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ތަޢާރަފް 

ޑިސެންބަރު  31 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ދަށުން ބަންޑާރަ ނައިބު ވަނީ 220ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ހިމެނޭ އި ގަތުއެކުލަވާލައި، އެ ސިޔާސަދުވަހު 'ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނުޑ ސިޔާސަތު'  2018

މަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ ގެ ދަށުން، ޖިނާއީ ކުށެއް ކަވަނަ ނަންބަރު 3މިސުރުޚީގެ  ން'ކުރުމާއި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުތަޙުޤީޤު'

އްެވސް މީހެއްގެ އަސާސީ އެޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ބަލާ ެބލުންަތކާއި ހިންގާ ތަޙުޤީޤުތައް ހިންގަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮަތށް ކަމާއި، 

އެގޮތުްނ ތިކޮށްފައެވެ. ންމާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ މަ ޒިރުމުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ަފދައިންކަން ކަށަވަރުކު

ރު އެރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު މަުޢލޫމާތުގެ މައްޗަށް ޚާއްޞަ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާއި، އަހަރަކު ދެަފހަ

 އްޞާކުރަމުން ގެންދަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ހާ ޙިމަޖިލީ

ސައްކަތުގެ މައްޗަށް ކަންކަން ޙާިޞލުކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ މަ  އިސްވެދެންނެވުނު

ވަނަ  2021އި އާމަހާއި ޑިސެންބަރު މަހުގަ ޖޫން ގެވަނަ އަަހރު 2020އެކުލަވާލާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓެއް 

 ޅިފައިވެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު

އޮފީހުން ކޮްށފައިވާ  މަހުގެ ިނޔަލަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޑިސެންބަރުއިން ޖުލައި ވަނަ އަހަރުގެ  2021މިރިޕޯޓަކީ 

 ދެވަނަމިއަހަރުގެ  އިވާމަސައްކަތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފަ

ޓެވެ.ވަަނ ރިޕޯ 4އަދި މިއީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މި އޮފީހުން ހުށަހަޅާ  ޚާއްސަ ރިޕޯޓެވެ.
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މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރާކަން  ވަނަ  223 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 މަސައްކަތް އޮފީހުން ކުރެވުނު  ޖެނެރަލްގެ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތަހުޤީޤުކުރުމަށް އަމުރު ނެރުން  223ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޤީޤުކުރުމަށް ތަޙް މައްސަލައެއް އެއްވެސްޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަުހގެ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ  ވަނަ 2021

 އުޞޫލާ ކުލަވާލާފައިވާއެ އޮފީހުން މި ގުޅިގެން އަމުރާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ކުރީގެ މީގެ. ނެރެފައިނުވެއެވެ އަމުރު

 އަމުރުތަކުގެ ނެެރފައިވާ ށްތަޙްޤީޤުކުރުމަ މިހާތަނަށް. ބަލައިފައިވާނެއެވެ  ހިނގަމުންދާގޮތް މައްސަލަ މަތިން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

 .ވަނީއެވެއެ ތިރީގައި ހިސާބު ކުރިއަށްގޮސްފައިވާ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ކުރީގެ ތެރެއިން

ށް ހިންގާފައިވާ ސީ( މެދުވެރިކޮ.އާރް.ޕީ.އެމް.މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން )އެމް .1

-އި، އެންޓިކޮރަޕްޝަނާއި، ޚިޔާނާތާއި، މަީނ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ

ކުރަމުންދިޔަ  ންގެ ފަރާތު، ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި

، ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ރޭގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި އަދި ކުންފުނިތަުކން ެޓކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމާއިތެ ގެތަޙްޤީޤު

ންަތއް ފޮރުވާފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭްނޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުއަދި ދައުލަތުގެ ިއދާރާތަކަށާއި  އޮޅުވާލުމާއި،

އްދާގެ ދަށުން މާވަނަ  76ގެ ( ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު: ، ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާގައި

ވަހު މޯލްޑިވްސް ވަނަ ދު 2020ޖޫން  16 އިސްވެ ބަޔާންކުރި އިދާރާތަކާއެކު ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަންއެއް ހިންގުމަށް

އަދިވެސް ގެ ތަޙްޤީޤު ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީެގ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން މައްސަލައިއިންލޭ

ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

ޝިކާޔަތު ޕޯޓަލްއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ހިންގުމުގައި ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުެގ މަތިން ޢަމަލުކުރަމުން ޭދތޯ ބެލުމަށް މިއޮފީހުގަިއ 

ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ޑިސެންަބރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ  ވަނަ 2021 ،ޕޯޓަލްއަށްއެކުލަވާލާފައިވާ ޝިކާޔަތު 
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ޝަކުވާއެއް މިއޮފީހުގެ  13ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުން ތަހުީޤޤުކޮްށ މިއޮފީހަށް ހުަށހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޖުމުލަ 

 ގައި ހިމެނެނީ އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ޝަކުާވތަކެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭ

ޝަކުވާ 1އިޖުރާއީ މައްސަލަތާގުޅޭ 

ށްފަހު މިއޮފީހަށް އެމައްސަލަތައް ހުށަހެޅުން ތަޙްޤީޤުކުރުމަ

 ކަމަށް ތުހުމަތުވުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ލަސްވި 

ޝަކުވާ 3

ޝަކުވާ 9 ތުހުމަތުވުން  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި އިޙްމާލުވެފައިވާކަމަށް

ޤީޤުކުރާ އިދާރާތަކުގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަްނތަކަށް އެ ޝަކުވާތަާކ ޙްތަ ،ގުޅިގެން ޝަކުވާތަކާޝިކާޔަތު ޕޯޓަލްއަށް ހުށަހެޅުނު 

އެކަންކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެޅެން ހުރި  ފައިވާނެއެވެ. އަދިއްސާކުރެވިޙިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 ފިޔަވަޅުތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ލަފާދެވިފައިވެއެވެ.

ތުހުމަުތކުރެވޭ ފަރާތަށް މަންފާލިބިނިވި ކަންކަމާއި، މީހުންގެ  ، ހިނގާފައިވާ ގޮތުންހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ކަން

ކުގައާއި، އިޖުރާއަާތ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް އްޤުތަކަށް އުނިކަން އަންނަ ަފދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ެފންނަ ޙާލަތްތަޙަ

އެފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުވާނަމަ ، ސަމާލުކަމަށް އެކަންކަން ގެނެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުގެ

ރާރު ކުރިއަށް ހުރި މައްސަލަތަކަށް އެަކމުގެ ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމަށް ެބލެވޭތީ، އެަފދަ ކަންކަން ތަކު

މަށް ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ލަފާދެވިފައިވެއެވެ. ނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުާމއި އެކަންކަމާ ގުޅިގެން އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅު

ޤީޤުކޮށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޝިކާޔަތު ޕޯޓަލްއަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާެގ ޙްން ތަދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު

 އެ ތައް މައްސަލަޒާތާއި ބާވަތަށާިއ ޝަކުވާގެ ކުަޑ ބޮޑު މިނަްށ ބެލުަމށްފަހު ަކްނހިނގާފައިވާ ގޮަތށް ރިޢާޔަތްކޮްށ އެ

   ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑް ކޮމާންޑަށް ހުށަހެޅުމަށް ލަފާދެވިފައިވެއެވެ. ޚިދުމަތުގެ

 ،އިދާރާތަކުން މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅުން ލަސްވާ މަްއސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޤީޤީތަޙް

މިކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާެތއްގެ އިހުމާލެއްވާނަމަ  ،މިބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ުހށަހެުޅން ލަސްވާ ސަބަބު ސާފުކުރުމަްށފަހު

އިދާރީ ގޮތުން މިފަދަ ކަންކަމުގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާތަކަށް 

އެންގިފައިވެއެވެ.  
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ގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުނަމަވެސް، މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެދެވޭ ޖަވާބެއް 

އާދަޔާ ޚިލާފަށް ކާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް ޭނޅި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަ ނުވެއެވެ.އްއެސްޓޭންޑަޑް ކޮމާންޑްއިން ދީފަ 

އޮފީހާ  ތަކެއްގައި މިއަވަސް ތާރީޚްދިޔުމާއި ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އަޅުއްވަމުން ގެންދާ ފިޔަވަޅުތައް ދިގުލައިގެން

އެޅެމުންދާކަން ނުވަތަ ޫނންކަން ެއކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު  ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކުރެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުންޙިއްސާ

 ވަޒަނެއް ނުކުރެވެއެވެ.

 މިޝަންނޭޝަނަލް އިންޓެގްިރޓީ ކޮ

ޝިކާޔަތު ޕޯޓަލަށް ުހށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ، ޭނޝަނަލް އިްނޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަުނން ބަަލންޖެހޭ ޒާތުެގ 

މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެކަންކަން ހިންގާނެ ގޮތްތަކާެބހޭ ގޮތުން އެކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ 

ތު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަނޑުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން، ޝިކާޔަ

ބައްލަވަމުން ގެންދަވާއިރު ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި، އެގޮންޖެހުްނތައް ޙައްލުކޮށް، މަސައްކަތް ހަލުއިކޮށް ގެންދާނެ ގޮތާބެޭހ 

ީފހުން އިސްނަގައިގެން އެކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ގޮތުން އެކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކޮށް ލަފާދެވިފައިވާނެއެވެ. މިއޮ

މައްސަލަތަކުގައި އެކޮމިޝަނުން ިފޔަވަޅު އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެޮކމިޝަނުން އެބާަވތުގެ 

 ވެ. މައްސަލަތަކުގައި އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުތައް އެކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން ފެންަނން އޮންނާނެއެ

 ޕޮލިސް ބޯޑު 

)ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އުފައްދާަފއިވާ ޕޮލިސް ބޯޑުގެ  2020/34ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްިދުނމުގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ ަމިތން ކަންކުރޭތޯ ބެުލން 

ޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ހިމެނޭތީ، އެކަމާބެހޭ މަ

މިއޮފީހުގެ ފަރާތުން ޕޮލިސް ބޯާޑ ބައްދަލުކޮށް، ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، ތަޙްޤީީޤ ދާއިރާއިން ދިމާވާ 

 ހިސާބުތައް، އެޯބޑާ ހިއްސާކުރެވި، އެބޯޑަށް ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތުތައް ގޮންޖެހުންތަކާއި ފެންނަ މައްސަަލތަކާބެހޭ ތަފާސް

ވަގުތުން ވަގުަތށް ފޯރުކޮށްދިނުާމެބހޭ ގޮތުން އެްއބަސްވުމަކަށް އާދެިވފައިވެއެވެ. މިއޮފީހުން އެއްކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތުތަކުެގ 

ން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށްވެސް އެދެވޭ ކުރިއެރުމެއް އަލީގައި ޕޮލިސް ބޯޑުން ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަން ފެއްޓެވުމުން، އެބޯޑު

 ލިބޭނޭކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވެއެވެ.
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 އާދަޔާ ޚިލާފު ޙާލަތުތަކެއް 

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންަކމުގެ އިތުރުން، ފުލުުހންގެ ބަެއއް ތަޙުޤީޤުތަކުގައާއި، ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީސްތަކުގައި 

ފުުލހުން ހަނދާން ެނތިގެން ނުާވނެ ބައެއް ކަންކަން ހަނދާްނނެތޭކަމަްށ، ަމދު މައްސަލަތަކެއްގައި ހެކިބަސް ދޭ ދިނުމުގައި، 

ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތަްށ 'ހަނދާން ނެތުމުގެ' ސަަބބުން، ބައެއް މައްސަލަތައް ގެއްލިފަިއވެސް ވެއެވެ. މިގޮތަްށ 

ކި ބާވަތެއްގެ މައްސަލަތަކަކާއި އެކަން ހިނގާ ގޮތެއް ފާހަގަ ކުރެވި، ދިމާވާ ޙާލަތުތައް ދިރާސާކުރާއިރު، އެކަން ދިމާވާ ވަ 

ދެނެގަނެވިފައިވެސް ވެއެވެ. އެކަންކަމުގެ ޙައްސާސްކަމުން، އެވާހަކަ މިރިޕޯޓުގައި ލިޔެވޭކަށް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، 

އަކުން އެދިވަޑައިގެންފިނަމަ، އެކަމަްށ އެމަޢުލޫމަތުތައް މިއޮފީހުގައި އެަބހުއްޓެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީ

ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާއަތުގެ ތެރެއިން، ސިއްރު މަޢުލޫމާތުތަކެއްެގ ގޮތުގައި އެ މަޢުލޫމާތުތައް، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިދާނެއެވެ.

ބެލުން  ޝަކުވާތައް  ށަހެޅި އާންމުން ހު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  23ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން   13ލަ ޖުމްމަހުގެ ނިޔަލަށް މިއޮފީހަށް  ޑިސެންަބރުހުން ފެށިގެން މަ ޖުލައިވަނަ އަހަރުގެ  2021      

އަންނަިނވި ބާވަތްތަކުގެ ޝަކުވާތަކެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 20

ޝަކުވާ 4 އެދި އަމުރުކޮށްދެއްވުން ތަޙްޤީޤުކޮށްދިނުމަށްމައްސަލަ 

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތަޙުޤީުޤ ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުެނ 

 ހުށަހެޅި

ޝަކުވާ 12

އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި ތަޙުޤީޤު ކުރިއަްށ 

 ނުގެންދާކަމަށް ުބނެ ހުށަހެޅި 

ޝަކުވާ 2

ބަލައިނުގަތްކަމަްށ ބުެނ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއިން މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅި

ޝަކުވާ 1

އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި ދިގު މުއްދަތަކަށް ަބންދުގަިއ 

 ހުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި 

ޝަކުވާ 1
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 ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އެމައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލުމަްށޓަކައި ތަހުޤީޤު އިދާރާތަކުން ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަންމި

އެ ަޝކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ިމއޮފީހަށް ހުށަހެޅުނު  .ޝަކުވާ ހުށަހެިޅފަރާތަށް ޖަވާބުދީފައިާވނެއެވެ ސާފުކުރުމަށްފަހު

  .ތަހުޤީޤުކުރުމަށް އަމުރު ނެރެންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވެއެވެމައްސަލައެއް 

ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތަްފސީލު ހިމެނޭ ތާވަލު:

ޝަކުވާ 
ނަންބަރު 

ޝަކުވާގެ ބާވަތް 
 ލައާ ގުޅޭ މައްސަ މި 

ޝަކުވާގެ އަދަދު 
މައްސަލައިގެ 

ބާވަތް 
އޮފީހުގެ ނިންމުން  ރައްދުވާ އިދާރާ 

 ތެއްގައިއެކަށީގެންވާ ގޮ 1
 ތަޙްޤީޤު މައްސަލަ

 ން ކޮށްފައިނުވު

ކުޑަކުދިންނަށް  5
ޖިންސީ ގޯނާ 

ކުރުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ 
ޚިދުމަތް

މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް 
ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ 
ލިބިފައި ނުވާތީ، ދަޢުވާ ކުރެވެން 
ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލަ 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އަނބުރާ 

ފޮނުވާލާފައި. މައްސަލަ އަލުން 
ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ނުވަތަ މި އޮފީހުން 

ބަބުތަކެއް މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ ސަ
ހުރިކަން އަދި މިހާތަނަށް ފާހަގަ 

ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ 
ތަޙްޤީޤު ކުރެއްވި އިންވެސްޓިގޭޝަން 
އޮފިސަރުގެ ފަާރތުން ފުލުހުންގެ 

ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްއާ ޚިލާފު 
ކަންތައްަތކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާނަމަ، 
އެކަން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ 

 ހުށަހެޅުން ރަނގަޅު ކޮމިޝަނަށް
ވާނެކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މީހާއަށް 

 އަންގާފައި.
 ތެއްގައިއެކަށީގެންވާ ގޮ 2

 ތަޙްޤީޤު މައްސަލަ
 ން ކޮށްފައިނުވު

ވައްކަން ކުރުން 1
މުދަލަށް ގެއްލުން 

ދިނުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ 
ޚިދުމަތް

މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއްކޮށް 
ވަރަށް ހެއްކާއި ކުށް ސާބިުތކުރެވޭ 

ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، 
މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ނުކުރުމަށް 
ނިންމާފައިވާކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

 މީހާއަށް އަންގާފައި.
މައްސަލަ އެކަށީގެންވާ  3

 މިނެއްގައި އަވަސް
 ތަޙްޤީޤުކުރަމުން

 ނުދިއުން 

ކުޑަކުދިންނަށް  1
ޖިންސީ ގޯނާ 

ކުރުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ 
ޚިދުމަތް

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށްދާ 
ގޮތް މި އޮފީހުން ބަލަމުންގެންދާ 
ކަމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މީހާއަށް 

 އަންގާފައި.
 ތެއްގައިއެކަށީގެންވާ ގޮ 4

 ތަޙްޤީޤު މައްސަލަ
ން / ކޮށްފައިނުވު

ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ އަމުރު 
 ނެރެދިނުމަށް އެދި 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ  މަކަރާއި ޙީލަތް  2
ޚިދުމަތް

މައްސަލައިގައި ހެކި ޤަރީނާ ހޯދުމަށް 
ފުލުހުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް 
ކޮށްފައިވާ ކަަމށް ބެލެވޭތީ، ތަޙްޤީޤު 
ކުރުމަށް އަމުރު ނެރެދޭނެ ތަނެއް 
އަދި އޮތްކަމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި 
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މީހާގެ ޤާނޫނީ 

 ވަކީލަށް އަންގާފައި.
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އިދާރާއިން ތަޙްޤީޤުކުރާ  5
މައްސަލަ 

ބަލައިނުގަނެގެން 

ޚިޔާނާތްތެރިވުން  1
މަކަރާއި ޙީލަތް 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ 
ޚިދުމަތް

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި 
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއެކު އަލުން ދިވެހި 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް 
ހުށަހަޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް 

ގެންދެވުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެންނަ 
ކަމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މިހާއަށް 

 އަންގާފައި.
މައްސަލަ އެކަށީގެންވާ  6

 މިނެއްގައި އަވަސް
 ތަޙްޤީޤުކުރަމުން

 ނުދިއުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ  މަކަރާއިން ޙީލަތް  1
ޚިދުމަތް

މައްސަލަ މި އޮފީހުގެ ޑިއުޓީ 
ޕްރޮސިކިއުޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި 
ދަންނަވާފައި. އަދި މައްސަލައިގެ 

ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން 

ސާފުކުރަމުންދާ ކަމުގައި ޝަކުވާ 
 ހުށަހެޅި މީހާއަށް އަންގާފައި.

 ތެއްގައިއެކަށީގެންވާ ގޮ 7
 ތަޙްޤީޤު މައްސަލަ

 ން ކޮށްފައިނުވު

ދިވެހި ފުލުހުންގެ  މަކަރާއި ޙީލަތް  1
ޚިދުމަތް

މައްސަލައަކީ މި އޮފީހުގެ 
މަޝްވަރާއަށް ޑިއުޓީ 

ޕްރޮސިކިއުޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 
މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، މައްސަލައާ 
ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤުގައި އިތުރަށް 
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ހުރިކަމަށް ފެންނާތީ، އެކަންކަމާ 
ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ލަފާދީ، ތަޙްޤީޤު 

ގޮތް ގާތުން  ކުރިއަށްދާ
ބަލަމުންދާކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

މީހާއަށް އަންގާފައި.
 ތެއްގައިއެކަށީގެންވާ ގޮ 8

 ތަޙްޤީޤު މައްސަލަ
 ން ކޮށްފައިނުވު

މުދަލަށް  1
 ގެއްލުންދިނުން 

މުޙައްމަދު އަނީސް 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ 
ޚިދުމަތް

މައްސަލަ މި އޮފީހުގެ ޑިއުޓީ 
ޕްރޮސިކިއުޝަނަށް ތާވަުލކުރުމަށް 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި 

  ދަންނަވާފައި.
މައްސަލަ  9

ތަޙްޤީޤުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ދިވެހި ފުލުހުންގެ  ޚިޔާނާތްތެރިވުން  1

ޚިދުމަތް
މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ 
ގޮތް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 
މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

ހުށަހެޅި ޝަކުވާ ދާކަން ކުރަމުން
 މީހާއަށް އަންގާފައި.

 ތެއްގައިއެކަށީގެންވާ ގޮ 10
 ތަޙްޤީޤު މައްސަލަ

 ން ކޮށްފައިނުވު

މުދަލަށް ގެއްލުން  1
 ދިނުން 

ބިރު ދެއްކުން

ދިވެހި ފުލުހުންގެ 
ޚިދުމަތް

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތައް 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް 

މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، 
ތަޙްޤީޤު ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް މި 
އޮފީހާ ޙިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް ދިވެހި 
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ދަންނަވާފައި. 
އަދި ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ކަން 

ހިނގާފައިވާ ގޮތް ދިވެހި ފުލުހުންގެ 
ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ސާފުކުރުމުގެ 
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ 

ޢުލޫމާތުތައް ލިބުމުން މަ
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މައްސަލައިގައި މި އޮފީހުން ނިންމާ 
ގޮތެއް ޙިއްސާކުރާނެކަން ޝަކުވާ 

 ހުށަހެޅި މީހާއަށް އަންގާފައި.
 ތެއްގައިއެކަށީގެންވާ ގޮ 11

 ތަޙްޤީޤު މައްސަލަ
 ން ކޮށްފައިނުވު

ކުޑަކުދިންނަށް  1
ޖިންސީ ގޯނާ 

ކުރުން 

ދިވެހި ފުލުހުންގެ 
ޚިދުމަތް

އަލުން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް  މައްސަލަ
ނުވަތަ މި އޮފީހުން 

މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް 
ހުރިކަން އަދި މިހާތަނަށް ފާހަގަ 

ޝަކުވާ ކަމަށް ނުވާ ކުރެވިފައި 
 ހުށަހެޅި މީހާއަށް އަންފާއި.

މައްސަލަ  12
ތަޙްޤީޤުކޮށްދިނުމަށް އެދި

ދިވެހި ފުލުހުންގެ  ޙަޟާނާތު  3
ޚިދުމަތް

ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ކޯޓު އަމުރު 
ފުލުހުން ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފައިވާނަމަ 
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން 
ތަޙްޤީޤްކޮށް އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު 
އެ ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ 
ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން މި 
އޮފީހުން އިތުރު ފިޔަވަޅެއް 

އަޅަންޖެހޭނަމަ އެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ 
ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މީހާއަށް ކަމު

 އަންގާފައި.
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް  13

ނޭޅީ، ދިގު މުއްދަތަކަށް 
ބަންދުގައި ހުރުން 

ހުއްދަނޫން  1
ތަނަކަށް ވަނުން

ދިވެހި ފުލުހުންގެ 
ޚިދުމަތް

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މީހާއަކީ ޑީޕޯޓް 
ކުރުމަށް ބަންދުގައި ހުރި މީހެއް 

 ފުރުވާލެވޭނެކަމުގައިވާތީ، އޭނާ 
އިންތިޒާމު ވީ އެންމެ އަވަހަށް 
ހަމަޖެއްސުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ 

ޚިދުމަތަށާއި، މޯލްޑިވްސް 
ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިސްއަށާއި، 
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް 

ދަންނަވާފައި. އަދި އޭނާއަކީ ދިވެހި 
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އެދިގެން 
ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި 

ށްވާތީ، އޭނާ ޑީޕޯޓް ކުރުމަށް މީހަކަ
އެ ޚިދުމަތުން ކޮށްފައިވާ 

މަސައްކަތާއި، އޭނާ މޯލްޑިވްސް 
ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިސްއާ 

ޙަވާލުކުރި ާތރީޚު ސާފުޮކށްދިނުމަށް 
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި 

ދަންނަވާފައި. އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 
މީހާ ބަންދުގައި ހުރީ ޑީޕޯޓް 

، އޭނާ ކުރެވެންދެން ކަމަށާއި
ފުރުވާލުމުގެ ކަންތައްތައް 

އަވަސްކޮށްދިނުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި 
އިދާރާތަކުގައި މި އޮފީހުން 
ދަންނަވާފައިވާނެކަން ޝަކުވާ 
 ހުށަހެޅި މީހާއަށް އަންގާފައި.
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އީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން ޖިނާ 

އަށް މަހުގެ ނިޔަލަށް އިންވެސްޓިގޭޝަްނ ިރވިއު ސެކްޝަން ޑިސެންބަރު  މަހުްނ ފެށިގެން ޖުލައިއަހަރުގެ  2021

ހުށަހެޅި  ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުން، މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ަމއްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މުއްދަތުއިުތރުކުރުމަށް އެދި

ވެ. އެހެނިހެން ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ވެއެއިތުރުކޮށްދީފައިމައްސަލައިގައި މުއްދަތު  52ތެރެއިން  ގެފޯމު 53

މައްސަލައިގައި  71ފޯމު ތެރެއިން  73 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތ ހުށަހެޅި، ގުޅިގެން، މުއްދަތުއިތުރުކުރުމަށް އެދި

ފަހަރު ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ މުއްދަތު  123ޖުމްލަ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. 

 އެވެ.ރެވިފައިވެއިތުރުކު

، އެހެނިހެން ޖިނާއީ ބޮޑެތި ަމއްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އިމަސްތުވާަތކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ މައްސަލަަތކާވަނަ އަހަރު  2020 

ދިވެހި ، އިތުރުުކރުމަށް އެދި މުއްދަތު ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ޤާނޫނުން ދީަފއިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ތަޙްޤީޤު ނުނިމޭތީ،

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަްށ ވަނަ އަހަުރ  2021އެވެ. ނަަމވެސް، ފޯމު ހުަށހަޅާފައިވެ 168 ޖުމުލަ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން 

، ތަޙުޤީޤު ކުރުމަްށ ވަނަ އަހަރު 2020ފޯމުގެ އިތުރުވުމެކެވެ.  54ވެ. މިއީ، ފޯމެ 222 ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޖުމުލައެދި 

ދުވަސް  2750ޢަދަަދކީ،  ޖުމުލަވަނަ އަހަރުގެ  2021ހެވެ. ުދވަ 1448 ޢަދަދަކީ، ޖުމުލަ  ދެވުނު ދުަވހުގެއިތުރު ކޮށް

ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި މުއްަދތު އިތުރުކޮށްދީފައިވާ  ވަނަ ައހަރު 2021އާ އަޅައި ބަލާއިރު،  2020އެހެންކަމުްނ،  ދުވަހެވެ.

  ވެސް ގިނައެވެ.ދުވަހުގެ އަދަދު

މުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާތަކުން އެދޭއިރު އެކަމަށް އެދޭ ސަބަބާއި އިތުރަށް ތަޙްޤީޤުކުރަްނ ތަޙްޤީޤުކުރު

މިނިޒާމު މިދިޔަ އަހަރު  ފައެވެ.ބަދަލުކުރެވިވަނީ ކުރަންޖެހޭގޮތަށް ިނޒާމު  އެދޭ ކަންތައްތަކަށް ހޭދަވާނެ ވަުގތުގެ އަންދާޒާ

ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ކުރިން، ތަޙްޤީުޤކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރާ ސަބަބުގެ ތަްފޞީލެއް މިއޮފީހަކަށް ުހށަހަޅަމަކުން ނުދެއެވެ. 

ނަމަވެސް، މިބަދަލާއެކު، ތަޙުީޤޤުކުރުމުގެ  މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދޭ ސަބަބަކީ މަޤްބޫލު ސަބަބެއްކަން ފުލުހުްނ 

އޮފީހަށް ސާފުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ. މިނިޒާމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިުރ އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ގެންނަ ޯފމުތަކުގައި މިއޮފީހުން މި

ތަޙްޤީޤުކުރާ ގިނަ  ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާުތތައް މަދުވެގެން އިޞްލާޙުކުރަން އަންގަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު،

ފޯމު އިޞްލާޙުުކރުމަށް އަންގަންޖެޭހ  ،މުގައި މިކަމަށް ދޭ ސަމާުލކަން އިތުރުވެއިންވެސްޓިގޭޓަރުން މައްސަލަ ުހށަހެޅު

ވާކަން ފާހަގަުކރެވެއެވެ. މިންވަރު މަދުވެފައި
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މައްސަލަތަކުގައި ކުރިން ދެމުން ދިޔަ  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ 

ވަނަ އަހަރު  2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 2020 ބާރު އެޅުމެވެ.ތަޙްޤީޤު އަވަސް ކުރުމަށް  ށްކޮމުއްދަތުތައް ކުރު

އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދާއި އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ދުވަހުގެ އަދަދު  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް

ކީ އްދަތު އިތުުރކުރުމަށްއެދި ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއިްނ ހުށަހަޅާ ސަަބބަގިނަ ނަމަވެސް، މުއްަދތު އިތުުރކުރުމުގެ ކުރިން މު

 2021މީެގ އިތުރުން، ކަށަަވރުކުރުމަށްފަހު މެނުވީ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވިފައިނުވާނެއެވެ.  ސަބަބެއްކަން އެކަށީގެންވާ

އްސަލަތަކާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަނަ އަހަރު ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ބޮޑެތި މަ

ޓްރެފިކިންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހިމެނޭތީ، މިޢަދަދު މަތިވުމުގައި އެމައްސަލަތަކަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހިމެނެއެވެ. 

 ވަުގތު އެމައްސަލަތަކަށް މުއްދަތު ދެވިފަިއވަނީ، އެބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤު މިއޮފީހުން އެދޭ މިންވަަރށް ނިންމުމަށް

 ބޭނުންވާތީވެސްމެއެވެ.

ޖިނާއީ ތަހުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އިދާރާތަކުގެ އުޞޫލުތައް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ކުރެވުނު 

މަސައްކަތް 

އޮކްޓޫބަރު  1އިޞްލާޙުކުރުމަށް ގަވާއިދުތައް  ހޭއިޞްލާޙާ ގުޅިގެން، ކަމާބެވަނަ  3ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

ވަނަ ދުވަހުގެ  2020އޮކްޓޫބަރު  31ވަނަ ދުވަހު ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤުކުރާ އެންމެހާ އިދާރާތަކަށްާވނީ އަންގާފައެވެ.  2020

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ކުރިން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެންނެވިފައިވީނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ޭނޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަާނއި، 

. މިަކމަކީ މީގެ ކުރިން މި އޮފީުހން ުހށަހެޅި ރިޕޯޓުގައިވެސް ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކޮްށ، ގެޒެޓުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ ތުންޚިދުމަ

 މެވެ.ފާހަގަކޮށްފައިވާކަންކަ

 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތައް 

 SC-REG-01-2021 ނަންބަރު:ގަވާއިދު ދުވަހު  2021ޖޫން  01ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

މިގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،ނެރުއްވުމާ ގުޅިގެން )ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު(

 އިޞްާލޙުތައް ހިމެނޭ ޑްރާފްޓެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ 
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އާއި، މާދުރުނޫްނ މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީ މަށްޖީނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އިތުރު އިޞްލާޙުަތއް ގެނައު ،މަވެސްއެހެންނަ

ނޫނަށް ގެނެޭވ އެ ޤާމިހާރު ނިންމާފައިވަނީ، ، މުސްތަޤުބަލެއްގައި އެޤާނޫނު ފާސްވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރެވޭތީ

 އުމަށެެވ. ށް ގެންނަށްޖެހޭ ަބދަލުތައް ގެނައިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދަކުރުމުގެ ރޮސިކިއުޓްޕް އިޞްލާޙުތަކާއެކު

ނިންމުން 

އިތުވި އަހަރުތަކަށްވުރެ ވަނަ އަހަރު މިއޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ އަދަދު ފާ 2021ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤުތަކާ ގުޅިގެން 

އް، އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޙައްލު ކުރެވިދާނެކަމާމެދު ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތަގިނައެވެ. އެހެންކަމުން، 

މިއޮފީހަްށ ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން  ވަމުންދާކަަމށް ފެނެއެވެ.ޔަޤީންކަން ބޮޑުކުރިއަށްވުެރ ޢާންމުންގެ ިހތުގައި 

ގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން މެނުވީ މިހާރަށްުވރެ އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާއެއް ހާސިލްކުރެވޭނެކަމަކަށް ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކު

 ނުފެނެއެވެ. 

 ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހަށް  ގެވަނަ އަހަރު 2021ޔަތު ޕޯޓަލްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ޝިކާ

އެވެ. އެހެންކަމުން، ތަޙްޤީޤުކުރައްވާ އިދާރާތަކުން ތަޙްޤީޤު މައްސަލަ 14މެ އެންޕްރޮސިކިއުޓަރުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ 

އަދިވެސް އެކަށީގެނެއް ނުވެއެވެ. ދެނެގަތުމަށް މި އަދަދު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރެއްވުމުގައި އަމަލުކުރައްވާ ގޮތާއި ފެންވަރު 

ވާތައްކަން އެނގޭީތ، އެކަްނކަން އިޞްލާޙުކުރަން ޝަކުވާއަކީ ކަނޑައެޅިގެން ކޮން ކަންކަމާބެހޭ ޝަކު 14ނަމަވެސް، މި 

ޖެހިލުންެވ  ޕްރޮސިކިއުޓަރުންޝިކާޔަތު ޕޯޓަލްއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ފަސޭހަވެއެވެ. 

މިހާރަްށ  ށްޤާިއމްކުރުމަިއތުބާރު   ފޯރުކޮށްދީއިތުރު ތަމްރީނު ވަޑައިގަންނަވާ ސަބަބުތަްއ ދެނެަގނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނަށް

 އެމަސައްކަތް މިއޮފީހުން ކުރާނަމެވެ. ވުރެ އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެންާނތީ 

ޝިކާޔަތު ޕޯޓަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ތެރެއިން ކުރެވެން 

ތަެކއް ނެރެވިދާނެކަމަށް ކުރަން ފެށުމުން، އެދާއިރާގެ ތެރެއިން ހަރުދަނާ ނަތީޖާހުރި ކަންކަން ބަލައި، އެމަގަށް މަސައްކަތް 

 ފެންނާީތ، އެއިދާރާތަކާއެކު މިހާރު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ.

އިވާ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މީގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޖިނާއީ މައްސަލަތަ

ރުމަށް އެދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި މުއްދަތު އިތުރުކުވަރަށްވުރެ 

ގެ ހާލަތަށާއި އެހެނިެގްނ  19-މިމައްސަލަތަކުގައި މުއްދަތު އިތުރުމުގައި މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށާއި، ކޯވިޑް
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ހުރިތޯ ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިއޮފީހުގެ މަޤްސަދަކީ މައްސަލަތަކުގައި މިހާރު މިއޮފީހުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތައް 

އިތުރަށް މިހާރަށްވުރެ ތަޙުޤީޤަށް ހިނގާ މުއްދަތު  ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިުތރުކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިން،

 . ކޮށް ތަޙުޤީޤުތައް އަވަސް ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެކުރު

ތަޙްޤީޤަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްިދނުމަށް މިއޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ަފސޭހަކޮށް، އެކަމާބެހޭ 

 2022މަޢުލޫމާތު އަބަދުެމ ބެޭލނެ ނިާޒމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން، މިޮއފީހުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންްޓ ސޮްފޓްވެއަރއަށް، 

ލްތަކުގެ ތެރޭގައި، ތަޙްޤީޤަްށ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ ޖަނަވަރީ މަހު އިތުރު ކުރެވޭ މޮޑިއު

މިމޮޑިއުލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ތަޙްޤީަޤށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް މިހާރަށްވުރެ މޮޑިއުލް ހިމެނެއެވެ. 

އޮފީުހން ދޭ ހުއްަދތަކާ ހުރިހާ ކަމެއް އޮންލައިން ނިޒާމަަކްށ އަވަސްވާނެއެވެ. ފުލުހުން އެކަމަށް އެދި ފޮނުވާ ފޯމުތަކާއި މި

ފެތިގެންދާނެއެވެ. އެކަމުގައި ާޝމިލުވާ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ މީުހްނގެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އެމައްސަލަެއއްގައި އެމީހަކު އެޅި 

އެއާއެކު، ތަޙުޤީޤަށް މުއްދަުތ އެވެ. ފިޔަވަޅުތައް، ޖަވާބުދާރީކުރުވަްނޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި ހޯދޭގޮތަްށ ެފންނަން ުހންނާނެ

އިތުރުކޮށްދިނުމުގައި ކަންތައް އިތުރަށް ދިރާސާކުރެވި، އެދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ސިޔާސަތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލތައް 

 އަވަހަށް ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 

  ޙުސައިން ޝަމީމް

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް


