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ސޮއިކުރެވުނު
އެމް.އޯ.ޔޫ.

01

 2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު
1

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ބަސް

ކައުނުގައިލެއްވި ގިނަ މަޚްލޫޤުންގެ މައްޗަށް އިންސާނުންގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިކުރެއްވި ޚާލިޤުވަންތަ މާތްﷲ ސުބުޙާނަޙޫ ވަޠަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި
ޝުކުރު ކުރަމެވެ .އަދި މަކާރިމުލް އަޚްލާޤުގެ މާތް ނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ ދަރަޖަ ލިބިވަޑައިގެންވާ މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ
ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށާއި އެމާތް ނަބިއްޔާގެ އާލު އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާދަންނަވަމެވެ.
ކުރީ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން ކޮވިޑް 19-ގެ ޙާލަތު މިއަދާހަމަޔަށް ދިގުދެމިގެންދިޔަ ކަމުގައިވީނަމަވެސް  2021ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން
ހިންގުން ބާރުމިނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި 2015 ،ވަނަ އަހަރު
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އުފެދުނީއްސުރެ ،މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ބޭނުން ކުރަމުން އައި  2އޮނިގަނޑު
އުވާލާ ،މުސާރަ އެއްހަމަކޮށް ،މުސާރައިގެ އާ އޮނިގަނޑެއް އުފައްދާ އެއަށް އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ .ކޮމިޝަނުގައި ނުނިމި ގިނަދުވަސްވެފައި
ހުރި މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .ކޮމިޝަން
ހިނގަމުންދިޔަ އިމާރާތް ބައުވެ ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކަލަކަށްވެފައިއޮތް ދަނޑިވަޅެއްގައި،
ޖ
ނ ް
ރައްކާތެރިކަމާއެކީ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އައު އިމާރާތެއް މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖައްސައިދެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މައްސަލަތައް މެ ޭ
ކު ރެވޭނެގޮތް ހެދުމަށް ،އަލަށް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން" ،ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއެރ" އެއް ހެދުމުގެ
މަސައްކަތާއި ،މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އެންމެހާކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ،ކޮމިޝަނުގެ ރިކްއަރމަންޓާއެއްގޮތަށް "އެޗް.އާރ" ސޮފްޓްވެއަރއެއް
ތައްޔާރުކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވި އެމަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޛްކުރާ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޤާނޫނު ތަންފީޛްކުރާ އިދާރާތަކާއި އެ
އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ،އެކަމާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ތަންޒީމުކުރުމަށްޓަކައި5 ،
މެމްބަރުން

ހިމެނޭގޮތަށް

ޤާނޫނަކުން

އުފައްދާފައިވާ

މިނިވަން

މުއައްސަސާއަކަށް

ވީހިނދު،

މިކޮމިޝަނުގެ

މައްޗަށް

ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް  2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް 19-ގެ ޙާލަތުގެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް މުހިއްމު
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން  2021ވަނައަހަރު ޖުމްލަ  247މައްސަލާގައި ގޮތް ނިންމާފައި ވާނެއެވެ .އަދި ޕެންޑަމިކްގެ ހާލަތުގެ
ސަބަބުން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން ،އަތޮޅުތަކުން ނަގަންޖެހޭ ބަޔާންތައް ނެގުމުގައި ޒަމާނާ
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ،ކައުންސިލް އިދާރާތަކާއި ،ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ،ދާދިވަރު (ވަރޗުއަލް) ކޮށް ބަޔާންތައް ނެގުމުގެ
މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިޔައެވެ .އަދި ކުރެވޭ ތަޙްޤީޤުތައް ހަރުދަނާކުރުމާގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ،ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް ،މިކަމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް
ގެންދެވުނެވެ.
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2021

ވަނަ

އަހަރުގެތެރޭގައިވެސް

ކޮވިޑް19-ގެ

ޙާލަތު

ދިގުދެމިގެންގޮސް

މަސައްކަތުގެ

މާޙައުލަށް

އަސަރުތަކެއް

ކުރަމުން

ދިޔަކަމުގައިވިއަސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅެމުންދާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޙާލަތާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މި ކޮމިޝަނަށް
ކުރެވިފައިވާކަމާއި ،ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ޒަމާނީކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމުގެ އުފާ
ޙާޞިލުކުރެވޭ ހިނދު ،އެކަމަށްޓަކައި މާތްﷲ އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ .ކުރިޔަށްއޮތް  2022ވަނަ އަހަރުވެސް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް
ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދުކުރަމުން ،މުސްތަޤްބަލުގައި ކުރެވިގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި މާތްﷲ ގެ ތައުފީޤާއި މަދަދު ދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރާ
ޙާލު އަޅުގަނޑުގެ ބަސްކޮޅު ނިންމާލަމެވެ.

=
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ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމް =

2

ތަޢާރަފް

ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރި މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ،މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާއަށް ޞަލަވާތާއި
ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ.
މިއީ ،ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ .މި ރިޕޯޓަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު27/2015 :
(ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  57ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮމިޝަނުން  2021ވަނަ އަހަރު
ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.
މި ރިޕޯޓުގައި 2021 ،ވަނަ އަހަރު ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ،ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލަތަކާއި
އެ މައްސަލަތައް ނިންމިގޮތް އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެތެރެއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ2021 .
ވަނަ އަހަރު ،ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ،އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ކަންކަމާއި ،އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހެޅި
ކަންކަމުގެތެރެއިން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރި ކަންކަމާއި ޢަމަލު ނުކުރާ ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލު މި ރިޕޯޓުގައި
ގެނެސްދީފައިވާނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ،ކޮމިޝަނަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ
ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  2021ވަނައަހަރު ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި ،އެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގިގޮތާއި ،އެ ޙަރަކާތްތައް
ހިންގުމުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި އެ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް މި ރިޕޯޓުގައި
އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ.
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކާއި އެ
އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި އެ އިދާރާތަކާގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނެ އެންމެހައި އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާއާތުތައް ކަ ނޑައަޅައި،
އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅުއެޅުމާބެހޭ ކަންކަން ތަންޒީމުކުރުމަށްޓަކައި  2015ސެޕްޓެންބަރު  6ވަނަދުވަހު ތަސްދީޤު ކުރެވުނު
ޤާނޫނު ނަންބަރު( 27/2015 :ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ މިނިވަން،
މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެކެވެ .ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު
ލިބިފައިވާ ،އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ.
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އުފެދުނީ  6އޮކްޓޯބަރ  2015ގައެވެ.
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެންވަނީ 5 ،މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި ،ނައިބުރައީސްގެ އިތުރުން 3
މެންބަރުންނެވެ .ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އައްޔަން ކުރައްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ .ނައިބު ރައީސް ހޮވަނީ ،ކޮމިޝަނުގެ
މެންބަރުންގެ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ 2021 .ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަނުގައި  5މެންބަރުން ތިއްބެވިއެވެ.
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 2.1ކޮމިޝަނުގެ މަޤްޞަދުތައް

ޤ
ޙޤީ ު
ލއި ތަ ު
ތއް ބަ ަ
ޢދ ޚިލފު ޢަމަލު ަ
އޒަފުން ކުރ ޤނޫނއި ޤަވ ި
މވަ ް
ކގެ ު
ފޛުކުރ އިދރތަކއި އެ އިދރތަ ު
ޤނޫނު ތަން ީ
ގން
ނ ަ
ނވަތަ ހި ް
ގއިފިކަމަށް ު
ވސް ފަރތަކުން ހިން ަ
އއް ެ
ނމަ ެ
ވއްޖެ ަ
މށް ތުހުމަތު ކުރެ ި
ގއިފިކަ ަ
ލއް ހިން ަ
ކުރުމއި ،އެފަދަ ޢަމަ ެ
ޤޤުކުރުން؛
ޙ ީ
ލއި ތަ ު
މއް ބަ ަ
ވސް އެކަ ެ
މ ެ
އއް ހުށަނޭޅި ނަ ަ
އސަލަ ެ
މ ް
ކމަށް ތުހުމަތުކޮށް ަ
އުޅޭ ަ

ކ ،ޤނޫނު
ބދިނުމއެ ު
ރއްކތެރިކަން ލި ި
ނ ޤނޫނީ ަ
މގައި ބޭނުންވ ެ
ކރު ު
އޒަފުން ވަޒީފ އަދ ު
ވ ް
ފޛުކުރ އިދރތަކުގެ މު ަ
ޤނޫނު ތަން ީ

ތރުކުރުން؛
ކން އި ު
ގއި އިތުބރއި ޔަޤީން ަ
ދ ަ
ނގެ މެ ު
ތ ް
ހގޮތުން ޢންމު ރައްޔި ު
ގ ޚިދުމަތ ބެ ޭ
ފން ެ
ވއްޒަ ު
ކގެ މު ަ
ތަންފީޛުކުރ އިދރތަ ު

ށ
އޅުމއި އެ ސިޔސަތުތަކަ ް
ށ ެ
ސތުތައް އެކަ ަ
ގއި ސިޔ ަ
ރ ަ
ޤއުމީ ފެންވަ ު
ރމުގެ ގޮތުން ަ
ރދަނކު ު
ސއްކަތް ހަ ު
މ ަ
ފޛުކުރ އިދރތަކުގެ ަ
ޤނޫނު ތަން ީ
ހ
ނޖެ ޭ
ނގަ ް
ކލަވލައި ހި ް
ކގައި އެ ު
ދއުލަތުގެ އިދރތަ ު
ށޓަކައި ަ
ރމަ ް
ފޛުކު ު
ތއް ތަން ީ
ނއުމއި ،އެ ސިޔސަތު ަ
ބދަލުގެ ަ
ނއުމއިަ ،
ޙގެ ަ
އިޞްލ ު
ހ
ނޖެ ޭ
ދއުލަތުގެ އިދރތަކުން އަޅަ ް
ޅގޮތުން ަ
ގ ޭ
ނގުމއި ،ކަމ ު
ތއް ތަޢރަފްކޮށް ހި ް
ޝރޫޢުތަކއި އުސޫލުތަކއި ހަމަ ަ
ޕްލޭންތަކއި މަ ް
ތއް ހުށަހެޅުމއި،
ހޅުން ަ
ނޖެހޭ ހުށަ ެ
ހޅަ ް
ހ ލަފދިނުމއި ،ހުށަ ަ
ނޖެ ޭ
ޅގޮތުން އެފަރތްތަކަށް ދޭ ް
އސޫލުތަކއި ،ހަމަތަކ ގު ޭ
ފިޔަވަޅުތަކއި ު

ކރަމުން ދިޔުން؛
ނވަރު ވަޒަން ު
ރދޭ މި ް
ނ ެ
ލއި ،ނަތީޖ ެ
މންދ ގޮތް ބަ ަ
ރވެ ު
އކަންކަމަށް ޢަމަލުކު ެ
އެ ،
ނގުމ ި
ތއް އެ ް
ނގުން ަ
ނގަންޖެހޭ އެ ް
އަ ް

އޒަފުން ޤނޫނއި
މވަ ް
ކގެ ު
ތކުންނއި އެ އިދރތަ ު
ފޛުކުރ އިދރ ަ
ހޅުމަކ ނުލައި ،ޤނޫނު ތަން ީ
އއް ވަކިފަރތަކުން ހުށަ ެ
އސަލަ ެ
މަ ް
މގެ މައްޗަށް
ގއިފިކަ ު
ވތަ އެފަދަ ކުށެއް ހިނ ަ
ނ ަ
ު
ނމަ،
އޖެ ަ
ފކަމުގެ މަޢު ލޫމތު ލިބި ް
ގއި ި
ހން ަ
ގަވއިދ ޚިލފު ޢަމަލުތައް ި
ލ
މއް ަ
އ ،އަ ި
ތކުން އެ މަޢުލޫމތު ލިބުމަކ ނުލަ ި
ނގުމަކ ނުލައި ،ވަކިފަރ ަ
މއް އެ ް
ނމަ ،ވަކިފަރތަކުން އެކަ ެ
ވއްޖެ ަ
ރ ި
ޝައްކުކު ެ
ނ؛
އޖުރއަތުތައް އެކުލަވލު ް
ގޅޭ ި
ޤޤުތައް ކުރުމ ު
ޙ ީ
ނޖެހޭ ތަ ު
ހ ،ކުރަ ް
ތއް ހޯދުމަށްފަ ު
ހދުން ަ
ދންޖެހޭ ޯ
ގއި ހޯ ަ
ގމު ަ
ނ ު
އިސް ެ

އ
ޝރުޠުތަކ ި
ަ
ނގެ
ބރު ް
މޝަނުގެ މެން ަ
ތގެ ދއިރއއި ކޮ ި
މސައްކަ ު
ތތަކއި ަ
ސއޫލިއްޔަ ު
ނގެ ބރުތަކއި މަ ް
ކޮމިޝަ ު
ކރުން؛
ތއް ބަޔން ު
ނގޮތުގެ އުސޫލު ަ
ބތައް އަދކުރ ެ
އސޫލުތަކއި ވޖި ު
ގތުގެ ު
ނ ޮ
މޝަން ހިންގ ެ
ސުލޫކީ ހަމަތަކއި ކޮ ި

ހ
ނޖެ ޭ
އޅަ ް
ކރުމަށް ަ
ހއްޓުން އިތުރު ު
ވރިކަމއި އަމނތްތެރިކަމއި ޤނޫނު ނެގެ ެ
ދ ެ
މގައި ތެ ު
ނގު ު
ދައުލަތް ހި ް
އޅުން؛
ތއް ެ
ފިޔަވަޅު ަ
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 2.2ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ ފަރާތްތައް
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ  4އިދާރާއާއި އެ
އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
ޤނޫނު ނަންބަރު( 8/2011 :ދިވެހިރއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ

ޤނޫނު ނަންބަރު( 34/2020 :ދިވެހި ފުލުހުންގެ

ޤނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދފައިވ

ޚިދުމަތުގެ ޤނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދފައިވ

ސ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވި ް

މތް
ނގެ ޚިދު ަ
ދިވެހި ފުލުހު ް

ޤނޫނު ނަންބަރު( 1/2007ދިވެހިރއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ

ޤނޫނު ނަންބަރު( 14/2013 :ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖަލުތަކއި

ޤނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދފައިވ

ޕެރޯލްގެ ޤނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދފައިވ

ޝން
ގރޭ ަ
މޯލްޑިވްސް އިމި ް

ސ
ލ ސަރވި ް
ޝނަ ް
މޯލްޑިވްސް ކަރެކް ަ

 2.3ކޮމިޝަނުގެ ތަޞައްވުރު
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކާއި އެ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނަޒާޙަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން .

 2.4ކޮމިޝަނުގެ އަމާޒު
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކާއި އެ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނަޒާޙަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި ދިވެހި
ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން .

 2.5ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް
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 2.6ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް
2.6.1

ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ތަޙްޤީޤުކުރުމއި
ފިޔަވަޅުއެޅުން
(އިންވެސްޓިގޭޝަން)

އޒަފުން ކުރ ޤނޫނއި ގަވއިދ
މވަ ް
ކގެ ު
ފޛުކުރ އިދރތަކއި އެ އިދރތަ ު
ޤނޫނު ތަން ީ
ޤޤުކުރުން؛
ޙ ީ
ލއި ތަ ް
ޚިލފު ޢަމަލުތައް ބަ ަ
ވއްޒަފުން ޤނޫނއި ގަވއިދ ޚިލފު
މ ަ
ކގެ ު
އ އިދރތަ ު
ފޛުކުރ އިދރތަކުންނއި ެ
ޤނޫނު ތަން ީ
މއްލަ
ޖނަމަ ،އަ ި
ވއް ެ
ކރެ ި
ނވަތަ ޝައްކު ު
ނމަު ،
ބއްޖެ ަ
ކމުގެ މަޢުލޫމތު ލި ި
ނގައިފި ަ
ޢަމަލެއް ހި ް
ރން؛
ޤޤުކު ު
ތޙް ީ
ކމެއް ަ
ގއި އެ ަ
ގމު ަ
ނ ު
އިސް ެ
ވގެން
އހުމލު ެ
މސައްކަތަށް ި
ނވަތަ ަ
ވގެން ު
ސރަކު ޤނޫނއި ޤަވޢިދ ޚިލފު ެ
ނގެ އޮފި ަ
ކޮމިޝަ ު
ޅން؛
ޅއެ ު
ޤޤުކޮށް ފިޔަވަ ު
ތޙް ީ
ލއިަ ،
މއްސަލަ ބަ ަ
ހުށަހެޅޭ ަ
ވޒީރު ހުށަހަޅ
އސަލަތަކއި ަ
ތން ބަލ މަ ް
މގެ މަ ި
ނގު ު
އސް ެ
މއްލަ ި
ނގެ އަ ި
ކޮމިޝަ ު
ތންފީޛުކުރ އިދރއަށް
ނގޮތް ޤނޫނު ަ
ޕޓު އަދި ފެން ަ
ޤޤުކޮށް ،ކަމބެހޭ ރި ޯ
ތޙް ީ
އސަލަތައް ަ
މަ ް
ހުށަހެޅުން؛
ނގެ
ދވެހި ފުލުހު ް
ނމަި ،
އޖެ ަ
އ ކުރުމަށް ފެނި ް
އ ް
ޅގެން ޖިނއީ ދަޢުވ ެ
ގ ި
އސަލައަކ ު
މަ ް
ހޅުން؛
ރލްގެ އޮފީހަށް ހުށަ ެ
ޖނެ ަ
ކއުޓަރ ެ
ނވަތަ ޕްރޮސި ި
ދމަތަށް ު
ޚި ު
ތއް
ޖހޭ ކަންތައް ަ
ކރަން ެ
ތގެ އެހެން އިދރތަކުން ސފު ު
ދއުލަ ު
ގއި ަ
ޙޤީޤު ދއިރ ަ
ނގެ ތަ ް
ކޮމިޝަ ު
ޖހޭ ކަންކަން
ނގަން ެ
ތގެ އިދރތަކަށް އަ ް
ގތުން ދައުލަ ު
ޅ ޮ
ގ ޭ
އެފަރތްތަކުން ސފުކުރުމއި ،ކަމ ު
ނގުން؛
އެ ް
ނމަށްޓަކައި
ދ ު
ރވިޔަ ނު ި
ލއެއް ތަކުރ ު
މއްސަ ަ
ށބަލައި ،އެފަދަ ަ
ހދޭ ކަންކަމަ ް
ކގައި ޯ
ޤޤުތަ ު
ތަޙް ީ
ށ
ޢދަކަ ް
އސޫލަކަށް ނުވަތަ ޤަވ ި
މލުކުރެވޭ ު
އގައި ޢަ ަ
އ ް
ފޛުކުރ އިދރ ެ
ޤނޫނު ތަން ީ
ނނަމަ އެކަމބެހޭ ލަފ އެ އިދރއަށް ދިނުން.
ކމިޝަނަށް ފެން ަ
ލގެންނަން ޮ
ބަދަ ު

މަސައްކަތް ހިނގނުހިނގގޮތް
ބެލުން (އިންސްޕެކްޝަން އއި

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށއި ޖަލުތަކއި އެކި އިދރތަކަށް ޒިޔރަތްކޮށް ،އިޞްލޙު
ގެންނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފހަގަކޮށް ،އިޞްލޙު ހުށަހެޅުން؛

ކުށްކުރުން ދުރުކުރުން
(ޕްރިވެނޝަން)

ޤނޫނު ތަންފީޒުކުރ އިދރތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިޚްލޞްތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ،އެ
އިދރތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުށްކުރުމަށް އަރައިގަތުން ހުއްޓުވުން؛
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ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް
ބަޔންކުރުން

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގެ ދއިރއއި މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ ހަމަތަކއި ކޮމިޝަން
ހިންގނެގޮތުގެ އުސޫލުތަކއި ވޖިބުތައް އަދކުރނެގޮތުގެ އުސޫލުތައް ބަޔންކުރުން؛

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
ބޭރުގެ ސަރުކރުތަކއި ސަރަޙައްދީ ޖަމޢަތްތަކއި ބައިނަލްއަޤްވމީ ޖަމޢަތްތަކ ގުޅުން
އުފެއްދުމއި ،ރއްޖެއަށް ފައިދހުރި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަމއި ،އެއްބރުލުން ލިބޭނެ ގޮތްތައް
ހޯދައި ،އެއްބަސްވންޖެހޭ ކަންކަމަށް އެއްބަސްވުމއި ،ޢަމަލުކުރުން؛

ސިޔސަތު ކަނޑައެޅުމއި ލަފދިނުން
އަދި ނަތީޖ ވަޒަންކުރުން
ޤނޫނު ތަންފީޛުކުރ އިދރތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނކުރުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި
ސިޔސަތުތައް އެކަށައެޅުމއި އެ ސިޔސަތުތަކަށް އިޞްލޙުގެނައުމއި ،ބަދަލުގެނައުމއި،
އަދި އެ ސިޔސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އިދރތަކުގައި އެކުލަވލައި
ހިންގަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކއި މަޝްރޫޢުތަކއި އުސޫލުތަކއި ހަމަތައް ތަޢރަފުކޮށް ހިންގުމއި،
ކަމގުޅޭގޮތުން ،ދައުލަތުގެ އިދރތަކުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކއި އުސޫލުތަކއި ހަމަތަކ
ގުޅޭގޮތުން އެފަރތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ލަފދިނުމއި ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުންތައް
ހުށަހެޅުމއި ،އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުމއި ،އެކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދ ގޮތް
ބަލައި ،ނަތީޖ ނެރެދޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރަމުން ދިޔުން؛

ހޭލުންތެރިކުރުވުމއި ދިރސކުރުން
ސެމިނތަކއި ،މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކއި ،އެހެނިހެން ޕްރޮގްރމްތައް ހިންގައިގެން ޤނޫނު
ތަންފީޛުކުރ އިދރތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމއި ،ޤނޫނު ތަންފީޛުކުރ
އިދރތަކއި އެ އިދރތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރ ޤނޫނއި ޤަވޢިދ ޚިލފު ޢަމަލުތައް
ހިންގޭގޮތއި އެކަމަށް މެދުވެރިވ ސަބަބުތައް ހޯދައި ދިރސތައް ކުރުމއި ،އެ ދިރސތައް

ހމަކޮށް ޝއިޢުކުރުން؛
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2.6.2

ކޮމިޝަނުގެ ޢާންމު ބާރުތައް

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރނެ މިންގަނޑުތައް
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދކުރުމަށް

އެކުލަވލުން

ބޭނުންވ ވަސީލަތް ހޯދުން

ޖިނއީ ދަޢުވއެއް ކުރުމަށް
ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ

ހިނދެއްގައި ކަމބެހޭ

ކޮމިޝަންގެ ޢއްމު

އިދރއަށް ފޮނުވުން

ބރުތައް
ޓސްކް ފޯސްތައް އުފެއްދުމއި

އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމއި،

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދކުރުމަށް
ބޭނުންވ ފަންނީ އެހީ ހޯދުން

އަޑުއެހުމަކަށް ޢއްމުންނަށް
ހެކިން ޙޟިރުކުރުމއި

ވަދެވޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

ހެކިބަސް ހޯދުމއި

ކަނޑައެޅުން

ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުން
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 2021ވަނަ އަހަރު ހާޞިލް ކުރެވުނު ލަނޑުދަނޑިތަކާއި 2022 ،ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ލަނޑުދަނޑިތައް


 2021ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް
ނިންމުން ހިމެނިފައިވާއިރު 2021 ،ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުންބަލަން ފެށި  457މައްސަލައިގެތެރެއިން އެ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ނިންމިފައިވަނީ  247މައްސަލައެވެ.



މީގެ އިތުރުން ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަންކަން ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން ،ޤާނޫނު
ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ގަވާއިދުތައް ދިރާސާކޮށް ޢިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި،
ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެ ފަރާތްތަކަށް ޙިއްސާކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.



ޖަލުތަކާއި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބާ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލުކުރުމުގައި
ދަތިތަކެއްވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ .އެގޮތުން ،ކޮވިޑް 19-ގެ ބަލިމަޑުކަން ދެމިގެން ގޮސްފައިވާ މިންވަރުގެ ސަބަބުންނާއި ،އެކަމަށް
ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޖަލުތަކާއި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބާ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވި ނަމަވެސް މި މަސައްކަތައް މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރެވިފައިވާކަން
ފާހަގަކުރަމެވެ.



ޤާނޫނު

ތަންފީޒުކުރާ

އިދާރާތަކުގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ނަޒާހަތްތެރިކަން

އިތުރުކުރުމުގެ

ގޮތުން،

މޯލްޑިވްސް

ކަސްޓަމްސް

ސަރވިސްއާއި ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަޢޫލޫމާތު ދިނުމާއި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމުގެ
ސެޝަންތައް  2021ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.


ކޮމިޝަނުގެ

މަސައްކަތްތައް

ހަލުވިކޮށް

މައްސަލަތައް

ނިންމުމަށްޓަކައި

ބޭނުންވާ

އިންސާނީ

ވަސީލަތް

އިތުރުކޮށް،

ރީ ޓެއިންކުރެވޭނެގޮތް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ،ކަމާގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމާއި ،ކޮމިޝަންގެ
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އެއްހަމަކޮށް ތަންފީޒުކުރެވުނެވެ.


 2020ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖެއަށް ދިމާވި "ކޮވިޑު "19-ގެ ޙާލަތު  2021ވަނައަހަރަށް ދިގުދެމިގެން ގޮސްފައި އޮތުމުން،
މީހުން ހާޒިރުކުރުމާއި ބަޔާން ނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެގޮތުން ،ދާދިވަރު (ވަރޗުއަލް) އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ސިސްޓަމް
މެދުވެރިކޮށް ބަޔާންތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 2022ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމާއި،
ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރަށް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
ހިމެނެއެވެ .ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި "ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއެރ" ސިސްޓަމާއި
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަލުވިކުރުމަށް "އެޗް.އާރ" ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރަން ފެށުން ހިމެނެއެވެ.
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އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ދިރާސާކޮށް ،އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ،އެފަދަ
މަޢުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ޙިއްސާ ކުރުމާއި ،ޖަލުތަކާއި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބާ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމާއި ،ޤާނޫނު
ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި ،ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކާ
ގުޅޭގޮތުންނާއި ،އަދި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  2022ވަނަ އަހަރުގެ
ލަނޑުދަނޑިތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް
އިތުރުކުރުމާ އި ،މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ،އިތުރު
ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި ،ތަޖުރިބާ ހިއްސާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  2022ވަނަ އަހަރުގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެތެރޭގައި ވަނީ ހިމެނިފައެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނެ އިސް މުވައްޒަފެއް
ކޮމިޝަން ހޯދުމަކީވެސް  2022ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.
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4

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު  /އިސްނަގައިގެން ބަލާފައިވާ މައްސަލަތައް.

ނިމިދިޔަ  2021ވަނަ އަހަރު ( 121ސަތޭކަ އެކާވީސް) މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އަދި ،ތަންފީޛީ އިދާރާތަކާ ގުޅޭ 09
(ނުވައެއް) މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ތަޙްޤީޤު ކުރަން ފަށާފައިވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ( 85އައްޑިހަ ފަހެއް)
މައްސަލައަކާއި ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ( 33ތިރީސް ތިނެއް) މައްސަލައަކާއި މޯލްޑިވްސް
އިމިގްރޭޝަންއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ( 01އެކެއް) މައްސަލައެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞް ނުހިނގާ އިދާރާތަކާ ގުޅޭ
( 02ދޭއް) މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ
ގުޅޭ ( 07ހަތެއް) މައްސަލައަކާއި ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ގުޅޭ ( 02ދޭއް) މައްސަލައެވެ.

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި  /އިސްނަގައިގެން ބަލފައިވ މައްސަލަތައް.
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
1%

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް
ސަރވިސް
28%

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
71%
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5

ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތް

 2021ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ( 85 ،އައްޑިހަ ފަހެއް) މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ( 72ހަތްދިހަ
ދޭއް) މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ،އާންމު ފަރާތްތަކުންނެވެ .އަދި ( 11އެގާރަ) މައްސަލައަކީ ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް
ހުށަ ހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ .މީގެ އިތުރަށް ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ،އެ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ( 02ދޭއް) މައްސަލަ
މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ،މިކޮމިޝަނަށް  2021ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ( 33ތިރީސް ތިނެއް)
މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނަށް އާންމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ.
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއާ ގުޅޭގޮތުން  2021ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ އާންމު ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލައެކެވެ.

ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް

5.1

2

މައްސަލަ އަނބުރ ގެންދިއުން

2

6ވަނަ މއްދގައި ޤނޫނު ހިނގ ފަރތަކަށް ނުވުން

3

މަޢުލޫމތު ފުރިހަމަ ނުވތީ ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރުން

10

އަސސެއް ނެތް

16
4

59ވަނަ މއްދގެ ދަށުން ނުބެލޭ
 30ވަނަ މއްދގައި ބަޔންކުރ ދއިރ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ

16

16

ކަމ ގުޅުންހުރި އިދރއަކަށް ހުށަހަޅަން ނިންމި
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5.2

ކޮމިޝަނުން ފުރިހަމަ ތަޙްޤީޤު ނިންމި މައްސަލަތާކައި ،އެ މައްސަލަތައް ނިންމިގޮތް

 2021ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ފުރިހަމަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު

05

32

25

2014

2016
2015

34

2018
2017

2020
2019

27
26

23

2021

194

22

 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ކޮމިޝަނުން ޖުމްލަ ( 247ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ހަތެއް) މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރަން ނިންމި ( 53ފަންސާސް ތިނެއް) މައްސަލައާއި ފުރިހަމަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ގޮތް ނިންމާފައިވާ 194
(ސަތޭކަ ނުވަދި ހަ ހަތަރެއް) މައްސަލައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ
އ
ކޮމިޝަނަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ( 05ފަހެއް) މައްސަލައަކާއި 2015 ،ވަނަ އަހަރުގެ ( 19ނަވާރަ) މައްސަލައާ ި
 2015ވަނަ އަހަރު ކަސް ޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ބަދަލު ކުރެވިފައި ވާ 01
ނ ައ ަހ ު
(އެކެއް) މައްސަލައާއި މި ކޮމިޝަނުން  2015ވަނަ އަހަރު ތަޙްޤީޤު ކުރަން ފަށާފައިވާ ( 06ހަޔެއް) މައްސަލައާއިަ 2016 ،ވ ަ
ރ
ނ ަފ ާ
ރ ް
ޤ ުޤ ުކ ަ
ށ ަފ ިއވާ ( 25ފަންސަވީސް) މައްސަލައާއި 2017 ،ވަނަ އަހަރު ތަޙްޤީޤު ކުރަން ފަށާފައިވާ ( 27ހަތާވީސް)
ަތ ްޙ ީ
މައްސަލައާއި 2018 ،ވަނަ އަހަރު ތަޙްޤީޤު ކުރަން ފަށާފައިވާ ( 34ތިރީސް ހަތަރެއް) މައްސަލައާއި  2019ވަނަ އަހަރު ތަޙްޤީޤު
ފަށާފައިވާ ( 23ތޭވީސް) މައްސަލައާއި  2020ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ފަށާފައިވާ ( 50ފަންސާސް) މައްސަލައާއި  2021ވަނަ
އަހަރު ތަޙްޤީޤު ފަށާފައިވާ ( 57ފަންސާސް ހަތެއް) މައްސަލައެވެ.
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ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް ނިންމިގޮތް
106

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

22
11

5

0

15
2

0

މައްސަލަ ސބިތުވކަމަށް

21

5

3

0

0

މައްސަލަ ސބިތު

ހުށަހެޅިފަރތުގެ

ނުވކަމަށް

އެއްބރުލުން ނުލިބޭ

2

1

0

ބޠިލް

1

0

0

0

އެހެން އިދރއަކަށް
ފޮނުވިފައި

 5.3ތަޙްޤީޤު ހިނގަމުންދިޔަ މައްސަލަތައް
 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޖުމްލަ ( 210ދުއިސައްތަ ދިހައެއް) މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޝަނުގައި ހިނގަމުން ދިޔައެވެ .އޭގެ
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅުންހުރި ( 167ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް) މައްސަލައާއި ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް
ސަރވިސްއާ ގުޅުންހުރި ( 35ތިރީސް ފަހެއް) މައްސަލައާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުނު ( 05ފަހެއް)
މައްސަލައާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއާ ގުޅުންހުރި ( 03ތިނެއް) މައްސަލައެވެ.

ތަޙްޤީޤު ހިނގަމުންދިޔަ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް
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5.3.1

2021

ވަނަ އަހަރު ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތައް

 2021ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ކޮށްފައިވަނީ ކ .މާފުށި ޖަލަށް  2ތަޙްޤީޤު ދަތުރާއި ކ .ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް  1ތަޙްޤީޤު ދަތުރެވެ.
 2021ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުތަކަށާއި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަންތަނަށް ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ދަތުރު ކޮށްފައި ނުވަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ
ގު ޅިގެންނެވެ .ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤުތަކަށް އަތޮޅުތަކުން ނަގަން ހުރި ބަޔާން ނެގުމުގެ ކަންކަން ދާދިވަރުކޮށް ވަނީ ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފައެވެ.

5.3.2

ޤާނޫނުގެ  38ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުން ހިފަން ޖެހުން

ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރި  10މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ،ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  38ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ( )4ވަނަ ނަންބަރުން ލިބިދޭ ބާރުގެ
ދަށުން  2021ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތްކޮށް،
މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދާފައިވެއެވެ.
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ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން އިސްލާޙުކޮށް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭކަމަށް  2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅިކަންކަމާއި އެކަންކަމާމެދު އެއިދާރާތަކުން އަމަލުކުރިގޮތް.

ޤނޫނު ތަންފީޛުކުރ އިދރތަކުން އިސްލޙުކޮށް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭކަމަށް
 2021ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން އެރުވުނު ލަފ
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
0%

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ސަރވިސް
0%

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް

50%

ސަރވިސް
50%

 2021ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤްކޮށް ނިންމި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 27/2015ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ
ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު)ގެ  46ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ނ)ގެ ދަށުން ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ އިދާރާތަކަށް ކޮމިޝަނުން  32ލަފާއެއް
އަރުވާފައިވާ ފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އެރުވުނު ( 16ސޯޅަ) ލަފާއާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް
ސަރވިސްއަށް އެރުވުނު ( 16ސޯޅަ) ލަފާއެވެ .ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އެރުވުނު ( 16ސޯޅަ) ލަފާގެ ތެރެއިން ( 10ދިހައެއް) ލަފާއާ
އެއްގޮތަށް އެ ސަރވިސްއިން ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި( 06 ،ހައެއް) ލަފާއަށް ޢަމަލު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އިސްލާހު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އަންގާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ( 10ދިހައެއް)
ކަމެއް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމުގައި އެ ސަރވިސްއިން އަންގަވާފައިވެއެވެ .އަދި( 05 ،ފަހެއް) ލަފާއަށް އެ އިދާރާއިން
ޢަމަލުކުރިގޮތް އަންގާފައި ނުވެއެވެ.
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ކޮމިޝަނުން އަރުވާފައިވާ ލަފާތަކުގެ ތަފްޞީލް
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ހުށަހެޅުނު ލަފާ:
 .1ކޮމިޝަނުން

އިސްނަގައިގެން

ތަޙުޤީޤު ކުރި

މައްސަލައެއްގައި ގަވާއިދު ނަންބަރުREG-07/2020/02/00 :

(ފުލުހުންގެ

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި ،އެ ކުށްތަކަށް އަދަބުދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު )2020 -ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1އަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް ،މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ  3ފުލުހުންނާމެދު އެ ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އިދާރީ އަދަބު ދިނުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .2ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުން ރާވާ ،ހިންގާ ކަންތައްތަކަށް އެ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ
އަތުން ފައިސާ ނަގާ ކަމަށާއި ،އެ ފައިސާ ނަގަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި އުޞޫލެއް ނެތި ކަމަށާއި ،އެ ފައިސާ ނުދީފިނަމަ ،ނުދޭ
މުވައްޒަފަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ދަތިތައް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި އެ ފައިސާ އެގޮތަށް ނަގަމުންދާ ކަމާއި،
އެ ފައިސާ ނެގުމުގައި އެއްވެސް އުޞޫލެއް ލިޔެވިފައި ނޯންނަކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ ،މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި
އެކުވެރިކަމާއި ،އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓޭނެފަދަ ގޮތަކަށް އެކަންކަން ރާވައި ،އިންތިޒާމްކުރުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .3މަގުމަތީގައި ހިނގާފައި ދަނިކޮށް އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ނުލައި ،އެކި ދުވަސް މަތިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް ،ބިޑި އަޅުވައިގެން
ގެންގޮސް ޗެކްކުރާ ކަމަށް ބުނެ ،އެ މައްސަލަތައް ބަލައިދިނުމަށް އެދި މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތް ދިވެ ހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުނުކަން އެ ސަރވިސްގެ ރެކޯޑްސްތަކުން ފެންނަން ނެތް ކަމަށް މި
ކޮމިޝަނުގެ ތަހުޤީޤަށް ހޯދިފައިވާތީ ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުންނާއި ،އެ މީހަކު ޙާޟިރު ކުރެވުނު
ބޭނުމަކާއި ،އެމީހަކު ބަލާފާސްކޮށްފައިވާނަމަ އެކަންތައްތަކުގެ ރެކޯޑްސް ހަރުދަނާކޮށް އެއް ހަމައެއްގެ މަތިން ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .4ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރިއިރު ،ނަންބަރު" MPS-7/2009-1 :ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި ،އެ
ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ( 02ޖަނަވަރީ  )2009ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާއި ،ދިވެހި
ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ  ،8 ،6 ،1އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފުލުސް މީހާއަށް ގަވާއިދު ނަންބަރުMPS- :
" 7/2009-1ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި ،އެ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ އަދަބު ދިނުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .5ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެސް.އޯ.ޕީގެ  6.2.6.3ގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައި ހަމައެކަނި ދޫނިދޫ
ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ތިބޭ ބަންދު މީހުންގެ ވާހަކަ ގެނެސްފައިވާތީއާއި އަދި އެ ނަންބަރުގައި ބުނާ ވީ އެންމެ އަވަހަކީ ކިހާވަގުތެއްކަން
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ،އެ ވަގުތުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށް އެ އެސް.އޯ.ޕީއަށް އިސްލާޙް ގެނައުމަށާއި ،އެ އެސް.އޯ.ޕީގެ ޖަދުވަލު  11ގައި
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ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީތަކެއްގައި ވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދޭ ބަންދު މީހުންނަށް
އެއް އުޞޫލެއްގެ ދަށުން އެ ފުރުޞަތު ދެވޭނޭހެން އެ އެސް.އޯ.ޕީއަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .6ފުލުހަކު ،ފުލުހުންގެ ވެރިއަކަށްވެ ހުރެ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކޮށް ބެލިއިރު،
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ  4ވަނަ ނަންބަރާއި 6 ،ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް އެ ފުލުސް މީހާ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މި
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ފެންނާތީ ،އެ ފުލުސް މީހާގެ މައްޗަށް ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި ،އެކުއްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާބެހޭ
ޤަވާއިދުގެ  7ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) ގެ ( )1ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .7ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު( 78/69 :ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރުމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާ ބެހޭ ގަވާއިދާއި ،ފުލުހުންގެ ޢާންމު
ގަވާއިދުގެ  58ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 61 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) 64 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) އާ ފުލުހުން ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮންނާތީ ފުލުހުންގެ ޢާންމު ގަވާއިދުގެ  66ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައިވާ މީހަކު އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިޔުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފުލުހުން އިހުމާލު ވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ބަލައި ތަޙްޤީޤު
ކުރުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ .އަދި މި
މައްސަލާގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު( 78/69 :ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު)
އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރުމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާ ބެހޭ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުގައި ދަންނަވާފައި
ވާނެއެވެ.
 .8ވައި ދައުރުނުވާ ގޮޅިއެއްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުންނާއެކު ބަންދުކޮށްފައިވާތީއާއި ،ބަންދުމީހުންނަށް ވެސް އަދި ބަންދުމީހުންގެ
އާއިލާއަށް ވެސް ދޫނިދޫގެ އިންތިޒާމުތަކާއި ،ގަވާއިދު ތައް އޮޅުންފިލުވައިދީފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން
ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިތައް ޗެކްކުރިއިރު އެއް ގޮޅީގައި އެކަށީގެންނުވާ މިންވަރަށް މީހުން ބަންދުކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ
ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮންނާތީ ،ގޮޅިތަކުގައި އެކަށީގެން ނުވާ މިންވަރަށް މީހުން ބަންދު ނުކުރުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .9ބަންދުކުރެވޭ މީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލު ކުރުމުގައި ލަސްތަކެއް މެދުވެރިވުމަކީ ބަންދު ކުރެވޭ މީހާގެ ޙައްޤުތަކެއް ގެއްލެން
މެދުވެރިވާނެ ސަބަބެއް ކަމަށް ވާނެތީ ،ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައާއި އާންމު ޙާލަތުގައި ވެސް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައި ތިބޭ ބަންދު މީހުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަށް ސަރވިސްއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނުވަތަ ޙަވާލު ކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ
ވަކި އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .10ސްޕީޑް ގަން ބޭ ނުންކުރުމުގައި އަދި ސްޕީޑް ގަންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްކައުކުރުމާއި އެ މަޢުލޫމާތުތައް އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި އެއްވެސް އުޞޫލެއް ލިޔެވިފައި ނޯންނަކަން މި ކޮމިޝަންގެ
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ތަޙްޤީޤަށް އެނ ގެން އޮތަތީ ،ސްޕީޑް ގަން ބޭނުންކުރުމުގައި އަދި ސްޕީޑް ގަންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްކައުކުރުމާއި އެ މަޢުލޫމާތުތައް
އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .11އެއްކަމަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ތަކުރާރުކޮށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން  2ފަހަރު  2ގޮތަކަށް ޖަވާބު
ދީފައިވާތީ އެފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .12ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ހިންގި ތަޙްޤީޤެއްގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހަކު ގެންގޮސް އޭނާއަށް
ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ  3ފުލުހުންގެ ތެރެއިން  1ފުލުހަކާމެދު ފުލުހުން ފިޔަވަޅު
އަޅާފައި ނުވާކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ އެ ފުލުސް މީހާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .13ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މީހެއްގެ ކަރުގައި ފުލުހަކު ހިފައި މަރާލަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލައެއްގައި ފުލުހަކު ޙާލަތާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު( REG-07/2020/02/00 :ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި ،އެ ކުށްތަކަށް އަދަބު
ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު –  )2020ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ ގަވާއިދުގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބު އެ ފުލުސް މީހާއަށް ދިނުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .14ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު ( R-46/2013ޔުނިފޯމާބެހޭ ގަވާއިދު)  2013މެއި  30ވަނަ ދުވަހު
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާއިރު ،އެ ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ ޖަދުވަލުތައް ގެޒެޓުކޮށްފައި ނުވާކަން މި ކޮމިޝަނުގެ
ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު ( R-46/2013ޔުނިފޯމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގައި ހިމެނޭ
ޖަދުވަލުތަކާއި އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 34/2020 :ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންހެދޭ ގަވާއިދުތަކުގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ
ޖަދުވަލުތައް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރުކުރުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .15ފުލުހަކު އޭނާގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކީ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 27/2015ނޭޝަނަ ލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އޮފިސަރުންނާ މެދު
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއްކަމަށް ދެކޭކަމަށް ބުނެ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އެ ފުލުސް
މީހާގެ މައްޗަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު ގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ރިވިއުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ އެ ފަދަ ޢަމަލުތައް
ތަކުރާރު ނުކުރެވޭނޭ ފަދަ ދާއިރާއަކަށް އެ ފުލުސް މީހާގެ މަސައްކަތްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ލަފާއަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .16ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރިއިރު ،ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ހުރި މީހަކު ހައްޔަރުކުރީ އޭނާގެ ވަޒަނުގައި ހުއްޓާ
ގެނެސްގެންނަމަ ،އޭނާ ދޫކޮށްލާއިރު ހުރި ރަށަކުން އޭނާގެ ވަޒަނަށް ދެވޭ ފަދަ ފައިސާގެ އެހީއެއް ވެދޭންވާނެ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ޢާންމު
ޤަވާޢިދުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި އޮތް ނަމަވެސް ،އެ ފައިސާ ހަމަޖައްސައިދީފައި ނުވާކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް
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އެނގެން އޮތުމުން ،ފުލުހުން މި ކަމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ޢާންމު ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް
އެނގެން އޮތަތީ ،ފުލުހުންގެ ޢާންމު ޤަވާޢިދުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު މި ކޮމިޝަނަށް
އެންގުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އެރުވި ލަފާ:
 .1ނުކުރާ ކުށެއްގެ ރެކޯޑް އޭނާގެ ރެކޯޑްފައިލުގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ
ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ހުކުމަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ނޫންކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް
އެނގެން އޮތްއިރު ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ދިމާވި އިދާރީ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
މައްޗަށް ކޮ ށްފައިނުވާ ހުކުމެއް އޭނާގެ ހުކުމްތަކުގެ ތަފްޞީލުގައި ހިމަނާފައިވާތީ ،އެ ފަދަ ކަންތައްތައް ތަކުރާރުނުވާނޭހެން ނިޒާމެއް
ގާއިމްކުރުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .2ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ކ.މާފުށީ ޖަލަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ފޯމްތަކަށް ޖަވާބު ރައްދުކޮށްފައިވަނީ ނޯޓްކޮށްގެން
ނޫންކަމަށާއި ،ޤައިދީން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ފޯމްތަކުގެ ޖަވާބު ޙަވާލުކުރުމުގައި އެކި ޖަލުތަކުން އަމަލުކުރަމުންގެންދަނީ އެކި ގޮތަށް ކަމަށް
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެންއޮންނާތީ ،ގައިދީންގެ ފަރާތުން ޖަލުތަކަށް ލިބޭ ޝަކުވާ ފޯމްތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ،ހުރިހާ ޖަލެއްގައި
ލިޔެކިޔުމުން ޖަވާބުތައް ޙަވާލުކުރިކަން އެނގޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .3ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ،ކޮމިޝަނުން ހިންގި ތަޙްޤީޤުގައި ޖަލު އަމުރުތައް ހަދާ ގެޒެޓް ކުރެވިފައި
ނުވާ ކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ޖަލު އަމުރުތައް ހަދާ ގެޒެޓް ކުރުމަށް ލަފާ
އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .4ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ހިންގި ތަޙްޤީޤެއްގައި ،އެއްގޮޅިން އަނެއްގޮޅިއަށް އޮފިސަރުން އަތަށް
އެއްޗެހި ދީގެން ބަދަލުކުރުމާބެހޭ އުޞޫލެއް ނެތްކަން އެނގެން އޮތުމުން އެފަދަ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ،ބަންދުމީހުންނާއި
އޮފިސަރުންނަށް އެ އުޞޫލުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .5ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ހިންގި ތަޙްޤީޤެއްގައި ،ގޮޅިތަކުގައި ހަދާފައިވާ ބާގަނޑުތައް
ބަންދުކުރުމާއި ،އެއްގޮޅިން އަނެއްގޮޅިއަށް ދަމާފައި ހުންނަ ވާގަނޑުތައް ނަގާ ،ދާއިމީގޮތެއްގައި ގޮޅިތައް އިންސްޕެކްޓްކޮށް މެއިންޓެއިން
ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .6ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ހިންގި ތަޙްޤީޤެއްގައި ،އެންމެ އޮފިސަރަކު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ
ބަންދުމީހުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަކީ ނުރައްކާތެރި އެތަކެއް ހާދިސާ ހިނގާފާނެކަމެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ މަދުވެގެން 3
އޮފިސަރުން ޑިއުޓީއެއްގައި ތިބޭނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
24

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 2021ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

 .7ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ހިންގި ތަޙްޤީޤެއްގައި ،ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންނަށް
ކައުންސިލިން ލިބޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .8ކ.މާފުށީ

ޖަލުގައި

ހިނގައިދިޔަ

ހާދިސާއަކާ

ގުޅިގެން

ކޮމިޝަނުން

ހިންގި

ތަޙްޤީޤެއްގައި،

ހާދިސާތަކުގައި

ގޮޅިން

ނެރޭ

ބަންދުމީހުން/ޤައިދީން އަނބުރާ ގޮޅިއަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން އެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތައް ފެންނަގޮތަށް ފޮޓޯ ނެގުމަށާއި،
އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ވީޑިއޯ ކުރެވޭނެ ލިޔެފައިވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ލަފާ އަރުވާފއައިވާނެއެވެ.
 .9ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ހިންގި ތަޙްޤީޤެއްގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު14/2013 :
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު" އާ އެއްގޮތަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލީ ގަވާއިދެއް ހަދާ ،ގެޒެޓް
ކުރުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .10ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ހިންގި ތަޙްޤީޤެއްގައި ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ 2
އޮފިސަރުން ބަންދުމީހުންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ތުނިކޮށް ކޮށި ކޮށުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 14/2013 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި
ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ  32ވަނަ މާއްދާ ގެ (ފ) އާއި ،އެ މާއްދާ ގެ (ދ) އާއި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު:

R-218/2015

(މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ  85ވަނަ މައްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރާއިަ ،ގ ާވ ިއ ުދ
ބ ު
ނ ަ
ނ ް
ަ
ރ( R-133/2015 :އޮފިސަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު) ގެ  6ވަނަ މައްދާގެ (ހ)އާއި ،އެ މައްދާގެ (ނ) އާއި ،އެ
ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މައްދާއާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް ވާތީ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( R-218/2015މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ  86ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެ ދެ އޮފިސަރުންނަށް އެޅުމަށް ލަފާ
އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .11ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދު މީހާގެ އަތުން އަތުލާފައިވާ ،ޖަލަށް ވެއްދުން މަނާނުކުރާ އެއްޗެއް އެ ބަންދު މީހެއް ނުވަތަ ޤައިދީއެއް ޖަލުން
ދޫކޮށްލާއިރު ގެއްލިފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާނަމަ އެކަމާއި ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާތީ ،އެ ގަވާއިދަށް
ނަންބަރެއް އިތުރުކޮށް ،ޖަލަށް ވެއްދުން މަނާ ނުކުރާ އެއްޗެއް އެ ބަންދު މީހެއް ނުވަތަ ޤައިދީއެއް ޖަލުން ދޫކޮށްލާއިރު
ގެއްލިފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާނަމަ ،އެކަމެއް ބަލައި ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްފަހު ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ނިންމި ގޮތް އެ ބަންދު މީހަކަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ގަވާއިދަށް އިސްލާޙެއް
ގެނައުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .12މާލެ ޖަލުގެ އެނެކްސްގެ ޙާލަތަކީ އިންސާނުން ބަންދުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫން ކަމަށާއި ،މާލެ ޖަލުގެ އެނެކްސްގައި
އެއްވެސް ޤައިދީއެއް ،ބަންދު މީހެއް ބަންދުނުކުރުމަށާއި ،އެ ތަނުގައި ތިބި މީހުން އެހެން ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް ގައިދީއަކު މާލެ ގެނެސް ،ކ .މާފުށި ޖަލަށް އަނބުރާ ގެންދެވެންދެން
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މާލެ ޖަލުގެ އެނެކްސްގައި ބަހައްޓާފައިހުރީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ ކުރިއަށް އޮތް
ތަނުގައި މިފަދަ ޢަމަލެއް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .13މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން "ބަނޑޭރި ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ޑިޖިޓަލްކޮށް ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންގެ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް
ޢަމަލުކުރާ ނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" ތައާރަފްކުރުމަށްފަހު ،އެ ސަރވިސްގެ އެކިއެކި ޖަލުތަކުގައި ތިބި ބަންދުމީހުންނާއި ގައިދީންނަށް އެކަން
އަންގާފައިވަނީ އެކި ތާރީޚްތަކުގައިކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް
ސަރވިސްގެ ބެލުމު ގެ ދަށުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދުތަކާއި،
އުސޫލު ނުވަތަ ޖަލު އަމުރުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާއި ،އަދި އަލަށް ތަޢާރަފްކުރާ ގަވާއިދުތަކާއި ،އުސޫލު ނުވަތަ ޖަލު އަމުރުތަކަށް އެ
ސަރވިސްގެ ހުރިހާ ޖަލުތަކެއްގައި ވެސް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚަކީ އެއް ތާރީޚެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އަދި އެ ބަދަލެއް ގެނައިކަން
ހުރިހާ ޖަލެއްގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް ވެސް ލިޔުމުން އެންގޭނޭ ފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ލަފާ
އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .14ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ،އަދި އެ އަމުރު
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ޣައިރު ޤާނޫނީ ބަންދެއްގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން
ގެންގުޅެފައިވާކަމަށް ބުނެ ،މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ،އިހުމާލުވި މުވައްޒަފާމެދު ގަވާއިދު
ނަންބަރު( R-218/2015 :މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ  86ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު
އެޅުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .15ކ .މާފު ށި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ އެހެން ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބޭ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ހުކުމް
ތަންފީޛުކުރުމުގައި އޭނާއަށް ލުއި ގޮތެއް ހޯދާދީ ،އޭނާ ލުއި ޖަލަކަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި،
ކ .މާފުށި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިހުރި މީހެއްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގަށް
އެނގެން އޮތަތީ ،ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް އަދި އަނިޔާއަކަށް ބަލައި ،އެ
ފަރާތުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.
 .16ޤާނޫނު ނަންބަރު( 14/2013 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖަލު ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،ޑިސިޕްލިނަރީ ނިޒާމް ހިނގާ ގޮތާއި ،ކަނޑައެޅޭ
އަދަބުތަކުގެ ކޮޕީއެއް ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް ފެންނަ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަށާއި ،އަދި އެއިން މީހަކު އެދިއްޖެނަމަ ،އެ މީހަކަށް
އޭގެ ކޮޕީއެއް ދޭންވާނެ ކަމަށާއި ،ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޖަލު ކުށްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،ޑިސިޕްލިނަރީ ނިޒާމް ހިނގާ
ގޮތާއި ،ކަނޑައެޅޭ އަދަބުތަކުގެ ކޮޕީއެއް ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް ފެންނަ ތަނެއްގައި ކ .މާފުށި ޖަލުގައި ބަހައްޓާފައި ނުވާ
ކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކ .މާފުށި ޖަލަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގަށް އެނގެން އޮތަތީ ،ޤާނޫނު
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އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 2021ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ނަންބަރު( 14/2013 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ޖަލު ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،ޑިސިޕްލިނަރީ ނިޒާމް ހިނގާ ގޮތާއި ،ކަނޑައެޅޭ އަދަބުތަކުގެ ކޮޕީއެއް
ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް ފެންނަ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތް

7

 7.1ތަންފީޛީ އިދާރާތަކަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތައް


މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް
 2021ޖަނަވަރީ  20ވަނަ ދުވަހު މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.



މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަންއެއް

2021
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ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

 7.2ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް


ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ކުރިއަށްގެންދާ "ރާއްޖެ ހެނދުނާ" ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް 2021 ،ނޮވެންބަރު  23ވަނަ ދުވަހު
ކޮމިޝަނުންކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާއްމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ.

8

ކޮމިޝަން

ހިންގުން

 2021 8.1ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ގޮތް
2021

ވަނަ

އަހަރު

ކޮމިޝަން

ހިންގާފައިވަނީ،

2

ޑިޕާޓްމަންޓަށް

ބަހާލައިގެންނެވެ.

އެއީ

އޮޕަރޭޝަންސް

ޑިޕާޓްމަންޓާއި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓެވެ .އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ހިމެނޭ ސެކްޝަންތަކަކީ އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެކްޝަނާއި ކޭސް
މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނެވެ .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ހިމެނެނީ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން
ސެކްޝަނާއި ،އެޑްމިން ،އެޗް.އާރް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނެވެ 2021 .ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގައި
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މުވައްޒަފުންނެވެ .އެއީ އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމެންޓްގައި  13މުވައްޒަފުންނާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓްގައި  17މުވައްޒަފުންނެވެ.

 8.2ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން ކޮށްފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް
ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19-ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ،ޞިއްޙީ އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ލަފާއާއި،
ކަނޑައަޅުއްވާ އުޞޫލުތަކާ އެއް ގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތައް އެވަގުތަކާ އެކަށީގެންވާގޮތަށް
ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން  2021ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން،
ސަރުކާރުން އެޅި ފި ޔަވަޅުތަކާގުޅިގެން ،އެ ހިނދުން ފެށިގެން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ގޭގައި ތިބެގެން 'ވޯކް-ފްރޮމް-ހޯމް' ގެ ދަށުން
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ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .އެއާއެކު ،މުވައްޒަފުން ގޭގައިތިބެގެން މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޑިޖިޓަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ،ވީ-
ޕީ.އެން .އެކްސެސްގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމާއި ،އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ
ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނެވެ.

 8.3ކޮމިޝަން ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް
ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ސަޕޯޓް



ފޯރުކޮށްދިނުމާއި 2015 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮމިޝަނުގައި ނުނިމި ހުރިމައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި އޯޑިއޯ ވީޑިއޯގެ ޒަރިއްޔާ
މެދުވެރިކޮށް ނަގަންޖެހޭ ބަޔާންތައް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާ އިންސްޓޯލްކޮށް ،ދާދިވަރުކޮށް ބަޔާން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
ފެށުނެވެ.
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އުވާލައި  2015ވަނަ އަހަރު ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ



ކޮމިޝަން އުފެދުނީއްސުރެ ،މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ބޭނުން ކުރަމުން އައި ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ
މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑާއި ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އުވާލާ ،މުސާރަ އެއްހަމަކޮށް ،މުސާރައިގެ
އާ އޮނިގަނޑެއް އުފައްދާ  1މެއި  2021ން ފެށިގެން އެއަށް އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ކުރިން ހިނގަމުންދިޔަ ހުރަވީ ބިލްޑިންގެ އިމާރާތް ބާވެ ،އިމާރާތުގެ ފާރުތަކުން ބައިތައް ވެއްޓި އަދި އިމާރާތުގެ



އެތެރެއަށް ވާރޭވެހި ސީލިންގ ބޯޑުތައް ވެއްޓި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންވަމުންދާތީ 2021 ،ވަނަ އަހަރުގެ
އޮކްޓޯބަރު  27ވަނަ ދުވަހު މ.ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގގެ  4ވަނަ އަދި  6ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިންގުން
ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާގުޅޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް،



"ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއެރ" އެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2021ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި ފެށުނެވެ .އަދި މުވައްޒަފުންނާ
ގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް" ،އެޗް.އާރ ".ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ.

 8.4ކޮމިޝަނުގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް
8.4.1

އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓަކީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ،ރިޕޯޓް
އެކުލަވާލައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ އެރިޕޯޓްތަކުގައި އިސްލާޙްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒްކުރާ އިދާރާތަކަށް އަންގާ
އެންގުންތަކުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ ކަމާގުޅޭ ފިޔަވަޅުތަށް އަޅާ ،ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން
ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙްތަށް ހުށަހަޅާ އަދި ކޮމިޝަނާއި
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ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ އިންނާ ދެމެދު ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ޑިޕާޓްމަންޓެވެ .މިޑިޕާޓްމަންޓުގައި ހިމެނެނީ،
އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ލީގަލް ޔުނިޓާއި އަދި ،ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓެވެ.

8.4.2

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތަކީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމަހައި މަސައްކަތްތައް
ރާވައި ،އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމެވެ.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓު އެކުލެވިގެންވަނީ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް

ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސެކްޝަނެވެ .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން ގެ ދަށުން  3ޔުނިޓް ހިނގަމުންދެއެވެ.

 8.5ކޮމިޝަނުގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް
އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކުގެ ކަމާގުޅޭ މުއަ އްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނެވެ .މީގެ
އިތުރުން މި ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ/މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެހީތެރިވުމާއި ކޮމިޝަނުގެ
މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ހޯދުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައް ފަރުމާކޮށް ހިންގުމުގެ އިތުރުން ކަމާގުޅުންހުރި އެޑްވޮކަސީގެ
ދާއިރާގައި ދެފަރާތުން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެ 2021 ،މާރިޗު  7ވަނަ ދުވަހު ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އާއި އެކު
ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ .އަދި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި
ޕޮލިސް އެކަޑަމީއާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނެވެ.

 8.6މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތު މުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް
8.6.1

އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

ނ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2014މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ،ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެ ް
ޢާއްމުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ .އެގޮތުން ،ކޮމިޝަންގެ ދައުރާއި،
ތ
އ ޤަވާޢިދުތަކާއި ،މަސައްކަ ާ
މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތާއި ،ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޤާނޫނާ ި
ނގެ ވެބްސައިޓުގައި ވަނީ ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ.
ގުޅުންހުރި އުޞޫލުތައް ކޮމިޝަ ް
8.6.2

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

ތ ހޯދުމަށް އެދި  2021ވަނަ
ޢލޫމާ ު
ޤގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މަ ު
ޢލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައް ު
ނބަރު ( 1/2014މަ ު
ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ވ ަ
ށހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އަދި މި  08ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން  07ހުށަހެޅުމަށް ަ 2021
ށ  08ހު ަ
އަހަރު މި ކޮމިޝަނަ ް
އަހަރު ވަނީ ޖަވާބު ދެވިފައެވެ.
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ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
ތަފްޞީލް

އަދަދު

ށހެޅި މިންވަރު
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހު ަ

8

ދ
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު އަދަ ު

7

މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރު ކުރި ހުށަހެޅުމުގެ އަދަދު

-

ނ އަދަދު
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރު ކުރުމުން މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅު ު

-

ނތަކުގެ އަދަދު
ފީ ނެގުނު ހުށަހެޅު ް

-

ނެގުނު ފީ ގެ ޖުމްލަ އަދަދު

-

 8.7ކޮމިޝަނުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅި ބިލްތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙުތައް އަދި އަލަށް އެކުލަވައިލެވުނު
ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް
8.7.1


ޚިޔާލު ހުށަހެޅި ޤާނޫނު
އށް އިސްލާޙު ގެނައުމަށްޓަކައި
މޝަންގެ ޤާނޫނު) ަ
ނޓެގްރިޓީ ކޮ ި
ނބަރު ( 27/2015ނޭޝަނަލް އި ް
ޤާނޫނު ނަ ް
ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  50އިސްލާޙެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި ވެއެވެ.

8.7.2

ޚިޔާލު ހުށަހެޅުނު ގަވާއިދު ،އުސޫލު އަދި އަމުރު



ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކާބޭހޭ ގަވާއިދު – ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް



ގައިދީންގެ ސަލާމަތީ ގިންތި ކަނޑައެޅުމާއި ބައިތިއްބާނެ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމުގެ ޖަލު އަމުރު – މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް
ސަރވިސް
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ޖަލަށް ގެންނަ ގައިދީން ބަލައިގަނެ ޖަލަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޖަލު އަމުރު  -މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް



ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބިޑި އެޅުވުން  -މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް



ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމާއި ރީހެބިލިޓޭޓް ކުރާނެ ޕްލޭނެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ޖަލު އަމުރު  -މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް



ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ޖަލު އަމުރު  -މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް



ޢާއިލީ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމާއި ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ޖަލު އަމުރު  -މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
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ގައިދީންނާއި ބަންދު މީހުން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމުގެ ޖަލު އަމުރު  -މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް



ގައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންގެ ކެއުމާއި ބުއިން ހަމަޖެއްސުމުގެ ޖަލު އަމުރު  -މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް



ޖަލުން އަމަން ޢާއްމު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޖަލު އަމުރު  -މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

8.7.3


ކޮމިޝަނުން އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު  /އިސްލާހްކުރެވުނު ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތައް:
އ
ށން ،ކޮމިޝަންގަ ި
ކތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަ ު
ނބަރު ( 16/2019ވިސްލްބްލޯކުރާފަރާތްތައް ރައް ާ
ޤާނޫނު ނަ ް
ޔންކުރާ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލެވުނެވެ.
ވިސްލްބްލޯކުރާގެގޮތުގެ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބަ ާ
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ކށް  1އިޞްލާޙު ގެނެވިފައި ވެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ ޤަވާއިދުގައި މެމްބަރުން ޗުއްޓީނަގާނެގޮތް ބަޔާން ޮ



ޝނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު  "2017އަށް  2އިސްލާޙް ގެނެވުނެވެ.
"ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމި ަ



ލވާލެވުނެވެ.
ބޔާން ނަގާނެގޮތުގެ އުޞޫލު އެކު ަ
ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ދާދިވަރުކޮށް ަ



ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤުތަކުގައި ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ބަލަހައްޓާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލެވުނެވެ.



ތގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލެވުނެވެ.
ގޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާނެގޮ ު
ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކާ ު



އޞޫލު އެކުލަވާލެވުނެވެ.
ފރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ު
ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަހުށަހަޅާ ަ
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 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަންގައި ތިބީ  05މެންބަރުންނާއި  30މުވައްޒަފުންނެވެ.

 2021 9.1ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް އައި ބަދަލު
ކޮމިޝަނުގެ ފައިނޭންސް ޔުނިޓުން ހުސްވެފައިވާ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމުގެ ނަން ސީނައަރ އެކައުންޓްސް
އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށް އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ހަމަޖެއްސުނެވެ .އަދި ،އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓުގެ  2މުވައްޒަފަކު
ވިހެއުމާގުޅިގެން ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާތީ ،ވަގުތީގޮތުން  2މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިޓަށް ހަމަޖެއްސުނެވެ .އަދި ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތްކުރި 2
މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވެއެވެ.

9.1.1

 2021ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނާ އަލަށް ގުޅުނު ދާއިމީ މުވައްޒަފުން

#

ނަން

މަޤާމް

ތާރީޚް

1

ހުސާމު ހުސައިން

ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

 1އޮކްޓޫބަރު 2021

9.1.2
#

 2021ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނާ ގުޅުނު އަދި ވަކިވި ވަގުތީ މުވައްޒަފުން

ނަން

މަޤާމް

ވަޒފާއާ ގުޅުނު/ވަޒީފާއިން ވަކިވި

ތާރީޚް

1

ފާޠިމަތު ނަސީރާ

ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޓަރ

ވަޒީފާއާ ގުޅުނު

 2ޖަނަވަރީ 2021

ވަޒީފާއިން ވަކިވި

 2އޭޕްރީލް 2021

2

މައުރޫފް އަޙްމަދު

އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޓަރ

ވަޒީފާއާ ގުޅުނު

 22އޮގަސްޓް 2021

ވަޒީފާއިން ވަކިވި

 29އޮކްޓޫބަރ 2021

32

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 2021ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

 9.2މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން
އެހެން އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު 2021 ،ވަނަ އަހަރަކީ ގިނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގިފައިވާ އަހަރެކެވެ.
މިގޮތުން ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް  2021ވަނަ އަހަރު ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން

ޓްރޭނިންގ ކުރިއަށް

ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުނު

ތަމްރީން ހިންގުނު

ބައިވެރިވި

ގެންގޮސްދެއްވި

ތަން/ގޮތް

ތާރީޚް (މުއްދަތު)

މުވައްޒަފުންގެ

ފަރާތް
1

"ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދްމަތުގެ ޤާނޫނު" ނޭޝަނަލް
އަށް އަހުލުވެރިކުރުން

އަދަދު
މާރޗް 23

ނޭޝަނަލް

18-17

އިންޓެގްރިޓީ

އިންޓެގްރިޓީ

 2( 2021ދުވަސް)

ކޮމިޝަން

ކޮމިޝަންގެ
މީޓިންގ ރޫމް

މޯލްޑިވްސް

2

މާތް ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުން

3

ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް އެކްޓް އެންޑް މޯލްޑިވްސް

އޮންލައިން

ނޭޝަނަލް

19

މާރިޗު

1 2021

( 1ދުވަސް

ޔުނިވަރސިޓީ
ރެގިއުލޭޝަންސް

އޮންލައިން

ނޭޝަނަލް

16

މާރޗް

5 2021

( 1ދުވަސް)

ޔުނިވަރސިޓީ
4

ޕްރޮބްލަމް ސޯލްވިން ސްކިލްސް

5

ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް

މޯލްޑިވްސް

އޮންލައިން

ނޭޝަނަލް

23

މާރޗް

4 2021

( 1ދުވަސް)

ޔުނިވަރސިޓީ
މޯލްޑިވްސް

އޮންލައިން

ނޭޝަނަލް

30

މާރޗް

7 2021

( 1ދުވަސް)

ޔުނިވަރސިޓީ
6

ރިސަރޗް

ޑޭޓާ މޯލްޑިވްސް

ސްކިލްސް،

ކަލެކްޝަން އެންޑް އެނަލިސިސް

އޮންލައިން

ނޭޝަނަލް

5

އޭޕްރީލް

3 2021

( 1ދުވަސް)

ޔުނިވަރސިޓީ
7

އެންޑް

ކޮމިޔުނިކޭޝަން
ސްކިލްސް

ޓެލެފޯން މޯލްޑިވްސް

އޮންލައިން

ނޭޝަނަލް

6

އޭޕްރީލް

14 2021

( 1ދުވަސް)

ޔުނިވަރސިޓީ
ފުލުހުންގެ
8

ޚިދުމަތުގެ

ޤާނޫނަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮންލައިން

އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

އޮފީސް

ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން

ނޭޝަނަލް

14

އިންޓެގްރިޓީ

 1( 2021ދުވަސް)

ކޮމިޝަންގެ
މީޓިންގ ރޫމް

33
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23

ސެޕްޓެމްބަރ 23

9

ޓެކްނޮލޮޖީ

އިނޮވޭޝަން

އޮންލައިން

އެންޑް އައިޓެކް

އެންޓަރޕްރެނަރޝިޕް

 24-20ސެޕްޓެމްބަރ 2
 5( 2021ދުވަސް)

10

"ސެޕް" ޓްރެއިނިންގ

11

ސައިންޓިފިކް އިންވެސްޓިގޭޝަން

އޮފް މިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް

ފިނޭންސް

އައިޓެކް

އޮންލައިން

އޮފް 18-16

ނޮވެމްބަރ 1

 3( 2021ދުވަސް)
18-16

ނޮވެމްބަރ 6

 3( 2021ދުވަސް)
12

އިޖުރާއަތްތަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ޖިނާއީ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އަހުލުވެރިކުރުވުން

ޑިސެމްބަރ 11

ނޭޝަނަލް

25

އިންޓެގްރިޓީ

 1( 2021ދުވަސް)

ކޮމިޝަންގެ
މީޓިންގ ރޫމް
13

މިނިވަންކަން
ބައިތިއްބާ

ގެއްލޭގޮތަށް
ތަންތަން

މީހުން ހިއުމަން

ރައިޓްސް ނޭޝަނަލް

އިންސްޕެކްޓް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ އިންޓެގްރިޓީ

ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން

މޯލްޑިވްސް

16

ޑިސެމްބަރ 13

 1( 2021ދުވަސް)

ކޮމިޝަންގެ
މީޓިންގ ރޫމް

14

ކަސްޓަމްސްގެ
އަހުލުވެރިކުރުވުން

އިޖުރާއަތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް

ޑިސެންބަރ 13

މޯލްޑިވްސް

23-19

ކަސްޓަމްސް

ކަސްޓަމްސް

 5( 2021ދުވަސް)

ސަރވިސް

ސަރވިސް

 10ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް
 2021ވަނަ އަހަރަށް ( 9,406,984.00ނުވަ މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރެއް ރުފިޔާ) ގެ ބަޖެޓެއް
ކޮމިޝަނަށް ފާސްކޮށްދެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރަށް ،ކޮމިޝަނުގެ އޮފީސް މ.ސީޓްރެކްސް އިމާރާތަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ،ތަނުގެ ކުއްޔާއި ،އޮފީސް
ސެޓަޕް ހެދުމަށާއި މުވައްޒަފުން ވިހެއުމާގުޅޭ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތުގައި ،ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވި4,433,960.00 ،

(ހަތަރު

މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ތިރީސް ތިން ހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ) ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށް ދެއްވުމުން 2021 ،ވަނަ އަހަރު

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީ( 13,840,944.00 ،ތޭރަ މިލިއަން އަށް ލައްކަ ސާޅީސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް
ހަތަރު ރުފިޔާ) އެވެ .މީގެ ތެރެއިން( 13,224,919.24 ،ތޭރަ މިލިއަން ދެލައްކަ ސައުވީސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ ނަވާރަ ރުފިޔާ
ސައުވީސް ލާރި) ވަނީ  2021ވަނަ އަހަރު ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ .އެހެންކަމުން ،ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުގެ  95.55ޕަސެންޓް ވަނީ ޔުޓިލައިޒް
ކުރެވިފައެވެ.

 2021ވަނަ އަހަރަށް ،ކޮމިޝަނުން ލަފާކުރި އާމްދަނީ އަކީ( 3,700.00 ،ތިންހާސް ހަތް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ .ނަމަވެސް،
އ ލިބުނު( 2,741.06 ،ދެހާސް ހަތް ސަތޭކަ ސާޅީސް އެއް ރުފިޔާ ހަ ލާރި) އެވެ.
ލިބިފައިވަނީ ،ގަޑީލާރީގެ ގޮތުގަ ި

34

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 2021ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

 11ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް:
 11.1ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް:
 2021ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ރަސްމީކޮށް ޖުމްލަ  90ބައްދަލުވުން ބައްވާފައިވެއެވެ.

 11.2ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް:
ތާރީޚް

މަޤްޞަދު

ބައްދަލުކުރެވުނު ފަރާތް

 03މާރިޗު 2021

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

 12ޖުލައި 2021

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްގެ ފޯކަލްޕޮއިންޓުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

 30އޯގަސްޓު 2021

މައްސަލަތައް ހަލުވިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފޯކަލްޕޮއިންޓާއެކު މޯލްޑިވްސް
ބޭއްވި ބައްދަލަވުން

19

ކަރެކްޝަނަލް

ސަރވިސް

ސެޕްޓެންބަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

ޕޮލިސް އެކެޑަމީ

2021
16

ނޮވެންބަރު ކޮމިޝަނުން

2021
17

ގުޅޭގޮތުންނާއި

ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
ނޮވެންބަރު ކޮމިޝަނުން

2021
23

ބަލަމުންދާ

މައްސަލަތަކާ

މައްސަލަތައް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

ބަލަމުންދާ

މައްސަލަތަކާ

މައްސަލަތައް މޯލްޑިވްސް

ގުޅޭގޮތުންނާއި

ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

ކަރެކްޝަނަލް

ސަރވިސް

ނޮވެންބަރު ހެއްކާބެހޭ ބިލަށް ކޮމެންޓް ކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބޭއްވި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

2021

 11.3ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް
ތާރީޚް

މަޤްޞަދު

 03ޖަނަވަރީ 2021

ކޮމިޝަނުން

ބައްދަލުކުރެވުނު ފަރާތް
ބަލަމުންދާ

މައްސަލައަކާ

ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މަޝްވަރާކުރުން
 09މާރިޗު 2021

ކޮމިޝަނުގެ

މަސައްކަތްތައް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމުގައި

 2އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ކޮމިޝަނުން ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރުން
 28މާރިޗު 2021
 07އޭޕްރީލް 2021

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ކޮމިޝަނުން

ބަލަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މައްސަލަތަކާ

ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މަޝްވަރާކުރުން
 19އޭޕްރީލް 2021

ކޮމިޝަނަށް

ބޭނުންވާ

ތަމްރީން

ޕްރޮގްރާމްތައް

ހޯދުމާ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަން

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
 26އޭޕްރީލް 2021

35

ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 2021ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

މިނިވަން

މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ
 04މޭ 2021
02

އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ޕަރފޯމަންސް އޯޑިޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ސެޕްޓެންބަރު  2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

2021
09

ސެޕްޓެންބަރު ކޮމިޝަނުން

2021
13

މައްސަލަތަކާ

ބަލަމުންދާ

ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މަޝްވަރާކުރުން
ސެޕްޓެމްބަރ އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސްޓޭޓްއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޕޮލިޓިކަލް/އިކޮނޮމިކް

2021

–

އޮފިސަރ

ނެރޭ "ހިއުމަން ރައިޓްސް ރިޕޯޓް" ގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ އެމެރިކަން އެންބަސީ
ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޝަނުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާ
ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

28

ސެޕްޓެންބަރު ކޮމިޝަނުން

މައްސަލަތަކާ

ބަލަމުންދާ

ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

2021

މަޝްވަރާކުރުން

 02ނޮވެންބަރު 2021

ކޮމިޝަނަށް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

 15ނޮވެންބަރު 2021

 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

އޮމްބަޑްސް

އޮފީސް

ޕަރސަންސް

ފޯރ ޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސް
ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

މާލިއްޔަތު

ކޮމިޓީ
 18ނޮވެންބަރު 2021

ކޮމިޝަނުން

މައްސަލަތަކާ

ބަލަމުންދާ

ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މަޝްވަރާކުރުން
02

ޑިސެންބަރު ޤާނޫނާ

2021

މީހުން

ހައްޔަރުކުރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް

ޤަވާޢިދާ

ޚިލާފަށް

މައްސަލަތަކާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން

އޮން

-

ޔޫއެން

ވޯކިން

ގްރޫޕް

އަރބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަން
09

ޑިސެންބަރު އދ .ގެ ވޯކިންގ ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަންއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް
ރާއްޖޭގެ

2021

ޖަލުތަކާއި

މީހުން

ބަންދުކޮށްފައި

އެހެން -

ތިބި

ޔޫއެން

ވޯކިން

ގްރޫޕް

އޮން

ތަންތަނުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް ކުރެވުނު  10ދުވަހުގެ ތަޙްޤީޤަށް އަރބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަން
ފަހު

ހޯދުނު

ހޯދުންތައް

ހުށަހެޅުމަށް

ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
 6ޑިސެންބަރު 2021

ކޮމިޝަނަށް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ޗިލްޑްރަންސް
ޕަރސަންސް އޮފީސް

28
2021

ޑިސެންބަރު ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ފުލުހުންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ޕޮލިސް ބޯޑު
ތަހުގީގުކުރުމުގައި

ދިމާވާ

ގޮންޖެހުންތަކާ

މަޝްވަރާކުރުން

36

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 2021ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ގުޅޭގޮތުން

އޮމްބަޑްސް

 12ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތަށް ދިމާވި ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުން
 2021ވަނަ އަހަރުވެސް ގިނަ ގުނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކޮމިޝަނުންވަނީ ކުރިމަތިލާފައެވެ .އެގޮތުން ،ކޮވިޑް 19-ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން
ފެށުމާގުޅިގެން  2021ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް މަހުން ފެށިގެން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ގޭގައި ތިބެގެން ވޯކް-ފްރޮމް-ހޯމް ގެ ގޮތުގައި
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުމާއި ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތަކުން
ނަގަންޖެހޭ ބަޔާންތައް ނެގުމުގައި ހުރަސްތައް ދިމާވިއެވެ.
ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެފައިހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ބަޔާން ހޯދުމުގައި މައްސަލައާ ގުޅުންހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމާއި،
މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެވެސް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމަކީ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދިމާވި ދައްޗެކެވެ .އަދި ތަޙުޤީޤު
ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ އަދަދު ގިނަކަމާއި ،ތަޙުޤީޤީ މަސައްކަތްކުރަން ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުވުމާއި،
ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރުމުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން
ޖެހުނުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ،

ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކަށް

ވުމުން ،މި ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ،ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިތުރުން ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ލިޔުންތައް ހޯދަންޖެހެއެވެ .މިކަމަށްޓަކައި،
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އިތުރަށް ،ސިއްހީ ޚިދްމަތްދޭ ޕްރައިވެޓް ތަންތަނުންވެސް ލިޔުން ހޯދަންޖެހެއެވެ .މިކަމަކީ ،ގިނަ ވަގުތު ނަގާ
މަސައްކަތަކަށްވުމުން ،މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގައި  2021ވަނަ އަހަރުވެސް ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ.
ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމަށާއި ،ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތާއި ،މާލީ
ކެރިފޯރުންތެރިކަން

ނެތުމުން،

މިފަދަ

ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް

ކޮމިޝަނުން

ބޭނުންވާ

ވަރަށް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމުގައި

ދަތިތަކާ

ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރާނެ ފަރާތެއް ނެތުމާއި ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޓޭރިއޭޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނެ އިސް މުވައްޒަފެއް
ނެތުމުގެ ސަބަބުންވެސް ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ.
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 13ރިޕޯޓު ނިންމުން
 2020ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް 2021 ،ވަނަ އަހަރަކީވެސް ،އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި އަހަރެކެވެ .ކޯވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން،
މަސައްކަތަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން ދިޔަނަމަވެސް ،މިދެންނެވި ކަންކަމުން އަރައިގަނެ ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެ
މަގު ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ،ދާދިވަރުކޮށް ބަޔާން ނެގޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިގެން ދިޔަކަމީ  2021ވަނަ އަހަރު ނިމުނު ގިނަ މައްސަލަތައް
ނިންމުމުގައި ލިބުނު އެހީތެރިކަމެކެވެ.
 2021ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދިޔަ އިމާރާތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ،ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ ތަނުގައި ހުރި
މުދަލައް ގެއްލުންވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ތަނަކަށްވުމުން ،ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރެވި ،މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ފަހިކަން
ވަނީ ގެނެވިފައެވެ .އަދި ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ،އެއްތަންވެ ކަންކަންކުރުމަކީ ދަތިކަމަކަށްވެފައިވާ ދުވަސްވަރަކަށް ވީނަމަވެސް2021 ،
ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުންވަނީ ،ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައެވެ .މިގޮތުން ،ތަޙްޤީޤާގުޅޭ މަސައްކަތާއި ،ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުގައި
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒުފުން ކުށްކުރުމުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި ،ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ
ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތައް ހޯދިފައިވާއިރު ،ކޮމިޝަނުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން  2021ވަނަ އަހަ ރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ކުރެވިގެން ގޮސްފައިވަނީ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައިކަން
މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިގޮތުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައި ،ދެއްވި ލަފާ ޚާއްޞަ
ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ .މީގެ އިތުރަށް ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހާއި ،އަދި މިނޫންވެސް
ދައުލަތުގެ އެކިއިދާރާތަކުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެދެއްވާފައިވާކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާއި ،މުވައްޒަފުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުންނާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މިކޮމިޝަނުގެ
މަސައްކަތަށް ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުން ފާހަގަކޮށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވާކަމަށްޓަކައި މާތް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރާ ޙާލު ،ކުރިއަށް
އޮތް  2022ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދޭނޭކަމުގެ އުއްމީދު އާކުރަމުން ،އެކަމަށް ކީރިތި ﷲ
ގެ ޙަޟްރަތުން ވާގިއެދެމެނުން ،މި ރިޕޯޓު ނިންމާލަމެވެ.
 08ރަޖަބު 1443
 09ފެބްރުވަރީ 2022

ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމް
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
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ސީޓްރެކް ބިލްޑިންގ
ގުރބުތުނޑި ހިނގުން ،މފަންނު މލެ20114 ،
ދިވެހިރއްޖެ.
ފޯން3302582 :
admin@nic.gov.mv
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