c
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު215-AhareeReport/2011 :

 1122ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
ތަޢާރަފް:
ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރި މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާއަށް
ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާދަންނަވަމެވެ.
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނ މާއްދާގަ ި
ގ  51ވަ ަ
ގ ޤާނޫނު) ެ
ހން ެ
ރ ( 5/1112ފުލު ު
ނ ނަންބަ ު
މިއީ ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ ު
ގޮތުގެ މަތީން ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން  1122ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
އަހަރީ ރިޕޯޓެކެވެ.

 )2ލީގަލް އެފެއަރޒް
 1122 1.1ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ޢަދަދު އަދި ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު ތަޙުޤީޤުތަކުގެ ތަފްޞީލް
އހަރު ނިމުނުއިރު
ނންމިފައިވެއެވެ 1122 .ވަނަ ަ
ނން  108މައްސަލަ ބަލައި ި
 1122ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަ ު
ހރި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަކީ  211އެވެ.
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ު
ބލާއިރު އެންމެ ގިނައީ މޯލްޑިވްސް
ށ ަ
އދި ނިންމުނު މައްސަލަތަކަ ް
ށ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށާއި ަ
 1122ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަ ް
ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ .އެއީ  50މައްސަލައެވެ .ދެން
ހޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ .އެއީ 41
އެންމެ ގިނައީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޢަމަލުކުރި ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހުށަ ަ
މައްސަލައެވެ.
ށހަޅާފައިވާ
މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤުތަކާއި ގުޅިގެން ޢާންމުން ހު ަ
ގން
ކރި ގޮތާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހި ެ
ޝަކުވާގެ  36މައްސަލައަކާއި ،ޓްރެފިކް ޤަވަޢިދާ ޚިލާފުވިކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ޢަމަލު ު
ވ  31މައްސަލައަކާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ބެހޭގޮތުން ފުލުހުން ހުށަހަޅާފައިވާ 22
ޢާއްމުފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައި ާ
ކން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގެ  2މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.
ޢންމު ފަރާތްތަ ު
މައްސަލައަކާއި ،ވަކިވަކި ފުލުހުންނާ ބެހޭގޮތުން ާ
ނމަވެސް  1112ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި ،ނުނިމިވާ 1
 1122ވަނަ އަހަރު  211މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ަ
މައްސަލައަކާއި  1121ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނުނިމި ހުރި  42މައްސަލައާއި އެކު ޖުމްލަ  112މައްސަލައިގެ މަސައްކަތް 1122
ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ.
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ހރު ހުށަހެޅިނިމިފައިވާ  12މައްސަލައާއި  1121ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި ނިމިފައިވާ
މީގެ ތެރެއިން  1122ވަނަ އަ ަ
ޖމްލަ
 37މައްސަލައާއެކު ޖުމްލަ  212މައްސަލައެއް ނިންމާފައިވާއިރު1122ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ު
ޢަދަދަކީ  120އެވެ.
 2.1ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު
ނތީ
ދޢުވާއެއް ކުރެވޭވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުރިކަމަށް ފެން ާ
ގ ަ
ޅނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޖިނާޢީ ކުށު ެ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ ު
ވނު ބަޔަކާމެދު
ބލުމުގެދަށަށް ގެންދެ ު
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  2މައްސަލަ ފޮނުވުނެވެ .މިމައްސަލައަކީ ފުލުހުންގެ ެ
ގން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެކެވެ.
ލާއިންސާނީ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ެ
 2.3ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ތަޙުޤީޤުތައް
(ހ)  1122ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ގޮތް
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ:
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/58:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ތުހުމަތު ކުރެވުނު

ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އޭނާއާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ

ހށަހެޅި މައްސަލަ.
ގން ު
ގޮތާއިމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހި ެ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނއާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް
ޖހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތައްދީފައިވާކަމަށާއި އޭ ާ
ދ ފަރާތްތަކަށް ދޭން ެ
ގން ާ
ބލުމުގެ ދަށަށް ެ
ފުލުހުންގެ ެ
ށ
ޙޤީޤަށް ސާބިތުވާކަމަ ް
ފއި ނުވާނެކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަ ު
ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީ ަ
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/89:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ރ
ފލުހުން ގެންގޮސްފައިވާއި ު
ތށް ބިޑިއަޅުވައިގެން ު
ހން) ބުނެފަހަ ަ
ގްރޫޕް ހަދައިގެން މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅެނީކަމުގައި (ފުލު ު
ގެންދިޔަ

ސަބަބުވެސްއޮޅުންފިލުވައިދީފައި

ނުވާތީއާއި

ނަފްސާނީ

ގެއްލުން

ވތީއެކަން
ލިބިފައި ާ

ބަލައިދިނުމަށް

ދ
އ ި
ެ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
މލުކޮށްފައިވަނީ
މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ޢަ ަ

ބރުތަކާއި އިޚްތިޔާރު ބޭނުން
ޤނޫނީ ާ
ލބިދީފައިވާ އެންމެހާއި ާ
ށ ި
ލހުންނަ ް
ފު ު

ހިފުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާއާއި  14ވަނަ މާއްދާއާއި  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3،1،2މިތިން މާއްދާއާއި އަދި
ނމެދު ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން
ލހުން ާ
ތ މިކަމުގެ ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ ފު ު
 42ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) އާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާ ީ
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ފިޔަވަޅު އަޅަން ފެންނަކަމަށާއި މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އެރުވިފައި.

 .3މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/95:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ޔ ބައެއްގެ ނުރުހުމުގައި އެމީހުންގެ ބޯ ކޮށާ ،އަނިޔާކުރިކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅުނުމައްސަލަ
ދށަށްގެންދި ަ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ޢ
ނތީ އާއި މިކަމުގައި ޖިނާ ީ
ނ ާ
މށް ފެ ް
ގ (ބ) އާ ޚިލާފަށް ކަ ަ
ގ 23ވަނަ މާއްދާ ެ
ހންގެ ޤާނޫނު ެ
ނ ފު ު
މލުކޮށްފައިވަ ީ
ފުލުހުން ޢަ ަ
މށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވިފައި
ދަޢުވާއެއް ކުރަނެތަން އޮތްކަމަށް ފެންނާތީ ދަޢުވާ ކޮށްދެއްވު ަ
 .4މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/99:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އ
ހއިރު ފުލުހުން ގޮސް ތަޅަ ި
ވނަދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ާ 22:31
މައްސަލަހުށަހެޅިމީހާގެދަރިފުޅުގޭގައިހުއްޓާ  1121ޖުލައި ަ 31
ލ
ލމުގެ ދަށަށްގެންގޮސްފައިވާކަމުގައި ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަ ަ
އަނިޔާކޮށް ދަރިފުޅުފުލުހުންގެ ބެ ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ކށްފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއެއްވެސް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި ފުލުހުން އޭނާގެ ދަރިފުޅު
އޭނާގެދަރިފުޅަށްފުލުހުން އަނިޔާ ޮ
ޤވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ހ ަ
އވާ އެންމެހައި ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާބެ ޭ
ލބިދީފަ ި
ނނަށް ި
ގެންދިއައީ ފުލުހު ް
ށ
މަތިންކަމަ ް
 .5މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/100:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ދ
ޅވާ އަނިޔާކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާތީ އެކަންބެލުމަށް އެ ި
ހންގެބަޔަކުވަދެފުރަގަހަށް ބިޑިއަ ު
އާންމުންގެމީހަކުގޭގައިއިންދާފުލު ު
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނށް
ގއަށް ދިޔައީ ފުލުހުން ަ
ނ އޭނާގެ ެ
ފއިނުވާކަމަށާއި ފުލުހު ް
ހއްކެއްއަދި ޤަރީނައެއްވެސް ލިބި ަ
ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމުގެ ެ
ށ
ބރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާބެހޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމަ ް
ނނީ ާ
ލިބިދީފައިވާ އެންމެހައި ޤާ ޫ
 .6މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/101:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ :މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާގެ ދަރިއެއްގެ ގައިގާ ފުލުހުން ތަޅާ އަނިޔާކޮށް ބިޑިއަޅުވައިގެން ގެންގޮސް
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހު ަ
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މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ށފައިވާކަމުގެހެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއެއްވެސް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ފުލުހުން
އޭނާގެދަރިފުޅަށްފުލުހުންއަނިޔާކޮ ް
ޤވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ހ ަ
އވާ އެންމެހައި ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާބެ ޭ
ލބިދީފަ ި
ނނަށް ި
ގެންދިއައީ ފުލުހު ް
ށ
މަތިންކަމަ ް
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/106:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށ
މަގުމަތީގައި ހުއްޓާ ފުލުހުން އައިސްތަޅާ އަނިޔާކޮށް ވެހިކަލަށް އަރުވައިގެން ގެންގޮސް ލޯންޗަކަށް ލައިގެންދޫނިދޫއަ ް
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ގެންގޮސްފައިވާކަމުގައި ބުނެ ހު ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނ
ނ އޭ ާ
ނވާކަމަށާއި ފުލުހު ް
ފދަ ހެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއެއްވެސް ލިބިފައި ު
އވާކަންސާބިތުވާނެ ަ
އށް އަނިޔާކޮށްފަ ި
ފުލުހުން އޭނާ ަ
މބެހޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ
ތކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފު ާ
ފއިވާ އެންމެހައި ޤާނޫނީ ބާރު ަ
ލބިދީ ަ
ގެންދިއައީ ފުލުހުންނަށް ި
ށ
ގޮތުގެ މަތިންކަމަ ް
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/127:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ހ ަ
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދަރިއަކަށް ،ފުލުހުން ބިޑިއަޅުވައިގެން އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ދތުރުގައިބަޔާންނެގުމަށްހާޒިރުވުމަށް
ވސް،އަދިމައްސަލަހުށަހެޅިފަރާތުގެރަށަށްކޮމިޝަނުންކުރި ަ
ކޮމިޝަނަށްހާޒިރުވާންއެންގުމުން ެ
ވތީ
އެންގުމުންވެސްޙާޟިރުވެފައި ނުވާތީ އާއި އަދި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނު ާ
ށ
މައްސަލަ ބާޠިލްކުރުމަ ް
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/128:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މށްބުނެ ހު ަ
ގދަށަށްގެންގޮސްއަނިޔާކޮށްފައިވާކަ ަ
ހންގެބެލުމު ެ
އާންމުންގެމީހަކުފުލު ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ށ
ށ ހެކި ލިބިފައިނުވާކަމަ ް
ގތަޙުޤީޤަށް އެކަން ސާބިތުވާވަރަ ް
އނިޔާކުރިކަމަށް އޭނާ ބުނި ނަމަވެސް ކޮމިޝަނު ެ
އޭނާއަށްފުލުހުން ަ
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 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/132:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މއްސަލަ
ފއިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ލމުގެ ދަށަށްގެންގޮސް އަނިޔާކޮށް ަ
އާންމުންގެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެ ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
މައްސަލަހުށަހެޅިފަރާތް

ކަމުގައިވާ

މައްސަލައިގައި

އަނިޔާ

ލިބުނު

ފަރާތް

ނވާތީ
ޙާޟިރުވެފައި ު

އާއި

މައްސަލައިގެ

ލ ކުރިއަށްގެންދެވެން ނެތްކަމަށް.
އނުވާތީ މައްސަ ަ
ތަޙުޤީޤުކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ ި

 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/137:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ބޑިއަޅުވާ އަނިޔާކޮށްފައިވަކަމަށް ބުނެހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ޓްރެފިކް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންގޮސް ި
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ޅ  3ހެކިންވެސް އޭނާއަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރަނިކޮށް
ހށަހެ ި
ފުލުހުން އޭނާއަށް އަނިޔާކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ު
ގ
ތ އާއި ޑޮކްޓަރު ެ
ށ ބުނާ ީ
ނތަކުގައިވެސް އޭނާއަށް އަނިޔާ ނުކުރާކަމަ ް
ފލުހުންގެ ބަޔާ ް
ބނާތީ އާއި ު
ނުދެކޭކަމަށް ު
ރިޕޯޓުގައިވެސް

އޭނާއަށް

ބޮޑު

އަނިޔާއެއް

ނ
ވެފައިނުވާކަ ް

ތ
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ީ

ނ
ފުލުހު ް

އޭނާއަށް

ނ
އަނިޔާކުރިކަ ް

ށ
ސާބިތުނުވާކަމަ ް
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/142:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ބލުމުގެ ދަށަށް ގެންދި ު
ފުލުހުންގެ ެ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހެއް ކަމަށްވުމާއެކު އޭނާ ޙާޟިރުކޮށްދެއްވުމަށް
އންގަވާފައިވާތީ އާއި އޭގެ
ޓކޮށްފައިއޮއްވާ ފިލާފައިވާކަމަށް ަ
ޑީ.ޕީ.އާރް.އެސްގައި ދެންނެވުމުން އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމި ް
ތ
ފަހުން  2މަސް ފާއިތުވިއިރުވެސް އޭނާ ފެނިފައިނުވާތީ އާއި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާ ު
ށ
ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަ ް
 .23މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/145:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
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މއްސަލަ
ފއިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ލމުގެ ދަށަށްގެންގޮސް އަނިޔާކޮށް ަ
އާންމުންގެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެ ު

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ތ
ވ ީ
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ހާޟިރުވެފައި ނުވާތީ އާއި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނު ާ
ށ
މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަ ް
 .24މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/146:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މއްސަލަ
ފއިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ލމުގެ ދަށަށްގެންގޮސް އަނިޔާކޮށް ަ
އާންމުންގެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެ ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ށ
ވވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާކަމަ ް
ހން އަނިޔާކޮށްފައިވާކަން ސާބިތު ާ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާއަށް ފުލު ު
 .25މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/150:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ފއިވާ މައްސަލަ
ނޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ަ
އމުގައި އާންމުންގެ ދެމީހަކަށްއަ ި
ބލުމުގެ ދަށަށް ގެންދި ު
ފުލުހުންގެ ެ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ރ
ގ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުން މުގު ު
ށށް އެ ދެމީހުން ގެންދިއުމުގައި ފުލުހުން ެ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަ ަ
ނކަމަށާއި އެތަނުން އެކެއްގެ
ތޔާރު ގެންގުޅުމާ ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ ް
ހ ި
ށފައިވަނީ ފުލުހުން ަ
ބޭނުންކޮ ް
ނ
ތންކަމަށާއި އެއީ ފުލުހު ް
އ ގަދަކަން ދެއްކުންހުރި ގޮ ު
ޖހިފައިވަނީ ނުކިޔަމަންތެރިކަމާ ި
ވާތު އުޅަބޮށީގައި މުގުރުން ެ
ށ
ގަޞްދުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ނުފެންނަކަމަ ް
 .26މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/03:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ފުލުހުން އޭނާ ދިރިއުޅޭ ފްލެޓަށް އެތާގައި ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް މީހެއްގެ ހުއްދައާ ނުލައިވެދެ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް އަދި
ސލަ
ނ އިންއިރު އޭނާއަށް އަނިޔާކޮށްހެދިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައް ަ
ފުލުހުންގެ ވެހިކަލް ތެރޭގައި އޭ ާ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ބދީފައިވާ
ނ ފުލުހުންނަށް ލި ި
ވ ީ
ށށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ،އޭނާ ދިރިއުޅޭ ފްލެޓަށް ފުލުހުންވަދެފައި ަ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަ ަ
އެންމެހައި ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ
އ
އކު ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެ ް
ސބަބާ ެ
ަ
ޖހޭކަމަށް އެކަށީގެންވާ
ތ ކޮންމެހެން ފިޔަވަޅު އަޅަން ެ
ފިލާފާނެކަމަށް ބަލައި ،ނުވަ ަ
ތވާވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ
ލހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާކަން ސާބި ު
މެދުވެރިވެފައިވާތީ އެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށާއި ،އެނާއަށް ފު ު
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ށ
ލިބިފައިނުވާކަމަ ް
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 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/08:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ވ
ބލުމުގެ ދަށަށްގެންގޮސް ކަނާތް ފަރާތުގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައި ާ
ޢާންމުންގެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ެ
މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ތ އާއި އަދި އޭނާގެ ކޮޑުގައި ޖެހިކަމަށް އޭނާ ބުނާ ފުލުސް
ވ ީ
އޭނާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިނު ާ
ގނައުމަށްޓަކައި ދިޔަ އިތުރު ދެ ފުލުހަކާ
ފލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ެ
މީހާއާ ސުވާލުކުރުމުން ނުޖަހާކަމަށް ބުނާތީ އާއި އޭނާ ު
ކއް އަދި ޤަރީނާއެއްވެސް
ތ އާއި އެކަމަށް އިތުރު ހެއް ެ
ޒރެއް ފެނިފައިނުވާކަމަށް ބުނާ ީ
ސުވާލުކުރުމުން އެފަދަ މަން ަ
ށ
ނ ނެތްކަމަ ް
ބތުވާ ް
ލިބިފައިނުވާތީ އެކަން ސާ ި
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/09:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހޅާފައިވާ މައްސަލަ
ށ ަ
އއަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހު ަ
ލމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގަ ި
އާންމުންގެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެ ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ތރިވެފައިވާކަމަށް އޭނާ މި
ހންނަށް ނުކިޔަމަން ެ
ނ އޭނާ ފުލު ު
އންގުމު ް
ނ އޭނާއަށް ެ
މށް ފުލުހު ް
ށށް އައު ަ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަ ަ
ލހުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރަން
ގއި ހުށަހެޅި ދެ މީހުންވެސް ފު ު
ގތު ަ
ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާތީ އާއި ހެކިންގެ ޮ
ނ ހައްޔަރުކުރަން އުޅުމުން
އ ާ
ފއިވާ އަނިޔާތަކަކީ ފުލުހުން ޭ
ށ ލިބި ަ
ބނެފައިވާތީ އާއި އޭނާއަ ް
އުޅުމުން ގަދަހަދާފައިވާކަމަށް ު
ފުލުހުންގެ އަމުރަށް އޭނާ ނުކިޔަމަންތެރިވެ ގަދަހެދުމުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކެއް ކަމަށާއި ފުލުހުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ
ނ
ގ ް
ތޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންކަން އެނ ެ
ށފައިވަނީ ފުލުހުން ހަ ި
ބޭނުންކޮ ް
ށ
އޮންނަކަމަ ް
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/13:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ފކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ބޭރުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މުވައްޒަ ަ
ސަރވިސްއާ އޭނާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި
މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
އޭނާގެ އެކަމަޑޭޝަންގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ ،އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް
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 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/16:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ދށަށް ގެން ދިއުމުގައި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ
ޤނޫ ީ
ށ ލިބިދީފައިވާ އެންމެހައި ާ
ނނަ ް
ނ ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުލުހު ް
އ ާ
ބލުމުގެ ދަށަށް ޭ
ފުލުހުންގެ ެ
ށ
ނން ކުރުމާއިބެހޭ ޤަވައިދާއެއް ގޮތަށްކަމަ ް
ފލުހުން ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭ ު
ު
މބެހޭ ޤަވާޢިދާއި
ބޭނުން ހިފު ާ
 .12މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/22:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މާރާމާރީ ހިންގިކަމަށް ބުނެ މީހަކުކުރި ދޮގު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދެދަރިން (އޭގެ
ތެރެއިން އެއް ދަރިއަކީ ފުލުހެއް) ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ގެންގޮސްހައްޔަރުކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ފުލުހުން

އޭނާގެ ދެ ދަރިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމަށާއި އަދި

މލުކޮށްފައިވަނީ
ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުރި ދަރިފުޅާމެދު ފުލުހުން ޢަ ަ

ގ
ނ ެ
ފލުހު ް
ު

ށ
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަ ް
 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/23:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ގސް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދށަށް ގެން ޮ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ފުލުހުން

ނ އޭނާހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ
ހއްކެއް ޤަރީނާއެއްވެސް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި ،އަދި ފުލުހު ް
އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމުގެ ެ

މހާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއިއިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ  23ވަނަ މައްދާއާއި 13
ނށް ލިބިދީފައިވާ އެން ެ
ފުލުހުން ަ
ށ
ށން ކަމަ ް
ވަނަމާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަ ު
 .13މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/26:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ދށުގައިވާ މީހަކަށްއަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
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މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ށ
ނޔާކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުނުވާކަމަ ް
ނ ހުރިއިރު އޭނާއަށް ފުލުހުން އަ ި
ދށުގައި އޭ ާ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ

 .14މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/41:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގެ ފެންކަނޑާލި މީހަކީ ފުލުހުންގެ އިސްވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހަކަށް ވުމާއެކު ،އެ
ށހެޅި
ބނެ ހު ަ
ނދިންކަމަށް ު
ރވައިގެން އެ މައްސަލަ ބެލިޔަ ު
މން އޭނާގެ ނުފޫޒާއި ބާރު ފޯ ު
ށ ހުށަހެޅު ު
މައްސަލަ ފުލުހުންނަ ް
މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ބތުކުރެވޭނެ ހެއްކެއް އަދި
އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން އެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގެ ފެންކަނޑާލާފައިވާކަން ސާ ި
ޤަރީނާއެއްވެސް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް
 .15މައްސަލަ ނަންބަރުPIC2011/53:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މށް ބުނެ ހު ަ
ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ދީފައިނުވާކަ ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ގ
މލުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުން ެ
މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ އެންމެހާ ހެކިތަކަށާއި ޤަރީނާއަށް ބަލާ ފުލުހުން ޢަ ަ
ނ
ޢާންމުޤަވާޢިދުގެ  34ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް އަދި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ދީފައިވާކަ ް
ށ
ތނެއް ނެތްކަމަ ް
ނވާކަމަށް ބަލާނެ ަ
ނތީ ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ދީފައި ު
ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގެން އޮން ާ
 .16މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/54:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ގސް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލަ
ދށަށް ގެން ޮ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
މި މައްސަލައިގެ ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/1112ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރީގެ
ތާރީޚެއްގައި ކަމަށްވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ އެ ޤާނޫނުގެ  52ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން ބެލެން
ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް
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 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/61:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ގސް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ ު
ދށަށް ގެން ޮ
މަސްތުވާތަކެތީގެމައްސަލައެއްގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ 2222ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކަށްވެފައި މި
ށމުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި
ނންބަރު ( 5/1112ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ ު
ކޮމިޝަނުން ބެލޭނީ ޤާނޫނު ަ
ހިނގާފައިވާ

ޙާދިޘާއެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައްކަމުގައި

އެ ޤާނޫނުގެ  52ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާތީ މިއީމިކޮމިޝަނުން ބެލެން ނެތް މައްސަލައެއް ކަމަށް
 .12މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/64:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށ
ލހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަ ް
ފ ު
ބއްވި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިނަށް ު
ނ މާލޭގައި ޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އިންތިޒާމުކޮށްގެ ް
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ބުނެހު ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ތއާއި ހެކިން ހާޟިރުކުރަންއުޅެ އެ ހެކިން ހާޟިރުވެފައި
ދފައިނުވާ ީ
މޝަނަށް އެއްބާރުލުން ީ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮ ި
ށ
ތ މައްސަލަ އިތުރަށްކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަ ް
އނުވާ ީ
ނުވާތީ އާއިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ ި
 .12މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/68:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މާލޭގައިބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ފުލުހުން އާންމު މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ބުނެހު ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ށ
މައްސަލައިގާ ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭ ވަރަށްހެއްކާއި ޤަރީނާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަ ް
 .31މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/79:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
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ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެންގޮސް ބިޑިއަޅުވާއަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ބ
ވ ު
ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ފޮނުވުމުންދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނޫޅޭތީ އަދި ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުން ޖަ ާ
ދިންމީހާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އުޅޭތަނެއް އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރެއްވެސް ނޭނގޭތީ އާއި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު
ނތްކަމަށް.
ވތީ މައްސަލަކުރިއަށްގެންދެވެން ެ
ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނު ާ
 .32މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/83:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދޔައިރުއަނިޔާކޮށްފައިވަކަމަށްބުނެ ު
ދށަށް ގެން ި
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ތ
ލބިފައިނުވާ ީ
ށ މަޢުލޫމާތު ި
ވފައިނުވާތީއާއިމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަރަ ް
މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޙާޟިރު ެ
ކމަށް.
މައްސަލަކުރިއަށްގެންދެވެން ނެތް ަ

.31

މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/136:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހޅުނު މައްސަލަ
ށ ެ
މރީ ހިންގާފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހު ަ
ފުލުހަކު އާންމުންގެ މީހަކާއި ހަޑި ހުތުރުބަހުން ވާހަކަދައްކާ މާރާ ާ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ވސް މިއީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ
މިމައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން މައްސަލަ ދޫކޮށްލުމުން ފައިލްކުރެވިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނިނަމަ ެ
މައްސަލައަކަށްވުމާއެކު ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ވާތީ މިމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ފ އެރުވުމަށް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އެންގެވުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލަ ާ

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޢަމަލުކުރި ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ:
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/103:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
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ވ މައްސަލަ
ހށަހަޅާފައި ާ
ވން ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ު
ދއުމަށްފަހު ޢާއިލީ ބައްދަލު ު
ދށަށް ގެން ި
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ޢާއިލީ

ބައްދަލުވުން

ނުދީ

ހިފަހައްޓާފައިވަނީ

އޭނާއާއި

އޭނާގެ

ކށްފިނަމަ
ބައްދަލު ޮ

ޢާއިލާއިން

ނ
ތލަ ް
ހެކިނައް ާ

އވުމާއެކު ،ޤާނޫނު އަސާސީގެ  144ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)
ނފަ ި
ހން ބު ެ
ނނާތީ ކަމުގައި ފުލު ު
ފ ް
މަސައްކަތްކޮށްފާނެތީ ކަމަށް ެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ ކުށްތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ހެކިތައް
ރައްކާތެރިކުރުން ހިމަނާފައިވާތީއާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/1112ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު)ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި
ނށް
ފުލުހުން ަ

މަޤްޞަދުތައް

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި

ކުރަންޖެހޭކަންތައްތައް

ކުރުމުގެ

ބާރު

ފުލުހުންނަށް

ތ
ވ ީ
ދީފައި ާ

ދނެކަމަށް.
ވން ނުދީ ހިފެހެއްޓި ާ
ދލު ު
އެސަބަބަށްޓަކައި ޢާއިލީ ބައް ަ
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/104:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
އނުވާކަމަށް ބުނެ ު
ދށުގައިވާ މީހަކަށް ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ދީފަ ި
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ޢާއިލީ

ބައްދަލުވުން

ނުދީ

ހފަހައްޓާފައިވަނީ
ި

އޭނާއާއި

އނާގެ
ޭ

ޢާއިލާއިން

ފނަމަ
ބައްދަލުކޮށް ި

އެނާގެ

މައްޗަށް

ފލުހުން ބުނެފައިވުމާއެކު،
ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މާރާމާރީގެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް ބުރޫއަރާފާނެކަމަށް ފެންނާތީކަމުގައި ު
ނ
ޤނޫ ު
އސާސީގެ  144ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން ނާއި ާ
ދ ހިފެއްޓުމުގެ ބާރު ޤާނޫނު ަ
އޭނާގެ ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ނު ީ
ބދީފައިވާކަމަށް.
ލ ި
ހންނަށް ި
ނަންބަރު 5/1112ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އިން ފުލު ު
 .3މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/105:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ގޮނޑުދޮށުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްއަކިރި ނެގިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށްގެންގޮސް

ބަންދުކޮށްފައިވަނީ

ހއްޓިއިރު ނިދުމާ ކެއުމުގެ
ބލުމުގެ ދަށުގައި ބެ ެ
ފލުހުންގެ ެ
ނތި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށާއިު ،
އެކަމާބެހޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ެ
ލ
ށ ބުނެހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަ ަ
ކަންތައް ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމަ ް
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ށ ދިމާވެގެންކަމާއި އަދި ބަންދު ކުރެވުނުތާ  14ގަޑިއރު
ކ ް
ކމަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭފަދަ ގޮތަ ަ
ނ އެފަދަ ަ
އޭނާ ހިފެހެއްޓިފައިވަ ީ
ދމާއި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމު
ހފެހެއްޓިފައި ހުރި ހުރުމުގައި ނި ު
އ އަދި އޭނާ ި
ނ އެނގެން އޮންނާތީއާ ި
ނުވަނީސް ދޫކޮށްލާފައިވާކަ ް
ށ
ނތްކަމަ ް
ކމަށް ބެލެވެން ެ
މލުކޮށްފައިވާ ަ
ޚލާފަށް ފުލުހުން ޢަ ަ
ށ އެނގެން އޮންނާތީ ،ޤަވާއިދާ ި
ހަމަޖައްސާދީފައިވާކަން ތަޙުޤީޤަ ް
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 .4މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/111:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އސް ބިޑިއަޅުވާފައިވާތީއާއި،
ހސްޕިޓަލަށްދަނިކޮށް ފުލުހުން އަ ި
މާރާމާރީއެއްގައި މީހެއްގެ ނޭފަތްމަތީގައި ޖެހުމުން ލޭއަންނާތީޮ ،
ފއިވާ މައްސަލަ
ގން ހުށަހަޅާ ަ
ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަލެއް ލަސްކަމުން ހިތްހަމަނުޖެހި ެ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ތ
ނ ި
ގމުންމަޤުބޫލު އުޒުރެއް ެ
ށ ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެން ު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ތަޙުޤީޤު ބަޔާނެއް ނެގުމަ ް
ވތީ ،މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު
ބފައިނު ާ
ދވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލި ި
ޙާޟިރުވެފައި ނުވާތީއާއި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެން ެ
ށ
ކުރިއަށް ގެންދެވެންނެތްކަމަ ް
 .5މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/118:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މައްސަލަ ހުށަހާޅާފަރާތުގެ ސީ.ޕީ.ޔޫ ،މާލޭގައި އޭނާ ކުއްޔަށް ހިފާފައި ހުރި ގެއެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުއްޓާ ހުއްދަނެތި
ށހެޅި މައްސަލަ.
ޓފައިވާކަމަށްބުނެ ހު ަ
ފުލުހުން އެގެއަށްގޮސް ހިފަހައް ާ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ބހޭ ގަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)
މހައި ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާ ެ
ނށް ލިބިދީފައިވާ އެން ެ
ފުލުހުން ަ
ކންމެ
މތު ރައްކާކުރަން ބޭނުންކުރާ ޮ
ރއް ނުވަތަ މަޢުލޫ ާ
ލ ފާސްކުރާއިރު އެތަނުގައި ހުރި ކޮމްޕިއުޓަ ެ
ގައި ތަނެއް ބަ ާ
އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްޗެއް އޭގައިހުރި މަޢުލޫމާތަކީ ،ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ހެއްކެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ
އެކަށީގެންވާ ސަބަބު ހުރިނަމަ ނުވަތަ އެމަޢުލޫމާތަކީ ތަޙުޤީޤުކުރެވެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެއްޗެއްތޯ ބެލުމަށް
އެމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ނިމެންދެން އެއެއްޗެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް ބެހެއްޓުމާއި އޭގައިވާ މަޢުލޫމާތު
ނ
ޔންކޮށްފައިވާތީ ،ފުލުހު ް
މށް ބަ ާ
ލހުންނަށް ލިބިގެންވާކަ ަ
އެހެންއެއްޗަކަށް ކޮޕީކުރުމަށް ނުވަތަ ޗާޕުކުރުމުގެ ބާރު ފު ު
އގޮތަށް ކަމަށް.
ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މިޤަވާއިދާ އެ ް
 .6މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/131:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ

ތަޙުޤީޤަށް

ބަންދުކުރިއިރު

އަތުގައިވާ

ފައިސާތަކެއް

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރިވސްއިންއަތުލާފައިވާކަމަށާއި ،އެފައިސާ އަނބުރާ ދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސްޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވި ސިޓީތަކުގެ
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ޖަވާބު ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ު
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މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނ ފައިސާއަކީ ފިހާރައެއް
ވ ު
އޭނާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަޙުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އޭނާގެ އަތުން އަތުލެ ު
ފއިސާއެއްކަމުގައި ބުނެފައިވުމާ އަދި އެ ފައިސާ މިހާރު
ގ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ަ
ނ ވަގަށްނެ ި
ފަޅާލަ އިގެން އެތަނު ް
ނޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް
ބ ް
އެފިހާރަ އާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ އެއީ އޭނާއަށް ލި ެ
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/133:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދަރިއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައިރު އޭނާގެ މަންމައަށާއި ބައްޕައަށް
ހޅާފައިވާ މައްސަލަ
ނހުށަ ަ
ލމުގެ ދަށުގައިހުރި އިރު ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް ބު ެ
ހންގެ ބެ ު
އަންގާފައިނުވާތީއާ ފުލު ު
ށށް ގެންދިޔައީ އޭނާގެބައްޕައަށް އެނގިގެންކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް
ދރިފުޅު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަ ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް :އޭނާގެ ަ
ހ
ނގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރިއިރު އޭނާއަށްބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިނުމުގައި ނުވަތަ އޭނާއަށް ދޭންޖެ ޭ
ލހު ް
އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި ފު ު
ށ
ހއްކެއް އަދި ޤަރީނާ އެއްވެސް ލިބިފައިނުވާކަމަ ް
މލުވެފައިވާކަން ސާބިތުވާވަރުގެ ެ
ބޭހެއް ދިނުމުގައި ފުލުހުން އިހު ާ
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/139:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ޤާނޫނު އަސާސީގެ  55ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  14ދުވަސްވަންދެން ފުލުހުން،ހައްޔަރުކުރިކަމަށްބު ެ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
އޭނާ

ބަންދުކޮށްފައިވަނީ

ޓ
ކޯ ު

އަމުރެއް

ހޯދައިގެންކަމަށް

ވާތީއާއި

އެމައްސަލަ

ފުލުހުން

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު

ފއިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  55ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް
ބންދުކޮށް ަ
ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާތީ އޭނާ ަ
ށ
ކަނޑައަޅާނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަ ް
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/143:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ގ
މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމުގައި ފުލުހުން ބުނެ އޭނާގެ ކާރާއި މޯބައިލް ފޯނު ފުލުހުން ހިފަހައްޓާފައިވުމު ެ
މށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ
ސަބަބުން އެކާރުގެ ޓެކްސީ ނުކުރެވި އޮތްދުވަސްތަކުގެ ބަދަލު ހޯދު ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
އޭނާގެ

ކާރާއި

ފޯނު

ހިފަހައްޓާފައިވަނީ

ނ
ހންގަމު ް
ފުލުހުން ި

ގެންދިޔަ

ތަޙުޤީޤަކާ

ގުޅިގެން

ޤާނޫނީ

ނ
ގޮތު ް
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ދމުގެ މައްސަލަތަކަކީ މި
ދލު ހޯ ު
ރގެ ދަށުންކަމަށާއި ބަ ަ
ހ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާ ު
އންމެ ާ
ނށްލިބިދީފައިވާ ެ
ފުލުހުން ަ

ގ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ އެ މައްސަލަ އޭނާ
ހމެނޭ ބާވަތު ެ
ފއިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ި
ޖހި ަ
ބލުމަށް ހަމަ ެ
ކޮމޝަނުން ެ
ށ
އށް ގެންދިއުމަ ް
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރި ަ
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/18:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ދ ކުއްޖަކު  14ގަޑިއިރުވީ
އގެން ގެންދިއުމާއިއަދި އެހެން ެ
 22އަހަރުން ދަށުގެ ދެ ކުއްޖަކު ދެއަތް ފުރަގަހަށްލާ ބިޑިއަޅުވަ ި
ބނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ
ބތިއްބިކަމަށް ު
އިރުވެސް ކޯޓަށް ނުގެންގޮސް ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހިފަހައްޓާފައި ޭ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ގ
ލބިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ފުލުހުން ެ
ށން ބާރު ި
ދގެ (ނ)ގެ ދަ ު
ނނު) ގެ  21މާއް ާ
ފލުހުންގެ ޤާ ޫ
ނބަރު ު ( 5/1112
ޤާނޫނު ނަ ް
އ ބިޑިއެޅުވޭނެ ޙާލަތްތައް
ނށް މީހެއްގެ އަތުގަ ި
ޢާންމު ޤަވާޢިދުގެ  2ވަނަ ބާބުގެ  61ވަނަ މާއްދާގައި ފުލުހުން ަ
ބަޔާންކޮށްދީފައިވާއިރު

އެ

އދާގެ
މާ ް

(ހ)

އ
ގަ ި

ކުށެއްގެ

ތުހުމަތުގައި

މީހަކު

ހައްޔަރުކުރުމަށް

ބިޑިއެޅުވޭނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވުމާ އަދި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުޑަ ކުއްޖަކު ގެންދާއިރު ބިޑި ނޭޅުވޭނެކަމަށް މި ޤަވާޢިދުގައި
ބލާ
ރ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ަ
ޤވާޢިދުގެ  6.2ގެ ކުޑަކުދިންކު ާ
ނ ހެދިފައިވާ ަ
ތކުރުމާ ބެހޭގޮތު ް
ދ ޝަރީޢަ ް
ބުނެފައިނުވުމާއި އަ ި
ވ
ތަޙުޤީޤުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް އަދަބު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވައިދުގައި ވެސް ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގެންދެ ޭ
ކުޑަކުދިންގެ އަތުގައި ބިޑި ނޭޅުވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ،ބިޑިއެޅުވި އެޅުވުމަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް
ތ  3ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި
ނތްކަމަށް .އަދި  22އަހަރުން ދަށުގެ ދެ ކުދިން ހިފެހެއްޓުނު ާ
ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ެ
ނ
ދށު ް
ތމާއި އަދި އަނެއް ދެ ކުދދިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
މންމައާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް އެނގެން އޮ ު
ނަޞޭޙަތްދިނުމަށްފަހު ަ
ގެންގޮސް ބަންދު މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރު ލިބިގެން އެ ކޯޓުގެ އަމުރުތަކާ
ކމަށް
ވންނެތް ަ
ޢމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެ ެ
އކު ފުލުހުން ،ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ަ
އެއްގޮތަކަށްކަން އެނގެން އޮތުމާ ެ
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/25:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އ
ދކުރުމަށްފަހު  11ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކޮށްލާފައިވާތީ އާ ި
ބން ު
ހށް ަ
ޓ އަމުރު ހޯދައިގެން  21ދުވަ ަ
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކޯ ު
 21މަސްދުވަސްވީއިރުވެސް މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ދިޔަ ހިސާބެއް ނޭނގޭތީ އެކަން ސާފުކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
އ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ނިންމުމަށްފަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވިފައިވާކަމުގަ ި
ސަރވިސްއިން އަންގަވާފައިވާތީ ،މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން
މށް
އިޙުމާލެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަ ަ
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 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/27:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އ
ޢމަލުތަކެއް ހިންގިކަމަށާ ި
ނނާއި ޚިލާފު ަ
ގއި ފުލުހުން ޤާ ޫ
ހންތަކު ަ
ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ބަދަލުކުރުމާގުޅިގެންހިނގި ހަމަނުޖެ ު
އ
ނންކުރިކަމަށް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކުރުމުން ބެލުނު މައްސަލައެ ް
އެކަށީގެންނުވާވަރުގެ ބާރުގެ ބޭ ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ށ
ނ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ފުލުހުން އެމީހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައިގެންގުޅެންޖެނެހޭކަމަ ް
ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  1ވަ ަ
އ ނެތްކަމަށާއި އެއްވެސް
ލނެ ތަނެ ް
ހން ކޮށްވާފައިވާ ކަމަށް ބެ ޭ
ޞލުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ފުލު ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އު ޫ
ށ
ވކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާކަމަ ް
ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢު ާ
 .23މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/28:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށ
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނިކޮށް އެތަން ހުސްކޮށް ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަ ް
އ
ލހުން ޤަވާޢިދާއި ޤާނޫނާ ި
ނ ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކުރުމުން މިކަމުގައި ފު ު
ށ އަންގަމު ް
ފުލުހުން ތަކުރާރުކޮ ް
ށ
ބލުމަ ް
ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ެ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ޙާލަތާ ނުބައްދަލު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފުލުހުން ރަޔަޓް ގިޔަރުގައި ރަށަަަށް އަރާ ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ
ށ
ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވި ކަމަށާއި މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަ ް
ބަލާއިރު އެއްވެސް ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ކުށުގެ ދަޢުވާއެއް ކުރާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށާއި ފުލުހުންނަށް މިަިނިސްޓަރ
ނ
ކުރެއްވި އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުލުހުން ޙަރަކާތްތެރިވިއިރު ޤާނޫނު އަސާސީގެ  144ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ޤާނޫ ު
ގ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
ޤނޫނު) ެ
ނންބަރު ( 5/1112ފުލުހުންގެ ާ
ލކުރުމަށާއި ޤާނޫނު ަ
ނެގެހެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞި ު
އ
ނންކޮށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަ ި
ލބިދީފައިވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު މިނިވަންކަމާއެކު ބޭ ު
ނނަށް ި
ލހު ް
ތން ފު ު
 3ގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ކރެވޭފަދަ މާޙައުލެއްނެތްކަން
ނށް ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާ ު
ފުލުހުން ަ
 .24މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/31:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މައްސަލަ

ހުށަހެޅިފަރާތުގެ

މުވައްކިލު

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުކުރިއިރު

އޭނާއަށް

އެންގުމަކާނުލައި

ޙާޟިރުކުރުމުގެސަބަބުން

ދއުން
ވަކާލާތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލި ބަންދުގެ މުއްދަތު ދިގުލައިގެން ި
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މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ށ
އސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެތަނެއް ނެތްކަމަ ް
ލ ބަންދުން ދޫކުރެވިފައިވާތީ މަ ް
މިކޮމިޝަނުން ބެލިއިރު މުވައްކި ު
 .25މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/34:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނ
ބލުމުގެ ދަށުގައި ކޯޓުއަމުރަކާ ނުލާ  11ދުވަސް ވަންދެން ހައްޔަރުކޮށްފައި ބަހައްޓާފައިވާކަމަށް ބު ެ
ފުލުހުންގެ ެ
ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ޝން ސެންޓަރ
އޭނާ ގެނެވިފައިވަނީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭ ަ

އަށް ފިލައިގެން އުޅޭމީހެއްކަމަށް އެޑިޕާރޓްމަންޓްއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގާފައިވާތީއާއި ،އޭނާ
ގ
ޑވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައ އެދިފައިވާތީކަން ކޮމިޝަން ެ
އވުމަށް އެޑިޕާރޓްމަންޓުން މޯލް ި
އެޑިޕާރޓްމަންޓާއި ހަވާލުކޮށްދެ ް
ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތްކަމަށް.
 .26މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/39:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށ
ދނުމަ ް
ގން އެކަން ބަލއި ި
ށގައިހުރެ އެއެއްޗެހިތައް ނުލިބި ެ
ދ ު
ގ ބެލުމުގެ ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ އެއްޗެހިތަކެއް ފުލުހުން ެ
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނ
ޢމަލުކުރަން ފެށުމުގެކުރި ް
ގ ޤާނޫނު) އަށް ަ
ފއިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/1112ފުލުހުން ެ
މި މައްސަލައިގެ ޙާދިޘާ ހިނގާ ަ
ފށިއިރު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅި ނުނިމިވާ
ކަމުގައިވާތީ އާއި އަދި މިއީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ެ
ތ
ލން ނެ ް
މައްސަލައެއްކަމުގައި ނުވާތީ އެ ޤާނޫނުގެ  52ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާއިރު މި ކޮމިޝަނުން ބެ ެ
މައްސަލައެއްކަމަށް
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/45:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
ގސްފައިވަނީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހު ަ
ދށަށް ގެން ޮ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
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މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
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އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް
ދފައިވާ
ނށް ލިބި ީ
ވނީ ފުލުހުން ަ
ނ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ފުލުހުންއަމަލުކޮށްފައި ަ
ޤޤަށް އެނގޭތީ އޭ ާ
ހުރުމުންކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙު ީ
އެންމެހާ

ޤާނޫނީ

އޚްތިޔާރުގެ
ބާރުތަކާއި ި

ބޭނުން

ހިފުމާ

ބެހޭ

ޤަވާޢިދުގެ

23

ނ
ވަ ަ

މާއްދާގެ

(ހ)

އާ

ށ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީންކަމަ ް
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/48:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ދވުނުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އޭނާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ހޯދިއިރު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ގެން ެ
ހށަހަޅާފައިވަ މައްސަލަ
ބމުންދާކަމަށް ބުނެ ު
ލން ލި ެ
ލބި ނަފްސާނީގޮތުން ގެއް ު
އޮތުމުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ނު ި
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ލ
އ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަ ަ
ބނު ރިޕޯޓުގައި ކުށުގެ ރިކޯޑެއް ނެތް ކަމަށާ ި
ނ ލި ު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއިން އެންމެފަހު ް
އ
ތހުމަތުގަ ި
ގ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުށުގެ ު
ކމަށް .އަދި ފުލުހުން ެ
ތ މައްސަލަ ނިމިފައިވާ ަ
މިހާރުހައްލުކުރެވިފައިވާކަމަށް އޭނާބުނާ ީ
ގެންދެވޭ މީހުން ކުށުގެ ރިކޯޑުގައި ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށް ސާބިތުނުވާނަމަ އެކަންތައް އެ މީހެއްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑްގައި
ށ
ނުހިމެނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އެރުވުމަ ް

 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/66:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ކރި ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ
ގންގޮސް ބަންދު ު
ލހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ެ
ޣައިރުޤާނޫނީ ގޮތުން ފު ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ފރާތުން އެއްވެސް ހެއްކެއް
ވފައި ނުވިނަމަވެސް އަދި އެ ަ
ޟރުވުމަށް އެންގުމުން ހާޟިރު ެ
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ޙާ ި
ށ
ހުށަހަޅާފައިނުވިނަމަވެސް މައްސަލައާ ގުޅޭ ފުލުހުން ޙާޟިރުކޮށް ތަޙުޤީޤު ހިންގުމުން އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަ ް
ހލަބޮލި ދުވަސްވަރެއްގައި ގްރޫޕް ހަދައިގެން ތިއްބާ އައި.ޑީ.ކާޑު ދެއްކުމަށް ބުނުމުން އެކަމާ
ގެންދެވުނީ މާލެ ތެރެ ވަރަށް ަ
ށށް ގެންގޮސް ސުވާލުކުރުމުން އައި.ޑީ.ކާޑު ދެއްކުމާއެކު
ބލުމުގެ ދަ ަ
ށއި ،ފުލުހުންގެ ެ
ޒުވާބުކޮށް ދެކޮޅު ހެދުމުންކަމަ ާ
މށް
ބލު ަ
ލ މިހިސާބުން ނިމުނީކަމަށް ެ
ދޫކޮށްލިކަން އެނގޭތީ މިމައްސަ ަ

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
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 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/98:

ށ
ގެއެއްގައި މާރާމާރީ ހިންގާކަމަށްބުނެ ފުލުހުން އެގެއަށް ވަދެ ޢަމަލުކުރި ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެކަން ބަލައިދިނުމަ ް
ހުށަހެޅި މައްސަލަ.
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ތ
ފއިނުވާތީއާއި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާ ު
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުވެ ބަޔާނެއްދީ ަ
ށ
ށގެންދެވެން ނެތްކަމަ ް
ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލަ ކުރިއަ ް


މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤުތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގެ
މައްސަލަ:

 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/115:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ފުލުހުން ޓޯވްކުރި ސައިކަލެއްގެ ކުރީ ކަވަރުފަޅި ބިންދައިގެންގޮސްފައިވާތީ އެމައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
ލ
ށ ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަ ަ
އނުވާކަމަ ް
ހުށަހެޅުމުން ބަލއިދީފަ ި
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ސައިކަލާ ހަވާލުވިއިރު ސައިކަލުގެ ކަވަރުފަޅި ހަލާކުވެފައިވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ޓޯޔާޑުގައި ކުރިކަމަށްބުނާއިރު އެކަން
ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި ،އެފަދަ ގެއްލުމެއްވެފައިވާނަމަ އެކަން ޓޯޔާޑުގައި ނޯޓް
ރ އޭނާގެ ސައިކަލަށް އެފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަން ނޯޓްކުރެވިފައިނުވާތީއާއި .އަދި އެފަދަ
ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިއޮންނައި ު
ޝަކުވާއެއް އޭނާ ހުށަހެޅިކަމަށް ލިޔުމުންވެސް އަދި ހެކިބަހުންވެސް އެނގެންނެތުމުން އެކަމުގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް
ށ
ނނެތްކަމަ ް
އޮތްކަމަށް ބެލެވެ ް
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/124:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށހެޅިމައްސަލަ
ނންކަމަށް ބުނެ ހު ަ
އންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ޫ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އޭނާގެ ތަޙުޤީޤު ހިންގަނީ ެ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
މތު
ލ ބެލޭވަރަށް މަޢުލޫ ާ
ނވާކަމަށް ބުނާތީއާއި ،މައްސަ ަ
ނ ު
މައްސަލަހުށަހެޅިފަރާތުން މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނު ް
ށ ގެންދެވެންނެތްކަމަށް.
ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލަ ކުރިއަ ް
 .3މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/140:
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

މޯލްޑިވްސްޕޮލިސް

ސަރވިސްއަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

ލ
މައްސަ ަ

ތަޙްޤީޤުކުރި

ފުލުސް

ހ
މީ ާ

އެމައްސަލަ

ގަސްތުގައި

ހޅާފައިވާ މައްސަލަ
ށ ަ
ލަސްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހު ާ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ށއި ،އަދި އެމައްސަލަ
ނނަކަމަ ާ
މިމައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ގަސްތުގައި ލަސްކޮށްފައިވާކަމަށްނުފެ ް
ށ
މ ް
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަލާނިންމާފައިވާކަ ަ
 .4މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/147:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ތޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަމަށްބުނެ މީހަކު ހު ަ
މަދަނީ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ދ
އގެ މައްސަލައަކަށްވީހިނ ު
ނދިޔުން ރަނގަޅުވާނެ ފަދަ ބާވަތެ ް
މިމައްސަލައަކީ މަދަނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެ ް
ރ
ނބަ ު
އެކަމުގައި ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ޤާނޫނު ނަ ް
ވ އެންގުމެއްކަމަށް .އަދި
( 5/1112ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު)  6ވަނަމާއްދާގެ  23ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފަށް އަންގާފައި ާ
މިއެންގުން އެންގި ފަރާތާމެދު ޑިސިޕްލިނަރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް
މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އެރުވުމަށް.
 .5މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/05:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ޅފައިވާ މައްސަލަ
ބނެ ހުށަހަ ާ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މައްސަލަހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލަ ބަލާފައިނުވާކަމަށް ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
އެމައްސަލައިގައި ޖިނާއީކުށެއް ހިމެނިފައިނުވާތީއާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަކީ މަދަނީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް
ހުށަހަޅައިގެން

މންޖެހޭ
ނިން ަ

މައްސަލައެއް

ކަމަށްވެފައި،

އމައްސަލަ
ެ

އޭރުވެސް

މަދަނީ

ކޯޓުގައި

ދތީ
ހިނގަމުން ާ

ކމަށް.
ތން ަ
މިމައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަ ި

 .6މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/06:
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ރ ގޮޅިއަށް ވެއްދުމަށްފަހު،
ށ ޝައްކުކުރެވިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ރޭގަނޑު  3ޖެހިއި ު
ބނުންކުރާކަމަ ް
މަސްތުވާތަކެތި ޭ
އރު މަރުވެފައި އޮތް މައްސަލަ.
ސއިބޯންގޮވީމާ ހޭނުލައިގެން ބެލި ި
ޖެހިގެން އައިދުވަހު ހެނދުނު ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނ ފަރާތަކުން އަނިޔާއެއް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި އޭނާ މަރުވި މަރުވުމުގައި
އޭނާއަށް ފުލުހުން ނުވަތަ އެހެ ް
ލވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް.
ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއްވާކަމަށް ބެ ެ
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/24:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މތު ކުރެވުނު ވައްކަމުގެމައްސަލައެއްގައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ތުހު ަ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ވަކިގޮތެއް

މއްސަލަ
ނާންގާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ޤ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި
ވތީ ތަޙުޤީ ު
ކށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށްފޮނުވާފއި ާ
މިމައްސަލަ ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ޮ
ށ
ބލެވެން ނެތްކަމަ ް
ފުލުހުންގެ އިޙުމާލެއްއޮތްކަމަށް ެ
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/42:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު

ކުރަމުންދާގޮތާމެދު

ޝައްކުއުފެދޭކަމަށްބުނެ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ތ
ލބިފައިނުވާ ީ
ށ މަޢުލޫމާތު ި
އނުވާތީއާއި މައްސަލަ ބެލޭވަރަ ް
މއްސަލައިގައި އެއްބާރުލުންދީފަ ި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ަ
ކމަށް.
މައްސަލަކުރިއަށްގެންދެވެން ނެތް ަ

 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/43:
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ބަޔަކު ނިކުމެ  3މީހަކަށް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން

ބަލާފައި

ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ނުވާކަމަށް ބުނެ ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ށ
މިމައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޤަވާޢިދުން ބަލާ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން ގެންދާކަމަ ް
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/44:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހށަހަޅާފައިވާމައްސަލަ
ކށް ޑިންގީގެއްލުނު ކަމަށް ބުނެ ު
ބލުމުގެ ދަށުގައި ވަނި ޮ
ފުލުހުންގެ ެ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ތ
ބނެފައިވާތީއާއި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާ ު
މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވަކަމަށް ު
ކރި.
ބޠިލް ު
ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލަ ާ
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/60:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ރަށުގެ އަތިރިމަތީގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބާ ވަރަށް ކައިރީގައި ފައިބަރު ދޯންޏެއް ބަންނަމުންދާތީ އޭނާ ދިރިއުޅޭގެއަށް
އދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ
ފައިބަރު ކުނޑި ވަޔާއެކު އަންނާތީ އެކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ެ
ށހެޅި މައްސަލަ
ބަލާދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހު ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
އެއީ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއާ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރަމުންގެންދާކަމަކަށްވާތީ
ތ
މލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އޭނާއަށް އަންގާފައިވާ ީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލު ހޯދުމަށް ޯ
ށ
ނނަކަމަ ް
މށް ނުފެ ް
އެމައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބަލާފައިނުވާކަމަށް ބަލާނެތަނެއް އޮތްކަ ަ
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/82:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައިފުލުހުން އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށާއި އެމައްސަލަ އެއީސާބިތުނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤުގައި
ޝންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައި މައްސަލައެއް.
ނިންމިކަމަށް ބުނެ ކޮމި ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
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ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަޙުޤީޤުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސްއިން އެމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ނ އޮތްކަމަށް
އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާކަންއެނގެ ް
 .23މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/91:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ވތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް
މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤުގައި ފުލުހަކު ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގާފާނެކަމަށް ބެލެ ޭ
ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވުނު މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނ
ހނީ ފުލުހު ް
ނން ބަލަންޖެ ޭ
ނނު"ގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ކޮމިޝަ ު
ނބަރު " 5/1112ފުލުހުންގެ ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ނަ ް
ފ އަމަލުތައްކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރާނޭތަނެއް ނެތްކަމަށް.
ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާ ް
 .24މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/94:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ބނެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި އިހުމާލު
ލެޕްޓޮޕެއް ވަގަށްނަގާފައިވާކަމަށް ު
މއްސަލަ
ވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ސ އަޅާފައިވާތީ މިމައްސަލަ
ތން އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައްވެ ް
ފއިވާތީއާއި މައްސަލައިގައި ވަގު ު
ފުލުހުން މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ަ
ށ
ނތްކަމަ ް
އވާކަމަށް ބެލެވެން ެ
ވފަ ި
ބެލުމުގައި ފުލުހުން އިހުމާލު ެ
 .25މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/119:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ތ
ލބޭ ީ
އކަމަށް ފަރުވާއެއް ނު ި
ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހަކީ އުނަގަނޑުގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ މީހަކަށްވުމާއެކު ެ
ހޅާފައިވާ މައްސަލަ.
ށ ަ
އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހު ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނ މިމައްސަލަ
ށ ބުނުމު ް
ނންނުވާކަމަ ް
ނ ބޭ ު
ރއަށް ގެންދަ ް
ރވާލިބެމުންދާތީ ،މައްސަލަ ކު ި
މިހާރު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ފަ ު
ށ
މިހިސާބުން ނިމުނީކަމަ ް
 .26މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/160:
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ފެރީއަކުން

ދަތުރުކުރާ

މީހުންނަށްބިރުދައްކައި

ފައިސާ

ފޭރޭ

މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއިން

ހޅާފައިވާ މައްސަލަ
ބަލއިދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަ ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނ
އެމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު މިހާރުނިމި އަދި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މިހާގެ މެޑިކޯލީގަލް ރިޕޯޓްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ލިބުމު ް
ށ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އަންގަވާފައިވާތީ
ވނެކަމަ ް
މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނު ާ
ކމަށް
ނނަ ަ
ލއް އޮތްކަމަށްތަޙުޤީޤަށް ނުފެ ް
މައްސަލައިގާ ފުލުހުންގެ އިހުމާ ެ


ޓްރެފިކް ޤަވާ ޢިދާ ޚިލާފުވިކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ޢަމަލުކުރި ގޮތާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޢާއްމުފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަ:

 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/110:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ފުލުހުން ޓޯވކުރި ސައިކަލް ހަވާލުކުރިއިރު ސައިކަލްގެ ކަވަރު ސެޓްގައި ކޫރުން އެޅިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
އ
ނތްކަމަށް އޭނާ ބުނާތީއާ ި
ކށްދެވެން ެ
އޭނާ ސައިކަލް ޓޯވކޮށްގެން ގެންދިޔައިރު އޭގައި ކޫރުން ނުހުންނާނެކަން ސާބިތު ޮ
ސައިކަލް ޓޯވ ކޮށްގެން ގެންދިޔައިރު ސައިކަލުގެ ކުރީ ދަފަތުގައި ކޫރުން ހުރިކަމަށާއި ،ޓޯވ ކުރިފަހުން އެއްވެސް
ގެއްލުމެއް ސައިކަލަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ރެކޯޑްކުރެވިފައި ނުވާކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އަންގާފައިވާތީ،
ނއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް.
ފއިވާ ގެއްލުމެއްކަމުގައި ބަލާނެތަ ެ
ލބި ަ
އެއީ ފުލުހުންގެ އިހުމާލުން ި
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/114:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނގެލައިސަންސް ހިފަހައްޓާ އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު
ހން އޭ ާ
ދއްވާފައި ދަނިކޮށް ފުލު ު
އާންމުންގެ މީހަކު ސައިކަލު ު
ތ އެއީ ފުލުހުން ޤާނޫނާއި
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ 22ދުވަސް ވަންދެން އޭނާގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ީ
ސލަ
ގަވާއިދާޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައް ަ
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މިމައްސަލައިގައި ފުލުހުން ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ މޯބައިލް ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ސައިކަލް ދުއްވާފައިވާތީ
ނބަރު ( 4/1112އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު)ގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)
ޤަވާޢިދު ނަ ް
އާއި އެއްގޮތަށްކަމަށާއި ނަމަވެސް ލައިސަންސުގެ ވެރިފަރާތުން ކުރި ކުށާއި ގުޅިގެން ކުރި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކަނީސް
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާތީ ،އެއީ އެޤަވާޢިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)އާ ޚިލާފަށްކޮށްފައިވާކަމަކަށްވާތީ ،ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް
ޢަމަލުކޮށްފައިވާ

ދ
ފުލުހުންނާމެ ު

އެކަށީގެންވާ

އިދާރީ

ފިޔަވަޅު

އެޅުއްވުމަށް

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއަށް

ށ ލަފާއެރުވުމަށް.
އަންގަވައިދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރަ ް
 .3މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/117:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ޕާކިން ޒޯންތައް އެއްޒޯން އަނެއް ޒޯނާއިވަކިކުރަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނުގައި ޕާކްކުރާ ވެހިކަލްތައް ފުލުހުން ޓޯވ
ނ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއާ ގުޅިގެން
ފލުހުން ާ
މއްކަމަށް ބުނެ ު
ލން ޖެހޭކަ ެ
ނށްދަތިތަކާ ކުރިމަތި ާ
ކުރަމުންދާތީ އެކަމަކީ އާންމުން ަ
ޕާކިން ޒޯނުތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެދި މިކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާ މައްސަލަ.
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
އ
ތން އެތާނގަ ި
އ ހުންނަގޮ ު
އ ޕާކްކުރުމަށް ހުންނަ ބައެއް ޕާކިން ޒޯންތަކުގައި ރޮނގުތަ ް
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތަ ް
ނ ޒޯންތަކުގައި ޕާކްކޮށްފައި
ކލްކަން ރަނގަޅަށް ނޭނގޭ ޕާކި ް
ޕާކުކުރަންވީ ދެފުރޮޅުލީ ވެހިކަލްކަން ނުވަތަ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހި ަ
ތ
މގައި ބައެއް ފަހަރު ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލައި ޓޯވ ކުރެވިފައި ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ީ
ހުންނަ ވެހިކަލްތައް ޓޯވ ކުރު ު
ގއި ނޫނީ ޓޯވ ނުކުރުމަށް
ބލުމަށްފަހު ަ
މގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ެ
ލތައް ޓޯވ ކުރު ު
އެފަދަ ޒޯންތަކުގައި ޕާކްކޮށްފައި ހުންނަ ވެހިކަ ް
ނ
ހން ަ
ގ ގޮތުން ދަމާފައި ު
ޕކިން ޒޯންތައް ފާހަގަ ކުރުމު ެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށާއިާ ،
ށ ވުރެ ރަނގަޅަށް އެކަން
ފހާ ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން މިހާރަ ް
މނިސިޕަލްޓީއިންކަމުގައިވާތީ އެއޮ ީ
ރޮނގުތައް ދަމާއާކުރަނީ މާލޭ ު
ށ މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އެރުވުމަށް
ކުރެވޭނެގޮތެއް އޮތްތޯ ބެއްލެވުމަ ް
 .4މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/119:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ވ މައްސަލަ
ހށަހަޅާފައި ާ
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ސައިކަލު ޓޯވ ކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ވމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި،
ޓޯވ ކުރީ ވަންވޭއާ އިދިކޮޅަށް ދުއްވާފައިދަނިކޮށް މަޑުކުރުމަށް އެންގުމުން އެއަމުރަށްކިޔަމަންތެރިނު ު
ލ ޓޯވ ކުރަން އުޅެނިކޮށް
ސައިކަލް ދުއްވިމީހާ ސައިކަލް ޕާކްކުރާ ޒޯނުގައި ސައިކަލް ޕާކްކުރުމަށްފަހު ފިލީކަމަށާއި ،ސައިކަ ް
އެތަނަށް އެހެން މީހަކު އައިކަމަށާއި ،އަދި އެއީ ސައިކަލުގެ ވެރިމީހާކަމުގައި އެމީހާ ބުނާކަމަށާއި ،ސައިކަލް ދުއްވަންއިނީ
މމައްސަލައިގައި ސައިކަލް ވެރިމީހާ ޖޫރިމަނާކުރާނެތަނެއް
ނ ތަޙުޤީޤުގައި ބުނެފައިވާތީ ި
ކާކުކަން ނޭނގޭކަމަށް ފުލުހު ް
ށ
މ ް
އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަ ަ
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 .5މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/01:

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށ ސައިކަލުދުއްވިކަމަށްބުނެ
ވންވޭއާ އިދިކޮޅަ ް
ތމުން ،އެއީ ވަންވޭއެއްކަން ނޭނގި ދަނިކޮށްަ ،
ނ ު
ނން ެ
ނ ފެން ަ
ވަންވޭ ނިޝާ ް
އސަލަ
ފއިވާކަމަށް ބުނެހުށަހަޅާފައިވާ މަ ް
ފުލުހުން ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާ ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/25އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗިއްސާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ  33ވަނަ މާއްދާގައި މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި
ވމަކީ މަނާކަމެއް ކަމުގައި
ލފަށް މަގުމަތީގައި އެއްޗެހި ދުއް ު
ކން އަންގައިދޭ އެއްގުންތަކާ ޚި ާ
ހުންނަ ޓްރެފިކް ސައިން ބޯޑުތަ ު
ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ،އޭނާ އެމަގުން ސައިކަލުގައި ނިކުތްއިރު އެމަގުގައި އެއްޗެހި ދުއްވަންވީ ކޮންކޮޅަކަށްކަން އަންގައިދޭ
ށ
އ އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަ ް
ގ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާނެތަނެ ް
މން އޭނާ ެ
ނންނެތު ު
ނިޝާން ފެން ަ
 .6މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/02:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ލހުން ޖޫރިމަނާކޮ ް
ސިނގިރެޓް ބޮމުން ސައިކަލްދުއްވިކަމަށްބުނެފު ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނބަރު ( 5/1112އެއްގަމުދަތުރު ފަތުރު ޤާނޫނު)ގެ  54ވަނަ މާއްދާގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާއިރު ދުއްވާމީހާ
ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ލހުންގެ ބަހުންވެސް އޭ ާ
އވާތީއާއި އޭނާ ހިފެހެއްޓި ދެފު ު
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ށ
ކށްފައިވަނީ އެޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްކަމަ ް
ނތީ ،ފުލުހުން އަމަލު ޮ
ސައިކަލް ދުއްވަމުން ސިނގެރޭޓް ބޮއިފައިވާކަން އެނގެން އޮން ާ
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/04:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މުވާސަލާތީ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރަމުން ކާރުދުއްވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވާތީ ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ރ
ނ ބުނުން ފިޔަވައި އިތު ު
ނ ކާރުދުއްވިކަމަށް ބުނެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓި ފުލުސް މީހާ ބު ާ
މޯބައިލް ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމު ް
ހެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއެއްވެސް ލިބިފައިނުވާތީއާއި ކާރުދުއްވި މީހާ އެކަމަށް އިންކާރުކުރާތީ ،މޯބައިލް ފޯނުން ވާހަކަ
ފއިސާ އޭނާއަށް އަނބުރާ
ލ ަ
އދި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އަތު ި
ބތުކުރެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށްަ .
ދައްކަމުން ކާރުދުއްވިކަމަށް ސާ ި
ދިނުމަށް
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 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/07:

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ޖރިމަނާކޮށްފައިވާތީ އެކަމާ
ކށް ޫ
ނ ފުލުހަކު ސައިކަލް ޓޯވ ޮ
ބ ެ
ހއްޓާ ސައިކަލްދުއްވިކަމަށް ު
ވފައި ު
ޓްރެފިކް ލައިޓް ރަތް ެ
ގން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ހިތްހަމަނުޖެހި ެ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނ
ނގެ ބަހުން އެނގޭތީ އޭ ާ
ޓްރެފިކް ލައިޓް ރަތްވެފައި ހުއްޓާ ސައިކަލް ދުއްވާފައިދިޔަކަމަށް އޭރު އެތާނގައި ތިބި ދެފުލުހު ް
ބރު ( 5/1112އެއްގަމު
ނ ަ
ޓްރެފިކް ލައިޓް ރަތްވެފައި ހުއްޓާ ސައިކަލް ދުއްވިކަން ސާބިތުވާކަމަށް .އަދި ޤާނޫނު ނަ ް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ޓްރެފިކް ބައްތިއާ ޚިލާފަށް ދުއްވާމީހާގެ އަދަބަކީ ފަރަތަމަ
އ
އވާ އެންމެހާއި ބާރުތަކާ ި
ނށް ލިބިދީފަ ި
ފަހަރަށްނަމަ  511/-ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ފުލުހުން ަ
ށ
އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންހިފުމާއި ބެހޭ ޤަވައިދުގެ ދަށުން އޭނާ  3111/-ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރާނެތަނެއް ނެތްކަމަ ް
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/12:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އވާ މައްސަލަ
ހށަހަޅާފަ ި
ހއްޓާފައިވާކަމަށް ބުނެ ު
ކރިކަމަށްބުނެ ލައިސަންސް ހިފަ ަ
މުވާސަލާތީ ވަސީލަތެއް ބޭނުން ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނ
ނ ބުނެފައިވާތީ ،ފުލުހު ް
ދފުލުހު ް
ދއްކަމުން ސައިކަލް ދުއްވާފައި ދިޔަތަން ފެނުނުކަމަށް ެ
ނން ވާހަކަ ަ
އޭނާ މޯބައިލް ފޯ ު
ށ
މ ް
ރފަތުރުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްކަ ަ
ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެއްގަމު ދަތު ު
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/17:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ދ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ
ހން ސައިކަލްޓޯވ ކުރީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއި ާ
ނުރައްކާތެރިކޮށް ސައިކަލު ދުއްވިކަމަށްބުނެ ފުލު ު
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ގ
ހން ެ
އޭނާ ސައިކަލް ދުއްވާފައި ދިޔައީ ބާރު ސްޕީޑެއްގައިކަމަށާއި ،އަދި ސައިކަލް ދުއްވާފައިވަނީ ޒިގްޒެގްކޮށްކަމަށް ދެފުލު ު
ށ
ނވަތަ ނުރައްކާތެރިގޮތަކަ ް
ތށް ު
ވތަ ބިރުވެރިކަން އުފެދޭގޮ ަ
ތށް ނު ަ
އ އަމާންކަން ގެއްލޭގޮ ަ
ގތީއާއި މަގުމަތީގަ ި
ބަހުން އެނ ޭ
ށ
ހންނަ ް
އޓުމުގެ ބާރު ފުލު ު
ބލާފާސްކޮށް އެފަދަ އުޅަނދެއް  25ދުވަސް ވަންދެން ހިފެހެ ް
ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ހުއްޓުވާ ަ
ނ  3111/-ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް
ހފެހެއްޓޭ އުޅަނދެއް ދޫކުރެވޭ ީ
ލިބިގެންވާކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ި
ދގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (މ)ގައި
މހާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާބެހޭ ޤަވާޢި ު
ނށް ލިބިދީފައިވާ އެން ެ
ފުލުހުން ަ
ގ މަތިންކަމަށް
ފއިވަނީ މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތު ެ
ށ ަ
ލހުން ޢަމަލުކޮ ް
ބުނެފައިވާތީ ފު ު

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

Page27

 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/19:

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ވ މައްސަލަ
ނޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައި ާ
ހން ބު ެ
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ލޮރީގައި މުދާ ބަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލު ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނބަރު ( 1/25އެއްގަމުގައި ދެއްވާ އެއްޗިއްސާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ
ޤާނޫނު ނަ ް
ތށްކަމުގައި
ފންނަގޮ ަ
ފއިދާއިރު ދުއްވާމީހާއަށް ކުރިއާއި ފަހަތް ެ
ތ އަރުވަންވާނީ އެއެއްޗެއް ދުއްވާ ަ
އިންޖީނުލީ އެއްޗިއްސަށް ތަކެ ި
ހތް
ފންނަން ހުންނަ ލޯގަނޑުން ފަ ަ
ދއަރުވާފައިވަނީ ލޮރީ ދުއްވަން އިން މީހާއަށް އޭގެފަހަތް ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ލޮރީއަށް މު ާ
ނ ބުނާތީއާއި ،ލޮރީ ދުއްވާފައިދިޔައިރު އެއަށް މުދާއަރުވާފައިވަނީ ދުއްވަން އިންނަމީހާއަށް
މށް ދެފުލުހު ް
ނުފެންނަވަރަށްކަ ަ
ނނަވަރަށް ކަމުގައި ލޮރީ ދުއްވަން އިން މީހާވެސް ބުނެފައިވާތީ ،މިމައްސަލައިގައި ފުލުހުން އޭނާގެ ލައިސަންސް
ފަހަތް ނުފެ ް
ނ ކަމަށް
ވޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތި ް
ވނީ އެއްގަމުދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަ ާ
ހިފަހައްޓާޖޫރިމަނާކޮށްފައި ަ
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/20:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ފއިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މަގުމަތީގައި ނުރައްކާތެރިކޮށް ދުއްވިކަމަށްބުނެ ސައިކަލް ޓޯވ ކޮށް ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނނު
ވސް ބުނާތީއާއި ،ޤާ ޫ
ހން ެ
އޓި ދެފުލު ު
އޭނާ ސައިކަލް ދުއްވާފައިދިޔައީ ޒިގްޒެގްކޮށް ބާރުސްޕީޑްގައި ކަމަށް ،އޭނާ ހިފެހެ ް
ށ
ހންނަ ް
އކުލަވާލާފައިވާ ފުލު ު
ގން ެ
ދށުން ބާރުލިބި ެ
ގ (ށ)ގެ ަ
ގ ޤާނޫނު)ގެ  21ވަނަ މާއްދާ ެ
ނަންބަރު ( 5/1112ފުލުހުން ެ
ގ
އދާގެ (މ)ގައި މަގުމަތީ ެ
ފމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ  5ވަނަ މާ ް
ރތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހި ު
ނނީ ބާ ު
ދީފައިވާ އެންމެހައި ޤާ ޫ
ށ ހިފަހައްޓާ އުޅަނދުތައް ދޫކުރެވޭނީ  3111/-ރުފިޔާއިން
އޅަނދުތައް ހުއްޓުވާ ބަލާފަސްކޮ ް
އަމާންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދުއްވާ ު
ދ އެއްގޮތަށްކަމަށް.
ވޢި ާ
ބނެފައިވާތީ މިމައްސަލައިގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މިޤަ ާ
ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް ު
 .23މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/21:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މަގުމަތީގައި ނުރައްކާތެރިކޮށް ދުއްވިކަމަށް ބުނެ ސައިކަލް ޓޯކޮށްފަ ި
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ވ
މންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދުއް ާ
ވަންވޭއާ ޚިލާފަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ސައިކަލް ދުއްވިކަމަށް ފުލުހުން ބުނާތީއާއި ،މަގުމަތީގެ އަ ާ
ށ
އުޅަނދުތައް ހުއްޓުވާ ބަލާފާސްކޮށް އެފަދަ އުޅަނދުތައް  25ދުވަސް ވަންދެން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަ ް
ށ
ލިބިގެންވާކަމަށާއި ،އެފަދަ އުޅަނދުތައް ދޫކުރެވޭނީ  3111/-ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް ފުލުހުންނަ ް
ނ މާއްދާގެ (މ)ގައި ގައި
ނނީ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ  5ވަ ަ
ލިބިދީފައިވާ އެންމެހާ ޤާ ޫ
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ށ
ފއިވަނީ މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަމަ ް
ށ ަ
ލހުން ޢަމަލުކޮ ް
ބުނެފައިވާތީ ފު ު

 .24މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/29:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށފައިވަނީ ޤަނޫނާ ޤަވައިދާ
އސަންސް ހިފަހައްޓާ ޖޫރިމަނާކޮ ް
ނސައިކަލު ދުއްވިކަމަށްބުނެ ލަ ި
ވހަކަ ދައްކަމު ް
މޯބައިލް ފޯނުން ާ
ށހެޅި މައްސަލަ
ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހު ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނންބަރު ( 5/112އެއްގަމު
ޤނޫނު ަ
ބނާތީއާއިާ ،
އކަމުން ސައިކަލް ދުއްވިކަމަށް ދެފުލުހުން ު
ނން ވާހަކަ ދަ ް
އޭނާ މޯބައިލް ފޯ ު
ވނަ މާއްދާގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާއިރު ދުއްވަން އިންނަ މީހާ މޯބައިލް ފޯނު ނުވަތަ
ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު)ގެ ަ 53
އަތުން

ހިފައިގެން

ނޖެހޭ
ގެންގުޅެ ް

އެއްވެސް

މުވާޞަލާތީ

ވަޞީލަތެއް

ބޭނުންކުރުމަކީ

މަނާކަމެއް

ކަމުގައި

ޤނޫނުގައި ވަކި އަދަބެއް ކަ ނޑައެޅިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުށެއްގެ އަދަބަކީ  151/-ރުފިޔާއިން
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އަދި މި ާ
ށ
އވަނީ މިޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންކަމަ ް
ޖޫރިމަނާކުރުން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފަ ި
 .25މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/32:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޖޫރިމަނަކުރިކަމަށާއި ސައިކަލު  25ދުވަހަށް ހިފެހެއްޓިކަމަށް ބުނެ ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ތއާއި މަގުމަތީގެ އަމާންކަން
ނ ީ
ގން އޮން ާ
ހން އެނ ެ
ލހުންގެ ބަ ު
ފ ު
ބާރު ސްޕީޑްގައި ޒިގްޒެގްކޮށް އޭނާ ސައިކަލް ދުއްވިކަމަށް ދެ ު
ދފައިވާކަމަށާއި ،އަދި އެގޮތަށް ހިފެހެއްޓޭ
ގެއްލޭގޮތަށް ދުއްވާ އުޅަނދު ހުއްޓުވާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބި ީ
ނ
ފއިވާ އެންމެހައި ޤަނޫ ީ
ދ ަ
ނށް ލިބި ީ
އުޅަނދު ދޫކުރެވޭނީ  3111/-ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ފުލުހުން ަ
މލުކޮށްފައިވަނީ މިޤަވާޢިދާ
ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާތީ ،ފުލުހުން ޢަ ަ
ށ
އެއްގޮތަށްކަމަ ް
 .26މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/35:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށހެޅިމައްސަލަ
ހ ަ
ނ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ ު
ސައިކަލް ޓޯވްކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫ ާ

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
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ނނާތީއާއި،
ނ އެނގެން އޮ ް
ބހު ް
ހންގެ ަ
ސައިކަލްގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ޒިގްޒެގްކޮށް ދުއްވާފައިވާކަން ދެފުލު ު
މަގުމަތީގެ އަމާންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ހުއްޓުވާ ބަލާ ފާސްކޮށް  25ދުވަސް ވަންދެން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު
ނށް ލިބިގެންވާކަމަށާއި ،އެގޮތަށް ހިފެހެއްޓޭ އުޅަނދެއް ދޫކުރެވޭނީ  3111/-ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހުގައި
ފުލުހުން ަ
ތ
ވޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ީ
އޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ޤަ ާ
ނ ބާރުތަކާއި ި
ލބިދީފައިވާ އެންމެހާއި ޤާނޫ ީ
ނނަށް ި
ކަމަށް ފުލުހު ް
ށ
ވޢިދާ އެއްގޮތަށްކަމަ ް
ށފައިވަނީ އެޤަ ާ
ފުލުހުން ޢަމަލުކޮ ް
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/37:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ސައިކަލު ދުއްވަމުން ފޯނުން ވާހަކަދެއްކިކަމަށްބުނެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާ ޖޫނިމަނާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޤަވައިދާ
ށހަޅާފައިވާމައްސަލަ
ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހު ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ޤށް ދިފައިވާ ބަޔާނުގައި
ގ ތަޙުޤީ ަ
މން ސައިކަލު ދުއްވިކަމަށް ދެ ފުލުހުން މިކޮމިޝަން ެ
ނ ވާހަކަ ދައްކަ ު
މޯބައިލް ފޯނު ް
މ
ތރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  53ވަނަ މާއްދާގައި އެއްގަ ު
ނންބަރު ( 5/1112އެއްގަމު ދަ ު
ނނު ަ
ބުނެފައިވާތީއާއި ،އަދި ޤާ ޫ
އުޅަނދު ދުއްވާއިރު ދުއްވާމީހާ މޯބައިލް ފޯނު ނުވަތަ އަތުން ހިފައިގެން ގެންގުޅެންޖެހޭ އެއްވެސް މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތެއް
ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި އަދި މިޤާނޫނުގައި ވަކި އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުށެއްގެ
ވ
ނ އެއްގޮތް ާ
އވަނީ މިޤާނޫ ާ
މލުކޮށްފަ ި
ލހުން ޢަ ަ
ށފައިވާތީ ،ފު ު
އަދަބަކީ  151/-ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން ކަމުގައި ބަޔާންކޮ ް
ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/40:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ކާރުދުއްވަމުން

މުވާސަލާތީ

ވަސީލަތެއްބޭނުންކުރިކަމަށް

ބނެ
ު

ފުލުހުން

ސ
ލައިސަން ް

ހިފަހައްޓާފައިވާތީ

އެކަމާ

މއްސަލަ
ގން ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ހިތްހަމަނުޖެހި ެ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ނގެ ތަޙުޤީޤު ބަޔާނުގައި
މޯބައިލް ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ކާރު ދުއްވިތަން ފެނިފައިވާކަމަށް ދެފުލުހުން މިކޮމިޝަ ް
ތރު ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  53ވަނަ މާއްދާގައި އެއްގަމު
ބރު ( 5/1112އެއްގަމުދަތުރުފަ ު
ޤނޫނު ނަން ަ
ބުނެފައިވާތީއާއި ާ
އ
އުޅަނދު ދުއްވާއިރު ދުއްވާމީހާ މޯބައިލް ފޯނު ނުވަތަ އަތުން ހިފައިގެން ގެންގުޅޭ އެއްވެސް މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތެ ް
ށކަމަށް
ލކޮށްފައިވަނީ މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަ ް
ހން ޢަމަ ު
ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ފުލު ު

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

Page30

 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/56:

ށހަޅާފައިވާ
މނުޖެހިގެން ހު ަ
ޖރިމަނާކޮށްފައިވާތީ އެކަމާ ހިތްހަ ަ
އޭނާގެ ދަރިފުޅު ލައިސަންސް ނެތި ސައިކަލް ދުއްވިކަމަށް ބުނެ ޫ
މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނުގެ  63ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓާ ފުލުހުން ލައިސަންސް ދެއްކުމަށް އެދިއްޖެ
މއެކު މިޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް
ށފައިވު ާ
ނސް ބެލުމަށްޓަކައި ލައިސަންސް ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ހިނދެއްގައި އެފަރާތަށް ލައިސަ ް
ނ
ހންގެ ބަހުންވެސް މިކަ ް
ތވާން އޮންނާތީއާއި އަދި ފުލު ު
އނާގެ ދަރިފުޅުގެ އިޢުތިރާފުން ސާބި ު
ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން ެ
ށ
މއްސަލައިގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްކަމަ ް
ލހުން މި ަ
އެނގެން އޮންނާތީ ފު ު
 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/65:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މ
ލއިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާތީ އެކަ ާ
ފލުހުން ަ
ވަންވޭއާ އިދިކޮޅަށް ސައިކަލު ދުއްވިކަމަށްބުނެ ު
މއްސަލަ
ގން ހުށަހަޅާފައިވަ ަ
ހިތްހަމަނުޖެހި ެ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
އގަމުދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ
ހން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ،އެ ް
އޭނާ ވަންވޭއާ ޚިލާފަށް ސައިކަލް ދުއްވިކަމަށް ދެފުލުހުންގެ ބަ ު
ޤާނޫނުގައި އެއްކޮޅަށް ދުއްވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުތަކުގައި އެއާ ޚިލާފަށް ދުއްވިމީހާގެ އަދަބަކީ  511/-ރުފިޔާއިން
ނ
ނ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތި ް
ހން މިމައްސަލައިގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ މިޤާނޫ ާ
ޖޫރިމަނާކުރުން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ފުލު ު
ކަމަށް
 .12މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/70:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އ
ނ ި
ގ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާ ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫ ާ
ވަންވޭއާ ޚިލާފަށް ސައިކަލް ދުއްވިކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން އޭނާ ެ
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހު ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ވތީ
މޝަނަށް އަންގަވާފައި ާ
އެމަގަކީ އެއްކޮޅަށް ދުއްވާމަގެއްކަމަށް ރެކޯޑްތަކުން ނުދައްކާކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން މިކޮ ި
ނގެ ފައިސާ އަނބުރާ އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވުމަށާއި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާގެ ރެކޯޑެއް
އޭނާގެ އަތުން އަތުލި ޖޫރިމަ ާ
ނސްޓަރަށް ލަފާ އެރުވުމަށް
އޮތްނަމަ އެރިކޯޑެއް ފޮހެދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދި މި ި
 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/90:
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

މޯބައިލް ފޯނުން ވާހަކަދައްކަމުން ސައިކަލު ދުއްވިކަމަށްބުނެ ލައިސަސް ހިފަހައްޓާފައިވާތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށްއެދި
ހުށަހެޅިމައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ޤށް ބަޔާން ދީފައިވާތީއާއި،
ދއްކަމުން ސައިކަލް ދުއްވިކަމަށް ދެފުލުހަކު މިކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީ ަ
އޭނާ މޯބައިލް ފޯނުން ވާހަކަ ަ
ނބަރު 1112/5
ނންކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ޤާނޫނު ނަ ް
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާއިރު ދުއްވާމީހާ މޯބައިލް ފޯން ބޭ ު
ނ
ނ ާ
ޢމަލުކޮށްފައިވަނީ އެޤާ ޫ
ފލުހުން ަ
"އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެޤާނޫނު" ގެ  53ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ު
ށ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންކަމަ ް
 .13މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/101:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ދ
އ ި
ވތީ އެކަންބަލައިދިނުމަށް ެ
ވަންވޭއާ ޚިލާފަށް ސައިކަލް ދުއްވިކަމަށް ބުނެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާ ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ާ
ހުށަހެޅި މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ވންވޭއާ ޚިލާފަށް ސައިކަލް
ނނާތީއާއި ަ
އޭނާ ވަންވޭއާ ޚިލާފަށް ސައިކަލް ދުއްވިކަމަށް ދެފުލުހުންގެ ބަޔާނުން އެނގެން އޮ ް
ބރު " 5/1112އެއްގަމު
ރށް  511/-ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނަކަމަށް ޤާނޫނު ނަން ަ
ދުއްވައިފިނަމަ ފުރަތަމަ ފަހަ ަ
ފއިވަނީ މިޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްކަމަށް.
މލުކޮށް ަ
ނކޮށްފައިވާތީ ފުލުހުން ޢަ ަ
ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު"ގައި ބަޔާ ް
 .14މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/126:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މއްސަލަ
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކާރު ދުއްވިކަމަށްބުނެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓި ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ފށް
ރފިކް ނިޝާންތަކާ ޚިލާ ަ
ދފައިވާތީއާއި ޓް ެ
ފލުހުން ބަޔާން ީ
އ ހުއްޓާ ކާރު ދުއްވިކަމަށް ދެ ު
ވފަ ި
އޭނާ ޓްރެފިކް ލައިޓް ރަތް ެ
ބރު " 5/1112އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު"ގެ 6ވަނަ
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމުގައި ޤާނޫނު ނަން ަ
ށ
އޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްކަމަ ް
ކށްފައިވަނީ ެ
ވތީ ފުލުހުން ޢަމަލު ޮ
މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ

 .15މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/147:
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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ޓ
އ ާ
ފނު ޖީބަށްލާން އަތް ހަރަކާތްކުރަމުން ސައިކަލް ދުއްވާލިތަނާ ފުލުހުން އޭނާ ހިފަހަ ް
ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ޯ
ސައިކަލް

ދުއްވަމުން

އެކަމާއެއްބަސްވުމަށްފަހު

ނ
ފޯނު ް

ވާހަކަ

އެއްގަމު

ދެއްކިކަމަށް

އުޅަނދު

ނ
ބު ެ

ދުއްވަމުން

ސުވާލުކުރުމުން
މުވާޞަލާތީ

ގ
ކަންހިނ ީ

ލތެއް
ވަޞީ ަ

އެގޮތަށްކަމަށް

ބނުމުން
ު

ބނުންކުރިކަމުގެ
ޭ

އ
ކުށުގަ ި

އސަލަ
ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާތީ ހުށަހެޅި މަ ް
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާތީއާއި މިމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދެވޭވަރަށް
ށ
އނުވާތީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަ ް
މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ ި
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ބެހޭގޮތުން ފުލުހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ:
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/69:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ފޭރުނު މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސްއަށް ފުލުހަކު

އެންގުމުން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަނެއްވެސް ނުދީ

މށް އެދި
އކަން ބަލައިދިނު ަ
ބނެ ެ
ވޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ު
ގ ަ
ހކިބަސް ނުދިނުމުން ފުލުހުން ެ
ޖބޫރުކޮށް ެ
ހެކިބަސް ދިނުމަށްމަ ު
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ތ
ހ އޭގެފަހުން އެމަޢުލޫމާ ު
މށްފަ ު
މިމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް މަންޒަރުދުށް ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ މަޢުލޫމާތު ދިނު ަ
ބަދަލުކޮށް

ތަޙުޤީޤަށް

ހުރަސްއަޅާފައިވާތީ

އާއި

ތަޙުޤީޤު

ކުރަންތިބި

ނނާއި
ފުލުހު ް

ދިމާއަށް

ހަޑި

ހުތުރުބަހުން

މށް
ހންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަ ަ
ފއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީފުލު ު
މުޢާމަލާތުކޮށްފައިވާތީ އޭނާ ވަޒީ ާ
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/151:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ފުލުހަކު އޭނާއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ދެމެދު  1112ވަނަ އަހަރު ޖެހުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އޭނާ
ދ
ތ އެކަން ބަލައިދިނުމަށްއެ ި
ނތާ  1މަސް ދުވަސްވީއިރުވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާފައިނުވާ ީ
ވަޒީފާއަށް ނުނެރެ ހުން ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
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މލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރީގެ
ނނު)އަށް ޢަ ަ
ހންގެ ޤާ ޫ
ނބަރު ( 5/1112ފުލު ު
ނ ނަ ް
ފއިވަނީ ޤާނޫ ު
މިމައްސަލައިގެ ހާދިސާ ހިނގާ ަ
ތާރީޚެއްގައިކަމުގައިވާތީއާއި އަދި މިއީ އެޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅި ނުނިމިވާ
މައްސަލައެއްކަމުގައި ނުވާތީ މިއީ ކޮމިޝަނުން ބަލައިދެވެން ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް
 .3މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/47:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  4މުވައްޒަފަކާމެދު އެއިދާރާގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދިރާސާކުރުން.
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
އެ  4ފުލުހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފްކޮންޑަކްޓާއި ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ
ށ
އއްގޮތަށްކަމަ ް
ބހޭ ޤަވާޢިދާ ެ
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާ ެ
 .4މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/55:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ނ ު
ޒފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބު ެ
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ފުލުހުންގެ ވަ ީ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ހންގެ ކޯޑް އޮފްކޮންޑަކްޓާއި ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ ،އިދާރީ ކުށްތަކާއި
ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީފުލު ު
ށ
ޤވާޢިދާއި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަމަ ް
މބެހޭ ަ
އެކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނު ާ
 .5މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/69:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހށަހެޅި މައްސަލަ
ޕޮލިސް ސަރޖަންޓަކު ޒާތީގޮތުން ޖައްސާލާ ،ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ފުލުހަކު ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ގ
ދނުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތު ެ
ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއިއެކުށްތަކަށް އަދަބު ި
ށ
މަތިންކަމަ ް
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 .6މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/74:

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ކ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ފލުހަ ު
ޤވާޢިދާ ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ ު
އޭނާ ވަޒީފާއިންވަކިކޮށްފައިވަނީ ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ތކްސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ،
އފްކޮންޑަކްޓާއި ކޯޑް އޮފް އެ ި
ހންގެ ކޯޑް ޮ
ކކޮށްފައިވަނީފުލު ު
އން ވަ ި
އޭނާ ފުލުހުންގެވަޒީފާ ި
ށ
މ ް
ގތްވާގޮތުގެމަތިންކަ ަ
ބހޭޤަވާޢިދާއެއް ޮ
ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާ ެ
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/77:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނ ގެނެސްފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަށް ރާއްޖޭންބޭރު ް
އނާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ވަކިކުރިގޮތާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޭ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ށފައިވަނީ އޭނާގެ ވަޒީފާގެ
ކ ް
ކމަށާއި ،އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކި ޮ
އވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ނޫން ަ
އޭނާގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށްފަ ި
އނާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން އޭނާ
އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ނޫންކަމަށް .އަދި ޭ
ވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އެންގެވުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އެރުވުމަށް
ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަށް މޯލްޑި ް
 ވަކިވަކި ފުލުހުންނާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ:
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/63:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ބނެ
ފޒުގެ ބޭނުންކުރާކަމަށް ު
ނ ޫ
މޯލްޑިވްސްޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފުލުހަކު މަޤާމުގެ ު
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
އ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ،
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން މައްސަލަ ބާޠިލްކުރަން ބޭނުންވާތީއާ ި
ށ
މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަ ް
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 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/94:

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނގޮސް ގަވައިދާ ޚިލާފަށް
އއްވެސް ސަބަބެއްނެތި ހައްޔަރުކޮށްގެން އަތޮޅުވެއްސަށް ގެ ް
ނންކޮށްެ ،
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭ ު
ހަށިގަނޑުޗެކްކޮށްފައިވާކަމުގައި ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ވ
ނށް ލިބިދީފައި ާ
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ހައްޔަރުކޮށް އަތޮޅުވެއްސަށް ގެންގޮސް މުޅިހަށިގަނޑު ޗެކްކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުން ަ
އެންމެހާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއިއިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް .އަދި އެކަންކުރި ފުލުހުންނާމެދު އިދާރި
ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާ އެރުވިފައި
 .3މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/138:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށ
އފިސަރ އޭނާގެ ޒާތަ ް
ގ ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމުން ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް އިން ޕޮލިސް ޮ
އޭނާގެ މުވައްކިލު ހަނުހުރުމު ެ
ނިސްބަތްވާގޮތަށް ތަޙުޤީޤުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާ ހަދާފައިވާތީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ށ
މ ް
އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައިވާކަން ސާބިތުވާވަރަށް ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާކަ ަ
 .4މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/36:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ނށް ފޯނުން ގުޅާ ވާހަކަ ދައްކާ ހަދާކަމަށް ބުނެ ު
ތގެ އަންހެނުން ަ
ފުލުހަކު ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާ ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ށ
މ ް
މި މައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުގެއިޚްތިޞާޞުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ ކުރިއަށް ގެންދެވެންނެތްކަ ަ
 .5މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/46:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ވ މައްސަލަ
ބނެ ހުށަހަޅާފައި ާ
ފުލުހެއްގެ ފަރާތުން އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ު
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އެމައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބެއްލެވިއިރު އޭނާގެ މައްޗަށް މާރާމާރީގެ ކުށް ސާބިތުވާވަރަށް ހެއްކާއި
ނ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް
އ ާ
ވތީ އެމައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާތީއާއި އަދި ޭ
ޤަރީނާ ލިބިފައި ާ
ޑިސިޕްލިނަރީ

ބޯޑުން

ނިންމާފައިވާތީ،

މިމައްސަލައިގައި

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއިން

ޤަވާޢިދުން

ފިޔަވަޅު

އަޅުއްވާފައިވާކަމަށް
 .6މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/71:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނގެ ތެރޭގައި އުޅޭ އޭނާގެ
ހ ް
ނދިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ފުލު ު
ފހާރައަށާއި ގޭގެ މައިދޮރަށް ގެއްލު ް
އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ގޭގެ ި
ހޅި މައްސަލަ
ށ ެ
ފިރިހެން ދަރިފުޅުވެސް ހިމެނޭތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހު ަ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހުޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާތީ މިމައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްއިން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާފައިވާކަމަށް .އަދި މުދަލަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަކީ ގެއްލުން
ށ
ޓށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަ ް
ލިބުނު ފަރާތުން ސިވިލް ކޯ ަ
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/80:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ލ
ގ މަޢުލޫމާތުތައް މައްސަ ަ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތު ެ
ށހެޅި މައްސަލަ
ލފައިވާކަމަށްބުނެ ހު ަ
ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ފޯނުގައި ހުއްޓާ ފުލުހަކު އެ މަޢުލޫމާތުތައް ފޮހެ ާ
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
މން ހާޟިރުވެފައިނުވާތީއާއި އެމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮމިޝަނަށް ހާޟިރުވުމަށް އެންގު ު
ށ
އނުވާތީ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަ ް
ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ ި
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/92:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހށަހެޅި މައްސަލަ
ނކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުދީފައިވާތީ ު
ފުލުހަކު އޭނާއާ ދިމާއަށް މަރާލާ ެ

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
Page37

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ނ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް އަންގާފައިވާތީ ،މިކޮމިޝަނު ް
ށ
ފންނަކަމަ ް
އެމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދާނެތަނެއް އޮތްކަމަށް ނު ެ
(ށ)  1122ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ތަޙުޤީޤު ކުރެވެމުންދާ މައްސަލަތައް
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ:
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2009/69 :
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަމުންދާކަމުގެ ތުޙުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔުމުގައި ހަތަރު ވަރަކަށް ފުލުހުން
ލ
ށބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަ ަ
އޅުވާ އަނިޔާކޮށް ވަރަށް ލާއިންސާނީ ގޮތަކަށް އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަ ް
އޭނާގެ ދެއަތް ފުރަގަހަށްލާ ބިޑި ަ
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/27 :
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށހެޅި މައްސަލަ
ނން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާކުރިކަމަށްބުނެ ހު ަ
ނ ަ
ގދަށަށް ގެ ް
ފުލުހުންގެ ބެލުމު ެ
 .3މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/126:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އވާ މައްސަލަ
ހށަހަޅާފަ ި
ޔކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ު
ފުލުހުން އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް އަނި ާ
 .4މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/135:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މާލޭގެ

އެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި

ބޭއްވި

މުޒާހަރާތަކެއް

ރޫޅާލުމުގައި

ފުލުހުން

އެކަށީގެން

ނުވާވަރަށް

ބާރުގެ

ޅ މައްސަލަ.
ހށަހެ ި
ށފައިވާކަމަށްބުނެ ު
ބޭނުންކޮ ް
 .5މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/10:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މއްސަލަ
ރދެއްކިކަމަށް ބުނެހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ފުލުހުން އޭނާއަށް އަނިޔާކޮށް ބި ު
 .6މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/11:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އސަލަ
 22އަހަރުން ދަށުގެކުއްޖަކަށް ފުލުހުންއަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ މަ ް

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

Page38

 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/14:

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އާންމުންގެ މީހަކަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ ،ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން
އސަލަ
މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ މަ ް
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/30:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މއްސަލަ
އވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްއަނިޔާކޮށްފަ ި
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/57:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ނމީހަކަށް އަނިޔާކުރިކަމަށްބުނެ ހު ަ
ތ ް
ފުލުހުން ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ދޮރު ހަލާކުކޮށްލުމަށްފަހު ވަދެ ި
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/58:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ބނެ ފުލުސް
ގށްނެގިކަމަށް ު
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ  25އަހަރުގެ ދަރިފުޅާއި އޭނާގެރައްޓެހިންތަކަކާއެކު ބައިސްކަލެއް ވަ ަ
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ނޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެހު ަ
އޮފީހަށް ގެންގޮސްއެކުއްޖާއަށްއަ ި
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/75:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އ ހުއްޓާ އަނިޔާކޮށް އަދި
ހމަތުކުރެވިގެން،އަތިރިމަތީ ޖެޓީގަ ި
 26އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު މަގުމަތީ ހޮޅިބުރިއެއްނިއްވިކަމަށް ތު ު
ށހަޅާފައިވާމައްސަލަ
ށ ޕޮލިސް ޕޯސްޓަށް ގެންދިއަކަމަށްބުނެހު ަ
ކ ް
ހަޑި ހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާތު ޮ
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/84:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ގންގޮސް ވަރަށް އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް އޭނާއާމެދު އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނެ
އާންމުންގެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ެ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
 .23މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/86:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނމުންގެ މީހަކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ސ އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ޢާ ް
ބލުމުގެދަށަށް ގެންގޮ ް
ފުލުހުންގެ ެ
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 .24މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/87:

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކުން މައްސަލަހުށަހެޅި ފަރާތާ ދޭތެރޭ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ވކަމަށް ބުނެހު ަ
ހުރި ބޭރުމީހަކަށް އަނިޔާކޮށްފައި ާ
 .25މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/93:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ގންގޮސް
ގ ބެލުމުގެ ދަށަށް ެ
ށ ބިޑިއަޅުވައިގެން ފުލުހުން ެ
މަގުމަތީގައި ހުއްޓާއެއްވެސްސުވާލެއް ކުރުމެއްނެތި ފުރަގަހަ ް
ހށާހަޅާފައިވާމައްސަލަ
އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ު
 .26މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/95:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ މައްސަލައެއްގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގޮސް ހުއްޓާ ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާ ި
ތ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ނށޭ ބުނެ އޭނާގެ ގަޔަށް އަތްލާފައިވާ ީ
ގުޅިގެން އޭނާގާތުގައިނުކުން ާ
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/102:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ސލަ
ގންގޮސްއަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ ހުށަހަޅާފައިވަ މައް ަ
26އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ެ
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/104:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހށަހަޅާފައިވާ
ނވާކަމަށް ބުނެ ު
ކލް ދީފައި ު
އޔަރުކޮށްއަނިޔާކޮށް އަދި ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމާ ފޯން ޯ
މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހަ ް
މައްސަލަ
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/108:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ބނެ
އނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ު
ތގޮތަށް ަ
ބލުމުގެ ދަށަށްގެންގޮސް އެކި ގޮ ް
ހންގެ ެ
ކ ގުޅިގެން ފުލު ު
މނުޖެހުމަ ާ
ރަށެއްގައި ހިނގި ހަ ަ
ހުށަހެޅި މައްސަލަ
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 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/112:

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ބއް ނެތި އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ
ގންގޮސް އަނިޔާކޮށް އަދި އެއްވެސް ސަބަ ެ
ދށަށް ެ
ހންގެ ބެލުމުގެ ަ
 22އަހަ ރުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކުފުލު ު
ވ މައްސަލަ
ހށަހަޅާފައި ާ
ށގެންދިއަކަމަށް ބުނެ ު
ވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަ ް
 .12މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/127:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނ
ނ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައިފަހަތަށް ބިޑިއަޅުވައިގެން ގެންގޮސް އެތަނު ް
މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެންސުވާލުކުރުމަށް ކަމަށް ބު ެ
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ފުލުހަކު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކަރުގައި ހިފިކަމަށް ބުނެ ހު ަ
 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/128:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ވ މައްސަލަ
ބނެ ހުށަހަޅާފައި ާ
ވ އަނިޔާކޮށް އަދި ޖަލުބަންދުގައި ބެހެއްޓިކަމަށް ު
ކުށަކާ ނުލާ ފުލުހުން ބިޑިއަޅު ާ
 .13މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/129:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މށް ބުނެ ހު ަ
ށވަދެ ފުލުހުން މާރާމާރީހިންގި ކަ ަ
ގޭގެ ވެރިންގެ ނުގަބޫލުގައި ގެއަ ް
 .14މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/135:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އވާމައްސަލަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަތުގައި ފުލުހުން ބިޑިއަޅުވާވައްޓާލައި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފަ ި
 .15މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/138:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ދަރިފުޅަށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގައި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
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 .16މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/142:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ފުލުހުން އައިސް މައްސަލަހުށަހެޅިފަރާތުގެ އަތުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިސާ ހުރިކަމަށް ބުނެފަހަތަށް ބިޑިއަޅުވައިގެން
ގެންގޮސް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ބޮޑީ ޗެކްކުރިކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ
 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/144 :
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނބިޑިއަޅުވާ
އލާ ކަމަށް ބު ެ
ނދާ ބައިސްކަލުގެ ބައްތި ނުދި ް
މައްސަލަހުށަހެޅިފަރާތް އޭނާގެ ގޭދޮށުގައި ބައިސްކަލުގައި އި ް
ށ
ށލާ ޕޮލިސްވެހިކަލްއަށް އެރުވިވަގުތު ގަޔަށް އަތްލިކަމަ ް
އަތުގައި އޮތް ކެވެލިކޮޅު ކަނޑާލާ މޮބައިލް ފޯނު ހަލާކުކޮ ް
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ބުނެހު ަ
 .12މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/148 :
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ލ
ކުށެއްގެތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް ،ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަ ަ
 .12މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/149:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ލ
މގެ ތެރޭގައި އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަ ަ
ބލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔު ު
ފުލުހުން ެ
 .31މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/150:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ޖަލުގައިގައި

ބަންދުކޮށްފައި

ހރި
ު

ޢާންމުންގެ

މީހަކަށް

ލހުން
ފު ު

އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް

ކޮމިޝަނުގެ

ސަމާލުކަމަށް

ގެނައިމައްސަލަ
 .32މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/152:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޑިއުޓީއަށް ހުރި ފުލުހަކު އެތާ ބަންދުގައި ހުރި މީހަކަށް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
Page42

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

 .31މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/157:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރިކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ގޭގައި އުޅެނިކޮށް ފުލުހުން ޤަވާޢިދާ ި
 .33މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/161:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނ
ފނު ް
އސް ފީނުން މަނާސަރަހައްދެއްކަން އެންގުމުންީ ،
ލހުންގެ ބަޔަކު އަ ި
ރަށެއްގެބޭރުގައި ލަނޑާނަގަން ފީނަނިކޮށްފު ު
ނ
ބ ެ
ށ ު
ނބުނެ ނުރުހުމުގައިގަޔަށް އަތްލާފައިވާކަމަ ް
ނން ފައިބަ ް
ގންއުޅެނިކޮށް ދޯ ި
ދނިނައްޓާލަންވެ ެ
ނންދިއުމަށްޓަކައި ޯ
ހުއްޓާލާ އެތަ ު
މައްސަލަ
 .34މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/164:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ސަމާލުކަމަށްގެނައި މައްސަލަ
ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް ަ
 .35މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/165:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ގސް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ދަރިފުޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެން ޮ
 .36މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/174:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނ
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް މަގުމަތީގައި ހުއްޓާ ފުލުހުން ޗެކްކުރަންއައިސް ޗެކްކޮށް އޭނާގެއަތުން އެއްޗެއް ނުފެނުމު ް
އނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ
އނާއަށް ަ
ގނެސް ޖިޕަށްއަރުވަން އުޅުމުން އެކަމާ ދެކޮޅުހެދުމުން ،ފުލުހުން ޭ
ފޮނުވާލުމަށްފަހު ގޮވާ ެ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
 .31މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/177:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހޅާފައިވާ މައްސަލަ
ފރާތަށްއަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަ ަ
ހން މައްސަލަހުށަހެޅި ަ
ށބުނެ ފުލު ު
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ތާވަޅުނެގިކަމަ ް
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 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޢަމަލުކުރި ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ:
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/24:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ރިސޯޓެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް

މ
ތ ހަ ަ
ކރިގޮތާއި މެދު ހި ް
ު
ނ އަމަލު
ކުރަމުންދިޔަ ހަޅުތާޅު ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހު ް

މއްސަލަ.
ބނެ ހުށަހެޅި ަ
ނުޖެހިގެންކަމަށް ު
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/91:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހށަހެޅި މައްސަލަ
މލުކުރިގޮތުން އޭނާގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށްބުނެ ު
ލހުން ޢަ ަ
ބަންދު ކުރުމަށްފަހު ފު ު
 .3މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/134:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނ
ތ އެކަން އިތުރަށް ބަލަ ް
ވ ީ
ތށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައި ާ
ގންނަގޮ ަ
ނނީ ދެވަކީލަކު ވަކިމުއްދަތަކަށް ބަލައިނު ަ
ފުލުހުންގެ ޤާ ޫ
ބޭނުންވެގެން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ.
 .4މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/141:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އާންމު މީހެއްގެ ގެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ދިޔަ ފުލުހުން އޭނާއަށް އަދި އެގޭގެ ވެރިފަރާތަށް އެންގުމަކާނުލާ ގެއަށްވަދެ ގޭގެ
ރ
ށލި ދޮ ު
ދޮރު ހަލާކުކުރުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ގެއިން ބައެއްތަކެތި ގެއްލިފައިވާތީއާއި ،ހަލާކުކޮ ް
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ހަދާފައިނުވާތީ ހު ަ
 .5މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/149:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހށަހެޅި މައްސަލަ.
އލުން ދިންކަމުގައި ބުނެ ު
އެއްވެސް ޝަރުޢީއަމުރެއްނެތި މީހެއްގެ މުދާތަކަކަށް ފުލުހުން ގެ ް
 .6މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/15:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނ
ށހެޅުމުން އޭނާއަށް ފުލުހު ް
އާންމުންގެ މީހަކާމެދު ބަޔަކު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުގަދަކަމުން ހިންގުމުން އެކަން ފުލުހުންނަށް ހު ަ
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ބނެ ު
ބިރުދައްކާބަޔާންނެގިކަމަށް ު
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 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/33:

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މައްސަލަ

ހުށަހަޅާފައިވާ

ފަރާތުގެ

ދަރިފުޅު

ފުލުހުންހައްޔަރުކޮށް

51

ދުވަސްވެފައިވާއިރުވެސް

އެއްވެސް ޖަވާބެއް

ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ޤނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ނުކުޅެދޭ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ ު
ލިބިފައިނުވާތީއާއިއަދި ާ
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/50:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހށަހަޅާފައިވާ
ވކަމަށް ބުނެ ު
ދފައިނު ާ
ދލުވުމާއި ފޯނުކޯލުގެ ފުރުޞަތު ީ
ބލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކަށް ޢާއިލީ ބައް ަ
ފުލުހުންގެ ެ
މައްސަލަ
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/52:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ލނިވެރިޔާއަށް ލިޔުމަކުންއަންގާފައި
ބލުމުގެ ދަށުގައިބެހެއްޓިއިރު ބެ ެ
22އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއް  14ދުވަހަށްފުލުހުންގެ ެ
ހށަހަޅާފައިވަ މައްސަލަ
ނުވާކަމަށް ބުނެ ު
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/011/62:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މައްސަލަ

ހުށަހާޅާފައިވާ

މީހާގެ

ދަރިއަކު

ފުލުހުންގެ

ލމުގެ
ބެ ު

ދަށުގައިވަނިކޮށް

ޑޮކްޓަރަށް

ދައްކަން

އެދުމުން

ހށަހަޅާފައިވާމައްސަލަ
ދައްކާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ު
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/76:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މއްގެ މައްސަލަ
މންނާއި މެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހު ެ
ރަށެއްގެޕޯސްޓް އޮފީހެއް ބަންދުކުރުމާއިގުޅިގެން ފުލުހުންނާ އާން ު
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/78:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ތގެ ގެއަށްއައިސް އޭނާ ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގޮސް ގޮޅިއަކަށްލައި އޭނާގެ
ފުލުހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާ ު
ހޅާފައިވާ މައްސަލަ
ހށަ ަ
ބަހެއްނެތި ބަޔާނެއް ނަގައިގަދަކަމުން ސޮއިކުރުވައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ު
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 .23މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/81:

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހން
ރއެއްގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކޯޓުން މުއްދަތުޖަހައި ފުލު ު
ބލެނިވެ ި
 22އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ފުލުހުން ގެންގޮސް ެ
އެކުއްޖާ ހައްޔަރު ކުރި ކަމަށް ބުނެހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
 .24މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/96:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއަށް

ހުށަހެޅުނު

މައްސަލައެއްގައި

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތުގެ

ފިރިމީހާ

އާމެދު

ނނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފު
ގން ޤާ ޫ
ވތީ އާއި ބައެއް ފުލުހުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒުބޭނުންކޮށް ެ
ލާއިންސާނީގޮތަކަށްއަމަލުކޮށްފައި ާ
ބނެހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ޢަމަލުތަކެއް ކުރަމުންދާތީކަމަށް ު
 .25މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/99:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ގންގޮސް އަނިޔާކޮށް އިންޒާރުދެމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެ
ހން ެ
އކޮއެއް ނުހައްގުން ފުލު ު
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ކޮ ް
ހުށަހަޅަފައިވާ މައްސަލަ
 .26މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/103:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މައްސަލައެއްގައި

ތުޙުތަމުކޮށް

ހައްޔަރުކުރިއިރުހިފަހައްޓާފައިވާ

ފައިސާ

އާއި

ގަޑި

އަނބުރާ

ށހަޅާފައިވަ މައްސަލަ
މއް ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހު ަ
ފހެއްޓިކަމުގެލިޔު ެ
ނުލިބޭކަމަށާ،ހި ެ
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/113:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މޑުނުކުރުމުން ސައިކަލުން
މން ަ
ފލުހުން އޭނާ ގާތު މަޑުކުރާށޭ ބުނު ު
ތކެއް ހިފައިގެން ދަނިކޮށް ު
އާންމުންގެ މީހަކު ވެލި ބަސްތާ ަ
ށ
ށވަދެ ފޮޓޯނަގާފައިވާކަމަ ް
އނާގެ ގެއަ ް
ކ އަދި ހުއްދަނުހޯދާ ޭ
ބހުން ވާހަކަދައް ާ
ދ ހަޑި ހުތުރު ަ
ޖައްސާ މުގުރުން ބިރުދައްކާ އަ ި
ލ
ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަ ަ
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/114:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
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 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/115:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މާރާމާރިއަކާގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްގައި ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުރިނަމަވެސް
ލވައިދިނުމަށާއި މިކަމުގައި
ބނެ އެ މައްސަލަ ފައިލްކުރި ސަބަބު އޮޅުންފި ު
ރނާ ނެތްކަމަށް ު
ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެއްކާޤަ ީ
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރި މީހުނާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅައި ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/117:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ގ
އޗަށްވަދެ ގޯތީގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް އޭނާ ެ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އިޒުނައާނުލައި ފުލުހުން އޭނާގެ ގޯ ް
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ކމަށްބުނެ ހު ަ
ހން ބިރުދައްކާފައިވާ ަ
ރންނަށް ފުލު ު
އަންހެނުންގެ ގަޔަށް އަތްލާ ދަ ި
 .12މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/121:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހރި ބައެއް އެހެންތަކެއްޗަށް
ފނާގުޅުން ު
ގސް އިންޒާރުދީއަދި ގެންދިޔައިރު އަތުލާފައިވާ ފޯނާއި ޯ
ށށް ގެން ޮ
ބލުމުގެ ދަ ަ
ފުލުހުންގެ ެ
ބނެ ހުށަހަޅާފައިވަމައްސަލަ
މށް ު
ފުލުހުން ގެއްލުންދީފައިވާކަ ަ
 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/125:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ވ
އދިނުމަށްއެދިހުށަހަޅާފައި ާ
ގން އެކަން ބަލަ ި
ހތަހަމަ ނުޖެހި ެ
މލުކުރިގޮތާއިމެދު ި
މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ފުލުހުން ޢަ ަ
މައްސަލަ

 .13މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/131:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ސލަ
ކމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައް ަ
ލހުން ވަދެފައިވާ ަ
މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ގެއަކަށް ހުއްދަނެތިފު ު
 .14މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/133:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ތ
މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އަމިއްލަ ގޭގައި ދޮރެއް ހަރުކުރުމުގެމަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް ފުލުހުން އެކަން ހުއްޓުވާފައިވާ ީ
Page47

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

 .15މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/134:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނ ހުށަހެޅި މައްސަލަ
ށބު ެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅިމައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ފުލުހުން އިހުމާލުވެފައިވާކަމަ ް
 .16މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/139:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
4ފަހަރެއްގެ

މަތިން

ނ
ފުލުހު ް

މައްސަލަ

ހުށަހެޅިފަރާތުގެ

ގެއަށް

ވަދެއޭނާގެ

ދަރިފުޅު

ފުލުހުންގެ

މަރުކަޒަށް

ށބުނެ
ސކޮށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އެގެއިން ނުފެނިފައިވާކަމަ ް
ޙާޟިރުކުރުމާއިމަސްތުވާ ތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ބުނެއެގެ ބަލާފާ ް
ހުށަހެޅިމައްސަލަ
 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/143:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނށް އެކަމުގައި
މން ފުލުހުން ަ
ހންނަށް އެދު ު
ޓވައިދިނުމަށްފުލު ު
އ ހިނގި ހަމަނުޖެހުން ހުއް ު
ރަށެއްގައިބޭއްވި މުބާރާތެއްގަ ި
ކޮށްދެވޭނެ

ބނެ
ނެތްކަމަށް ު

އެއްވެސްކަމެއް

އަދި

ރގައި
ރަށުތެ ޭ

ހިނގާ

ފތު
ތަ ާ

ނޖެހުންތައް
ހަމަ ު

ށ
މ ް
ހުއްޓުވު ަ

ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މަސައްކަތްނުކުރާކަމަށް ބުނެ ހު ަ
 .12މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/145:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ގ އިސްމަޤާމްގައި ތިއްބެވި
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ދޫނިދޫއަށް ވަގަށް އެރިކަމަށް ތުޙުމަތުކޮށްއެކަން ތަޙުޤީޤުކޮށް ފުލުހުން ެ
ވ މައްސަލަ
ހށަހަޅާފައި ާ
އ ހިންގިކަމަށް ބުނެ ު
ލތަ ް
ނންކޮށްގެން ލާއިންސާނީ ޢަމަ ު
ދެބޭފުޅުން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭ ު
 .12މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/146 :
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހ
ފރާތުން ސާފުކުރަންޖެ ޭ
ަ
ހންގެ
ނޓްތަކާއި ގުޅިގެންފުލު ު
ސާކް ސަމިޓަށް ގެނެސް އައްޑުގައިބަހައްޓާފައިހުރި މޮނިއުމަ ް
ލ
ކަންތަކާގުޅިގެން ބަލާ މައްސަ ަ
 .31މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/153:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހ
ފުލުހުންކޯޓުއަމުރެއްނެތި މީހުން ދިރިއުޅޭގޭގެއަށް ވަނުމުގެ މައްސަލައާއި ،ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ތިބޭ ފުލުހުންނާ ބެ ޭ
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ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ

 .32މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/155:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނނަށް އެދުމުން އޭނާ ކޯޓަށް
ށޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހާ ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް ފުލުހު ް
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން ކޯޓަ ް
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ހ ަ
ޙާޟިރުކޮށްނުދިންކަމަށް ބުނެ ު
 .31މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/159:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ފުލުހުން

ނޤާނޫނާ
ހައްޔަރުކޮށްފައިވަ ީ

ޚިލާފަށްކަމަށާއި،

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ

މީހުންގެބޮލުގައި

ލހުން
ފު ު

ނ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ދޮގުއިލްޒާމްއަޅުވާފައިވާކަމަށް ބު ެ
 .33މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/168:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ފސްކުރުމަށް ފުލުހުން ގޮސް  25އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ
އޔަށް ހިފާފައިހުރިއެޕާޓްމަންޓް ާ
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން ކު ް
އދި މިކަން ތަކުރާރު ވިޔަ
މށް ބުނެަ ،
އލުން ލިބިފައިވާކަ ަ
ހާޟިރުގައިގެ ފާސްކޮށްފައވާތީ އެކުއްޖާއަށް ނަފްސާނީގޮތުންގެ ް
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ނުދިނުމަށް އެދިހު ަ
 .34މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/172:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދަރިފުޅު ގޭކައިރީގައި ހުއްޓާ އަތުގައި ބިޑިއަޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
ށ އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ހދުމަ ް
ގެންދަން ޖެހުނު ސަބަބު ޯ



މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤުތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގެ
މައްސަލަ:

 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2009/86 :
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހންގި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން
ލ ި
ކުޑަ ދެކުއްޖަކާއި މެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާޤީ އަމަ ު
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ތހަމަ ނުޖެހިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލަ.
ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާގޮތާއި މެދު ހި ް

 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/33:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ޤ ލަސްވަމުންދާތީ
ގންދެވި ތަޙުޤީ ު
ލމުގެ ދަށަށް ެ
ގ ބެ ު
މގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ެ
ހންގި ކަ ު
ބަދުއަޚުލާޤީ އަމަލު ި

ތަޙުޤީޤު

ށހެޅި މައްސަލަ.
ކުރިޔަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ހު ަ
 .3މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/90:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އސަލަ
ނ ބޭނުންވާތީ ބަލަމުންގެންދާ މަ ް
ލ ް
މީހެއްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރިގޮތް އިތުރަށްބަ ަ
 .4މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/136 :
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނދާ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތައްޔާރުކުރެއްވި ޙާދިޘާ ރިޕޯޓެއްގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރެގެން އެކަން ބަލަމު ް
މައްސަލަ
 .5މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/148 :
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ބނެ ހު ަ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލާފައި ނުވާކަމަށް ު
 .6މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/38:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހޅާފައިވާ މައްސަލަ
ބނެ ހުށަ ަ
ތޙްޤީޤުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ު
މާރާމާރީގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލަ ަ
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/51:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ފޒުނުކޮށް ލަސްވެފައިވަނީ
ނ ީ
ރގައި ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ތަ ް
ށހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒި ު
ޖިނާއީކޯޓުން މައްސަލަ ހު ަ
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ބނެ ު
ފުލުހުންގެ އިޙްމާލުންކަމަށް ު
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/59:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ގ
ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއެއް ބަޔަކު ޙިޞާރުކޮށްގެން އެތާނގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއިމުދަލަށް ގެއްލުންދީފައިވަނީ ފުލުހުން ެ
އވާމައްސަލަ
ހށަހަޅާފަ ި
އިހުމާލުންކަމަށް ބުނެ ު
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 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/67:

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ގަދަކަމުން

ލ
ބަދުއަޚްލާޤީއަމަ ު

ހިންގާފައިވާ

ގއި
މައްސަލައެއް ަ

ށށް
ގބެލުމުގެދަ ަ
ފުލުހުން ެ

ގެންދިޔުމަށްފަހު

މައްސަލަ

ލ
ށ ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަ ަ
ތަޙްޤީޤުނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަ ް
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/72:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ކުޑަކުއްޖަކާމެދު

މެދު

ބަދުއަޚްލާޤީ

ޢަމަލުހިންގިކަމަށް

ނ
ބު ާ

މައްސަލައެއް

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއިން

ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ބަލާފައިނުވާކަމަށް ބުނެހު ަ
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/89:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އވާ މައްސަލަ
ހށަހަޅާފަ ި
އދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަފުލުހުން ބަލަ ި
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/100:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ލދީ މާރާމާރީ ހިންގާ ގޭގައި ހުރި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދީފައިވާމައްސަލަ
ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ބަޔަކު ވަދެ ގޭގެމީހުންނަށް ހަމަ ާ
ނހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ބ ެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކުރިއަށް ނުގެންދާކަމަށް ު
 .23މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/105:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ސލަ
ކމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައް ަ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅިމައްސަލަ ބަލައިނުދިން ަ
 .24މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/107:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އވާ މައްސަލަ
ހށަހަޅާފަ ި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލައެއް ބަލައިދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ު
 .25މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/109:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:

ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ބުނެހު ަ
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މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއަށް

ހުށަހަޅާމައްސަލަތައް

ތަޙުޤީޤު

ކުރުމުގައި

ފުލުހުން

އިހްމާލު

ވެފައިވާކަމަށް

 .26މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/110:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ގއި ހުރި ތިޖޫރީ އޭގައި ހުރި ފައިސާއާއެކު ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެއިންޖީނުގޭ ަ
ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުދާކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ސިޓީ އެއް
މއްސަލަ.
އ ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ހުށަހެޅުމުން އެ ސިޓީގެ ޖަވާބު ދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަލަ ި
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/111:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މުޒާހަރާއެއްގައި ފުލުހުންތަކެއް މައްސަލަހުށަހެޅިފަރާތް މޫދަށް ވައްޓާލާފައިވާމައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
ބނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
އނުވާކަމަށް ު
ހުށަހެޅުމުން ބަލާދީފަ ި
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/116:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މލްޑިވްސް
ފށްކަމަށް ބުނެ ޯ
އކަންކޮށްފައިވަނީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާ ަ
އަތޮޅުގޭގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދާދިން ފަރާތުން ެ
ބނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަބަލާދީފައި ނުވާކަމަށް ު
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/120:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ލފައިވާ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން
ބއްޕަ ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއް ި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަ
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ބަލާދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހު ަ
 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/130:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ތުޙުމަތު ކުރެވުނު މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު

ނ
ނމާ ދިގުދަންމާކަމަށް ބު ެ
ފުލުހުން ނުނި ް

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
 .12މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/151:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:

ނ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
އެކަމަށްއިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ބު ެ
އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

Page52

ދ
ބލައިނު ީ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެކިފަހަރު މަތިން މޯލްޑިވްސްޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ފުލުހުން ަ

 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/158:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުނުމައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ނުނިމި ލަސްވާސަބަބު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ
 .13މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/162:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށ
ހއަށް އަނިޔާކޮށް އޮފީސްތަޅާލާ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ހަލާކުކޮ ް
ރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީބަލަހައްޓަން ހުރި މީ ާ
ށހަޅާފައިވާމައްސަލަ
ބނެ ހު ަ
މުވައްޒަފުންގެ މޭޒުގެވަތްގަނޑުތައްހަލާކުކޮށްލިމައްސަލަ ފުލުހުން ބަލައިދީފައި ނުވާކަމަށް ު
 .14މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/163:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނ
ނނަތާ 6ދުވަސް ފަހުން ބަޔާ ް
ބހައްޓާފައި ހު ް
ނބަންދުގައި ަ
ތގައި ކަމަށްބު ެ
ތވާތަކެތީގެ ތުހުމަ ު
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މަސް ު
ޅ
ނަގާފައިވާތީއާއި ،އޭނާގެކޮޓަރި ފުލުހުން ފާސްކުރިއިރު އެނދު ހަލާކު ކޮށްލާފައިވާތީ ޕޮލިސްސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖަށް ގު ާ
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ބނެ ހު ަ
ނބަލައިދީފައި ނުވާކަމަށް ު
މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދުމު ް
 .15މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/166:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނ ޕާސްޕޯޓުހޯދައިދިނުމުގައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ދަރިފުޅުގެ ޕާސްޕޯޓު އޭނާގެ މަންމަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބު ް
ށހެޅުމުން ބަލައިދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ
ނނަށްހު ަ
އެހީތެރިވުމަށް ފުލުހު ް
 .16މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/170:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ގެއަކަށްބަޔަކުވަދެ

ބިރުދައްކާފައިވާތީ

ނނަށް
ފުލުހު ް

ގުޅާ

ހތެރިކަމަށް
އެ ީ

އެދުމުން

ނ
ފުލުހު ް

އެބަފޮނުވާކަމަށް

ނ
ބ ެ
ު

ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
އެއްވެސްފުލުހަކު އެގެއަށް އައިސްފާ ނުވާކަމަށް ބުނެހު ަ
 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/171:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްތަޙުޤީޤުކުރާގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
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 .12މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/175:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނ
ގެއެއްގައި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެއްޗަށްގެއްލުންދީ ނައްތާލަން އުޅުމުން ފުލުހުންނަށް ގުޅުމު ް
ލ
އެކަންހުއްޓުވައިދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަ ަ
 .12މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/176:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ބންދު ކުރަން
ޅނުކަމަށާަ ،
ގން ގެންގު ު
ބންދުންކޮށް ެ
ލފުލުހުން ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދަރިފުޅު އޭނާއަށް އެނގުމަކާ ނު ާ
ލއާ ބައްދަލުވެފައި ނުވުމާއި،އަދި  2މަސްދުވަސް ވަންދެން
ގެންދިޔަގޮތާ މެދު ސުވާލުއުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށާ ،އާއި ާ
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ށބުނެ ު
ކށްފައި ބަހައްޓާފައިވާކަމަ ް
އެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައި ބަންދު ޮ


ޓްރެފިކް ޤަވަޢިދާ ޚިލާފުވިކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ޢަމަލުކުރި ގޮތާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޢާއްމުފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަ:

 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/85:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އވާމައްސަލަ
ހއްޓާ އަދި ބިރުދައްކައި ލައިސަންސް އަތުލިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފަ ި
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފުލުހުން ހިފަ ަ

 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/97:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނ
ފލުހު ް
ޓއްގައި އޭނާ ދުއްވި ޕިކަޕުގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ު
ސައިކަލަކާއި ބައިސްކަލެއް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވިއެކްސިޑެން ެ
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
އޭނާޖޫރިމަނާކުރިކަމަށް ބުނެ ހު ަ
 .3މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/106:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ލައިސަންސް ނެތްކަމަށް ބުނެ ބިޑިއަޅުވާ ރަށުތެރޭގައި ހިންގާފައިޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންދިޔަ މަގުމަތީގައި ފުލުހުން
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ހޅާފައިވާ މައްސަލަ
ނހުށަ ަ
ބިޑިއަށްދަމާ ހެދިކަމަށް ބު ެ

 .4މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/118:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ތ
އސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ީ
ލހުން ލަ ި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސައިކަލު ބަސް ހުއްޓި ޒޯނުގައި ހުރިކަމަށް ބުނެ ފު ު
ހުށަހަޅާފައިވަ މައްސަލަ
 .5މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/122:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ބނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
އސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށް ު
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފުލުހުން ލަ ި
 .6މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/123:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ބނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
އސަންސްހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށް ު
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފުލުހުން ލަ ި
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/132:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އވާ މައްސަލަ
ކާރުދުއްވަމުން ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކިކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ލައިސަންސްހިފަހައްޓާފައިވާތީ ހުށަހަޅާފަ ި

 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/140:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އެހެން ވެހިކަލްތައްވެސް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޕާކްކޮށްފައިހުއްޓާ ފުލުހުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ސައިކަލް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް
ގލައިސަންސް ހިފަހައްޓާ ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
ޕާކްކޮށްފާ ހުރި ކަމަށްބުނެ އޭނާ ެ
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/156:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ކ އައިސް ޤަވާޢިދާޚިލާފަށްސައިކަލުޕާކުކުރިކަމަށާއި އޭނާގެ
ސައިކަލު ޕާކުކުރުމަށްފަހު ،ބޭންކަށް ވަދެފައިނުކުތުމުން ފުލުހަ ު
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ޓކަމަށް ބުނެހު ަ
ޓީޝާޓުގެ ގިރުވާނުގައި ހިފެހެއް ި
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 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/169:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަތުގައި

ފުލުހުން ބިޑިއަޅުވާ ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ އަދި ބާރަށް ސައިކަލު

ހޅާފައިވާމައްސަލަ
ކށް ޖޫރިމަނާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަ ަ
ދުއްވިކަމަށް ބުނެސައިކަލު ޓޯވް ޮ
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/179:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށ
ނނުއިރުވެސް އެއީ ޕާކިންގ ޒޯނެއް ނޫންކަމަ ް
ހންނަށްފެ ު
ސައިކަލު ޕާކުކުރިތަނާ  21ވަރަކަށް ފޫޓު ދުރުގައި ތިބި ފުލު ު
ނުބުނެސައިކަލު

ޕާކްކުރިތާ

25ވަރަކަށް

މިނެޓް

ފަހުން

ޤަވައިދާ

ޚިލާފަށް

ސައިކަލު

ޕާކް

ކުރިކަމަށްބުނެ

ހޅާފައިވާ މައްސަލަ
ށ ަ
ލައިސަންސްހިފަހައްޓާފައިވާތީހު ަ
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ބެހޭގޮތުން ފުލުހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ:
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/49:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ފުލުހަކު މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ނުދޭތީ އެމައްސަލަބައްލައިދިނުމަށް ެ
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/63:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ހ ަ
މށްބުނެ ު
ފުލުހަކު އޭނާއަށް ހައްޤުވާ ޕްރޮމޯޝަން ލިބިފައިނުވާކަ ަ
 .3މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/73:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އވާ މައްސަލަ
ހށަހަޅާފަ ި
ށކަމަށް ބުނެ ފުލުހަކު ު
ހންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދާޚިލާފަ ް
ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ފުލު ު
 .4މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/167:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މަޤާމްގެ ކުރިއެރުން ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ ފުލުހަކު ު
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 .5މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/173:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މަޤާމްގެ ކުރިއެރުން ނުލިބޭކަމަށް ބުނެފުލުހަކު ު
 .6މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/178:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ރގޮތުން އެމަރޖެންސީ ޗުއްޓީއަށް އެދުމުން ޗުއްޓީ ދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
ފުލުހަކު އޭނާގެ ބަލިހާލަތު ހު ި
މައްސަލަ
 ވަކިވަކި ފުލުހުންނާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ:
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/137:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ނ
ދ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ވަޒީފާއި ް
ރތުގެ ކޮއްކޮއަށް އަނިޔާކުރާނެކަމަށް ބުނެ އަ ި
ފުލުހަކު މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަ ާ
ހކަ ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ
ކަނޑާލާނެކަމަށާއި އޭނާގެ ބައްޕައަށް އިންޒާރުދީ ކޮއްކޮއާ ދިމާއަށް ހަޑިހުތުރުބަހުން ފުލުހަކު ވާ ަ
ހުށަހަޅާފައިވަ މައްސަލަ
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/141:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މއްސަލަ
ހށަހަޅާފައިވާ ަ
ލާއިންސާނީ ރަޙުމްކުޑަ އަނިޔާތަކެއް އޭނާއާމެދު ފުލުހަކު ކުރަމުން ގެންދާކަމަށްބުނެ ު
 .3މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/154:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އސަލަ
ނގުޅޭކަމަށް ބުނެހުށަހަޅާފައިވާ މަ ް
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދަރިފުޅާމެދުފުލުހަކު ޒާތީ ގޮތެއް ގެ ް
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(ނ) މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އިސްލާޙްކޮށް ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށް
ދެންނެވި ކަންކަމާއި އެކަންކަމާއިމެދު މިނިސްޓަރ އެޅުއްވި ފިޔަވަޅު
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/18:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ލ ގެސްޓްހައުސްގައި ހިނގި ބަނގުރާ ބުއިމާއި ބަދުއަޚްލާޤީ
 1121ޖެނުއަރީ  12ދުވަހުގެރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި މ.މާރބް ް
ޢަމަލުތަކަކާގުޅޭ

ޙާދިޘާއެއްގެ

ބިނާކޮށް

މައްޗަށް

ލިޔެފައިވާކަމަށް

ބުނާ

ފުލުހުންގެ

މެސްޖް

ފޯމެއްގެ

ނަކަލެއް

ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
މށް ހު ަ
ބޭޒާރުވެފައިވާތީއާއި ،އެމެސެޖް ފޯމްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ ކިހާވަރެއްގެ ހަޤީޤަތެއްތޯ ބެލު ަ
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
 .2މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ސަބްއިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިޙުމާލުވެފައިވާތީ އޭނާއާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް
އެޅުމަށް.
ހއްޓުމަށް.
ބ ެ
ލބޭ ކޮމާންޑްތައް އެނގޭނެގޮތަށް ލިޔެފައި ެ
 .1މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފުލުހުންނަށް ި
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
މތާއިރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައިމިނިސްޓަރަށް އެރުވިލަފާގައާއި
ގނަންތައްއެފަރާތްތަކުގެސަލާ ަ
ތަޙުޤީޤަށްހެކިބަސްދީފައިވާމީހުން ެ
ފއިވާ އެރިޕޯޓަކީ ފުރިހަމަ ނޫން ރިޕޯޓެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ
ރިޕޯޓުގައި ސިއްރުކޮށްފައިވާތީ ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އަރުވާ ަ
ވިދާޅުވެފައިވޭ.

 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/89:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ޓ
ބސްކެޓް ކޯޓުގައި ބާސްކެ ް
ދރިފުޅު ( 26އަހަރު) ހުޅުމާލޭ ާ
ގރޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ަ
ނ ދުވަހު ެ
 1121ޖޫން  11ވަ ަ
ހތަށް ބިޑިއަޅުވައިގެން ގެންދިޔަ
ބނެ ފަ ަ
ކމުގައި ފުލުހުން ު
ނ މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅެނީ ަ
ކުޅެން ހުއްޓާ ގްރޫޕް ހަދައިގެ ް
ހޅި މައްސަލަ.
ށ ެ
ށބުނެ ހު ަ
ގއްލުން ލިބިފައިވާކަމަ ް
ތއާ ދަރިފުޅަށް ނަފްސާނީގޮތުން ެ
ސަބަބު އޮޅުންފިލުވާދީފައި ނުވާ ީ

ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
 .2މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ދަރިފުޅު ހައްޔަރުކުރި ކުރުމަކީ އެކިއެކި ކުށްތަކުގައި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި
ޚިލާފަށް

ކޮށްފައިވާކަމެއް

ހައްޔަރުކުރެވެނީ

ކަމަށްވުމާއެކު

ކީއްވެގެންކަން

އެކިއެކި

ފުލުހުންނަށް

ކުށްކުށުގެ

ތުހުމަތުގައި

ނކަމަށް
ހ ެ
އެނގެންޖެ ޭ

ހން
ފުލު ު

މިކޮމިޝަނަށް

ހން
މީ ު

ހައްޔަރުކުރާއިރު

ތއާއި،
ފެންނާ ީ

އަދި

އޭނާ

ނގައި އޭނާ އެތަނަށް
ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ހުޅުމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންގޮސް އެތާ ބައިންދާފައިވާއިރު އެސްޓޭޝަ ް
ނ ކުޑަ ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީ މިމައްސަލަ
ގެންދިޔަކަންވެސް ރެކޯޑްކުރެވިފައި ނެތުމަކީވެސް ޒިންމާދާރުކަ ް
މދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ބައްލަވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފުލުހުންނާ ެ
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ލސް ސްޓޭޝަނެއްގައި
މހުން އެމީހަކު ގެންދެވުނު ޕޮ ި
 .1ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް އެކިއެކި ތުހުމަތުތަކުގައި ގެންދެވޭ ީ
އެތަނަކަށް

ރތެއްގެ
ފަ ާ

ގެންދެވުނު

މަޢުލޫމާތު

މއަށް
ފުރިހަ ަ

ރެކޯޑްކުރެވިފައި

ބެހެއްޓުމުގެ

އިންތިޒާމް

ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
އަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް އަންގަވާފައެއް ނުވޭ
 .3މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/94:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
 1121މެއި  21ވަނަ ދުވަހާއި  1121ޖުލައި  26ވަނަ ދުވަހާއި ދެދުވަހު ފުލުހަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް އެއްވެސް
ނ
ސަބަބެއްނެތި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ހައްޔަރުކޮށްގެން އަތޮޅުވެއްސަށް ގެންގޮސް ޗެކްކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ބުނެ ހުށަހެޅުމު ް
ބެލި މައްސަލަ.
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
 1121މެއި  21ވަނަ ދުވަހާއި  1121ޖުލައި  26ވަނަ ދުވަހާއި ދެދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ހައްޔަރުކޮށްގެން
ޕޮލިސް ވެހިކަލްގައި މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެންގޮސް ފުލުހަކު

ނށް
އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ބަލާ ޗެކްކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުން ަ

ސ
ށ ކަމުގައިވާތީ ،އެ ފުލު ް
ނ ހިފުމާބެހޭ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަ ް
ނނީ ބާރުތަކާއި އިޚުތިޔާރުގެ ބޭނު ް
ހ ޤާ ޫ
ލިބިދީފައިވާ އެންމެ ާ
އޮފިސަރާއި މެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް.
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
އަމަލުކުރެއްވިވަކިގޮތެއްއަންގަވާފައެއްނުވޭ
 .4މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/95:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
 1121ޖުލައި  11ވަނަ ދުވަހު އެކި ފަހަރުމަތީން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވުނު ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން  22މީހެއްގެ ބޯ
ނޔާކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ.
ފުލުހުން ގަދަކަމުން ކޮށާލައި އަ ި
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
ނމުނުއިރު ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްަެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވީނަމަވެސް،
ި
 .2މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް
މިމައްސަލައިގައި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ވަޒީފާގައި އޭނާ ހުރެގެން
އ
ފދަ އެހެން މަޤާމެ ް
ވތީ ،އެ ަ
ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ،ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ާ
ށ
އވުމަށް މިނިސްޓަރަ ް
ށ ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަންނަވައިދެ ް
ދެއްވާނަމަ ދެއްވުމުގައި ،މިކަމަ ް
ލަފާއެރުވުނު
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ފލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ،
ށށް ގެންދެވުނު ބައެއް މީހުންނާއިމެދު ު
ނގެ ބެލުމުގެ ދަ ަ
 1122 .1ޖުލައި 11ގައި ފުލުހު ް
ށ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް ނޫންކަން މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަ ް
ނ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި
ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަމާއި ،ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭ މީހުންނާއިމެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ީ
ލބިދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ އިމުގެ ތޭރޭގައިކަމާއި،
ޤާނޫނާއި ގަވައިދުތަކުން އެފަދަ މީހުންނަށް ި
އެގޮތުން އެއްވެސް މީހަކަށް ރަހުމުކުޑަ ،ލާއިންސާނީ ،އިހާނެތިކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށާއި އަދި އިންސާނީ ކަރާމާތް
ށ
ގެއްލޭފަދަ އަދަބެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ދީގެން ނުވާނެކަމަށާއި ،އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްގެން ނުވާނޭކަމަ ް
ފއެރުވުނު.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އެންގެވުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލަ ާ
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
އަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް އަންގަވާފައެއް ނުވޭ
 .5މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/103:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ށށް ގެންދިއުމަށްފަހު ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ދވަހު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަ ަ
1121ޖެނުއަރީ  13ވަނަ ު
ފއިވާ މައްސަލަ.
ނޖެހިގެން މިކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅި ަ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ދީފައިނުވާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަ ު
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
އދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޢާއިލީ
ލގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކުރުމަށް ެ
އ ާ
ތބޭ މީހުންނާ ޢާ ި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބަންދުގައި ި
ނބަރު 5/1112
ޤނޫނު ނަ ް
ނ އަސާސީގެ  144ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި ާ
ހއްޓަވަނީ ޤާނޫ ު
ދ މިހާރު ހިފަ ަ
ބައްދަލުވުން ނު ީ
ށ ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށްވުރެ
ނނު) ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައިގެން ކަމުގައިވާތީ ،މިގޮތަ ް
(ފުލުހުންގެ ޤާ ޫ
އ
ލތްތަ ް
ލވުން ނުދެވޭނޭ ހާ ަ
ލވުން" މިބައިގައި ޢާއިލީ ބައްދަ ު
ހތަރުވަނަ ބާބުގެ "ޢާއިލީ ބައްދަ ު
ފުލުހުންގެ އާންމު ޤަވާއިދުގެ ަ
ވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް.
ގޅުވާނޭކަމަށް ފެންނަކަމަށް މޯލްޑި ް
ބަޔާންކުރައްވާފައި އޮތުން ރަނ ަ
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
އަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް އަންގަވާފައެއް ނުވޭ

 .6މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/104:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ތ
ޞ ު
ހ އާއިލާއިން ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރު ަ
ށ ގެންދިއުމަށްފަ ު
ގ ދަށަ ް
ގ ބެލުމު ެ
ވހު ފުލުހުން ެ
1121ޖެނުއަރީ  11ވަނަ ދު ަ
ޅފައިވާ މައްސަލަ
ނޖެހިގެން މިކޮމިޝަނަށް ހުށައެ ި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ދީފައިނުވާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަ ު
Page60

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
އދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޢާއިލީ
ލގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކުރުމަށް ެ
އ ާ
ތބޭ މީހުންނާ ޢާ ި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބަންދުގައި ި
ނބަރު 5/1112
ޤނޫނު ނަ ް
ނ އަސާސީގެ  144ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި ާ
ހއްޓަވަނީ ޤާނޫ ު
ދ މިހާރު ހިފަ ަ
ބައްދަލުވުން ނު ީ
ށ ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށްވުރެ
ނނު) ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައިގެން ކަމުގައިވާތީ ،މިގޮތަ ް
(ފުލުހުންގެ ޤާ ޫ
އ
ލތްތަ ް
ލވުން ނުދެވޭނޭ ހާ ަ
ލވުން" މިބައިގައި ޢާއިލީ ބައްދަ ު
ހތަރުވަނަ ބާބުގެ "ޢާއިލީ ބައްދަ ު
ފުލުހުންގެ އާންމު ޤަވާއިދުގެ ަ
ވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް
ގޅުވާނޭކަމަށް ފެންނަކަމަށް މޯލްޑި ް
ބަޔާންކުރައްވާފައި އޮތުން ރަނ ަ
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
އަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް އަންގަވާފައެއް ނުވޭ
 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/114:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
 1121އޯގަސްޓް  30ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ޖަމާލުއްދީން ނައިބުތުއްތު މަގުން އިރުން ހުޅަނގަށް ސައިކަލު ދުއްވާފައި
ދަނިކޮށް ފުލުހުން އޭނާ މަޑުކުރުވައި އޭނާގެ ލައިސަންސް އަތުލައި އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ
ށ
ށ ކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްކަމަ ް
ލހުން ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަ ް
ނސް ހިފަހައްޓާފައިވާތީ އެއީ ފު ު
 22ދުވަސް ވަންދެން ލައިސަ ް
މއްސަލަ.
ދނުމަށް އެދި މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ބުނެ އެކަން ބަލައި ި
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
ރ ފިޔަވަޅުއެޅުއްވުމަށް
ލހުންނާމެދު އެކަށީގެންވާ އިދާ ީ
 .2ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ފު ު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އެންގެވުމަށް.
ނ
ނވާމައްސަލައާގުޅިގެންއެކަންތައްތައްތަންފީޒުކުރެވިފައި ު
އކަންޖެހޭޖޫރިމަނާފައިސާދައްކާފައި ު
 .1ލައިސަންސްހިފެހެއްޓުމަށްފަހުދަ ް
މލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އެންގެވުމަށް.
ވާނަމައެކަންތަންފީޒުކުރެއްވުމަށް ޯ
ބައެއް ފަހަރު ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ހިފަހައްޓާ ލައިސަންސްތައް ދޫކުރުމުގައި،
ގ ކުރެވިފަތީ ،މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި
ނ ކޮމިޝަނަށް ފާހަ ަ
އދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާކަ ް
ލައިސަންސް ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާ ި
ކ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާއިރު ހުރިހާ އެންމެނަށްވެސް ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ މަތިން ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަ ާ
ކަންތައްތައްކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އެންގެވުމަށް
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
އަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް އަންގަވާފައެއް ނުވޭ
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/115:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ފުލުހުން ސައިކަލު ޓޯވކޮށްގެން ގެންދިޔުމަށްފަހު ޓޯޔާޑުން ސައިކަލު ދޫކުރިއިރު ސައިކަލުގެ ކުރީ ކަވަރުފަޅި ބިންދައިގެން
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ވތީ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ.
ގޮސްފައިވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާކުރުމުން އެކަން ބަލައިދީފައިނު ާ

ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
ތކާ ޙަވާލުކުރައްވާއިރު އެ
ޔޑުން ވެހިކަލްތަކުގެ ވެރިފަރާތް ަ
ނ ޓޯވކުރެވޭ ވެހިކަލްތައް ޓޯ ާ
ޓްރެފިކް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވެގެ ް
ގ
ނ ޖެހުމު ެ
އ ޙަވާލުވިކަމުގެ ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާ ް
ވެހިކަލެއް ދޫކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގައި ޙަވާލުވާ ފަރާތުން އުޅަނދާ ި
އނުވާނަމަ ނުވާކަމާއި އަދި
އިތުރަށް އެ ވެހިކަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ ގެއްލުމެއްގެ ތަފްޞީލާއި ،ގެއްލުމެއް ލިބިފަ ި
ވ
އ ާ
ގ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ވެފަ ި
ރން ނޫނީ ފުލުހުން ެ
މ އެގެއްލުމަކީ ވެހިކަލް ނެގުމުގެ ކު ި
ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަ ަ
ނ އެނގޭނެ ގޮތަކަށް ވެހިކަލް ޙަވާލުކުރާ ލިޔުމުގައި ލިޔެވިފައި އޮތުމަކީ ފުލުހުންނާއި،
ގެއްލުމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަ ް
ވމާއެކު ކުރިއަށްއޮތް ތާގައި
ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާއާ މެދު ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރު އުފެދޭނެ ކަމެއްކަމުގައި ު
މލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް
ޞލު ހިމެނުމަށް ޯ
ވެހިކަލް ޙަވާލުކުރާ ލިޔުމުގައި ދެންނެވުނު ތަފް ީ
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
އަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް އަންގަވާފައެއް ނުވޭ
 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/117:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އ ޒޯނާއި ވަކިކުރަން ނޭނގޭއިރުވެސް ފުލުހުން ސައިކަލު
ޕކިން ޒޯންތައް އެއްޒޯން އަނެ ް
މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ބައެއް ާ
ބނެ ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައި މައްސަލަ.
ދތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާކަމަށް ު
ޓޯވކުރާތީ ޢާއްމުންނަށް ަ
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
އ
ނނަގޮތުން އެތާނގަ ި
 .1އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތައް ޕާކްކުރުމަށް ހުންނަ ބައެއް ޕާކިންޒޯންތަކުގައި ރޮނގުތައް ހު ް
ޕާކްކުރަންވީ ދެފުރޮޅުލީ ވެހިކަލްކަން ނުވަތަ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލްކަން ރަނގަޅަށް ނޭނގޭ ޕާކިންޒޯންތަކުގައި
ނ
ކރެވިފަ ހުންނަކަ ް
ލ ޓޯވ ު
ރ ބަލަންވާވަރަށް ނުބަ ާ
ލތައް ޓޯވކުރުމުގައި ބައެއް ފަހަ ު
ޕާކްކޮށްފައި ހުންނަ ވެހިކަ ް
ބލުމަށްފަހުގައި ނޫނީ
އ ޓޯވކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ެ
އ ޕާކްކޮށްފައި ހުންނަ ވެހިކަލްތަ ް
ފާހަގަކުރެވޭތީ އެފަދަ ޒޯނުތަކުގަ ި
ޓޯވ ނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުން.
ތއް ދަމާ އާކުރަނީ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީން ކަމުގައި ވާތީ
ގ ަ
 .2ޕާކިން ޒޯނުތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަމާފައި ހުންނަ ރޮނ ު
ވން.
އެ އޮފީހާ ވާހަކަދައްކަވައިގެން މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބެއްލެ ު
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
އަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް އަންގަވާފައެއް ނުވޭ

 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/19:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ޤަވައިދާ އެއްގޮތަށް ސައިކަލް ޕާރކިންގ ޒޯނުގައި ސައިކަލް ޕާރކްކޮށްފައި ހުއްޓާ އެ ސައިކަލް ޓޯވކުރިކަމަށް ބުނެ
Page62

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
ނހިފުމާއިބެހޭޤަވާޢިދުގެ
ނ ް
އޤާނޫނީބާރުތަކާއިއިޚްތިޔާރުގެބޭ ު
އންމެހަ ި
ނށްލިބިދީފައިވާ ެ
ފުލުހުން ަ

(މ)

އާއި

(ފ)

"އެއްގަމު

ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު" ނުވަތަ އެ ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް
އެންޑް

މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން

ކޮމިއުނިކޭޝަންއާ

ހިމެނުއްވުން

ރަނގަޅުވާނެކަމަށް

ތިރީގައި

ދެންނެވިފައިވާ

ށ
ނށް ފެންނަކަމަ ް
ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މި ކޮމިޝަ ަ
.2

ހންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ
ވނަ މާއްދާގެ  21ގައި ފުލު ު
ޤނޫނު) ގެ ަ 6
ނންބަރު ( 5/1112ފުލުހުންގެ ާ
ޤާނޫނު ަ
އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމާއި ދުއްވުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަންފީޒުކުރުން ކަމުގައި
ބުނެފައިވުން.

.1

ނ
ގ ީ
ނބަރު ( 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި މި ޤާނުނު ހިން ާ
ޤާނޫނު ނަ ް
ކއި ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ ،އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ
އަދި މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަ ަ
އވުން.
ގތަކު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާ މިނިސްޓްރީއަކުން ކަމުގައި ބުނެފަ ި
އޓުމަށް އެވަ ު
ކަންތައްތައް ބެލެހެ ް

މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
އަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް އަންގަވާފައެއް ނުވޭ
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2010/147:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މިމައްސަލައިގެ ތަހްޤީޤުކޮށްފައިއޮތްގޮތާއިމެދު

ވ
މނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައި ާ
ހިތްހަ ަ

މައްސަލަ.
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
ގ
މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު  6ވަނަ މާއްދާގެ ( )23ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފަށްކަން ކޮމިޝަނު ެ
މއްސަލައާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރެވިފަރާތާމެދު ޑިސިޕްލިނަރީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް
ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ ،މި ަ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް ދެންނެވުނު.
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
އަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް އަންގަވާފައެއް ނުވޭ
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/01:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ގން އަމީރު އަޙްމަދުމަގުން
 1121ޑިސެމްބަރ  22ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  21:15ހާއިރު ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައި ގެއަށްދާންވެ ެ
އިރަށްގޮސް ވެލާނާގޭ ހުޅަނގުން ދެކުނަށްގޮސް މެދުޒިޔާރަތާ އަރާހަމަކޮށް ބެލިއިރު މުލީއާގޭ އިރަށްހުރި ޢިމާރާތުގެ

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
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ކަންމަތީގައި ސައިން ބޯޑެއް ނެތުމާއެކު މީނާ ދާންޖެހެނީ ހެންވޭރަށްކަމުގައިވާތީ ވެލާނާގޭ ފުރަގަހުން މެދުޒިޔާރަތްމަގުން

ބނެ
މށް ު
ޅށް ނުދެވޭނެކަ ަ
ނ ހުއްޓުވާ އެކޮ ަ
ތނާ ފުލުހުން އޭ ާ
ސއިކަލު ތަންކޮޅަކަށް ދިއަ ަ
ަ
އިރަށް ދެވިދާނެކަމަށް ބަލާ
ލފައިވާ މައްސަލަ.
ލައިސަންސް އަތުލާފައިވާތީ އެކަން ބެލުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ބެ ި
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
ވމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ނނަގާފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ އަނބުރާ އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށް ދެއް ު
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ އަތު ް
ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
ދތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށްފަހު
ވޢި ު
މައްސަލައާގުޅުންހުރިކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޤާނޫނުތަކާ ޤަ ާ

ނ
ކޮމިޝަނުގެ ނިންމު ް

އވޭ.
ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް އަންގަވާފަ ި
 .23މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/04:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
 1122ޖެނުއަރީ  21ވަނަ ދުވަހު ހެދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ކާރުގައި ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން ގެއަކަށް ދަތުރެއްގައި ގޮސް
މަޑުކުރިތަނާ ފުލުހަކު ގޮސް އޭނާގެ ލައިސަންސް އަތުލުމަށްފަހު ހިފަހައްޓައި ،ޓޯޔާޑަށް ދާން ބުނެ ،އޭނާ ޓޯޔާޑަށް ދިއުމުން
ވހަކަ ދައްކަމުން ކާރު ދުއްވީކަމަށް ބުނެ  750/-ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ
އެތަނުން ދިން ލިޔުމުގައި އޭނާ މޯބައިލް ފޯނުން ާ
ކޮށް  2މަސްދުވަހަށްލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވާތީއާއި،އެ ޖޫރިމަނާ ކުރި ކުރުމަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ށހަޅާފައިވާ
ދނުމަށް އެދި ހު ަ
ނންމައި ި
މކީ ބާޠިލްކަމެއްކަމަށް ި
ލއިސަންސް ހިފެހެއްޓި ހިފެހެއްޓު ަ
ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށާއި ،އަދި ަ
މައްސަލަ.
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
 1122 .2ވަނަ އަހަރުގެ ވޭތުވެދިޔަ  13މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން މޯލްޑިވްސް
ކ ހުރެގެން ފިޔަވަޅު
ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން  2253މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅުއަޅުއްވާފައިވާއިރު އެންމެ ފުލުހަ ު
އަޅުއްވާފައިވަނީ  46މައްސަލައިގައެވެ.
ޖނަމަ އެމައްސަލައެއް
ގން ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާ މައްސަލަތައް ޝަރީއަތާހަމައަށް ހިނގައް ެ
ފލުހަކު ހުރެ ެ
މިގޮތުން އެންމެ ު
ޝަރީޢަތަށް

ސާބިތުކުރުމަށް

މައްސަލަތަކުގައިވެސް

ހުރަސްއެޅިދާނެކަމަށް

އެކަން

ސާބިތުކުރެވެން

ފެންނާތީއާއި
އޮތްކަމަށް

އަދި

ނިންމެން

މި

ކޮމިޝަނަށް

ނޯންނާތީ

ފދަ
މި ަ

ހުށަހެޅޭ

މިފަދަ

މައްސަލަތަކުގައި

ފިޔަވަޅުއަޅުއްވާއިރު މަދުވެގެން ދެ ފުލުހުން ތިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
އަންގަވައިދެއްވުން.
 .1މިމައްސަލައިގައި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ނަގާފައިވާ  151/-ރުފިޔާ އޭނާއާ
ހަވާލުކޮށްދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުން.
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
އަމަލުކުރެއްވިވަކިގޮތެއްއަންގަވާފައެއްނުވޭ
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 .24މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/06:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓާފައި

ހުރި މީހަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެން އެކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވިސްއިން

މިކޮމިޝަނަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަޙްޤީޤް
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
ށ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދެވޭނެ
މަސްތުގެ ޙާލަތުގައި ތިއްބާ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޙާލު ބޮޑު މީހުންނަށް ލަސްނުކޮ ް
ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް .މިކަމުގެ ސަބަބުން "ކަސްޓޯޑިއަލް ޑެތު"ގެ ޢަދަދު މަދުކުރެވޭނެކަމަށް ފެނެއެވެ.
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
އަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް އަންގަވާފައެއް ނުވޭ
 .25މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/07:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ސައިކަލުގައި ޓްރެފިކް ލައިޓް ރަތްވެފައި ހުއްޓާ ދުއްވިކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ސައިކަލު ޓޯވކޮށްފައިވާތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް
އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ.
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
 .2މައްސަލަހުށަހެޅި

ފަރާތުގެ

ޖޫރިމަނާގެ

އތުން
ަ

ގޮތުގައި

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއިން

ނަގާފައިވާ

3,000.00ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 2,500.00ރުފިޔާ އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
އަންގަވައިދެއްވުމަށް.
ށ
ނބަރު " 5/122އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު"ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ޓްރެފިކްބައްތިއާ ޚިލާފަ ް
 .1ޤާނޫނު ނަ ް
ށ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
މ 500.00ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުންކަމަ ް
ރތަމަ ފަހަރަށްނަ ަ
ދުއްވާ މީހާގެ އަދަބަކީ ފު ަ
ހ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މިފަދަ ކުށްކުރާމީހުން "ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެ ާ
އިޚްތިޔާރުގެ

ބޭނުން

އބެހޭ
ހިފުމާ ި

ޤަވާޢިދު"ގެ

5

ނ
ވ ަ
ަ

މާއްދާގެ

(މ)ގެ

ނ
ށ ް
ދަ ު

3,000.00ރުފިޔާއިން

ފއިވާ އެންމެހާ ޤާނޫނީ
ލބިދީ ަ
ނނަށް ި
އވެ .ވީމާ ،ފުލުހު ް
ބތުވެފަ ެ
ޝނުގެ ތަޙުޤީޤަށްވަނީ ސާ ި
ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާކަން މިކޮމި ަ
ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (މ) އާއި (ފ)" ،އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ
ވޢިދެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
ހންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޤަ ާ
ނނު ި
ޤާނޫނު" ނުވަތަ އެޤާ ޫ
ކޮމިއުނިކޭޝަންއާ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ހިމެނުއްވުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް.
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް
އަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް އަންގަވާފައެއް ނުވޭ
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 .26މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/13:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް  1121ޖޫން  11ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއެކު ކުރެވުނު
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް 1122
ގ
ކ ނުލައި އެލަވަންސް ެ
އނާއަށް އެންގުމަ ާ
މންދިޔަ ކެއުން ހުއްޓާލާ ޭ
ނއަށް ދޫނިދޫއިން ދެ ު
އ ާ
ޖެނުއަރީ  15ވަނަ ދުވަހު ޭ
ނ
ގޮތުގައި  1000/-ރުފިޔާ ޖަމާކުރުމާއި އޭނާގެ އެކަމަޑޭޝަން އެއްބަސްވުމާއިއެއްގެގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދީފައި ނުވާކަމަށް ބު ެ
ސަަލަ.
ކމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް ަ
އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި މި ޮ
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
ހންގެނެސްގެން މަސައްކަތްކުރުވާއިރު އެއްބަސްވުމާއި
 .2މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީ ު
މލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ދއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ޯ
އބެހޭ ގަވާއި ާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށާއި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ާ
ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް
ކއުމުގެ ކަންތައްތައް
ދނަމަ ެ
ގނެސްގެން މަސައްކަތްކުރުވާއިރު އެމީހުންނަށް ކެއުން ޭ
 .1ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހުން ެ
ހަމަޖައްސާދޭގޮތެއް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައި ދެއްވުމަށް
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
އަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް އަންގަވާފައެއް ނުވޭ
 .21މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/27:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ކ .ތުލުސްދޫއަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމުމާ ވިދިގެން ކ .ތުލުސްދޫގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް
ނވާ ވަރުގެ ބާރުގެ ބޭނުން
ހިނގިކަމަށާއި ،އެކަމުގެތެރޭގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް ފުލުހުން ހިންގިކަމަށާއި އެކަށީގެން ު
ބލާފައިވާ މައްސަލަ.
ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިޔާގައި ރިޕޯޓުކުރުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ަ
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
 .2މާލެއަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތުލުސްދުއަށް ބަދަލުކޮށް އަދި އެ އިދާރާ ކުރިން އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތުގައި
ނ
ހިންގުމަށް މާލެއަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ،އެ ޢިމާރާތަށް އެއްވެސް ބަޔަކު ވަނަނުދީ ،އެތަ ް
ގވި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްނޭޅުމަށް ޝަރުޢީ
ލހުންނަށް އެން ެ
ށ މިނިސްޓަރ ފު ު
ބެލެހެއްޓުމަ ް
ނށް އަމުރުކޮށްފައިވާތީ ،އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ ޝަރުޢީ ކޯޓުގެ އަމުރަށް ކަމަށް ވުމާއެކު ،އެ ޢިމާރާތަށް
ކޯޓަކުން ފުލުހުން ަ
ނންމެވުމާ ގުޅިގެން އޭނާއާ މެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާނެ
ކައުންސިލަރުން ވެއްދުމަށް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ި
އލަވާފައި
ވޅު އަޅުއްވާއިރު ،މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބަ ް
ފންނާތީ ،މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަ ަ
ކށް ނު ެ
ތަ ން އޮތް ކަމަ ަ
ނޫނީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުއްވުމަށް.
ތކަށް ނުޖެހި
ލހުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  62ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަކި ފަރާ ަ
ނބަރު ( 5/1112ފު ު
 .1ޤާނޫނުނަ ް

ޓ
ޑެޕިއު ީ

ނ
ވސް ބޮޑަކަށް ފުލުހު ް
ވހާ ެ
މނާކޮށްފައިވާތީ ،ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ީ
ލހުންނަށް ަ
ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން ފު ު
އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
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ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާނެ ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ އެއްވެސް

އެކަމުގެ ތެރޭގައި ފިތުނަނުދީ ،މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ފަދަ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދެއްވައި،
އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދެއްވުމަށްސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް.
ނބަރު ( 5/1112ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓަރ
 .3ޤާނޫނު ނަ ް
ނށް އަމުރުކުރައްވާއިރު ،ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރާވާ ،ދުވަހުން ދުވަހަށް
ފުލުހުން ަ
ގ  51ވަނަ މާއްދާގެ
ހިންގާ ބަލަހައްޓާނެ އެންމެ އިސްވެރިއަކީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަމުގައި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު ެ
ގ
(ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާތީ އޭނާގެ ލަފާ ހޯއްދެވުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެންނަކަމަށާއި އަދި މީގެއިތުރުން ފުލުހުން ެ
ނ
ޢއްޔަންކުރައްވާ ބައެއްގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކު ް
ވކީލުންގެ ތެރެއިން މަނިކުފާނު ަ
ޤނޫނީ ަ
ތެރޭގައި ތިބި ޤާބިލު ާ
ށ
ޅވާނެކަމަށް ފެންނަކަމަ ް
ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯއްދެވުން ރަނގަ ު
މންވުމަކީ ކުށެއްކަމަށް
ލ އަމުރެއްކުރުމާއި ،ބާޠިލް އަމުރަކަށް ކިޔަ ަ
ނ މާއްދާގައި ބާޠި ް
ވ ަ
ޤނޫނުގެ ަ 14
 .4ފުލުހުންގެ ާ
ޚދުމަތްތަކުގައި ހިމެނޭ
އސާސީގެ  145ވަނަ މާއްދާގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސަލާމަތީ ި
ނ ަ
ދ ޤާނޫ ު
ބުނެފައިވާތީއާއި އަ ި
ކމަށާއި އަދި އެފަދަ އެއްވެސް އަމުރަކަށް ސަލާމަތީ
އެއްވެސް މީހަކަށް ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ ަ
ތ
ދ ޢަމަލެއްކަން ނުވަ ަ
ކމަށް ބުނެފައިވާތީ އެއީ އެފަ ަ
ޚިދުމަތްތަކުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މީހަކު ތަބާވެގެން ނުވާނެ ަ
ށ
ނޫންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަ ް
 .5މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީން ނެރުއްވި ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  13-E2/2011/5ގައި ޤާނޫނު
ނ
ނނު) ގެ  211ވަ ަ
އޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ނަންބަރު ( 1/1121ދިވެހިރާ ް
މާއްދާގެ

ދަށުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޤާއިމްކުރައްވާފައިވާ

ކައުންސިލު

އިދާރާ

ނޫން

އެހެނިހެން

ނ
ތ ް
ތަން ަ

ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިއުމަކުން ވަކި ކައުންސިލަކާ ޙަވާލު ނުކުރެވޭހާ ހިނދަކު އެތަންތަނާއި ،އެތަންތަނުގައި ހުރި
އުފުލޭ

މުދަލާއި،

ނުއުފުލޭ

މުދާ

ޙިމާޔަތްކޮށް

ނ
ޓ ް
ބެލެހެއް ު

ދިވެހި

ހންނާ
ފުލު ު

ކރެވިފައިވާ
ޙަވާލު ު

ކަމަށް

ހ
ޓން އެއީ ފުލުހުން ކުރަންޖެ ޭ
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .ވީމާ ދައުލަތުގެ ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުނުކުރެވި ހުންނަ މުދާ ބެލެހެއް ު
ނބަރު ( 6/1122އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ
ޤނޫނު ނަ ް
ކަމެއްކަމަށް ނުފެންނާތީއާއިާ ،
އތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށަކީ ތުލުސްދޫ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ،މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ
ޤާނޫނު) ގައި މާލެ ަ
ފއިވާނަމަ އެކަން ވީހާ
އިދާރާގައި ހުރި އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދާ އެސަރކިއުލާގެ ދަށުން ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކުރައްވާ ަ
އވުމަށް
އަވަހަކަށް ނިމުމަކަށް ގެނެސްދެ ް
ނނާ
ގ ތަޅުދަނޑި މާލެއަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުލުހު ް
 .6ތުލުސްދޫގައި ހުރި ކުރީގެ އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތު ެ
ޅދަނޑި ހޯމް މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުގައި ބުނެފައިވާތީ،
ޙަވާލުކުރުމުން ،ފުލުހުން އެތަ ު
މިހާތަނަށް އެތަޅުދަނޑި މާލެއަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިނުވާނަމަ،މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް
ލއަތޮޅު ކައުންސިލުގެ
ނ އެތަޅުދަނޑި މާ ެ
ނބަރު  H4C/2011/1ކޯޓު އަމުރުގައި ވާ ގޮތުގެމަތި ް
ނ ނަ ް
ކޯޓުން ނެރު ު
ރައީސާ ނުވަތަ މާލެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ޙަވާލުކޮށް ދެއްވުމަށް
 .1މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހަކު މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި  1122ފެބްރުއަރީ  11ވަނަ ދުވަހު ކ.
މނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ތުލުސްދޫ
އމުންނާ ދޭތެރޭގައި ހިނގި ހަ ަ
ތުލުސްދޫގައި ފުލުހުންނާއި ޢާ ް

މީހަކު

ފުލުހެއްގެ

ކަރުގައި ހިފާފައި ކޮއްޕާލިކަމަށް ބުނެފައިވާތީ އެމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
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މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
ފއިވެއެވެ.
މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނުލަފާއާއި ގުޅިގެން ތިރީގައިވާގޮތަށް އަންގަވާ ަ
ޖހޭ މިންގަނޑާއި އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ބައްލަވާފައި ނެތްކަމަށް.
 .2ތަޙުޤީޤުކުރެއްވުމުގައި ބައްލަވަން ެ
ޤނޫނުމި
 .1ލާމަރުކަޒީއުޞޫލުންއިދާރީދާއިރާތައްހިންގުމާބެހޭ ާ

ޝންގެ
ކޮމި ަ

ނށް
ބޭފުޅުން ަ

ޑއިގަންނަވާ
އެނގިވަ ަ

ށ
ކަމަކަ ް

ޤަބޫލުނުކުރައްވާކަމަށް.
 .3މައްސަލަ ބެއްލެވުމުގައި ސަރުކާރު ބަދުނާމު ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފާއިވާކަމަށް ރިޕޯޓް ކިޔުމުން ފާހަގަކުރެވޭ
ކަމަށް.
ލސްދޫދާއިރާގެމެންބަރު މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށާއި ،އަދި
ނތު ު
ށހިތްވަރުދި ް
 .4ސަރުކާރުގެޢިމާރާތަކަށްސަރުކާރުގެހުއްދަނެތިވަނުމަ ް
ރއްވި މަސައްކަތްވެސް
އދުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ކު ެ
އެދުވަހު އެރަށަށް ވަޑައިގެން ،ރައްޔިތުން ހަމަނުޖެހުން އުފެ ް
ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާކަން ހިތާމައާއެކު ދަންނަވާކަމަށް.
އ އެއްވެސް ކައުންސިލަކަށް ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްގެން އަތޮޅު
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގަ ި
ށ
ރންނަ ް
ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ޤާއިމުކުރާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ދީފައިނުވާކަން ތިޔަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަ ު
ކމަށް.
ފާހަގަނުކުރެވުނީތީ ހިތާމަކުރައްވާ ަ
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/28:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ޤާނޫނު ނަންބަރު " 1/1121ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން"

މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ

ބދަލުކުރުމަށް ށ .އަތޮޅު
މަތީން ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތް ށ .މިލަންދޫއިން ށ .ފުނަދޫއަށް ަ
ކައުންސިލުން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށް

ނ
ގ މަސައްކަތް ހިނގަމު ް
ށ .ފުނަދޫގައި ހުރި އަތޮޅު އޮފީހުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް ެ

ހން
ލހުންނާ އެ އިމާރާތް ޙަވާލުކުރުމަށް ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ފުލު ު
ދަނިކޮށް އެތަން ހުސްކޮށް ފު ު
ތަކުރާރުކޮށް އަންގަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓް ކުރުމުން

ނ ޤަވައިދާ ޚިލާފް ޢަމަލެއް
ފުލުހުންގެ ޤާނޫ ާ

އސަލަ
މށް ބެލި މަ ް
ހިންގާފައިވޭތޯ ބެލު ަ
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
ފލުހުންގެ ޤާނޫނު)ގެ  62ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި އޭނާގެ ވާޖިބު
ޤާނޫނު ނަންބަރު ު ( 5/1112
ށ
ނ ް
އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާނެ ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން ފުލުހުން ަ
މަނާކޮށްފައިވާތީ،

ސިޔާސީ

ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި

ވީހާވެސް

ބޮޑަކަށް

ފުލުހުން

އެކަމުގެ

ތެރޭގައި

ފިތުނަނުދީ،

މިނިވަންކަމާއެކުމަސައްކަތްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ފަދަ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދެއްވައި ،އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުމަށް
ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ލަފާއަރުވުނު .އެގޮތުން؛
މތިން ހޯމްމިނިސްޓަރ
ނނު)ގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ފލުހުންގެ ޤާ ޫ
ނބަރު ު ( 5/1112
 .2ޤާނޫނު ނަ ް
ނށް އަމުރުކުރައްވާއިރު ،ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރާވާ ،ދުވަހުން ދުވަހަށް
ފުލުހުން ަ
ގ  51ވަނަ މައްދާގެ
ހިންގާ ބަލަހައްޓާނެ އެންމެ އިސްވެރިއަކީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަމުގައި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު ެ
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ތ އޭނާގެ ޚިޔާލު ހޯއްދެވުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ލަފާއަރުވަމެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން
(ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ީ

އއްގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ
ލ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން މަނިކުފާނު ޢައްޔަންކުރައްވާ ބަ ެ
ބ ު
ތބި ޤާ ި
ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ި
ހންގެ ޤާނޫނުގެ 14
ހކަވެސް ދަންނަވަމެވެ .އެއީ ފުލު ު
ނވާ ަ
ވން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެން ަ
ލފާ ހޯއްދެ ު
ކޮމިޓީއަކުން ޤާނޫނީ ަ
ނ
ތއާއި ،އަދި ޤާނު ު
ވަނަ މާއްދާގައި ބާޠިލް އަމުރެއްކުރުމާއި ،ބާޠިލް އަމުރަކަށް ކިޔަމަންވުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ބުނެފައިވާ ީ
އަސާސީގެ  145ވަނަ މާއްދާގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ޣައިރު
ކގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް
ނކަމަށާއި އަދި އެފަދަ އެއްވެސް އަމުރަކަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަ ު
ނ ނުވާ ެ
ޤާނޫނީ އަމުރެއް ކޮށްގެ ް
ކށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައެވެ.
ބނެފައިވާތީ އެއީ އެފަދަ ޢަމަލެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ަ
ވނެކަމަށް ު
މީހަކު ތަބާވެގެން ނު ާ
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރުއްވި ސަރިކއުލަރ ނަންބަރު  13-E//2011/5ގައި ޤާނޫނު
ނ
ނނު) ގެ  211ވަ ަ
އޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ނަންބަރު ( 1/1121ދިވެހިރާ ް
މާޢްދާގެ

ދަށުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޤާއިމްކުރައްވާފއިވާ

ކައުންސިލު

އިދާރާ

ނޫން

އެހެނިހެން

ނތަން
ތަ ް

ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިއުމަކުން ވަކި ކައުންސިލަކާ ޙަވާލު ނުކުރެވޭހާ ހިނދަކު އެތަންތަނާއި ،އެތަންތަނުގައި ހުރި
ށ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
އުފުލޭ މުދަލާއި ،ނުއުފުލޭ މުދާ ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ދިވެހި ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަ ް
ވީމާ ދައުލަތުގގެ ވަކި ފަރާތަކާ ޙަވާލުނުކުރެވި ހުންނަ މުދާ ބެލެހެއްޓުން އެއީ ފުލުހުން ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް
ބރު ( 6/1122އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ނުފެންނާތީއާއި ،ޤާނޫނު ނަން ަ
ރ
ދންމަޑުލު އުތުރުބު ީ
ކމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ،މިލަ ު
ނދޫ ަ
ރކަން ކުރާ ރަށަކީ ފު ަ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވެ ި
ކައުންސިލްގެ

އިދާރާގައި

ހުރި

އުފުލޭ

މުދަލާއި

ފލޭ
ނުއު ު

މުދާ

އެސަރކިއުލާގެ

ދަށުން

ހންނާ
ފުލު ު

ސދެއްވުމަށް ލަފާ އަރުވަމެވެ.
ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާނަމަ އެކަން ވީހާ އަވަހަކަށް ނިމުމަކަށް ގެނެ ް
 .3ޤާނުނު ނަންބަރު ( 5/2008ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި
ށ
އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރާއިރު މި ޤާނޫނުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ފުލުހުންނަ ް
ރވަމެވެ.
ށ މަގުފަހިކޮށްދެއްވުމަށް ލަފާ އަ ު
ހަނދާންކޮށްދެއްވައި އަދި އެކަމަ ް
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
ފއިވެއެވެ.
މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނުލަފާއާއި ގުޅިގެން ތިރީގައިވާގޮތަށް އަންގަވާ ަ
ނމެވުމުގައި ،ށ.ފުނަދޫގައި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ހާލަތާ ނުބައްދަލު ގިނަ އަދަދަކަށް
 .2ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވާ ނި ް
އގައި ނިންމަވާފައިވާ
ވ ނިންމެވުމަކީ ޒިންމާދާރުގޮތެ ް
ރަޔަޓް ގިޔަރުގައި ފުލުހުން ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ނިންމެ ި
ތކަމަށް.
ވން ނެ ް
ނިންމެވުމެއްކަމަށް ބެލެ ެ
 .1ފުލުހުންށ.

މނުޖެހުންތަކާއިގުޅިގެން
ފނަދޫއަށްދިޔައީއެރަށުގައިބަޔަކުމީހުންއެއްވެހިންގިހަ ަ
ު

މަޞްލަޙަތު

ސިޔާސީ

ދަމަހައްޓައި

ޤާނޫނު

ނެގެހެއްޓުމަށް

ކަމަށާއި،

އެއީ

އމާންކަމާއި
އަމަން ަ
ހަމަނުޖެހުމެއްގައި

މ
ޢާން ު
ފުލުހުން

ށ
ނއް ނެތްކަމަ ް
ބައިވެރިކުރުވީކަމަށް ބެލެވޭނެ ތަ ެ
ރނައިބުގެ
 .3މިމައްސަލައިގާމިނިސްޓަރނިންމެވިނިންމެވުމަކީދިވެހިރާއްޖޭގެބަންޑާ ަ

ލަފަޔާއި

މަޝްވަރާއާއި

އެއްގޮތްވާ

ނތަކެއްކަމަށާ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަދި ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ޓީމާއި ދެމެދުވެސް
ގޮތުގެމަތިން ނިންމެވި ނިންމެވު ް
ނ
ތބާވެގެ ް
އއްވެސް މީހަކު ޣައިއރު ޤާނޫނީ ޢަމަލަކަށް ަ
މނޭ ެ
މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ،ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގައި ހި ެ
މށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ
ވތީ ބާޠިލް އަމުރުކުރުމާއި ބާޠިލް އަމުރުތަކަށް ތަބާވެގެން ނުވާނެކަ ަ
ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ާ
އ
ބޠިލް އަމުރުކުރުމާއި ބާޠިލް އަމުރުތަކަށް ތަބާނުވުމާ ި
 145ވަނަ މާއްދާއާއި  14ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ާ
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މއިގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަން ފޯރުކުރެވިފައިކަމަށް.
ނށްވާނީ ކަ ާ
ފލުހުން ަ
ބެހޭގޮތުން ު

ނބަރު  7/2010ގެ  211ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާއިމު ކުރައްވާފައިވާ ކައުންސިލް
 .4ޤާނުނު ނަ ް
އިދާރާނޫން

ތން
ތަން ަ

އެހެނިހެން

ބޭނުންކުރުމުގެ

ލިޔުމަކުންވަކިކައުންސިލަކާޙަވާލު ނުކުރެވޭހާ

ހުއްދަ

ހިނދަކު

އ
ހންނާ ި
ލހެއްޓުން ފުލު ު
ފލޭ މުދާ ހިމާޔަތްކޮށް ބެ ެ
ތނުގައި ހުރި އުފުލޭ މުދަލާއި ،ނުއު ު
އެތަންތަނާއި ،އެތަން ަ
ޙަވާލުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް

ޢަމަލީ

ގޮތުން

ތން
މތަން ަ
ި

ލއްޓުމުގއި
ބ ެ
ެ

ފުލުހުން

ތ
ގ ު
މިވަ ު

ހަރަކާތްތެރިވަމުން

ވލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ
ހ ފަރާތްތަކާއި ޙަ ާ
ނތަން ކަމާބެ ޭ
ނއި ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމުނު ތަ ް
ނ ާ
ފލުހު ް
ނުދާކަމަށާއި،މިގޮތުން ު
މތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް.
ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގަމުންދާކަމުގެ މައުލޫ ާ
 .22މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/48:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ކުށުގެ ރެކޯޑުފުރިހަމަ ކުރާއިރު ތުޙުމަތުގައި ގެންދެވޭ މީހުންގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ވަޒީފާގެ
ޅ މައްސަލަ
ހށަހެ ި
ތން ގެއްލުންވާކަމަށް ބުނެ ު
ނފްސާނީ ގޮ ު
ފުރުޞަތު ނުލިބި ަ
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
ގ ތުހުމަތުގައި ގެންދެވޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑުގައި ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށް ސާބިތު
ދށަށް ކުށު ެ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
ނުވާކަމަށްވާނަމަ

އ
ނތައްތަ ް
އެކަ ް

އެމީހެއްގެ

ކުށުގެ

ރެކޯޑުގައި

ނުހިމެނުމަށް

މލްޑިވްސް
ޯ

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއަށް

އަންގަވައިދެއްވުމަށް
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
މިމައްސަލައަކީ މިކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓްގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓަރއަންގަވާފައިވޭ
 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/69:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ލޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސްއަށް
ފޭރުނު މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު މޯ ް

ފުލުހަކު

އެންގުމުން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަނެއްވެސް ނުދީ

މށް އެދި
އކަން ބަލައިދިނު ަ
ބނެ ެ
ވޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ު
ގ ަ
ހކިބަސް ނުދިނުމުން ފުލުހުން ެ
ޖބޫރުކޮށް ެ
ހެކިބަސް ދިނުމަށްމަ ު
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
ށތަކަށް ގޮސް މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ މީހުންކަމަށްވެފައި ބައެއް ސީންތަކުގައި ހެކިންގެ މަޤާމަށް
ފުލުހުންނަކީ ކުށުގެވެ ި
ނ
ކންބައެއްކަ ް
އފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ ފުލުހުންނަކީ ޮ
ހން ވާއިރު ެ
ޖހޭ ބަޔަކަށް ފުލު ު
ފުލުހުން އައި ސް ހެކިބަސްދޭން ެ
ނ ގޮތް ވުމަކީ
ތތަކަށް ނުފެންނާ ެ
އ ފިޔަވާ އެހެން ފަރާ ް
ތތަ ް
މބެހޭ ފަރާ ް
ޤށްދޭ ބަޔާން ކަ ާ
ހާމަނުކުރުމާއި ފުލުހުން ތަޙުޤީ ަ
ކމާއި އިތުބާރު އޮތްކަން
އފަދަ ޔަޤީން ަ
ތ ފުލުހުންނަށް ެ
ޖހިލުން ނުވާނެކަމެއް ކަމުގައިވާ ީ
މށް ެ
ފުލުހުން ހެކިބަސް ދިނު ަ
ސމީހާއަކީ ކާކުކަން ކުށުގެ
ކބަހުގެ ބަޔާނާއި ،ހެކިބަސްދިން ފުލު ް
އަންގަވައިދެއްވާ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ފުލުހުންދޭ ހެ ި
އ
ލބިފަ ި
ނ ފުލުހުންނަށް ި
ގ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަ ް
ގންނުދާނެކަމު ެ
ވތަ މީހުންނަށް ހާމަވެ ެ
ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަށް ނު ަ
ސ ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
ނނާތީ،މިކަން މޯލްޑިވް ް
ޝނަށް ފެ ް
ށ މިކޮމި ަ
ފއި އޮންނަންވާނެކަމަ ް
ނތިޒާމެއް ހަމަޖެހި ަ
އޮންނާނެ އި ް
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މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
އަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް އަންގަވާފައެއް ނުވޭ
 .12މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/70.:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
 1122މެއި  13ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން ޝަހީދު އިބްރާހީމް ހިނގުމުން ވަންވޭއާ ޚިލާފަށް އޭނާ ސައިކަލް
ވ
ގ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާ ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައި ާ
ދުއްވިކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން އޭނާ ެ
މައްސަލަ.
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ އަތުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އަތުލެވިފައިވާ ފައިސާ އޭނާއަށް އަނބުރާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވުމަށާއި
ސ ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާގެ އެއްވެސް ކުށުގެ ރެކޯޑެއްވާނަމަ ފޮހެދެއްވުމަށް މޯލްޑިވް ް
އަންގަވާދެއްވުމަށް ލަފާއެރުވުނު.
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
އަމަލު ކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް އަންގަވާފައެއް ނުވޭ
 .11މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/77:
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ:
ޓ
 1121ޖޫން  11ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުން ކޮންޓްރެކް ް
އުސޫލުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އައިސްފައިވާ ޑޮކްޓަރު ،އޭނާގެ ކެއުމާއި އެކަމަޑޭޝަން ކަންތައްތަކާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން
 1122ޖެނުއަރީ  15ވަނަ ދުވަހު މިކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި އެމައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަމުން ދަނިކޮށް1122،
އޭޕްރިލް  11ވަނަ ދުވަހު އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން

މވެސް އޭނާއަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގާފައި ނުވާކަމަށާއި،
ގފައިވާ ކަމަށާއި،ނަ ަ
ގބަހުން އަން ާ
އށް އަނ ަ
ނިންމާފައިވާކަން އޭނާ ަ
އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ އޭނާ  1122ޖެނުއަރީ  25ވަނަ ދުވަހު މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެންކަމަށް ބުނެ
އސަލަ.
އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެނާ މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަ ް
ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނު ލަފާ:
 .2ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން އެ ޑޮކްޓަރު ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަށާއި،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
ނތައްތައް ހަމަޖައްސައި
ގ ފުރުމުގެ ކަ ް
ގ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ،އޭނާ ެ
އިތުރު ނުކުރައްވާނަމަ އޭނާ ެ
ނތީ ،އޭނާގެ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ
ޤޤަށް އޭނާގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ވާކަމަށް ނުފެން ާ
ދިނުމަށާއި،މި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙް ީ
ލިޔުމުގައި އޭނާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސުލޫކާމެދު ސުވާލު އުފެދޭފަދަ މައުލޫމާތެއް ނުހިމެނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް.
މށް ބުނާ ތާރީޚްތަކުގެ
އެއް ހާދިޘާ ރިޕޯޓެއްގައި ކަމަށްވާތީއާއި،އެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެކަންތައްތައް ހިނގިކަ ަ
އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
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ނ
 .1ދޫނިދޫކަސްޓޯޑިއަލްއިންއޭނާގެމައްޗަށްތުޙުމަތުކޮށްފައިވާ( 13ތިނެއް) މައްސަލައާ ގުޅޭ ހާދިޘާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަ ީ

ތކުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު
މތު ަ
ގ ތާރީޚެއްގައި ކަމަށްވާތީއާއި ،ހާދިޘާ ރިޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫ ާ
ހށް ވުރެ ފަހު ެ
( 11ދޭއް) މަ ަ
ދ ރިޕޯޓެއްގެ މައްޗަށް
މފަ ަ
ފންނާތީ ،އެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތާއިި ،
މށް ެ
ސުވާލު އުފެދޭތަން އޮތްކަ ަ
ތަޙްޤީޤު ހިންގި ފަރާތާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް
މިނިސްޓަރ އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް:
އަމަލުކުރެއްވި ވަކިގޮތެއް އަންގަވާފައެއްނުވޭ
ރ) ޚާއްޞަ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އަތޮޅުތަކަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ތކަށް
ަނަ އަހަރުވެސް ބައެއް އަތޮޅު ަ
ނ  1122ވަ ަ
ށ މިކޮމިޝަންގެ ފަރާތު ް
އއް މައްސަލަތައް ބެލުމަ ް
އަތޮޅުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ ބަ ެ
ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ކުރެވުނު ދަތުރުތަކަކީ އަތޮޅުތަކުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ފުލުހުންނާ
ސުވާލުކޮށް ބަޔާންނަގަންޖެހޭ

ަޖެނަމަ
މައްސަލަތަކުގައި އެމީހުންަް އެއްފަހަރާ މާލެ ގެންނަންވެއް ެ

ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަންތަކުގެ

ކކެވެ.
ނދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރި ދަތުރުތަ ެ
މަސައްކަތްތަކަށް ދަތިވާނެކަމަށް ފެންނާތީ ،އެދަތިކަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް މެދުވެރިވިޔަ ު
ހން
ގންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި އެމީ ު
ގނަ ބަޔަކާ ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަ ަ
ތކުގައި ތިބޭ ޢާންމުންގެ ި
އަދި ހަަަމަ އެފަދައިން އަތޮޅު ަ
ކރި
ނތީ ،އެކަންކަމަށް ވިސްނާފައި ު
ލ ނިންމުން ލަސްވާގޮތް ދިމާވެދާ ެ
ނނަށްވެސް ދަތިވެ ،އަދި މައްސަ ަ
މ އެމީހު ް
މާލެގެންނަން ވެއްޖެނަ ަ
ދަތުރުތައްވެސް މިދަތުރުތަކުގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ.

މިގޮތުގެ މަތީން 1122ވަނަ އަހަރު  3ދަތުރެއް އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރެވުނެވެ .އެ

ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި ދެންނެވިފައި އެވަނީއެވެ.

 .2މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/06:
މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރި ދަތުރުގެ ތަފްޞީލް:
ޖނަވަރީ  24ވަނަ ދުވަހުގެ
ހއްޓާފައި ހުރި މީހަކުަ 1122 ،
ތ .ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ބަ ަ
ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި މަރުވުމާ ގުޅިގެން އެކަން ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް.

 .1މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/27:
މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރި ދަތުރުގެ ތަފްޞީލް:
މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ ކ .ތުލުސްދޫއަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމުމާ ވިދިގެން ކ .ތުލުސްދޫގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް
ނވާ ވަރުގެ ބާރުގެ ބޭނުން
ހިނގިކަމަށާއި ،އެކަމުގެތެރޭގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް ފުލުހުން ހިންގިކަމަށާއި އެކަށީގެން ު
ނގާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް.
ނނާ ޤަވައިދާ ޚިލާފް ޢަމަލެއް ހި ް
ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިޔާގައި ރިޕޯޓުކުރުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޤާ ޫ
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 .3މައްސަލަ ނަންބަރުPIC/2011/28:
މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރި ދަތުރުގެ ތަފްޞީލް:
ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތް ށ .މިލަންދޫއިން ށ .ފުނަދޫއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ޤަރާރެއް ފާސްކޮށް

ނ
ށ .ފުނަދޫގައި ހުރި އަތޮޅު އޮފީހުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް އެތަ ް

ހން ތަކުރާރުކޮށް އަންގަމުން
ހުސްކޮށް ފުލުހުންނާ އެ އިމާރާތް ޙަވާލުކުރުމަށް ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ފުލު ު
ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓް ކުރުމާއި ގުޅިގެން

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާ ޤަވައިދާ ޚިލާފް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވޭތޯ

ބެލުމަށް.
 2.4ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުތައް
 2.4.2މައްސަލަބަލައި ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
މި

ކޮމިޝަނުން

މައްސަލަތައް

ބަލައި

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

ހ
މިންގަނޑުތަކާބެ ޭ

ގަވާއިދެއް

އެކުލަވާލެވި

ނނު) ގެ
ގ ޤާ ޫ
ރ ( 5/2008ފުލުހުން ެ
ނބަ ު
ނ ނަ ް
ފށުނެވެ .މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫ ު
ޓބަރ  5ގައި ޢަމަލުކުރެވެން ެ
އެގަވާއިދަށް 1122 ،އޮކް ޫ
އދު
ބހޭ ގަވާ ި
ކރާނެ މިންގަނޑުތަކާ ެ
މޝަނުން އެކިއެކި މަސައްލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ޢަމަލު ު
 41ވަނަ މާއްދާގައި ،މި ކޮ ި
ވފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
ދފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެ ި
އެކުލަވާލުމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ީ
ވއެވެ.
މި ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާފުޅު ލިބިފައި ެ
 2.4.1މިނިސްޓަރ ހައްދަވާ ދެއްވަން ޖެހޭ މި ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ( 5/2008ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ،މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ
އވާއިރު  ،އޭގެތެރޭގައި ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު ހެދުންވެސް ހިމެނިފައިވެއެވެ.
މަސްއޫލިއްތުތައް ބަޔާންކޮށްދީފަ ި
ނއަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ.
މިދެންނެވި ގަވާއިދު  1122ވަ ަ

ނން
މޝަނުގެ ފަރާތުން ގެން ަ
 2.43ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ " ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ބިލް" އަށް ކޮ ި
ނ
ބޭނުންވާ އިސްލާޙު ހުށަހެޅު ް
ފޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދުﷲ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ދ ދާއިރާގެ މެންބަރު ،އަލް ާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަ ޫ
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ " ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ބިލް " އަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ގެންނަން ބޭނުންވާ އިސްލާހެއް އޮތްނަމަ
ނންވާ
ހުށަހެޅުމަށް މިނިވަން މުއްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން އެދިވަޑައިގަތުމުން ،އެބިލަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ގެންނަން ބޭ ު
އިސްލާޙުތައް ލިޔެފޮނުވުނެވެ.
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 .1އިދާރީހިންގުން
 1121ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީހިންގުން  1122ވަނަ އަހަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ވަނީ ހަރުދަނާ
ވ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު
ނއި އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުން ާ
ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ާ
ވނީ
ރހާ މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ަ
އންވެސްޓިގޭޓަރުން ފިޔަވައި ހު ި
ނންވި ި 3
މަސައްކަތުން  1122ވަނަ އަހަރު އިތުރަށް ބޭ ު
ރންގެ އިތުރުން  12މުވައްޒަފުން
ހަމަޖެހިފައެވެ .އަދި މިގޮތުން  1122ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ،ކޮމިޝަނުގެ  5މެންބަ ު
ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
މސައްކަތްތައް މައިގަނޑު 1
ދލާއެކު ކޮމިޝަނުގެ ަ
ގނުވުނު ބަ ަ
މޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ެ
އަދި  1122ވަނަ އަހަރު ކޮ ި
ތއް ކުރުމަށް 'ލީގަލް އެފެއަރޒް
އވެ.މި ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ަ
ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ބަހާލެވިފައިވެ ެ
ނ
ނސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓް'އެއް ކަނޑައެޅި ،މި  1ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށު ް
ޑިޕާޓްމަންޓް'އަކާއި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް 'އެޑްމި ި
ތތަކެއް ހޯދުނު
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާލެވިފައިވެއެވެ .މި އަހަރަކީ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނޭ ގިނަ ވަޞީލަ ް
އ
އަހަރެކެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤު ކޮޓަރިތަކާއި ރިސެޕްޝަން އޭރިއާއަށް ބޭނުންވާ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާތަ ް
ވ.
ބނުންކުރެވެމުން ދެއެ ެ
ބެހެއްޓި ޭ
 2.1އިދާރީ ގޮތުން ހުރި ގޮންޖެހުންތައް:
ނށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ
ށ ދަންނަވައިގެންވެސް ކޮމިޝަ ަ
 1121ވަނަ އަހަރުއްސުރެ ތަކުރާރުކޮށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަ ް
ނ
ނން އަންދާޒާކުރި ބަޖެޓުގައި ވާ ީ
ރވެސް ޙައްލުކުރެވިފައި ނުވާތީ 1122 ،ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަ ު
ދަތިކަން އެ އަހަރު ނިމުނު އި ު
އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ޚަރަދާއި ،އޮފީސް ބަދަލުކުރުމަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދު ހިމަނާފައެވެ .ނަމަވެސް އޮފީސް ބަދަލުވުމުގެ
ޚަރަދު ހިމަނުއްވައިދެއްވާފައި ވީ އިރު ،އޮފީސް ޢިމާރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލީގެ ޢަދަދު ބަޖެޓުން އުނިކުރައްވާފައިވުމުގެ ސަބަބުން،
އއްވެސް ކަހަލަ ޙައްލެއް ނުގެނެވި ،ތޮއްޖެހިފައިވާ މާޙައުލެއްގައި މި
 1122ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ެ
ކޮމިޝަނުގެ

މުވައްޒަފުން

މސައްކަތްކުރަމުން
ަ

ފއިވާކަން
ގެންދަންޖެހި ަ

ހިތާމައާއެކު

ކރަމެވެ.
ފާހަގަ ު

އަދި

މިކަމަށް

ޙައްލެއް

ށއި،
ފއިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަ ާ
މނިސްޓްރީ އޮފް ަ
މހޫރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއިި ،
ހޯއްދަވައިދެއްވާތޯ ،ރައީސުލްޖު ް
ވސް ދެންނެވިފައިވާ އިރު1122 ،
ކރާރުކޮށް ފޯނުންނާއި ،ލިއުމުން ެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ތަ ު
ބޑުވެ
ނ ޮ
ނން ނުހަނު ބޮޑަށް އެކަމާ ކަ ް
ނިމިގެން ގޮސްފައިވަނީ މި މައްސަލައަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ޙައްލެއް ނުލިބި ކަމީ މި ކޮމިޝަ ު
މާޔޫސްވެފައިވާ ކަމެކެވެ.
ބޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާކަން
 1122ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ަ
ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން  1122ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރަން
ބޭނުންވުމުން އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް
އން
މތިލާންޖެހެއެވެ .އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ި
ގ މަރުޙަލާތަކެއް ކަޑައްތުކުރަންޖެހި ،ދަތިތަކާ ކުރި ަ
ޓްރެޜަރީއިންހޯދުމުގައިނުހަނު ދި ު
ނ
ކމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގެ މުހިއްމުކަ ް
ބއެއް މަސައްކަތްތައް ނުކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހެއެވެ .މި ކަމަކީ ،މި ޮ
ނ ަ
ހުއްދަ ނުދެއްވުމުގެ ސަބަބު ް
ގއި
ޓވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތު ަ
ފޅުކުރައްވާ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބަޖެ ު
ޤބޫލު ު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ަ
ބޭނުންކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިގެން ދިޔަކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

 2.2އަތޮޅުތަކުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމާއި ،ޢާއްމުރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ހިންގުމާއި ،އަތޮޅުތެރޭގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  1ސަރވޭކުރުން:
ށ
 1122ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  26ދަތުރު ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ  11އަތޮޅުން  51ރަށަ ް
ނ
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ .މި ދަތުރުތަކުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ  1122ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނު ް
އިސްނަގައިގެން ހުރިހާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރ-އޭޖެންސީތަކާއެކު ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 'ޕޮލިސް
ހރި
ގންދިއުމަށް ކުރަން ު
ނމަމް ސްޓޭންޑަރޑްސް'އަށް އެތަންތަން ެ
ނންޖެހޭ މި ި
ސްޓޭޝަންތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ސެންޓަރުތައް ހުން ަ
އ އެ ތަންތަން މިހާރު ހުރި ޙާލަތު ދެނެގަތުމެވެ .މި ގޮތުން ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގައި އަތޮޅުތަކުގެ
މަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކަ ި
ނށާއި
ނ ަ
ހުރިހާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ސެންޓަރުތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގެ އިތުރުން ،ގިނަ ރަށްރަށުގައި ތިބި ފުލުހު ް
ވމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވެއެވެ.
ލންތެރިކުރު ު
މހުންނަށް ވަކީން ހޭ ު
ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށާއި ދެ ބައި ީ
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2008ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) އިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޕޮލިސް
ބނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަމާއި،
ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި ،ފުލުހުންގެ އިންޓެގްރިޓީއޭ ު
މތަކާއި،
ބގެންވާ ބާރުތަކާއި ޒިން ާ
ލ ި
ނށް ި
ޤޞަދުތަކާއި ،ކޮމިޝަ ަ
ނގެ ޤާނޫނީ ޙައިޞިޔަތާއި މަ ް
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަ ު
ވނެ
ބލައިގަނެ ޭ
ގތުން ކޮމިޝަނަށް ަ
ހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތަކާއި ،ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު ބުނާ ޮ
ކޮމިޝަނަށް ޢާންމުކޮށް ު
ނއެވެ.
އސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތްތައް ހިމެ ެ
މައްސަލަތަކާއި ،ކޮމިޝަނަށް މަ ް
އަދި ހަމަ މި ދަތުރުތަކުގައި އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން  1ސަރވޭ ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން
ނގެ ވަޒީފާގެ ހިތްހަމަޖެހުން ހުރި
ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ސަރވޭއަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާގައި އަދާކުރާ ފުލުހު ް
ވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި އެކި
ފއިވާ ސަރވޭއެކެވެ .މި ސަރވޭގެ މަޤްޞަދުތަކަކީ ،މޯލްޑި ް
މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވި ަ
ރ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން
ފަންތިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން ހު ި
އެންމެ ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިފައި ތިބި ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން ފުދޭ
ނލް
ބވި މުވައްޒަފުންގެ އޮކިއުޕޭޝަ ަ
އ ތިއް ެ
ނ ސަރވޭއަކީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގަ ި
ތ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމެވެ .ދެވަ ަ
މިންވަރަކަށް ނެ ް
ސްޓްރެސް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ސަރވޭއެކެވެ.

މސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ
މި ސަރވޭގެ މަޤްޞަދުތަކަކީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި އެކި ފަންތިތަކުގައި ަ
ތބި
ތހަމަޖެހިފައި ި
މންވަރު ދެނެގަތުމާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެންމެ ބޮޑަށް ހި ް
ހިތްހަމަޖެހުން ހުރި ި
ތއް
ފދޭ މިންވަރަކަށް ނެތް ދާއިރާ ަ
ޑވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން ު
ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމާއި ،މޯލް ި
ދެނެގަތުމެވެ .ދެވަނަ ސަރވޭއަކީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންގެ އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސްޓްރެސް ހުރި މިންވަރު
ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ސަރވޭއެކެވެ.މި ގޮތުން ފުލުހުންގެ އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސްޓްރެސް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ސަރވޭގެ
ޑޭޓާ މިހާރު ވަނީ ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކޮށް ނިމިފައެވެ.
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އަދި ފުލުހުންގެ

ވަޒީފާގައި

ރ ދެނެގަތުމަށް
ހިތްހަމަޖެހުން ހުރި މިންވަ ު

ކުރެވުނު

ސަރވޭގެ

ޑޭޓާ

ސިސްޓަމަށް

ހރުގެ
މ ލަސްވެގެން  1121ވަނަ އަ ަ
ލވިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ .ކޮމިޝަނުގެ އުންމީދަކީ އެން ެ
އެންޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަ ު
މވެ.
މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް މި ދެ ސަރވޭގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅު ެ
ތކުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގައި،
 1122ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ަ
ގފައިވާ ދެ ސަރވޭގެ
ޒކޮށްގެން ހިން ި
ނށް ޢަމާ ު
ލހުން ަ
ލންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި ،ފު ު
މންނަށް ހޭ ު
ނށާއި ޢާން ު
ފުލުހުން ަ
ގ
މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ،ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުން ގެންދިއަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ެ
މަސައްކަތްތައްވެސް ހިންގިފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން ކުރެވުނު ވަކިވަކި ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލް މި ރިޕޯޓުގެ  1.3ވަނަ ބައިގައި
ތަފްޞީލްކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
އ
މއިގަނޑު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރިޕޯޓެ ް
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ަ
ނނެވެ.
ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ގެންދަނީ ކުރަމު ް
 1.3އަތޮޅުތަކުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް ކުރި ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލް:
 1.3.2މ .މުއްޔާއި މުލަކަށް ކުރެވުނު ދަތުރު
ދަތުރުކުރެވުނު ތާރީޚު31/06/11-11/06/11 :
ޞދުތައް:
ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު މަޤް ަ


މ .މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު.



ތ ދިނުން.
ޢލޫމާ ު
މި ދެރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނަށް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން މަ ު



ތން މަޢުލޫމަތު ދެވުނު.
ގ ު
މ .މުލީ ރައްޔިތުންނަށް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ޮ



މި  1ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ހިތްހަމަޖެހުން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި ފުލުހުންގެ އޮކިއުޕޭޝަނަލް
ސްޓްރެސް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  1ސަރވޭ ކުރެވުނު.



މ .އަތޮޅު މުލީގައި ހުރި ޕޯސްޓް އޮފީސް އެ އަތޮޅު މުލަކަށް ބަދަލުކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި މުލީ ރައްޔިތުންނާއި
ގ އިހުމާލެއް ވޭތޯބެލުމަށް އެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގެ މަސައްކަތް
ހން ެ
މށް ބުނާ ހަމަނުޖެހުމުގައި ފުލު ު
ފުލުހުންނާ ދެމެދު ހިނގިކަ ަ
ކުރިއަށް ގެންދެވުނު.



މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލަރުންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތީން އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް ،މި އަތޮޅުގައި
ދ
ގތާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު .އަ ި
ޚދުމަތްދެވެމުން ދާ ޮ
ފލުހުންގެ ި
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ފުލުހުންގެ ސްޓޭޝަންތަކާއިު ،
މތު އެރުވުނު.
ނށް މަޢުލޫ ާ
ހގޮތުން އެ ބޭފުޅުން ަ
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެ ޭ
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1.3.1

އއ .ރަސްދޫއާއި ހިމަންދޫއަށް ކުރެވުނު ދަތުރު

ދަތުރުކުރެވުނު ތާރީޚު15/06/11-14/06/11 :
ޞދުތައް:
ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު މަޤް ަ


އއ .ރަސްދޫއާއި ހިމަންދޫގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު.



މި  1ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ހިތްހަމަޖެހުން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި ފުލުހުންގެ އޮކިއުޕޭޝަނަލް
ސްޓްރެސް ހުރި މިންވަރު ދަނެގަތުމުގެ ގޮތުން  1ސަރވޭ ކުރެވުނު.



ވނު.
ޝނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެ ު
ދލުކޮށް ކޮމި ަ
އއ .ރަސްދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާ ބައް ަ

1.3.3

ކ .ކާށިދޫއަށް ކުރެވުނު ދަތުރު

ދަތުރުކުރެވުނު ތާރީޚު22/06/11-21/06/11 :
ޞދުތައް:
ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު މަޤް ަ


ކ .ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު.



ލމާތު ދެވުނު.
ބއްދަލުކޮށް ކޮމިޝަނާ ބެހޭ މަޢު ޫ
ކ .ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާ ަ



ނނާ ބައްދަލުކޮށް ކޮމިޝަނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެރުވުނު.
ކ .ކާށިދޫގެ ކައުންސިލަރުންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތީން އެބޭފުޅު ް

1.3.4

އދ .މަހިބަދޫއާއި މާމިގިއްޔަށް ކުރެވުނު ދަތުރު

ދަތުރުކުރެވުނު ތާރީޚު27/06/11-26/06/11 :
ޞދުތައް:
ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު މަޤް ަ


އދ .މަހިބަދޫއާއި މާމިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު.



ތން މަޢުލޫމާތު ދެވުނު.
އދަލުކޮށް މި ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ގޮ ު
އދ .މަހިބަދޫ އަދި މާމިގިލީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނާ ބަ ް



ލހުންގެ އޮކިއުޕޭޝަނަލް
ހން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި ފު ު
މި  1ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ހިތްހަމަޖެ ު
ސްޓްރެސް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  1ސަރވޭ ކުރެވުނު.



ނ އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް މި ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން
މަހިބަދޫ އަދި މާމިގިލީ ކައުންސިލަރުންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތީ ް
މަޢުލޫމާތު އެރުވުނު.

1.3.5

ލ .ފޮނަދޫ ،ގަން އަދި އިސްދޫއަށް ކުރެވުނު

ދަތުރުކުރެވުނު ތާރީޚު6/07/11-3/07/11 :
ޞދުތައް:
ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު މަޤް ަ


ލ .ފޮނަދޫ ،ގަން ،އަދި އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު.



ލ
ށއި ފުލުހުންގެ އޮކިއުޕޭޝަނަ ް
ހން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަ ާ
ލ .އަތޮޅުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ހިތްހަމަޖެ ު
ސްޓްރެސް ހުރިމިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  1ސަރވޭ ކުރެވުނު.



ހ މަޢުލޫމާތު ދެވުނު.
ޝނާ ބެ ޭ
ލ .ގަން އަދި އިސްދޫގައި ޢާންމުންނާ ބައްދަލުކޮށް ކޮމި ަ



ލ .ގަން އަދި މާވަށުގައި  3މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީގްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު.
އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
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މތު ދެވުނު.
ލ .ފޮނަދޫ ،ގަން އަދި އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނަށް ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫ ާ

1.3.6

ރ
ވ .ފެލިދޫއަށް ކުރެވުނު ދަތު ު

ދަތުރުކުރެވުނު ތާރީޚު22/07/11 :
ޞދުތައް:
ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު މަޤް ަ


ވ .ފެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު.



މތު ދެވުނު.
މސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫ ާ
މި ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ ަ



ހންގެ
ދނެގަތުމަށާއި ފުލު ު
ފެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ހިތްހަމަޖެހުން ހުރި މިންވަރު ެ
އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސްޓްރެސް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  1ސަރވޭ ކުރެވުނު.

1.3.1

ކ .ހިންމަފުއްޓާއި ތުލުސްދޫއަށް ކުރެވުނު ދަތުރު

ދަތުރުކުރެވުނު ތާރީޚު25/07/11 :
ޞދުތައް:
ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު މަޤް ަ


ކ .ހިންމަފުއްޓާއި ތުލުސްދޫގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު.



މި  1ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ހިތްހަމަޖެހުން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި ފުލުހުންގެ އޮކިއުޕޭޝަނަލް
ސްޓްރެސް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  1ސަރވޭ ކުރެވުނު.



ވނު.
މފުށީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެ ު
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކ .ތުލުސްދޫ އަދި ހިން ަ

1.3.2

ކ .މާފުއްޓާއި ގުރައިދޫއަށް ކުރެވުނު ދަތުރު

ދަތުރުކުރެވުނު ތާރީޚު29/09/11-25/09/11 :
ޞދުތައް:
ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު މަޤް ަ


ކ ގުރައިދޫ އަދި މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު.



ލހުންގެ އޮކިއުޕޭޝަނަލް
ހން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި ފު ު
މި  1ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ހިތްހަމަޖެ ު
ސްޓްރެސް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  1ސަރވޭ ކުރެވުނު.

1.3.2

އދި ޏ .ފުވައްމުލަކަށް ކުރެވުނު ދަތުރު
ސ .ހިތަދޫ ،ގަން ،ހުޅުމީދޫަ ،

ދަތުރުކުރެވުނު ތާރީޚު30/09/11-25/09/11 :
ޞދުތައް:
ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު މަޤް ަ


ސ .ހިތަދޫ ،ގަން އަދި ހުޅުމީދޫ ،ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު.



ޏ .ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު.



ހންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ސ .ހިތަދޫ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލް/ޕޮލިސް އެކަޑަމީގައި އަލަށް ތަމްރީނުވާ ފުލު ު
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ހިންގުނު.

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން



ލންތެރިކުރުވުމުގެ
ސ .ހިތަދޫ ،ހުޅުމީދޫ ،އަދި ޏ .ފުވައްމުލަކުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނަށް ހޭ ު
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު.




ރވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު.
ލންތެރިކު ު
ސ .ހިތަދޫ އަދި ޏ ފުވައްމުލަކުގައި ޢާންމުންނަށް ހޭ ު
އ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ސ .ހިތަދޫ އަދި ޏ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެ ް

ފުވައްމުލަކުގައި ތަޙްޤީޤުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ގެންދެވުނު.


ސ .ހިތަދޫ ،ހުޅުމީދޫ ،ގަން ،އަދި ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ހިތްހަމަޖެހުން
ތން  1ސަރވޭ ކުރެވުނު.
ލހުންގެ އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސްޓްރެސް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮ ު
ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި ފު ު

 1.3.21ދ .ކުޑަހުވަދޫއާއި ފ .ނިލަންދޫއަށް ކުރެވުނު ދަތުރު
ދަތުރުކުރެވުނު ތާރީޚު6/10/11-4/10/11 :
ޞދުތައް:
ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު މަޤް ަ


ނއި ދ .ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު.
ފ .ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަ ާ



ލންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު.
މި  1ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނަށް ހޭ ު



ނ
ފ .ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ދ .ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ހިތްހަމަޖެހު ް
ތން  1ސަރވޭ ކުރެވުނު.
ލހުންގެ އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސްޓްރެސް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮ ު
ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި ފު ު



ނދެވުނު.
އސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤުގެ މަސައްކަތް ފ .ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެ ް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަ ް

 1.3.22ނ .މަނަދޫއާއި ވެލިދޫ ،އަދި ޅ .ހިންނަވަރާއި ނައިފަރަށް ކުރެވުނު ދަތުރު
ދަތުރުކުރެވުނު ތާރީޚު12/10/11-08/10/11 :
ޞދުތައް:
ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު މަޤް ަ


ނ .މަނަދޫއާއި ވެލިދޫގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު.



ޅ .ހިންނަވަރާއި ނައިފަރުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު.



ރވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު.
ލންތެރިކު ު
މި  4ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ހޭ ު



ދ ޅ .ނައިފަރުގައި ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު.
ނ .މަނަދޫ ،ޅ .ހިންނަވަރު އަ ި



ނނަވަރު ،އަދި ޅ ނައިފަރުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ
ނ .މަނަދޫ ،ނ.ވެލިދޫ ،ޅ .ހި ް
ޝނަލް ސްޓްރެސް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން 1
ނގަތުމަށާއި ފުލުހުންގެ އޮކިއުޕޭ ަ
ހިތްހަމަޖެހުން ހުރިމިންވަރު ދެ ެ
ސަރވޭކުރެވުނު.

ފށި ،އަދި ގުރައިދޫއަށް ކުރެވުނު ދަތުރު
ލ ު
 1.3.21ތ .ވޭމަންޑޫ ،ތިމަރަފުށި ،ވި ު
ދަތުރުކުރެވުނު ތާރީޚު20/10/11-18/10/11 :
ޞދުތައް:
ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު މަޤް ަ


ތ .ވޭމަންޑޫއާއި ވިލުފުށީގައި ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
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ދ އަދި ވިލުފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު.
ތ .ތިމަރަފުށި ،ވޭމަންޑޫ ،ގުރައި ޫ



ލހުންގެ
ނވަރު ދެނެގަތުމަށާއި ފު ު
ނގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ހިތްހަމަޖެހުން ހުރި މި ް
މި  4ރަށުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަ ު
އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސްޓްރެސް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  1ސަރވޭ ކުރެވުނު.



އސަލައަކާ ގުޅިގެން ތ .ތިމަރަފުށީގައި ތަޙްޤީޤްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަ ް



ބދެވޭ
ނނަށް ލި ި
ރތުން ޢާންމު ް
ފލުހުންގެ ފަ ާ
އދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތީން އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް ު
ތ .ވިލުފުށީ ކައުންސިލަރުންގެ ެ
ރވުނު.
ޚިދުމަތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކު ެ

ނމާދޫއަށް ކުރެވުނު ދަތުރު
 1.3.23ހއ .އިހަވަންދޫ އަދި ހދ .ހަ ި
ދަތުރުކުރެވުނު ތާރީޚު01/11/11-30/10/11 :
ޞދުތައް:
ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު މަޤް ަ


މދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިސްޕެކްޓްކުރެވުނު.
ހދ .އިހަވަންދޫއާއި ހއ .ހަނި ާ



ހލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު.
މި ދެ ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ޭ



ހލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު.
ހއ .އިހަވަންދޫގައި ޢާންމުން ޭ



ހންގެ އޮކިއުޕޭޝަނަލް
ދނެގަތުމަށާއި ،ފުލު ު
ހން ހުރި މިންވަރު ެ
ޖ ު
ގ ހިތްހަމަ ެ
ރ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ެ
މި ދެ ރަށުގައި މަސައްކަތް ކު ާ
ސްޓްރެސް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  1ސަރވޭ ކުރެވުނު



އރަށުގައި ފުލުހުނެގެ ފަރާތުން
ކށް ެ
ނ ބައްދަލު ޮ
ނ އެ ބޭފުޅުން ާ
ނސިލްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތީ ް
އ ް
ހއ .އިހަވަންދޫގައި ރަށު ކަ ު
ބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު.
ލބިދެވޭ ޚިދުމަތާ ެ
ޢާންމުންނަށް ި



މއްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހދ .ހަނިމާދޫ އަދި ހއ .އިހަވަންދޫގައި ތަޙްޤީޤްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަ 1
ގެންދެވުނެވެ.

ރ
 1.3.24ބ .ތުޅާދޫއާއި އޭދަފުށި ،އަދި ރ .އުނގޫފާރާއި ދުވާފަރާއި އަލިފުއްޓަށް ކުރެވުނު ދަތު ު
ދަތުރުކުރެވުނު ތާރީޚު8/12/11-3/12/11 :
ޞދުތައް:
ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު މަޤް ަ


ބ .ތުޅާދޫ ،ބ .އޭދަފުށި ،ރ .ދުވާފަރު ،ރ.އުނގޫފާރު އަދި ރ .އަލިފުށީގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު.



ހލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު.
މި  5ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ޭ



ރކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު.
ލންތެ ި
ބ.ތުޅާދޫ ،ރ .ދުވާފަރު އަދި ރ .އަލިފުށީގައި ޢާންމުން ހޭ ު



ފލުހުންގެ އޮކިއުޕޭޝަނަލް
ހން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއިު ،
މި  5ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ހިތްހަމަޖެ ު
ސްޓްރެސް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  1ސަރވޭ ކުރެވުނު.

ގލި އަދި ކޮލަމާފުށި
 1.3.25ގދ .ތިނަދޫ  /ރަތަފަންދޫ  /ފަރެސްމާތޮޑާ  /ގައްދޫ ،އަދި ގއ .ގެމަނަފުށި  /ދާންދޫ  /ވިލިނ ި
ދަތުރުކުރެވުނު ތާރީޚު20/12/11-12/12/11 :
ޞދުތައް:
ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު މަޤް ަ



ނތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު.
މި  2ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ހޭލު ް



ށ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު.
ގދ .ތިނަދޫ ،ގދ .ގައްދޫ އަދި ގއ .ވިލިނގިލީގެ ރައްޔިތުންނަ ް
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މި  2ރަށުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނު.



ނލް
ރ ދެނެގަތުމަށާއި އޮކިއުޕޭޝަ ަ
ނ ހުރި މިންވަ ު
ގ ހިތްހަމަޖެހު ް
މސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ެ
 2ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ަ
ސްޓްރެސް ހުރިމިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  1ސަރވޭ ކުރެވުނު.



އ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ގދ .ތިނަދޫ ،ގދ .ގައްދޫ އަދި ގއ .ވިލިނގިލީގައި ތަޙުޤީޤުގެ
ނދާ ބައެ ް
ކޮމިޝަނުން ބަލަމު ް
މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

 1.3.26ހއ .ހޯރަފުށި  /އިހަވަންދޫ ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ،ށ .މިލަންދޫ  /ފުނަދޫ އަދި ކަނޑިތީމަށް ކުރެވުނު ދަތުރު
ދަތުރުކުރެވުނު ތާރީޚު05/01/12-29/12/11 :
ޞދުތައް:
ދަތުރުން ޙާޞިލްކުރެވުނު މަޤް ަ


މި  6ރަށުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު.



ނތެރިކުރުވުމެ ޕްރޮގަރާމް ހިންގުނު.
ލ ް
މި  6ރަށުގެ ފުލުހުންނަށް ހޭ ު



ނދޫ ،ހއ.ހޯރަފުށި އަދި ހއ.ދިއްދޫގައި ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު.
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ،ށ.ފު ަ



ލ
ރ ދެނެގަތުމަށާއި އޮކިއުޕޭޝަނަ ް
ހން ހުރި މިންވަ ު
ފގެ ހިތްހަމަޖެ ު
މސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ ވަޒީ ާ
މި  6ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ަ
ސްޓްރެސް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  1ސަރވޭ ކުރެވުނު.



އފުއްޓާއި ،ހދ .ހަނިމާދޫގައި
އއް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހއ .ހޯރަފުއްޓާއި ހދ .ކުޅުއްދު ް
ށހެޅިފައިވާ ބަ ެ
ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
ތަޙުޤީޤުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

1.4

އަތޮޅުތަކުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް ކުރި ދަތުރުތަކުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންކަން:
އަތޮޅުތަކުގެ

ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަންތަކުގެ

ތެރެއިން

ޖނަލް
ރީ ަ

ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަންތަކާއި

ކސްޓޯޑިއަލް
ަ

ސެންޓަރުތައް

ޤާއިމުކުރެވިފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ފަރުމާކޮށްގެން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތްތަކެއްގައެވެ .ނަމަވެސް ރީޖަނަލް ޕޮލިސް
ނގެ
މރާތްތަކާއި ،އަމިއްލަ މީސްމީހު ް
ތނަކީ ރައްޔިތުންގެ ޢި ާ
ގނަ ތަން ަ
ހރި ސްޓޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ި
ސްޓޭޝަންތައް ފިޔަވައި ދެން ު
ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ތަންތަންނެވެ .އަދި އެ ތަންތަނަކީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި
ކ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ހުރި
ތންކަމުގައި ނުވާތި ،އެތަންތަނަ ީ
ފަރުމާކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ތަން ަ
ނންކަން ފާހަގަކުރަން ޖެހެއެވެ.
ތަންތަން ޫ
މިފަދަ ޢިމާރާތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ ވަޒިފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވަޖިބުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރެވޭނެ ފަދަ
ކރާ
ނ ސްޓޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތް ު
ނވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ ގި ަ
ނ ފާހަގަކުރެވު ެ
ލބިދެވިފައިނުވާކަ ް
ނށް ި
ފލުހުން ަ
ވަޞީލަތްތަކެއް ު
މ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ
ފުލުހުންގެ ޢަދަދު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޢާއް ު
ހންގެ ފަރާތުން އެނގިފައިވެއެވެ.
ޚިދްމަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާނުކުރެވޭކަން ފުލު ު
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ނށް ލިބިދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ
ތތައް ފުލުހުން ަ
މި ގޮތުން ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާނޭ ވަޞިލަ ް
ފއި
ދގު މުއްދަތަކަށް ގްރައުންޑްކޮށް ަ
ނހެދި ި
ު
ފހަރު ހަލާކުވެގެން،
ތރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ލޯންޗް ަ
ފ ު
ތެރޭގައި ފުލުހުން ދަތުރު ަ
ނނަކަމާއި،
ބަހައްޓަންޖެހުމާއި ،ލޯންޗް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ދަތުރުކުރަންޖެހޭ އިރު ވަގުތުން ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނުހު ް
އސާ
ސ އެފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފަ ި
ނށް ކޮށްދީފައި ހުންނަ ދަތުރުތަކަށްވެ ް
އަދި ކްރެޑިޓް އުޞޫލުން ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ފުލުހުން ަ
ކން ފުލުހުން ފާހަގަކުރިއެވެ .މީގެ
ލިބުމުގައި ދަތިތައް ހުރުމާއެކު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންވެސް ފުލުހުންނަށް ދަތުރުދޭން ފަސްޖެހޭ ަ
އިތުރުން ބައެއް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތު މީހުންވެސް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ސަރަޙައްދު ފުލުހުން
ނ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް ވަގުތު
ގތު ް
ލހުންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބުގެ ޮ
ޓންޖެހުމުގެ ސަބަބުންވެސް ،ފު ު
އަމިއްލައަށް ސާފުކޮށް ބަލަހައް ަ
ހގަކުރެވުނެވެ.
ލިބުމުގައި ދަތިވާ ކަމެއްކަން ފާ ަ
އ
ދލުވުންތަކުގަ ި
ލންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނާ އެކު ބޭއްވުނު ބައް ަ
ގނު ހޭ ު
މި ދަތުރުތަކުގައި ހިން ު
ނށް
ފލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުން ަ
މކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ު
ޑށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި ކަ ަ
ޢާންމު ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮ ަ
ބޑެތި
ށ ޮ
ހންނަ ް
ބން ފުލު ު
ނތުމުގެ ސަބަ ު
ލބިދެވިފައި ެ
ވޞީލަތްތައްވެސް ި
ށ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަސާސީ ަ
ހންނަ ް
ށޓަ ކައި ފުލު ު
ލިބިދިނުމަ ް
ހނު
ނ ަ
ފންނަކަމީ އެކަމާ ރައްޔިތުން ު
ޗށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވޭތަން ެ
ފލުހުންގެ މައް ަ
ދ ބައެއް ފަހަރު ު
ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމެވެ .އަ ި
ގއި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.
ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްގެ ގޮތު ަ
ތކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މައި
އ ސްޓޭޝަންތަކުގެ މަސައްކަތް ަ
ލބުނު ގޮތުގަ ި
ތކުން މަޢުލޫމާތު ި
އަތޮޅުތަކުގެ ބައެއް ސްޓޭޝަން ަ
ފއިސާ
ބނުންވާ ަ
އިދާރާއިން ދޭންވާ ސަމާލުކަމާއި އެއްބާރުލުން ގިނަ ސްޓޭޝަންތަކަށް ލިބިފައި ނުވެއެވެ .މިގޮތުންސްޓޭޝަންތަކަށް ޭ
މސައްކަތަށް
ނތުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ ަ
ލިބުމުގެ ދަތިކަމާ އަދި ބައެއްރަށްރަށުގައި އަންހެން ފުލުހުން ެ

ދަތިވާ ކަންތައްތަކެއް

ކ
ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ގިނަ ދަތިތަކާއެކުވެސް އަތޮޅުތަކުގެ ސްޓޭޝަންތަކުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަ ާ
ވކަން
ފލުހުންގެ ޖީބުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދާފައި ާ
ބނުންވާނޭ ސާމާނު ު
ނތަކަށް ޭ
މގެ މަތީން ސްޓޭޝަ ް
ފުލުހުންގެ އަމިއްލަ އިސްނެގު ު
ލހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ފުލުހުންގެ އަމިއްލަ
ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްތައް ބެ ެ
ނ ހަދާފައިވެއެވެ.
މަސައްކަތުން ގަރާޖްފަދަ ތައްތަ ް
ގ ޖީބުން ޚަރަދުކޮށްގެން ގިނަ
ލސްވުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުން ެ
ށ ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބުން ަ
މީގެ އިތުރުން ސްޓޭޝަންތަކަ ް
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ކ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ގިނަ ސްޓޭޝަންތަކުން ާ
މަސައްކަތްތަކާއި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމުގައި ވަކި ވަ ި

 1.5އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް
މި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  25މުވައްޒަފަކު
ވެއްދިފައިވެއެވެ.

މީގެ

މައިކްރޯ

އިތުރުން

ސޮފްޓް

އެކްސެލްއަށް

މުވައްޒަފުން

އަހުލުވެރި

ކުރުވުމުގެ

ގޮތުން،

އސިސްޔޫސިންގއެޑްވާންސްއެމް.އެސްއެކްސެލް' ޓްރެއިނިންޕްރޮގްރާމްގައި
ފޯކަސްއެޑިއުކޭޝަންސެންޓަރުގެފަރާތުންހިންގާ 'ބިޒްނަސްއެނެލަ ި
 3މުވައްޒަފަކު ބައިވެރި ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

 1.5.2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން/މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުވިފައިވާ ޓްރެއިނިންގ/ވަރކްޝޮޕް
 މޯލްޑިވިއަން

ޑިމޮކްރަސީ

ރިސޮލިއުޝަން"

ނެޓްވަރކް

ވޯކްޝޮޕްގައި

(އެމް.ޑީ.އެން)ގެ

އެޑްމިން

އޮފިސަރ،

ތން
ފަރާ ު
ޒުހާނާ

1122

އަބްދުﷲ

މާރޗް
އާއި

31-12އަށް

އެޑްމިން

ބޭއްވި

ޓ
"ކޮންފްލިކް ް

އޮފިސަރ ،އަޙުމަދު

އަނީސް

ބައިވެރިކުރެވުނު.
 ކޮމަންވެލްތް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިނިޝިއޭޓިވް (ސީ.އެޗް.އާރ.އައި) އާއި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކް (އެމް.ޑީ.އެން)
ތ ސަރީރާ ޢަލީ
ބއްދަލުވުމެއްގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ،ފާޠިމަ ު
ގުޅިގެން  1122ސެޕްޓެމްބަރ  15ގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ަ
ޝަރީފް ބައިވެރިކުރެވުނު.
ފރާތުން 1122ސެޕްޓެމްބަރ 2ގައި ބޭއްވި "އަންޑަސްޓޭންޑިންގ
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ަ
މައި ޖޮބް" ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް ،މުޙައްމަދު ޢަލީ ބައިވެރިކުރެވުނު.
ގ ފަރާތުން  1122ސެޕްޓެމްބަރ  22އިން  25އަށް ބޭއްވި
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ެ
"ހިއުމަން

ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް" ތަމްރީން

ޕްރޮގްރާމުގައި ސީނިއަރ.ހިއުމަން.ރިސޯސް އޮފިސަރ ،ޝުހުދާ

ރަޝީދު

ބައިވެރިކުރެވުނު.
ނފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެން.ސީ.އައި.ޓީ) ގެފަރާތުން
 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އި ް
"ޔޫސިން

މައިކްރޯސޮފްޓް

 ،"1121ޓްރެއިނިން

ޕްރޮގްރާމެއްގައި

ސީނިއަރ

 1122އޮގަސްޓް  2،1ގައި ބޭއްވި
އައި.ޓީ.ޓެކްނީޝަން،

މުޙައްމަދު

ޢަލީ

ބައިވެރިކުރެވުނު.
ފރާތުން  1122އޮކްޓޯބަރ  26އިން  11އަށް ބޭއްވި "އޮފީސް
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ަ
ދިވެހި" ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމުގައި ސީނިއަރ އައި.ޓީ.ޓެކްނީޝަން ،މުޙައްމަދު ޢަލީ ބައިވެރިކުރެވުނު.
 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެން.ސީ.އައި.ޓީ) ގެފަރާތުން

 1122ޑިސެމްބަރ 23ގައި ބޭއްވި

"އިންސްކޭޕް" ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމުގައި ސީނިއަރ އައި.ޓީ.ޓެކްނީޝަން ،މުޙައްމަދު ޢަލީއާއި އައި.ޓީ.ޓެކްނީޝަން ،އަފްރާސީމް
އިބްރާހިމް ބައިވެރިކުރެވުނު.
 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެން.ސީ.އައި.ޓީ) ގެފަރާތުން

 1122އޮގަސްޓް  3ގައި ބޭއްވި

"ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ އެންހޭންސްމަންޓް ފޮރ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ގަވަރނަންސް" ސެޝަންގައި ސީނިއަރ އައި.ޓީ.ޓެކްނީޝަން،
މުޙައްމަދު ޢަލީ އާއި އައި.ޓީ.ޓެކްނީޝަން އަފްރާސީމް އިބްރާހިމް ބައިވެރިކުރެވުނު.
ނ  24ގައި ބޭއްވި އޯޕަންސޯސް
އއި.ޓީ) ގެފަރާތުން  1122ޖޫ ް
ފމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެން.ސީަ .
 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިން ޮ
ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ އިންޓްރޮޑަކްޓަރީ ސެޝަންގައި އެޑްމިން އޮފިސަރ ،ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ ބައިވެރިކުރެވުނު.
ޖ (އެން.ސީ.އައި.ޓީ) ގެފަރާތުން
ނފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮ ީ
އ ް
 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ި

 1122ފެބްރުއަރީ  11ގައި ބޭއްވި

މރީނުގައި ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ
ބނުންކުރާނެގޮތުގެ ތަ ް
ޖމަންޓް ސިސްޓަމްގެ އައު ވަރޝަން ޭ
އ-ލެޓަރ މެނޭ ް
ގަވަރމަންޓް ީ
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރެވުނު.
 މި ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމުގެ ގޮތުން
އމަން ރައިޓްސް" ޓްރޭނިންގގައި
މޝަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ބޭސިކް ހި ު
ކޓޫބަރ  14އަށް ކޮ ި
 1122އޯގަސްޓް  21އިން އޮ ް
ކޮމިޝަނުގެ  23މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކުރެވުނު.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ގއި ހިމެނޭ އެކިއެކި ޙައްޤުތަކާއި،
ބބު އަދި މި ބާބު ަ
ސސީގެ ،އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ާ
ޤނޫނު އަ ާ
މި ޓްރެއިނިންގައި ާ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ " މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާޙަދާ" ގެ އިތުރުން އިންސާނީ
ނށް ދެވުނު .މި ތަމްރީނަށް ފަހު
ހ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުން ަ
ކބެ ޭ
ޙައްޤުތަކުގެ ޢާއްމު ޤާރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާތަ ާ
ގ ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
ޕއިންޓެއްގެ ގޮތުން ،ކޮމިޝަނު ެ
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ފޯކަލް ޮ
އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރުކުސާނާގެ ނަން ފާސްކުރެވި މި މުވައްޒަފާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު.
 1.6ފުލުހުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް:
 1122ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންގެ އިސް ވެރިންނާއެކު  21ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މައިގަނޑު
ނނެވެ .އަދި
ހ ގޮތު ް
ނ ދެ މުއައްސަސާގެ ދެމެދުގައި ހަމަޖައްސަން ހުރި ކަންކަމާ ބެ ޭ
ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ އިދާރީ ގޮތު ް
ހ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ
މީގެ އިތުރުން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަކިވަކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެ ޭ
ބައްދަލުވުންތަކާއި ،ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިއަ ބައެއް ތަޙުޤީޤުތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައްވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
 1.6.2އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރުތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށާއި އިދާރީކަންކަން ވިލަރެސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.
 1122ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންސްޕެކްޝަން ދަތުރުތަކުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކުގެ ޗެކްލިސްޓެއް
ނތެރިކުރުވުމުގެ
މށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޭލު ް
އހަރު ކޮމިޝަނުން ހިންގު ަ
ވރާކުރުމަށާއި 1122 ،ވަނަ ަ
އެކުލަވާލުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝް ަ
ޕްރޮގްރާމާގުޅޭ

ގޮތުން

މަޝްވަރާކުރުމަށް

ފުލުހުންނާއެކު

އދަލުވުމެއް
ބަ ް

ބޭއްވުނެވެ.

މީގެ

އިތުރުން

ކޮމިޝަނަށް

ނ
ހ ް
ފުލު ު

ގން
ގ އެން ު
ށ ހާޟިރުވުމަށް އަން ާ
ނ ް
ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލާމެދުވެސް މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެކެވުނެވެ .ކޮމިޝަ ަ
މގައި
ހޅުނެވެ .ނަމަވެސް މިބައްދަލުވު ު
ނށް ސީދާ ފޮނުވުމާއި އޭގެ ކޮޕީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުމަށް ހުށަ ެ
ފުލުހުން ަ
ޓންޓް
ނ މިބައްދަލުވުމުގައި އެސިސް ެ
ވ ު
ނނާއެކު ބޭއް ު
ނ ދުވަހު ފުލުހު ް
ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެއްނޭޅޭއެވެ 1122 .ޖެނުއަރީ  13ވަ ަ
ޝންގެ  5މެންބަރުންނާއި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެއްގެއިތުރުން  1ފުލުހުންނާއި ކޮމި ަ
1.6.1
ޕޮލިސް

ބއްދަލުވުން.
މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑްސްއާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށާއި އިދާރީކަންކަން ވިލަރެސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ަ
ސްޓޭޝަންތަކާއި

ކަސްޓޯޑިއަލް

ސެންޓަރުތައް

ހުންނަންޖެހޭ

މިނިމަމްސްޓޭންޑަރޑްސް

ކަނޑައެޅުމާގުޅޭގޮތުން

ދލުވުމާ މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށާއި ބައެއް އިދާރީ ކަންކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 1122
ނންވާމަސައްކަތު ބައް ަ
ބާއްވަންބޭ ު
އޭޕްރިލް  14ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.
ލގަލް ޑިޕާޓްމަންޓުން ގުޅޭނެ ބޭފުޅެއްގެ ކޮންޓެކްޓް ހޯދުމާއި ވަކިވަކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ހެޑުންނާ
މިބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުންގެ ީ
ލސްވާ
ހޒިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚް ދާފަހުން ޖަވާބު އައުމާއި ޖަވާބު ނުލިބި ަ
ޝނަށް ހާޒިރުކުރަން އެންގުމުން ާ
ބައްދަލުކުރުމާއި ފުލުހުން ކޮމި ަ
ސިޓީގެ ކަންތައްތަކާއި މިނިސްޓަރަށް އަރުވާ ލަފާގެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އެސިސްޓެންޓް
ޝނުގެ  4މެންބަރުންނާއި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލ ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެއްގެ އިތުރުން  1ފުލުހުންނާއި ކޮމި ަ
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1.6.3

ފުލުހުންގެ ރީޖިނަލް ކޮމާންޑާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

ފުލުހުންގެ އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާގެތެރެއިން ،ރީޖިނަލް ކޮމާންޑްގެ އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް،
ޅވާ
ނޑުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފު ު
ލމާތު ދިނުމަށާއި ރީޖަނަލް ކޮމާ ް
ނނަށް މަޢު ޫ
އެފަރާތުން މެންބަރު ް
ކަމެއް އޮތްނަމަ ސާފުކުރެއްވުމަށް  1122އޭޕްރިލް  11ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.
ނނާއި ޑިރެކްޓަރ
ޝންގެ  4މެންބަރު ް
ހންނާއި ކޮމި ަ
މިބައްދަލުވުމުގައި އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެއްގެ އިތުރުން  2ފުލު ު
ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
ދލުވުން.
 1.6.4ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓާއެކު ބޭއްވި ބައް ަ
ތރެއިން ،ޓްރެފިކް ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް
ތކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާގެ ެ
ޓ ަ
ފުލުހުންގެ އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަން ް
ރން
ލސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ދެ މޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން މެންބަ ު
ޢލޫމާތު ދިނުމަށާއި ޓްރެފިކް ޕޮ ި
ނނަށް މަ ު
އެފަރާތުން މެންބަރު ް
ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް އޮތްނަމަ ސާފުކުރެއްވުމަށް  1122އޭޕްރިލް  21ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނުވެ.
އތުރުން މިކޮމިޝަންގެ  3އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
އ ކޮމިޝަންގެ  3މެންބަރުންގެ ި
މިބައްދަލުވުމުގައި  4ފުލުހުންނާ ި
ވން.
 1.6.5ފުލުހުންގެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ު
ލސިލާގެތެރެއިން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކަސްޓޯޑިއަލް
ފުލުހުންގެ އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ސި ް
ނށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ދޭ
ނ ަ
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެފަރާތުން މެންބަރު ް
ވހު
ކމެއް އޮތްނަމަ ސާފުކުރެއްވުމަށް  1122އޭޕްރިލް  15ވަނަ ދު ަ
ނ ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ަ
މންބަރު ް
މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ެ
ބއްދަލުވުމުގައި
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މި ަ

ނގެ އިތުރުން
ރ ް
ނއި ކޮމިޝަންގެ  3މެންބަ ު
ނ ާ
 3ފުލުހު ް

ގ 1
މިކޮމިޝަން ެ

އވިއެވެ.
އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ބައިވެރިވެލެ ް

1.6.6

ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯރގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

ފުލުހުންގެ އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާގެތެރެއިން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސީރިއަސް އެންޑް
ނޑް
ލމާތު ދިނުމަށާއި ސީރިއަސް އެ ް
ށ މަޢު ޫ
ނބަރުންނަ ް
ދލުކޮށް އެފަރާތުން މެ ް
އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފިސަރުންނާ ބައް ަ
އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް އޮތްނަމަ
އ ބޭއްވުނެވެ.
ސާފުކުރެއްވުމަށް  1122އޭޕްރިލް  16ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެ ް
އދި
ނބަރުން ަ
ލހުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ  4މެ ް
ޓ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެއްގެ އިތުރުން  3ފު ު
މިބައްދަލުވުމުގައި އެސިސްޓެން ް
ކޮމިޝަނުގެ  1އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
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ވން.
ޑ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ު
 1.6.1ފުލުހުންގެ ފެމިލީ އެން ް
ފުލުހުންގެ އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާގެތެރެއިން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް
ލ އެންޑް ޗައިލްޑް
ތ ދިނުމަށާއި ފެމި ީ
ށ މަޢުލޫމާ ު
ނބަރުންނަ ް
ށ އެފަރާތުން މެ ް
އފިސަރުންނާ ބައްދަލުކޮ ް
ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޮ
ނފުޅުވާ ކަމެއް އޮތްނަމަ
ވން ބޭނު ް
ޅގެން މެންބަރުން ސާފުކުރައް ަ
ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ ގު ި
ގ 3
ލހުންގެ  3ބޭފުޅަކާއި ކޮމިޝަނު ެ
ބއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ފު ު
ސާފުކުރެއްވުމަށް  1122މައި  13ވަނަ ދުވަހު ބައަދަލުވުމެއް ޭ
ވރިވެލެއްވިއެވެ.
ނގެ  3އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ބައި ެ
މެންބަރުންގެ އިތުރުން ކޮމިޝަ ު
 1.6.2ފުލުހުންގެ ޕްރޮޕަޓީ އެންޑް ކޮމާޝަލް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.
ޓތަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާގެތެރެއިން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޕްރޮޕަޓީ އެންޑް
ފުލުހުންގެ އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަން ް
ނޑް
ޢލޫމާތު ދިނުމަށާއި ޕްރޮޕަޓީ އެ ް
ރންނަށް މަ ު
ކޮމާޝަލް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެފަރާތުން މެންބަ ު
ނމަ
ނފުޅުވާ ކަމެއް އޮތް ަ
ގޅިގެން މެންބަރުން ސާފުކުރައްވަން ބޭނު ް
ކޮމާޝަލް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ ު
ބއްވުނެވެ.
ސާފުކުރެއްވުމަށް  1122މެއި  21ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ޭ
ނއި
އ ކޮމިޝަނުގެ  3މެންބަރުން ާ
މިބައްދަލުވުމުގައި ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އެއްގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ  1ބޭފުޅަކާ ި
ކޮމިޝަނުގެ  3އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
ލވުން.
 1.6.2ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓާއެކު ބޭއްވި ބައްދަ ު
ފުލުހުންގެ އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާގެތެރެއިން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޝަން
ނ ދޭ
ށ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓްގެ ފަރާތު ް
ނބަރުންނަ ް
ލކޮށް އެފަރާތުން މެ ް
ޔުނިޓްގެ އޮފިސަރުންނާ ބައްދަ ު
ނ ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް އޮތްނަމަ ސާފުކުރެއްވުމަށް  1122މެއި  21ވަނަ ދުވަހު
މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން މެންބަރު ް
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.
އ
ނ ި
މންބަރުން ާ
ހންގެ  1ބޭފުޅަކާއި ކޮމިޝަނުގެ ެ 4
މިބައްދަލުވުމުގައި ސަބްއިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އެއްގެ އިތުރުން ފުލު ު
ކޮމިޝަނުގެ  3އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

ވން.
 1.6.21ފުލުހުންގެ ކެޕިޓަލް ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ު
ލގެތެރެއިން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކެޕިޓަލް ޕޮލިސް
ޓތަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސި ާ
ފުލުހުންގެ އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަން ް
ލ ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން
ނށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ކެޕިޓަ ް
ނ ަ
ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެފަރާތުން މެންބަރު ް
ވ ކަމެއް އޮތްނަމަ ސާފުކުރެއްވުމަށް  1122މެއި  14ވަނަ ދުވަހު
ރން ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ާ
ދޭ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން މެންބަ ު
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.
އ
މިބައްދަލުވުމުގައި ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އެއްގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ  1ބޭފުޅާކާއި ކޮމިޝަނުގެ  4މެންނބަރުންނާ ި
ކޮމިޝަނުގެ  3އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
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ވން.
 1.6.22ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސްގެ އޮފިސަރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ު
ފުލުހުންގެ އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާގެތެރެއިން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސްޕެޝަލިސްޓް
ށއި ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސްގެ
ތ ދިނުމަ ާ
ށ މަޢުލޫމާ ު
ނބަރުންނަ ް
މ ް
ށ އެފަރާތުން ެ
އޮޕަރޭޝަންސްގެ އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކޮ ް
ފަރާތުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް އޮތްނަމަ ސާފުކުރެއްވުމަށް  1122ޖޫން  11ވަނަ
ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.
ނނާއި
ކއި ކޮމިޝަނުގެ  3މެންބަރު ް
މިބައްދަލުވުމުގައި ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އެއްގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ  1ބޭފުޅަ ާ
ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑް ،ލީގަލް އެފެއަރޒް އާއި ކޮމިޝަންގެ އިސްވެސްޓިގޭޓަރެއް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
 1.6.21މިކޮމިޝަނުގެ

ށ
ތަޙްޤީޤްތަކަ ް

ހާޟިރުކުރެވޭ

ފުލުހުންގެ

ޤާނޫނީ

ވަކީލުންގެގޮތުގައި

ފުލުހުންގެ

ވަކީލުން

ވރާކުރުމަށް ފުލުހުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.
ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝް ަ
ނނީވަކީލެއްގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤްކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުލުހުންގެ ޤާ ޫ
ސަރވިސްގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަކީ ،އެކަމުގައި
ހއްގެ
ފލު ެ
ތން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ،ތުހުމަތު ކުރެވޭ ު
ނތީ ،އެކި ފަހަރު މަ ީ
ނށް ފެން ާ
ސުވާލު އުފެދޭކަމަކަށް ކޮމިޝަ ަ
ކމުން ވަކިވަކި ފުލުހުން ކުރާ ކުށް،
ސގެ ވަކީލަކު ވަޑައިގަތުމަކީ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމެއްކަމަށާއި އެ ަ
ދިފާޢުގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަ ާ
ނ
މންވެސް އެކަ ް
ނނަ ވާހަކަ ދެންނެވު ު
ވމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ފެ ް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ދިފާޢު ކުރަނީ ކަމުގައި ދެކެ ު
ނ ކުރުމަކީ
ގތަށް އެކަ ް
ލމަށްފަހު ،އެ ޮ
ކމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް ބެ ު
ބަދަލު ކުރައްވާފައިނުވާތީ ،އެ ަ
މށް
ކ އެއްގޮތަށް ކުރެވޭކަމަކަށް ވާނެކަމަކަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަ ަ
ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ހަމަތަ ާ
ބސް
ށ އަދި ހެކި ަ
ރކުރެވޭ ފުލުހުންނަ ް
އ ހާޟި ު
ތޙްޤީޤްކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަ ި
ވިދާޅުވެފައިވާތީ ،މިކޮމިޝަނުން ަ
ނނަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލުން
ދިނުމަށް ހާޟިރުކުރެވޭ ފުލުހު ް

ހަމަޖައްސަވައި ނުދެއްވުމަށް މި

ނށް،
އބަސްވެވުނެވެ .އަދި އެނޫން އެހެން މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަނަށް ހާޟިރުކުރެވޭ ފުލުހުން ަ
ބައްދަލުވުމުގައި ދެފަރާތުން އެ ް
ވއި ދެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.
އެފަރާތަކުން އެދިލައްވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލުން ހަމަޖައްސަ ަ
1.1
1.1.2

އިދާރީ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދެވުނު އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް
ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަންތަކާއި

ކަސްޓޯޑިއަލް

ސެންޓަރުތައް

ހުންނަންޖެހޭނެ

މނިމަމް
ި

ޓންޑަރޑްސް
ސް ޭ

ކަނޑައެޅުމަށް

ސްޓޭކްހޯލްޑަރ-އޭޖެންސީތަކާއެކު ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން.
ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ސެންޓަރުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް
ގ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާނޭ ޗެކްލިސްޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓައި ،ސްޓޭކްހޯލްޑަރ-އޭޖެންސީތަކާއެކު
ތ ދެނެގަތުމު ެ
އެތަންތަނުގެ ޙާލަ ު
މ 1122ފެބްރުއަރީ  11އިން މާޗް  2އަށް ޝީ ބިލްޑިންގގެ އިތުރުން އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް
ގެންދެވުނެވެ 3 .ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލް
ސެންޓަރުތައް

ކމަށް ޤަބޫލްކުރެވޭ އެންމެ ދަށް ފެންވަރާމެދު މަޝްވަރާކުރެވި 'ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލް
ހުންނަންޖެހޭނެ ަ

ނމަމް ސްޓޭންޑަރޑްސް'ގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލެވުނެވެ.
ޖހޭ މި ި
ސެންޓަރުތައް ހުންނަން ެ
Page87

އަހަރީ ރިޕޯޓް  – 1122ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

މި ބައްދަލުވުމަށް ދަޢުވަތު އެރުވުނު މުޢައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މުޢައްސަސާތައް
ބައްދަލުވުމަށް ދައުވަތު ދެވުނު

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި

2

ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

1

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯރކް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯރކް

3

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

4

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

5

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

6

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

1

އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

2

ސޮސައިޓީ ފޯ ވިމެން އެގެއިންސްޓް ޑްރަގްސް

ސޮސައިޓީ ފޯ ވިމެން އެގެއިންސްޓް ޑްރަގްސް

2

ޖާރނީ (މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކުރާ އަމިއްލަ ޖާރނީ

(މަސްތުވާތަކެއްޗާ

ޖަމްޢިއްޔާއެއް)

ޖަމްޢިއްޔާއެއް)

21

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

21

ސިވިލް ކޯޓް

23

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީ

24

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ދެކޮޅަށް

މަސައްކުރާ

އަމިއްލަ

ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ 'މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑްސް' ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  3ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ހިންގުނު
މިވޯރކްޝޮޕްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް ފަންތީގެ ވެރީންނާއި ހުރިހާ ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރުންގެ އިތުރުން ،މި
އ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ނއި އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނާއި ބައެ ް
ނ ާ
ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރު ް
1.1.1

'ޑިޑް ޔޫ ނޯ' ކެމްޕެއިން 1122
1122ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީން އިސްނަގައިގެން ހިންގި 'އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް' ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި  1122ނޮވެމްބަރ 15ގައި

ނގައި
ނ އެތަ ު
ޝނުގެ ފަރާތުންވެސް ވަ ީ
ރާޅުގަނޑު ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި 'ޑިޑް ޔޫ ނޯ' ކެމްޕެއިންގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި މި ކޮމި ަ
ހ  212ސުވާލާއި ޖަވާބު'
ހންނާ ބެ ޭ
ނގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ މި ސްޓޯލްގައި 'ފުލު ު
ސްޓޯލްއެއް ހަދާފައެވެ .ކޮމިޝަ ު
ނގެ
ޒޔާރަތްކުރި މީހުންނަށް ކޮމިޝަ ު
ލށް ި
މތު ހިމެނޭ ލީފްލެޓް ބަހާފައިވެއެވެ .އަދި ސްޓޯ ަ
ޝނާ ބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ލުއިފޮތުގެ އިތުރުން ކޮމި ަ
ނށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މަސައްކަތާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ދައުރާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި ،ހައްޔަރުކުރެވޭ/ހިފެހެއްޓޭ މީހުން ަ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ސްލިޕް ބެހުމުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނަށް
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުވެސް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
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1.1.3

ތރު
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރުވުނު ދަ ު
ނންވާ
އއްސަސާތަކުން މި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭ ު
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާ ގުޅުންހުރި މު ަ

ހގެ
ޝނުގެ ރައީސާ ޝަހިންދާ އިސްމާޢިލް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް  5ދުވަ ު
ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށްޓަކައި މި ކޮމި ަ
އވެ .މިދަތުރުގައި އޮސްޓްރޭލިއަން ފެޑެރަލް ޕޮލިސް ،ކޮމަންވެލްތު އޮމްބަޑްސްމަންސް އޮފީސް،
ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކުރައްވާފަ ެ
އޮސްޓްރޭލިއަން ކޮމިޝަން ފޯރ ލޯ އެންފޯސްމެންޓް އިންޓެގްރިޓީ ،ވިކްޓޯރިއާގެ އޮފީސް އޮފް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ އަދި ނިއު-
ޢއްޞަސާތަކުގައި މަސައްކަތް ހުންނަ
މ ަ
ށ ގުޅުން ބަދަހިކުރެވި ،އެ ު
ކ ް
ސައުތުވޭލްސްގެ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި ބައްދަލު ޮ
ބއެއް
ތން މަޝްވަރާ ކުރެވި ،މަސައްތަކްތަކުގެ އުޞޫލްތަކާއިބެހޭ ަ
ގޮތާއި ،މިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ބެހޭގޮ ު
ލިޔެކިއުންތައް ބަދަލުކުރެވުނު .މީގެ އިތުރުން މިކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެކި
ހނު
ވރާ ކުރެވުނު .އެފަދަ ތަމްރީންތައް ހިންގުމަށް އެފަރާތްތަކުން ނު ަ
ފރުކޮށްދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝް ަ
ފެންވަރުގެ ތަފާތު ތަމްރީންތައް ޯ
ޝައުޤުވެރިކަން ފައުޅުކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ވިކްޓޯރިއާ އޮފީސް އޮފް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީއިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް
ނޝިޕްއަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވާފައެވެ.
ބޭފުޅަކު އެ އޮފީހަށް އިންޓަރ ް
ޓ
ނފޯސްމެންޓް އިންޓެގްރި ީ
މބަޑްސްމަންސް އޮފީހާއި އޮސްޓްރޭލިއަން ކޮމިޝަން ފޯރ ލޯ އެ ް
މީގެ އިތުރުން ކޮމަންވެލްތު އޮ ް
އިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ތަމްރީންތައް ހިންގަވައިދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ .މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ވަނީ ކޮމިޝަންގެ
ބަޖެޓް ފާސްވެގެން ދިޔަ އިރު ތަމްރީންގެ ބަޖެޓް އުނި ކުރައްވާފައިވާތީއެވެ.

ނ
ނނާ ބައްދަލުކުރެއްވު ް
 1.1.4ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން މި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ް
ނނާ
ނ މުއްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން  1122އޮގަސްޓް  15ގައި މި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަ ް
ގތުން
ލކުރެއްވުމަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މިއަދުގެ ޙާލަތު އަންގައިދޭ ތަޞައްވުރެއް ހޯއްދެވުމުގެ ޮ
ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .މި ބައްދަ ު
ކވެ.
އގެ ދަށުން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެ ެ
މިނިވަން މުއްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމެ ް
ނ
ތ ް
މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮ ު
އވެ.
ޢލޫމާތުތައް ސާފުކޮށްދެވިފައިވާނެ ެ
ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވި މަ ު

ރިޕޯޓް ނިންމުން:
ށ
ކ ް
ރށް ބޮޑުތަން ހަރުދަނާ ޮ
 1121ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ފާއިތުވި  1122ވަނަ އަހަރަކީ މި ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ވަ ަ
ތއް
ށހެޅުނު މައްސަލަ ަ
ކމިޝަނަށް ހު ަ
ގތުން ޮ
މަސައްކަތްތަކުގެ ލަނޑުދަޑި ޙާސިލް ކުރުމުގައި ކުރިއެރުންތައް ލިބިނު އަހަރަކެވެ .މި ޮ
ބއިވެރިވަޑައިގެން ކުރެއްވެވި މަސައްކަތްތަކާއި އިދާރީ ކަންތައްތައް
ބައްލަވައި ތަޙްޤީޤް ކުރެއްވުމާއި ކޮމިޝަނުގެ ދަތުރުތަކުގައި ަ
ކރު
ށ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝު ު
ރންނަ ް
ގކޮށް ހުރިހާމެންބަ ު
ރކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން ފާހަ ަ
ހިންގެވުމުގައި ދެއްވި އެހީތެ ި
ދަންނަވަމެވެ.
ތަޙްޤީޤްތަކާއި ބެހޭ ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަށާއި އަތޮޅުތަކުގެ
ނ ފާހަގަކޮށް
ހތެރިކަ ް
ނޓުން ވެދެއްވާފައިވާ އެ ީ
ދތުރުކުރުމުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަ ް
ސްޓޭޝަންތަކަށް ަ
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ދންނަވަމެވެ.
ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްޝުކުރު ަ

ޓގެ
މި ދެ ޑިޕާޓްމަން ް

ޓސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުން
މީގެ އިތުރުން  1121ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގައި ބަޖެ ް
ވމެވެ.
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ޝުކުރު ދަންނަ ަ
ރތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުމާއެކު
ނ ފަ ާ
ނ ދަތުރުތަކަކީ ވަރަށް ގި ަ
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  1122ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްގެންދެވު ު
ކުރިއަށްގެންދެވުނު މަސައްކަތެކެވެ .މި ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން މި
ނ
ބރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފާހަގަ ކުރެމެވެ .އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށުކައުންސިލް ތަކު ް
ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވައިވާ އެއް ާ
ކށް
ތކަށް ދީފައިވާ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަ ަ
މ ަ
ރންނާއި އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީ ު
ކޮމިޝަނުގެ ދަތުރުތަކުގެ ބައިވެ ީ
ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

ނ
ނގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން  1122ވަ ަ
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