެ. މިކަން  ޙާތަޙްޤީޤަށް ނުލިޭބ  

ނެގުމާއިލިެބންހުރި ަބޔާން  ހޯދުމާއި،  މަޢުލޫމާތުތައް  މަސައްކަތް،    ދަނީ  ކޮމިޝަނުން  ހޯދުމަށް  ހެކި  އެހެނިހެން   ފޮޓޯއާއި 

ތަ އަދި  ފަރާތްތަކާއި  ފަސްޖެހޭ  ފަރާތްތަކާއި،  އުޒުރުވެރިވާ  ދިނުމަށް  ހެކިަބސް  ނުދޭ  ޙް ކުރަމުންނެވެ.  އެއްާބރުލުން  ޤީޤަށް 

ހޯދުމަށްޓަކައި ަބސް  ހެކި  ކޮމިޝަނަށް  ފަރާތްތަކުގެ  އެދުމާއެކު  ދިނުމަށް  އެއްާބރުލުން  ދިނުމަށް  ަބޔާން  ގުޅައި،  ފޯނުން   

ފޮނުވައިގެން ޗިޓު  މަސައްކަތް   ހާޒިރުވުމަށް  ހޯދުމުގެ  ހެކިަބސް  ގެންދިޔުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލަތައް  ވެސް 

ންވާ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހެކިަބސް ހޯދުމަށް ޭބނު  ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

  ކަމަށް   ލަތްތަކުގައި އެ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތައްޙާއި ގުޅޭނެ ފޯން ނަންަބރު ހޯދުމަށް އެދޭ  ހާފޮޓޯއާއި ދިރިއުޅޭ އެޑްރެ

ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހުގެ  މަސްދުވަ  3ޤީޤު  ކުރުމަށް ފަސްޖެހި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޞާއްޙިލަތްތަކުގައި ކޮމިޝަނަށް  ޙާުބނެ ަބއެއް  

އެހެންނަމަވެސް، މިކަމަށް ހައްލުހޯދުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ    ހުރަސްއެޅެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު    2021ގެ ސަަބުބން    19-ކޯވިޑް  އެކު ޭބއްވުނު ަބއްދަލުވުންތަކުން މިކަމަށް ހައްލު ލިިބފައިވެއެވެ. އަދި،

 ކުރުމަށް  ކަށްކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޒިޔާރަތްތަ   ގުޅިގެންހާދިސާތަކާަބއެއް ަބންދު މަރުކަޒުތައް ލޮކްޑައުން ކުރުމުގެ ސަަބުބން  

 މުއްދަތުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވިއެވެ.ގެ މި ރިޕޯޓު
 

އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމާއި، ތަޙްލީލުކުރެވޭނެ  ތަޙްޤީޤުތަކުގައި ލިބޭ ފޮރެންސިކް ހެކި   8.2.7

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިނުވުން  

ގެ ދަށުން ތަޙްޤީޤުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ތަޙްޤީޤަށް ލިޭބ ފޮރެންސިކް ހެކި އެކަށީގެންވާ    2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

ތަޙްލީލު އިންތިޒާމާއި،  ރައްކާކުރެވޭނެ  ހުށަގޮތުގައި  ނެތުމުން  ހަމަޖެހިފައި  ކޮމިޝަނުގައި  އިންތިޒާމް  ޅާފައިވާ  އަކުރެވޭނެ 

  ޝަކުވާއާއި ތަޙްޤީޤަށް ލިޭބ ހެއްކާ ގުޅުވުމަށް ދަތިވެއެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި މިހާރު މި ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރަމުން 

އްޙީ ކަންކަމާ  ޞިކް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެހީ ހޯދުމާއި،  ންސިދަނީ މާއްދީ ހެކި ދިރާސާކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފޮރެ

ތަޙްޤީޤު   ނަމަވެސް،އެކުގައެވެ.  ގުޅޭ ހެކި ދިރާސާކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފޮރެންސިކް ޑޮކްޓަރެއްގެ އެހީތެރިކަމާ

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފޮރެންސިކް  ޚިދުމަތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި  ނިންމުމަށް  ގޮތެއްގައި  އެދެންޖެހުމުން، ފުރިހަމަ  އެހީތެރިކަމަށް   
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މީގެ އިތުރުން  ކޮމިޝަންގެ މިނިވަން ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވެއެވެ.    އިމައްސަލަތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށާ

ހެދުމަށް    މިފަދަ ަބއެއް މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެއްާބރުލުން ނުލިުބމުގެ ސަަބުބން ފޮރެންސިކް އެނަލިސިސް

މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންޖެހުނުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ތަހްޤީޤު ކުރި ފުލުހުން ހިމެނޭ  

ޓޯޗަރގެ މައްސަލައެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެދުމުގެ މަތިން ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ފުޓޭޖުން ފެންނަ މައްސަލައިގައި 

އިދިނުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި އެދުމުން، އެ  ޕޯޓު ހަދަވީޑިއޯ އެންޑް އިމޭޖު އެނަލިސިސް ރި  ފަރާތްތަކުގެ  ހިމެނޭ

އިދާރާއާ  އެ  ފޮޓޯތައް  އެ  ނަގާ،  ކޮމިޝަނުން  ފޮޓޯތައް  ފުލުހުންގެ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  ތައްޔާރުކޮށްދެވޭނީ،    ރިޕޯޓު 

ބޭނުންވާ ފަންނީ  ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކުރުމަށް  ހުންގެ ޚިދުމަތުން  ހިއްސާކުރުމުން ކަމަށް ދިވެހި ފުލު 

ހުނަރު ހުރި މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަންގައި ނެތުމުން އެކަން ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެކަމަށް ޭބނުންވާ 

އަދި މިއްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް ފޮޓޯނެގުމަށް   ރެވިފައެވެ. އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުފަންނީ ޤާިބލުކަން  

ކުރި މަސައްކަތްކުރުމުން އެ ފަރާތްތަކުން އިންކާރުކުރުމުން ފޮޓޯ ނެގޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ކޯޓުއަމުރެއްގެ ދަށުން 

 ހުން ވަނީ އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ. އެފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯ ނެގުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ގެނެރަލްގެ އޮފީ

އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން  މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް،  

ނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ  މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމަތް ގެއްލޭފަދަ އަދަުބދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ަބއި

 ދަށުން ކެޓް ކޮމިޓީއިން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އިންޑިޕެންޑެންޓް 

 ފޮރެންސިކް ލެެބއް ހެދުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤުތަކަށް ބޭނުންވާ   ށާއިޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަފޮރެންސިކް ތަހުލީލުގެ ދާއިރާއިން ކޮމިޝަންގެ މުއައް

ކޮމިޝަނުން  އިންޑިއާގެ 'ނޭޝަނަލް ފޮރެންސިކް ސައިންސަސް ޔުނިވަރސިޓީ' އާ ަބއްދަލުކޮށް،  އެއްާބރުލުން ހޯދުމާގުޅޭގޮތުން

 މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 

އެހެން   8.2.8 ނޫން  މަރުކަޒު  ހުރި  ނިޒާމެއް  ބަންދުގައި  ބެލޭނެ  އެދިފައިވޭތޯ  ދައްކަން  ޑޮކްޓަރަށް  މަރުކަޒަކަށް 

 ނެތުން  

ހުށަހެޅޭ ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތަކުގައި ަބންދުގައި ހުރި މަރުކަޒު ނޫން އެހެން މަރުކަޒަކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެދިފައިވޭތޯ ބެލޭނެ  

އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ލިބޭނެގޮތެއް ނެތުމުން    ނިޒާމެއް ނެތުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާ ުބނާ ުބނުން ފިޔަވައި

ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރުމާއި، ހުށަހެޅުން    އްލުކުރުމަށް ޙަމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ދަތިވެއެވެ. މިކަން  

ކުރުވުމާއި،   ންމާވާ ފަރާތްތައް ޖަވާުބދާރީހުށައެޅުމާއި، ކުރާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި އެކަންކަން ަބލައި ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި، ޒި
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ދުމަތްދޭ  ޚިއްޙީ  ޞިތަޙްޤީޤުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވެއެވެ.  

މިފަދަ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުމާ  ކޮމިޝަނުން ވަނީ  ،  ފަރާތްތަކާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ އެކު ޭބއްވުނު ަބއްދަލުވުންތަކުގައި

މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.   ވެސް    2021އަދި  ގުޅޭގޮތުން  ސިމްޕޯޒިއަމްގައި  ޭބއްވި  އަހަރު  ގުޅޭގޮތުން ވަނަ  ކަންކަމާ  މިފަދަ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ބަންދު މީހުންނާއި    19)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު(ގެ    13/2013ބަރު  ޤާނޫނު ނަން"  ކޮށްމަޝްވަރާ

އިތުރުވާނަމަ    24ގައިދީން ބަންދު ކުރެވޭ މުއްދަތު   ގަޑިއިރު ހަމަވުމަށްފަހު ހިނގާ ވަގުތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހާ    24ގަޑިއިރަށްވުރެ 

  ރުސަތު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމުގެ ފު

  " ރުމަށް ލިބިގެންވާތީ، މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މެޑިކޯ ލީގަލް ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޯޕޓު ތައްޔާރުކު

 ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. 
 

އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާ  ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ އޮފިސަރުންނަށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް   8.2.9

 ހުނަރު ލިބިފައިނުވުން  

ޙްޤީޤުކޮށް  ތަޙްޤީޤުކުރާ އޮފިސަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ލިބިފައި ނުވުމުން، ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ތަ

ކޮންމެ   ކޮމިޝަނުން  ކުރިމަތިވެއެވެ.  ދަތިތަކާ  ބެލުމުގައި  ބަޖެޓް  މައްސަލަ  ކުރުމަށް  ތަމްރީން  މުވައްޒަފުން  ބަޖަޓެއްގައި  އަހަރެއްގެ 

ހޯދުމަށް   އެހީތެރިކަން  އޭޖެންސީތަކުގެ  ޔޫ.އެންގެ  ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެ  ލިބިފައިނެތުމުން،  ބަޖެޓް  އެކަމަށް  ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް، 

  2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  ކުރާ މުވައްޒަފުން  މިޝަނުން ތަޙުޤީޤް ކުރާ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮއެވެ.  އިވެވިފަމަޝްވަރާކުރެ 

އަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ވަނީ  

އް ވަނީ ާބއްވާފައެވެ. މި  )ދޭއް( ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެ  2ާބއްވާފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ތަޙުޤީޤުކުރާ އޮފިސަރުންނަށް  

ޤާނޫނު  ޕްރޮގްރާމުގައި   ޓޯޗަރ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ    2013އެންޓި  ސެޝަންތައް  ޤާނޫނުތަކާގުޅޭ  ގުޅުންހުރި  އެހެނިހެން  އަދި 

ގޮތުން  އަދި މީގެއިތުރުން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމާގުޅޭ     ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ނަންގަވައިދެއްވާފައިވެއެވެ.

 އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮސްފައިވާނެއެވެ. 

 

 ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ ހިނގާތާ ގިނަދުވަސް ފަހުން މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެހުން  8.2.10

މައްސަލަ   ފަހުން  ގިނަދުވަސް  ހިނގާތާ  ހާދިސާ  މައްސަލަތަކުގައި  ފަރާތުގެ ޓޯޗަރގެ  ލިިބފައިވާ  އަނިޔާ  ހުށަހެޅުމުން 

 ލާއި ހެކި ގަރީނާ ހޯދުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ. ޞީމްތަކާއި، ކަން ހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ ތަފްޚަހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ޒަ
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ގޭޝަން  ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އެކަށިގެންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނުގެ އިންވެސްޓި  8.2.11

 ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަންގައި ނެތުން 

މަސް ދުވަހުގެ   3ގެ ދަށުން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކަކީ    (2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  ) 2013/13ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ނިޔާގެ މައްސަލަތައް ތެރޭގައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް ކަމުގައި ވީހިނދު، އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަނުގައި އަ

ތިެބނީ   ތަޙްޤީޤު  6ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް  ގޮތުގައި  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  މައްސަލަތައް  އަނިޔާގެ  ކުރުމަށާއި   މުވަޒަފުންކަމުން، 

ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމުމަށް ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވެއެވެ. އަދި    ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ

)އެންޓި   13/2013ސްޓާފުން ނެގުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންަބރު    ކޮންޓްރެކްޓް  2ކަން ޙައްލކުރުމަށްޓަކައި  މި

ޤާނޫނު   ނަންަބރު  2013ޓޯޗަރ  ޤާނޫނު  އަދި  ކޮމިޝަނުގެ   6/2006(  ގައި  ޤާނޫނު(  ކޮމިޝަނުގެ  ރައިޓްސް  )ހިޔުމަން 

ނިޒާމް    ތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވީނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ މާލީޚްޅުމުގެ އިޖެޓް ކަނޑައެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޭބނުންވާ ަބ

މިނިސްޓްރީ  ފިނޭންސް  ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން  ހުއްދައާ އޮފް  ޕެރިސް    ގެ  މިއީ  ނުކުރެވޭތީ،  އެއްވެސްކަމެއް  ަބޖެޓްގެ  ނުލާ 

މިނިވަން   ފަދައިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ފައިނޭޕްރިންސިޕަލްސްގައި  އިންޑިޕެންޑެންމުއައްސަސާތަކުގެ  ންސީއަށް  ޝަލް 

 ކޮމިޝަނަށް  ،ަބއްދަލުކޮށް  ފިނޭންސާއެކު   އޮފް  މިނިސްޓްރީމިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި  ހުރަސްއެޅޭކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  

 ނެގުމަށް  މުވައްޒަފުން  6  ތުރުއި  ސެކްޝަނަށް  ޗަރޓޯ  އެންޓި  ،ހިއްސާކުރުމުން  ގޮންޖެހުންތައް  ދިމާވާ  ސަަބުބން  މިކަމުގެ

އެހެންނަމަވެސް،  ހަމަޖެހި   ަބޖެޓް ހުއްދަ  ފައިވެއެވެ.  އިން  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހޯދުމަށް  މުވައްޒަފުން  ކޮމިޝަނަށް 

 މި މަޤާމުތަކަށް މިހާރު މުވައްޒަފުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.  )ތިނެއް( މަޤާމަށެވެ. 3ދީފައިވަނީ އޭގެތެރެއިން 

 

ނަންބަރު   8.2.12 ޤާނޫނު  މުވައްޒަފުން  ތިބޭ އިސްވެރިންނާއި  މުއްސަސާތަކުގައި  )އެންޓި    2013/13ދައުލަތުގެ 

 (އަށް އަހުލުވެރިވެފައި ނުވުން. 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

މަލު މީހަކާމެދު ކަނޑައެޅިގެން ހިންގި މީހާގެ އިތުރުން އެ  ޢަވަނަ މާއްދާގައި، ޓޯޗަރގެ  24ގެ   2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު

ަބއިވެރިވާމީ ޢަ ހިންގުމުގައި  އާއިމަލު  އެހިތެރިވާމީހާ، ހާ  ހިންގުމުގައި  ޢަމަލު  މާއްދާގައި    25ޤާނޫނުގެ    މ  ،  އިއާ  އެ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ މީހަކާމެދު ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިންގިއިރު،    26މި ޤާނޫނުގެ   ،  އިއާ  އަނިޔާކުރަން އަމުރުކުރާ މީހާ

ހަމަ މި މާއްދާގެ ، އިއާ ނުވުމާއި، ޢަމަލުގައި ަބއިވެރިވާމީހާ  އެ ޔުނިޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުރެ، އެ ޢަމަލު ހުއްޓުވާފައި

މާޙައުލެއް އޮތްކަން އެނގިހުރެމެ، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް، ނުވަތަ  ގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިނގާފާނެ ފަދަ    )ހ( )ށ( އަދި )ނ(

މިހާއާ ކޮށްފައިނުވާ  އެއްވެސްކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ނުދިނުމަށް  އެކަންވިޔަ  ނުވަތަ  މަނާކުރުމަށް،  ޢަމަލު  ،  އިއެކަން  ޓޯޗަރގެ 
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ވެގެންދިޔައީ ސީދާގޮތުގައި އެ  އެކަން  މަގުފަހިވީ ނުވަތަ  އެކަމަށް  ެބލެވޭ    ހިނގާދިޔައީ ނުވަތަ  އޮވެގެންކަމުގައި  އިހުމާލެއް 

ގެ  ،  އިމިހާއާ ޤާނޫނުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު    27މި  ހުއްޓުވުމުގެ  އެކަން  އޮވެމެ  ހުއްޓުވަން  ޢަމަލު  ޓޯޗަރގެ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

މަލު ޢަހީތެރިވާމީހާ ބެލެވޭނީ ޓޯޗަރގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ޓޯޗަރ ކުރުމުގެ ކުށުގައި އެ  28މި ޤާނޫނުގެ  ، ރާމީހާ އާއިއަދާނުކު

ކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ މީހެއް ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުން    ކަނޑައެޅިގެން ހިންގި މީހެއް

ދައުލަތުގެ ،  ވާއިރު ަބންދު މަރުކަޒުތަކާއި  ވެއެވެ. މިހެން ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައި  ވެސް ަބޔާންކޮށްފައި  ކުށްވެރިވާނެކަމަށް

ދަ ޤާނޫނަށް  ެބލުމުގެ  މި  މުވައްޒަފުން  ވެރީންނާއި  ގިނަ  ތިއްަބވާ  ހަވާލުވެ  ތަންތަނާ  ަބއިތިއްާބ  މީހުން  ކުދިންނާއި  ށުގައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަން ނުވާ އަހުލުވެރިވެފައި

 

މިންވަރު/ތަފްސީލް އެންޓި  ޓޯޗަރގެ ގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކީގެ   8.2.13

 ގައި ނެތުން   2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  

ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތަކުގައި ގިނަފަހަރު އެ އަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތައް އެކަން ކުރަނީ ސިއްރުން / ފޮރުވިގެން ކަމަށްވާއިރު މިފަދަ 

ނެތުމުން    ވަރު ޤާނޫނުގައި ލިޔެވިފައިލް /މިންޞީމައްސަލަތައް ސާިބތުކުރުމުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ަބލައިގަންނާނެ ހެކީގެ ތަފް

  ޙު އިޞްލާ އަށް    2013ހޯދުމުގެ ގޮތުން، އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  އްލުހަމައްސަލަ ސާިބތުކުރަން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއެވެ. މިކަމަށް  

 އެކު މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެއެވެ.ޅައި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާހުށަހަ
 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް އެން.ޕީ.އެމް ގެ    8.3

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤް ހިންގަން ޖެހުމުން ދިވާމާ ގޮންޖެހުންތައް    8.3.1

ޤާނޫނު   ޓޯޗަރ  އެހެން   2013އެންޓި  ަބއެއް  ކޮމިޝަންގެ  ޖެހުމަކީ  ގެންދަން  ކުރިއަށް  ތަޙްޤީޤުތައް  ޖިނާއީ  ދަށުން  ގެ 

ށް އެކަމުގެ ސަަބުބން ުބރޫއަރާކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަ

މަތިކޮށްފައިވާ   ލުމުގެ ޒިންމާތައްދައުލަތުގެ ކަންކަން ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ެބއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި  އަކީ  

ޢަމަލުތަކަށް ނޭޝަނަލް  މުއައްސަސާއަކަށްވެފައި،   އެފަދަ  މަނާކުރުމާއި  ހުއްޓުވުމާއި  ޓޯޗަރ  އިން  މެކޭނިޒަމް  ޕްރިވެންޓިވް 

އެކަމަށް އެންމެ    މުންދޭތޯ ަބލައި،ޅަމަގުފަހިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަ

އެދެވޭ ދެމެހެއްޓެނިވި ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭއިރު، އެ  

  އެ މުއައްސަސާތަކާއި ކޮމިޝަނާ ދެމެދުޖެހުމުގެ ސަަބުބން،    ފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤުތައް ކޮމިޝަނުން ހިންގަން 

އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެނދިއުމުގައި އެ  އަދި މީގެ ސަަބުބން    ފާހަގަކުރަމެވެ.  ގުޅުންތައް ހީނަރުވާކަންއޮންނަ  
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 ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ހިއްސާކުރަމުން ނުދާކަންއެންމެ ފުރިހަމަ  މުއައްސަސާތަކުން ބޭނުންވާ  

ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން އެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ުބނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ހިއްސާކޮށް  ކުރަންޖެހޭ  އަދި ހައްލު

  މަޝްވަރާ ކުރުމުގައި އެ މުއައްސަސާތަކުން ފަސްޖެހޭކަމާއި އެއްާބރުލުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ނުދޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

 ތްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެތުން  އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަ  8.3.2

 ، އެން.ޕީ.އެމްއިން އިންސްޕެކްޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ ޢަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން ދިއުމާއި

ތަންފީޛްކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި އަލަށް ވުޖޫދަށް އަންނަ ޤާނޫނުތަކާގުޅިގެން އިތުރު މަރުކަޒުތައް އުފެއްދުމަށް ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް އެން.ޕީ.އެމްގައި މުވައްޒަފުން ނެތުމަކީ މަސައްކަތް  

)އެކެއް( އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރާއި    1  ޑިރެކްޓަރއަކާއި،  މަސައްކަތްކުރަނީ  އެމްގައި.ޕީ.އެން  ތް ގޮންޖެހުމެކެމެވެ.ކުރުމަށްއޮ

ޖުމްލަ    4 އޮފިސަރާއެކު  އިންސްޕެކްޝަން  އެސިސްޓެންޓް  މުވައްޒަފުންނެވެ.    6)ހަތަރެއް(    އެން.ޕީ.އެމް.އިން)ހައެއް( 

ވައެއް( ދާއިރާ )ޖަލުތައް، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް، ކަސްޓޯޑިއަލްތައް، ކުޑަކުދިން )ނު  9ޒިޔާރަތްކުރާ ތަންތަނުގެ މައިގަނޑު  

ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތައް، ޚާއްޞައެހީއަށް ޭބނުންވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކާއި އުމުރުންދުވަސްވީ ފަރާތްތައް ބަލަހައްޓާ  

ވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް، ގެވެށި މަރުކަޒުތައް، އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތައް، މަސްތު

އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތްދޭ މަރުކަޒުތައް، ރީއިންޓަރގްރޭޝަން ސެންޓަރުތައް( ހިމެނިފައިވާއިރު، މިއިން  

ހާރު ތިިބ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި މި މަރުކަޒުތަކުގެ އެން.ޕީ.އެމް. ގައި މި  ،ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި ގިނަ މަރުކަޒުތަކެއް ހިމެނޭއިރު

  ޢަދަދާ އަޅާަބލާއިރު މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމުގެ ސަަބުބން އެ މަރުކަޒުތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ 

ދާއިރާއަކަ  ދަތިކަމެކެވެ. ކޮންމެ  މިއިން  މަދުވެގެން  މަސައްކަތުގައި  ހުރުމުން އެން.ޕީ.އެމް  ހަމަޖެހިފައި  ފޯކަލްޕޮއިންޓެއް  ށް 

ފާހަގަކުރަމެވެ. ފަސޭހަވެގެންދާނެކަން  ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި  ރާވައި   އެމްގައި.ޕީ.އެންހަމައެހެންމެ،    މަސައްކަތް 

  ލެވެލްގެ   ރއޮފިސަ  އެއް  މުވައްޒަފުންނަށްވެފައި،   މަސައްކަތްކުރާ  ޓެކްނިކަލް  މުވައްޒަފުންނަކީ  ހުރިހާ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

 ވަޒީފާގެ   އެމްގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި.ޕީ.އެން  ންނަށްވެފައި،އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރު  މަޤާމަކީ  ހަތަރު  އަނެއް  ފިޔަވައި  މަޤާމެއް

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ،   ގިނަދުވަހު  އެމްގައި.ޕީ.އެން  އެހެންކަމުން،.  ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ވެފައިނެތްކަންމަގެއްފަހި  ލިޭބނެ  ކުރިއެރުމެއް

  ވަޒީފާއިންކޮމިޝަނުގެ    ަބދަލުވުމާއި،  މަޤާމުތަކަށް  މަތީ  ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ  އެހެން  ކޮމިޝަންގެ  މުވައްޒަފުން   ޤާިބލް  މަސައްކަތަށް

 .ފާހަގަކުރަމެވެ ގޮންޖެހުމެއްކަންވެސް ޮބޑު ދިމާވެފައިވާ އެމްއަށް.ޕީ.އެން މިއީ ވަކިވެގެންދިއުން
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 ން މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ފުރުސަތުތައް ނުލިބު  8.3.3

. ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ  ހުރިކަން  ދަތިތަކެއް  ލިުބމުގައި  ތަމްރީންތައް  ދާއިރާތަކުން  ކަމާގުޅޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  އެމްގެ.ޕީ.އެން

އެން.ޕީ.އެމް   ،މީގެއިތުރުން ހޯދުމަށް،  ތަޖުރިާބ  ތަމްރީނާއި  ދާއިރާތަކުން  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތްތަކާ  އެން.ޕީ.އެމްއިންކުރާ 

އަހަރަކުމެ  ކޮންމެ  ވޯކްޕްލޭގައި  އެނުއަލް  އެދި  ހޯދައިދިނުމަށް  ފުރުޞަތު  ދިއުމުގެ  ޤައުމުތަކަށް  އެހެން  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 

 އް ލިެބމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް މިފަދަ ފުރުޞަތުތަ

 ޒިޔާރަތްތައް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ލިބިފައި ނެތުން  8.3.4

ތަކެތި  ލެޕްޓޮޕް،  ވަސީލަތްތައްކަމުގައިވާ  ޭބނުންވާ   ކުރުމުގައި  ޒިޔާރަތްތައް ފަދަ  ރެކޯޑާރ  އަދި   އެކަށިގެންވާވަރަށް  ކެމެރާ، 

ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްގެން، ނުންކުރުމަށް ނުލިުބމުގެ ސަަބުބން ޒިޔާރަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި  ޒިޔާރަތްތަކުގައި ޭބ

އަވަސްމިނުގައި   ބޭނުންވާ  ބެލެހެއްޓުމަށާއި  ރެކޯޑުތައް  ފަސޭހަކާމާއެކު  އެކަށީގެންވާގޮތަށް  މަޢުލޫމާތު  ލިޭބ  ޒިޔާރަތުގައި 

  ފާހަގަކުރަމެވެ.އިވާކަން ތަފާތު ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

 ޒިޔާރަތްތަކުގައި ބަންދު މަރުކަޒުތަކަށް ނުވަދެވި ގިނައިރުތަކެއް ހޭދަވުން  8.3.5

މަރުކަޒުތަކަށް  އެން.ޕީ.އެމްއިން ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކަށް ކުރާ ަބއެއް ޒިޔާރަތްތަކުގައި އެ  

މާފުށީ އެން.ޕީ.އެމްއިން  މުއްދަތުގައި  ރިޕޯޓުގެ  މިގޮތުން  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ހޭދަވާކަން  ގިނައިރުތަކެއް   ކުރި   ޖަލަށް  ނުވެދެވި 

 .ޕީ.އެމްގެ ޓީމްއަށް ޖަލުތެރެއަށް ނުވަދެވި ގިނަ އިރުތަކެއް ހޭދަވިކަމާއި، ވަކި ގަޑިއަކަށް މަސައްކަތް ނިންމަންއެން  ޒިޔާރަތުގައި

އް  ޖަލު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރަތްތަކުން އެން.ޕީ.އެމްގެ ޓީމްއަށް އެންގިކަމާއި، ޖަލުގައި ބަލަހައްޓާ ލިޔެކިއުންތަ

ފާހަގަކުރަމެވެ.   ކޮމިޝަނުން  ހޭދަވިކަން  ވަގުތު  ގިނަ  މާލެންހަމައެހެނުލިިބ  މުއްދަތުގައި  ރިޕޯޓުގެ  މި    ކުރި  ޖަލަށް  މެ، 

 އެންގިކަމާއި،  ފަރާތުން  ސަރވިސްގެ  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ނިންމުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ގަޑިއަކަށް  ވަކި  ޒިޔާރަތުގައި

  ކަމުން ލިޔެކިއުންތައް ބެލުމަށާއި، އެހެން  ނުލިުބނުކަމާއި،  ވަގުތު  ކުރުމަށް  ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  މަސައްކަތްތައް  ޒިޔާރަތުގެ

މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ދަތިތަކާ ދިމާވިކަމާއި، މިއީ އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރުމަށް  ޒިޔާރަތުގެ އެހެން  

 ދިމާވި ގޮންޖެހުމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ.
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 ނިންމުން  .9
 

ނަންަބރު   މަސައްކަތްތަކެއް   13/2013ޤާނޫނު  ގިނަގުނަ  ދަނީ  ކޮމިޝަނުން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ތަންފީޒުކުތުމަށްޓަކައި 

ށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ކުރަމުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމާއި، ޤާނޫނަ

މެދުވެރިކޮށް   ލޫމާތު ފެތުރުމާއި، ޓޯޗަރ މަނާކޮށް އެކަން ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި،  މަޢުގޮތުން ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް 

ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ަބއިތިއްާބ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަންތަނުގައި ހުރި ނިޒާމީ އަދި އިދާރީ މައްސަލަތައް 

ހުށަ ފަރާތްތަކަށް  ގުޅުންހުރި  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އެކަންކަން  މުއައްސަސާތަކުން ދެނެގަނެ،  ދައުލަތުގެ  ހުށަހެޅުމާއި،  ހެޅުންތައް 

މި   ެބލުމުގެ އިތުރުން ޤާނޫނު ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗައް ތައްޔާރުކުރާ  ކުރުމަށް ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ކުރޭތޯ 

އިދާރާއަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް    ރިޕޯޓު )އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓު( ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކޮމިޝަނުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

ހިމަނާފައިވަނީ   ރިޕޯޓުގައި  ޤާނޫނު  މި  ޓޯޗަރ  ކޮމިޝަނުން  2013އެންޓި  މުއްދަތުގައި  ރިޕޯޓުގެ  ދަށުން  ކޮށްފައިވާ    ގެ 

މި  ،  ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ. މިގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާއި، ދައުލަތުގެ ކަމާެބހޭ މުއައްސަސާތަކުން މިޤާނޫނު

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލިިބފައިވާ ަބޖެޓާއި، ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި،  

ދައުލަތުގެ  ،  މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއިއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއި އެ    ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޓޯޗަރ

އި ކަންކަމާއި  ފާހަގަވި  ޒިޔާރަތްތަކުން  ތަންތަނަށްކުރި  ަބއިތިއްާބ  މީހުން  ކުދިންނާއި  ދަށުގައި  ކުރުމަށް  ޙުލާޞްެބލުމުގެ 

މުއައްސަސާ ކަމާގުޅުންހުރި  ދައުލަތުގެ  ކޮމިޝަނާއި  ހުށަހެޅުންތަކާއި،  ހިންގާފައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ތަކުގެ 

ތަމްރީނާއި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އަދި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަމުންގެންދާ 

 އް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ތަމަސައްކަތް

މުއްދަތުގައި ރިޕޯޓުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ    މި  ުބނެ  ނަންަބރު  މައްސަލަ    100އަނިޔާކުރިކަމަށް  ދަށުން  13/2013ޤާނޫނު   ގެ 

ޖުމްލަ   މައްސަލަތަކާއެކު  ކުރީގެ  މުއްދަތުގެ  ރިޕޯޓު  މި  މައްސަލަތަކާއި،  މި  އަދި  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.   136ކޮމިޝަނަށް 

 މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު ނިންމާފައިވެއެވެ. މި  ރިޕޯޓުގެ  69ރިޕޯޓު މުއްދަތުގައި ކުރިއަށްގެންގޮސް  މި  މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު  

މައްސަލައާއި،   65ރައްދުވާ    ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނެނީ  ހުކޮމިޝަނަށް  މުއްދަތުގައި  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް   ،މައްސަލައާއި  14މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ރައްދުވާ  

ފެމިލީ އެންޑް   ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،މައްސަލައާއި 08ސަރވިސަސް އަށް ރައްދުވާ 
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ރައްދުވާ   ފޯރސްއަށް  ޑިފެންސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ސަރވިސަސްއާއި  ޕޮލިސް  ،  މައްސަލަ  02ސޯޝަލް  މޯލްޑިވްސް 

ސަރވިސް  އި ރވިސްއާސަ ކަރެކްޝަނަލް  ރައްދުވާ    މޯލްޑިވްސް  ފޯސްއަށް  ޑިފެންސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް    01އަދި 

   މައްސަލައެވެ.

ަބލައި  މައްސަލަތައް  މުއްދަތުގައި  އެ  ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު،  މުއްދަތެއް  ވަކި  ބެލުމަށް  މައްސަލަތައް  ޓޯޗަރގެ  މިޤާނޫނުގައި 

 މިންވަރަށް  ސާިބތުކުރެވޭ އެގޮތުން މައްސަލަތައްތަކާ ކުރިމަތިވާކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ނިންމުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ދަތި

ހުރިހައި   މާއި ޖަލުގެނެތު  ގާއިމުކުރެވިފައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ޖަލުތަކުގައިަބއެއް   ސްޓޭޝަންތަކާއި ޕޮލިސް  ަބއެއް  ނެތުމާއި، ހެކި

  މެޑިކޯ މަޢުލޫމާތު ލުޞީތަފް މައްސަލަތަކުގެ ، ޓޯޗަރގެސަރަހައްދުތަކެއް ފެންނާނެ ގޮތަށް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ހަރުކޮށްފައި ނެތުމާއި

 ދަތިވުމާއި، ނުދިއުމާއި، ހެކިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް   ކުރެވެމުން ރެކޯޑް  ރިޕޯޓްތަކުގައި ލީގަލް

ލިޞައްޚާ ދޭ  ޑޮކްޓަރުން  ދެއްކުމަށްފަހު  ޑޮކްޓަރުންނަށް  ދަތިވުމާއި،  ޔެ  ހޯދުމަށް  ޭބނުމަށް  ތަޙުޤީޤު  ކޮމިޝަނުގެ  ކިއުންތައް 

 ލިޭބ ތަކުގައިޤުލަތަކުގައި މައްސަލަ ހިނގާތާ ގިނަދުވަސް ފަހުން މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއި، ތަޙުޤީޓޯޗަރގެ މައްސަ

ހަމަޖެހިފައި   ކޮމިޝަނުގައި އިންތިޒާމް ތަޙްލީލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމާއި ރައްކާކުރެވޭނެ ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ ކިހެ ފޮރެންސިކް

ފުލުހުންގެ  ނެތުމާއި،   ދިވެހި  ކުރުމަށް  ތަހުލީލުތައް  ފޮރެންސިކް  މައްސަލަތަކުގައި  ޭބނުންވާ    ޚިދުމަތުންަބއެއް  ކޮމިޝަނަށް 

އަށް    13/2013ގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ތިޭބ އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ޤާނޫނު ނަންަބރު  ދައުލަތު އެއްާބރުލުން ނުލިުބމާއި،  

 ނިޒާމެއް ބެލޭނެ އެދިފައިވޭތޯ ދައްކަން ޑޮކްޓަރަށް މަރުކަޒަކަށް އެހެން ނޫން މަރުކަޒު ހުރި ބަންދުގައި  ނެތުމާއި،  އިފައަހުލުވެރިވެ

ަބއިތިއްާބ   މީހުން  އަދިަބންދުގައި  މަދުވުމާއި،  ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަތައް ޓޯޗަރގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ނެތުމާއި  އޮފިސަރުން 

ތަޙުޤީޤްކުރާ މައްސަލަތައް   ހުނަރު  އިތަމްރީނާ އެކަށީގެންވާ ބެލުމަށް މައްސަލަތައް މިފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް  ޓޯޗަރގެ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އަކީ ދައުލަތުގެ ކަންކަން ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް   އަދި މީގެ އިތުރުންިބފައިނުވުން ހިމެނެއެވެ.  ލި

ބަލަން މަތިކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށްވެފައި، ޓޯޗަރ ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކަށް މަގުފަހިވާ އެންމެހައި 

ދެމެހެއްޓެނިވި ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި   ލައި،ތޯ ަބކަންކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅާ

ފަރާތްތަކާއެކު ކަމާގުޅުންހުރި  ޖިނާއީ   އެން.ޕީ.އެމްއިން  ދައުލަތުގެ  ގުޅުންހުރި  ފަރާތްތަކާ  އެ  ޖެހޭއިރު،  ކުރަން  މަސައްކަތް 

  ހުރަސްއެޅޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ރުމަށްމަސައްކަތް ކު ތަޙުޤީޤުތައް ކޮމިޝަނުން ހިންގަން ޖެހުމުގެ ސަަބބުން، އެފަރާތްތަކާއެކު  

   ފައިވާނެއެވެ.ނާހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް މި ރިޕޯޓްގައި ހިމަ މި ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލު

 މަރުކަޒުތަކަށް ަބއިތިއްާބ މީހުންނާއި ކުދިން ށްގެއްލޭގޮތަ މިނިވަންކަން  ދަށުގައި ެބލުމުގެ ދައުލަތުގެ،  މުއްދަތުގައި ރިޕޯޓުގެ މި

ޒިޔާރަތުގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން އެދިގެން ކޮށްފައިވާ   1ޒިޔާރަތަކާއި، ފޮލޯއަޕް    18މޮނިޓަރިންގ   ކޮށްފައިވާ
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ގައި އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ނުތަންތަ  އެމި ޒިޔާރަތްތަކުގައި    ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.  21ޒިޔާރަތަކާއެކު ޖުމްލަ    2

ރިޕޯޓު    19އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިނގާތޯ ަބލާފައިވާނެއެވެ. އަދި ޒިޔާރަތްތަކާއި ގުޅިގެން ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ޖުމްލަ  

ކަމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިގެއިތުރުން، ޒިޔާރަތްތަކުގައި ފާހަގަވެފައިވާ ކަން  ނުވަތަ އަވަސް ކަރުދާސް 

 ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވާފައިވާނެއެވެ.  2ޅާ، އަޅުމެއް ހުށައެހުށަ 164  ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް

ވަނަ މާއްދާގައި ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ކުދިންނާއި   17( ގެ  2013)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު    13/2013ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ތަން އާންމުކޮށް އެ މަރުކަޒުތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި މަރުކަޒުގައި ތިޭބ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް  މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަން 

ަބޔާންކޮށްފައިވީ ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް  ކޮމިޝަނަށް  ހިނދެއްގައި  އެދިއްޖެ  ކޮމިޝަނުން  މަހުން  ތިން  ނަމަވެސް،   ކޮންމެ 

ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ    ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

ނަމަވެސް، މި ނުވާތީ، އެކަމާގުޅޭގޮތުން ކަންޮބޑުވުން ފާޅުކޮށް އެ މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީފޮނުވާފައިވީ  މަރުކަޒުތައް ހިމަނާފައި

ޤާނޫނުގަ މިނިސްޓްރީއިން  އެ  ވެސް  މުއްދަތުގައި  ނުވާކަން ރިޕޯޓުގެ  ހިއްސާކޮށްފައި  މަޢުލޫމާތު  ަބޔާންކުރާގޮތަށް  އި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

  މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބަންދުކޮށް ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތައް ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާތަކުގައި 

ަބލަ ަބންދުކޮށް  މީހުން  މުވައްޒަފުންނާއި،  އަހުލުވެރިކޮށް  މަސައްކަތްކުރާ  ޤާނޫނަށް  މި  މުވައްޒަފުން  މަރުކަޒުތަކުގެ  ހައްޓާ 

މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިވެ   181މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  ކޯހުގައި  އޮންލައިން  ފަރުމާކޮށްފައިވާ  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން  

މުއްދަތުގައި   ރިޕޯޓުގެ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.  މި  އިތުރުން،  ކޯސް  ގޮތުން ޓޯޗަރ  މީގެ  ދިނުމުގެ  ހިތްވަރު  ވިކްޓިމްސްއަށް 

މީގެ  އަދި    ފައިވާނެއެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ަބއިވެރިވެ ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ

ނުމުގެ މަސައްކަތް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ޓޯޗަރ އާ ެބހޭ ގޮތުން  -އެންޓިވެސް    ގެ ޒަރީއާއިންއިތުރުން ޓީވީ

 ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ގިނަ   (2013)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު    2013/13ޤާނޫނު ނަންަބރު  

 ދިމާވާ ަބއެއް ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ޤާނޫނަށް ގެނެވެން  ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން

ހުރި އިސްލާޙުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ  

 ފައިވާނެއެވެ.  އިސްލާޙުތައް މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ

 


