އެނެކްސް 9
ކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުންތައް
ގ ކުރީގައި މީހަކު
ޝރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމު ެ
ަ
 .1ޤާނޫނުއަސާސީގެ  222ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)އާ އެއްގޮތަށް
ތތަކާއި
އޓޭނޭ ހާލަ ް
ހފެހެ ް
ނ މީހެއްގެ މިނިވަންކަން ި
ކ ް
ބންދުކޮށް ،ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަ ު
ހައްޔަރުކޮށް ،ނުވަތަ ަ
ޝަރުތުތައް

މުޠާލިޢާކުރުމާއި

މުރާޖަޢާކުރަމުން

ގެންދިއުމާއި،

އެ

އުސޫލުތަކާ

ތ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭ ޯ

ދފައިވާ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ރިޕޯޓް
ތންތަނުގައި ހަ ާ
ދ ަ
އދާއާ އެއްގޮތަށް މިހާރު މިފަ ަ
މށް ބަޔާންކުރާ މާ ް
ބަލަންވާނެކަ ަ
ކށް އެކަންތައްތައް
ހިއްސާކުރާތާ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުރާޖަޢާކޮށް ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އާންމުކޮށް އިއުލާން ޮ
އިޞްލާޙްކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލް ދަޢުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުން.
ނ
ކމަށް ކޮމިޝަނު ް
އސް.އޯ.ޕީ ތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ަ
ދތަކާއިެ ،
ހ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއި ު
 .2އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ އެންމެ ާ
ފާހަގަކޮށްފައިވަ

އިސްލާހުތައް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

މުއްދަތުތަކުގެ

ތެރޭގައި

ގެނެވޭކަން

އދުން
ގަވާ ި

މިނިސްޓަރު

ކަށަވަރުކުރަމުން ގެންދިޔުން
 . .2މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ލަސްވެގެން  2މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މާލެ ޖަލުގައި
ނބަރު
ހން ،ޤާނޫނު ނަ ް
ޒ ކުރާ ޤައިދީންނާއި ،ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި ތިބި ބަންދުމީ ު
އތިބި ޙުކުމްތަންފީ ު
ބަންދުކޮށްފަ ި
ދކޮށްގެން ގެންގުޅުން.
ބޔާންކުރާ ފަދައިން ވަކިން ބަން ު
( 11/2112ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގައި ަ
ދވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ  61ވަނަ މާއްދާގައި ،ޤައިދީން ބައިތިއްބާ
 .1ޤާނޫނު ނަންބަރު ި ( 11/2112
ނންވާނެކަމަށް
ގވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަށް ހުން ަ
ނ ހަދާ ަ
ނނުގެ ދަށު ް
ނތަން މިޤާ ޫ
ތ ް
ތަންތަނާއި މަސައްކަތްކުރާ ަ
ފއިނުވާތީ ،މި ރިޕޯޓް
މން މި މިންގަނޑު ކަނޑައެޅި ަ
ދފައިނެތު ު
ތނަށް މި ގަވާއިދު ހަ ާ
ހ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މި ާ
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ހިއްސާކުރާތާ 2 ،މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މަންޑޭލާ ރޫލްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ގަވާއިދު އެކުލަވާލައި ގެޒެޓްކުރުން

 .5ޖަލުތަކުގެ ގޮޅިތަކުގައި އެތަނުގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ އިތުރުން ،އަދި މަންޑޭލާ ރޫލްސްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑު
ވ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް
ކަމަށްވާ ގޮޅިއެއްގައި  2މީހުން ނުވަތަ ޑޯމިޓަރީއެއްގައި ނަމަ އެތަނުގައި އެނދު ބަހައްޓާފައި ާ

މށްޓަކައި ޢަމަލުކުރާނޭ
އބާ އަދަދު މަދުކުރު ަ
މހުން ބައިތި ް
ތނުގައި ީ
ބރު ނުކުރުމާއި ،އެތަން ަ
ޖ ޫ
އެތަނުގައި މީހުން ނިދުމަށް މަ ު
ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާކުރާތާ  8މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އެކުލަވައިލައި،
ގތްތަކުގެ ޖަލު އަމުރެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ގެޒެޓްކުރުން.
ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނޭ ޮ

 .6މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާކުރާތާ  8މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ،ޤައިދީން ރޭގަނޑު ނިދާ ގަޑި
ޖެހުމުން އަލިކަން ފަނޑުކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ޖަލުގެ ހުރިހާ ގޮޅިއެއްގެ އެތެރެއަށް ރަނގަޅަށް އަލިވާނެގޮތަށް ބޮކި ހަރުކޮށް،
ގޮޅިތަކުގައި ހުރި ފާޚާނާތަކަށް ބޮކީގެ އަލިވާނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.
ބ މީހުންނާއި ސިޔާސީ
ތގެ އިސް މަޤާމުތައް ފުރާފައިތި ި
އލަ ު
ގތެރެއިން އާއްމުންނާއި ،ދަ ު
ހން ެ
 .7ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކުރާ މީ ު
ނތަކަކީ
މހާރު ޖަލުތަކުގައި ގެންގުޅެމުންދާ ބޮޑެތި ތަފާތު ކުރު ް
ލީޑަރުންނާ މެދު އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ި
މަންޑޭލާ ރޫލްސްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ގެންގުޅެމުންދާ ތަފާތުކުރުންތަކެއް ކަމުގައި ވާތީ ،މި ރިޕޯޓް
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާކުރާތާ  15ދުވަހުގެތެރޭގައި އެފަދަ ބޮޑެތި ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ފަރަގު
ކުޑަކުރުމަށްފަހު އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި ޢަމަލުކުރަން
ފެށުމަށްފަހު މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން.
 .8މާލެ ޖަލުގެ އެނެކްސްގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ތައްމަކުނު ގިނަވެފައިވާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާތީއާއި ،މަކުނު ފިލުވުމަށް ދަތިވަނީ
ގން އެކަން ނުކުރެވޭނެތީކަމުގައާއި އަދި ކޮމިޝަނުން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް
އެތަނުގައި މީހުން ބައިތިއްބައި ެ
ނ ޤައިދީންނަށް ހަމުގެ
ބބު ް
ޒިޔާރަތްކުރިއިރުގައި އެތަނުގައި ހުސް ޖާގަ އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އަދި ތައްމަކުނުގެ ސަ ަ
މައްސަލަތައް

ދިމާވަމުންދާތީ

މާލެ

ޖަލާމެދު

ވަކިގޮތެއް

ނިންމަންދެންވެސް،

ޖަލުން

ތައްމަކުނު

ފިލުވުން

އަވަސްކުރަންޖެހިފައިވާ ކަން ފާހަގަކޮށް ،މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާކުރާތާ 2
މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އެނެކްސްގައި ތިބި ޤައިދީން ވަގުތީ ގޮތުން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ބަދަލުކޮށް ،މާލެ ޖަލުގެ
އެނެކްސްގައި މިހާރު ނިދަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ނައްތާލައި ،ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ފަރާތަކާ ގުޅިގެން އެތަނުން
ނ
ރ ކެމިކަލްގެ އަސަރު ކެނޑުމުން އެތަނަށް މީހުން އަލު ް
ތައްމަކުނާއި އެހެނިހެން ސޫފާސޫފި ފިލުވައި ،އެކަމަށް ބޭނުންކު ާ
ބަދަލުކުރުން.

ރގެ ތަންމައްޗެއް
ނ ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ ފެންވަ ު
 .9މަންޑޭލާ ރޫލްސްގައިވާ ގޮތަށް އެޤައުމެއްގައި އާއްމުކޮށް މީހު ް
ގއި ކޮންމެ މީހަކަށް
ބދަލު ަ
އ ބޭނުންކުރާ ކުނަލުގެ ަ
ނށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ،ޖަލުގަ ި
ނދުމީހުން ަ
ޤައިދީންނާއި ބަ ް
ބނުންކުރާ
ތކުގައި ބޭނުންކުރާ ބާލީސްތަކާއި ނިދުމަށް ޭ
މޖައްސައިދިނުމުގެ އިތުރުން ޖަލު ަ
ނތިޒާމު ހަ ަ
ގޮދަޑިއެއް ލިބޭނޭ އި ް
އ
ލހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި ،އެކަން ބަލަހައްޓަ ި
އެހެނިހެން ތަކެތި ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސާފުތާހިރުކޮށް ބެ ެ
ޒިންމާވާނެ މުވައްޒަފަކު މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  6މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ކަނޑައަޅައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.
ޑއަޅާފައި އޮތް އުސޫލު
މށް ކަނ ަ
ނ ޖަލުގެ ފިހާރައިން ކަ ަ
ހނީ ވިޔަފާރި އުސޫލު ް
ގންނަން ޖެ ޭ
ނނައުނު ަ
ނންވާ އަ ް
 .11ޤައިދީން ބޭ ު
ބާޠިލްކޮށް ،މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޙިއްޞާކުރާތާ ލަސްވެގެން  2ދުވަހުގެތެރޭގައި ޖަލުތަކުގައި
ބނޭގޮތަށް އެ
ނނައުނު ލި ޭ
ބނުންވާ އަ ް
ވން ޭ
ހންނަށް ފޮނު ަ
އން އެމީ ު
ދންނާއި ބަންދުމީހުންގެ އާއިލާ ި
އތިބޭ ޤައި ީ
ބަންދުކޮށްފަ ި
ގން.
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ،އެކަން އާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުގެ އިތުރުން އެކަން ޤައިދީންނަށް އެން ު
ގތެރެއިން ޙައިޟުގެ
ބނުންވާ ތަކެތީ ެ
ހން ޭ
ނނަށް ކޮންމެ ެ
ނ ް
ނދުކުރާ އަންހެ ު
 .11ޖަލުތަކުގައާއި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ބަ ް
ދުވަސްވަރުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެޑް ފަދަ ތަކެއްޗަކީ އަސާސީ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން

ކުރާ ތަކެތި ކަމުގައި ވުމުން،

ށދޭން ފެށުން.
ހލޭ ފޯރުކޮ ް
މި ރިޕޯޓު ޙިއްޞާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،އެމީހުންނަށް އެތަކެތި ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ި
ތކެތީގެ ފެންވަރާއި،
ކބޯތަކެތި ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ކުރިން ކާބޯ ަ
 .12އެސް.އެމް.އާރް ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ގައިދީންނަށް ާ
ލމަކީ ޖަލުގައި ތިބޭ
ފޯރުކޮށް ދެވޭ ތަކެތީގެ ރަހައާއި ،ސާފުތާހިރުކަން ހުރި މިންވަރާއި ،ކާތަކެތީގެ ތާޒާ މިންވަރު ބެ ު
މެޑިކަލް އޮފިސަރުންގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި
ޙިއްސާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަމަޖެއްސުން.
ށ ކައްކާ ކާންދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ބަދިގެ ،ކެންޓީން،
ބންދުމީހުން ،އަދި މުވައްޒަފުންނަ ް
 .12ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާއި ަ
ތނަކީ،
ހއްޓާ ތަން ަ
ބނުންކޮށް ބަ ަ
ކތި ޭ
ތގޮތުން ކާބޯތަ ެ
ނ ގޮ ް
ކރާ ގުދަން އަދި އެހެނިހެ ް
ބނުން ު
ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ޭ
ދން
ނތަންތޯ ގަވާއި ު
ތ ގޮތަށް ހުރި ތަ ް
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެ ޭ
ނތަން ކަމުގައި މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާ
ބަލައި އެކަންކަށަވަރު ކުރުމަށް މަދުވެގެން އަހަރަކު  2ފަހަރު ބަލަންޖެހޭނެ ތަ ް
ދުވަހުން ފެށިގެން ކަނޑައަޅައި ،އެފަދަ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ،އެކަން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން.
ކ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޤައިދީން ތިބޭ ޖަލުތަކަށް ވެފައި،
އ ޖަލުތަކަ ީ
ހނު ގަދަވުމާއެކު ،ލު ި
 .11ޖަލުތަކުގައި އާއްމު ގޮތެއްގައި ޫ
ނ
ވަޒީފާގައި އުޅުމުގެތެރޭގައި ގަދަ އަވީގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ލުއި ޖަލުތަކުގައި ބޯފެ ް

ފިނިކުރުމަށްޓަކައި ފެން ކޫލަރު ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި
ޙިއްސާކުރާތާ  8މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ހަމަޖެއްސުން.
ތކެތި ޖަލުގެތެރެއަށް
ފއިވާ ޕްލާސްޓިކު ތައްޓާއި ،ކާ ަ
ށ ދީ ަ
ބ މީހުން ކެއުމަށާއި ބުއިމަ ް
ކށްފައިތި ޭ
 .15ޖަލުތަކުގައި ބަންދު ޮ
ނކީ އެންމެ މަދުވެގެން  6މަސްދުވަހުން  1ފަހަރު
ދފަދަ ސާމާ ަ
ނންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ތައްޓާއި ބާލި ީ
ގެންދިއުމަށް ބޭ ު
އައުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ޕްލާސްޓިކް ތަށިތައް މިރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން  6މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އައު ކުރުން.
ނ
ށ ދިވެހި ޤައިދީ ް
ގ މަސައްކަތަ ް
ހ އެސް.އޯ.ޕީ (ނަންބަރު  )11ގައި ،ބަދިގޭ ެ
މބެ ޭ
 .16ޖަލުތަކުގައި ވަޒީފާ ދިނު ާ
ގއި ލިޔެފައިވާކަން
ށ ބިދޭސީ ޤައިދީން ނުލެވޭނެކަމު ަ
ނުލެވޭނެކަމަށާއި ،ބަދިގޭގެ މަސައްކަތްނޫން އެހެން މަސައްކަތަކަ ް
މއްދާގައިބަޔާންކުރާ
ށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  17ވަނަ ާ
ތ ް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،މިގޮ ަ
ތފާތުކުރުމެއްކަމަށް
ތ ނަސްލަށް ބަލައިގެން ކުރާ ަ
ހަމަހަމަކަމާ ޚިލާފު ،އަދި އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ޤައުމަށް ނުވަ ަ
ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަލުތަކުގައި ހަދާފައިވާ ވަޒީފާ ދިނުމާބެހޭ
އުސޫލުތައް ބަދަލުކޮށް ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2118ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު)އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން
ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.
ޞއްޙީ ފަރުވާގެ ނިޒާމް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން،
ި
 .17މިރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  6މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ،ޖަލުތަކުގެ
ގ މަޤާމަށް މީހުން
ހުސްވެފައިވާ މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި ،ޑެންޓަލް އޮފިސަރުންނާއި ،ނަރުހުންނާއި ،ފާރމަސިސްޓުން ެ
އައްޔަނުކޮށް ،ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ޖަލުތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ސައިކިއޭޓްރިސްޓެއް
ނ
ހމަނައި ،އެކަ ް
ލތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި މި މަޤާމްތައް ި
ތއް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ޖަ ު
ހަމަޖައްސައި ،އަދި މި މަޤާމް ަ
މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ރހުންގެ ތެރެއިން،
 .18މިރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  6މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިހާރު ވަޒީފާގައި ތިބި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަ ު
މވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާ،
ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާގައި ތިބި ު
ނޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހުން އައްޔަނުކުރުން ހުއްޓާލައި
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ ވަޒީފާތަކަށް ކޮ ް
މިކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 .19ޖަލުތަކާއި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ތަކުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށް ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ،އެޖަލެއްގެ
ރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން؛
އާބާދީއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްކަން ،ތި ީ

ނ  2މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި 1 ،ޑެންޓަލް އޮފިސަރާއި 11 ،ނަރުހުންނާއި1 ،
ފށީ ޖަލުގައި މަދުވެގެ ް
( .21ހ) މާ ު
ށޓަކައި  7ސަޕޯރޓް ސްޓާފުން
އސައި ،ބެލެހެއްޓުމަ ް
ހން ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ހަމަޖަ ް
ފާރމަސިސްޓާއި ،އަދި އެހެނި ެ
އައްޔަނުކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.
ގން  2މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި 1 ،ޑެންޓަލް އޮފިސަރާއި 5 ،ނަރުހުންނާއި1 ،
( .21ށ) އައްސޭރި ޖަލުގައި މަދުވެ ެ
ފާރމަސިސްޓާއި ،އަދި އެހެނިހެން ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ،ބެލެހެއްޓުމަށް  2ސަޕޯރޓް ސްޓާފުން
އައްޔަނުކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.
ޖލުގައި މަދުވެގެން  2މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި 1 ،ޑެންޓަލް އޮފިސަރާއި 6 ،ނަރުހުންނާއި1 ،
( .22ނ) މާލޭ ަ
ފާރމަސިސްޓާއި ،އަދި އެހެނިހެން ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ،ބެލެހެއްޓުމަށް  7ސަޕޯރޓް ސްޓާފުން
އައްޔަނުކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.
( .22ރ) ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަދުވެގެން  2މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި 1 ،ވިޒިޓިންގް ޑެންޓަލް އޮފިސަރާއި،
 1ނަރުހުންނާއި 1 ،ފާރމަސިސްޓާއި ،އަދި އެހެނިހެން ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ،ބެލެހެއްޓުމަށް 5
ސަޕޯރޓް ސްޓާފުން އައްޔަނުކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.
( .21ބ) މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  1ވިޒިޓިންގް މެޑިކަލް އޮފިސަރާއި 1 ،ވިޒިޓިންގް ޑެންޓަލް އޮފިސަރާއި،
މށް  2ސަޕޯރޓް
އދި އެހެނިހެން ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ،ބެލެހެއްޓު ަ
މަދުވެގެން  2ނަރުހުންނާއިަ ،
ސްޓާފުން އައްޔަނުކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.
މށް މަދުވެގެން 2
ބލެހެއްޓު ަ
ޓޑިއަލްތަކުގައިވެސް ބަލިމީހުންގެ ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ެ
ހން ޕޮލިސް ކަސް ޯ
( .25ޅ) އެހެނި ެ
ނަރުހުންނާއި  2ސަޕޯރޓް ސްޓާފުން އައްޔަނުކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރަމުންދިޔުން.
މގެ ދަށުން މީހުން
ނ ގެއްލޭގޮތަށް ދަޢުލަތުގެ ބެލު ު
 .26މިރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ،މިނިވަންކަ ް
ބަންދުކުރާ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ޑޮކްޓަރަކީ އަދި ކޮންމެ ޑެންޓަލް އޮފިސަރަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މެޑިކަލް އަދި ޑެންޓަލް ކައުންސިލްގައި ރެޖިސްޓަރީވެ ޕްރެކްޓިސިންގ ލައިސަންސެއް އޮތް ޑޮކްޓަރެއްކަން
ކަށަވަރުކުރުމާއެކު ،ކޮންމެ ނަރުހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރސިންގ އަދި މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ
ނ މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރަމުންދިޔުން.
ނަރުހެއްކަން ކަށަވަރުކޮށް ،އެކަ ް

އސެސްމަންޓް ހެދުން
ނންވާ މުއްޒަފުންގެ ެ
 .27ވަކިވަކި ޖަލުތަކުގެ މެޑިކަލް ސެކްޝަނަށް ބޭ ު

އތައް ބަލަހައްޓައި
 .28މިރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެން އަހަރަކު  1ފަހަރު ،ޖަލުތަކުގެ ޞިއްޙީ ކަންތަ ް
ނންވާ މުއްޒަފުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖަލުތަކުގައިވެސް،
މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ،ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމަށް ބޭ ު
އތުރު މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރެވޭނޭ ތައްޔާރީތައްވުމާއި،
ބދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ވަގުތީގޮތުން ި
އާބާދީއަށް އަންނަ ަ
އިތުރު

މުވައްޒަފުން

ބޭނުންވާކަން

ދެނެގަނެ،

ވނަމަ،
ބޭނުން ާ

ސަރުކާރުން

މިކަން

ފަހިކޮށްދީ

މިނިސްޓަރާ

ޙިއްޞާކުރަމުންދިޔުން.

 .29ޞިއްޙި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން

 .21މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި މެޑިކަލް މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް،
މި ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ،މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ބަލައި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބުމަށް ޝަރުތުހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށް
މިފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީ އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ނގެ ފެންވަރު ބަލައި،
 .21މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  6މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ،މިހާރު ވަޒީފާގައި ތިބި މެޑިކަލް މުވައްޒަފު ް
ރ
ޖޢާކޮށް މިނިސްޓަ ާ
ނ ގަވާއިދުން މުރާ ަ
ނށް ކުރިއެރުން ދީ ،މިކަ ް
ޝރުތުހަމަވާ މުވައްޒަފުން ަ
ށ ަ
ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބުމަ ް
ޙިއްޞާކުރަމުންދިޔުން.

 .22މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި ނަރުހުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔްތަތައް

ނނަ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމެއްނެތި
މން އަ ް
 .22މިވަގުތު މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ލިބެ ު
ދެމުންއަންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާތީ ،އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ނ ކުޑަ އަދަދަކަށްވީތީއާއި ،މާފުށި ޖަލުގެ ޑޮކްޓަރުން
ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ މުސާރަ އަޅާކިޔާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަނު ް
ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ޖަލުތަކެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ކެއުމާއި ހުރުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް
ހަމަޖައްސަމުންދަނީ މި މުސާރައިން ކަމުގައިވީތީ ،މިކަން މުރާޖަޢާކޮށް ،ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ މުސާރައިގެ
އޮނިގަނޑު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑާ އެއްހަމަކޮށް މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  3މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި
މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 .21މާފުށި ޖަލުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުން ،ނަރުހުންގެ ކެއުމާއި
ހ
ނ ނައްތާލައި ،ދިވެ ި
އސައި ،ވަކި ޖަލުތަކާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮތް ތަފާތުކުރު ް
ހުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖަ ް
ނަރުހުންނާއި އަންހެން ނަރުހުން ޖަލުތަކުގެ މެޑިކަލް ސަރވިސްގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުން
ކަމަށްވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކުޑަވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ޑޮކްޓަރުން
ޖހިގެން މަސައްކަތް
ލިބުމާއި ،ލިބޭ ޑޮކްޓަރުން ސަރވިސްގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އޮތް ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލައި ،ހިތްހަމަ ެ
ކުރުމުގެ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރެވިފައިވާކަން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ކަށަވަރުކޮށް ،މިކަން ކުރެވިފައިވާކަން މި
ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 .25ފެންވަރު ރަނގަޅު މެޑިކަލް އޮފިސަރުން ހޯދުން

 .26ޖަލުތަކަށް މެޑިކަލް އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި ގެންނަ ޑޮކްޓަރުންނަކީ ،ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،މެޑިކަލް
ހންނަށް ބޭސް ކުރުމުގައި ކޮށްމެވެސް
ނ ބަލި ހުރި މީ ު
ނ ހުރިބައެއްކަމާއި ،އަދި ނަފްސާ ީ
ބލުކަ ް
ސެންޓަރެއް ހިނގުމުގެ ޤާ ި
މގެ މަރުހަލާތަކަކީ،
ޑކަލް މުވައްޒަފުން އަންޔަންކުރު ު
ވ ޑޮކްޓަރުންކަމުގައާއި ،އަދި މެ ި
ލބިފައި ާ
މިންވަރެއްގެ ތަޖުރިބާ ި
ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް (އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލް)ގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރެވޭ ކަމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ
ރގައި މިނިސްޓަރާ
ގޮތުން މިކަން ކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސްދުވަހުގެތެ ޭ
ޙިއްޞާކުރުން.

 .27މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ،އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން އައްޔަނުކުރެވޭ މެޑިކަލް
ތ ކަނޑައަޅައި ،މި ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި ސަރުކާރުގެ މައި
ރބޭޝަން މުއްދަ ު
އޮފިސަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ޕް ޮ
ހޮސްޕިޓަލް (އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް) ފަދަ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ،ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ޑޮކްޓަރު އަހުލުވެރިވެ،
ރ ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް
އދީންނަށް ދެވޭ ފަރުވާގެ ފެންވަ ު
އާއްމު ބަލިތަށް ދެނެގަނެވި ،ޤަ ި
އފިސަރުގެ ޕަރފޯރމަންސް އެސެސްމެންޓެއް ހަދައި،
ނ އެ ޮ
ޝން މުއްދަތު ނިމުމުގެކުރި ް
ބ ަ
ކުރުމަށް ލާޒިމްކޮށް ،މި ޕްރޮ ޭ
ށ
މި އެސެސްމަންޓްގައި އެ އޮފިސަރަކު ހޯދާ މާކުހަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ދާއިމީ ކޮންޓްރެކްޓެއް ދީގެން ނުވާނޭކަމަ ް
ކަނޑައަޅައި މި ނިޒާމާ ގުޅޭ އެންމެހައި މަރުހަލާތައް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ނ
 .28މެޑިކަލް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީ ް
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ޑޮކްޓަރުންނާއި،

ބަޔަކަށްވީނަމަވެސް،

ނރުހުންނަކީ
ަ

މެޑިކަލް

ނށް
ޤައިދީން ަ

ސެކްޝަނެއްގައި

މވާ
ދި ާ

މަސައްކަތްކުރާ

ޞިއްޙީ
އެހެނިހެން

މައްސަލަތަކަށް

އަހުލުވެރިވެފައިވާ

ފންނަކީ،
މުވައްޒަ ު

މިކަންކަމަށް

އކި އެކި ތައުލީމީ
އަހުލުވެރިކުރެވިފައިވާ ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ،މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ،ތަމްރީންތަކާއިެ ،
ޖލެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޑިކަލް މުވައްޒަފުންނަކީ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ ،ކޮންމެ ަ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްއިން ހިންގާ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ،ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ

ބެޗެލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބައެއްކަން ކަށަވަރުކޮށް މިކަން މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 2
ށ މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.
އަހަރުދުވަހުގެތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮ ް

 .11ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބައެއްކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި
މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ގޮތުން މެޑިސިން ،ނަރސިން ،ފާރމަސީ ،ޕަބްލިކް ހެލްތް އަދި ސައިކޮލޮގީގެ ރޮނގުން ތައުލީމު
ށ
މ އަހަރަކުވެސް ކަނޑައެޅޭ ވަކި އަދަދަކަށް ފުރުސަތު ދެވޭގޮތަ ް
ޙާޞިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭ ،މިކަމަކީ ކޮން ެ
ޓރާ ޙިއްޞާކުރުން.
އޮންނަ ނިޒާމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މިކަން ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސް ަ

ލ
ނ ް
ހ އޮފިސަރުންނަކީ ނޭޝަ ަ
 .11ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  6މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ޖަލުތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ތިބޭ ހުރި ާ
ހެލްތް އެކަޑަމީ އާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާގުޅިގެން ބޭސިކް ލައިފް ސަޕޯރޓް ތަމްރީން
ނ ކަށަވަރުކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންކަ ް

ށ
ނނަ ް
ތ އެކަޑަމީ އާގުޅިގެން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހު ް
ލ ް
ޝނަލް ހެ ް
 .12ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  6މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ނޭ ަ
ނ
އެޑްވާންސް ލައިފް ސަޕޯރޓް ޓްރެއިނިން (ރިފްރެޝަރ ކޯސް) މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހިންގައި މިކަ ް
ޤއިމްކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.
ގަވާއިދުން ހިންގޭނޭ ނިޒާމެއް ާ

ނލް ހެލްތް އެކަޑަމީއާއި މޯލްޑިވިއަން މެޑިކަލް
 .12މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ނޭޝަ ަ
އެސޯސިއޭޝަނާއި ،އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އިން ހިންގާ "ކޮންޓިނިއުއިންގ މެޑިކަލް އެޑިއުކޭޝަން" ގެ ތަފާތު
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި މިކަން ގަވާއިދުން ކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް މިކަން
މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 .11ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން އާއްމުކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަށް ރަނގަޅުކުރުން:

 .15ޖަލުތަކުގެ ވަކި ގޮޅިތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ނަރުހުން

ނނަށް ދިމާވެފައިވާ
ހ ް
ގޮސް ޤައިދީންގެ ހާލުބަލައި ،އެމީ ު

ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް އޮޅުންފިލުވައި ،މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން ޓްރައޭޖް ކުރެވޭނޭ
ށކަން އެދޭ ކޮންމެ
ނިޒާމެއް ޖަލުތަކުގެ މެޑިކަލް ނިޒާމްގެ ތެރޭގައި އެކަށައަޅައި ،މިގޮތަށް ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދަ ް
އ
ޑއެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބޭނޭ ގޮތެ ް
މީހެއްގެ ޝަކުވާ އަޑުއަހައި ޓްރައޭޖް ކެޓެގަރީތަކަށް ބަހައި ކަނ ަ
މިނިޒާމްގެތެރޭގައި ކަނޑައަޅައި ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 .16ކޮންމެ ޖަލެއްގައި އަދި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލެއްގައިވެސް ބަލި މީހުން ބެލުމަށް ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ
އޯ.ޕީ.ޑީ

ރޫމެއް

ހަދައި،

ފުރިހަމަ

މެޑިކަލް

އެގްޒެމިނޭޝަނެއް

ހެދުމަށް

އޯ.ޕީ.ޑީ

އެއްގައި

ހުންނަންޖެހޭ

ޕރައިވަސީ ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށް ،ކޮންމެ އޯ.ޕީ.ޑީ ރޫމެއްގައި އަތް ދޮވެވޭނޭ ގޮތް
މިންގަނޑުތަކަށާއި ،ބަލިމީހާގެ ް
ހަދައި ،އަދި ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ތަކެތި މި ސެންޓަރުތަކަށް ހޯދައި ،މިކަން މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  6މަސް
ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ތ
ކ ި
އޯ.ޕީ.ޑީ ރޫމެއްގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނޭ ތަ ެ
މޭޒު އަދި  2ގޮނޑި

ބަލިމީހާ ބަލާ އެނދު އަދި

ތ
ޓޯޗު ބައް ި

ބާލީސް
ސްޓެތެސްކޯޕް

ތަރމޯމީޓަރ

ސެޓުރޭޝަން ޕްރޯބް

ޕްރޮކްޓޮސްކޯޕް

ޒައިލޮކޭން ޖެލީ

ސްޕެކުލަމް

ސްޓެރައިލް ތްރޯޓް ސްވޮބް

ސްމިއަރ ސްލައިޑްސް

ބެޑްސައިޑް އެގްޒެމިނޭށަން

ޑިސްޕޯސިބަލް ގްލަވްސް

ސާވިކަލް ސްޕެޗުލާ

ސްޓެރީލިއަމް

ޑިސްޕޯސިބަލް މާސްކް

ލައިޓު
ޕެޕް ސްމިއަރ ސައިޓޮލޮޖީ
ކޮންޓޭނަރ
އެކްސްރޭ ވިއުބޮކްސް

ކޮންޕިއުޓަރ  /ޕްރިންޓަރ

ނޯރމަލް ބޭސް ސިޓީ

ކޮންޓްރޯލް ބޭސް ލިޔާ ސިޓީ

ތށް ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމު
ތަހުލީލު ަ

އޮފްތަލްމޮސްކޯޕް

އޮޓޮސްކޯޕް

ކށް،
(އެކްސްރޭ ،ލޭގެތަހުލީލުތަ ަ
ސްކޭން ހެދުމަށް ވަކި
ފޯމުތަކެއް)

 .17އޯ.ޕީ.ޑީ ގައި ޑޮކްޓަރު ބަލިމީހުން ބަލާއިރު އެމީހުން ގެ މެޑިކަލް ފައިލް ނުވަތަ ހިސްޓްރީ އަދި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުން
ތޒާމް މެޑިކަލް ނިޒާމްގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސާ އެކަން
ޓ ޗާރޓެއް" އޯ.ޕީ.ޑީ ގައި ބެލޭނޭ އިން ި
އަންނަ ބޭހުގެ "ޓްރީޓްމަން ް
މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  6މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ކ
ނ ނޯޓުކުރުމަށް ވަ ި
 .18މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ،ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެދޭ މީހުންގެ ނަ ް
ރަޖިސްޓް ރީއެއް ހަދައި ،އޯ.ޕީ.ޑީގައި

ނ
މހުންގެ ތެރެއި ް
ޑޮކްޓަރު ބެލުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ނަން ނޯޓުކޮށްފައިވާ ބަލި ީ

ނ
ހ ް
ބ  11ބަލިމީ ު
ބލަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ތި ޭ
ވގުތުން ަ
ޓމަންޓް ނަގައި ،މީގެ އިތުރުން ަ
އެންމެ މަދުވެގެން  25އެޕޮއިން ް
ނ ކުލައަށް ޓްރައޭޖް ކުރެވޭ ގޮތަށް
ރންޖް ،ރީނދޫޫ ،
ޓރައޭޖް ކްރައިޓީރިއާގެ ރަތް ،އޮ ެ
މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ް
ބެލުމަށް ހަމަޖެއްސުން،
 .19ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމާއި ޖަލުތަކުގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމާ ގުޅި ،ލާމެހިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑު
ނނަށް ފޯރުކޮށްދިނު ަ
ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ލިބޭ ފަރުވާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހު ް
ނ
ނށް އެއް ހަމައަކު ް
ތބޭމީހު ަ
ނތަކާއި ދެވޭ ފަރުވާތަށް ޖަލުގައި ި
އަހައްމިއްޔަތުކަމެއްދީ ،ޞިއްޙީ ޙިދުމަތަށް ލިބޭ ކުރިއެރު ް
އ
ލިބިދެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ،އަދި މިގޮތުން އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮންކޯލް ކޮންސަލްޓަންޓުންނަށް ޖަލުގަ ި
ނއި ،އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ،ޞިއްޙީ ލަފާ ހޯދޭނޭ މަގު ފަހިކޮށް ،އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް
ފ ާ
ތިބޭ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ޯ
އަށް ޤައިދީއަކު ރިފަރ ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އޮންކޯލް ކޮންސަލްޓަންޓް ،ނުވަތަ ޑިއުޓީގައި ހުރި
ނނަށް ނުގުޅިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ
ނޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ،މި ޑޮކްޓަރު ް
މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް އެންގޭނޭ ި

އ ޤާއިމްކޮށް އެކަން މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ
ކެޝުއަލްޓީއަށް އެންގޭނޭ ނިޒާމެ ް
ޙިއްޞާކުރުން.

އގައި ބަހައްޓައި،
ޖލެ ް
ޞ ކޮށްފައިވާ އެނދެއް ކޮންމެ ަ
 .51އަވަސް ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި ވަކި ކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ އެކަމަށް ޚާއް ަ
ނ
ދށް މިންގަނޑަކު ް
ފއިވާ ތަކެއްޗާއި އިމަރޖެންސީ ޓްރޮލީއެއް ތައްޔާރުކޮށް ،އެންމެ ަ
ކށް ަ
އެތަނުގައި ތިރީގައި ބަޔާން ޮ
މސް ދުވަހުގެތެރޭގައި
ނ މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ަ 2
ކ ް
ނގައި ހުރިކަން ކަށަވަރުކޮށް މި ަ
ތ ު
ކތި މި ަ
ބަލާއިރު ތިރީގައިވާ ތަ ެ
މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ތ
އިމަރޖެންސީ ޓްރޮލީގައި ހުންނަންޖެހޭނޭ ތަކެ ި
އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރ އަދި މާސްކް

ވައިޓަލްސް
ބްލަޑް

މޮނިޓަރ
ޕްރެޝަރ،

(އޮޓޮމޭޓަޑް
އޮކްސިޖަން

ސެޗުރޭޝަން ،ޓެމްޕްރޭޗަރ ބެލޭ)

ނެބުލައިޒަރ

އަދި

ލން،
އަސްތަ ި

ކޮންޓިނުއަސް ކާރޑިއޭކް މޮނިޓަރ

އެންޑޯ ޓްރެކިއަލް ޓިއުބް
(،7

،7.5

،8

8.5

އެމް.އެމް ސައިޒު)

ސްޓައިލެޓް

އިޕްރަވެންޓް ސޮލިއުޝަން
އައިވީ ކެނިއުލާ (ސައިޒު 21،22،21

ޑީފިބްރިލޭޓަރ

ސިރިންޖު

ޖީ) އަދި އައިވީ ސެޓު

އެމް.އެލް)

އައިވީ ފްލުއިޑް ޕަމްޕް

އީ.ސީ.ޖީ މެޝިން

އން،
އައިވީ ފްލުއިޑް (ނޯރމަލް ސޭލަ ި

ސަކްށަން މެށިން އަދި

ރިންގާރ

ލެކްޓޭޓް،

(2،5،11،21

ޑެކްސްޓްރޯސް

ކެތެޓަރ

އޯރޯފެރިންޖަލް އެއާވޭ
ނ
ސަކްށަ ް

ޑައިރެކްޓް ލެރިންގޮސްކޯޕް

ނޯރމަލް

ސޭލައިން) އަދި އައިވީ

ސްޓޭންޑް
އާއި

ގްލަވްސް

މާސްކް

ސްޓެތެސްކޯޕް

އަންބޫ

(ޑިސްޕޯސަބަލް)
އެކިސައިޒްގެ

ބޭގް

އަދި

އެކި

ސައިޒުގެ މާސްކް
އެބްސޯވަބަލް

އަދި

އެކި ސައިޒްގެ ސާޖިކަލް ބްލޭޑް

ޗ
ނޮންއެބސޯވަބަލް ސޫ ާ

ސެޓު

އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައިބޭނުން ކުރަން ޖެހިދާނެ ބޭސް
އިކޯސްޕްރިން

ކްލޮޕިޑޯގްރަލް

ނ
އެޓޯރވާސްޓެޓި ް

ސަބްލިންގުއަލް ނައިޓްރޯ

މޯފިން

މިޑަޒޮލަމް

ގްލިސަރިން
ވެކުރޯނިއަމް

ސްޓެރިލައިޒްޑް ޑްރެސިންގް

ސަކްސިނައިލް

ޕްރޮޕޮފޯލް

ކޯލީން
ނ
ފެނިޓޮއި ް

އެމިއޯޑަރޯން

ވެރަޕަމިލް

މެޓޮޕްރޮލޯލް

އެޑިނޯސިން

މެގްނީސިއަމް

ނ
ލިގްނޮކޭ ް

އެޓްރޮޕިން

ސަލްފޭޓް
އެޑްރިނަލިން

ނ
ނޯއެޑްރިނަލި ް

ޑޯޕަމިން

ނ
ޑޯބިއުޓަމި ް

ޑެރިފައިލިން

ހައިޑްރޯކޯރޓިސޯން

އެވިލް

 .51ކޮންމެ ކަސްޓޯޑިއަލެއްގައިވެސް އަވަސް ފަރުވާ (ރިސަސިޓޭޝަން) ދިނުމަށްޓަކައި ވަކި ކޮޓަރިއެއް ،އެނދަކާއި އެއްކޮށް
މނޭ އިމަރޖެންސީ ޓްރޮލީއެއް
ތައްޔާރުކޮށް ،މިފަދަ ކޮންމެ އެނދެއްގެ ކައިރީގައި ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހި ެ
ތައްޔާރުކޮށް ،ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި މިތަނުގައި ހުރިކަން ކަށަވަރުކޮށް މިކަން މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސް
ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ސިލިންޑަރު

އޮކްސިޖަން

އަދި

އީ.ސީ.ޖީ މެށިން

އައިވީ ފްލުއިޑް ޕަމްޕް

މާސްކް
ނެބުލައިޒަރ އަދި އަސްތަލިން،

އޭ.އީ.ޑީ

އިޕްރަވެންޓް ސޮލިއުޝަން

ޑީފިބްރިލޭޓަރ)

ކެތެޓަރ

އަންބޫ ބޭގް އަދި އެކި ސައިޒުގެ މާސްކް

ސިރިންޖު

އައިވީ

ކެނިއުލާ

(ސައިޒު

(އޮޓޯމޭޓަޑް

ލ
އެކްސްޓާރނަ ް

ނ
ސަކްށަން މެށިން އަދި ސަކްށަ ް

(2،5،11،21

އެމް.އެލް)

ވ
 21،22،21ޖީ) އަދި އައި ީ
ސެޓު
ަައިވީ

ފްލުއިޑް

ލ
(ނޯރމަ ް

އައިވީ ފްލުއިޑް (ނޯރމަލް ސޭލައިން،

ސޭލައިން ،ރިންގާރ ލެކްޓޭޓް،

ޑެކްސްޓްރޯސް

(އޮޓޮމޭޓަޑް ބްލަޑް ޕްރެށަރ،

ނޯރމަލް ސޭލައިން) އަދި އައިވީ ސްޓޭންޑް

ސެޗުރޭށަން،

ޑެކްސްޓްރޯސް

ނޯރމަލް

ރިންގާރ

ލެކްޓޭޓް،

ޑ
ސޭލައިން) އަދި އައިވީ ސްޓޭން ް
އޯރޯފެރިންޖަލް އެއާވޭ

ވައިޓަލްސް

އޮކްސިޖަން

މޮނިޓަރ

ޓެމްޕްރޭޗަރ ބެލޭ
ޑޮކްޓަރު ބަލާ ކަށިގަނޑު

ކާރޑިއޭކް މޮނީޓަރ

ގްލަވްސް އާއި މާސްކް

އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި ބޭނުން ކުރަން ޖެހިދާނެ ބޭސް
އިކޯސްޕްރިން

މޯފިން

ވެރަޕަމިލް

ކްލޮޕިޑޯގްރަލް

މިޑަޒޮލަމް

މެޓޮޕްރޮލޯލް

ނ
އެޓޯރވާސްޓެޓި ް

ނ
ފެނިޓޮއި ް

އެޑިނޯސިން

އެމިއޯޑަރޯން

އެޓްރޮޕިން

ސަބްލިންގުއަލް

ރ
ޓ ޯ
ނައި ް

ގްލިސަރިން
އެޑްރިނަލިން

ޑޯޕަމިނ

އެވިލް

ނ
ނޯއެޑްރިނަލި ް

ނ
ޑޯބިއުޓަމި ް

ހައިޑްރޯކޯރޓިސޯން

ވ
ރ ފައިލް ނުގެނެ ޭ
ރ ގެއްލި ،ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންދާއި ު
ގންދާއިރު ބައެއްފަހަ ު
އނެއްތަނަށް ެ
 .52މެޑިކަލް ރިކޯޑްތައް އެއްތަނުން ަ
ޙާލަތްތައް މަދުން ނަމަވެސް މެދުވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއެކު މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ،މާލެ
ނފަށާފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ އޮންލައިން ސިސްޓަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޕްގްރޭޑްކޮށް ،މި ސޮފްޓްވެއަރ
ޖަލުގައި ބޭނުންކުރަ ް
ތރެއިން ޤާއިމްކޮށް،
ގތެއް މިސޮފްޓްވެއަރގެ ެ
މތު ބޭލޭނޭ ޮ
ލތަކުގައި ތިބޭ ޤައިދީންގެ މައުލޫ ާ
ހން ޖަ ު
މެދުވެރިކޮށް ،އެހެނި ެ
ޓލެއް އުފައްދައި،
ނ ރައްކާތެރި އޮންލައިން ޕޯރ ަ
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އައި.ޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓު ް
ޖަލުތަކުގެ އާއްމު މައުލޫމާތާއި މެޑިކަލް މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށް ސެންޓްރަލައިޒްކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ސިސްޓަމެއް
ވއްޒަފުން އައިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހޯދައި ،މި ރިޕޯޓް
ނވާ ޓެކްނިކަލް މު ަ
ގާއިމުކޮށް ،މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނު ް
ޙިއްޞާކުރާތާ  6މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ނ މެޑިކަލް ސެންޓަރުތަކަކީ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ލިބެމުންދާ ތަންތަން ކަމުގައި
 .52ޖަލުތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުން ަ
ނުވާތީ ،ޖަލުތަކުގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރުން ޤައިދީން ބަލިވުމުން އެމީހުނަށް ލިޔެދޭ ބޭސްތައް އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް
ބސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ ގޮތް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައި
ހލޭ ޭ
ތކަށް އާސަންދައިގެ ދަށުން ި
ކންމެ ރައްޔި ަ
ނުލިބެއެވެ .ދިވެހި ޮ
ދީފައިވާއިރު ،ޖަލުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިހުރި ކްލިނިކްތައް އާސަންދައިގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ހިންގުމުގެ ސަބަބުން
ޖއްސާދީފައިވާ ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ހައްޤުން
ދންނާއި ބަންދުމީހުން ،ސަރުކާރުން ހަމަ ަ
ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ ޤައި ީ
އސަންދައިގެ ދަށަށް
ރ މެޑިކަލް ސެންޓަރުތައް ާ
ލތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ހު ި
މަޙްރޫމް ވެގެން ދެއެވެ .ޖަ ު
އ ތިބޭ ޤައިދީންނާއި ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ޖަލަށް ގެންނަ ސްޕެޝަލިސްޓް
ބަދަލުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ޖަލުތަކުގަ ި
ޑޮކްޓަރުން އިތުރު ޚަރަދަކާއިނުލައި ހޯދުމަށް މުވައްސަސާ އަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެ .މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
ކ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޙިއްސާކުރާތާ  2މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ޖަލުތަކުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނަ ީ
އންތިޒާމް ޖަލުތަކުގެ
އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ހެދުމާއި ،އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްލިބޭނެ ި
ތެރޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް.

 .51ބަލިވެގެން ޤައިދީއަކު ޑޮކްޓަރަށް ގެންދާއިރު އެމީހެއްގެ ކުރީގެ ޞިއްޙީ ލިޔެކިޔުމެއް ބަލަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި،
ޓބްލެޓެއް ފޯރުކޮށްދީ މިކަމަށް
ޓމަށް ވަދެވޭނޭ ފަދަ ެ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނަށް އޮންލައިން ސިސް ަ
ހައްލެއްގެނެސް މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ނނަ މީހުނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން:
 .55ދާއިމީ ބަލިތަށް ހު ް

މށްޓަކައި މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި ވަކި މުވައްޒަފެއް ކަނޑައަޅައި ،މި
 .56ދާއިމީ ބައްޔަކަށް ބޭސް ކުރާމީހުން ބެލެހެއްޓު ަ
މ އެ ބޭސް ހޯދުމަށް
ފސޭހައިން ނުލިބޭ ބޭހެއް ވާނަ ަ
ބލައިަ ،
ނންވާ ބޭސް ހުސްވޭތޯ ަ
ބ ު
ނށް ޭ
މުވައްޒަފު ،އެ ޤައިދީން ަ
ނ ފަހިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ،މި
މަސައްކަތްކޮށް ،ފޮލޯއަޕް ހަދަންޖެހޭ ދުވަސް ގާތްވޭތޯ ބަލައި މިކަ ް
ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ،މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 .57އައިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ޖަލުތަކުގެ މެޑިކަލް އިންޗާރޖުންނާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގައި
ޤާއިމްކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރގެ ތެރެއިން ،ދާއިމީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ރިވިއު ،މުއްދަތު ކައިރިވުމުން
މ ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި،
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމުން އެލާޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައި މިކަން ި
މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 .58ދާއިމީ ބައްޔަކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު ނުވަތަ ދާއިމީބައްޔެއް ހުރި ޤައިދީއަކު ޖަލަށް ގެނެވޭހިނދު ،ޖަދުވަލު 5
އއް ފައިލަކަށްލައި
ނޓް ޗާރޓްތައް ެ
ދންގެ ޓްރީޓްމަ ް
ޓ ޗާރޓެއް ފުރައި ،ހުރިހާ ޤައި ީ
ގައިވާ ޗާރޓް ފަދަ ޓްރީޓްމަން ް
ފއިލެއް ހަދައި މި
ރޓްމަންޓް ަ
ކންމެ ޔުނިޓަކަށް ޓް ީ
ޖލުތަކުގައި ޮ
ޓ ފައިލް) ،މާފުށި ޖަލު ފަދަ ބޮޑެތި ަ
(ޓްރީޓްމަން ް
ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން

 .59ބައެއް ކަހަލަ ދާއިމީ ބަލިތަކަކީ އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލްވަންދެން ގަވާއިދުން މޮނިޓަރކޮށް ،ދެވޭ ފަރުވާ ބަދަލުކުރަމުން
މސާލަކަށް ،ލޭގެ ޕްރެޝަރު ނުވަތަ ހަކުރު ބަލި ޑައިގްނޯސްވާއިރު މަތީގައި ހުރުމުން
ލތަކެއްކަމުންި ،
އަންނަންޖެހޭ ބަ ި
ކން
ނޓަރ ކުރަމުންދާންޖެހޭތީ ،މިފަދަ ބަލިމީހުން ވަ ި
ވއިދުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މޮ ި
ނދެން ގަ ާ
ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެ ް
އެނގޭ

ގޮތަށް

ޖަލުގެ

ޓވެއަރ
ސޮފް ް

މެދުވެރިކޮށް

ޓއި،
ބަލަހައް ަ

ޤައިދީންނަށް

ވ
ބޭސްފަރު ާ

ކުރުމަށްޓަކައި،

ދވަހަކުވެސް މެޑިކަލް
ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކޮންސަލްޓަންޓަކު ބަލިމީހުން އެޑްމިޓްކުރާ އުސޫލުން ޤައިދީން ބަލައި ،ކޮންމެ ު
އޮފިސަރ އެ ޤައިދީއަކު ހުންނަ ގޮޅިއަށް ގޮސް ނުވަތަ އެ ޤައިދީއަކު އޯ.ޕީ.ޑީއަށް ގެނެސްގެން ނަމަވެސް ،ޤައިދީގެ
ހާލުބަލައި ،ޕްރޮގްރެސް ނޯޓެއް ލިޔެ މި ނޯޓް ޤައިދީގެ ފައިލްގައި ހިމަނައިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ ފަދަ ނިޒާމެއް
ޤާއިމުކޮށް ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން

 .61ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުން

 .61ޖަލުތަކަށް ކުރި ޒިޔާރަތް ތަކުގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ނަންބަރު ހޯދުމަށް ކިއުގައި  1-2ގަޑިއިރު ހޭދަކުރަންޖެހޭކަން
ނމަވެސް ކިއުގައި ގިނަ ވަގުތު މަޑުކުރަންޖެހުމުން
ނއި ،ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހިއްޖެ ަ
އޮފިސަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވުމުން ާ
ނތް
ބން ެ
ރން ލި ެ
ނ މެޑިކަލް ސެންޓަ ު
ވފައި ހުން ަ
ގނައުމުގެގޮތުން ،ޖަލުގައި ޤާއިމު ެ
ށ ހައްލެއް ެ
ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކަ ް
ށ އެ ފަރުވާ ހޯދައިދެވޭނޭ މަގެއް ،އެ ޖަލަކާ އެއްމެ
ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮ ް
ކައިރީގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ އިންތިޒާމް މި
ނ މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.
ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށް ،މިކަ ް

މ
 .62އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ ޓަރޝިއަރީ ރިފަރަލް ސެންޓަރަށްވެި ،
ނން
ޫ
ކ ޤައިދީން
ނށް ދެއްކުމަ ީ
މން ،ޑޮކްޓަރުން ަ
ހޮސްޕިޓަލްގައި ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ އަދަދު މަދުވު ު
ކ މެޑިކަލް ސިސްޓަމް
ދތި އުނދަގޫ ކަމެއްކަމުންނާއި ،މިހެން ދިމާވާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަ ީ
އާއްމުންނަށްވެސް ވަރަށް ަ
އ
ކށްވެފަ ި
މާލެ އަށް ސެންޓްރަލައިޒް ވެފައިއޮތުމުންކަމާއި ،މާފުށި ޖަލަކީ  1111ޤައިދީންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަތަނަ ަ
ހލްތް ސެންޓަރު ރަނގަޅު
މާފުއްޓަކީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރަމުން އަންނަ ރަށަކަށްވާތީ ،މާފުށި ެ
ފެންވަރަކަށް ހަދައި ،ސްޕެޝަލިސްޓުން ގެނެސްގެން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާދެވެނޭ ނިޒާމެއް
ޑ ކުޑަވެ ،އެސްކޯޓް
ތރައްޤީ ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އައި.ޖީ.އެމް .ހޮސްޕިޓަލަށް އޮންނަ ޑިމާން ް
އ ަ
ޤާއިމުވެފައިވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގަ ި
ނށްދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއި އަވަސްކަމާއެކު ލިބުމަށް
ކުރަންޖެހުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ލިބި ،ޤައިދީން ަ
މަގުފައިވެގެން ދާނޭކަމެއްކަމުގައިވާތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަށް ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތައް
ރ
ޓ ޙިއްޞާކުރާތާ  1އަހަ ު
ފދަ އިންތިޒާމުތައް މި ރިޕޯ ް
ލބޭނޭ ަ
ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ހަދައި ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ޚިދުމަތް ި
ކން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.
ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށް ،މި ަ

ހން
ނޓް ނޫން އެ ެ
އއް ޖަލުތަކަގައި ހަދައި ،އަރޖެ ް
ނޖެހޭ މީހުންގެ ވަކި ރެޖިސްޓްރީ ެ
 .62ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ދައްކަ ް
އ
ނފަށައި ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގަ ި
ނ ގެންދަ ް
ޓގައިވާ ތަރުތީބު ް
ހުރިހައި ރިފަރަލްތަކެއް އެ ލިސް ު
މިކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ގ
 .61ސްޕެޝަލިސްޓަކު ދޭ ޓެސްޓެއް ހެދުމަށްފަހު އެ ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކި  2ދުވަހަށްވުރެ ލަސްވާ ހާލަތްތަކުގައި ،ޖަލު ެ
މެޑިކަލް އޮފިސަރު އެ ރިޕޯރޓްތައް ބަލައި ޤައިދީއަށް ރިޕޯރޓްގެ ނަތީޖާ ކިޔައިދެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ،މި ރިޕޯޓް
ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ފދަ ކަމެއް އޮތްނަމަ
ވ ަ
ތން ފަރުވާ ބޭނުން ާ
މށްފަހު ވަގު ު
އފިސަރު ބެލު ަ
 .65ސްޕެޝަލިސްޓަކު ދޭ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ،މެޑިކަލް ޮ
އ ،އޭނާގެ ލަފާ ހޯދައި ޤައިދީއާ ޙިއްޞާކޮށް ،މި
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ އެކަމާބެހޭ ސްޕެޝަލިސްޓަށް (އޮންކޯލް) ގުޅަ ި
ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ނތްނަމަ،
ބހެއް ހޯދެން ެ
ގތެއްގައި އެ ޭ
މ ނުވަތަ އެވަ ު
ނނެތް ބޭހެއްނަ ަ
ވހިރާއްޖެއިން ލިބެ ް
 .66ސްޕެޝަލިސްޓަކު ދޭ ބޭހަކީ ދި ެ
ލ
ލއަށް އެކަން އަންގައި ،ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން އާއި ާ
ބލި ޤައިދީއަށާއި އާއި ާ
ވަގުތުން ަ
މ ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި
ނ ނިޒާމެއް ި
މށް އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ޭ
މެދުވެރިކޮށް އެ ބޭސް ހޯދު ަ
ޤާއިމްކޮށް މިކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ތ ޓެސްޓެއް ހަދަން
 .67މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ނުވަ ަ
އއިލާ މެދުވެރިކޮށް
އ އާއިލާއަށް އެކަން އަންގައިާ ،
ލތްތަކުގަ ި
ހށް ވުރެން އިތުރުވާ ހާ ަ
ވ ަ
ލބުން  7ދަ ަ
އެޕޮއިންޓްމަންޓް ި
މިކަމަށް އެހީތެރިކަން ހޯދޭނޭ ނިޒާމެއް މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށް މި ނިޒާމް
ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ފަރމަސީ ގާއިމުކުރުމާއި ހިންގުން

ބނުންވާ
ހންގުމަށް ޭ
މސީއެއް ޤާއިމްކޮށް ،ފާރމަސީ ި
ތން ކޮންމެ ޖަލެއްގައިވެސް ފާރ ަ
ސބަ ު
މހުންގެ ނި ް
 .68ޖަލުގައި ތިބޭ ީ
މސިސްޓަކާއެކު އެސް.ޓީ.އޯ އާ ހަވާލުކޮށް މި ރިޕޯޓް
ހުއްދަތައް ހޯދައި ،އެ ފާމަސީތައް ހިންގުމަށް ފުލްޓައިމް ފާރ ަ
ޙިއްޞާކުރާތާ  5މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.
ނ މެޑިކަލް ސެންޓަރުތަކަކީ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ލިބެމުންދާ ތަންތަން ކަމުގައި
 .69ޖަލުތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުން ަ
ފރުކޮށްދެނީ އަމިއްލަ
ނދު މީހުނަށް ،ލިޔެދޭ ބޭސްތައް ޯ
އ ބަ ް
ލ އޮފިސަރުން ޤައިދީންނަށާ ި
ތބޭ މެޑިކަ ް
ލތަކުގައި ި
ނުވާތީ ،ޖަ ު
ރ
ދނުމަށް ޖަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައި މިހާ ު
ނށް ބޭސް ފޯރުކޮށް ި
މށާއި ،ޤައިދީން ަ
ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކަ ަ
ނން
ތން ޫ
ހންގާތަން ަ
ނ ި
މންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެ ް
މނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕް ަ
ހުރި ބޭސް ފިހާރަތަކަކީ ި
މސީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް،
ލގައި ހުރި ފާ ަ
ކަމަށާއި ،މާލޭ ޖަ ު
ސ ކޮށްފައި ވެއެވެ.
މވައްޒަފުން ކޮމިޝަނާއި ހިއް ާ
މތު ު
ޓއް ނެތް ކަމުގެ މައުލޫ ާ
މިވަގުތު އެތަނުގައި ފާމަސިސް ެ
ގ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޖަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ބޭސްފިހާރަ ތަކު ެ
ށއި ،ސަރވިސްގެ
ފމަސީއެއް ހިންގަމުން ނުދާ ކަމަ ާ
ސަރވިސްގައި އެދުމުން ،އެމުވައްސަސާގެ ބެލުމުގެ ޖަލުތަކުގައި ާ
ނ އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮށްކަމުގެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ދީފައި ވެއެވެ .ނަމަވެސް
ނ ީ
ފަރާތުން ގިނަބޭސްތައް ގަން ަ
ހ
ދށުގައި ހުރި ހުރި ާ
ވ ޒިޔާރަތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ަ
ކށް ކޮށްފައި ާ
ކޮމިޝަނުން ޖަލުތަ ަ
ޖަލެއްގައި ބޭސްފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ބޭސް ރައްކާކުރެވިފައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ .މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ހިއްސާކުރާތާ  2މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ޖަލުތަކުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނަކީ
އންތިޒާމް ޖަލުތަކުގެ
އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ހެދުމާއި ،އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްލިބޭނެ ި
ތެރޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް.

މށް ކޮމްޕިރުޓަރައިޒްޑް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށް އަދި މި ސިސްޓަމް މޯލްޑިވްސް
 .71ފާރމަސީގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓު ަ
ލހެއްޓޭނޭ ނިޒާމެއް 8
ށ ޤާއިމްކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރގެ ތެރެއިން ބެ ެ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މެޑިކަލް ކަންތައްތަކަ ް
މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށް މިނިސްޓަރާ އެކަން ޙިއްޞާކުރުން.

ނ
ކސެސް ލިބިގެންވަ ީ
ކށަވަރުކޮށް ،އަދި މި ބޭސްތަކަށް އެ ް
 .71ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ހުންނަނީ ތަޅުލެވޭ ތަނެއްގައިކަން ަ
އކު އެއްފަހަރު ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސްގެ ސްޓޮކްގެ
ހފްތާ ަ
ނ ކަށަވަރުކޮށް ،ކޮންމެ ަ
ހަމައެކަނި ފަރމަސިސްޓަށްކަ ް
އެސެސްމަންޓެއް މެޑިކަލް އިންޗާރޖް އަދި މެޑިކަލް އޮފިސަރާއެކު ހެދޭނެ ނިޒާމަކާއި ،ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު މެޑިކަލް
އިންޗާރޖް އާއި ޑޮކްޓަރުގެ ހާޒިރުގައި ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ގެ ސްޓޮކް ރިވިއު ކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް

މި ރިޕޯޓް

ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ށ
ނ ް
ލއި ބަލިމީހު ަ
އފަހަރު ޑޮކްޓަރުގެ ލަފަޔާ ނު ަ
ލތަކަށް ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެ ް
 .72ކޮމިޝަނުން ޖަ ު
ނ
ތތަކުގައި ބޭނު ް
ނންކުރަން ނުޖެހޭ ހާލަ ް
އޓިކް ބޭ ު
އންޓިބަ ޮ
ކން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީެ ،
އެންޓިބައޮޓިކްސް ފޯރުކޮށްދޭ ަ
ކުރުމުން އެންޓިބައޮޓިކަށް ރެސިސްޓަންސް އުފެދި ،ބޭހުގެ އަސަރު ކެނޑޭފަދަ ހާލަތްތަށް މެދުވެރިވާތީ ޑޮކްޓަރެއްގެ
ކގައި އިންތިޒާމެއް
ބނޭގޮތަށް ޖަލުތަ ު
އިރުޝާދުގެ މަތިން މެނުވީ ޤައިދީއަކަށް ނުވަތަ ބަންދުމީހަކަށް އެންޓިބައޮޓިކް ނުލި ޭ
ހަމަޖައްސާ މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރުން

ގ ފަރުވާ ކުރިއަށްގެންދިއުން
ބޭސްފަރުވާ ފެށިފައިވާ ޤައިދީން ެ

ލ  5ގައިވާ ޗާރޓު)
ނމެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލެއްގައިވެސް ޑްރަގް ޗާރޓްތައް (ޖަދުވަ ު
 .72ކޮންމެ ޖަލެއްގައިވެސް އަދި ކޮ ް
ސ ދޭންވާގަޑި ،ރޫޓް ،އަދި ބޭސް ދެމުންއައި މުއްދަތު
ށ ދެވޭ ބޭސް ،ބޭހުގެ ޑޯޒު ،ބޭ ް
ފށައި ،ބަލިމީހާއަ ް
ބޭނުންކުރަން ަ
ނކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް
ނރުހުން ސޮއެކޮށްފައިވާކަން ޔަގީ ް
ނމަށްފަހު އެކަން އެނގޭގޮތަށް ަ
ދ ު
އެނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެ ،ބޭސް ި
މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށް އެނިޒާމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ލޔެދީފިނަމަ އެ ޑޮކްޓަރު ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށް ވަކި ޓްރީޓްމަންޓް ޗާރޓެއްގައި ބޭސް
 .71ޑޮކްޓަރު ޤައިދީއަކަށް ބޭހެއް ި
ލިޔެދީ ،އަދި ނަރުހުން ހުރިހާ ޤައިދީންގެ ޗާރޓުތަށް އެއް ފޯލްޑަރެއްގެ ތެރޭގައި ބަލަހައްޓައި ،ބޭސް ދިނުމަށް ނަރުސް
ދާ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް މި ފޯލްޑަރ ގެންދެވޭނޭ ނިޒާމެއް މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށް
މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 .75ބޭސްތަކަކީ ސްޕެޝަލިސްޓް ރިފަރަލްއެއްގެ ފަހުން ދެވޭ ބޭސްތަކެއްކަމަށް ވާނަމަ އެބޭސް އެވަގުތެއްގައި ޑިއުޓީގައި
ހުންނަ މެޑިކަލް އޮފިސަރަކަށް ޓްރީޓްމަންޓް ޗާރޓްގައި ލިޔެވޭނޭ ނިޒާމެއް މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް
ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާއިމްކުރުން

ތމަކީ ބައެއް ބޭސް
ނ ޖެހޭ ބޭސް ފާހަގަކޮށްދީފައި ނެ ު
އ ކެއުމުގެ ކުރިންނާއި ފަހުން ކާ ް
 .76ނަރުހުން ބޭސް ބަންދު ކުރުމުގަ ި
އށް ކެވެނީ ކޮން ބޭހެއް
ކމަކަށްވެފައި ،ޤައިދީއަށް އޭނާ ަ
ދވިގެންވާ މިންވަރަށް ނުކުރާނެ ަ
ތަކުގެ އަސަރު ހަށިގަނޑަށް އެ ެ
މން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ،ބޭސް ދިނުމަށް ވަކި "މޮބައިލް މެޑިސިން ކާރޓް"
ކަން އެނގެން ނެތު ު
ދއިރު ބޭސް ކާންވީ
އެއް ހޯދައި ،އަދި ޓްރީޓްމަންޓް ޗާރޓަށް ބެލުމަށްފަހު ބޭސް ނަގައި ،ކާޑުންވަކިކޮށް ،ޤައިދީއަށް ޭ
ގޮތް ކިޔައިދެވޭނޭ ގޮތަށް މި ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަން
ނ
ފެށު ް

 .77ނަރުސް ބޭސް ދޭން އަންނައިރު ޤައިދީއަކު ނިދާފައި އޮތްނަމަ އެ ސެލްގައި ދެން ހުރި ޤައިދީއަކާ ބޭސް ހަވާލުކުރުމުން،
ޤައިދީއާ ހަމައަށް ބޭސް ފޯރުކޮށްދެވުނުކަމުގެ ޔަޤީންކަން ގެއްލޭތީ މިކަން އިޞްލާޙްކޮށް ސީދާ ޤައިދީއަތަށް ބޭސް
ތށް މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.
ދެވުނުކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނޭ ގޮ ަ

 .78ބޭހަކީ ސްޕެޝަލިސްޓް ރިފަރަލްއެއްގެ ފަހުން ދެވޭ ބޭހެއް ކަމަށްވާނަމަ އެބޭސް ހުސްވުމުގެ ކުރިން އެ
ށ
ސްޕެޝަލިސްޓަކަށް ދައްކައި ،އަދި ދެއްކޭގޮތް ނުވެ ލަސްވާ ހާލަތެއްގައި ،އެ ބޭހެއް މެދުކަނޑައިލައިފިނަމަ ބަލިމީހާއަ ް
ނ
މއަށް ދެވެންދެ ް
ލތްތަކުގައި ސްޕެޝަލިސްޓަކާ ހަ ަ
މށް ޖަލުގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް ފެންނަ ހާ ަ
ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަ ަ
ގތް ހަދައިދޭވޭނޭ ނިޒާމެއް މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ
ލބޭނޭ ޮ
ށ ބޭސް ި
ލޔެދީ ،ބަލިމީހާއަ ް
އށް އިތުރަށް ި
އެބޭސް  2ހަފްތާ ަ
 1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ބސް ގެނެސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ
ނ ބޭހެއްނަމަ ވަގުތު އޮއްވާޭ ،
 .79ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެން ަ
ފަރާތްތަކުން މިކަން ފުރިހަމަކޮށް އަދި މިކަމަށް ކުރި މަސައްކަތް ލިޔެކިޔުމުން ރެކޯޑްކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް މި
ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ތށް މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް
 .81ޑޮކްޓަރުގެ ލަފައަކާ ނުލައި އެއްވެސް ޤައިދީއެއްގެ ބޭސް ހުއްޓާނުލެވޭނޭ ގޮ ަ
ނ
ގނެސް ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް
ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިޒާމަށް ބަދަލު ެ

މތު ސިއްރުކުރުން
ބަލިމީހާގެ ބަލީގެ މައުލޫ ާ

ތ ކޮންމެވަގުތެއްގައި
މހެއްގެ މައުލޫމާ ު
އން ކޮންމެ ބަންދު ީ
އންލައިން ޕޯރޓަލް ި
 .81މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ހުންނަ ޮ
ކޮންމެ އޮފިސަރަކަށްވެސް ބެލެން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ބެލުމުގެ
ތއާއި ،މިއީ އެއްވެސް
ވ ީ
ނށް އެނގިފައި ާ
ނނާއި ޤައިދީން ަ
މޢުލޫމާތުވެސް ހުރިހާ އޮފިސަރު ް
ދަށުގައިވާ އެޗް.އައި.ވީ މީހާގެ ަ
އ ވުމުން ބަލީގެ ބާވަތުން އެ ޤައިދީއަކާމެދު އިހާނެތި
ނކަމުންނާއި ،މިގޮތަށް ކަންތައްތަ ް
ހާލެއްގައި ވެގެންވާނޭ ކަމެއްނޫ ް
ލ ކުރަންޖެހޭ ގަނާކުރުމުގެ (ބުލީ) ޢަމަލުތަކާއި،
ޢަމަލުތައް ހިންގާ ،މިކަމުގެ ސަބަބުން މި ޤައިދީ ތަހައްމަ ް
ނނާއި ބަންދުމީހުންގެ މެޑިކަލް ފައިލަށް އެކްސެސް
ރއްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ،ޤައިދީ ް
ލަދުގެންންވުމުގެ ޢަމަލުތަކުން ަ
އޮންނަންވާނީ ހަމައެކަނި ޑޮކްޓަރާއި ،ނަރުހާއި ،އަދި މެޑިކަލް އިންޗާރޖަށް ކަން މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް
ދުވަހުގެތެރޭގައި ކަނޑައަޅައި ،މިކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 .82މެޑިކަލް ފައިލް އަދި ހުރިހާ ރިކޯޑެއް ހުންނަނީ ތަޅުލެވޭ ކަބަޑެއްގައިކަން މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް
ދުވަހުގެތެރޭގައި ކަށަވަރުކޮށް މިކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

މޑިކަލް ރެކޯޑްތަކުގެ
 .82އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެޑިކަލް ރިކޯރޑްތަކުގެ ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓޭ ބީދައިން ޤައިދީންގެ ެ
ތކާއި މައުލޫމާތުދޭ
އ އޮފިސަރުންނަށް ވަރކްޝޮޕް ަ
އދި މިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކަ ި
ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓުމާއިަ ،

ސެޝަންތައް ބޭއްވޭނޭއިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ،އެކަން މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ
ޙިއްޞާކުރުން.

 .81ޑޮކްޓަރު ޤައިދީ ބަލާވަގުތު ޤައިދީގެ ކޮޓަރީގައި ނަރުހެއް ނުވަތަ ޑޮކްޓަރު ހުއްދަދޭ މީހަކަށް މެނުވީ ނުހުރެވޭނޭ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ،އަދި ޑޮކްޓަރު ބަލަނީ ނުރައްކާތެރި ޤައިދީއެއް ނަމަ ،ޑޮކްޓަރުގެ ރައްކަލަކަށްޓަކައި
ޓ ޙިއްޞާކުރާތާ 1
ޓނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް މި ރިޕޯ ް
ބހެއް ޭ
ގތަށް ެ
ހންނަ ޮ
އޮފިސަރަކު އަޑުނީވޭހިސާބުގައި ފެންނަން ު
ޢމަލުކުރަން ފެށުން.
މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ނިޒާމާއި އެއްގޮތަށް ަ

އުމުރުން ދުވަސްވީ ޤައިދީންގެ ބޭސްފަރުވާ:

ކރެވިފައިވާއިރު ،އެފަދަ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ޖަލުގައި
ފހަގަ ު
ގނަކަން ާ
މހުންގެ އާބާދީ ި
 .85ޖަލުތަކުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ ީ
ށ،
ފސާނީގޮތުން ނުކުޅެދޭ ޙާލަތުގައި ތިބި ޤައިދީންނަ ް
ވރެން ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަ ް
ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅޭވަރަށް ު
ލއާ ހަވާލުކުރެވޭނޭ
ހންގެ އައި ާ
ބލުމަށްފަހު ،ޕެރޯލްއާއި ކްލެމެންސީގެ ފުރުސަތު ފަސޭހައިންލިބި ،އެމީ ު
ކުށުގެ ބާވަތައް ެ
ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ޤައިދީންނަށް ޞިއްޙީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން:

ށ
ލން ރައްކާތެރި ވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ޤައިދީންނާހަމއަ ް
 .86ބަލިތަކާއި ،ބަލިޖެހޭގޮތާއި ،ބަ ި
ތރިވެ ބަލިތަށް ފެތުރުން މަދުވާނެ ކަމެއްކަމުން ،ޖަލުތަކުގައި ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޤައިދީން ހޭލުން ެ
ށ ފެންނަ ގޮތަކަށް
ނތެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ބަލިތަކާ ބެހޭ ލީޕްލެޓް ބެހުން ،ޖަލުގައި އެންމެނަ ް
ބަލިތަކަށް ޤައިދީން ހޭލު ް
ނށް
ކން ޤައިދީން ަ
ވތަ ވަ ި
ނން ،އަދި ގްރޫޕް ކޮށް ނު ަ
އޓައިގެން ޓީ.ވީ މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދި ު
ވ އެއް ބަހަ ް
ހުންނަ ޓީީ .
ވންފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގައި ،ޤައިދީން ހޭލުންތެރިކުރުވޭނޭ
މައުލޫމާތުދޭ ސެޝަންތަށް ބޭއް ު
ގާއިމްކޮށް މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ހަރުދާނާ ނިޒާމެއް

ނށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަށް ރަނގަޅުކުރުން:
ހނުން ަ
ބަންދުކޮށްފައިވާ އަން ެ

ށ އުރަމަތީގެ އަދި ޕެލްވިކް އެގްޒާމް ،ޕްރެގްނަންސީ ޓެސްޓެޑް ،ޖިންސީގުޅުމުގެ
 .87އަލަށް ބަންދުކުރާ ޤައިދީންނަ ް
ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ބަލިތަކުގެ ސްކްރީނިން ޓެސްޓު ،އަދި އުމުރުން  11އަހަރަށް ވުރެން މަތީ ޤައިދީންނަށް
"މެމޯގްރާމެއް" ހެދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމާއެކު އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޕެޕްސްމިއަރ ހެދޭނޭނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް މި
ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

"ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަނޓް" އުފެއްދުން:

ނ
ކރުންތައް ހުރިކަ ް
ތފާތު ު
ނށް ދެވޭ ޚިދުމަތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑު ަ
 .88ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ޖަލުތަކުގައި ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހު ަ
ށ
އ ވާ މީހުންނަ ް
ގ ދަށުގަ ި
ޖގެ ޖަލުތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ދަޢުލަތުގެ ބެލުމު ެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ދިވެހިރާއް ޭ
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ،ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ދެމެހެއްޓެނިވި
ށޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ކޮލިޓީ
ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަ ް
ށޓަކައި ޚާއްސަކޮށްގެން ވަކި މުވައްޒަފަކު
އިމްޕްރޫވްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓެއް ޤާއިމުކޮށް ،ކޮންމެ ޖަލެއްގެ ކޮލިޓީ ބެލެހެއްޓުމަ ް
ބެހެއްޓޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  6މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށް އެނިޒާމާއި
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

 .89ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:

-

ޞިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށް ދިނުން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރޮޓޮކޯލްތައް އުފެއްދުން.

-

މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޖަލުތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އޮޑިޓެއް ކުރުން.
ކޮންމެ އަހަރަކު ހަދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އޮޑިޓަށްފަހު ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު އެކުލަވާލައި،
މައްސަލަތަށް މަދުކުރުމަށްޓަކައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ހޯދައި ތަންފީޛު ކުރުން.

-

ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އޮޑިޓުގެ ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ބަދަލުވެފައި ހުރި ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ،ބަދަލުނުވެ ހުރި
ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރެވޭނޭ މަގެއް ހޯދުން.

-

މވައްޒަފުންގެ ޕަރފޯރމަންސް ބަލައި ،ރިޕޯރޓެއް އެކުލަވައިލުން.
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތިބޭ ު

-

އކުލަވާލައި ރަނގަޅު
އ ރިޕޯރޓް ެ
ތ ބަލަ ި
ކން ހިނގިގޮ ް
ގ މާރާމާރީތަކުގެ އަދި މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އެ ަ
ޖަލުތަކުގައި ހިނ ާ
ހ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުން.
ށފަ ު
ކުރަންވީ ކަންތައްތައް ބަލުމަ ް

ފއި ހުރި މީހާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު އެނގޭފަދަ ޚުލާސާ
ގއި ހުރި މުއްދަތުގައި ބަންދުކޮށް ަ
ބންދު ަ
 .91ބަންދުން ދޫކޮށްލެވޭއިރު ަ
ރިޕޯޓެއް ހަވާލުކުރުން:

ދ ކުރިން އެނގިފައި
ކށްވީހިނ ު
 .91ބައެއް ބަލިތަކަކީ އޭގެ އަލާމާތްތަށް ފާޅުނުވެ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުންނަ ބަލިތަ ަ
ނހެން ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކުގެ ޚުލާސާއެއް ކޮންމެ
ތށް އަދި އެހެ ި
މށްފަހު ޖެހޭ ބަލި ަ
ށ ގެނައު ަ
ލތަކާއި ،ޖަލަ ް
ނުވާ ބަ ި
ޤައިދީއަކު ޖަލުން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން އެ ޤައިދީއެއްގެ މެޑިކަލް ފައިލާއެކު ހަވާލުކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް މި
ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ނ
ގ މެޑިކަލް ރިޕޯޓަކީ ،ޤައިދީ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ އެހެ ް
 .92ބަންދުގައި ހުރިދުވަސް ތަކު ެ
ނންވާނެ ޑޮކިއުމެންޓަކަށް ވާތީ މިރިޕޯޓުގައި ބަލީގެ ޑައިގްނޯސިސް އާއި ،ޑައިގްނޯސް
ހޮސްޕިޓަލަކުންވެސް ބަލަން ބޭ ު
ނ ކުރަމުން އަންނަ ބޭހާއި،
ތކުގެ މައުލޫމާތާއި ،ބޭނު ް
ދ ޓެސްޓު ަ
ހން ހެ ި
ތށް ،އެއްމެ ފަ ު
ނ ަ
ނ ކުރެވުނު ލިޔު ް
ކުރަން ބޭނު ް
ދެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ދުވަސް އެނގެން އޮންނާނެ ގޮތަކަށް މިރިޕޯޓް އެކުލަވައިލެވޭނޭ ނިޒާމެއް މި ރިޕޯޓް
ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ޕްރިވެންޓިވް މެޑިސިން:

 .92ކޮންމެ ޤައިދީއަކުވެސް ޖަލަށް ނުވަތަ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެނައުމަށްފަހު

މެޑިކަލް ސްކްރީނިންގ ( މިރިޕޯޓުގެ

ރކަމާއިއެކު މެޑިކަލް
ނގެ އެހީތެ ި
ހމަވާގޮތަށް ،ނަރުހު ް
ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކުރާ) ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ފުރި ަ
އޮފިސަރަށް ޤައިދީންގެ ސްކްރީނިންގ ހެދުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި
މިކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ވނަމަވެސް ،ލޮލަށް
ށ ގެއްލުން ލިބޭކަމެއްކަމުގައި ނު ި
 .91އަލިމަޑު ތަނެއްގައި ފޮތްކިއުމަކީ ދާއިމީގޮތެއްގައި ލޮލުގެ ފެނުމަ ް
ބލުގައި ރިއްސުން ފަދަ ކަންތައްތައް މެދުވެރިވާތީ ،ޖަލުތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ތަކުގެ ގޮޅިތަކުގައާއި
ބާރުކޮށްޮ ،
ނލައި ފޮތެއްކިޔާލެވޭނޭ މިންވަރަށް) ޤުދުރަތީ އަލިކަން ނުވަތަ ބޮކީގެ ހުދު އަލި
ފާޚާނާތަކުގައި (އުންދަގުލަކައި ު
ވނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމް
ނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ،ނިދާގަޑި ޖެހުމުން އަލިކަން ފަނޑުކޮށްލެ ެ
ތށް ޖަލުތަކުގައި އި ް
ހުންނާނޭގޮ ަ
ކޮށް ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ގފަހިވާނޭ ކަމަކަށް
ގއި ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރުމަށް މަ ު
އޓުމަކީ ޖަލު ަ
 .95އަމިއްލަމީހާގެ ސާފުތާހިރުކަން ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެ ް
ނ
ވީހިނދު މިކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ،ތާހިރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ،ސާފުފެން ،ފާޚާނާ ސާފުކުރުމަށް ކެމިކަލް ،އަންނައު ު
ނ
ބ ޭ
ދޮވެ ހިއްކޭނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން އަދި ވެލްފެއާގެ ފުރުސަތު ހުރިހާޖަލެއްގައިވެސް އެއްއުސޫލަކުން ޤައިދީންނަށް ލި ޭ
ޒމަށް ޢަމަލުކުރަން
ތރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނި ާ
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެ ެ
ފެށުން.

ބން ބޭނުންކުރާ ފެން ނަގާ އިސްކުރު ،ފާޚާނާގެ އެތެރޭގައި ހުރުމުން އެ ފެނަކީ ޞިއްޙީ
 .96ބައެއްޖަލުތަކުގައި ޤައިދީން ޯ
ނ މި ކޮމިޝަނުން
ފން ކަމަ ް
ނންޖެހޭ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ެ
ބނުންކުރާ ފެނުގައި ހުން ަ
ގޮތުން  W.H.Oގެ ،ބޯން ޭ
ގ ކުރެވިފައިވާތީ ،މިކަމުގެ ސަބަބުން ޓައިފޮއިޑް ހުން އަދި އެކިއުޓް ގެސްޓްރޯ
ލބެލުމުން ފާހަ ަ
ތަހުލީލުކޮށް ބެ ި
ނންކުރާ ފެން އިސްކުރު ފާޚާނާއިން
ފތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމުން ،ޤައިދީން ބޯން ބޭ ު
އެންޓްރައިޓިސް ފަދަ ބަލިތަށް ެ

އސައި ،މިތަހުލީލުން
ހރު ކުރުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖަ ް
ފ ަ
ކންމެ އަހަރަކު ަ 2
ގ ތަހުލީލު ޮ
ބޭރުގައި ހަރުކުރުމާއިއެކު އެފެނު ެ
ކއިފިނަމަ ވަގުތުން
މށް ދައް ަ
ޖހޭ މިންގަނަޑު ނެތްކަ ަ
ނން ެ
އ ހުން ަ
ފެނުގައި  W.H.Oގެ ބޯން ބޭނުންކުރާ ފެނުގަ ި
ނ
ށދެވޭނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަ ް
ބފެން ފޯރުކޮ ް
ޤައިދީންނަށް ސާފު ޯ
ކަށަވަރުކޮށް އެ ނިޒާމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ކ ވަރަށް މުހިއްމު
މން ،މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަ ީ
 .97ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް ގިނަކަ ު
ކރި ޒިޔާރަތް ތަކުން ޖަލުތަކުގައި މަދިރި ގިނަކަން
ނން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކަށް ު
ކަމެއްކަމަށް ވީހިނދު ،ކޮމިޝަ ު
އ،
ނތަން ނައްތާލުމާ ި
ތ ް
ހދައި ދެނަގެނެ އެ ަ
ނޓޮރޯލް ކުރުމަށް ،މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ޯ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މަދިރި ކޮ ް
ނ
ދންދަނޑި އެންދުމު ް
މަދިރި ދުންދަނޑިއަކީ ބްރޮންކިއަލް އަސްތްމާ ،ސީ.އޯ.ޕީ.ޑީ ފަދަ ބަލިތަށް ގޯސްވުމުގެ އިތުރުން ު
ދުމުގައި ކެންސަރަށް މަގުފަހިވާ މާއްދާތަށް އެކުލެވުމުން އެއީ ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުންވާ އެއްޗަކަށް ވާތީ ،ދުންދަނޑި
ރ
ރން ނުވަތަ މަދި ި
ނ ނުވާނޭ ގޮތެއްގެމަތިން ފޮގްކު ު
ނދުމީހުންގެ ޞިއްޙަތަށް ގެއްލު ް
ލގައި ،ބަ ް
ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަ ު
ނ
ނައްތާލުމަށް އިލެކްޓްރިކް ޔޫވީ ލައިޓް ޓްރެޕް ނުވަތަ މޮސްކިޓޯ ރިޕެލަންޓް ސްޕްރޭ/ލޯޝަން ގަވާއިދުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޭ
ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ނ
 .98ޖަލުގެ ގޮޅިތަކުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަޑަށް ވުރެ ގިނަމީހުން އެއްގޮޅިއެއްގައި ބަންދުކޮށްގެ ް
ދ ގަޑީގައި އެކަކު އަނެކެއްގެ ގައިގައި ޖެހުމާއި،
އ ،ނި ާ
ނނަށް ހަމަނިދި ނުލިބުމާ ި
ގެންގުޅުމެގެ ސަބަބުން ،ޤައިދީ ް
ޅމަށް ދަތިވުމުން،
ނވުމާއި ،އަދި ހަރަކާތްތެރިވެ އު ު
ލތަށް ގި ަ
ފތުރޭ ބަ ި
"ޑްރޮޕްލެޓް އިންފެކްޝަން" ގެ ސަބަބުން ެ
ޖަލުގައި ބަލިތައް އާއްމުވުމަކީ ވަރަށް ގާތްކަމަށް ވީހިނދު ،މިފަދަ ބަލިތަކުން ޤައިދީން ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ،ވަކި
ގޮޅިތަކުގައި ދެމީހުނަށް ވުރެ ގިނަ ނުވާނެހެން އަދި ޑޯރމެޓަރީ ގޮޅިތަކުގައި އެތަނަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަކަށްވުރެ
މީހުން އިތުރުނުވާނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  6މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށް
މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

ވތަ ދުމުގެ އަސަރު
އމާލު ގިނަދުވަހަށް ކުރުމުން ނު ަ
 .99ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރުގެ  81%މީހުންނަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތި ު
ނ
ނށްވުމާއެކު ،އަދި ޖަލުތަކުގައި ކޮރޯނަރީ ބައިޕާސް ފަދަ ހިތުގެ ބަލިމީހުން ތިބުމު ް
ގިނަދުވަހަށް ކޮށްފައިވާ މީހުން ަ
އސްތިއުމާލް ކުރަން
ށ ގޯސްވެދާނޭކަމަކަށް ވީހިނދު ،ޖަލުތަކުގައި ދުންފަތުގެ ި
ބލި އިތުރަ ް
އެމީހުންގެ ހިތުގެ ަ
ހން އެކަން ކުރަންޖެހެނީ ޖަލުގެ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ގޮޅިތަކުގައި ކަމަށްވުމުން ،ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު
ބޭނުންވާމީ ު
އޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)
ނުކުރާ މީހުންނަށް ދުމުގެ އަސަރުކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2111/15ދުންފަތް ހު ް
ގ
ވމާއި ،ދުންފަތު ެ
ބދޭ ،ދުމުން ސަލާމަތްވުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަނެވޭ ކަމެއްކަމަށް ު
އިން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލި ި
ޓ
ގއިމްކޮށް މި ރިޕޯ ް
ދ ކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ާ
ނ ބަން ު
އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުންނާއި ނުކުރާ މީހުން ވަކިވިކުރެވިގެ ް
ޙިއްޞާކުރާތާ  6މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ނަޕްސާނީ ބަލިތަކާއި ޤައިދީން:

ށޓަކައި "ބީ.ޖޭ.އެމް.އެޗް.އެސް"
 .111ޤައިދީން އަމިއްލަ ނަފުސައް ގެއްލުންދިނުން މަދުކުރުމަ ް
ގއި ހިމަނާފައިވާ)
ލަ 7
 )Brief Jail Mental Health Screen( .111ފަދަ ސްކްރީނިންގ ޓޫލެއް (މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަ ު
ނ
އސައިޑް ކުރުމަށް އެއްމެ ގާތް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހު ް
ނޓަލް ސްޓޭޓަސް ބެލުމާއި ،ސު ި
ގން ބޭސްލައިން މެ ް
ބޭނުންކޮށް ެ
ދމީހުންގެ މެންޓަލް
ނށް ފަރުވާދެވޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ،ގަވާއިދުން ޤައިދީންނާއި ބަން ު
ފާހަގަކޮށް ،އެމީހުން ަ
ލވެރިވެފައިވާ މެޑިކަލް އޮފިސަރެއް ގާއިމުވެ ހުރުމާއި،
ސްޓޭޓަސް ރިވިއުކުރުމާއި ،ޖަލުތަކުގައި ނަފްސާނީ ބައްޔަށް އަހު ު
ގަވާއިދުން ކައުންސިލިންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  6މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި
މިކަން ކަށަވަރުކުރުން.

އތައް:
އެހެނިހެން ކަންތަ ް

ކއުން ،އައި.ޖީ.އެމް .ހޮސްޕިޓަލުގެ ނިއުޓްރިޝަން
ލ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ެ
ތބޭ ބަ ި
 .112ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ި
ކޮމިޓީއިން ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ،ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ޑަޔަޓް ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތަށް މި ރިޕޯޓް

ކރުމަށްފަހު އެގޮތަށް
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ބަދަލު ު
ނސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން( .އިސްވެ ދެންނެވުނު ޑަޔަޓް ޕްލޭން މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު 8
ޢަމަލުކުރަންފަށައި ،އެކަން މި ި
ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ).

އ
ނ ި
އވާ ޤައިދީން ާ
ނ ތައްޔާރުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފަ ި
 .112ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިން ވަކި ގޮތަކަށް ކެއު ް
ނށް ދެވޭ ކެއުން  2މަސް ހަމަވުމަށްފަހު ،ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާ ހޯދުމެއްނެތި ހުއްޓާލާ ،އާއްމު ކެއުމަށް
ބަންދުމީހު ަ
ފރުސަތު އޮތްކަމަކަށް ވާތީ ،މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
ގ ު
ލން ލިބުމު ެ
ގ ޞިއްޙަތައް ބޮޑެތި ގެއް ު
ބަދަލުކުރުމަކީ ބަލިމީހާ ެ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޙިއްޞާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑޮކްޓަރުގެ ލަފަޔާ ނުލައި އެއްވެސް ބަލިމީހަކަށް
ހމަޖައްސާ އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓަރަށް
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކެއުމަކަށް ބަދަލު ނުގެނެވޭނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމް ަ
ހިއްސާކުރުން.

ށ
ގންގުޅޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަ ް
ބންދުކޮށްގެން ެ
މހުން ަ
އ ީ
 .111ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި
ދ އެ އުޅަނދުގައި
ދއް (އެއްގަމާއި ކަނޑު ދަތުރު ހިމެނޭ ގޮތަށް) އޮތުމާއި ،އަ ި
ގތަށް އުޅަނ ެ
ބޭނުންކުރެވޭނޭ ޮ
ފަސޭހަކަމާއެކު ސްޓްރެޗަރ އެރުވުމާއި ބޭލުން ފަސޭހަ ،ކާޑިއޭކް މޮނިޓަރ ބެހެއްޓި ،އައި.ވީ އަދި އޮކްސިޖަން ދެވޭނޭ
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ،މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ
ޙިއްޞާކުރާތާ  12މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

މ ޖަލެއްގައި "އެމެރިކަން ސޮސައިޓީ އޮފް ހީޓިންގ،
 .115މެޑިކަލް އައިސޮލޭޝަން ބޭނުންވާ މީހުން ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި ކޮން ެ
ތ
ލ ު
ލޝަން އޮފް ހެ ް
ޖނިއަރޒް ސްޓޭންޑަރޑް  ،171ވެންޓި ޭ
ރެފްރިޖެރޭޓިންގ އެންޑް އެއަރކޮންޑިޝަނިންގ އެނ ި
ކެއަރ ފަސިލިޓީޒް :ގައިޑްލައިންސް ފޮރ ޑިޒައިން އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހެލްތު ކެއަރ ފެސިލިޓީޒް" އާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  2މެޑިކަލް އައިސޮލޭޝަން ރޫމް ޤާއިމްކޮށް މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 8
މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

އށްވެސް އައިސޮލޭޓް
ފހު "ކޮންޓޭޖަސް ޑިސީސަސް" ހުރިނަމަ ،އެކަން ކަށަވަރު ވުމާހަ ަ
 .116މެޑިކަލް ސްކްރީނިންގ ހެދުމަށް ަ
ކުރެވޭނެ ތަނެއް ޤާއިމްކުރުމާއި އައިސޮލޭޓް ކުރެވޭއިރު ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލީގެ ބާވަތުން ވަކިކޮށް ،މެޑިކަލް
މހަކު އެގޮޅިއަކަށް
ޖނަމަ ،އެހެން ީ
ތނަކަށް ބަދަލުވެއް ެ
ނ ަ
ހ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ނުވަތަ އެހެ ް
އައިސޮލޭޝަން ގައި ބެހެއްޓޭމީ ާ
ލުމުގެ ކުރިން "ޑީޕް ކްލީނިންގ" ހެދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް އެކަން މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  8މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި
ނ
މިކަން ކަށަވަރުކޮށް އެ ނިޒާމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް

އ
ގއި ބަހައްޓާފަ ި
 .117މީހަކު ބަންދުގައި ވަނިކޮށް "ކޮންޓޭޖަސް ޑިސީސަސް" ހުރިކަން އެނގިއްޖެނަމަ ،އެމީހަކު ބަންދު ަ
ނ
ފންވެސް އެބައްޔަކަށް ސްކްރީންކޮށް ،އަދި މީހު ް
މހާ ބެލި މުއައްޒަ ު
ހުރި ގޮޅީގައި ތިބި ހުރިހާ ޤައިދީންނާއި ،ބަލި ީ
ނވެސް އެބައްޔަކަށް
ހ ް
ޔނިޓް ތަކުގައި ވެސް އެތަނެއްގެ ހުރިހާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީ ު
ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ޖަލުތަކުގައާއި ު
ށން
ސްކްރީން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް މިރިޕޯޓް ހިއްސާ ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން ފެ ު

ކ
ސ ް
 .118ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  6މަސް ދުވަގު ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓް އާގުޅިގެން ޤައިދީންނަށް "ބޭ ި
ލައިފް ސަޕޯރޓް" ތަމްރީން ކޮންމެ  2މަހުން އެއްފަހަރު 11 ،ޤައިދީންނަށް ދެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި އެކަން
މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 .119ޖަލުތަކާއި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މީހަކަށް ޞިއްޙީ މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން ނުވަތަ
އެމީހަކަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު އެމީހެއްގެ މެޑިކަލް ފައިލުގައި ފައިލްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމާއި އެމީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ
އާއިލާއިން މެޑިކަލް ފައިލަށް ނުވަތަ މެޑިކަލް ރިޕޯޓުތަކުގެ ކޮޕީއަށް އެދުމުން ލަސްވެގެން  2ދުވަހުގެތެރޭގައި އެދިފައިވާ
ޓ
މ ރިޕޯ ް
މހުންނަށް ި
ކށްދެވޭނޭ ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅައި ،ބަންދުކުރެވޭ ީ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ތައްޔާރުކޮށް ،އެދުނު މީހަކަށް ފޯރު ޮ
ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި އެންގުން.

ނކުރާ ނަންބަރު އައިނަކީ އެމީހުން އަބަދު ބޭނުންކުރާ އެއްޗަކަށްވެފައި ،އެއީ ޑޮކްޓަރު
ހން ބޭނު ް
 .111ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީ ު
ށ
ބރު އައިނު ޖަލަ ް
ނންކުރާ ނަން ަ
ލިޔެދީފައި އޮންނަ ލިޔުމެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހައްދާ އެއްޗަކަށްވުމުން ،އެމީހުން ބޭ ު

އށް މަޖުބޫރުނުކޮށް ،ބަންދުމީހާގެ އާއިލާއިން އައިނު
ގ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް ބަންދުމީހާ ަ
ގެނައުމަށްޓަކައި އަލުން ޑޮކްޓަރު ެ
ކޝަނަލް ސާރވިސް
ނ އިންތިޒާމު ،މޯލްޑިވްސް ކަރެ ް
ށ އެގައިދީއަށް ރައްދުކޮށްދެވޭ ޭ
ނ ލަސްނުކޮ ް
ޖަލަށް ގެންދިއުމު ް
ހަމަޖައްސައި މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން  1މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އެކަން ކަށަވަރުކޮށް

ވ
ގ ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަ ކަމާއި ،އެކަން މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެކަށީގެން ާ
 .111ޖަލުތަކުގެ ގޮޅިތަކާއި ފާޚާނާތަކު ެ
ހގަކުރެވިފައިވާތީ ،މި ރިޕޯޓް
ބނުންވާ ކެމިކަލް ނުވަތަ ޑިޓޯލް ފޯރުކޮށްނުދެވޭތީކަން ފާ ަ
ގޮތަކަށް ފާޚާނާ ސާފުކުރުމަށް ޭ
ވ
ބނުންކުރާ ކެމިކަލް ކެށީގެން ާ
ކ  1ފަހަރު ،ފާޚާނާ ސާފުކުރަން ޭ
ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ކޮންމެ ހަފުތާއަ ު
ތޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ،ޤައިދީންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި އެތަކެތި ދެވެން ނެތް މީހުންގެ
މިންވަރަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ އިން ި
ގޮޅިތައް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކެމިކަލް ލައިގެން ގަވާއިދުން ސާފުކޮށްދިނުން.

މހުންނަށް ކުއްލި ގޮތުގައި ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާތަކާއި ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކުން
ށފައިތިބޭ ީ
 .112ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮ ް
ލތްތައް މެދުވެރިވާ
ލފަދަ ޙާ ަ
ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް އޮފިސަރުން ނެތުމަކީ މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއް ޭ
ކަމަކަށް

ވާތީ،

ލތަކުގައި
ޖަ ު

އތިބޭ
ބަންދުކޮށްފަ ި

އ
ދންނާ ި
ޤައި ީ

ނނަށް
ބަންދުމީހު ް

'ބޭސިކް

ލައިފް

ސަޕޯރޓް'

ދަސްކޮށްދިނުމަކީ ،ގޮޅިތަކުގައި ތިބޭއިރު ކަމެއް ދިމާވާ ޙާލަތެއްގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ވނެތީ ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް،
މަގުފަހިވާނެ ކަމަކަށް ާ
މހުންނަށް "ބޭސިކް
އ ބަންދު ީ
ބ އެންމެހައި ޤައިދީންނާ ި
މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ޖަލުގައިތި ި
ނދިޔުން.
ލއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެ ް
ލައިފް ސަޕޯރޓް" ކޯހެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ތާވަލެއް ހަދާ އެ ތާވަ ާ

އ
ފސަރުން ކެއުމަށް ގެންދާ ތަކެއްޗަކީ މިރިޕޯޓުގެ މެޑިކަލް ރެކޮމެންޑޭޝަންގެ ބައިގަ ި
 .112ޖަލުތަކުގައި ގައިދީންނަށާއި އޮ ި
އ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ތަކެއްޗަށް ހެދުމުގެ އިތުރުން މަންޑޭލާ ރޫލްސްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤައިދީންނާ ި
ރކޮށް ދިނުމުގެ ކުރިން ކާބޯތަކެތީގެ ފެންވަރާއި ،ކާބޯތަކެތި ލިބޭ މިންވަރާއި ،އަދި
ނނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯ ު
ބަންދުމީހު ް
ފޯރުކޮށް ދެވޭ ގޮތާއި ،ސާފުތާހިރުކަމާއި ތާޒާކަން ހުރި މިންވަރު ބެލުމަކީ ޖަލުގައި ތިބޭ މެޑިކަލް އޮފިސަރުންގެ

ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން  1މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް
ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން އެކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ފއި ބޭތިއްބުމަކީ މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ ކަމެއްކަން
ނ މީހުން އެކަހެރިކޮށް ބަންދުކޮށް ަ
 .111ޖަލުތަކުގައި ދޭ އަދަބެއްގެ ގޮތު ް
އގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ
ގކުރެވިފައިވުމާއި ،އަދި މިއީ މަންޑޭލާ ރޫލްސްއާއި ކޮންވެންޝަން ަ
ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ފާހަ ަ
އާ މުޅިން ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ،

ށ
އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އެހެން މީހުންނާ ގުޅުން ކެނޑޭގޮތަށް އެކަހެރިކޮ ް

ގން ނުވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި
ބހައްޓައި ެ
މީހަކު ބަންދުކޮށްފައި ަ
ވރުކުރުން.
ޙިއްޞާކުރާތާ  5ދުވަހުގެތެރޭގައި އެކަން ލިޔުމަކުން ހުރިހާ ޖަލުތަކަށް އެންގުމަށްފަހު އެކަށް ކަށަ ަ
ނ
ނމަ ،އެކަން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ ބޯޑު ް
ދ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ އަދަބެއް ދޭ ަ
ބންދުމީހަކާއި މެ ު
 .115ޤައިދީ ނުވަތަ ަ
ރޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށާއި
ނންމާ ،މި ި
ދނުމަށް ި
ވ އަދަބު ނު ި
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މެނު ީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހިއްސާކުރާ ގިނަވެގެން  2މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގާ ޢަމަލުކުރާނެ
އކު ،ކަނޑައެޅޭ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން
އުސޫލެއް ޤާއިމުކުރުމާއި ،ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑެއް އެކުލަވާލުމާއި ެ
ފެށުން
އ
މށް ޤާއިދީންނާ ި
މގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ،އެނިޒާ ަ
ހޅަން ބޭނުންވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅު ު
ހށަ ަ
ބންދުމީހުން ު
 .116ޤައިދީންނާއި ަ
ޅ
ނ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް ޤާއިދީން ލިޔުމުން ހުށަހަ ާ
ހށަހަޅާ ޝަކުވާ ގަވާއިދުން ބެލޭ ޭ
ބަންދުމީހުން އަޙުލުވެރިކުރުވާު ،
ބންދުކުރާ ހުރިހާ ޖަލެއްގައި އެއް އުސޫލަކުން އަމަލުކުރެވޭ
ދނެ އުސޫލެއް މީހުން ަ
ބ ޭ
ޝަކުވާތަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާ ު
ގޮތަށް ކަނޑައަޅާ

މސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ތން މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ގިނަވެގެން ަ 2
އއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ި
އުސޫލާއި ެ

އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.
 .117ޖަލުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެސް.އޯ.ޕީގައި ،އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް އައިސް ތިބޭއިރު ،ޖަލުތެރޭގައި ހުންނަ
ނންކުރެވޭނޭ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެކަން މިހާރު
ފިހާރައިން ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކާބޯތަކެތި ގަނެގެން ބޭ ު
ފހަގަކުރެވިފައިވާތީ؛ އާއިލީ ބައްދަލުވުމުގައި އާއިލާތަކުން ޖަލުގައި ހުންނަ ފިހާރައިން
ހުއްޓުވާފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ާ
ކތި ގަނެގެން ބޭނުންކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ،މި ރިޕޯޓު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް
ހންނަ ކާބޯތަ ެ
ބަންދުކޮށްފައި ު
ނ
ލގައި ޢަމަލުކުރަ ް
ސަރވިސްއާއި ޙިއްސާކުރާތާ  5ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤައިދީންނާށާއި އާއިލާތަކަށް އަންގައި މިގޮތަށް ޖަ ު
ފެށުން.

ށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް އާއިލާއިން ،ޚާއްސަކޮށް
ލބިދޭ އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް އާއިލާތަކަ ް
 .118ޖަލުތަކުގައި ޤައިދީންނަށް ި
ހދަވެގެންދިއުމުގެ
ގތު ޭ
ބއްދަލުވުން ނުފެށި ގިނަ ވަ ު
ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ދާ އާއިލާތައް ،ޖަލަށް ހާޟިރުވީނަމަވެސް ަ
ކރުމަށްޓަކައި މި ރިޕޯޓު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޙިއްޞާކުރާތާ 15
ދތިތައް ޙައްލު ު
ސަބަބުން ދިމާވާ ަ
ތއް ހަމަޖައްސައި،
ދުވަހުގެތެރޭގައި ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ފެށޭނޭ އިންތިޒާމު ަ
އެކަން ޤައިދީންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް އެންގުން.
ރސަތަކަށްވާތީ ،މި
ދލުވުމަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު ޤައިދީންނާއި އާއިލާތަކަށް ލިބޭ ފު ު
 .119ޤައިދީންނަށް ލިބޭ އާއިލީ ބައް ަ
ބައްދަލުވުމަކީ ޤައިދީއަށާއި އާއިލާތަކަށްވެސް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި އާއިލީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުސަތަކަށް
ހަދައި ދިނުމަށާއި،

ނ
ބައްދަލުވުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި އާއިލާގެ އެކި އުމުރު ތަކުގެ މެންބަރު ް

ހ މާޙައުލަކަށް ހަދައި ،ބައްދަލުވުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ
ހިމެނޭތީ ،ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހޯލަކީ އާއިލާތަކާ ރައްޓެ ި
ތުއްތު ކުދިންނަށް އެކުދިން އެވަގުތު ތިބީ ޖަލެއްގައި ކަން އިޙްސާސް ނުކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން
އެކުދިންނާމެދު ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމާއި ،ބައްދަލުވުމަށް ދާ ކުޑަކުދިންގެ ކުޅޭތަކެތި ހިފައިގެން ވަދެވޭނޭ އިންތިޒާމުތައް
ހަމަޖެއްސުމަށް މިރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  11ދުވަހުގެތެރޭގައި އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަންސްގެ ލިޔުމަކުން
ޖަލުތަކަށް އަންގައި ،މިނިސްޓަރާ މިކަން ޙިއްޞާކުރުން.
ޑ
ބ ު
ލންޖެހިފައިވާ ޮ
ނށް އުފު ަ
ނންވާ މީހުން ަ
 .121ޖަލުތަކުގައި ބޮޑު އަގުގައި ޚަތިމު ގަންނަންޖެހުމަކީ ،ޤުރުއާން ކިޔަވަން ބޭ ު
ނ
ނށް ޚަތިމު ލިބޭ ޭ
ނދުމީހުން ަ
ޖލެއްގައިވެސް ފައިސާ ދިނުމަކާނުލައި ޤައިދީންނާއި ބަ ް
ބުރައަކަށްވެފައިވުމުން ،ކޮންމެ ަ
ގޮތަށް އިންތިޒާމްކޮށް ،އާއިލާތަކުން ޚަތިމާއި ދީނީ ފޮތް ފޮނުވަން ބޭނުންވާ އާއިލާތަކަށް މިފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ ،އަދި
މިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާ މަޝްވަރާކުރުން އަދި މި
މަޝްވަރާތަކުގެ ނަތީޖާ ،މި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  2މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރަމުންދިއުން.
ކށް އިޙްތިރާމް
 .121އެހެން ދީންތަ ަ

ނކަމަށް،
ށ އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދޭންވާ ެ
ދނަ ް
ކުރަންވާނެކަމާއި ،އެބައެއްގެ ީ

މ
އިސްލާ ް

ދީނުގައި އަދި އިންސާނީ ޙައްޤަތަކާ ގުޅޭ މުޢާހަދާތަކުގައިއާއި ،މަންޑޭލާ ރޫލްސް ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ  1ގައި ،ނަސްލަށް،
ކުލަޔަށް ،ޖިންސަށް ،ވާހަކަދައްކާ ބަހަށް ،ދީނަށް ،ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް ،ނިސްބަތްވާ ޤައުމަށް،
މާލީ

ފުދުންތެރިކަމަށް،

ތ
ނުވަ ަ

އުފަންރަށް

ބަލައި

ތކޮށްގެންނުވާނެކަމަށް
ތަފާ ު

ށފައިވާތީ،
ބަޔާންކޮ ް

އ
ޖަލުތަކާ ި

ފތުކޮށްގެން
ނށް ބަލައި ތަ ާ
ހންގެ ދީ ަ
ނން ޤައިދީންނަށް އެމީ ު
ބދޭސީންގެ ތެރެއިން މުސްލިމް ޫ
ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ތިބޭ ި
ށ ބަލައި އެމީހުންނަށް އެއްވެސް ފުރައްސާރަ ކުރުމެއް އޮވެގެން ނުވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
ނުވާނެކަމާއި ،ނިސްބަތްވާ ދީނަ ް
ހންނަށް ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް
ތކުގައި މުސްލިމްނޫން ބިދޭސީ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީ ު
ރަމަޟާންމަހު ދުވާލުގެ ވަގުތު ަ
ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
ޓ
 .122މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  2މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޤައިދީންނާއި ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ،ކޯ ް
ރ ( )6ވަނަ މާއްދާގެ
ނބަ ު
މލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ނަ ް
ހންނާމެދު ޢަ ަ
އތިއްބަންޖެހޭ މީ ު
އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބަ ި
ތ ނަގާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މި
ވއްދުން މަނާ ތަކެ ި
ލށް ެ
ގނެވޭ މީހާ ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ޖަ ަ
(ރ) ގައި ޖަލަށް ެ
އ
ތ ލިސްޓެއް ޤައިދީއަތަށްދީ ،އަދި މިތަކެތީގެ ލިސްޓެ ް
ނ ތަކެ ީ
ތކެތި ނެގުނުކަމާއި ،ނެގު ު
މާއްދާއަށް އިސްލާހުގެނެސް ،މި ަ
ލސްޓު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އާއިލާއާ ޙަވާލުކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ،ޖަލުން
ޤައިދީގެ ފައިލްގައި ހިމަނާ ،މި ި
ކށް
ވނު ތަކެތި އެމީހަ ަ
ނ އަތުލެ ު
މވެސް ،ޤައިދީގެ އަތު ް
ނތްނަ ަ
ލސްޓް ޤައިދީގެ އަތުގައި ެ
ކތީގެ ި
ދޫކޮށްލެވޭ ހިނދު ،މިތަ ެ
އ ޤައިމްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.
އަނބުރާ ހަވާލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެ ް
ށ
ޓ ް
ފހުން ،ނުވަތަ ކޯ ަ
 .122މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓުތަކަށް ހާޒިރުކުރާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން ޖަލުތަކުން މާލެއަށް ގެނެވޭ ަ
ޓތަކުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރެވޭ މިންވަރު ގިނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިއިން ކޮންމެ ދަތުރަކީ
ގެންދެވޭފަހުން ކޯ ު
އސްކޮޓްކުރުމަށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ
އެކަމަށް ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާ ،ޤައިދީން ެ
ކަމަކަށްވާތީ ،މިރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ލިބޭތާ ގިނަވެގެން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އާއި

މަޝްވަރާކޮށް،ޖަލުތަކުން

ކށް
ކޯޓުތަ ަ

ހާޒިރު

 1މަސްދުވަސްތެރޭގައި ،ޖުޑީޝަލް

މީހުންގެ

މައްސަލަތަކުގެ

އަޑުއެހުން

އންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ކެންސަލްކުރާނަމަ  1ދުވަސް ކުރިން އެކަން ޖަލުތަކަށް އެންގޭނެ ި
ކރާ ކުރުން ހުއްޓާލައި،
މގައި ކަނޑުބޯޓު ފަހަރު ބޭނުން ު
ނދުމީހުން އުފުލު ު
 .121މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މިހާރު ބަ ް
ގން ގެނެވޭނެ އުސޫލެއް މިރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  6މަސް
ތށް ވައިގެ މަ ު
ނނަންޖެހޭ ފަރާތް ަ
ބަންދުމީހުންގެ ތެރެއިން މާލެގެ ް
ދުވަހުގެތެރޭގައި އެކަށައަޅައި ،އެއުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންފަށައި މިނިސްޓަރާއި ހިއްސާކުރުން.
ރނަމަ،
ތނަކަށް ބަދަލުކު ާ
ނ ަ
ބންދުމީހަކުވެސް ،އެމީހާ ހުރިތަން ނޫން އެހެ ް
އދާގައި ،ކޮންމެ ަ
 .125މަންޑޭލާ ރޫލްސްގެ  68ވަނަ މާ ް
އއް ވެއްޖެނަމަ އެކަން
ޑވުމުންނާއި ،ނުރައްކާތެރިއަނިޔާ ެ
ހލު ބޮ ު
ގމުގެ ޙައްޤާއި ،އަދި ބަލި ާ
އށް އެން ު
އެކަން ވަގުތުން އާއިލާ ަ

މފުރުސަތު ޤައިދީންނަށް
ކށްފައިވާ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށްި ،
މށް ބަޔާން ޮ
ގ ޙައްޤު އޮންނަންވާނެކަ ަ
ވަގުތުން އާއިލާއަށް އެންގުމު ެ
ނމަ ،އެކަން ކުރެވޭނީ
ދލުކުރާ ަ
ފަހިކޮށްދޭން ފަށައި ،މިފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަ ަ
އކަނިކަމަށް މިރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
އާއިލާއަށް އެންގުމަށްފަހުގައި ެ
ސަރވިސް އާއި ހިއްސާކުރާތާ  2މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅައި ،އެކަން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން.
ގ އާބާދިގެ އެވަރެޖް
ބންދުމީހުން ެ
ނނާއި ަ
ކށްފައި ތިބި ޤައިދީ ް
ރގައި ޖަލުތަކުގައި ބަންދު ޮ
 .126ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެތެ ޭ
ލތަކުގެ އޮފިސަރުންގެ އަދަދު ،މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޙިއްޞާކުރާތާ 8
ޢަދަދަށް ބަލައި ،ޖަ ު
މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2015/R-2ޖަލުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ވާ
ރކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން.
ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުން އިތު ު

 .127ޖަލުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތައް މުރާޖަޢާކޮށް ،މި
ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މުވައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމެންސް
އެޕްރޭސަލް ސިސްޓަމެއް ތަޢާރަފުކުރުމަށްފަހު ،އެއާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް
ގެންދިޔުން.

ނށް ،މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
ކރުމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުން ަ
ވއްޒަފުންގެ ތެރެއިން ރިޓަޔަރ ު
 .128ޖަލުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މު ަ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޙިއްޞާކުރާތާ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ކަރިޓަޔަރމެންޓަށް
ނ
ށދިނު ް
ހުށަހެޅޭނޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު އެކަން މަގުފަހިކޮ ް

ޓމައްޓަކައި ވަޒީފާގައި
 .129މި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  1އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޖަލުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ދެމެހެއް ު
ދެމިތިބުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި ،ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އަހަރަކު މަދުވެގެން 1
އލޮޖީ ،ޤާނޫނީ ،އައިޓީ ،ޓީޗިންގް ،އަދި ދަނޑުވެރިކަމުގެ
މުވައްޒަފުން ،ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފެންވަރަށް( ،ސައިކޮލޮޖީ ،ސޯޝި ޮ
ފހިކޮށްދިނުން.
ދާއިރާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުދީ މުވައްޒަފުންނަށް ަ

 .121މި ރިޕޯޓް ޙިއްސާކުރާތާ  1އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،

އާންމު ގޮތެއްގައި ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކުރާ ބިދޭސީން ވާހާކަ

ނވަސްކޮށްދީ ފުރުސަތު
ތ ަ
ނށް ަ
ކ އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުން ަ
ދައްކާ ބަސް ދަސްކުރެވޭނޭ ފުރުސަތު ކޮންމެ އަހަރަކު ކަނޑައެޅޭ ވަ ި
ފަހިކޮށްދިނުން.
ކސްޓޯޑިއަލް ތަކުގައި
އ ،ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއިަ ،
 .121މި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަލުތަކާ ި
ނކުރުމާއި ،ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު
ހަމަޖައްސާފައިހުރި މުވައްޒަފުންގެ ނިދުމާއި ،ފެންވެރުމާއި ،ފަޚާ ާ
ށދީ ،މިކަން ކުރުމަށް ކުރެވުނު ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން.
ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮ ް
 .122މި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ވާޒީފާއަށް އައްޔަންކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްމެ ،ވަޒީފާއާއަށް
ނުކުތުމުގެ ކުރިންދެވޭ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ގެ އިތުރުން ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްމެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ދާއިރާއިން ޙާއްޞަ
ތަމްރީންދީ ،އަދި މިގޮތަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަންޑޭލާ ރޫލްސްގެ  75ވަނަ މާއްދާގެ  2ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކުރާ

" contemporary evidence-based best practice in penal

 "sciencesބައިތައް ހިމަނައި ،އަދި ވާޒީފާއަށް ނުކުމެވޭނީ ،މިގޮތުން ދެވޭ ތަމްރީންތަކަށްފަހު ލިޔުމުންނާއި ޕްރެކްޓިކަލް
ނށް އެކަނިކަމުގައި ކަނޑައަޅައި އެކަން މިނިސްޓަރާ
ސޓްތަކުން ފާސްވާ މުވައްޒަފުން ަ
ބައި ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެވޭ ޓެ ް
ހިއްސާކުރުން.
ނންބަރު  )2112/12ގެ 26
 .122މި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެންޓި ޓޯޗަރ ގާނޫނު (ގާނޫނު ަ
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަނިޔާކުރުމާއި ރަހުމްކުޑަ އަމަލު ހިންގުމާއި ލާއިންސާނީ އަމަލު
ނގުމާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބު ދިނުމުގެ ނުރަނގަޅުއާދައާ ގުޅޭގޮތުންނާއި،
ހިންގުމާއި އިހާނެތި އަމަލު ހި ް
މ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް މަޢުލޫމާތާއި
ބބުތަކުގެ މައްޗަށާއި ،އެކަންކަ ާ
ވ ސަ ަ
އެކަމުން މަނާވެގެންވާން ީ
ރހަމަކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން.
ނނުގައި ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ވާޖިބްފު ި
ތަމްރީނުގެ ބައިތައް ހިމަނައި ޤާ ޫ
ހރިހާ ޑައިރެކްޓަރ
 .121މި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  2މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަލުތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި މިވަގުތު ތިބިު ،
ލ
އޮފް ޕްރިޒަންއާއި ،ކަސްޓޯޑިއަލް އިންޗާޖުންގެ ޕަރފޯމަންސް އެޕްރެއިޒަލްއެއް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަ ް
ހ
މނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ގެންނަން ޖެ ޭ
ސަރވިސް ހަދާ ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ ި
ބަދަލުތައް ގެނައުން.

ގއި ޖަލުތަކުގެ ގޮތުގައި
ނބަރު ( 11/2112ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގައި ދިވެހިރާއްޖޭ ަ
 .125ޤާނޫނު ނަ ް
ނސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ރިޕޯޓެއް
ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އި ް
ށ އޮތްނަމަވެސް ،އެފަދަ ރިޕޯޓެއް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއިއެކު،
މިނިސްޓަރަށް ހުށައަޅަންވާނެކަމަ ް
ތށް ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން  2މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮ ަ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ އަށް ހިއްސާ ކުރުން

ރއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި
ނ ނަންބަރު ( 11/2112ދިވެހި ާ
ނ  2މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫ ު
 .126މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ގިނަވެގެ ް
އ
ށތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަނެއްގަ ި
ބތިއްބުމަ ް
ދކޮށްގެން ޭ
މހުން ބަން ު
ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭީ ،
މށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޝަރުތައް ކަނޑައަޅާ ،އެޝަރުތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން
ހުންނަޖެހޭނެކަ ަ
ރއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި
ނ ނަންބަރު ( 11/2112ދިވެހި ާ
ނ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫ ު
 .127މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ގިނަވެގެ ް
ނ
ނތަނުގައި ކަންކަ ް
ނ ގޮތާއި އަދި އެތަ ް
ނ ހުންނަންވާ ެ
ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު)  62މާއްދާގެ (ހ) ގައި ޖަލުތަކުގައި ކަންކަ ް
ކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދު އެކުލަވާލައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން.
އޖޭގެ ޖަލުތަކާއި
 .128މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ގިނަވެގެން  1އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2112ދިވެހިރާ ް
ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ން އިންސްޕެޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނު
ތަޞައްވަރުކުރާ ފުޅާމިނުގައި ވަސީލަތްތަކާއި މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައިދީ އިންސްޕެކްޓަރަށް އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނެ
މަގު މިނިސްޓަރ ފައިކޮށްދިނުން.
ރއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި
ނ ނަންބަރު ( 11/2112ދިވެހި ާ
ނ  2މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫ ު
 .129މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ގިނަވެގެ ް
ފއިވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢުލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭ ވަރުގެ ޤާބިލް މީހަކު
ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ން މަތިކޮށް ަ
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުން.
އ
އސޫލުން ބުރަ މަސައްކަތް ކުރުވާކަމާއި ،މި ވަޒީފާތަކުގަ ި
ނޓްރެކްޓް ު
ވންސް ވަޒީފާ' ގެ ނަމުގައި ކޮ ް
 .111ޤައިދީން ލައްވާ 'އެލަ ަ
ސިވިލް ސަރވިސްއާ އެއްވަރަށް ވަގުތު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި އެހެންނަމަވެސް އެލަވަންސް ވަޒީފާގައި ދިނުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ އުޖޫރައަކީ ކޮންމެ މަހަކު  911/-ރުފިޔާއާއި  2111/-ރިފުޔާއާ ދެމެދުގެ އުޖޫރައެއްކަމާއި ،މިގޮތަށް ވަޒީފާ
އަދާކުރާ ޤައިދީންނަށް ރަމްޟާން މަހުގެ އެލަވަންސް ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިމަމް ވޭޖެއް

ކަނޑައަޅާފައި ނެތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އުޖޫރައެއްގެ
ގޮތުގައި

އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނީ  111ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް ޙައްޤުވާ

ރަމްޟާންމަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުން ގަވައިދުގެ ތެރެއިން ލާޒިމްކޮށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2118ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ
އެއްގޮތައް ޖަލުގައި ވަޒީފާ ދިނުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.
މ
ގތުން ،ޖަލުގައި ހުކު ް
އތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ޮ
ޓޝަން ޕްރޮގްރާމް ި
ނދާ ރިހެބިލި ޭ
 .111މާފުށީ ޖަލުގައި މިހާރު ހިންގަމު ް
ބއިވެރިވެވޭ ގޮތަށް
ނށް ަ
ތބޭ މީހުން ަ
ށ ބަންދުކޮށްފައި ި
ރޢަތް ނިމެންދެއް ރިމާންޑު ބަންދަ ް
ތަންފީޒުކުރާ ޤައިދީންނާއި ،ޝަ ީ
މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމް ބަދަލުކޮށް ،މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ގިނަވެގެން
 1މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މި ޕްރޮގްރާމް ރީޑިޒައިންކުރުމަށްފަހު،
ޓރާ އެކަން ހިއްސާކުރުން.
ތަންފީޒުކުރަން ފަށައި ،މިނިސް ަ
ތބޭ މީހުނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި އެ ޙައްޤުތަކަށް ޤައިދީންނާއި،
 .112ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ި
ޝން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
ޓ ަ
ހބިލި ޭ
އތުރުކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމަކަށްވާތީ ،ޖަލުގައި ހިންގާ ރީ ެ
ނތެރިކަން ި
ގ ހޭލު ް
ބަންދުމީހުން ެ
ލބިދޭ ޙައްޤުތައް ކިޔަވައިދޭ މޮޑިއުއްލެއް ،މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
މހުންނަށް ި
ތެރެއަށް ޤައިދީންނާއި ބަންދު ީ
ކަރެކްޝަބަނަލް ސަރވިސް އަށް ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އިތުރުކޮށް ހިންގަންފަށައި ،އެކަން
މިނިސްޓަރާއި ހިއްސާކުރުން.
 .112މިހާރު މާފުށި ޖަލުގައި ހިންގާ  1ފޭސްގެ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޤައިދީންގެ ފަރާތުން އަޚްލާޤީ
މއި ،އަލުން ކިޔެވުމުގައި
ޓލަން ޖެހު ާ
ވން އެހިސާބުން ހުއް ާ
މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން އެކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ކިޔެ ު
ޝން ޕްރޮގްރާމަކުން ޤައިދީން
ކމަށް ވުމަކީ ،ރީހެބިލިޓޭ ަ
ނ ފުރަތަމަ ފޭސްއިން ފެށިގެން ަ
ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ ީ
އިޞްލާޙްކުރުމުގެ އަސާސް ގެއްލި ،ޤައިދީން އިޞްލާޙްވުމާ ދުރު ކުރާނެ ކަމެއްކަމުގައި ބެލެވޭތީ ،ޖަލުގައި ހުންނައިރު
އަޚްލާޤީ މައްސަލައެއް މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭނެ ފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަމަ ،އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި
ޑިސިޕްލިނަރީ މޯޑަށް ހުށަހަޅާ ކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބެލުމަށް ފަހު ނޫނީ އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް
ހަމަޖެއްސުމާއި ،އަދަބަށްފަހު އަލުން ކިޔަވަން ފަށާއިރު އެޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހާ ކިޔެވުން ހުއްޓާލަން ޖެހުނު ހިސާބުން
ކިޔެވުން ފެށޭނެ ގޮތަށް ރިޕޯޓް ހިއްސާ ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހަމަޖައްސައި
އެކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓަރާއި ހިއްސާ ކުރުން.

 .111މަރުގެ ޙުކުމް ކޮށްފައިތިބި މީހުންނަކީ ޖަލުގައި ހިންގާ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުން ބާކީ ވެފައިތިބި ބަޔަކަށް ވުމުން،
ނދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނޭ ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
އެމީހުންނަށް ނަފްސާނީގޮތުން ޭ
ޝން
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ހިއްސާ ކުރާތާ ގިނަވެގެން  1މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމީހުންނަށް ރީހެބިލިޓޭ ަ
ނ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު އެކަ ް
މިނިސްޓަރާއި ހިއްސާ ކުރުން.
ނނަށް އަމާޒުކޮށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން
ޤއިދީންނާއި ބަންދުމީހު ް
 .115ޖަލުތަކުގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ަ
ގ
ނ ޚާއްޞަ ސެޝަންތަކެއް ޤަވާއިދުން ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި އުސޫލަކާއި ތަވާލެއް ެ
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތު ް
ދަށުން ،މިރިޕޯޓް

ސ ދުވަސް ތެރޭގައި
މލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސާއި ހިއްސާ ކުރާތާ ގިނަވެގެން  2މަ ް
ޯ

ނ ފަށައި އެކަން މިނިސްޓަރަށް ހިއްސާކުރުން.
ގ ް
އެކުލަވާލައި ،ޤަވާއިދުން ހިން ަ
އސޫލަކީ އެމީހުން
 .116ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ޕެރޯލްއަށް ޝަރުތުހަމަވާ މީހުން ޕެރޯލްއަށް އެދި ހުށަހަޅަން އޮންނަ ު
އމީހަކަށް ކޮށްފައިވާ
އަމިއްލައަށް އެކަމަށް އެދޭ ފޯމެއް ހުށައެޅުން ކަމަށް ވުމާއި ،ޕެރޯލްއަށް ޝަރުތު ހަމަވަނީ ެ
ޙުކުމެއްގެ ވަކި މިންވަރެއް ޖަލުގައި ހޭދަކުރުމުގެ އިތުރުން އޭނާގެ އަޚްލާގާއި ،އޭނާ ފުރިހަމަކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އަދި
ތން ޖަލުގައި ހުރި
ދ މިގޮ ު
ލއިގެން ކަމުގައިވާތީ ،އަ ި
ބ މާކުހަށް ބަ ަ
ގން ލި ޭ
ކށް ބަލައި ެ
އތައް ކަމަ ަ
އެހެނިހެން ތަފާތު ެ
ދންނަކީ ޖަލުގައި
ށ ވުމާއި ،ޖަލުގައި ތިބޭ ޤައި ީ
ކ ް
ނ ދަތިކަމަށް ަ
ލހެއްޓުމަކީ ނުހަ ު
އ ބެ ެ
ޤައިދީއަކަށް މިކަންތައްތަ ް
ލގައި ލިބޭ އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި އިޞްލާޙްވުމަށްފަހު އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް
ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމުގެ ބަދަ ު
އިޔާދަކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް ވުމުން ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  8މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ޖަލުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ
ހންގެ އެޕްލިކޭޝަން
'ޕްރިޒަނަރސް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް' މެދުވެރިކޮށް ޕެރޯލްއަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީ ު
ނ
ށ ޕެރޯލްގެ ކަންކަ ް
ދންނަ ް
ށ ހުށަހެޅުމާއި ،ޤައި ީ
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ޕެރޯލް ބޯޑަ ް
މނިސްޓަރަށް ހިއްސާކުރުން.
ދންނަށް އެކަން އަންގާ ި
ދވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ،ޤައި ީ
ޢލޫމާތު ެ
ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މަ ު

 .117ޕެރޯލް ބޯޑާއި ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވާކަމާއި،
ކރަމް ހަމަނުވެގެން
ޕރޯލް ބޯޑާއި ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ޯ
ދމާވާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ެ
މައްސަލަތައް ބެލުން ލަސްވާން ި
ތކަމާއި ،އަދި ޕެރޯލް ލިބިދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކެއް ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން
ނބޭއްވޭ ީ
ބޯޑުތަކުގެ ބައްދަލުވުން ު

މން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މި ރިޕޯޓް މިނިސްޓަރަށް ޙިއްސާކުރާތާ ގިނަވެގެން  2މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ޕެރޯލްބޯޑް
ބެލިބެލު ު
ދވަސްވެފައި ހުރި
ގނަ ު
ގއި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ ި
ވންތަކުގެ ޙާޒިރީ ބަލައި ،ބޯޑުތަކު ަ
އަދި ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ބައްދަލު ު
ގންވާ ވަގުތު ޕެރޯލް
ކށީ ެ
ތ ބަލައި ،މިމައްސައްކަތަށް އެ ަ
މައްސަލަތަކާއި ،ނިންމާފައިހުރި މައްސަލަތައް ނިންމާފައިވާ ގޮ ް
ކގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުކޮށް ،ޤައިދީންގެ ޕެރޯލްއާ
ކށް ބޯޑުތަ ު
ބޯޑާއި ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ދެވޭނޭފަދަގޮތަ ަ
ވޅުތައް މިނިސްޓަރު
ތ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަ ަ
ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަ ު
އެޅުން.

ބ ޙުކުމްތަންފީޒު ކުރާ
ތ ި
ކށްފައި ި
 .118މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ލަސްވެގެން  2މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މާލެ ޖަލުގައި ބަންދު ޮ
ނނު ނަންބަރު ( 11/2112ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ
ހން ޤާ ޫ
ހލާގައި ތިބި ބަންދުމީ ު
ޢތުގެ މަރު ަ
ޤައިދީންނާއި ،ޝަރީ ަ
ޅން.
ނ ވަކިން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގު ު
ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައި ް
ވރަށްވުރެ ގިނައިން ކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ވާތީއާއި،
ނންވާ މިން ަ
 .119ޖަލުތަކުގައި 'ސްޓްރިޕް ސަރޗް' ކުރުން ކޮންމެހެން ބޭ ު
ދށުން
ޖލުގެ އޮފިސަރުންގެ ހާޒިރުގައި ،އެމީހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
ދލުވުންތައް ކުރިއަށް ދަނީ ަ
ޤައިދީންނަށް ދެވޭ އެކިއެކި ބައް ަ
ނލައި ޔުނިޓުން ބޭރަށް
ކަމަށްވާތީ ،އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތަކަށް ޔުނިޓްތަކުން ނެރެވޭ ގައިދީން ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާއި ު
ނތައް ނިމި ޔުނިޓްތަކަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ،އިންސާނީ ކަރާމާތަށް
ނެރެވޭ ވަގުތުގައާއި ،ބޭނު ް
ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް ކުރެވޭ ސްޓްރިޕް ސާރޗް ތައް މަދުކޮށް ،މި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  1މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ޖަލުތަކުގައި
ދލުކުރަން ޖަލުތަކަށް ދާ އެމީހުންގެ އާއިލާތަކާއި އަދި ޖަލުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ޤައިދީންނާއި ،ޤައިދީންނާ ބައް ަ
ކރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެއް
މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އެހެންވެސް މީހެއްގެ ގެ ސްޓްރިޕް ސަރޗް ކުރަންޖެހޭނެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ު
ކަނޑައަޅައި ގެޒެޓްކުރުން.

 .151މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ހޯދާފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާތަކުގެތެރެއިން ބައެއް ކެމެރާ ބޭނުން ނުކޮށް
ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އަދި އެފަދައިން ކެމެރާތައް ބޭނުން ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ހުރުމުން ،މި ރިޕޯޓް
ނ
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން  2މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކެމެރާތައް ބޭނުންކުރަ ް
ފެށުން.

 .151މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި ބޭނުންކުރާ ޕްރިޒަނަރޒް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް އިތުރަށް
ގ ނިޒާމުގައި ހުރި ބަލިކަށިކަން ފިލުވައި،
ރކޮށް ،ޖަލުތަކު ެ
ބންދުމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެ ި
ފުރިހަމަކުރުމަކީ ޤައިދީންނާއި ަ
ބލުކުރެވޭތީ ،އަދި ޕިމްސް ހަރުދަނާ
ވނޭ ކަމެއްކަމަށް ޤަ ޫ
ޕެރޯލްއާ ގުޅިފައިހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެ ޭ
ނންވާ ފައިސާ ލިބިގެން
ބ ު
ޓކްނޮލޮޖީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޭ
ކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިންފޮމޭޝަން ެ
ށ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި މި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  8މަސްދުވަސް
ކަމަށްވާތީ ،އެ ފައިސާ ހޯދުމަ ް
ތެރޭގައި  2121ގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާ އެކަން މިނިސްޓަރަށް ހިއްސާކުރުން.
ހ ކަރޮޕްޝަނާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތަށް މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
 .152އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ އެންމެ ާ
މިނިސްޓަރު ދަޢުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި ތަޙްޤީޤީ މުއައްސަސާތަށްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އެންޓި
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް މި ދެ މުއައްސަސާ މެދުވެރިކޮށް ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުން
 .152ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2117ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު)އާ ޚިލާފުވެގެން ކަމަށް ބުނެ ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި
ޖ ބައިވެރިވެފައިވާ
ބދޭސީންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި ،އަދި ދިވެހިރާއް ެ
ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ި
ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކާއި ………………………… ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބި ބިދޭސީން،
މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  21ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިއާރެއްގެ ކުރިމަށްޗަށް ހާޟިރުކޮށް އެމީހުންގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް
ނިންމުން.
 .151ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކުރާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ޚާއްސަކޮށް އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަންދުކުރާ މީހުން
ޑިޕޯޓުކުރުމަށް ޓަކައި ފުރަންޖެހޭ ފޯމުތައް ފުރުމާއި ،އެމީހުންގެ ޤައުމު ތަކުގެ އެމްބަސީތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އެމްބަސީތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމަކީ ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނާއި ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން
އިތުރު ތަކްލީފްއުފުލައި ،ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތު ދިގުވުމަށް ދިމާވާ ސަބަބެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ކޮންމެ
އެމްބަސީ އަކުން އެތަނެއްގެ މީހަކު ބަންދުކޮށްފައި ހުރިނަމަ އެމީހަކު އަނބުރާ އެމީހާގެ ޤައުމަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ
ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކުރުމަގައާއި ،ބަންދުކުރާމީހާއަށް ތަރުޖަމާނުން ހޯދައިދިނުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތައް
ދެނެގަތުމަށް މި ރިޕޯޓު ޙިއްޞާކުރާތާ  2ހަފްތާ ތެރޭގައި ،ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މެދެވެރިކޮށް އެމްބަސީތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ،މި މަޝްވަރާތައް މެދުވެރިކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް މިކަން ފަހިކުރުމަށް
ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން.
 .155މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  21ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ބަންދުގައި ހުރި……………………… ،
ތއްތައް ކުރުން.
ކށަވަރުކޮށް ދެންޖެހޭ ހުރިހާ ކަން ަ
ޤާނޫނު އަސާސީގެ  18މާއްދާގެ ލިބިދޭ ހައްޤުތައް މިނިސްޓަރ ަ
 .156އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ އެންމެހާ އަނިޔާގެ ޢަމަލްތައްކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތަށް މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މދުވެރިކޮށް ތަޙްޤީޤު
ގޅުންހުރި ތަޙްޤީޤީ މުއައްސަސާތަށް ހުށަހަޅާ މުއައްސަސާތައް ެ
މިނިސްޓަރު ދަޢުލަތުގެ ކަމާ ު
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުން
އ
ނތަކަށްފަހު ބައެ ް
 .157ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސްގެ ރިޕޯޓުތަކުގައި ،އެ ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލު ް
ޔންކުރާ ޢަމަލުތައް
މށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޤާނޫނުގައި ޖިނާއީކުށް ކަމަށް ބަ ާ
މީހުންގެ ފަރާތުން ހިންގާފައިވާކަ ަ
ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި ،ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ ޒިޔާރަތްތަކުގައި ،ފާހަގަކުރެވޭ އަނިޔާގެ
ނއި،
މައްސަލަތައް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސްގެ އެންޓި-ޓޯޗަރ ސެކްޝަނުން ާ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަހްޤީޤްކުރުން.
 .158ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ތަހްޤީޤު ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވޭނަމަ ،އެ ޓޯޗަރގެ އަމަލުގެ ޒިންމާ
ފންނަ މީހެއް ނުވަތަ ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ފޮނުވުން ،އަދި ދަޢުވާ ކުރަން
އުފުލަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ެ
ފޮނުވާ މީހުންގެ މައްސަލަކަތަކުގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ފޮނުވާލާ މައްސަލަތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރަ ޖެނެރަލް ގެ މަޝްވަރާގެ
ނ
ނންމު ު
ލތައް އެގޮތަށް ި
ވނުކުރުމަށް ނިންމާ މައްސަ ަ
ވނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ،ދައު ާ
ނ މުރާޖާއަށް ފޮނު ޭ
މަތިން އަލު ް
ސަބަބާއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެންގުން.
ށ
ލފައި ނުވާތީ ،މިކަން މިގޮތަ ް
މހާތަނަށް ދަޢުވާ އުފު ާ
ށން) ި
ނބަރު ( 12/2112އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
 .159ޤާނޫނު ނަ ް
އ
ރ ގޮންޖެހުންތަ ް
ށފައިވާ ކަންކަން ކުރުމުގައި ހު ި
މތިކޮ ް
ނ ކޮމިޝަނާ ަ
މށާއި ،މި ޤާނޫނު ް
ބ ދެނެގަތު ަ
ހިނގާ ސަބަ ު
އ
ޤއުމީ ފެންވަރުގަ ި
ނައްތާލައި ،ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ަ
މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައި އެކަން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން.

ނނާމެދު އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ،ދަށުދަރަޖައިގެ ،ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް،
 .161ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހު ް
ރ ގިނަ އަދަދެއްގެ
އފް ދި މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށައަޅާ މައްސަލަތަކުގެ  91%އަށް ވު ެ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
މަސައްލަތަކުގައި،

ނ
ކޮމިޝަނު ް

ނިންމާފައިވަނީ

މައްސަލަ

ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް

ހެކި

ކން
ލިބިފައިނުވާކަމަށް ަ

މތުކުރެވޭ ފަރާތާ އެއްވެސް
ށ އަވަސް ވާންޖެހޭ ،ތުހު ަ
ޔގެ މައްސަލަތަކަކީ ހެކި ހޯދުމަ ް
ފާހަގަކޮށްކަމުގައިވާތީއާއި ،އަނި ާ
ގުޅުމެއް ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކަށް ބަރޯސާ ނުވެ ،ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއިން އިސްނަގައިގެން
ނ
ބ ާ
ނ އަދަދެއްގެ މައްސަލަތައް އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ު
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަކަށްވުމުން ،އެހާ ގި ަ
ށ ޤަބޫލުރެވޭތީ ،މި
ނޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނަ ް
ބބު ސާފުވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަ ް
މީހާއާ ދެކޮޅަށް ނިމިފައިވާ ސަ ަ
ރިޕޯޓު ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއިން
މިކަން ބަލައި ،މިކަމުގައި ކޮމިޝަންގެ އިހުމާލެއްވޭތޯ ބަލައި ،އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ،އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް
ތުހުމަތުކުރާ މީހުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އެކޮމިޝަނަށް ހުރި ދަތިތައް ދެނެގަނެ ،އެފަދަ ހުރަސްތައް
ނައްތައިލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިކަން ހޯދައި އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
މކޮށްގެން ހަދާފައިވާ
ކށްގެން ގެންގުޅުމަށްޓަކައި ފަރު ާ
 .161ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ ޖަލުތަކަކީ މީހުން ބަންދު ޮ
ތނުގައި މަންޑޭލާ ރޫލްސްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރެވޭކަމާއި
ނށް ނުވުމުން ،މި ތަން ަ
ތަންތަ ަ
ބއެއް ބަދަލުތަކަކީ ބޮޑެތި
ޖހޭ ަ
މލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަން ެ
މންޑޭލާ ރޫލްސްއާ އެއްގޮތަށް ޢަ ަ
ސަބަބަކަށްވަނީ ،ޖަލުތަކުގައި ަ
ބންދުކޮށްގެން
ސނުން ަ
ށ ވުމުންކަމާއި ،މިހާރު ހުރި ޖަލުތަކަކީ އިން ާ
ގނޭ ކަންތައްތަކަކަ ް
މަރާމާތުކޮށް ،ގިނަ ޚަރަދު ހިނ ާ
ބންދުކުރުމަށްޓަކައި
މހުން ަ
ތން ީ
ލސްއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ި
ށ ނުވާތީ ،މަންޑޭލާ ރޫ ް
ތންތަނަ ް
ގެންގުޅެން އެކަށީގެންވާވަރުގެ ަ
ޖަލެއް ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅައި ހިންގަން ފެށުން.

ދ
 .162މިހާރު ހުރި ޖަލުތަކުން އަލަށް އިމާރާތްކުރެވޭ ޖަލަށް މީހުން ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ހުސްކުރި އިމާރާތްތައް ،މީހުން ބަން ު
ކުރުން މަނާ ތަންތަންކަމުގައި ކަނޑައަޅާ މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  1އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާން
ކުރުން.

ނދުކޮށްގެން
މހުން ބަ ް
ގއި ރިމާންޑް ޖަލެއް ނެތުމުން ،ރިމާންޑް ބަންދަށް ޙުކުމްކުރާ ީ
 .162ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނު ަ
ލ ނިމުމަށްފަހު އެއްވެސް
ނ ތަކުގައިކަމާއި ،ތަޙުޤީޤު މަރުހަ ާ
ކގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަ ް
އ އަތޮޅުތަ ު
ނ ޖެހެނީ ެ
ބަލަހައްޓަ ް
ގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މކީ ފުލުހުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކު ެ
އޓު ަ
ގން ބެލެހެ ް
މީހަކު ބަންދުކޮށް ެ
އުތުރާއި ދެކުނުގައި ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަންޑޭލާ ރޫލްސްއާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިން ރިމާންޑް ޖަލު ހެދުން.

ގއި މުއައްސަސާގެ
ދނުމު ަ
ހންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ި
ބންދުމީ ު
 .161މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ޤައިދީންނާއި ަ
އހަރަކަށް ޚާއްޞަ
ނ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއް އެކު ލަވާލައި ކޮންމެ ަ
ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓުތައް ގުޅިގެ ް
މސައްކަތްތައް ތަންފީޒު ކުރުން.
އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ހަދައި ،ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ަ

އ
ވ ގޮންޖެހުންތަ ް
މށް ދިމާ ާ
ނޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
ވމުގެ ސަބަބުން ޖަލުތެރެ މޮ ި
 .165ޖަލުތަކުގެ މުވައްޒަފުން މަދު ު
ޖލުގެ ސެކިއުރިޓީ
ލބޭނޭގޮތްަ ،
ނ ނު ި
މތަށް އުނިކަ ް
ގ އިންސާނީ ކަރާ ާ
އ ބަންދުމީހުން ެ
ނައްތާލުމަށްޓަކައި ،ޤައިދީނާ ި
ށޓަކައި ،ޖަލުތަކުގެ އެކި ހިސާބުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް ޖަލު ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަން
ބެލެހެއްޓުމަ ް
ޒމް ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި މި ރިޕޯޓު ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން
ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނޭ އިންތި ާ
 1އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ހަމަޖެއްސުން.

 .166ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކު މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ސްޓޭޝަން ތަކުގައި ބަންދުކުރާ މީހުން މޮނިޓަރކޮށް
ބނޭ ގޮތައް
ކން ނުލި ޭ
ހންގެ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނި ަ
މ ު
ތއް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ،ބަންދު ީ
ނ ަ
ބެލެހެއްޓުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހު ް
ޝންގެ އެކި ހިސާބުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް
ސްޓޭޝަންތަކު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ސްޓޭ ަ
ތޒާމް ،މޯލްޑިވްސް
ޓނޭ އިން ި
ކން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއް ޭ
ކން ަ
ނ ބަންދުކުރާ ގޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ަ
ސްޓޭޝަންގެ މީހު ް
ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި މި ރިޕޯޓު ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން  1އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ހަމަޖެއްސުން.

ނބަރު ( 11/2112ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު)ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖަލުތަކުގެ ގޮތުގައި
 .167ޤާނޫނު ނަ ް
ކަނޑައަޅާފައި

ހުރި

ތަންތަނުގައި

ހުންނަންޖެހޭ

ނގަނޑުތައް
މި ް

ކަނޑައަޅައި

ޝާއިޢުކުރަންވާނޭކަމަށް

އ މިހާތަނަށްވެސް ކަނޑައަޅައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ނެތުމަކީ
މންގަނޑެ ް
ތކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ި
ލ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ޖަ ު
ނތަނުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ
ތއް ނުހިފެހެއްޓި ،އެތަ ް
ނގަނޑު ަ
ނޖެހޭނޭ ސިފަތަކާއި ،މި ް
ނ ް
ޖަލުތަކުގައި ކޮންމެހެން ހުން ަ
ޑ ކަނޑަނޭޅި އޮތުމުގެ
ހ މިންގަނ ު
ތކުގައި ހުންނަން ޖެ ޭ
ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަމަށްވުމުންނާއި ،ޖަލު ަ
ވތީ ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން
ށ ކަމަށް ބެލެ ޭ
ނ ޚިލާފަ ް
ނ ޤާނޫ ާ
ޖލުތައް ހިނގަ ީ
ހންގަމުންދާ ަ
ސަބަބުން މިހާރު ި
 2މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 'މަންޑޭލާ ރޫލްސް' ގައި ހުރި މައިގަނޑު އަސާސްތައް ނުގެއްލޭނޭފަދަ ގައުމީ މިންގަނޑެއް
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އެކުލަވާލުން އަދި މިނިސްޓަރ އެކަން ކަށަވަރުކޮށް އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން

ގއި ޖަލުތަކުގެ ގޮތުގައި
ނބަރު ( 11/2112ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގައި ދިވެހިރާއްޖޭ ަ
 .168ޤާނޫނު ނަ ް
ނސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ރިޕޯޓެއް
ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އި ް
ށ އޮތްނަމަވެސް ،އެފަދަ ރިޕޯޓެއް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއިއެކު،
މިނިސްޓަރަށް ހުށައަޅަންވާނެކަމަ ް
ތށް ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން  2މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮ ަ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓު ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ އަށް ހިއްސާ ކުރުން

މ ރޭޓާއި އެއްވަރަށް ތިރިކޮށް،
 .169ޖަލުތަކުގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ގައިދީންނަށް ބޮޑުއަގުގައި ވިއްކާ ތަކެތީގެ އަގު އާއް ު
ވިޔަފާރި ހިންގުން އާއްމުކޮށް ހުޅުވައިލެވޭ ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށް ،ޤައިދީންނަށް ވިއްކާ ތަކެއްތީގެ ފެންވަރު
ކތި
ނވާ މީހުންނަށް އެތަ ެ
ނ ް
ނން ބޭ ު
ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ،އަދި ވިޔަފާރިކޮށްގެން ގަންނަން ލިބޭ ތަކެއްޗަކީ ގަން ަ
އލެވޭނެ
ސހައިން ބަލަ ި
ނނަށް ފަ ޭ
ބންދުމީހު ް
ޤއިދީންނާއި ަ
ތށް "ކެޓަރލޮގެއް" ތައްޔާރުކޮށް ަ
ގ ަ
ވތް އެނގޭނޭ ޮ
އ ބާ ަ
ހުންނަ ގޮތާ ި
ދ ޙާލަތުގައި ފަސޭހަ ކަމާއެކު އެކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު މޯލްޑިވްސް
ކތި ބަދަލުކުރަން އެ ޭ
ގޮތައް ބެހެއްޓުމާއި ،ގަންނަ ތަ ެ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ހަމަޖައްސާ ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން  2މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އެކަން
ކަށަވަރުކޮށް ،މިނިސްޓަރއަށް ހިއްސާކުރުން.

ބއެއް އިސްވެރިންނާއި
ނވާ ތަކެތި ގަތުން ،މުއައްސަސާގެ ަ
މސައްކަތްތަކާއި ،ޖަލަށް ބޭނު ް
 .171ޖަލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެކިކަހަލަ ަ
ވނޭކަން ކަށަވަރުކުރެވޭ
މުވައްޒަފުންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށާއި ކުންފުނިތަކަށް މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ޙަވާލުނުކުރެ ޭ
ނިޒާމެއްގެ ދަށުން އާއްމުކޮށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހި ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ
ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނެ އުސޫލެއް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ޤާއިމުކޮށް ،ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން
 2މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އެކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓަރާ ހިއްސާ ކުރުން.

ދވެހިންނާއި ،ބިދޭސީން
ބ ގިނަ އަދަދެއްގެ ި
ނދުކޮށްފައިތި ި
ބ ް
ދން ަ
ތ ނިމެން ެ
ތގޮތަށް ޝަރީއަ ް
 .171ޖަލުތަކުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ނެ ް
ވފައިވާތީ އާއި މިކަމުގެ
ތބިކަން ފާހަގަކުރެ ި
އވާ މީހުން ި
އހަރަށްވުރެން ގިނަ ދުވަސްވެފަ ި
ތިބިކަމާއި ،އޭގެ ތެރޭގައި ަ 7
ށ
ފއިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަ ް
ނނަށް މިހާރު ނަފްސާނީ ގޮތުން މައްސަލަތައް ދިމާވެ ،އެތައް ޙައްޤެއް ގެއްލި ަ
ސަބަބުން އެމީހު ް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މި ރިޕޯޓު ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން 6

މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްއާއި ކޯޓުތަކާއި އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެމީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް އަވަސް ކޮށް އަދުލް އިންސާފު
އންމެހާ ކަންކަން ކުރުން.
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ެ

 .172ޖަލުތަކުގެ މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމެންޓްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނާއި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ
ތއާއި ،ބައެއް ފަހަރު
ދންނާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ގިނަވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ީ
މީހުންގެ ފަރާތުން ޤައި ީ
މަސްތުވާތަކެތީގެ

ގއި
ވިތްޑްރޯވަލް ަ

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،

ނށް
ދން ަ
ޤައި ީ

ހުރިކަމުގެ
ޚިދުމަތް

އަލާމާތްތައް
ދިނުމުގައި

ނނަށް
ފެންނަމީހު ް
ރކާތްތެރިވާ
ހަ ަ

މަރުގެ

އެންމެހައި

ނޒާރު
އި ް

ދީފައިހުރިކަން

ޒފުންނަށް،
މުވައް ަ

ޖަލުގައި

ކރުމުގެ ގޮތުން އަހަރަކު
މޢާމަލާތުކުރުމާއި ،އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ،އަހުލުވެރި ު
ނނާމެދު ު
އތިބޭ މީހު ް
ބަންދުކޮށްފަ ި
ނށާއި ޞިއްޙީ
ނ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަތައް ފުލުހުން ަ
ގނޭ އިންތިޒާމާއި ،އެފަދަ މައްސަލަތައް ފެން ަ
 2ފަހަރު ހިން ޭ
ނ ނިޒާމެއް މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާއިމުކުރުން.
އިދާރާތަކަށް ލަސްނުކޮށް އެންގޭ ޭ

ދނުމަށް ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި މޯލްޑިވްސް
 .172ޖަލުތަކުގެ ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް ި
ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި އުފައްދާފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް މެދުވެރިކޮށް ،މި ކޯޕަރޭޓިވްތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން

ތށް ބައެއް ކަންތައްތައް
ބ މީހުންނަށް ގެއްލުން ލިބޭގޮ ަ
ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައިތި ި
ބ
ވލުކޮށްފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތަކީ އެތަންތަނުގައި ތި ި
ތށް ހަ ާ
ލމުން ފެންނާތީއާއި ،އެގޮ ަ
ހިންގާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބެލިބެ ު
ނތަކާއި
ގމުންދަނީ ޤާނޫ ު
ބލެވޭތީއާއި ،މި ކަންތައްތައް ހިނ ަ
މުވައްޒަފުންގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާފަދަ ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ެ
ށ
ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮތަ ް
ޖަލުތަކުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުގެ އިންޓަރނަލް އަދި ފައިނޭންޝަލް އޯޑިޓެއް މިނިވަން އޯޑިޓް ފަރމެއް
މެދުވެރިކޮށް މި ރިޕޯޓު ޙިއްޞާކުރާތާ  5މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ހަދައި ،އިތުރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އޮތްނަމަ އެކަން
ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން:

ހ .ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ތަކެތި ވިއްކުމަށް ހަދާފައިވާ ޕްރިސްކޯގެ
'ކެންޓީން' ގެ ކަންކަން ހިނގަމުން އަންނަގޮތް.
ށ .ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ކެއުން އިންތިޒާމްކޮށް ކޭޓަރިންގ ފޯރުކޮށްދިނުން.
ނ .އައްސޭރި ޖަލުގެ ޤައިދީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލަހައްޓާ ބަކަރި ކޮށީގައި އާންމު މީހެއްގެ ބަކަރި
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް.
ރ .ޖަލުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ސެކިއުރިޓީ ސާމާނު ހޯދުމާއި އިންސްޓަލޭޝަން.
ބ .ކ.ކާށިދޫ އަށް ގަނެގެން ގެނެސްފައިވާ ޖަލު އެޅުމެއް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ،އަދި އެ ޖަލު އެޅުމުގެ
ކަންތައްތައް.
ޅ.

ޖަލު ތެރޭގައި ހަދާފައިވާ ފެން ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް

ކ.

އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީން ބޭނުންކޮށްގެން ހިންމަފުށީގައި އާންމު މީހެއްގެ ގެއެއް އިމާރާތްކުރުވިކަމަށް

ބުނާ މައްސަލަ
އ
އނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގަ ި
ވއިދުތަކާއި ،އުސޫލުތަކުގައިި ،
 .171ޖަލުތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަ ާ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ވަކިކޮށް ،މަންޑޭލާ ރޫލްސްއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އަސާސީ ޚިދުމަތަކަކީ އަސާސީ
ޙައްޤުތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،އެއީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ނިގުޅައި ނުގަނެވޭނޭ ،އަދި އަދަބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުންވެސް

އުނި ނުކުރެވޭނޭ ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އެކަމަށް
ގެންނަންޖެހޭ އެންމެހައި ބަދަލު ގެނެސް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.
މލުކުރުމަށް ޚާއްސަ އުސޫލެއް
ހންނާމެދު ޢަ ަ
ގއި ތިބޭ މީ ު
ދ ،މަސްތުގެ ޙާލަތު ަ
ށށް މީހަކު ގެނެވޭ ހިނ ު
 .175ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަ ަ
ތއް ނުރައްކާތެރިވެދާނެ
ތއް ނޭނގި ،އެމީހުންގެ ޞިއްޙަ ަ
ރނެ ގޮ ެ
ބ މީހުންނާއިމެދު ޢަމަލުކު ާ
އ ތި ޭ
ނެތުމަކީ އެފަދަ ޙާލަތުގަ ި
ޙާލަތެއް ކުރިމަތިކުރުވަފާނޭ ފަދަ ކަމަކަށްވުމުންމާއި ،ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ގިނަ މީހުންނަކީ މަސްތުވާތަކެތި
ބޭނުންކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ،ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފައާއެކު ،މަސްތުގެ ޙާލަތުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ ޚާއްސަ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި،
އާއްމުކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރަށް ހިއްސާކުރުން.
ހރު އެ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ އުފުލި،
ވ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ،ބައެއް ފަ ަ
 .176ފުލުހުންނާއި އާއްމުންނާ ކުރެ ޭ
ހން
ލމުގެ ދަށަށް މީ ު
ސކުރުމުގައިއާއި ،ފުލުހުންގެ ބެ ު
އޓައި ،ބަލާފާ ް
ށވުމުން ،ހިފަހަ ް
ކ ް
ތަޙްޤީޤްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ ަ
ޓރެކްޝަން' ،އެމީހަކު
ކ ހިފަހައްޓާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެމީހަކާ ފުލުހުންނާ ކުރެވުނު 'އިން ަ
ގެންދިއުމުގައާއި ،ފުލުހުން މީހަ ު
ޓ ،ފުލުހުން
ކށް ބަލަހައް ާ
ގން ރެކޯޑުން ފެންނާނެ ގޮތަ ަ
އމީހަކު ހިފަހައްޓާ ވަގުތުން ފެށި ެ
ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރަން ެ
ނ ގޮތަށް ،ފުލުހަކު އާއްމުންގެ މީހަކާ ކުރާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތެއް،
އތުރަށް ހަރުދާނާވާ ޭ
ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް އޮތް ނިޒާމް ި
އެ މުޢާމަލާތުގެ ބޭނުމާއި މުޢާމަލާތުކުރެވުނު ވަގުތު އެނގޭނޭފަދައިން ރެކޯޑްކޮށް ފައިލްކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް މި ރިޕޯޓް
ޙިއްޞާކުރާތާ  2މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންފެށުން.
ފލުހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ
ފފައި ހުރި އިމާރާތަކީު ،
ހންގުމަށްޓަކައި މިހާރު ކުއްޔަށް ހި ާ
ނ ި
 .177ލ .ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަ ް
މުވައްޒަފަކާ ،ގުޅުންހުރި މީހަކާ އާއިލީ ގުޅުމެއް އޮތް މީހެއްގެ ތަނެއް ކަމުގައި މި ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި،
އެތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ނުވަތަ އެމީހެއްގެ އާއިލާ ނުވަތަ ގާތް މީހަކަށް މަންފާވާފަދަ ގޮތަކަށް ހިންގާ މިފަދަ
ޝނުން ދެކޭތީ ،މިކަން ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 15
ފހިވާފަދަ ޢަމަލެއްކަމުގައި ކޮމި ަ
ޢަމަލަކީ ކޮރަޕްޝަންނަށް މަގު ަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤުފަށައި ،އެކަން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން.
އ
ތބޭ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިއުން ބަހައްޓާ ފައިލްތަ ް
 .178ޖަލުތަކާއި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ި
ހންގެ ފައިލްތައްވެސް
ރހަމަނުވާކަމާއި ،ބައެއް ބަންދުމީ ު
މން ،މި ފައިލްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ފު ި
ބެލިބެލު ު
ރވިފައިވާތީ ،މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  1މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ތަންތަނުގައި
ނށް ފާހަގަކު ެ
ނެތްކަން ކޮމިޝަ ަ

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފައިލްތަކާއި ލިޔެކިއުންތަކުގެ ލިސްޓެއް ހަދައި ،މި ފައިލްތައް ގަވައިދުން ކޮންމެ ސްޓޭޝަނެއްގައި
ބެލެހެއްޓުން
ބލުމާއި،
ކރަމުންދޭތޯ ެ
ނތައްތައް ު
ޞލާޙްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަ ް
 .179މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ،އި ް
ރވޭ ގަވާއިދަކުން ރިޕޯޓުގެ ފޮލޯއަޕް ހެދުމަށްޓަކައި މި
އހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ،ތާވަލުކު ެ
އިޞްލާޙްތައް ގެނައުމަށްޓަކައި ެ
ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  21ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރ ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލުން.
 .181މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ގިނަވެގެން  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2112ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި
ނ
ނތަނުގައި ކަންކަ ް
ނ ގޮތާއި އަދި އެތަ ް
ނ ހުންނަންވާ ެ
ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު)  62މާއްދާގެ (ހ) ގައި ޖަލުތަކުގައި ކަންކަ ް
ކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދު އެކުލަވާލައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން.
ހ
ބ ޭ
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ގަވާއިދެއް ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާ އެކަން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން
ހ.

ޖަލު

އޮފިސަރުންގެ

ބަދަލުގައި،

ކެމެރާ

މެދުވެރިކޮށް

ޖަލުތެރޭގެ

ކަންކަން

ބެލެހެއްޓުމަކީ

އަސާސީ

ވނެކަމަށް ކަނޑައެޅުން.
މިންގަނޑުކަމުގައި ހަދައިގެންނު ާ
ށ.

ނ ކަނޑައަޅައި ،މިތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ،ފާޚާނާއާއި ،ވަކީލު ބައްދަލުވުންތައް
ކެމެރާ ހަރުނުކުރެވޭނޭ ތަންތަ ް

ނ
ލފާސްކުރާ ކޮޓަރިއާއި އެކަހެރި ބައްދަލުކުރާގެ ހިމެނު ް
ކުރިއަށްދާ ތަނާއި ،ހަށިގަނޑުބަ ާ
ނ.

ށ
ދންނާ ދަޢުލަތުގެ މުއައްޞަޞާތަކުގެ އިސް މުވައްޒަފުން ،ކެމެރާގެ ފުޓޭޖްއަ ް
ނނާއި ،ޤާއި ީ
ބަންދުމީހު ް

ނވާ ފަރާތާއި ޙިއްސާކުރަންވާނެކަމަށް ކަނޑައެޅުން ،އަދި މިގޮތަށް އެދޭ ފުޓޭޖް ލިބޭނޭ
އެދިއްޖެނަމަ ،މަޢުލޫމާތު ބޭނު ް
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ރ.

ކ
ވީޑީއޯ ރެކޯޑިން ނަގާނަމަ ،ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކެމެރާއެއްގެ ދަށުގައި މީހަކުން  21ގަޑިއިރު ބަހައްޓާނަމަ ،އެމީހަ ު

ގނެވޭ ހިނދު މިކަން ކިޔައިދިނުމަށް މި ގަވާއިދު މެދުވެރިކޮށް ލާޒިމްކުރުން.
ބަންދަށް ެ
ބ.

ވީޑިއޯ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގައި ،ސީދާ ފާޚާނާއާ ދިމާވާގޮތަށް އެއްވެސް ތަނެއްގައި ކެމެރާ ހަރުކުރުން މަނާކުރުން.

ޅ.

ނ
ހއްޔަރުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ،ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއަކާ ހަމައަށް ގެންދެވެންދެ ް
ދށްގެނެވޭ މީހާ ަ
ފުލުހުންގެ ބަން ަ

ވީޑީއޯ ރެކޯޑް ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރުން.

ކ.

ގތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ޓޖް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާ ،ފުޓޭޖްތައް ނައްތާލާނެ ޮ
ވީޑިއޯ ފުޓޭޖްގެ ބޭނުންކޮށް ،ފު ޭ

ޖަލުތަކާއި ހުރިހާ ކަސްޓޯޑިއަލްއެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން.
އ.

ށވަރުކުރުމުގެ
ހނުންކަމުގައި ކަ ަ
ތތެރިވަނީ އަން ެ
ގނެވޭނަމަ ،ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ހަރަކާ ް
ބންދަށް ެ
އަންހެނަކު ަ

ފންކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ނނީ ހަމައެކަނި އަންހެން މުވައްޒަ ު
ކއި ،މި ގޮޅިތަކުގެ ފުޓޭޖް ފެން ާ
ތބޭ ގޮޅިތަ ާ
ހނުން ި
ގޮތުން ،އަން ެ
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ލކޭޓްކޮށް އެކުރުން.
ކމެރާތައް ،ފާޚާނާގެ ބޭރުގައި ގޮޅީގެ މަންޒަރު ފެންނަގޮތަށް ރީ ޮ
މައްޗަށްވާގޮތަށް ހަރުކޮށްފައިވާ ެ
.182

