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 091 ............................................................................................  ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  4.8.4

 093 ..................................................................................................................................  ހުޅުމާލެ ޖަލު  4.8.5

 092 ................................................................................................................  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  4.8.6

 000 .......................................................................................................  ފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހދ.ކުޅުދުއް 4.8.7

 000 .................................................................................................................  ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  4.8.8

 000 ..............................................................................................................................  އައްސޭރި ޖަލު 4.8.9

 001 ..................................................................................................................................  މާފުށި ޖަލު  4.8.10

 011 ....................................................................................................  އަޚްލާގީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އަދަބު ދިނުން  4.9

 011 ......................................................................................................................................  މާލެ ޖަލު  4.9.1

 010 ...................................................................................................................  މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  4.9.2

 010 .................................................................................................................  ތިލަފުށި އަހުލުވެރި މަރުކަޒު  4.9.3

 019 ............................................................................................  ޝަން ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭ  4.9.4



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 6  
 

 019 ..................................................................................................................................  ހުޅުމާލެ ޖަލު  4.9.5

 019 ................................................................................................................  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  4.9.6

 010 .......................................................................................................  ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  4.9.7

 010 .................................................................................................................  ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  4.9.8

 010 ..............................................................................................................................  އައްސޭރި ޖަލު 4.9.9

 010 ..................................................................................................................................... މާފުށި ޖަލު  1.2.01

 013 ..............................................................................................  ހިފެހެއްޓުމާއި މައިތިރި ކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް  4.10

 013 ..................................................................................................................................  މާލެ ޖަލު  4.10.1

 013 .................................................................................................................  މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  4.10.2

 013 ...............................................................................................................  ތިލަފުށި އަހުލުވެރި މަރުކަޒު 4.10.3

 013 ..........................................................................................  މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅު 4.10.4

 012 ..............................................................................................................................  ހުޅުމާލެ ޖަލު  4.10.5

 012 ..............................................................................................................  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 4.10.6

 012 .....................................................................................................  ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  4.10.7

 031 ...............................................................................................................  ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 4.10.8

 031 ..............................................................................................................................  އައްސޭރި ޖަލު 4.10.9

 031 ................................................................................................................................... މާފުށީ ޖަލު  1.01.01

 030 .....................................................................................................  މައުލޫމާތު ލިބުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން  4.11

 030 ..................................................................................................................................  މާލެ ޖަލު  4.11.1

 030 .................................................................................................................  މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  4.11.2

 030 ...............................................................................................................  ތިލަފުށި އަހުލުވެރި މަރުކަޒު 4.11.3

 039 ..........................................................................................  ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  4.11.4

 039 ..............................................................................................................................  ހުޅުމާލެ ޖަލު  4.11.5

 039 ..............................................................................................................  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 4.11.6

 039 .....................................................................................................  ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  4.11.7

 030 ...............................................................................................................  ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 4.11.8

 030 ..............................................................................................................................  އައްސޭރި ޖަލު 4.11.9

 030 ..............................................................................................................................  މާފުށީ ޖަލު  4.11.10

 031 ........................................................................................................................  ޖަލުން ބޭރު ގުޅުންތައް  4.12
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 031 ....................................................................................................................................... ފޯނު ކޯލް  1.09.0

 030 .......................................................................................................................  އެކަހެރި ބައްދަލުވުން  4.12.2

 033 ............................................................................................................................ އާއިލީ ބައްދަލުވުން  1.09.0

 021 ........................................................................................... ޓޯޑިއަލް ތަކުގައި ޢަމަލު ކުރާގޮތް ޕޮލިސް ކަސް 1.09.1

 020 .................................................................................................  ފޮތް ކިޔުމާއި، ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ލިބުން  4.13

 020 ..................................................................................................................................  މާލެ ޖަލު  4.13.1

 020 ...................................................................................................................  މާލެޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  4.13.2

 020 ................................................................................................................. ތިލަފުށި އަހުލުވެރި މަރުކަޒު 1.00.0

 029 ............................................................................................ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ 1.00.1

 029 ..............................................................................................................................  ހުޅުމާލެ ޖަލު  4.13.5

 029 ..............................................................................................................  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 4.13.6

 029 .....................................................................................................  ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  4.13.7

 020 ................................................................................................................. ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.00.3

 020 ..............................................................................................................................  އައްސޭރި ޖަލު 4.13.9

 020 ..............................................................................................................................  މާފުށި ޖަލު  4.13.10

 021 ................................................................................................................................................ ދީން  1.01

 021 ............................................................................................................................... ކަސްޓޯޑިއަލްތައް 1.01.0

 021 ......................................................................................................................................... ޖަލުތައް 1.01.9

 020 ............................................................................................   ޤައިދީން އަތުން އަތުލެވޭ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުން  4.15

 020 .............................................................................................. ތައްޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކާއި، ސްޓޭޝަން  1.01.0

 020 ......................................................................................................................................... ޖަލުތައް 1.01.9

 021 ..............................  ބަލިވުމާއި މަރުވުމާއި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރުންފަދަ ކަންތައްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުން  4.16

 021 ............................................................................................  ޤައިދީން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރުން  4.17

 021 ..................................................................................................................................  މާލެ ޖަލު  4.17.1

 023 .................................................................................................................  މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  4.17.2

 023 ...............................................................................................................  ތިލަފުށި އަހުލުވެރި މަރުކަޒު 4.17.3

 022 ..........................................................................................  ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  4.17.4

 022 ..............................................................................................................................  ހުޅުމާލެ ޖަލު  4.17.5

 911 ..............................................................................................................  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 4.17.6
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 911 .....................................................................................................  ސް ސްޓޭޝަން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލި 4.17.7

 911 ................................................................................................................. ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.01.3

 910 ................................................................................................................................. އައްސޭރި ޖަލު  1.01.2

 910 ..............................................................................................................................  މާފުށި ޖަލު  4.17.10

 919 .................................................................................................  ޖަލުތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން  4.18

 919 ..................................................................................................................................  މާލެ ޖަލު  4.18.1

 910 .................................................................................................................  މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  4.18.2

 911 ...............................................................................................................  ތިލަފުށި އަހުލުވެރި މަރުކަޒު 4.18.3

 911 ..........................................................................................  ން ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަ  4.18.4

 911 ..............................................................................................................................  ހުޅުމާލެ ޖަލު  4.18.5

 911 ..............................................................................................................  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 4.18.6

 911 .....................................................................................................  ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  4.18.7

 911 ...............................................................................................................  ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 4.18.8

 910 ..............................................................................................................................  އައްސޭރި ޖަލު 4.18.9

 910 ..............................................................................................................................  މާފުށި ޖަލު  4.18.10

 912 ................................................................................................................  ޖަލުތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުން  4.19

 912 .......................................................................................... އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  1.02.0

 909 ........................................................................................................  ޚާއްސަ ގިންތީތަކަށް ޢަމަލު ކުރާ ގޮތް  5.0

 909 ..................................................................................................................................  ވަޒީފާ އަދާކުރުން  0.1

 909 ............................................................................................................................................ ޖަލު  މާލެ 0.0

 900 ...................................................................................................................... ތިލަފުށި އަހުލުވެރި މަރުކަޒު  0.9

 901 ..................................................................................................................................  ހުޅުމާލެ ޖަލު  6.3

 901 ...................................................................................................................................... ރި ޖަލު އައްސޭ 0.1

 900 ......................................................................................................................................  މާފުށި ޖަލު  6.5

 903 ..................................................................................................................... މުނިފޫހި ފިލުވުން ، ތައުލީމާއި 1.0

 903 ......................................................................................................................................... ލެ ޖަލު މާ 1.0.0

 902 ..................................................................................................................... މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  1.0.9

 902 ................................................................................................................... ތިލަފުށި އަހުލުވެރި މަރުކަޒު  1.0.0

 902 ..................................................................................................................................... ހުޅުމާލެ ޖަލު  1.0.1
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 902 ................................................................................................................................... އައްސޭރި ޖަލު  1.0.1

 991 ..................................................................................................................................  މާފުށި ޖަލު  7.1.6

 999 .................................................................................................... ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލް  1.0.1

 999 ................................................................... އާއިލީ އަދި އިޖްތިމާއީ ގުޅުންތަކާއި ޕެރޯލްއާއި ޖަލުން ދޫކޮށްލެވޭ ގޮތް 3.1

 992 ........................................................................................................ އި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލިމީހުނާ 2.1

 992 ......................................................................................................................................  މާލެ ޖަލު  9.1

 900 ........................................................................................................................  މާލެޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  9.2

 900 ................................................................................................. ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  2.0

 909 ........................................................................................................................................ ހުޅުމާލެ ޖަލު  2.1

 900 ...................................................................................................................  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  9.5

 900 ..................................................................................................................................  އައްސޭރި ޖަލު  9.6

 901 ......................................................................................................................................  މާފުށީ ޖަލު  9.7

 910 ..................................................................... ހުން ތަހުޤީޤު މަރުހަލާގައި ނުވަތަ ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި ތިބި މީ 01.1

 910 ......................................................................................................................... ރިމާންޑު ބަންދު މީހުން  01.0

 919 ........................................................................... ދައުވާއެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރާ މީހުން  00.1

 910 .........................................................  ޖަލުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 12.0

 910 ..................................................................................................................................  ހުޅުމާލެ ޖަލު  12.1

 911 ...................................................................................................ސ.ހިތަދޫ/ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  09.9

 911 ........................................................................................................  ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  12.3

 911 ..................................................................................................................  ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  12.4

 911 .................................................................................................................................... އައްސޭރި ޖަލު  09.1

 911 ........................................................................................................................................ މާފުށި ޖަލު  09.0

 913 ....................................................................................................................... ސްޓްރިޕް ސަރޗް ކުރުން  00.1

 912 .............................................. މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް  01.1

 912 .......................................................... ސް(ޕްރިޒަނަރޒް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް )ޕިމް –ޑޭޓާބޭސް  01.0

 911 ........................................................... އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބައި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  01.9

 910 .....................................................................................................................  ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތައް  15.0

 911 ........................................................................................................................... އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް  00.1

 911 ..................................................................................................................................  ހުޅުމާލެ ޖަލު  16.1
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 901 ................................................................................................................... ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  00.9

 901 ........................................................................................................................................ މާފުށި ޖަލު  00.0

 900 ................................................................................................................. ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 00.1

 901 ......................................................................................................  ސް ސްޓޭޝަން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލި  16.5

 901 ...................................................................................................................... މުވައްސަސާތަކުގެ އިޙްމާލު  00.0

 902 .........................  ގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އިންޓަވިއުތަކާއި، ބައްދަލުވުންތަކާއި، އާންމުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަ 17.0

 910..........   ކޯލްތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތައްއެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކުރެވުނު އިންޓަވީއުތަކާއި ކޮމިޝަންއަށް ލިބިފައިވާ ސިޓީތަކާއި، ފޯނު  18.0

 910 ........................................................................................ އެހެނިހެން ރިޕޯޓުތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  02.1

 911 ................................................................................... ޖަލުތަކާ ގުޅުންހުރި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުރު  91.1

 911 ......................................................................ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން / ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް  91.0

 911 ............................................................................................................ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓި ކޮމިޝަން  91.9

 931 ....................................................................................................... ލާޙްކުރުމަށް ހުށައަޅާ ކަންތައްތައް އިސް  90.1

 933 ........................................................................................................................... ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން  99.1

 921 ................................................................................................................................ އެނެކްސް ލިސްޓު  90.1
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 ރަފް ތަޢާ  .0

 ،ޑިޓް ހެދުމަށްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަލުތަކުގެ އޯރުކާރުގެ ވައުދުތަކުލެވުނު ސައެކުލަވައިއަހަރު  ވަނަ 9103މި ރިޕޯޓަކީ 

ގެ )ކޮމިޝަން( ''ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް ބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލިމެމް 1 ،ޒްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާމިނިސް

ކުރަމުންދާ ޤާނޫުނތަކާއި، އޭގެ ދަށުން ހެދިފައިާވ ޢަމަލުނޫނު އަސާސީއާއި، ޖަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ

އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، ރަޙުމްކުޑަ  ،ތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާއުޞޫލުތަކާއި، ގަވާއިދު

އްޓުވުމާިއ، އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަަދ އަދަބުދިނުްނ މަނާކުރުމާިއ ލާއިންސާނީ އިހާނެިތ ޢަމަލު ހިްނގުން މަނާކުރުމާއި ހު

ކޮންވެްނޝަން އަގެިއންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކުރުއަލް، އިންހިއުމަން ޯއ ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ )

ހަދާގެ ދަުށން އެކުލަވާލާފައިފައިާވ ުމޢާ އާއި އެ ( 'ކެޓް' ކޮންެވންަޝން(ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ަޕނިޝްމެންޓް )

'ޔޫ. އެން. )އޮޕްކެޓް( އާއި އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ ، އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާ

ރޫލްސް( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ، )މަންޑޭލާ ދަ ޓްރީޓްމެންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަރސް' ފޮރ މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑްސް 

ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤުތަށް  ބެލުމުގެ ދަށުްނ ޖަލުތަކުގައި ދަޢުލަތުގެއްލޭ ގޮތަްށ ވަންކަން ގެމިނި

ޕޮލިސް  ރާއްޖޭގައި މީހުން ބަންުދކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކާއި،ދިވެހިކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި، 

ުންނ ފާހަގަވާ މައްސަލަތައް ވަޒަންކޮށް މިތަންތަ ބަލައި ޙާލަތުކުގެ ންމު ޖަލުތަރިމާންޑް ޖަލުތަކާއި، އާ ސްޓޭޝަންތަކާއި،

ހައްލުކުރުމަށް ހުަށހަޅާ ހުެށހުޅުންތައް ހިމެނޭ ޮގތަްށ  ކަންތަްއތައްފާހަގަޮކށް އެ ަކންތައްތައްކުރަން ޖެހޭ އިޞްލާޙް ބަލައި

 ރިޕޯޓެކެވެ.  އެކުލަވާލާފައިވާ

 ވަނީ ތިރީގައިވާ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެން މިއޯޑިޓް 

 )ކޮމިޝަންގެ ރައީސް(ކަރީމް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްއައްޝައިޚް  .0

 ލްމީއިސްނީން ހިهللا ޑރ. އަބްދު .9

 ޝަހިންދާ އިސްމާޢީލް  .0

 ޝާދިޔާ އާދަމް އުސްތާޛާ އަލް .1

 އަލްއުސްތާޛާ ޛުލައިޚާ ދާއޫދު  .1

 އާމިނަތު ނާހީން އަޙްމަދު  .0

 އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފުޅު  .1
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 އަށް ަބންދު  9102މާރޗް  0ން  9103ޑިސެމްބަރ  03 މިޝަްނއަށް ލިބިފައިާވ މުއްދަތަކީމިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ކޮ

އެހެންނަމަވެސް، އޯިޑޓް ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު ކޮމިޝަނަށް ދިމާވި ދުވަހެވެ.  11ދުވަސްތައް ހިމަނާއިގެން 

ފަސްކުރެވި،  ޓް ނިންމުމަށް ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުން، ރިޕޯއެކިއެކި ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބު

ގެ މައިގަނޑު މި ކޮމިޝަން އެވެ. 91 މާރިޗު  9102މާފައިވާ ތާރީޚަކީ ނިން ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށްމިނިސްޓަރަށް 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ގޮތުގައި ހަވާލުކުރެވުނު ކަންތައްތައްމަސްއޫލިއްޔަތުގެ 

ބަންދުކޮށްފައިާވ ގޮޅިތަކުގެ ހާލަތާއި، ޖަލުތަކުގައި ތޮއްޖެހުމުގެ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން ތަކާއި ޖަލުގެ އިމާރާތް .0

 ގެ މެޓީރިއަލް ކޮްނޑިޝަން ދެނެގަތުން، ޖަލުތަކުމައްސަލަ ހުރި މިންވަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް 

ޖަލުގައި  ަޓކައިމެހެއްޓުމަށް ނާކުރުމާއި، ސާފުތާހިރުކަން ދެގެ ެކއުންބުއިމާއި، ފާޚާނާއި ަބންދުމީހުންޤައިދީން .9

 ،ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމްތައް ހަަމޖެހިފައިވާ ގޮތް ދެނެގަތުން

ދެނެގަތުން،  ފެންވަރާއި ޚިދުމަތްދެވޭ ގޮތް ގެ ޚިދުމަތުގެ ޯފރުކޮށްދެވޭ ބޭސްފަރުވާޤައިދީންނާއި ބަްނދުމީހުންަނށް  .0

 ،ތުންމިގޮތުން މިޙައްޤު ދަޢުލަތުން ފޯުރކޮށްދެވޭ މިންވަރު ދެނެގަ

 -ޖަލުން ބޭރުގެ ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށް އޮތް ފުރުސަތުތައް ދެނެގަތުން ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުްނނަށް  .1

 ،މިގޮތުން އާއިލީ ފޯންކޯލާއި، އާިއލީ ބައްދަލުވުންތައް ޖަލުގައި ހަަމޖެހިފައިވާ ގޮތް ދެނެގަތުން

ޓޯޗަރ ޖަލުަތކުގައި އިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުން. މިގޮތުން އަނިޔާއިން ރައްކާތެރި ކުރެވިފަޤައިދީންނާއި ބަންދުމީުހން  .1

އެމީހުން އެކަހެރިކުރެވޭ މިންަވރާއި، ޤައިދީންނާިއ ބަްނދުމީހުން ގައި ތަކުގެ ޢަމަލުތައް ިހންގާތޯއާއި، ޖަލު

މުގެ ގައި ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކާއި ވަސީލަތްތަކާއި، ބާރުގެ ބޭނުންކުރުތަކުހިފަހައްޓާ މައިތިރިކުރުމުގައި ޖަލު

 ކަންތައްތައް ޖަލުގައި ހިންގާގޮތް ދެނެގަތުން،

ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭ މިންވަރާއި، އަދި އެމީހުންނަށް ޤާނޫނީ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީުހންނަށް  .0

 ޚިދުމަތް ލިބޭ މިންވަރު ދެނެގަތުްނ،

ނުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ތަންފީޒުކޮށް ނިމޭއިރު އާއްމު މުޖުތަމައުގައި އުޅެވޭ، ބޭ ޙުކުމްޤައިދީން  .1

ބަންދުގައި ތިބޭ ީމހުން ހިނގާ ކަސްރަތުކޮށް، ދީނީ ކަންކަމުގައި ވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި، ޖަލުމަސައްކަތްކުރެ

ަޤއިދީންނަށް ތައުލީމު އުނގެުންނ އަދި ޕެރޯލްގެ  ،އަހުލުވެރިވެ އުޅުމުގެ އިންތިޒާްމ ހަމަޖެހިފައިވާ މިންވަރާއި

 ޖެހިފައިވާގޮތް ދެނެގަތުން،ފުރުސަތުތައް ހަމަ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 13  
 

ބެލުން. މިގޮތުން ޕޮލިސް  ހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މިންވަރުއެނގެންޖެނަްށ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން  .3

ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ބަންދުކުރުމަށް ގެނެވޭ ވަގުތުގައި ބަންދުކުރެޭވ މީހާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ކިޔައިދިނުމުގެ 

ށްދާގޮތާއި، ިމ ތަންތަނުގައި މަޢުލޫާމތު ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރިއަ

މިތަްނތަނުގެ ާޢއްމު ޙާލަތު  ކަންތައްތަކާއިގޮތާއި، ބަންދުކުރާ މީުހންނާ ސުވާލުކޮށް އިންޓަވިއުކުރުމުގެ 

 ދެނެގަތުން،

މިގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ދެނެގަތުން. ގޮތް  ހަމަޖެހިފައިުހރި ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރިޖަލުތަކުގެ  .2

އި ތިބުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ނާޔަތްތަކާއި، ތަމްރީނާއި، ކެއުން ބުއިމާޢަދަދާއި، ދެވޭ އި

 ދެނެގަތުން.
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 މެތަޑޮލޮޖީ  .9

ގެ ަޖލުތަކާއި އެތަންަތނުގައި ބަންދުޮކށްފައިތިބޭ މީުހންނާމެުދ ދިވެހިރާއްޖޭ ،ނީފައިވާޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބަލައިރިޕޯ މި

 ޖަލު އަދިޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ސްޓޭން، ތަާކއިގަވާއިދުަޖލުތަކާ ގުުޅންހުރި ޤާނޫުނތަކާއި ލުކުރާ ގޮތާއި، ޢަމަ

'ޔޫ. އެން. ނެވުނު ލިޔެިކޔުންތަކާއި ދެންމިއި ދިރާސާގަމި ލިޔެކިއުންތަަކށެވެ. އެެހނިހެން ގުޅުންހުރި   ،އަމުރުތަކާއި

ޢަމަލުކުރެވޭ މިންވަރު  އަދި  ޕްރިޒަނަރސް' އާ ދިމާވާ މިންވަރާއި ދަ ޓްރީޓްމެންޓް އޮފްފޮރ މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑްސް 

 ނިވަން އްޖޭގެ މިރާދިވެހިތެރެއިން  ރިޕޯޓުތަކުގެވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާ ގުޅުންހުރި ދި އެކު،މިއާހަމަ ބަލާފައިވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޖަލުތަްއ  ރިޕޯޓުތަކަށް ބަލާފައިވާނެއެވެ. ރީޓީ ބޮޑީ ތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އ.ދ ގެ ޓް  މުވައްސަސާތަކާއި،

ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި، ަބންދުކޮށްަފއިތިބި މީހުންގެ ބައެްއ އިސް ފަރާތްތަކާއި، ހިންގުމާ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ 

ުޢލޫމާުތ މިހާުރ މިނިވަންކޮށްފައިވާ މީހުްނނާ ބައްދަލުކޮށް، މަ ުކރިން ބަންދުކޮށް އަދި، ނާއިމެންބަރުންއާއިލާތަކުގެ 

 ހޯދި  ފަރާތްތަކުން އެކި އިލައިގެންހުޅުވައްސާކުރުމަށް ކޮމިަޝނާ މަޢުލޫާމތު ޙި އްމުންނަށްޢާ ހޯދާފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުްނ،

ްނ ޒިޔާރަތްކޮށްގެ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަްނތަކަށް ަތކާއި، ބައެއްސް ކަސްޓޯޑިއަލްޕޮލިބައެއް އިތުރުްނ ޖަލުތަކަށާިއ، މަޢުލޫމާތުގެ 

ފައިވާނީ ަޖލުތަކުގެ އިމާރާތްތަކާއި ބަލައިަޖލުތަކުގެ ޒިޔާރަތްތަކުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި  މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވާނެއެވެ.

 އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭުނންކުރާ ތަންތަނުގެ އާންމު އެމީުހންގެ، މީހުން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުަމށް ހެދިފައިވާ ތަންތަނާއި

ގޮތުން އަދި އެމީހުންނާމެދު ގުޅޭ ޙާލަތާއި، އެތަންތަނުގައި ބަްނދުކޮށްފައިތިބި މީހުންގެ ފަރާުތން، އެތަނުގެ ޙާލަތާ

ބަލަހައްާޓ  ްނނާ ގުޅޭގޮތުންޤައިދީްނނާއި ަބންދުމީހުއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫާމތާއި، ޙިކުރެވޭގޮތާ ގުޭޅގޮތުން ގައި ޢަމަލުތަކުޖަލު

ގެތެރޭގައި މީހުން ބޭނުންކުރާ އެހެނިެހން ތަކުއަިދ ޖަލު ،ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަމުްނދާ ގޮތާއި

ން ހޯދާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކާއި، ބަދިގެ، ގުދަްނ ފަދަ ތަންތަން ބަލައި، ޖަލުތަުކގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތު

 ޢުލޫމާތަށެވެ. މަ

އިވެސް ޖަލުތަކުގައި ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި ަމއްސަލަތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުގަދިވެހިރާއްޖޭގެ މީގެ އިތުރުން، 

ތޯ ބެލުމުގެގޮތުން އިތުރު ދިރާސާކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ތަކެއްއެއްބާވަތެއްގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކާ

 އް ތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެޤައުމުތަކުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި، ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަމައްސަލަ

 ދިރާސާކޮށްފައިވާނެއެވެ.
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 ތައް ހޯދުން  އޯޑިޓްގެ  .0

 މައުލޫމާތު ޢާއްމު ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތް ކުރި ތަންތަނުގެ  0.0

 9102މާރިޗް  00ތާރީޙް:    /ޖަލު  ޖަލުގެ ނަން: މާފުށި  0.0.0

 މުގައި ތިބޭ މީހުންނާ ގުޅޭ ޙުކު   .0

 331 ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 00 އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9

 - އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.0

 - ުކޑަކުދިންގެ އަދަދު އަންހެންއަހަރުން ދަށުގެ  03 0.1

 11 ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަދު  1.5

 019 ދު ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަ 0.0

 219 ޖުމްލަ 0.1

 . ރިމާންޑް ބަންދުމީހުންނާ ގުޅޭ 9

 013 ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 10 އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9

 - އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.0

 - އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ުކޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.1

 10 ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަދު  1.5

 02 ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0
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 001 ޖުމްލަ 0.1

 . މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ 0

 90 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.0

 - އިންވެސްޓިގޭޝަން މުވައްޒަފުންެގ އަދަދު 9.9

 - އެރެސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.0

  އްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުވެލްފެއާގައި މަސަ 9.1

 99 ސިވިލް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 ..... އެހެނިހެން ފުލުުހން/އޮފިސަރުންގެ އަދަދު 9.0

 ...... ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 10 އޮފިސަރުން މަސައްކަތްކުރާ ޝިފްޓްގެ އަދަދު 9.3

 .... ންގެ އަދަދުޝިފްޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު 9.2

 ...އޮފިސަރ  10 ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އަަދދަށް ބަލާއިރު މުވައްޒަފުން ތިބި ރޭޝިޔޯ 9.01

 ބަންދު 

 19 ޑޮކްޓަރުންގެ އަދަދު  9.00

 00 ނަރުހުންގެ އަދަދު  9.09

 99 ސްޓާފުންގެ އަދަދު )ލޭަބރުން( ސަޕޯޓް 9.00

 19 ޑޮކްޓަރުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު  9.01

 10 ނަރުހުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު  9.01

 ޑޮކްޓަރުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާއި، މުއްދަތު ހަމަވާ  9.00
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 ތާރީޙްތައް

ނަރުހުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަްނބަރުގެތަކާއި، ުމއްދަތު ހަމަާވ  9.01

 ތާރީޙްތައް

 

  ބަރުގެތަކާއި، މުއްަދތު ހަމަާވ ތާރީޙްތައްފާމަސިސްޓްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަން 9.03

 ތިއްބާ ގޮޅިތައް . ބަންދު މީހުން ބައި 1

 911 ވިންގު  1ބުލޮކް(  1)ގޮޅީގެ( އަދަދު  ބުލޮކް)ވިންގަުކ  0.0

 101 ޓޯޓަލް ކެޕޭސިޓީ 0،9

 00 ޖުމްލަ ޔުނިޓްގެ އަދަދު 0.0

 0110 ޔާރަތް ކުރި ތާރީހުގައި(މުޅިޖުމްލަ ތިބި ބަންދު މީުހންނާިއ ޤައިދީންގެ އަދަދު )ޒި 0.1

 

 (9102މާރިޗް  10ޖަލު / ތަނުގެ ނަން: އައްސޭރި ޖަލު )ތާރީޙް:  0.0.9

 ޙުކުމުގައި ތިބޭ މީހުންނާ ގުޅޭ   .0

 911 ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 - އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9

 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.0

 - ުކޑަކުދިންގެ އަދަދު ށުގެ އަންހެންއަހަރުން ދަ 03 0.1

 - ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަދު  1.5

 - ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 911 ޖުމްލަ 0.1
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 . ރިމާންޑް ބަންދުމީހުންނާ ގުޅޭ 9

 10 ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 - އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9

 10 ދަދުއަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަ 03 0.0

 10 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ުކޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.1

 - ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަދު  1.5

 - ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 10 ޖުމްލަ 0.1

 . މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ 0

 13 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.0

 - އަދަދު އިންވެސްޓިގޭޝަން މުވައްޒަފުންގެ  9.9

 - އެރެސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.0

 10 ވެލްފެއާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 10 ސިވިލް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 - އެހެނިހެން ފުލުުހން/އޮފިސަރުންގެ އަދަދު 9.0

 ..... ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 10 އޮފިސަރުން މަސައްކަތްކުރާ ޝިފްޓްގެ އަދަދު 9.3

 ..... ޝިފްޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.2
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  ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އަަދދަށް ބަލާއިރު މުވައްޒަފުން ތިބި ރޭޝިޔޯ 9.01

 10 ޑޮކްޓަރުންގެ އަދަދު  9.00

 10 ނަރުހުންގެ އަދަދު  9.09

 10 ސްޓާފުންގެ އަދަދު )ލޭަބރުން( ސަޕޯޓް 9.00

– On call ޑޮކްޓަރުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު  9.01

(morning duty) 

 19 ނަރުހުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު  9.01

ޑޮކްޓަރުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާއި، މުއްދަތު ހަމަވާ  9.00

 ތާރީޙްތައް

Exp:14-8-219, PROV MV 1442B,  DR.Nazmul  

 

ނަރުހުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަްނބަރުގެތަކާއި، ުމއްދަތު ހަމަާވ  9.01

 ތާރީޙްތައް

Exp:26.4.2020/ TMP 3562- Jinold 

Exp:25.07.2019/ TMP 3858- Bijo 

 

 ފާމަސިސްޓްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާއި، މުއްަދތު ހަމަާވ ތާރީޙްތައް 9.03

Exp: 21.10.2019, MAHC/PHARM/2018/2512  XAVIER 

 

 ންދު މީހުން ބައިތިއްބާ ގޮޅިތައް . ބަ 1

 1)ކުޑަކުދިންގެ  91 ވިންގު  1ބުލޮކް(  1)ގޮޅީގެ( އަދަދު  ބުލޮކް)ވިންގަުކ  0.0

 (ސެލް
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 091 ޓޯޓަލް ކެޕޭސިޓީ 0،9

 10 ޖުމްލަ ޔުނިޓްގެ އަދަދު 0.0

 900 ދު )ޒިޔާރަތް ކުރި ތާރީހުގައި(މުޅިޖުމްލަ ތިބި ބަންދު މީުހންނާިއ ޤައިދީންގެ އަދަ 0.1

 

 (9102ޖަނަވަރީ  91ޖަލު / ތަނުގެ ނަން: މާލެ ޖަލު )ތާރީޙް:  0.0.0

 ޙުކުމުގައި ތިބޭ މީހުންނާ ގުޅޭ   .0

 001 ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 - އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9

 - އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.0

 - ުކޑަކުދިންގެ އަދަދު ދަށުގެ އަންހެންއަހަރުން  03 0.1

  ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަދު  1.5

 11 ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 003 ޖުމްލަ 0.1

 . ރިމާންޑް ބަންދުމީހުންނާ ގުޅޭ 9

 010 ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 - އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9

 - އަދަދު އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ 03 0.0

 - އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ުކޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.1



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 21  
 

 - ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަދު  1.5

 03 ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 002 ޖުމްލަ 0.1

 . މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ 0

 އެޓޭޗް ކުރެވިފައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.0

 - ޝަން މުވައްޒަފުންެގ އަދަދުއިންވެސްޓިގޭ 9.9

 .... އެރެސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.0

 10 ވެލްފެއާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 10 ސިވިލް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 11 އެހެނިހެން ފުލުުހން/އޮފިސަރުންގެ އަދަދު 9.0

 ..... ފުންގެ އަދަދުޖުމްލަ މުވައްޒަ 9.1

 10 އޮފިސަރުން މަސައްކަތްކުރާ ޝިފްޓްގެ އަދަދު 9.3

 އެޓޭޗް ކުރެވިފަ  ޝިފްޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.2

 އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އަަދދަށް ބަލާއިރު މުވައްޒަފުން ތިބި ރޭޝިޔޯ 9.01

 - އަދަދު  ޑޮކްޓަރުންގެ 9.00

 10 ނަރުހުންގެ އަދަދު  9.09

 10 ސްޓާފުންގެ އަދަދު )ލޭަބރުން( ސަޕޯޓް 9.00

 - ޑޮކްޓަރުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު  9.01



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 22  
 

 19 ނަރުހުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު  9.01

ޑޮކްޓަރުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާއި، މުއްދަތު ހަމަވާ  9.00

 ތާރީޙްތައް

- 

ރުހުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަްނބަރުގެތަކާއި، ުމއްދަތު ހަމަާވ ނަ 9.01

 ތާރީޙްތައް

ލިބިފައިވާ ލިޔުންަތްއ 

 ހޯދަންޖެހޭ 

 - ފާމަސިސްޓްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާއި، މުއްަދތު ހަމަާވ ތާރީޙްތައް 9.03

 ންދު މީހުން ބައިތިއްބާ ގޮޅިތައް . ބަ 1

 00 ވިންގު  1ބުލޮކް(  1ލޮކް)ވިންގަުކ )ގޮޅީގެ( އަދަދު  ބު 0.0

 000 ޓޯޓަލް ކެޕޭސިޓީ 0،9

 10 ޖުމްލަ ޔުނިޓްގެ އަދަދު 0.0

 901 މުޅިޖުމްލަ ތިބި ބަންދު މީުހންނާިއ ޤައިދީންގެ އަދަދު )ޒިޔާރަތް ކުރި ތާރީހުގައި( 0.1

 

 (2910ޖަނަވަރީ  91  އަޙްލުވެރި މަރުކަޒު )ތާރީޙް: ތިލަފުށި ޖަލު / ތަނުގެ ނަން:  0.0.1

 ޙުކުމުގައި ތިބޭ މީހުންނާ ގުޅޭ   .0

 01 ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 - އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9

 - އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.0

 - ުކޑަކުދިންގެ އަދަދުއަންހެން އަހަރުން ދަށުގެ  03 0.1

 - ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަދު  1.5



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 23  
 

 - ންގެ އަދަދު ބިދޭސީ ފިރިހެނު 0.0

 01 ޖުމްލަ 0.1

 . ރިމާންޑް ބަންދުމީހުންނާ ގުޅޭ 9

 - ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 - އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9

 - އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.0

 - އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ުކޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.1

 - ދު ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަ 1.5

 - ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 1 ޖުމްލަ 0.1

 . މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ 0

 19 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.0

 - އިންވެސްޓިގޭޝަން މުވައްޒަފުންެގ އަދަދު 9.9

  އެރެސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.0

  ކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުވެލްފެއާގައި މަސައް 9.1

 - ސިވިލް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 - އެހެނިހެން ފުލުުހން/އޮފިސަރުންގެ އަދަދު 9.0

 1 ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 24  
 

  އޮފިސަރުން މަސައްކަތްކުރާ ޝިފްޓްގެ އަދަދު 9.3

 .... ޝިފްޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.2

  ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އަަދދަށް ބަލާއިރު މުވައްޒަފުން ތިބި ރޭޝިޔޯ 9.01

 - ޑޮކްޓަރުންގެ އަދަދު  9.00

 10 ނަރުހުންގެ އަދަދު  9.09

  ސްޓާފުންގެ އަދަދު ސަޕޯޓް 9.00

 - ޑޮކްޓަރުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު  9.01

 - ނަރުހުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު  9.01

ންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާިއ، މުއްދަތު ހަމަވާ ޑޮކްޓަރު 9.00

 ތާރީޙްތައް

- 

ނަރުހުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިްސޓްރޭޝަން ަނންބަރުގެތަކާއި، ުމއްދަތު ހަމަވާ  9.01

 ތާރީޙްތައް

- 

 - ފާމަސިސްޓްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާއި، މުއްަދތު ހަމަާވ ތާރީޙްތައް 9.03

 ދު މީހުން ބައިތިއްބާ ގޮޅިތައް ން . ބަ 1

 - ގޮޅީގެ އަދަދު 0.0

 11 ޓޯޓަލް ކެޕޭސިޓީ 0،9

 10 ޖުމްލަ ޔުނިޓްގެ އަދަދު 0.0

 01 މުޅިޖުމްލަ ތިބި ބަންދު މީުހންނާިއ ޤައިދީންގެ އަދަދު )ޒިޔާރަތް ކުރި ތާރީހުގައި( 0.1

 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 25  
 

 (9102ފެބްރުއަރީ  11ޖަލު / ތަނުގެ ނަން: ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް )ތާރީޙް:  0.0.1

 މީހުންނާ ގުޅޭ  ބަންދުގައި ތިބި   .0

 09 ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 - އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9

 10 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.0

 - އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ުކޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.1

 - ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަދު  1.5

 13 ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 10 ޖުމްލަ 0.1

 . ރިމާންޑް ބަންދުމީހުންނާ ގުޅޭ 9

  ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

  އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9

  އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.0

  އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ުކޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.1

  ނުންގެ އަދަދު ބިދޭސީ އަންހެ 1.5

  ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

  ޖުމްލަ 0.1

 . މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ 0

 00 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.0



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 26  
 

 - އިންވެސްޓިގޭޝަން މުވައްޒަފުންެގ އަދަދު 9.9

 ..... އެރެސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.0

 .... އާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުވެލްފެ 9.1

 01 ސިވިލް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 11 އެހެނިހެން ފުލުުހން/އޮފިސަރުންގެ އަދަދު 9.0

 ....... ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 - އޮފިސަރުން މަސައްކަތްކުރާ ޝިފްޓްގެ އަދަދު 9.3

 .... ރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުޝިފްޓެއްގައި މަސައްކަތްކު 9.2

  ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އަަދދަށް ބަލާއިރު މުވައްޒަފުން ތިބި ރޭޝިޔޯ 9.01

 19 ޑޮކްޓަރުންގެ އަދަދު  9.00

 10 ނަރުހުންގެ އަދަދު  9.09

 90 ސްޓާފުންގެ އަދަދު )ލޭަބރުން( ސަޕޯޓް 9.00

 - ޑޮކްޓަރުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު  9.01

 - ރުހުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު ނަ 9.01

ޑޮކްޓަރުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާއި، މުއްދަތު ހަމަާވ  9.00

 ތާރީޙްތައް

 

ނަރުހުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަްނބަރުގެތަކާއި، ުމއްދަތު ހަަމާވ  9.01

 ތާރީޙްތައް

 

  މުއްަދތު ހަމަާވ ތާރީޙްތައް، ފާމަސިސްޓްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާއި 9.03
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 ންދު މީހުން ބައިތިއްބާ ގޮޅިތައް . ބަ 1

 11 ގޮޅީގެ އަދަދު 0.0

 910 ޓޯޓަލް ކެޕޭސިޓީ 0،9

 10 ޖުމްލަ ޔުނިޓްގެ އަދަދު 0.0

 10 މުޅިޖުމްލަ ތިބި ބަންދު މީުހންނާިއ ޤައިދީންގެ އަދަދު )ޒިޔާރަތް ކުރި ތާރީހުގައި( 0.1

 

 9102ފެބްރުއަރީ  00ތާރީޙް:  ސްޓޭޝަން ލ.ގަން ޕޮލިސް / ތަނުގެ ނަން: ޖަލު  0.0.0

 މީހުންނާ ގުޅޭ  ބަންދު   .0

 11 ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 - އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9

 - އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.0

 - ުކޑަކުދިންގެ އަދަދުއަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން  03 0.1

 - ހެނުންގެ އަދަދު ބިދޭސީ އަން 1.5

 - ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 11 ޖުމްލަ 0.1

 . ރިމާންޑް ބަންދުމީހުންނާ ގުޅޭ 9

 10 ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 - އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 28  
 

 - އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.0

 - އަދަދު އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ުކޑަކުދިންގެ 03 0.1

 - ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަދު  1.5

 - ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 10 ޖުމްލަ 0.1

 . މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ 0

 10 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.0

 - އިންވެސްޓިގޭޝަން މުވައްޒަފުންެގ އަދަދު 9.9

 .... ފުންގެ އަދަދުއެރެސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަ 9.0

 ..... ވެލްފެއާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 - ސިވިލް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 - އެހެނިހެން ފުލުުހން/އޮފިސަރުންގެ އަދަދު 9.0

 ...... ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 - އޮފިސަރުން މަސައްކަތްކުރާ ޝިފްޓްގެ އަދަދު 9.3

 ... ޝިފްޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.2

 .... ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އަަދދަށް ބަލާއިރު މުވައްޒަފުން ތިބި ރޭޝިޔޯ 9.01

 - ޑޮކްޓަރުންގެ އަދަދު  9.00

 - ނަރުހުންގެ އަދަދު  9.09



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 29  
 

 - ސްޓާފުންގެ އަދަދު )ލޭަބރުން( ސަޕޯޓް 9.00

 - ޝިފްޓްގެ އަދަދު  ޑޮކްޓަރުންގެ 9.01

 - ނަރުހުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު  9.01

ޑޮކްޓަރުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާއި، މުއްދަތު ހަމަާވ  9.00

 ތާރީޙްތައް

- 

ނަރުހުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަްނބަރުގެތަކާއި، ުމއްދަތު ހަަމާވ  9.01

 ތާރީޙްތައް

- 

 - ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާއި، މުއްަދތު ހަމަާވ ތާރީޙްތައްފާމަސިސްޓްގެ  9.03

 ގޮޅިތައް . ބަންދު މީހުން ބައިތިއްބާ 1

 01 ގޮޅީގެ އަދަދު 0.0

 91 ޓޯޓަލް ކެޕޭސިޓީ 0،9

 10 ޖުމްލަ ޔުނިޓްގެ އަދަދު 0.0

 11 އި(މުޅިޖުމްލަ ތިބި ބަންދު މީުހންނާިއ ޤައިދީންގެ އަދަދު )ޒިޔާރަތް ކުރި ތާރީހުގަ 0.1

 

 9102ޖަނަވަރީ  91ތާރީޙް:  ސްޓޭޝަން ން: ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ޖަލު / ތަނުގެ ނަ  0.0.1

 ތިބޭ މީހުންނާ ގުޅޭ  ބަންދު .0

 00 ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 - އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9

 - އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.0



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 30  
 

 - ކުދިންގެ އަދަދުުކޑައަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން  03 0.1

 - ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަދު  1.5

 - ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 00 ޖުމްލަ 0.1

 . ރިމާންޑް ބަންދުމީހުންނާ ގުޅޭ 9

 10 ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 - އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9

 - އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.0

 - ރުން ދަށުގެ އަންހެން ުކޑަކުދިންގެ އަދަދުއަހަ 03 0.1

 - ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަދު  1.5

 - ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 10 ޖުމްލަ 0.1

 . މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ 0

 11 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.0

 ..... އިންވެސްޓިގޭޝަން މުވައްޒަފުންެގ އަދަދު 9.9

 ..... ރެސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުއެ 9.0

 - ވެލްފެއާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 02 ސިވިލް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1
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 .... އެހެނިހެން ފުލުުހން/އޮފިސަރުންގެ އަދަދު 9.0

 ...... ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 11 ން މަސައްކަތްކުރާ ޝިފްޓްގެ އަދަދުއޮފިސަރު 9.3

 .... ޝިފްޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.2

 - ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އަަދދަށް ބަލާއިރު މުވައްޒަފުން ތިބި ރޭޝިޔޯ 9.01

 - ޑޮކްޓަރުންގެ އަދަދު  9.00

 - ނަރުހުންގެ އަދަދު  9.09

 11 އަދަދު )ލޭަބރުން( ސްޓާފުންގެ ސަޕޯޓް 9.00

 - ޑޮކްޓަރުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު  9.01

 - ނަރުހުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު  9.01

ޑޮކްޓަރުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާއި، މުއްދަތު ހަމަާވ  9.00

 ތާރީޙްތައް

- 

ހަަމާވ ނަރުހުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަްނބަރުގެތަކާއި، ުމއްދަތު  9.01

 ތާރީޙްތައް

- 

 - ފާމަސިސްޓްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާއި، މުއްަދތު ހަމަާވ ތާރީޙްތައް 9.03

 ންދު މީހުން ބައިތިއްބާ ގޮޅިތައް . ބަ 1

 01 ގޮޅީގެ އަދަދު 0.0

 01 ޓޯޓަލް ކެޕޭސިޓީ 0،9

 10 ޖުމްލަ ޔުނިޓްގެ އަދަދު 0.0
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 02 އިދީންގެ އަދަދު )ޒިޔާރަތް ކުރި ތާރީހުގައި(މުޅިޖުމްލަ ތިބި ބަންދު މީުހންނާިއ ޤަ 0.1

 

 9102ޖަނަވަރީ  09ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ތާރީޙް:  ސ.ހުޅުމީދޫ ޖަލު / ތަނުގެ ނަން:  0.0.3

 ތިބޭ މީހުންނާ ގުޅޭ  ބަންދު .0

 0 ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 - އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9

 - ދަދުއަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަ 03 0.0

 - ުކޑަކުދިންގެ އަދަދުއަންހެން އަހަރުން ދަށުގެ  03 0.1

 - ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަދު  1.5

 - ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 0 ޖުމްލަ 0.1

 . ރިމާންޑް ބަންދުމީހުންނާ ގުޅޭ 9

 - ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 - އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9

 - ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަދަދުއަހަރުން ދަށުގެ  03 0.0

 - އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ުކޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.1

 - ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަދު  1.5

 - ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0
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  ޖުމްލަ 0.1

 . މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ 0

 10 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.0

 ..... ޝަން މުވައްޒަފުންެގ އަދަދުއިންވެސްޓިގޭ 9.9

 - އެރެސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.0

 - ވެލްފެއާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 10 ސިވިލް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 ..... އެހެނިހެން ފުލުުހން/އޮފިސަރުންގެ އަދަދު 9.0

 ..... އްޒަފުންގެ އަދަދުޖުމްލަ މުވަ 9.1

 11 އޮފިސަރުން މަސައްކަތްކުރާ ޝިފްޓްގެ އަދަދު 9.3

 .... ޝިފްޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.2

 - ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އަަދދަށް ބަލާއިރު މުވައްޒަފުން ތިބި ރޭޝިޔޯ 9.01

 - ޑޮކްޓަރުންގެ އަދަދު  9.00

 - ގެ އަދަދު ނަރުހުން 9.09

 11 ސްޓާފުންގެ އަދަދު )ލޭަބރުން( ސަޕޯޓް 9.00

 - ޑޮކްޓަރުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު  9.01

 - ނަރުހުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު  9.01

ޑޮކްޓަރުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާއި، މުއްދަތު ހަމަާވ  9.00

 ތާރީޙްތައް

- 
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ޓްރޭޝަން ނަްނބަރުގެތަކާއި، ުމއްދަތު ހަަމާވ ނަރުހުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސް 9.01

 ތާރީޙްތައް

- 

 - ފާމަސިސްޓްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާއި، މުއްަދތު ހަމަާވ ތާރީޙްތައް 9.03

 ންދު މީހުން ބައިތިއްބާ ގޮޅިތައް . ބަ 1

 01 ގޮޅީގެ އަދަދު 0.0

 01 ޓޯޓަލް ކެޕޭސިޓީ 0،9

 10 ޖުމްލަ ޔުނިޓްގެ އަދަދު 0.0

 0 މުޅިޖުމްލަ ތިބި ބަންދު މީުހންނާިއ ޤައިދީންގެ އަދަދު )ޒިޔާރަތް ކުރި ތާރީހުގައި( 0.1

 

 9102 ފެބްރުއަރީ  00ތާރީޙް:  ސްޓޭޝަން ޕޮލިސް  ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލު / ތަނުގެ ނަން:  0.0.2

 ތިބޭ މީހުންނާ ގުޅޭ  ބަންދު .0

 10 ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 - އަންހެނުންގެ އަދަދު  0.9

 - ހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަދަދުއަ 03 0.0

 - ުކޑަކުދިންގެ އަދަދުއަންހެން އަހަރުން ދަށުގެ  03 0.1

 - ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަދު  1.5

 - ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 10 ޖުމްލަ 0.1

 . ރިމާންޑް ބަންދުމީހުންނާ ގުޅޭ 9
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 - ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 - ނުންގެ އަދަދު އަންހެ 0.9

 - އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.0

 - އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ުކޑަކުދިންގެ އަދަދު 03 0.1

 - ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ އަދަދު  1.5

 - ބިދޭސީ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު  0.0

 - ޖުމްލަ 0.1

 . މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ 0

 10 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  9.0

 .... އިންވެސްޓިގޭޝަން މުވައްޒަފުންެގ އަދަދު 9.9

 - އެރެސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.0

 - ވެލްފެއާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 13 ސިވިލް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 ..... ފިސަރުންގެ އަދަދުއެހެނިހެން ފުލުުހން/އޮ 9.0

 .... ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.1

 11 އޮފިސަރުން މަސައްކަތްކުރާ ޝިފްޓްގެ އަދަދު 9.3

 .... ޝިފްޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 9.2

 - ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އަަދދަށް ބަލާއިރު މުވައްޒަފުން ތިބި ރޭޝިޔޯ 9.01
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 - ޑޮކްޓަރުންގެ އަދަދު  9.00

 - ނަރުހުންގެ އަދަދު  9.09

 - ސްޓާފުންގެ އަދަދު )ލޭަބރުން( ސަޕޯޓް 9.00

 - ޑޮކްޓަރުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު  9.01

 - ނަރުހުންގެ ޝިފްޓްގެ އަދަދު  9.01

ޑޮކްޓަރުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާއި، މުއްދަތު ހަމަާވ  9.00

 ތާރީޙްތައް

- 

ނަރުހުންގެ ކައުންސިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަްނބަރުގެތަކާއި، ުމއްދަތު ހަަމާވ  9.01

 ތާރީޙްތައް

- 

 - ފާމަސިސްޓްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެތަކާއި، މުއްަދތު ހަމަާވ ތާރީޙްތައް 9.03

 ންދު މީހުން ބައިތިއްބާ ގޮޅިތައް . ބަ 1

 01 ގޮޅީގެ އަދަދު 0.0

 01 ޓޯޓަލް ކެޕޭސިޓީ 0،9

 19 ޖުމްލަ ޔުނިޓްގެ އަދަދު 0.0

 10 މުޅިޖުމްލަ ތިބި ބަންދު މީުހންނާިއ ޤައިދީންގެ އަދަދު )ޒިޔާރަތް ކުރި ތާރީހުގައި( 0.1

 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުން  0.9

  ފާހަގަވި ކަންތައްތައް  ޤާނޫނީ ގޮތުން  0.9.0

ދަށުން  ގެ ށް މީހުން ބަްނދުކުރުމަށް މޯލްވިސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގޮތަރާއްޖޭގައި މިނިވަންކަން ގެއްލޭދިވެހި

އިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްބަލަހައްޓަމުންެގންދާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކާއި، 
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ފައިވާ ކިޔުމުގައި ބަލައިތައް އަޅާގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުކުރާ ޢަމަލުބަލަހައްޓާ ރިމާންޑު ޖަލުތަކާއި، އާންމު ޖަލުތަކުގައި 

އަށެވެ. ޤާނޫނު ލްސްފައިވާ މަންޑޭލާ ރޫކޮށްފައިާވނީ އ.ދ އިން ކަނޑައަޅައިއަސާސީ މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން

ފައިވާއިރު ޤާނޫނުގެ ތަކެއް ހަދާގަވާއިދު(ގެ ދަށުން ގިނަ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) 9100/01ނަންބަރު 

ކުރަމުންދާ ގިނަ ޖަލު އަމުރުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަަގ ޢަމަލު ކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އެކުލަވާލައިބިގެން ޑައިރެދަށުން ބާރުލި 

 3 (ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) 9100/01ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ުކރަމުންދަނީ އެ އަމުރުތައް ދިޢަމަލުމުރުތަކަށް ޖަލު އަ ޚިލާފަށް،)ހ( އާ  ވަނަ މާއްދާގެ

 ކަން ކޮމިަޝނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ނެތިޝާއިޢުކުރުމެއް

 

 ފައިވާމީހުން ބަންދުކުރުމަށް ހަދާއި ހުންނަ ޖަލުތަކަކީ ސެކިއުރިޓީ މިންގަނޑުން އެކި ކެޓަގަރީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގަ

ގިނަ ޖަލުތަކުގައި ހުރިހާ ކެޓަގަރީއެއްގެ މީހުންވެސް ތިބިކަމާއި، އަދި ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުްނ  ،މަވެސްށްވީނަކަޖަލުތަކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  12(ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) 9100/01ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފައިނުވާކަމާއި، މިހެންވީއިރު އެކި ޖަލުތަކުގައި ނޑައަޅާލާމަތީ ގިންތީގެ ދަރަޖަ ކަކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ޤައިދީންގެ ސަ

ކޮންމެ ކަމަކަށް  ،ވަކިަވކިންއި، ކޮންމެ ޖަލަކަށް ޓަގަރީއެއްގެ މީހުންނާމެުދވެސް އެކި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމާކެ އެއް

ފާުތކުރުން އުފެދި، ޖަލުެގ ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ މެދުގައި ތަ ،ވަކި އުސޫލުތަކަކާއި ގަވާއިދުތަކެއް ހެދުމުން

ން އެތަްއ އަސާސީ އިންސާނީ ސާުފނުވެ އޮތުމުގެ ސަބަބު ކަންތައްތައްއުސޫލުތައް ގިނަ ބަޔަކަށް އޮޅުންއަރައި، މި

ހިނގުމުން އެއްކިބާކުރެވިދާޭނ  ކުރިއާލައި ،ގައިހިނ ކަންތައްަތއްއަރާގޮތަށް މިނިވަންކަމުގެ އަސާސްތަކާ ފުށު، ޙައްޤަކާއި

ހުަށހެޅެމުންދާކަން ކޮމިޝަނަްށ ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ  ނާއި ބަންދުމީހުން ސަލައަކަށް ޖަލުތަކުެގ ޤައިދީންއެތައް މައް

 0ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  1(ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) 9100/01ބަދަލުގައި ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ރީއަތް ފެށި، ޝަރީއަތް ފެށި، ނުވަތަ ޝަ ،ނިމި ތަޙްީޤޤްވޭ މީހުންނާއި، ރެބަންދުކު ތަޙްޤީޤްކެޓަގަރީ ކަމަށްވާ،  

 އަށް ސަލާމަތީ ގިންތިހުކުމެއް ތަްނީފޒުކުރަމުންދާ މީހުންނަށް، އެމީުހންގެ  ،މީހުންނަށާއި ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ތިބިޙުކުމް

 ،ތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިޖަލަކުން އެއްގޮ ލުއި ޖަލުތަކަށް ޚާއްސަ ބައިތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުރިހައި ރިޢާޔަތްކޮށް

ނާއި ބަްނދުމީހުންނަށް ިލބިދީފައިާވ ޤައިދީން  ގައި،އެއް އުސޫލަކުން ހިން ކަންތައްތައްޖަލުތަކުގެ  ،އޮތުމަކީ އެސް.އޯ.ޕީއެއް 

  ންާދނޭ ކަމެކެވެ.މަގުފަހިވެގެފުރިހަމައަށް ރައްކާތެރުކޮށްިދނުމަށް  ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން އެންމެހައި
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 9100/01ރިާމންޑް ޖަލުތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ޤާނޫނު ނަމްބަރު ، ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން

ފައިވާ ރިމާންޑް ޖަލުގެ ށުން ޢިއުލާނުކުރުމަށް ކަނޑާއަޅައި(ގެ ދަ 9ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 4 (ގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު

ފައިވާ އިން ާމލޭގައި ޤާއިމުކޮށ10-E/10/2017/47ް(IUL)ރީ އޮފް ހޯމްެއފެއާޒްގެ އިޢުލާން ނަްނބަރު ގޮތުގައި މިނިސްޓް

ގައި " މިއީ ރިމާންޑް ޖަލުތައް ކަމ1ުފައިވާ "ޢާންމު ޖަލު ޔުނިޓު " އާއި ކ. މާފުށީގައި ޤާއިމުކޮށ9ް"ޢާންމު ޖަލު ޔުނިޓު 

 އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު  އުްއތަމަ ފަނޑިޔާރު، ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ 9103 ކަނޑައަޅައި، އަދި ފާއިތުވީ

 00ގައި ބަޔާންކުރާ ޔުނިޓް  10-E/10/2018/8(IUL)މިިނސްޓްރީގެ އިއުލާން ނަންބަރު  ،ބަންދުގައި ބައިތިްއބާފައިވާ

(ގަިއ 9) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 4 (ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ެޕރޯލްގެ ޤާނޫނު) 9100/01އަކީ ޤާނޫނު ނަްމބަރު 

ރު އޮޅުވާލުމަށް އިވާ ތަސައްވުގައި ކޮށްފަނުޤާނޫގައި ދޭހަވާގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުމަކީ ބާޔާންކުރާފަދަ ޖަލެއްކަމު

އަދި ިމގޮތަށް ރިމާންޑް ގެ ޮގތުގައި އެިކ ޖަލުތަކުގެ ޔުނިްޓތައް  .ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ކޮމިޝަަންށ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

އަތޮޅު ތަކުގެ އެއްވެސް ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއެއް، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގައި، ރިމާންޑް ގެ ގޮތުގަިއ ، ފައިވާއިރުކަނޑައަޅާ

ތުގެ މަރުހަލާގައި ޕޮލިސް ތަކެއް މަސްތަކެއް މީހުން ޝަރީޢަޔުނިޓެއް ނޫނީ ގޮޅިއެއްވެސް ކަނޑައެޅުމެއްނެތި އެ

 ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ.ސްޓޭޝަންތަކުގައި ބަލަހަްއޓަމުްނދާކަން ކޮމިޝަނަށް 

 

ވަނަ މާއްދާގައި ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  11ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެންދާ މީހުްނ، ކައި ދަޢުލަުތން ބަަލހައްޓަމުންބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާިއ އިޖްތިމާޢީ އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަ

ކުން ނުވަތަ މިނިވަންކަމަކުން މަޙްރޫމް ކުރެވޭނީ އެކަމަކަށް ކޮންމެެހްނ ބަޔާންކުރާ އަސާސީ ޙައްޤަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

އެއްވެސް މީހަކަށް،  ގައިވަނަ މާއްދާ 11ޤާޫނނުއަސާސީގެ ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށް ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އަދި 

ކަަމށާއި އަދި އިންސާނީ ކަރާމާްތ ގެއްލޭފަދަ އަދަބެއް ނުާވނެ ސާނީ، އިާހނެތިކަމެއް ކޮށްގެންރަހުމުކުޑަ، ލާއިން

 ނުވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތަތީވެއާއި، އްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްގެންއެއްވެސްމީހަކަށް ދީގެނެއް ނުވާނެކަމަށާއި، އެ

އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ކޮށްފިކަން،  ވަނަ މާއްދާގެ )އ(ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން "މީހަކު ކުށެއް  10ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ނެކަމަށް" ފާހަގަކުރާ މާއްދާނުކުރެވޭނަމަ އެމީހަކީ ކުށެްއނެތް މީހަކުކަމުގައި ބަލަންވާ  ޝައްކެއްނެތި، ޝަރީޢަތުގައި ާސބިތު

 ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން  ށް ލިބިގެންވާ އެންމެހައިއިން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހުންނަ ީމހާއަމި މާއްދާނަގަހައްޓައި، 

 ،ރިމާންޑްގަިއ ހުންނަ ަބންދުމީހާއަށް ލުއި ަފސޭގޮތް ހަދައިދިނުމަށާއި، ޓޯޗަރއިން މިނިވަންވެގެންުވން ،ޓަކައިހިފެހެއްޓުމަށް



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 39  
 

ހުރިހާ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ މުޠްލަޤަށް ިލބިފަިއވާ ޙައްޤެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮތަތީވެއާއި، 

ޖެހޭނެކަމާއި، އެ އިންާސނީ ކަރާމާތަށް ޙިމާޔަތާއި  ކުރަންހަމަ އެންެމންމެ އިޙްތިރާމް އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ޙާލަތެއްގައިވެސް 

އަިދ  އި، ވަކި ކުށެއް ަކމަށް ކަނޑައަޅައި،ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ޯޓޗަރގެ ކުށް އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި، އޭގެ ޒާތުގަ

، ޓަކައިއޮތަތީވެއާއި، މިހުރިހާ ކަމެއް ކަށަވަރުކުރުމަށް ފައިކަނޑައަޅައި ބޭނޭ ކުށެްއގެ ގޮތުގައިނުލިމަޢާފު  އީއެ

ހިނަގނީ އެންެމ އިންސާފުވެރިކޮށްތޯއާއި، އިްސވެދެންނެވުނު ރައްކާތެރިކަން ަޤއިދީންނަށް ިލބިދިނުަމށް  ތައްތައްމިކަން

ތަްއ ޒިންމާއެއް ދަޢުލަތާ އެން  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) 9100/01ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

 1(ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) 9100/01ޤާނޫނު ނަންބަރު ހަމައަށްވެސް،  މަތިކޮށްފައިވާއިރު، މިއަދާ

 ކަންތައްތައް އެންމެހައި އެ ޖަލެއްގައި ކުރަންޖެހޭ  ަޓކައިލުކުރުމަށްޙާޞިމި ޤާޫނނުެގ މަޤްސަދުތައް  ވަނަ މާއްދާގައި،

މިކަްނ  ،ާޔންކޮށްފައިވާއިރުބައެއް ހުންނަންވާނެކަމަްށ ސް ތިޔާރާއި ބާރު ލިބިފައިވާ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ގެ އިޚްކުރުމު

ަމްށ ީމހުން ަބންދުކޮށްފައި ބޭތިްއބުމަްށ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައި ހުންނަންޖެޭހނެ ކަވާކަމާއި،  ނުކުރެވި ފުރިހަމަ

ނުވާކަމާއި،  ފައިައޅައިރުތުތައް ކަނޑަލް ސަރވިސް ކަނޑައަޅާ ޝައިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަ

.……………………………………………………………………………………… 

  ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

 

 ޤާނޫނުގެނައުމުގެ  ޙްވަނަ އިްސލާ 0އަށް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) 9100/01 ޤާނޫނު ނަްނބަރު

ގެ ދަށުން ހަާދ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނުށް، މި ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަ 1ގެ (9101/01 ނަްނބަރު ޤާނޫނު)

ވަިކ ކޮންމެ ޖަލަކަށް  ޓަަކއިވަރާގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރުމަށްމަޝް ގެ ލަފަޔާއި ނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސްކޮމިޝަގޮތުގެމަތިން އަދި 

ރިމާންޑް ޖަލަށް ވަކި  ،މިގޮތުން ރިމާންޑް ޖަލު ވަކިކޮށް އި،ކަނޑައަޅަންވާނެކަމާއެއް  ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން

ންވާނެކަމާއި، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކަށް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންގެ ކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އެއް ކަނޑައަޅަޑައިރެ

ވަކި  ކައިޓަވަރާގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރުމަށްމަޝްނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ލަފަޔާއި އަދާކުރުމަށް ކޮމިޝަމަސްއޫލިއްޔަތު 

ވާކަްނ ިމގޮތަށް ކޮށްފަިއނުމިކަން  ،މަވެސްއޮތްނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައި އެއް ކަނޑައަޅަ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. ކޮމިޝަނަށް 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 40  
 

ޖަލު އަމުރަކަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި 3ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) 9100/01 ޤާނޫނު ނަްނބަރު

 ދުވަހުން ފެށިގެންކަމަށް ބާޔަންކޮށްފައި  އިޢުކުރާޝާކުރަން ފަށަންވާނީ އެ ައމުރެއް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޢަމަލު

ފައިނުވާއިރު، މިހާރު ޮކށް ޢުގައި ޝާއިތަކުގައި ޭބުނންކުރާ ޖަލު އަމުރުތައް އަިދވެސް ގެޒެޓްވީނަމަވެސް ޖަލު

ކުރަންޖެހޭގޮތް ކަމުގަިއ ޢަމަލުލުތަކަކީ ޞޫއު މި ،ތަކެއް ހަދައިގެްނ ކަމާއިއުޞޫލު.ޕީގެ ނަމުގައި .އޯކުރަމުންދަނީ އެސްޢަމަލު

 ބަންދުމީުހންނާއި  މިއީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޖަލުައމުރުގެ މާނަ އޮޅޭގޮތަށް ޤައިދީންނާއި ،ގެން ކަމަށްވީއިރުބަލައި

މާއްދާގެ  ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާމިކަމަކީ  ،ވުމުންކަކަށްތަ ލުޞޫއިވާ އުކުރުމަށް ލާޒިމުވާގޮތަށް ހަދާފަޢަމަލުމުވައްޒަފުން 

 ދެކެމެވެ.ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ާދ ކަމެއްގެއްލޭގޮތަށް ކުރަމުން ދުޞަމަޤް

 

ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގައި، ޖަލުގަިއ   11ގެ  (ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) 9100/01ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ދުކުރުމުގައި ގެންުގޅެންވާނެ އުސޫލަކީ ބަންދުވުްނ ފިޔަވައި އިތުރު އަދަބެއް އެމީހުންނަށް ނުދިނުމާިއ މީހުން ބަން

އް ނިގުޅައިނުގަތުން ކަމަށާއި، މި މާއްާދގެ )ށ( ގައި ޖަލުެގ ޤެއްޙައެމީހުންނަށް ިލބިދޭންޖެހޭ އެެހން އަސާސީ 

ނޫނާއި ިމ ޤާކުރުމަށް ކޮންމެހެން ޭބނުންވާ މިންަވރަށް، މި ޙްލާޞްއިދީން އިޤަރައްކާތެރިކަމާއި މަސްލަހަތު ދެމެހެއްޓުމާއި 

އް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ހިފެހެއްޓުމާއި، ޖަލުގަިއ ޤެއްޙައިދީންގެ އަސާސީ ޤަގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޤާނޫނު

ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކުން،  ޙީ ލާޞްކޮށްފައިވާ އިއަކު ހިންގާ އަމަލަކާ ގުޅިގެން ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ޖަލު އަމުރުގައި ބަޔާންޤައިދީ

ޤާނޫުނ ޔާންކޮްށފައިވާ މާއްދާ، ވީ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެކަަމށް ބަލާފުޚިލާ ޞޫމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އު

 ޤާނޫނު ) ޤާނޫނުގެަނއުމުގެ  އިޞްލާޙްވަަނ  0އަށް (ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާޫނނު ) 9100/01ނަންބަރު 

ދަށުގައި ަބންދުކޮށްފައިިތބޭ މީހުންގެ ޢުލަތުގެ ެބލުމުގެދަ ،އުނިކުރުމުގެ ސަބަުބން  ަވނަ މާއްދާ 93ގެ (9101/01 ނަންބަރު

ނޫނުގެ މުޅި މި ޤާ ތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިވެ،ޢަމަލުލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ  ،އްޤުތަކާއި އިނާޔަތްތައް ގެއްލޭގޮތަށްޙަ

 ފައިވާާޤނޫނު މެދުެވރިކޮށް ކަނޑައަޅައިެބލުމުގެ ދަށުން ބަލަހަްއޓާ މީހުްނަނށް ލިބިިދނުމަށް މި ދަޢުލަތުގެ  ޙް ގެއްލުވާލައި،ރޫ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެެއވެ.ކޮމިޝަނަށް  ރައްކާތެރިކަން ނެތިގޮސްފައިވާކަން

 

ޔާއެއް ދިނުމުގެ ގެ )ށ( ަގއި އަނި 3ވަނަ މާއްދާގެ  01ގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު() 9100/00ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ނުލައި، ދުރާލާ ހަމަޖެހިފައި  ގުމަކައިގޮތަށް، ކުރިން އެންކުރެވޭސާސް ޙްކަމުގެ އި  ބޭނުމުގައި ވަކިތަނަކަށް ގެންަދނީ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 41  
 

ރި އަނިޔާވެ މިއީ ންއުނެތްގޮތަކަްށ، ބަންދުގައި ހުިރ މަރުކަޒު ނޫން އެހެން މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެްނދި

އްޔަރުގައި ިތޭބ މަެލއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް، ޤައިދީްނނާއި، ކުށުެގ ތުހުަމތުގައި ހަގެ ޢަލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައި

( 01އަމުރެއްގެ ަދށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްަބންޖެޭހ މީހުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ) މީހުންނާއި، ކޯޓު

، ނެ ޙާލަތްތަކެއް ކަނޑައަޅައިރި ޖަލު ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރެވިދާވަނަ މާއްދާއިން، ޖަލުގައި ހުްނނަ މީހަކު ހު

ނޫން އެެހން ތަނަަކށް ބަދަލުކޮށްދިނުަމށް އެދި  ވެއްޖެަނމަ، ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ހުިރ ޖަލުމެދުވެރިލަތެއް ޙާމިއިން 

ބަދަލު އެީމހަކު ހުރި ޖަލާއި އަދި  ކުރާނަމަ، އެަޖުލ ބަދަލު ރިޒަންއަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމާއި،އެޖަލެއްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕް

ބެޭހ ބަދަލާ  އެ އިލާއަށްއާންވާެނކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް، ބަދަލުކުރެވޭ މީހާއަށާއި އޭނާެގ ލުކުރެވޭ ޖަލަށް ައންގަބަދަ

ިކާހ  ސަބަބަކާހުރެ،ކޮްނ  ރެވެނީއި ވަގުތާއި އަދި ބަަދލުކުޚާމަޢުލޫމާތު، ބަދަލުކުރެވޭ ޖަލާިއ، ބަދަލުކުރެވޭ ތާރީ

 ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.  އިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަންއެންގުމަށް މި ަގވާ، މުއްދަތަކަށްކަން

 

ހިނދަކު،  އެހެންގޮތަކަށް ަކނޑަނާޅާހައި ގައިވަނަ މާއްދާ 01(ގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު) 9100/01 ގާނޫނު ނަންބަރު

ކަސްރަތުކުރުމަށްޓަކައި އޭާނ  ،)އެކެއް( ގަޑިއިރަށް މޫސުން ތަންދޭނަމަ 0ން ދުވާލަކު މަދުވެގެން ޤައިދީނުކުރާ  ތްމަސައްކަ

)ޖަލުތަކާިއ  9100/01ގާޫނނު ނަންބަުރ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް،  ބަންދުކޮށްފައިވާ ަތނުން ބޭރަްށ ނެރެންވާނެ

ވަނަ މާއްދާއިން މި  01(ގެ 9101/01 ނޫނު )ގާނޫނު ނަންބަރުޤާއުމުގެ ގެނަ އިޞްލާޙްވަނަ  0އަށް ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު(

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން  ،ންޤައިދީމާއްދާއަށް ބަދަލުގެނެސް، ސަާލމަތީ ގިންތީގެ އެންމެ މަތީ ަދރަޖައިގައި ހިމެނޭ 

ޭބރަށް ނެރެންވާނެ ކަމަްށ  ކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވާ ަތނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަސްރަތު

 ލާފަށްކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ޚިކަނޑައަޅާފައިވަނީ މަންޑޭލާ ރޫލްސްއާ 

 

  އި ގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަވިކަންތައްތައްގަވާއިދުތަކާ 0.9.9

 

އަމުރެއްގެ ދަށުން  ނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު ޤައިދީން  R- 34/2016ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި އިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 42  
 

ދެވޭ އިނާޔަތްަތާކ  މަންޑޭލާ ރޫލްސް އާ އެއްގޮތަްށ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިދުމަތްތައް މިއީ ޖަލުން

ލާޒިމްޮކށްފައިާވ  ށް ޢަމަލުކުރުން ޤައިީދންނަށްޗައޭގެމައް ،ހަދައިއި، މިހާރު ނޑައަޅަގޮތުގައި ކަމުޅިން ވަކި ކަމެއްގެ 

ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިެބލުމުން ވަނީ ފާަހގަކުރެވިފައެވެ. މިގޮތަށް  އިދުތައް އަލުން މުރާޖަޢާ ތަކާއި ގަވާއުޞޫލު

ދުމަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަްއ، ޚި އި އަސާސީޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ގޮުތން، މަންޑޭލާ ރޫލްސްގަ

ޝަރުތުތައް  ކުރަންޖެހޭމަޓަކައި ޤައިދީން ފުރިހަޖަލުން ލިބިދޭ އިނާޔަތްތަކާ ވަކިކޮށް، ޖަލު އިނާޔަތްތައް ލިބުމަށް

ަމށް ޤާނޫީނ ނިޒާމާއި، މިނިވަންކަްނ ނުވަތަ ަބންދުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގަިއ، ޤައިދީއަކަށް ލިބިދިނު ޖަލުގައި، ކަނޑައަޅައި

ކަކީ، ދުމަތްތަނުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ ޚިގެއްލޭ ގޮތަށް ދަުޢލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަަކށް ދި

ަތ ނުވަ ،ލަތެއްފެށިދާނެކަމުގެ އިންޒާރެްއ އޮތް ޙާނުވަތަ ހަނުގރާމަ  ލަތެއް،ހަނގުރާމާއިގެ ޙާ ،އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި

އްމު ކުްއލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ފަދަ އެްއވެސް ޙާލަތެއް އޮތުމަކީ، ޢާލަތެއް، ނުަވތަ ހަމަނުޖެހުމެއް އޮތް ޙާސިޔާސީ 

ަތކާއި ގަވާއިދުތައް އަލުްނ އުޞޫލުމިފަދަ އަސާސީ ޙައްޤަކުން ޤައިދީ މަޙްރޫމް ނުކުރެވޭނޭ ޙާލަތެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، 

 ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ވަނީ ފާހަގަުކރެވިފައެވެ.ކުރަންޖެހޭކަން  މުރާޖަޢާ

 

 

ޤައިދީންނާއި، ުކށުގެ ތުހުަމތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުްނނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ) R-34/2016ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ަވަނ  0(ގެ ގަވާއިދުދަށުން ަބންދުގައި ބަިއތިއްބަންެޖހޭ މީހުންަނށް ިލބެންޖެހޭ އަާސސީ ޚިދުމަތްތަކާއި އިނާޔަތްތަކާެބހޭ 

ވަނަ  0ގެ ނަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ިމ ގަވާއިދުއިނާޔަތް ވަކިކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަ އިމާއްދާއިން އަސާސީ ޚިދުމަތާ

ކަން  ނުކުތާ މެނުވީ ހިމަނާފައިވަނީ މަންޑޭލާ ރޫލްސްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް އެއް ،މާއްދާގައި

 ރެވިފައިވެއެެވ. ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކު

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގައި، ރަމަޟާން މަސް ނޫން މަސްތަކުގައި ރޯދަ ހިފަން ބޭނުންންވާ ބަންދު މީހުން  3 ގެގަވާއިދުމި 

ނުވަތަ ޤައިދީްނނަށް ރޯދަ ހިުފމާ ގުޅޭގޮތުން ޖަލުގައި އެކުލަާވލާފައިވާ  "ޖަލު އަމުރު" ގައި، އެމީހަކު ރޯދަހިފުމަްށ 

ކުރިން ޖަލު ބަލަހައްޓާ ޑިއުޓީ އޮފިސަރުންަނށް އެންގުމުން އޭނާައށް ހާރު ެކއުމާއި ރޯދަ ވީއްލުމާއި ބޭނުންވާ ދުަވހެއް 

ޅައި، އަދި ރަމަޟާންަމުހ ްއސައިދޭންވާނެކަމަށް ކަނޑައަތަރާވީޙްގެ ވަގުތުގައި ކެއުން އަދި ބުއިމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖަ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 43  
 

ށް ކެއުންބުއިމުގެ އިންތިޒާްމ ލިމުން ނޫން އެހެން މީހުްނނަބިޭދސީންގެ ތެރެއިން މުސް ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި،

 ވެއެވެ.ވިފައިކޮމިޝަނަށް ފާަހގަކުރެ އިޞްލާޙް ކުރަންޖެހޭކަންމަޖައްސައިދޭންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މާއްދާ ހަ

 

މާ ގުޅޭގޮތުްނ ފޯރުކޮށްދިނު ޚިދުމަތްވަނަ މާއްދާގައި، ފެންވަރައި ގައިންތާހިރުވުމުގެ އަސާސީ  2 ގެގަވާއިދުމި 

 ރާމް ލިިބދިނުމާއެކު، އެމީހަކަށް ތިޙްޤައިދީގެ އިންސާނީ ކަރާމާަތށް ލިބިެގންވާ އި، ޚިދުމަތް ހިމަނާފައިވާބަޔަށް، މި 

ހަމަޖެހިފަިއ އިންތިޒާމު އައުރަ ނިވާވާނެގޮތަށް ފާޚާނާ ކުރުމުގެ  ،ނުޖެހޭނެގޮަތށް ކުރަންސާސް ޙްލަދުވެތިކަމުގެ އި

 ފާހަގަކުރެިވފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް ޅަްނޖެހޭކަން ކަނޑައަހުންނަންޖެޭހނެކަމަށް 

 

ގައި ޖަލުގައި ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެްސ ނިދުމުގެ އިންތިޒާުމ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 01ގެ ގަވާއިދުމި 

ުމްނ މަންޑޭލާ ރޫލްސް އާ "ގޮދަޑި ނުވަތަ ކުނާ" ފޯރުކޮށްދޭްނވާނެކަމަށް، މިހެން އޮތު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި،

ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްމެ، އެޤައުމެއްގައި ޢާންމުކޮށް ީމުހން ނިދުމުގެ ިއންތިޒާްމ ، ވާކަމާއި، މަންޑޭާލ ރޫލްސްގައިރުޟުތަޢާ

ންވާނެކަމަްށ ޗާއި ވަސީލަތްތައް ޖަލުގެ އިދާރާއިްނ ފޯރުކޮށްދޭނިދުމުެގ އިންތިޒާމާއި، ތަންމައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް

އިރު ހުންނަންވާނީ ސާފުތާހިރުކޮށްކަމަްށ ހުްނާނ ހަވާލުކުރެވޭތަކެތި ބަންދުމީއަދި މި، ބަޔާންކުރާކޮށްފައިވުމާއި

ބައިގައި  ޮގދަޑިއަކާއި ގައިގައި އަޅާނެ ފޮތިގަނޑެއް ނުވަތަ ރަޖަލެްއ  ބަދަލުކޮށް، މި މި މާއްދާބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މިގޮަތށް 

ނަމަ، އެދޭ ޤައިދީގޮދަޑިއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަ ޚާއް  ވަކި ިޞއްޙީ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވެގެން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، އަދި 

 ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.ޖެހޭކަން ކޮމިޝަަނށް ގެންނަން އިޞްލާޙްއިދަށް އާއިލާއަށް ފަހިވާގޮަތށް މި ގަވާ އެފުރުސަތު

 

ލުކުރާއިރު އެމީހުންގެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮްށަފއި ތިބޭ މީހުންނާ މަސައްކަތް ަހވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި 09ގެ ގަވާއިދު މި

ގައި، މި މާއްދާ، ކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީމަތި ރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ދައުލަތާސަލާމަތާ ރައްކާތެ

އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ހާނިއްކައަކަށް ޤައިދީ ޔަތުގައި" މިހެން އޮތްއޮތުން ""އަނިޔާކުރުމުގެ ނުވަތަ ހާނިއްކަކުރުމުގެ ނި

އިން ދަޢުލަތުގެ ޒިންމާ މި މާއްދާޅޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން އެީމހެއްގެ ސަލާމަތްކަން ކަށަވަރުކުރެވޭގޮތަށް" ބަދަލުކޮްށ، ހުށަނޭ

އަށް މި މާއްދާނާރާގޮތަްށ، މައްސަލައެއް ދިމާވާ ޙާލަތުގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް ޒިންމާދާރު ކުރެވޭގޮތަށް ފުށު

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ނަށް ޖެހޭކަން ކޮިމޝަގެންނަން އިޞްލާޙް

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 44  
 

ވުރެ ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު ޖަލުގައި ލިބެންހުރި ވަޒީފާއަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި  09ގެ ގަވާއިދުމި 

 އިސްކަން އެކަނި ރަނގަޅު މީހުންނަށް އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް ަބލައި، އަޚްލާޤުއިތުރުވެއްޖެނަމަ، ފުރުސަތު ދިުނމުގައި 

އެމީހާ ހުކުމުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަާތއި، އެމީހެއްގައި ހުރި  ،އޮތުން ބަދަލުކޮށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައި އޮތްދޭންވާނެ

ޙް އަށް އިސްލާ މި މާއްދާގައި ކަނޑައަޅައި މި މާއްދާރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް  ވެސްތަމްރީން ލިބިފައިވާ މިންވަރަށް ،ހުނަރާއި

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ށް ގެންނަން ޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަ 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުވައި، ބަންދުމީހުން ލައްާވ ވަޒީފާ އަދާކުރުވާނަމަ  09ގެ ގަވާއިދުމި 

 ފައިވާ ޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުގައި ކަނޑައަޅައިވަ ،އެފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނުން ިލބިދޭ އެންމެހައި ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި

ން، މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ވާ ފަދައިރާރުގައިޤަކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނކަމާއި، އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އާންމު 

 ލިބުމުން މަޙްރޫމްނުވުމުގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، ވަޒީފާ އަދި އެކަށޭނެ ަޝރުތުތަކެއްގެ، ވެރިޢަދުލް

ކަށްމެ، ހަމަހަމަ މަސައްކަތަށް، ހަމަަހމަ އުޖޫރަ، އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި، ލިބިަގތުމުެގ ޙައްޤާއި، ހަމަ ކޮންމެ މީހަ

ޙައްޤާއި، މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، އިންސާނާގެ ކަޭމހިތެވިގެންވާ ދަރަޖައާ އެއްފަދަ ދިރިއުޅުމެއް، އޭނާއަށާއި 

އުޖޫރަެއއް ލިބިގަތުމުގެ ޙައްުޤ  އެކަށޭނަ ވަރަްށ، ޢަުދލްވެރި އަދިއިލާއަށް ހޯދައިިދނުމަްށ ބޭނުންާވނެ މިންއާއޭނާގެ 

ވަސީލަތްތަކެއް  އިތުރުލިބިގެންވާއިރު، އަދި އެމިންވަރުގެ ދިރިއުޅުމަކަށް ވާސިލުވެވޭނީ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ލިބިގެންާވކަމަށް ބަޔާންކުރާއިރު،  ށްމެތައް ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުެވސް ކޮންމެ މީހަކަވާނަަމ، އެފަދަ ވަސީލަތް ކަމަށްލިބިގެން

އަދާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީފާ ވަޒީފާ ދިނުމާއި ، ވެސްމަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ ލައްވާ މީހުންަދށުގައި ތިބޭ މުގެބެލު ދަޢުލަތުގެ

ކޮމިޝަނަްށ  މަށްއެއްހަމައެްއގައިކަ އިވާ ކަންތައްތަކާޕީތައް ހުންނަންވާީނ އިސްވެދެންނެިވފަ.އޯ.ހެދިފައިވާ އެންމެހާ އެސް

 ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ.ގެންނަން ޖެޭހކަން ކޮމިޝަނަށް އިޞްލާޙްކުރެވޭތީ، ޖަލުގެ ލޯކަލް ޯއޑަރުތަކަށް ޤަބޫލު

 

ޖަލުގައި ހިްނގާ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާްމތަކުގެ މިންގަނޑު، އެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި 01އިދުގެ މި ގަވާ

ހަމައަކުްނ ަބއިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަުތ ނަށް އެއްޤައިދީންރޮގްރާމްގައި ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލު ައދި ޕް

ހަމަވާ  )ށ(ގައި ެޕރޯލްއަށް ޝަރުތު މި މާއްދާގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަފްޞީލު އެސް.އޯ.ޕީ ގައި ހިމަނަންޖެހޭކަމާއި، 

މިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކޮ ކަންކަމަށް އޮތް މީހުންނަށް ޕެރޯލްއަށް އެދި ޤައިދީ އަމިއްލައަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 45  
 

އިން ބަލައިގަނެ، މިކަްނ އްޤެއްކަން ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަކުރު ބަދަލުކޮށް، މިފުރުސަތަކީ ޤައިދީއަށް ލިބިގެންވާ ޙަމި

ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މު ޗަށް ލާޒިއްމަ ން މިއީ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެއުން ޤައިދީއަށް އަންގަުމން ދިގަވާއިދު

ސަބަބުން ޤައިދީްނ ގޮތުގެ  މިހާރު މިކަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އަދިކޮމިޝަނަށް ޅަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަ

ސާފުން މިފުރުސަތު ގެއްލިފައިާވ ން ނާިއންމުގެނެސް، މިކަން މިހެން އޮތު ހައްލެއް ތަކުީލފަށްތަހައްމަލު ކުރަންޖެހިފައިވާ 

އޮތް ފުރުސަުތ  ވުމަށްމުޖުތަމައުއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ  މަށްޓަކައި، ޤައިީދ ރިހެބިިލޓޭޓްވެ ިއންސާފު ހޯދައިދިނު  މީހުންނަށް

މީގެ އިތުރުން،  ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ.ގެންނަން ޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަށް  ޙްއިސްލާމިމާއްާދއަށް ފުޅާކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 

 ފާހަގަކޮށް، އެކަަމށް އެދިގެން ޤައިދީންތެރެއިން ޤައިދީން ޕެރޯލަށް ޝަރުތު ހަމަވުމުން އޮޓޯމޭޓެޑް ސިސްޓަމެއްގެ

ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ޕެރޯލް ޙައްޤުވާ ޤައިދީންނަށް އޮޓަމެޓިކުން އެކަން ހަމަޖެހިގެން ދާނެފަދަ ނިޒާމެއް  އަމިއްލައަށް

 ދަތިކަމަކާނުލައި އުފެއްދިދާނެކަމަްށ ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

 

އިދީގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހާެގ އާއިލާގެ މެންބަރުްނނާ ޖަުލ ޤަ އްާދގެ )ހ(ގައި، ޖަލުގައި ހުރި ވަަނ މާ 01އިދުގެ މި ގަވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ، ތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްއޮތުމަކީސަރަހައްދުގައި ބައްދަލުކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުސަ

ރުވެސް ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހާ ދުނިޔެއިން ގައި، "ބަންދުގައި ހުންނައި SC-A/19/2010އްޔާ ނަންބަރު: ޟިޤަ

އެކަހެރިކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެކަމާއި، މިގޮތުްނ އެމީހާެގ ބޭނުންތަކާ އެއްޮގތްވާގޮތަްށ، ެއމީހާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާއި، 

ޙްރޫމް ނުކުރެވޭނެކަމާއި ިމ މަތްތެރިންނާ ގުޅައި ބަްއދަލުކޮށް ހެދުމުގެ ޙައްޤުްނ މަޙްޑޮކްޓަރާއި އާއިލާގެ އަފްރާދުންާނއި ރަ

ވުރެ އިތުރަށް ޟަޫރރީވާ ވަރަށްޙައްޤުތައް ލިބިދޭއިރު ޢަދުލު އިްނސާފުގެ މަސްލަހަތާއި، ބަންދުގަިއ ހުރި ތަނުގެ ސަލާމަތަށް 

ރާ ބަޔާންކު " ކަމަށްއެއްވެސް ޤައިދެއް، ހުރަހެއް ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުމެއްގެ ދަުށގައި ެބހެއްޓުމެއް ވިއަސް އޮވެގެން ނުވާނެ

 ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ޖެހޭކަން ކޮމިަޝނަށް ގެންނަން ޙްކުރުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އިސްލާ

 

ނައިލްސް ޑިޕްރައިވްޑް އޮފް ވެދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ޖުފޮރ ޔޫ.އެން ރޫލްސް "އަށް ސްވެދެންނެވިފައިވާ މާއްދާއަދި އި

 ޙްރޫމްކުޑަކުދިން ޖަލުން ޭބރު ގުޅުންތަކުން މަ ބަންދުކުރާ ޖަލުގައިވަނަ ާމއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  12ގެ  "ދެއަރ ލިބަޓީ

 ރަްނވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިދަޢުލަތުން ކުރެވެްނ ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކު ނުވާކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެގޮތުން 

 ،ން ބަލައިގަްނނައިުޖތަމައުމުއާއިލާތަކާއި، ރައްޓެހިްނނާއި،  އެ ކުދިންގެމާއި، ޖަލުގައި ތިބޭ ުކޑަކުދިންނަށް އޮތްއޮތު

ފުރުސަތު ޔާ ޖަމާއަތްތަކާވެސް މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ރާމް ލިބިގެންވާ އަމިއްލަ ޖަުމޢިއްތިޙްއަދި އި އެހެނިހެން



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 46  
 

ކުށުގެ ުތހުމަތުގައި ހައްަޔރުގައި ތިބޭ މީުހންނާއި،  ނާއިޤައިދީން ޖަލުެގ  ،ބަޔާންޮކްށފައިވާ ނުކުތާ ފަހިކޮށްދޭންވާނޭކަަމށް

ދްމަތްތަކާއި އިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިުދ މީހުްނނަށް ލިެބންޖެހޭ އަސާސީ ޚި މުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭކޯޓު އަ

ޖެހޭަކން ންނަންގެ ިއޞްލާޙް ގަވާއިަދށް ވަަނ މާއްދާައށް އިތުރުކޮށް މި 01( ގެ R-34/2016   )ގަވާއިދު ނަްނބަރު

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. ކޮމިޝަނަށް

 

 ޖަލުގެ ޑަިއރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ަޖލުގައިހުރި ޮކންމެ މީހަކަށްވެސް، ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އިން  02ގެ ގަވާއިދު މި

އި ވުމުން، މިީއ ބަޔާންކޮށްފަ ( މިނެުޓގެ ފޯނުކޯލް ދޭންވާނެކަމަށް)ސާދަ 01ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން މަހަކު މަދުވެގެން 

ެގ ޤައިދީފޯންކޯލް ިލބޭނީ  ގައި، )ނ( މި މާއްދާގެ ޚިދުމަތަކަށްވީއިރު،ސާސީ މެހެްނ ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ އަޤައިދީއަށް ކޮން

ިމ ، ކަމަށް އޮތުމުން ނުވަތަ ަބންދުމީހާގެ އާއިލާއަށް ގުޅުމަށް ޖަލު އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަްނބަރުތަކަށް ެއކަނި

މާ ކުޑަވެ ޤައިދީއަށް ލިިބދޭ ޙައްޤު ހަނިވެގެްނ ގެ )ށ( ގައި މިޙައްޤު ުފރިހަމަ ކުރުމަށް ދަޢުލަތަްށ އޮްތ ޒިންމާއްދާ

 ރޫރީޟަހިނގައިދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނުން ދެކޭކަމާއި، ކޮންމެހެން ރަޖިސްޓްރީގައި ނެތް ނަމަވެސް، ވަކި ފަރާތަކަށް ގުޅުމަށް 

އަށް މިފުރުސަތު ނާއޭނަންބަރު ޗެކްކޮށް،  ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހާ ހުށަހަޅާއިން ގައި، ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްޙާލަތުވާ 

ގެންަންނ ޖެހޭކަން ކޮމިޝަަނށް  އިޞްލާޙްއިދަށް ިމގަވާތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަްތކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

ކުރުމުގެ ކޯޑުުޑ އެހުމާއި ރެނުވަތަ ބަންދުމީހުންގެ ޯފނުކޯލްތައް އަ ޤައިީދންވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގައި،  02އިދުގެ މި ގަވާ

ތިޔާރު ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ނުވަތަ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވާކަަމްށ ޚްއި

އޮތުމުން، މިއީ އާންމު އުސޫލު ކަމަށް ވެގެންދާކަމާއި، މީގެ ބަދަލުގައި، މިގޮތަށް ފޯންކޯލްތައް ައޑުއަހައި ރެކޯޑް ކުރުން 

ލަތްތަކުގައި ޚާއްޞަ ހާކަނި ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޟަރޫރަތަކަށްާވ އެވާނީ ހަމަ ހުއްދަ

ނައްޞުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ކުށެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އަދަބެއް ދީގެން  އަޅައި، ޤާނޫނު އަސާސީގައި ޞަރީޙަ ކަމަށް ކަނޑަ

ތަންފީޛުކުރާ  ޙުކުމްށް ދެ އަދަބެއް ނުދެވޭނެކަމަށް ބުނާ އިޖްރާއުއާއި، އެއް ކުށަކަނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ އިޖްރާއުއާއި، 

ބަންދުގައި ބަހައްާޓ މީހުންގެ އަސާސީ ހައްޤުތަްއ ހިފެހެއްޓޭީނ ކޯޓުގެ އަމުރުަގއި އޮންނަ މިންވަަރްށ ، އިނާންމީހު

ޒާތީ   އާއި،އުއިޖުރާ ނުދެވޭނެކަމަށް ުބނާށް ދެ އަދަބު އާއި، އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް އެއް ކުށަކައުއެކަނިކަމަށް ބުނާ އިޖުރާ

 މާއްދާގައިކޮށް، މި އިޞްލާޙްއާ އެއްގޮތަށް އުކަމަށް ބުާނ އިޖުރާ ކަންތައްތައްމުއާސަލާތުތަކަކީ ހުރުމަތްތެރިވެެގންވާ 
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ރު ނުވާނެ ވުރެ އިތު)ތިނެއް( މަސްދުވަހަށް 0ތިޒާމު އާއިލާއާ މުއާމަލާތުކޮށް، ބައްދަލުކުރުމުގެ އިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ދަށުން ޤައިދީންަނށް ގެ )ޅ( ގެގަވާއިދުއުނިކޮށް، މިން ގަވާއިދުމުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓިދާނެކަަމްށ ބުނާ މާއްދާ މި

ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ނަްނަބރުތަކަށް ވާންވާނެކަމަްށ ޚިދުމަތްރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ނަންބަރުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ 

 ރުތަކަްށ ގުޅައިދެވެންވާނެކަމަށް ން ބޭރުގެ ނަްނބަށް އެމީހުންގެ އާއިލާއަްށ ރާއްޖެއިްނނަ ބަޔާންކުރާ މާއްދާ، ބިދޭސީ

އެހެނިހެން  ކްޓްރޯނިކް، ޑިޖިޓަލް އަދިއެއްގޮތަށް، އިލެ ( އ0ާވަނަ މާއްދާގެ ) 13ކަނޑައަޅައި، އަދި މަންޑޭލާ ރޫލްސް ގެ 

އި، ކުރުމަށް ުފރުސަތު ދޭންވާނެކަމަށާބެލުުމގެ ދަށުން މުޢާމަާލތުގެންެވސް ޖަލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް

ތައް ކުރުމަށް ފުރުސަތުދޭނީ އެކަމަށް ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މި މުޢާމަލާތުމުގައި މުވައްޒަފުންއަދި މިގޮތުން ފުރުސަތު ދިނު

ޖެހޭކަްނ ގެންނަން ިއޞްލާޙްކަށް ތަމި މާއްދާ ،ނާރާގޮތަށްކަމަށް ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑާ ފުށު ރޫރީވާ މިންވަރަށް އެކަނިޟަ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.ކޮމިޝަނަށް 

 

 ހުށަހެޅުން: 

ރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރީގައި މީހަކު ނަ މާއްދާގެ )ބ(އާ އެއްގޮތަށް ޝަވަ 990ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .0

ްނ ހިފެެހއްޓޭނޭ ހާަލތްތަކާއި ކަހައްޔަރުކޮށް، ނުވަތަ ބަންދުކޮްށ، ނުވަަތ މިނޫންވެސް ގޮތަުކްނ މީހެއްގެ މިނިވަން

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ލިޢާކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދިއުމާއި، އެ އުސޫލުތަކާ ޠާރުތުތައް މުޝަ

ރިޕޯޓް އުސޫލުތައް  ހައި ކުރާ މާްއދާއާ އެއްގޮތަށް މިހާރު މިފަދަ ަތންތަނުގައި ހަދާފައިވާ އެންމެ ލަންވާނެކަަމށް ބަޔާންބަ

އާންުމކޮށް އިއުލާންކޮށް  ކަންތައްތައްކޮށް، ފާަހގަކުރެވުނު މުރާޖަޢާ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 0 ކުރާތާހިއްސާ

 ދަޢުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުން. ޕްރޮސިކިއުޓަރޖެނެރަލް ކުރުމަށްއިޞްލާޙް ކަންތައްތައްއެ

 

 ކުރުމާއި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު ނުން އްޓާ ފަރާތްތަކުން ބާރުގެ ބޭ ޖަލު ބަލަހަ  R- 145/2015 ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާޫނނާއި މި ގަވާއިދާއި ޖަުލ  ނަ މާއްދާެގ )ނ(ގައިވާ ފަދަިއން،ވަ 0ގެ ގަވާއިދުމި 

ރަޔަްޓ  ނޭޑް،އަމުރުތަކާ ޚިލާފު ނުވާނެގޮތެއްެގ މަތިން ބިޑިއާއި، މުގުރާއި، ޕެޕަރ ސްޕްރޭ، ކަރުނަ ގޭސް، ސްޓަން ގްރެ

ހުންގެ ގަން، ބާރު ްސޕީޑްގައިނުވަތަ ޕްރެޝަރުގައި ފެން ޖެހުމާއި، މީން، ރަބަރ ބުލެޓްގަގިޔަރ، ޓޭޒަރގަން، ސްޓަން

ނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޤާ ،ތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް، މިބަޔަށްއޮ ކުރުންބޭނުން ފަދަ ހަތިޔާރުފުރާނައަށް ނުރައްކާ ނުވާ

ނޫނާިއ ޤާ ބާރުގެ ބޭުނން ކުރަންވާނީ ކިޔަމަންެތރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޤައިދީންށް ނުކިޔަމަންތެރިވާ ކައަމުރަ ޙައްޞަކުރާ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 48  
 

ނޫނާއި ގަވާއިުދ ހުއްދަކުރާ "އެންމެ ކުޑަ" މިންވަރަކަށް އެކަނިކަމަށް ޤާގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެމަިތން އަދި 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ޝަަނށް ޖެހޭކަން ކޮމިގެންނަން ޙްއިސްލާ އަށްމި މާއްދާކަނޑައަޅައި 

 

 ލަތްަތކުގައިވެސް ޤައިދީއެއްގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހެއްގެ ގައިގައިޙާހުރިހާ  ،(ގައ0ިވަނަ މާއްދާގެ ) 02ގެ ގަވާއިދުމި 

ޖެހޭނީ އެ ޤަިއދީއެއްގެ ނުވަތަ އެ ބަންދުމީެހއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ އެއްެވސް ގުނަވަނަކަށް ދާއިމީ މުގުރުން ޖަހަން

ލުމެއް ނުލިބޭފަދަ ގޮތަކަްށ ބަލައިގެންކަމަށް އޮތްއޮތުން ބަދަލުކޮށް، "ދާއިމީ" ގެއްލުމެއް ނުދިނުމަކީ އަސާސީ ގެއް

 ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެކަން ކޮމިޝަނަށް ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ކަމުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެކަމަށް މިންގަނޑެއް

ކަމުގަިއ  ގައި ހަތިޔާރު ބޭނުްނކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއްކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތެއް ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 01މި ގަވާއިދުގެ 

 ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.އިތުރުކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަށް  އަށް އަކުރެއްމި މާއްދާކަނޑައަޅާ ސިފަތަކެއް ބަޔާންކޮށް، 

ގައި އިންޒާރު ކުރަންވާެނކަމަށް ބާޔާންކޮށްފައިާވ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާނެަކން އަން 3އިދުގެ މި ގަވާ

ގައި ޙާލަތު ރޫރީވާޟައަނގަބަހުން އިްނޒާރުދިނުމަށްފަހު އެކަމަށް ކޮންމެެހން  ރުފަހަ 0މާއްދާގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރެޭވނީ 

 ެއވެ. ވެޙް ގެންނަންޖެހޭކަްނ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިއިސްލާ އަށްމި މާއްދާކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެކަނި

ޭބނުންކުރި ޮއފިސަރުންނަކީ ކޮބައިކަން އެނޭގގޮތަށް، ބާރު ބޭނުންކުިރ  ގެ)ރ(ގައި، ބާރު ވަނަ މާއްދާގެ 2އިދުގެ މި ގަވާ

ށް، ފަހުން އެނގޭގޮތަށް ރެކޯޑުކޮ ކޮން ޤައިދީއަކާ ދެކޮޅަށްކަންގޮތާއި، ބޭނުންކުރި ތަކެއްޗާއި، އަދި ބޭނުންކުރީ 

އޮފިސަރުން ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނޭ މިންވަރަށް  ،ލޫމާތު ސާފުކޮށްލަތެއްގައި އެ މަޢުޙާ ޖެހިއްޖެ މައްސަލައެއް ބަލަން

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަްށ ޙް ގެންނަންއިސްލާ  އަށްމި މާއްދާއޮންނަންވާނެކަން ގަވާއިދުގައި ަކނޑައަޅައި 

 ،އެތަކެތި ނަގާ އޮފިސަރުން އެތަކެތި ނެގި ވަގުތާއިހަތިޔާރު ބަހައްޓާ ތަނާއި،  ،ވަނަ މާއްދާގައި 00މި ގަވާއިދުގެ 

ޖެހޭކަްނ ކަނޑައަޅަންނެގި ސަބަބު ލިޔުމަށްފަހު މެނުވީ އެތަކެތި ހުރި ތަނަކުން ނަގައިގެން ނުވާނެކަަމށް  ،ތާރީޚާއި

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.ކޮމިޝަނަށް 

ޔާގައި ޖެހުމުންވެސް ކިޔަމަންތެރި ނުވެއްޖެނަމަ، ރީ ޓާގެޓް އޭރި( ސެކަންޑ1ަގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 02އިދުގެ މި ގަވާ

ށް، އެއްވެްސ ފައިނަލް ޓާގެޓް އޭރިޔާ ކަމަށްވާ ހަށިގަނޑުގެ ކޮންމެ ތަެނއްގައިވެސް ޖެހިދާނެކަމަށް އޮތްއޮތުން އުނިކޮ ދެން

ނޭ އެއްވެްސ ވާތަނަވަސް ލާއިންާސނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަުލ ހިންުގމަށް ހިތްވަރުިލބޭ، ނުވަތަ މަގު ރި،މިހާކާމެދު އަނިޔާވެ

އިދަކުންވެސް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުންވެސް ހުއްދަކޮށްފައި އޮވެގެން ނުވާނެކަން ކޮމިޝަނަްށ ބާރެއް މިފަދަ ގަވާ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 49  
 

( ގައި، ެއއްތަނެއްގައި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް މުގުރު 1ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 02ގެ ގަވާއިދުމި 

މުގުރު ބޭނުންކުރަން ދަތިވެއްެޖ  ރީ ޓާގެޓް އޭރިޔާ ފާހަގަކޮށްސެކަންޑަރަންޖެިހ، ޕްރައިމަރީ ޓާގެޓް އޭރިޔާއާއި ބޭނުންކު

ްނ އޮތްއޮތު  ންދެން ުމގުރު ބޭނުން ކުރެވިދާނެކަަމށް ަބޔާންކޮށްފައިވަ ކޮންޓްރޯލް ކަމެއްނުވަތަ އެ ޙާލަތުލަތެއްގައި، އެ ޙާ

ވެސް މުގުރު ބޭނުންކުރަންވާނީ މުގުރު ބޭނުންކުރުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑާ ބަދަލުކޮށް، ހުރިހައި ވަގުތެއްަގއި

މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ  ދަޢުލަތުގެ އަނިޔާއަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ، ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން އެކަނި ކަމަށް ބަދަލުކޮށް

 ހުމާއެކު، ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފަށް އެނގިގެންފުގެ ރުދަށުގައިވާ ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފުގެ އަމުރަށް، ނުވަތަ އެ މުވައްޒަ

އިދަކުންވެސް ދަ ގޮތަކަށް އެއްވެްސ ކަމެއް ގަވާފަހިވާފަކުރާ ގޮތަކުން އަނިޔާއަށް މަގުޢަމަލުކުރާކަމަކުން ނުވަތަ އޭނާއާމެދު 

 ވެ.ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެނުވަތަ ޤާނޫނަުކންވެސް ހުއްދަކޮށްފައި އޮވެގެން ނުވާނެކަން ކޮމިަޝނަށް 

 

އެޅުވުމާއި މީހާގެ އަތާ ފަޔާއެކުގައި ބިޑި އެޅުވުމަކީ  'ކްރޮސް ބިޑި' ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގައި 90މި ގަވާއިދުގެ 

ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަްށ ޙް އިސްލާ މި މާއްދާމި އަކުރުގައި ހިމަނާ،  ،އިމަނާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަ ކަނޑައެޅިގެން

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދަކަށް މީހުން އަރުވާއިރު ލައިފް ޖެކެޓް އަޅުވާފައި  91 ވާއިދުގެގަ މި

ށްާވޭނ ބިޑި އެޅުވުމަކީ ކަނޑަށް ވެއްޓޭ ނުވަތަ ުފންމާލަްނޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ހުރަހަކަ ،ހުރިނަމަވެސް

ގިނަވުމާއި ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަވަމުން  ކަނޑު ދަތުރު ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތައް ގައިދިވެހިރާއްޖޭ ކަމެއްކަމުން،

ދިއުމަކީ، ކަނޑުގެ މަގުން ބަްނދުގައި ތިބޭ މީހުން އުުފލުން ަމދުކޮށް ބިޑި އެޅުވުމާމެދު އިތުރަްށ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއްގެ 

ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކުރާއިރު ބިޑި އަޅުވާނީ، އެންމެ ހައި ، ގައިދާމި މާއްގޮތުގައި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމާިއ، މިހެންކަމުން، 

އެކަނިކަމަްށ  ޙާލަތުގައި ރީވާރޫޟަސެކިއުރިޓީ މީހުން އެއްތަނުްނ އަނެއްތަނަށް ުއފުލާއިރު، ެއކަމަށް ކޮންމެހެން 

 ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަށް  އިޞްލާޙް  މި މާއްދާއި ކަނޑައަޅަ

 

، އްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއްކަން ދެނެގަނެއާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  "ކޭބަލް ޓައީ" ،ވަނަ މާއްދާގައި 93ގެ ވާއިދުގަމި 

އެކަނި މެޑިކަލް އޮފިސަރެއްގެ ޖެެކޓް ބިޑި ޭބނުންކުރެވޭނީ ހަމަޮކށް، މި މާއްދާގެ )ޅ(ގައިވާ ކޭބަލް ޓައީ ބޭނުންކުރުްނ މަނާ

 އިޞްލާޙް  މި މާއްދާއިން އުނިކޮށް މި މާއްދާޅައި، މި މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ ދޯރި ބިޑި ހުއްދަލިބިގެން ކަމަށް ކަނޑައަ

 ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ.ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަށް 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 50  
 

 

 ވަގުތީގޮތުން ޤައިދީން ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު  R- 5/2015 ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 

ގެމަިތން، މިނިސްޓަރ ކަނޑައަޅާ ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި، މި ގަވާއިދު 0ގެ ގަވާއިދުމި 

 ފް ޕްރިޒަންސްއަށް ދެވިދާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިނަރ އޮދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮމިޝަ އަކު ވަގުތީގޮތުންޤައިދީރުތުތަކާއެކު ޝަ

ޤައިދީއަކު  އިޒަންސް އެކަނޑައަޅާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާނަމަ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕް އޮތް އޮތުން ބަދަލުޮކށް، މިނިްސޓަރު

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަށް  އިޞްލާޙް މި މާއްދާދޫކުރުން ލާޒިމްކޮށް 

 

)ހައެއް( މަސް ނުފުރޭ ގާތުން ކިރުދޭ ކުއްޖެއް  0ބަންދުކުރެވޭ އަންހެނާގެ ގައި (9ވަނަ މާއްދާގެ ) 0ގެ ގަވާއިދުމި 

 އިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަދައިން،  ކުއްޖާގެ އުމުރުން O.H.Wހުރުން އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް، 

އަހަާރ  9މަހާއި  1 އިސްކޮްށ، ތުއްުތ ދަރިފުޅުގެ ޞިއްހަތު ،ދިނުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާތީއަހަރު ވަންދެން ާގތުން ކިރު  9

ރޫމް ނުކުރުމަށްޓަކައި، ކުއްޖާގެ މަންމަ މި ގާތުން ކިރު ލިބުމުގެ ހައްޤުން މަޙްމަންމަގެ ދެމެދުގެ ކުޑަ ދަރިފުޅަށް 

މުއްދަތުގައި އިތުރު ކުށެއް ނުވަތަ، ދަރިފުޅާއި، މުޖުތަމައުއަށް ނުރައްކާވާފަދަ ހާލަތެއް މަންމަގެ ފަރާތުން މެދުވެރިނުވާަނަމ 

 އިޞްލާޙް  މާއްދާމި  ަކނޑައަޅައި، އަހަުރ ފަހުން ކަމުގައި 9މަންމަ ވިހެއުމަށްފަުހ އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންަނންޖެހޭީނ 

 ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ.ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަށް 

 

ދެރަވެ ފުރާނައަށް  ޙާލަތުގެ ބޭރުންވެސް، ސިއްހީ ޙާލަތު 9ފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގައި ބަޔާންކޮށް 0ގެ ގަވާއިދުމި 

އަދި ކޮންމެ މީހަކީ އައި.ސީ.ޔޫ އަށް  ނުރައްކާވާފަދަ ޙާލަތެއް އޮތްކަން، މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމަކުން ކަނޑައެޅުމުން،

ލުމުގެ ފުރުސަތާއި ތަނަވަސްކަްނ ނެތް މީހަކަްށ ވުމަކީ އެކަށީެގންވާ ކަމެއްކަމުން، އާއިލާގެ ެމންބަރަކު ދުނިޔެއާ ވަކިެވ 

ޖަލުެގ ދުކޮށްފައި ހުރި މީހާ އިުތރަށް މާޔޫސްވެ، ބަން ފުރުސަތު މިހާ ބޮޑަށް ަހނިކުރުމަކީ ދިޔުމުގެ ކުރިން ދެކިލުމުގެ

ގެ ކަމުން، މިކަން މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްއަށް ރުޖޫއަވުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެކަމެއްއުއަލުްނ މުޖުތަމަ ނިޒާމާމެދު ނާއުއްމީދުވެ،

ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަްށ  އިޞްލާޙް  މި މާއްދާލިޔުމަކުން ކަނޑައެޅުމުން މި ފުރުސަތު ޤައިދީއަށް ދެވޭގޮތަށް 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 51  
 

މީހާގެ މަރު ފޯމު  ޖަނާޒާއަށް ދިއުމަްށޓަކައި ަމރުވިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، އާއިލާެގ މީހަކު މަރުެވގެން  3ގެ ވާއިދުގަމި 

ހުށައަޅަން މަޖުބޫރުކުރުވުމަކީ، ޤައިދީ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަށް އޮތް ފުރުސަތަށް ހުރަސްއެޅިދާނޭ އިހާނެތި ކަމެއްކަމާއި، 

ޙާލަތެއް ނެތް މީހަކަށް މެ މީހަކީ މިފަދަ އިދާރީ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދެވޭނޭ ފަދަ ބަންދުކޮށްފައި ހުްނނަ ކޮން

ތައް އަބަދުވެސް އޮންނަންވާީނ ގަވާއިދުތައް ދަންނަންޖެހޭނެކަމާއި، މިގޮތަށް ހެދޭ ގަވާއިދުދާނޭކަން މިގޮތަށް ހެދޭ ވެ

ވުމަްށ ަޖނާޒާގައި ބައިވެރި އާއިލާމީހެއްގެފައިކަމުން، ޙައްޤުތަކަށް ވާސިލްވުމަށް މަުގފަހިވާނޭ ގޮަތށް ބައްަޓންކުރެވި

އިން ވަގުތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގުޅައި، އެމީހަކު މަރުވެއްޖެކަން އެނގުމުްނ އެދިއްޖެނަމަ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ން އަވަސްވެގަންނަންވާނީ ވަގުުތ އޮއްވާ ބަންދުކޮށްފައިހުރި މީހާ ޖަނާޒާއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށްކަމާއި، ލިޔެކިޔު

ފުރިހަމަކުރުމަކީ ޖަނާޒާގައި ފުރިހަމައަށް މީހަކު ބައިވެރިވުމަށް ޮއތް އެއްވެސް ހުރަހަކަށް ވެގެން ނުވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި 

 ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ.ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަށް  އިޞްލާޙް މި މާއްދާ

 

ފޯމްލާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޖަލުތަކުގައި ދުމީހުން ޔުނި ޤައިދީން ނުވަތަ ބަން  R- 132/2015 ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ފޯމް ލެއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ޔުނި 

 

 2ގެ ގަވާއިދުއަރާކަމާއި، މި ވެސް، މަންޑޭލާ ރޫލްސްއާ ފުށުނަންބަރުވަނަ  3އަދި ،  1، 9 ވަނަ މާއްދާގެ 1ގެ ގަވާއިދުމި

ޔުނިފޯމް ބާެވގެން ނުވަތަ ަހލާކުވެގެން ަބދަލުުކރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި  ވަނަ މާއްދާގައި ޤައިދީންނާއި ަބންދުމީހުންަނށް ދޭ

ީކ އެއްވެސް ބަޔަކު ހިންގާ ކޮށްދޭންވާނެކަމާއި، މި ނިޒާމައެކަމަށް އެމީހުންގެ އަތުން ފަިއސާ ނެގުމަކާނުލައި ޔުނިފޯމް ބަދަލު

ކުަރންޖެހޭކަން ކޮމިޝަަންށ  އިޞްލާޙްމި މާއްދާތައް  ވިޔަފާރިއަކަށް ފައިދާވާ އުސޫލުން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމުްނ،

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

އަކު ނުވަތަ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓު ޤައިދީ ޖަލުން  R- 186/2014 ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މީހަކު ފިލައިފިނަމަ، ޢަމަލުކު 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 52  
 

ވަގުތުން އެކަން މިނިސްޓަރ  ،ޖަލުން މީހަކު ފިލައިިފކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހިނދު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި، 1ގެ ގަވާއިދުމި 

ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަަންށ  އިޞްލާޙް މި މާއްދާޖެހޭނެކަމުގައި ކަނޑައަޅައި  އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްއަށް އަްނގަން

 ވިފައިވެއެވެ.ފާހަގަކުރެ

 

ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ޙުކުމް ގޭބަންދު ހުކުމާއި، އަރުވާލުން ފަދަ ހުކުމްތަކުގައި   R- 136/2015 ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު 

 

ރވިސްއިން ލް ސަނައާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަޤައިދީށް (ގެ )ނ(ގައި  ގޭބަންދުކުުރމ9ަވަނަ މާއްދާގެ ) 0ގެ  ގަވާއިދުމި 

ގޭބަންދަށް އެމީހަކު ބަދަލުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތުމުން، އޭނާ އަށް  )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 01ވާތާ ހަވާލު

ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ ބޭރުން ޤަިއދީ ހުށަހެޅޭނީ އިތުރު އަނިޔާއަކަށް ކަމާއި، އެއީ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ 

ށް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުާމ ކަމިފަދަ ހަރުކަށި ގޮތަ، އްޓުމަށް ުހންނަނީ ހައްތަހާވެސް ޖަލުތައް ކަމަށްވީީތއާއިދަށުގައި ބެހެ

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަްށ  91އޮތް އޮތުން، ހުކުމްކުރާތާ  މި މާއްދާލާފްވާގޮތަށް ޚި

 ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ހޭކަން ކޮމިޝަނަށް ކުރަންޖެ އިޞްލާޙް  މި މާއްދާކަނޑައަޅައި 

 

)ަހެތއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  1)ހ(ގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުކުމެްއ ކޮށްފިނަމަ، ގިނަވެގެްނ ވަނަ މާއްދާެގ  3ގެ ގަވާއިދު މި

 ބަޔާންކޮށްފައި  ވާނެކަމަށް ނަލް ސަރވިސްއިން ހަވާލުވާންއާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަޤައިދީއެ  ހުކުމްކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު 

މި ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކޮށް  13ކުރާތާ ޙުކުމް ންފާލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން،އެމީހާއަށް ކުރެވުނު ލުއި ހުކުމުގެ މަ، އޮތް އޮތުން

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަށް  އިޞްލާޙް މާއްދާ

 

ިރން، ފޮސްޓަރކޮށްގެްނ ބަލަހަްއާޓ ކުދިން، އަދި ޤައިދީެގ ދޮންދަ ނަ މާއްދާެގ )ށ(ގައިވާ ލިސްޓުގައިވަ 01ގެ ގަވާއިދުމި 

ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަްށ  އިޞްލާޙް މި މާއްދާބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ތިޭބ އެހެނިހެން ކުދިން ހިމަނަިއ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 53  
 

އަުކ ޤައިދީވަތަ ޭގބަންދުަގއި ހުންނަ އަކު ނުޤައިދީއަރުވާލާފައި ހުްނނަ   ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގައި  03ގެ ގަވާއިދުމި 

ސްއަށް ސިޓީއަކުން ށަނަލް ސަރވިއްދައަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ކަރެޝަކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، ކައިވެނިކުރުމުގެ ހު

 ވާލި ހުކުމުގައި ޅެނީކަަމށާއި، އަރުީދފައިވާ ލުއި ހުކުުމގެ މަންފާ އަށް ހުރަސްއެެއމީހާއަށް ލިބި، ންހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ޮއތުމު

ހަމަޖެއްސުމުގެ ޒިންމާ އޮތީ ުހކުމްކުރެވިފައިވާ މީހާާއ  ކަންތައްތައްންމެ ދިރިއުޅުމުގެ ގަވާއިދު ދު މި ޚުތިބޭމީހުްނނަށް 

އަށް ސިޓީއަކުން ނަލް ސަރވިސްދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަމަތިކުރެވިފައިކަމުން، ކައިވެނިުކރުމުގެ ހުއްދައަށް އެ

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އަންގަންވާނެކަމަށް  ށްތުމުގެ ަބދަލުގައި ޤައިދީ ކައިވެނިކުރުމުން އެކަހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް އޮ

 ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަށް  އިޞްލާޙް  މި މާއްދާކަނޑައަޅައި 

 

ތުމުގެ އެއްވެސް މަޤްސަދެއް މިގޮތަށް އޮ މި މާއްދާނުވަތަ ވަނަ މާއްދާއިން އެއްވެސް މާނައެއް،  02ގެ ގަވާއިދުމި 

މިޮގތުން ބަންުދކުރެވިފައިވާ މީހާ އޭނާ ަވނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި  0111ނެތްކަމާއި މިކަމަކީ ޤާނޫުނލް އުޤޫބާތުގެ 

 މި މާްއދާ  ކަމަކަށްވާތީއަޅައިފައިވާކުމެގެްނ ނުވާނެކަމަށް ަކނޑަލާފަށް ބޭަރށް ނުދުކުރެވިފައިވާ ގެއިްނ ގަވާއިދާ ޚިބަން

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.އުނިކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަށް  އެއްކޮށް

 

ނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ޤައިދީން  R- 3/2015 ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގަވާއިދު  އި ފާސްކުރުމާބެހޭ ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންގެ ހަށިގަނޑާއި އެމީހުންގެ ތަކެތި ބަލަ 

 

 ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އުސޫލުންކަމަށް ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގައި  ހަށިގަނޑު ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ ތިރީ 3ގެ ގަވާއިދުމި 

 ،ގައިޙާލަތުރޫރީވާ ޟައެކަނި އޮތުމުގެ ބަދަލުގަިއ، އެކަން ކުރެވޭނީ، އެކަމުގެ ޤާނޫީނ ހުއްދައާއެކު، އެކަމަށް ކޮންމެހެްނ 

ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަަންށ  އިޞްލާޙް މި މާއްދާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ހިނދެއްގައިގޮތެއް ނެތިްއޖެ އެހެން އެންވެސް 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

ތާރީޚާއި ގަޑި ހިމެނޭގޮތަށް ަތކެތި ބަލައި ފާސްކުރަްނ ވަނަ މާއްާދގައި ތަކެތި ަބލައި ފާސްކުރާއިރު  00ގެ ގަވާއިދުމި 

 ޙާލަތުައދި ބަލައިފާސްކޮށް ނިމުނު ިއރު އެއެއްޗެއްގެ އި، ރުގެ މައުލޫމާތާއޮފިސަ ފެށުމުގެ ކުރިން ތަފްސީލުކޮށް 

އެނގޭގޮތަށް، ފޮޓޯ ނަގައި، އަިދ ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރަން ފެށީއްސުރެ ނިމިގެން ތަކެތި ވަކި ތަނަކަށް ލައި ރައްކާކޮށް 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 54  
 

ްނ އުމި މަރުހަާލތައް ކުރިއަށް ގެންދި ،ޖް ލިބޭގޮތަށްޓީވީ ފުޓޭ.ސީ.ނުވަތަ އަނބުރާ އޭގެ ވެރިމީހާއާ ހަވާލުކުރެވެންދެން ސީ

 ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ.ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަށް  އިޞްލާޙް މި މާއްދާލާޒިމްކޮށް 

 

އިރު ހާޒިރުގައިވެސް ބަލައި ފާސް ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި ގޮޅިއެއް ޣަވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގައި،  01ގެ ގަވާއިދުމި 

ފް ޕްރިޒަން އްގައި މިކަމަށް ހުއްދަދޭނީ ޑައިރެކްޓަރ އޮއްސަ ޙާލަތެޚާފްސީލްކޮށް، މިފަދަ ތް އޮތުން، ތަ ކުރެވިދާނެކަމަށް އޮ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަށް  އިޞްލާޙް މި މާއްދާ ކަމުގައި ކަނޑަޅައި،

 

ޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައް ޤައިދީން   R-35/2016 ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން ބައްދަލުކުރުމާއި، ފޯނުކުރުމާއި، ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ފޮނުވުމާއި ލިބިގަތުމުގެ 

 ގަވާއިދު 

 

ެގ ނޫނީ ވަކީލެއްޤާތަށް ވަނަ މާއްދާގައި އޮތް ތަސައްވުރާ އެއްގޮ  13ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ގައިވަނަ މާއްދާ 1ގެ ގަވާއިދުމި 

ނޫނީ ވަކީލެއްެގ ޤާލިބިގެންވާކަން އެ މީހަކަށް އަންގައި، އަދި ލަސްކުރުމެއް ނެތި  އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު

ނޫނީ ވަކީލުެގ ޤާންދެން ބަންދުކުރެވުނު މައްސަލައެއް ނިމެއެހީތެރިކަން ހޯދައި، އެ މީހަކު އެ ހައްޔަރު ކުރެވުނު ނުވަތަ 

ބަންދުގައި ތިޭބ ދެމެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ދަޢުލަތާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  އެހީތެރިކަން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ، ަނށް ބޭުނންވާ ކޮންމެ ވަގުތަކު ޤާނޫީނ ވަކީލަކާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުޤައިދީންމީހުންނާއި 

އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް "ޤާނޫނީ ވަކީލެއްެގ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާިއ،  SC-A/19/2010އްޔާ ނަންަބރު: ޟިސުޕްރީމްކޯޓުގެ ޤަ

އްޔާއާ ޟިތު ިލބުމުެގ ޙައްޤު" މިޤައަމިއްލައަށް ދިފާއަށް ތައްޔާރުުވމަށް އެކަށީގެންވާ ފަސޭހަތަކާއި، އެކަށީގެންވާ ވަގު

 ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ.ށް ކޮމިޝަނަ އިޞްލާޙް ކުރަންޖެހޭކަން މި މާއްދާހަމަޖައްސައިދެވޭގޮތަްށ އެއްގޮތަށް 

 

ނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ޤައިީދންބަންދުމީހުންނާއި  ގައި ވަނަ މާއްދާގެ)ށ( 1ގެ ގަވާއިދުމި 

ކޮމިޝަނަްށ  އިތުރުކުރުމަށް އަށް މިބައިމި މާއްދާ އްގެ މަތިން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،މިނިސްޓަރ ކަނޑައަޅާ އުސޫލެ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ންނަކަން ފެ

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 55  
 

އެމީހާއަށް  އި ރަޙުމަތްތެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމަކީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާއިލާއާވަނަ މާއްދާގެ )ކ( 1ގެ ގަވާއިދު މި

މަސްދުވަސް ވަންދެން ބައްދަލުވުން ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ޑައިރެކްޓަރ އޮފް  0 ،ލިބިގެންވާ އަސާސީ ހައްޤަކަށްވީތީ

ގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  0ވަނަ  މާއްދާގެ )ކ( ގެ  1ގެ ގަވާއިދުއަށް ދީފައި އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް، މި ޕްރިޒަން

ބިރުދައްކާ ބާވަތެއްގެ ވާހަކައެއް ނުވަތަ ބޭއަދަބީ ބަހެއް، ލިުޔމުން ނުވަތަ އަނގަބަހުން  ަބންދުމީހުންނާ ބައްދަލުކުާރ 

ކުށެއް ލަތެއްގައި ޖިނާއީ ޙާމިފަދަ  ،ކަށްވާތީޖިނާއީ ކުށަފާޅުކުރުމަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އާންމުކުރުން ނުވަތަ 

 އިޞްލާޙް  ވަަނ ނަންބަރަށް  1ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( 1ގެ ގަވާއިދުންޖެހޭ ޮގތަށް ބަަދލުކޮށް، މި ކުރާމީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރަ

 ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ޖެހޭކަން ކޮމިަޝނަށް ގެންނަން

 

ބައްދަލުކުރުމަްށ  ނާޤައިދީންޤައިދީއާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން  މާއްދާގެ )ހ( ގައިވަނަ  3ގެ ގަވާއިދުމި 

ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަްށ  އިޞްލާޙް  މި މާއްދާ ،އޮތް އޮތުން އުނިކޮށްފޮނުވުމަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަނަވަރު 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

ދޭ ފަރާތްތަކުެގ ޚިދުމަތްަނންބަރުތަކަީކ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ ފޯނު  ،އިވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގަ 2ގެ ގަވާއިދުމި 

މިޒަމާނަކީ އިންޓަރނެޓް އެޕްލިކޭޝަްނ  އުނިކޮށް، އޮތުންނަންބަރުތަކަށް ވާންާވނެކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް 

ޚާއްސަކޮށް ، ކަށްވީީތ، ޤައިދީއަށްމެދުވެރިކޮށްވެސް މާބޮޑު ޚަރަދަކާ ނުލައި ޤައުމުން ބޭރުގެ ަނންބަރުތަކާ ގުޅޭ ޒަމާނަ

 އިޞްލާޙް މި މާއްދާފަސޭހައިން ާއއިލާއަށް ގުޅޭނެ އިންތިޒާމް ަހމަޖައްސައިދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށް  ބިދޭސީންނަްށ،

 ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ.ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަށް 

 

ގެ ޒާތީ މަުޢލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭގޮތަްށ ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އާއި ިމ މާއްދާގެ )ރ(ަގއި، ޤައިދީ 00އިދުގެ މި ގަވާ

ރެވޭ ކަމެއްގެ ލަތުގަިއ އެކަނި ކުރޫރީވާ ޙާޟަމިކަަމށް ކޮންމެހެން  އޮތް އޮުތން، މިއީ މުގެ މަގު ފަހިވާޮގަތށްއެތަކެތި ކިޔު

މިޝަނަްށ ކުރަންޖެހޭކަން ކޮ އިޞްލާޙް މި މާއްދާވާގޮތަްށ، ދޭހައިން މި މާއްދާއެކަން  ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި،

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 56  
 

ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  R- 144/2015 ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ތާބެހޭ ގަވާއިދު ކުރަންވީ ގޮ ޢަމަލު ޖަލުގައި 

 

އެވަގުތެއްެގ  އަާރފާނޭކަމަށްރިކަމަށް ބުރޫ ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އޮތް ގޮތުްނ، ޖަލުގެ ސަާލމަތާއި ރައްކާތެ 01ގެ ގަވާއިދުމި 

 އިޞްލާޙް  މި މާއްދާ  ދޭހަވާގޮތަށްއިން މި މާއްދާބަލާފައި ނަމަވެސް މަނާ ކުރެވޭ ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަން  ށްލަތަޙާ

 ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ.ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަށް 

 

ނުވަތަ ޔުނިޓުގެ އެތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ ހަރަކާތްތައް ބަލައި ޖަލުތެރޭގައި މާއްދާގައި، ވަނަ  01އަދި  01ގެ ގަވާއިދުމި 

ކުރުމަށް، މިހެްނ އޮތުމުން ަބންދުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އިންސާނީ ކަރާމާތަްއ ބުރޫއަރާގޮތަށް މިަކްނ " މޮނީޓަރ"

މީހާގެ އިންާސީނ ބަންދުމިކަން ކުރެވޭނީ ގައި، ިމ މާއްދާކަމުން ރުމަށް މަގުފަހިވާކަމާއި، މިހެންނާޖާއިޒްގޮތުގައި ކު

މި ކަރާމާތަށް އުނިކަން ނުލިބޭގޮަތށް، ޖަލުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ބުރޫނާރާގޮތަށް އެކަިނކަން ދޭހަވާގޮތަށް  އިޝަރަފާ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.ކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނަށް  އިޞްލާޙް މާއްދާ

 

ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެިއން މަންޑޭލާ ރޫލްސްގައި  ގައި، ރެސްޓްރެއިން ކުުރމަށްވަނަ މާއްދާެގ )ށ( 01ގެ ގަވާއިދުމި

މި  ކަނޑައަޅައި ދަގަނޑުފަދަ ތަކެއްޗަކީ މަނާ ތަކެތި ކަމުގައިކަނޑައެޅިގެން މަނާ ތަކެތި ކަމުގައި ބުނެފައިވާ ޗޭނާއި 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.ކޮމިޝަނަށް  އިޞްލާޙް ކުރަންޖެހޭކަން މާއްދާ

 

ނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓް އަމުރެއްގެ ޤައިދީން  R-135/201 5 ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން ކުރާ ކުށްތައް ބަލައި، އެމީހުންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކުށްތަކާމެދު އަޅާނެ 

 ރނަލް ޑިސިޕްލިނަރީ ގަވާއިދު ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރާ އިންޓަ 

 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގައި، ޒާތީ މައްސަލަތައް މަދު ކުރުމަށްޓަކައި މިއަކުރުގައި ބުނާ މައްސަލަ ަބާލ  2ގެ ގަވާއިދުމި 

 ނަ ސެކްަޝނެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،އޮން ހިމަނާފައި ބަޔަކު ލެވޭ ޝަނަރ މޮނިަޓރކުރާގޮތަށް އެކުލަވައިކޮމި، ސެކްޝަނަކީ

 ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ.ޝަނަށް ކޮމި އިޞްލާޙް ކުރަންޖެހޭކަން މި މާއްދާ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 57  
 

 

ބާރު  މި ،ވަނަ  މާއްދާގެ )ށ(ގައި ކޮންމެ ކުށަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުތައް ތަފްސީލްކޮށް 01ގެ ގަވާއިދުމި 

ކޮމިޝަަންށ  އިޞްލާޙް ކުރަންޖެހޭކަން މި މާއްދާ ނުލިބޭޮގތަށްނާޖާއީޒްގޮތުގައި ބޭުނންކުރުމުގެ ފުރުސަތު 

 ވެ.ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެ

 

ނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓް އަމުރެއްގެ ޤައިދީން   R- 127/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ޢަމަލު ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނާމެދު 

 

އަމުރެއްެގ  ވީނަމަވެސް ހުކުމެއް ނުކޮށް ކޯޓު ކި ކުރެވިފައިވަނަ މާއްދާގަިއ ޖަލުގެ ސަލާމަތީ ގިްނތިތައް ވަ  3ގެ ގަވާއިދު މި

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބައިތިްއބަްނ ޖެހޭނީ ރިމާންޑް ޖަލެއްގައިކަުމން،  ކުށެއް ކުރިކަމުގެ  ،ދަށުން ަބންދުކޮށްފައި ިތބޭ މީުހން 

ނުވާނޭ ގޮތަށް، އެމީހުން ޖަލުަގިއ  ހްރޫމްފަސޭހަކަމަކުން އެމީހާ މައަށް ލިިބގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި ލުއިތުހުމަތުގައި ހުންނަ ީމހާ

ލާޤު ބަދަލުކޮްށ، މުޖުތަަމއުގައި ރަނގަޅު އަފްރާދުންގެ ގޮތުގައި އުޅުމަށް މީާހ ބޭ މުއްދަތުގަިއ، އެމީހުންެގ އަޚްތި

އަްށ ދާމި މާއްރުސަތު ފަހިވާގޮތަށް ޖަލުގަިއ ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައިވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފު ޓަކައިބައްޓަންކުރުމަށް

 ފާހަގަކުރެިވފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް  އިޞްލާޙް ކުރަްނޖެހޭކަންއިން ދޭހަވާގޮތަށް މި މާއްދާކަން ބަދަލުގެނެސް މި

 

 ޕެރޯލް ގަވާއިދު   R- 162/2014ގަވާއިދު ނަންބަރު 

އްޗަށް ިހނާގ ލަުތން ކަމަށްވާއިރު، ެއފަދަ ތަކެޢުޓެގް އަޅުވަނީ ދަ (ގައ9ި) ގެވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 00ގެ ގަވާއިދުމި 

 މި މާއްދާ ރަދު ދަޢުލަތުން ދައްކާގޮތަށް ބަދަލުކޮށް އްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން، މިޚަރަދެދައްކަންޖެހޭ ޚަ ޤައިދީންޚަރަދަކީ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް  އިޞްލާޙް ކުރަންޖެހޭކަން

 

މަސްތުވާތަެކތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށްކަަމށް  ދަނީމުންގައި  ޤައިދީ ަތްނފީޛްކުރަ 2ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ  00ގެ ގަވާއިދުމި 

ޗަށް ލާޒިމްވާގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮްށ، ގެ ފުރުސަތު ލިބޭ އެންމެންގެ މައްޕެރޯލް މި މާއްދާނުވާނަމަ، މިގޮތަށް 

ހާރުވެްސ މިއީ ވަކި ތާވަލެއްެގ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ޓެސްޓް ކުރުމަށް މި ތުވާ ތަކެއްޗަށް ޓެސްޓް ކުރުންމަސް



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 58  
 

 އިޞްލާޙް ކުރަންޖެހޭކަން  މި މާއްދާ، ންނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑާއަޅައިހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރާއަކުން ކުރެވޭގޮތަށް އޮ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.ކޮމިޝަނަށް 

 

ކީ ކޮބައިކަން ގައި، ޕެރޯލް ބޯޑުގެ އިތުބާރު ގެއްލޭަފދަ އަމަލަވަނަ ނަްނބަރު 01ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  00ގެ ގަވާއިދުމި

މެދުގައި އުފެދިފައިވާ، "އިތުބާރު ގެއްލުީނ  ްނ، މިހާރުވެސް އެތައް ޤައިދީއެއްގެފައިނެތުމުކޮށްގަވާއިދުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާން 

މައްސަލަތައް އަދިެވސް ދެމިއޮތުމަށް މަގުފަހިވެ، ީމހަކަށް ލިބިދޭ ޕެރޯލްެގ ތަފާތު ކަން" ސާފުނުވެގެން ިދމާވާ ގެންކީއްވެ

އިޞްލާްޙ  މި މާއްދާލަތެއްގައި ޕެރޯލް ބޯޑު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭޭނ ގޮތަްށ ޙާގެއްލިގެން ޖަވާބުދާރީ ުކރުވަންޖެހޭ  ޤުއްޙަ

 ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް  ކުރަންޖެހޭކަން

 

ށް ފޮނުވާ ގަިއ ބަލިވެގެން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަވަނަ ނަންބަރު 0ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  00ގެ ގަވާއިދުމި 

ބަދަލުޮކށް، މިކަަމީކ  އޮތް އޮުތން ފައިންޖެހޭނޭަކމަށް ކަނޑައަޅައިހަޅަހުށަޑޮކްޓަރުންގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު  9 ،އުސޫލުގައި

ވަޒަންކުރަން  ޙާލަތަކީޖަލުގައި ހުރި ޤައިދީއެއްނަމަ ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސަރވިސްގެ ރެކޯޑުތަކުންވެސް މީހާގެ ބަލި 

މީހަކަށް އިތުރު ގައި ހުންނަ މީހާއާ މަތިކުުރމުން، އެޙާލަތުަބލި  ކަންތައްތައްމިފަދަ  ،ށްާވތީއާއިކަ މަބޭނުންވާނަމަ ބެލިދާނޭ ކަ

މިގޮތަށް  ( ގައި ހަމ0ަގެ )މި މާއްދާއާއި މި މާއްދާ ،ލީފަކަށްވެ، އިތުރު ނިކަމެިތކަމަކަށް ހުށަހެޅޭނޭކަމެއްކަމުންތަކު

 ިއޞްލާޙް ކުރަންޖެހޭކަން ބަދަލުކޮށް  އޮތުން ތްއޮ ލުކުރުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިނަމަވެސް ޢަމަން ޖެހިއްޖެ ބަލިވެގެން ދާ ދަރިއަކު

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.ކޮމިޝަނަށް 

 

މީހާ ބަލިވެގެން ބޭރަށް ާދްނ ގެ އަނބި ނުަވތަ ފިރިގައި ޕެރޯލްގައި ހުރި މީހާ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  00ގެ ގަވާއިދުމި 

ކުރުމަށް ޕެރޯލްގައި ހުރި ީމހާގެ އަޚްލާގާއި ކުށުގެ ރެކޯޑަްށ ރިޢާޔަތްކުރުން ފިޔަވާ ލަތެއްގައި އޭނާއާއެކު ަދތުރުޙާޖެހޭ 

ނިކަމެތި ކަމެއް  އެހެން މީހަކު ން، ޤައިދީ ފިޔަވައިކުރުމަށް ާލޒިމްކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބު ކަންތައްތައްއެހެން

 ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް  ކަންއިޞްލާޙް ކުރަންޖެހޭޖެހޭނެގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބަދަލުޮކށް  އިހްސާސްކުރަން

 

ނަ މާއްދާއާ ވަ 12ލާފަށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޚިވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ  90ގެ ގަވާއިދުމި 

އޮތް ކަމެއް ފުރިހަމަ ކުުރމުގެ ބޭނުމަށް މީުހން ބަންދުކުުރމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއިން ތަސައްވުރުކޮށްފައި ލާފަށް، ތަޙްޤީޤުޚި



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 59  
 

ވަނަ މާއްދާ އެކުލަވައިލުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީވެސް ތަޙްޤީގުގެ ބޭނުމަށް  10ނޫންކަމުގައިވާތީއާއި، ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ދަޢުވާއެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވުން ނުވަތަ ޖިނާީޢ  ،މީހުން ބަންދުޮކށްފައި ނުޭބތިއްުބން ކަމުގައި ވީތީ

ކޯޓު އަުމރެއްގެ ދަށުން ތަޙުޤީޤަށް އޭނާ ބަންދުކުރެވިދާނެކަމަށް އޮތް އޮުތން ބާތިލްކުރަންޖެހޭކަަމށް  ތުގައިކުށެއްގެ ތުހުމަ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.ކޮމިޝަނަށް 

 

ވަނަ މާއްދާއިން މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި ޕެރޯލް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް  90ގެ ގަވާއިދުމި

ނިޒާމްގެ ތެރެއިން،  ކަމަށް ބަޔާންކޮށް މި ވާނެއޮންނަންއިމުކުރެވިފައި ޤާޑްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރެވޭފަދަ ނިޒާމެއް ރެކޯ

 ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް  އިޞްލާޙް ކުރަންޖެހޭކަން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބަލައި މޮިނޓަރކުރާނީ ކަންތައްތައް

 

ލްގައި ހުރި މީހެްއގެ ޕެރޯލް ބާތިލުކުރުމަށްޓަކައި ހަމަވާ މިންގަނޑުތަކެްއ ވަނަ މާްއދާގައި، ޕެރޯ 91ގެ ގަވާއިދުމި 

ވާޮގތަށް "އޭނާގެ ފަރާތުްނ ދޭހަސާފުކޮށް ގެތެރެއިން ގަާވއިދުސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުުމން، މި ިމންގަނޑުތައް ިމ 

 ިއޞްލާޙް ކުރަންޖެހޭކަން އިބާރާތް ބަދަލުކޮށް  މުޖުތަމައަށް ނުރައްކަލެއް ވެދާެނކަމަށް ޕެރޯލް ބޯޑަށް ފެނުން" ިމހެން އޮތް

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.ކޮމިޝަނަށް 

 

 ތެރެއިން މިނިސްޓަރ މުރާޖަޢާ  ނިންމުންތަކަކީ ވަކި އުސޫލެއްގެ  އްދާގައި ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ހުރިހާ ވަނަ މާ 91ގެ ގަވާއިދުމި 

އަދި މިކަމަށް ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީގައި، މަދަނީ  އި،ޅަންމުންތަކެއް ކަމުގައި ކަނޑައަކުރައްވާ ނުވަތަ ދިރާސާކުރައްވާ ނި

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް  އިްޞލާޙް ކުރަންޖެހޭކަންޖަމްއިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތަށް 

 

 ގަވާއިދު ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރާ މީހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މެޑިކަލް ، R- 223/2015 ނަންބަރު: ގަވާއިދު 

 

އެކަން  ،މީހަކު މަރުވީ ޖަލުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވާނަމަ" ގައި، 1ދާގެ ވަނަ މާއް 3ގެ ގަވާއިދުމި 

މިނިވަން މުއައްސަސާއަކަށް  ދަޢުލަތުގެ ،)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 13ހިނގި ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަެގވެން 

ބަދަލުކޮށް، ދަޢުލަތުެގ  ވަތުދިނުން" މިހެން އޮތް އޮތުން ށް ދައުއެކަން ހިނގިގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމާއެކު އެކަން ބެލުމަ

ހަށިގަނޑުބަލަިއ ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އަންގައި  އެކަން ވަގުތުންބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 60  
 

ކޮމިޝަނަްށ  އިޞްލާޙް ކުރަންޖެހޭކަންތަހްޤީޤް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވާނެކަމަށް ކަނަޑއަޅައި މި މާއްދާ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 

ސަރުގެ ރިފަރަލްއަށް ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކޭނީ ޖަލުގެ މެޑިކަލް އޮފި ޚާއްޞަ  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި 01ގެ ގަވާއިދުމި 

 ހަލަ ޓެސްޓެއް ހެދުމަށް ކަމަށްބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނަްށ ދެއްކުމަށް ނުވަތަ ވަކިކަ ޚާއްޞަބިނާކޮށްކަމަށް އޮތް އޮތުމާއި، 

ޖަލުގައި ހުރި މީހާ ނުވަތަ މީހެއްގެ އާއިލާ މެދުވެރިކޮށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ނުހެއްދޭނެކަމަށާއި، އަިދ ، ވީނަމަވެސް

ޓެސްޓެއް  ލިސްޓް ޑޮކްޓަރެއްގެ ނުވަތަސްޕެޝަ ންޤައިދީކޮށް، އިޞްލާޙްޑޮކްޓަރަކަށްވެސް ނުދެއްކޭނެކަމަށް އޮތް މާއްދާ 

 ޞިއްޙީޤައިދީއަށް  މެދުވެރިކޮށް ނުހޯދޭގޮތަށް އޮތް އޮތުމުގެ ސަބަބުން، އާއިލާ ،އެޕޮއިންޓްމަންޓް މަށް ބޭނުންވާހެއްދު

މި ފުރުސަތު ޤައިދީއަްށ  ޓަކައިދުމަށްއްހެ ޑޮކްޓަރަށް ދެްއކުމާއި ޓެސްޓު، ނުމަށް ޮއތް ހުރަސްތައް ނައްތާލައިލިބިދިފަރުވާ 

 ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް  ކުރަންޖެހޭކަން އިޞްލާޙްމި މާއްދާ ފަހިވާގޮތަށް 

 

ގޭބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން ޖަލުގެ ސިއްހީ  ،އަރުވާލުމުގެ ހުކުމުގައާއި (R-129/2015 )ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  މަރްކަޒު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ފަރުވާދޭ ތަންތަނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު 

 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަރުވާލުމުގެ ޙުކުމުގައާއި ގޭބަންދުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނަްށ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  1ގެ ގަވާއިދުމި 

ޤައުމަކަށް ކަމަށް އޮތް  ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް ަދތުރުކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ހުއްދަދޭ ޞިއްޙީ

ދާނެ ފަދަ ޙާލަތެްއ ށް ދައްކާ ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކި އެހެން ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކަން ޖެހިއޮތުން، ބަލިީމހާ އާއްމުކޮ

ޔަށް ބޭސް ހުރުމާއި، ބައް ތައްއުމުތަކުގައި ބޮޑެތި ތަފާތުޤައެކި  ގައިފަރުވާގެ ފެންވަރުޞިއްޙީ  ދާނެތީއާއި،މެދުވެރިވެ

 އި ނުވާތީ، ބަލިމީހާެގ ފުދުންތެރިކަން ހުރިރަދެއް ހިނގާ ކަމެއް ކަމުގަޚައިން ކުރުމަކީ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

އިޞްލާޙް މި މާއްދާ މިންވަރަކުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި 

 ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް  ކުރަންޖެހޭކަން

 ހުށަހެޅުން 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 61  
 

ކަމަށް ގެންނަންޖެޭހ އި ގަވާއިދުތަކާއި، އެސް.އޯ.ޕީ ތަކަށް ޤާނޫނުތަކާއިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ އެންމެާހ  .0

ގެނެވޭކަން ގަވާއިދުން ިއސްލާހުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވަ 

 މިނިސްޓަރު ކަށަވަރުކުރަމުން ގެންދިޔުން 

 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްަތއް ށް ހެދި ދިާރސާއިންރާގޮތް ބެލުމައެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޖަލުތަކުގައި ޢަމަލުކު 0.0

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ދިމާވާ މައިގަނޑު މައްސަލަތައް ދިމާވާ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބަިއތޯ ބެލިއިރު، ޖަލުތަކުެގ 

ުނންވާވަރަްށ ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ ގިނައިން މީހުން ބަނދުކޮްށފައި ތިބުމާއި، ެއމީހުން ބަލަހަްއޓައި، ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭ

 ޖަލުތަކުގައި، ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތަކުގައިވެސްވަސީލަތްތައް ނެތްކަން ފާހަގަކުެރވެއެވެ. އަދި ޖަލުތަކާބެހޭޮގތުން މީގެ ކުރިން 

ތަކަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ އަިދ ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކަްށ ވެފައިވަނީ މުއައްސަސާ

 . ތަކުރާރުކޮްށ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ އިނުވާތީކަންފޯުރކޮށްދެވިފަ ދައުލަތުން އެކަށީެގންވާ މިންވަރަށްވަސީލަތްތައް  އެހެނިހެން

 

 އާ ގާތްކުރާއިރު، 0111ދުކޮށްަފއިވާ މީހުންގެ ޢަދަުދ ޖަުލތަކުގައި މިވަގުތު ބަންކޮމިޝަނުން ެބލިބެލުުމން 

ރާ ގާތްކު  އާދިވެހި ރުފިޔާ)ފަނަރަހާސް(  01،111 މަހަކު އެވަރެޖްކޮށް  ށްމައްޗައިހުރި ކޮންމެ މީހެްއގެ ދުކޮށްފަބަން

އަސާސީ އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭދުކޮށްފައިތިބި ީމހުންނަށް ބަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ވާކަންޚަރަދު އަދަދެއް

ކެރިކުޅަދާނަވެގެންާވ  ދި މިއީ ދަޢުލަަތށްވަރަށް ބޮޑުއަދަދެއްކަމާއި، އަިމ ޢަދަދަކީ ދާއިރު، ނު ދެމުންފޯރުކޮށް

  އެވެ. ދަޢުލަތުގެ ކަމާުގޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ފާހަގަކޮށްަފއިވެ އަދަދެއްނޫންކަން

 

މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް  ބެލި އެއްކަމަކީ ޖަލުތަކުގެ އާބާދީ ކަމެއްދީގެން އެންމެ މުހިއްމު މި އޯޑިޓްގައި ،އެހެންކަމުން

ކަމެއް  0މަަސއްކަތްތަކުން،  ތައް ހޯދުަމށް ކުރިިއތުރުވެ، ތޮއްޖެެހން ދިމާވެފައިވާ ސަބަބުާއބާދީ ޖަލުގެ އަދި  މެވެ.ހޯދު

ދުކޮށްފައި ތިބީ މަސްތުވާތަކެތި ބަޔަށް ވުރެ އިތުރުން ބަން 9ބައިކުޅަ  0( ޖަލުތަކުގައި 0އެއީ )ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ތެރޭގަިއ  ގެީމހުންކަމާއި އެަފދަ މައްސަލަތަކުގައި ބަނދުކޮށްަފއިތިބި މީހުންބޭނުންކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ަބންދުކޮށްފައި ތިބި

ކުރީގެ ަހރުކަށި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ސްތުވާތަކެތީގެ ޤާނޫަނށް ބަަދލުަތކެއް ގެނެވިފައިވާއިރު، ( މަ 9) ގިނައީ ޒުވާނުންކަމާއި،
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ހަމަ އެކުށް ކޮށްެގން މިހާރުގެ ލުއި ޤާނޫުނެގ ، ތިބުމާއި އަދިވެސް މީހުންއަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައި  91ކުށެއް ކޮށްގެން 

ކުރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  އައިސްފައިވާއިރު، ކަމަްށ ަކނޑައެޅިގެންދަށުން ަބންދުކުރަނީ އެއަށްވުެރ ކުރު މުއްދަތަކަށް 

ތުގެ މައްސަލަތަކުގަިއ ( އެކި ާބވ0ައަދި ) ،ބައިތިްއބާފައިވާކަމާއިލުގައި ދިގު މުއްދަތައް ހުކުމްކޮށްފައިވާ އެތަކެއް މީހުން ޖަ

އް ނެތްގޮތަށް ބަނދުކޮށްފައި ގިނަ އަދަދަކަށް ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ރިމާންޑް ބަންދުގައި ތިބިކަމާއި، މީެގ ވަކި މުއްދަތެ

މާއި، އަިދ ޖަލުގައި ހޭދަކުރަމުންދާކަ އަހަރަށްުވރެ ދިގު މުއްދަތެއް 1މި ޝަރީއަތް ނުނި ،އެތަކެއް ބިދޭސީންތިބި  ތެރޭގައި

  ތިބި ިތބުމެވެ. ބައެއްގެ ގޮތުގައި  ވާ" ކީ ނިޒާމުން "ހަނދާން ނައްާތލެވިަފއިތިބި ބިދޭސީްނނަ ލުތަކުގައިޖަ

 

މަދުކުރުމަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން އެތަކެއް ަމސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ޮކމިޝަނުން ެބލިބެލުުމްނ  ލުތަކުގެ އާބާދީޖަ

ކަސްޓޯޑިއަލް -ވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތަްށ ބަާލއިރު އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިސާުލތަކަކީ ނަން ދި މީގެތެރޭަގއި،ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އަދި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ރީހެބިލިޓޭަޝން އެންްޑ  ނުވަަތ ޖަލު ޙުކުމް ނޫން އެހެން އަަދބު ދިުނމާއި ސެންޓެންސިނގް

ކުރުން ތަކުރާރުކުމުން ދުުރހެލިކޮށް، މުޖުތަމައުައށް ޖަލުގައި ހިންގައިގެން މީުހްނ ކުށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރީއިންޓެގްރޭޝަން

ގެ ދަށުން ިދގު މުއްދަތައް ޖަލުގައި ކުބޭނުންތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގަިއ އިޔާދުކުރުމާއި ކުރީގެ ހަރުކަށި ޤާނޫނުތަ

ށް މިފަަދ ދާގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަވަނަ މާއް 12އަދި   91، 01ދުކޮށްފަިއތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަން

 ފައިވާނެއެވެ(.ހިމަނާގައި  0ވަލު ޖަދުޢާކުރުމެވެ. )ތަފްސީލް ދިރާސާ ކަރުދާސް ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަތައް އަލުން މުރާޖަ

 

 ކަސްޓޯޑިއަލް ސެންޓެންސިންގް-ނަން  0.0.0

 

 މައިގަނޑު  ސިންގް ގެ ތެރޭގައިކަސްޓޯޑިއަލް ސެންޓެން-ދުކުރުމަށް ކުރާ ހުުކމެއް ނޫން އަދަބު، ނުަވތަ ނަން ޖަލުގައި ބަން

ީއ ޖުތަމުއަށް ފައިދާހުރި ަމސައްކަތެއް ކުރުވުން މިމު ކުށްވެރިން ަލއްވައި ގޮތެއްގައި ހިމެނެީނ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ނުވަތަ

އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއި ގޭގައި ބަންދުކުރުންފަދަ އަދަބުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ތެރޭގައި އެފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ކުށްވެރިން ޝާމިލުކުރުމުން  ސަރވިސްއިން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާތަކުގެ ކޮމިއުނިޓީ

 އާރާސްތު ކުރުމަށް ހިތްވަރުލިބިފައިވާ ބަޔަކަށްވެ، އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން އަލުން އެމީހުންގެ އުޅުން އިސްލާޙްވެ،

 ކުށުގެ މާޙައުލުން ދުރުވުމެވެ. މީގެ އިތުރުން، ،ވިދާނެކަން ަޤބޫލުކުރެވިށް ވެއެމީހުންނަކީ މުޖުތަމައުއަށް ފަިއދާހުރި ބަޔަކަ

ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެމީހުންގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާހުރި  ކުށްވެރިންނަށް ދައުލަތުން ޚަރަދު މި މަސައްކަތުން
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ގްރާމްތައް ހިންގާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ބެހޭގޮތުން އަދި އެފަދަ ޕްރޮ )ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސްއާ ބުމެވެ.ޚިދުމަތެއް ލި

 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ(. 9ވަލު ޖަދުތަފްސީލް ދިރާސާ ކަރުދާސް ރިޕޯޓުގެ 

 

 ރީހެބިލިޓޭަޝން އެންޑް ރީއިންޓެގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް 0.0.9

 

ޞްލާޙްކޮށްގެން އަލުން އަނބުާރ އި  ބަންދުކުރާ މީހުންޖަލުަގއި ރާމްތަކަކީ، ޖަލުތަކުގައި ހިންގާ ރީެހބިލިޭޓޝަން ޕްރޮގް

ހެދުމަށްޓަކައި ހިންގާ އެންމެ ފައިދާހުރި ޖަލު މުޖުތަމައުއަށް އިޔާދަކުރުމަށްޓަކައި މީހާ ތައްޔާރުކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި 

މަކީ ލުމަށް ހުކުމްކުރަނީ، އެމީހަކު އިސްލާޙްވަންދެން މުޖުތަމައުއާ ދުރުގައި ބެހެއްޓު ވެ. މީހަކު ޖަލަށްތަކެޕްރޮގްރާމް

ށް ވުުމގެ އިތުރުން، އޭނާެގ ފަރާުތން މުޖުތަމައުއަށް ހުރި ުނރައްކަލުން މުޖުތަމައު ކަ އޭނާއަށް ދޭ އަދަބަ

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ހުކުމްކުރާ ކޮންމެ މީހަކީ މުޖުތަމައުއަށް ނުރައްކާތެރި 

ހެން އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަްއ ހުރުން އެކަށީގެންާވ މީހުްނނެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިުރ މީހަކަށް ވުމުގެ ަބދަލުގައި އެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚާއްޞަކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ުކށުގައި ބަންދުކުރާ މީހުން ިމ ގިންތިއަށް ފެތެއެވެ. 

ލުން އޭނާގެ އާއިލާއާއި ރަޙްމަތްތެރިންގެ ގާތަށް އެހެންކަމުން ޖަލުގައި ބަންދުކުރާ ކޮންމެ މީހަކީވެސް އިޞްލާޙް ވެގެން އަ

އެނބުރި އައިސް، މުޖުތަމުއަށް ަފއިދާހުރި މީހަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މީހެއް ކަމުގެ އުއްމީދު ދޭންޖެހޭ މީހަކަށް ހެދުން 

ލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަްއ މިގޮތަށް ީމހުން ިއޞްލާޙްކޮށްގެން އަނބުާރ މުޖުަތމައުއަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ީރހެބި މުހިއްމެވެ. 

 ހިންގުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެެވއެވެ.

 

މި ދިރާސާގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގާފައިވާ ރީހެބިލިޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވާ 

އެފަދަ މިސާލުތަކުގެތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ދި ގޮތުގެ ތަފްޞީލަށް ނަޒަރުކޮށްފަިއވާނެއެވެ. އަ

)ރީހެބިލިޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމްތަކާބެހޭގޮުތން އަދި އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވާ  ޕްރޮގްރާމްތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ(. 0ޖަދުވަލު  ޤައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ތަފްސީލް ދިރާސާ ކަރުދާސް ރިޕޯޓުގެ
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 ޖަލުތަކަށް ކުރި ޒިޔާރަތްތަކުން ފާހަގަވިކަންކަން  .1

 ރެޖިސްޓަރޖަލުތަކުގެ  1.0

 މާލެ ޖަލު 1.0.0

އިްނފޮމޭޝަން މެނޭޖްަމންްޓ  ޕްރިޒަނަރޒްރަޖިސްޓްރީ ބަލަަހއްޓަމުންދަނީ  ގައި ޤައިދީްނނާއި ަބންދުމީހުންގެމާލެ ޖަލު

ބަންާދ  މީހުންގެމީހުންގެ ވަނަވަރާއި، އެ ބަންދުކުރާ ގައިއި މި ސިސްޓަމުން މިޖަލު ސް( ކަމަށާސިސްޓަމެއްމެދުވެރިކޮށް )ޕިމް

 ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.ކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަމުްނދާކަން ލޫމާތުތައް ރެގުޅޭ އާންމު މަޢު

 

މީހުން ތިބި އިރު  002ށް ޖަލަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތްކުރިއިރު މިޖަލުގައި ރިމާންޑް ބަންދަ މާލެ އެގޮތުން

މިޖަލަށް ގެނެޭވ ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ.  މީހުްނ މިަޖލުގައި ތިބިކަން  901މީހުާނއި އެކުޖުމްލަ  003ތަންފީޒު ކުރާ ޙުކުމް

 ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ. ކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ީމހުން މިސިސްޓަމް މެދުވެރިޖަލުން ދޫކޮށްލެވޭ ، މީހުންނާއި

އަލަށްގެނެވޭ ޤައިދީްނނާއި ބަންދުމީހުްނނަށްވެސް ފުރަތަމަ ދެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި އާއިލާއަށް ފޯނުްނ  ޖަލަށްމާލެ

ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ އުސޫލާއި، ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ދެނީ ކޮންއުސޫލަކުންކަމާއި،  ކަންތައްތައްގުޅައިގެން ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

ތަެކތި ޙަވާލުކުރެވޭނީ ކޮންއުސޫލަކުންކަމާއި، ޖަލުގައި ވިޔަފާރި ޢާއިލާއިން  މީހުންނަށް މިޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ިތބޭ

ދެވެނީ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް  ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންއުސޫލަކުން ކަން އަންގައިދޭކަމާއި، މީގެ އިތުރުން ކަންތައްތައްކުރުމުގެ 

 މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެެވ.  މުން ކަމަށްއެކަމެއް އޮޅުންފިލުވުމަށް އެދު ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާ

 

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  މާލެ 1.0.9

ބޭސްއެއް މުންަދނީ ޮއންލައިން ޑޭޓާމަުޢލޫމާތު ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓަ މީހުންގެކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބެލުމުގެ ދަަށށް ގެނެވޭ  މި

 . ފައިވެއެވެކުރެވިމެދުވެރިކޮށްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ެބލިބެލުމުން ފާހަގަ

ބޭސް މެދުވެރިކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ަބންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ރައްކާކޮށް ޑޭޓާ މި

އާންމު މަޢުލޫމާތާއި، ބަްނދުކުރާ މީހާގެ ފޮޓޯއާއި،  ބަންދުކުރާ މީހާގެއެގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ބަލަހައްޓަމުްނދާކަން

ންގޭ މުޢާމަލާތްތަކާއި، ހި ،ހިސްޓްރީ އާއި، ބަންދުގައި ހުންނަ އިރު ގޮޅިން ނެރުމާއި ށުގެކުބަންދުކުރާ މީހާގެ 

، ތައްތަކާއިެގނެވޭ އިރުއާއި ބަްނދުަގއި ހުންނަ މުއްަދތުގައި ލިޭބ އަނިޔާތަކާއި، ޖިސްމާނީ ގޮތުްނ ފާހަގަވާކަންބަންދަށް



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 65  
 

ފައިވާ މިންވަރާއި، ހަށިަގނޑު ބަލާ ފާސްކުރެވިފައިާވ ހުްއުޓވި އޭނާއާއިލާ ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި،  މީހާގެބަންދަށް ެގނެވޭ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މިންވަރާއި އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަން 

ބަންދުގެ މުއްަދުތ ން ޝަރުޢީ ކޯަޓކު ،ގަޑިިއރުވަންދެންކަމަށާއި 91ގޮތެއްގައި ބަންދުކުރަނީ  ގައި އާންމުކަސްޓޯޑިއަލް މި

ަންށ ސްޕެޝަލިސްޓުންތެރެއިްނ މީހުންގެ އަދި ދޫނިދޫގައި ބަންދުގައިިތބޭ  ،ދޫނިދޫއަށް ަބދަލުކުރާކަމަށާއި މީހުން ކުރާ އިތުރު

 ލުކުރާކަމަށް މުވަްއޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ޮކމިޝަންގެ ފަރާތުން މި މިކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ބަދަމީހުން ދައްކަންޖެހޭ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ.ތިބިކަން  މީހުން ަބްނދުގައި 09ތްކުރި ވަގުތު މިތަނުގައި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ޒިރާރަ

 އަހުލުވެރި މަރުކަޒު ތިލަފުށި 1.0.0

އިންފޮމޭޝަން ެމނޭޖްމަންްޓ ޕްރިޒަނަރޒް ރުކަޒުގައި ރަޖިސްޓްރީ އެއްގެ ގޮތުގައި ޭބނުން ކުރަމުންދަނީ މި މަ

 އާންމު މަޢުލޫމާތާއި، ކުށުގެބާވަތާިއ، މުއްދަުތ ބަލަހައްޓަމުންދަނީ މި  ސިސްޓަމްކަމަށާއި މިމަރުކަޒަށް ގެނެވޭ ޤައިދީންގެ

މުްނ ލުމެދުވެރިކޮށްކަމަށް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބުުނ މަޢުލޫމާތުްނނާއި ކޮމިޝަންެގ ފަރާތުން ބެލިބެ  ސިސްޓަމް

އަކު ޤައިދީ 01ޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މިމަރުކަ ވަގުތު މިމަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތް ކުރި  ކޮމިޝަނުންފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އިދީންގެ ފަރާތުން . މިޤައިދީންނަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ޤައިދީންކަން މުވައްޒަފުންާނއި ޤަފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެތިބިކަން 

 އެނގެއެެވ.ލޫމާުތން ލިބިފައިވާ މަޢު

 

 ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.0.1

ގެ ަތފްސީލް ބަލަހަްށޓަމުންދަނީ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މީހުންންދަށް ގެނެވޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބަ 9މި 

 ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ބަލަހައްޓަުމންދާ ޑޭޓާބޭސް މެދުވެރިކޮށްކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން 

މުއްދަތުގައި ހިންގާ ހުރިހާ  ބަންދުގައި ހުންނަ އި،ކޯޑާރެ އާންމު މަޢުލޫމާތާއި، ކުށުގެ ބަންދުކުރާ މީހާގެ ،ބޭސްގައިމި ޑޭޓާ

ގޮޅިއަށް ވައްާދ އެގޮތުން އެކިއެކި ބޭނުްނ ތަކަށް ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ. ކޯޑް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރިކަން މުއާމަލާތްތައް ރެ

ކުރި ޒިޔާރަތުގައި  ސްޓޭޝަނަށް 9ކޮމިޝަނުން މި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޯޑް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުންނަކަން ނެރެހަދާ އިރު ރެ

މީހަުކ  0ދުކޮށްފައިތިބި ބަން ބަންދުކޮށްފައި ތިބިއިުރ މީގެ ތެރެއިން ރިމާންޑަށް މީހުން 02 ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ހުރީ އެންމެ މީހެއްކަން ަފއިށްގައި ބަންދުކޮއަދި ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތިބިކަމާއި، 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 66  
 

 މާލެ ޖަލުޅުހު 1.0.1

އިންފޮމޭޝަން  ޕްރިޒަނަރޒްމަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓަުމންދަނީ  ގުޅޭ އެންމެހާ  ށް ގެނެވޭ މީހުންނާބަންދަ ގައިޖަލު މި

މިސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ޤައިދީންގެ ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގައިކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން 

މުެގ މަޢުލޫމާތާއި، ބަންދުެގ ުމއްދަތު ބަަލހައްޓަމުންދާކަްނ ޮކމިޝަނުން ބެލިބެލުުމން އާންމު މަޢުލޫމާތާއި، ހުކު

 އެވެ. އިވެފާހަގަކުރެވިފަ

 

މިސިސްޓަމް  ގެ މަޢުލޫމާތުންބިދޭސީ ބަންދުކުރާ އިގަމި ަޖލު ،ުބނެކަމަށްވާޚިލާފް އިމިގްރޭޝަން ާޤނޫނާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ،ދަނީ މޯލްޑިްވސް އިމިގްރޭޝަނުންންބަންދުކުރަމު މީހުންމިހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ފާމެދުވެރިކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަްނ 

 ޖަލުގައިހުޅުމާލެ މެދުވެރިކޮށް އެދޭ ފޯމް"  ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ބަހައްަޓއިދިނުމަށްރާއްޖެން ފުރުވާލެވެންދެން "

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާުތންނާއި ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުްނ އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން މިމީހުން ބަންދުކޮްށދިނުމަށް އެުދމުންކަމުގައި 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  1.0.0

 

ބޭސް އެްއ ހައްޓަމުްނދަނީ އޮްނލައިން ޑޭޓާމަޢުލޫާމތު ރައްކާކޮށް ބަލަ މީހުންގެދަށަްށ ގެނެވޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބެލުމުގެ މި

ފައިވެއެވެ. މިޑޭޓާބޭސް މެދުވެރިކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުުމެގ ކުރެވިލިބެލުުމން ފާހަގަކޮމިޝަނުން ބެ މެދުވެރިކޮށްގެން ކަމަށް

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ރައްކާކޮްށ އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންދާކަން ވަނީ 

، ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ބަންދުކުރާ ީމހާގެމީހާގެ ފޮޓޯއާއި، މީހާގެ ާއންމު މަޢުލޫމާތާިއ، ަބންދުކުރާ ަބންދުކުރެވޭ އެގޮތުން 

ބަންދުަގއި ހުންނަ މުއްދަތުގަިއ  އިރު އަދި ބަންދުކުރާގާ މުޢާމަލާްތތަކާއި، ހުްނނަ އިރު ގޮޅިން ނެރުމާއި ހިނބަންދުގައި 

 އެީމހާ އިވާ ގޮތާއި، ގެ އާއިލާ ޭރވިފަމީހާ ަބންދު ކުރެވޭަކންކަމާއި،  ލިބޭ އަނިޔާތަކާއި، ޖިސްމާނީ ގޮތުން ފާހަގަވާ

ހުއްޓުވިފައިވާ މިންވަރާއި، ހަށިގަނޑު ބަލާ ފާސްކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ރައްކާކޮށް 

ންދުކޮށްގެްނ މީހަކު ބަ 01އިރު ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ކުރެވިފައެވެ. ކޮމިޝަނުން މިލަހައްޓަމުްނދާކަން ވަނީ ފާހަގަބަ

 ފާހަަގކުރެވިފައެވެ. ވަނީ ކަންްނދިޔަބަލަހައްޓަމު

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 67  
 

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 1.0.1

 

ަހއްޓަމުންދަނީ އޮންލަިއން ެގ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކޮށް ބަލަ މީުހންބެުލމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ  ގެސްޓޭޝަންޕޮލިސް މި 

ޑޭޓާބޭސް މެދުވެރިކޮށް ފުލުހުންެގ  . މިފައިވެއެވެކުރެވިން ެބލިބެލުުމން ފާަހގަކަމަށް ކޮމިޝަނުޑޭޓާބޭސްއެއް މެދުވެރިކޮށްގެން

އެވެ. އިވެކުރެވިފަޑޭޓް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަބެލުމުގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ ީމހުންގެ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ރައްކާކޮށް އަޕް

ބަންދުގައި  ޑާއިއޭނާގެ ކުށުގެ ރެކޯމީހާގެ ފޮޓޯއާއި،  އާންމު މަޢުލޫމާތާއި، ބަންދުކުެރވޭ މީހާގެ  ބަންދުކުރެވޭއެގޮތުން 

އި ބަންދުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ލިބޭ އިރާބަންދުކުރެވޭގާ މުޢާމަލާތްތަކާއި، ހިނ ،ހުންނަ އިރު ގޮޅިން ނެރުމާއި

ހުއްޓުވިފައިާވ އޭނާ ގޮތާއި، އާއިލާ ރޭވިފައިވާ ބަންދުކުރެޭވ މީހާގެކަންކަމާއި،  އަނިޔާތަކާއި، ޖިސްމާނީ ގޮތުްނ ފާހަގަވާ

ލަހައްޓަުމންދާކަްނ ލޫމާތު ރައްކާކޮށް ބައިވާ މިންވަރާއި އަދި އިތުރު މަޢުގަނޑު ބަލާ ފާސްކުރެވިފަމިންވަރާއި، ހަށި

ގޮޅި  01އެއް ބްލޮކް ގައި  ހުރިއިރު،ބްލޮކް  9ން ބަންދުކޮށްގެން ެގންގުޅުމަށް މިތަނުގައި މީހުއެވެ. އަދި އިވެކުރެވިފަފާހަގަ

 0ތަނުގައި ބަންދުކޮށްފައި ިތބީ  ކޮމިޝަުނން ޒިޔާރަތް ކުރިއިރު މި، ހުންނަކަމާއި ގޮޅި 1އަދި އަނެއް ބްލޮކްގައި 

 އެވެ.އިވެމީހުންކަން ފާހަގަކުރެވިފަ

 

 

 ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.0.3

 

ގައި ބަލަހައްޓަމުންދާ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ތަކުވިސްގެ ކަސްޓޯޑިއަލްރސްޓޭޝަންގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަމި 

ޑޭޓް ްތަތއް ރައްކާކޮށް އަޕްމާތާއި، ގޮޅިއަށް ލުމަށްފަހު ހިނގާ މުޢާމަލާމަޢުލޫ އާންމު ހުންގެ މީ އެތަނުގައި ބަންދުކުރެވޭ

ނަމަވެސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބެލި ބައެއް ބަންދުމީހުންގެ ބައެްއ އެހެން ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ.ކުރަމުންދާކަން 

ތުރުން ވަކި ރަޖިސްޓްރީއެއްގެ ގޮތުގައި 'ވަގުތީ ހައްޔަރު މީގެ އިވެފައި ނުވާކަމާއި، ން އަޕްޑޭޓްގަވާއިދުމަލާތްތައް އާމު

ފޮތްތަކުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރާ މީހުންގެ  މިފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  އޮތްކަން 'ފޮތަކާއި ދާއިމީ ހައްޔަރު ފޮތެއް

ފޮތުގަިއ  އި، ބަންުދގެ މުއްދަތު މިގެ މަޢުލޫމާތާމީހުންކުރާ ޙުކުމްއިރު ބަންުދގައި ބަހައްޓަން ކޯުޓން ކާކުރާމަޢުލޫމާތު ރައް

ގޮޅީގެ  01ޓަކަިއ ހުންނަީނ ސްޓޭޝަންގަިއ މީހުން ަބންދުކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ކުރާކަން ރެކޯޑު



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 68  
 

ސްޓޭޝަންެގ  މީުހންކަމާއި، 1ބަންދުކޮށްފަިއތިބީ ިމޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު ޖަލުގައި  ކޮމިޝަނުންބަރިއެކެވެ. ގޮޅި

ާލގައި މުއްދަތު ޖެހުމުގައި ެއްނމެ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ކޯޓް މަރުހަ، ތައް ބެލިބެލުމުންލިޔެކިޔުން

 ހުރި މީހަކު ކޮށްފައިސްޓޭޝަންގައި ބަންދު މި  ތަކެއްކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.އުޞޫލު ޚިލާފުއާދަޔާ  ހުރި

ކަަމށާއި، މުރަކައިނުލައި ފުލުހުންވަދެގެންއަ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ގެއަށް ކޯޓު މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ ގެއަށް ވަނީ ތަފާތު ތުހުމަތެއް ކޮށްގެންކަމަށާއި އަދި 

ރުން، ިމ ސްޓޭޝަންގައި ަބންދުކޮށްފައިުހރި މީހަކު ހުރީ ޑްރަގް މީގެ އިތު އެވެ.އިވާ ހެކީގެމައްޗަށް ިބނާޮކށްކަމުގަހޯދާފަ

ވިތްޑްރޯވަލްސްގެ އަސަރުތައް އައިސްފައިކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވިގެން އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުްނ 

ެއއް މީހުން އެތަނުގަިއ އަދި ބަ އިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.އެމީހާގެ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު ކަމުގައި ފައިލްތަކުގަ

އަދި  ހަފްާތ ވީއިރުވެސް ތަޙްޤީޤަށް ސުވާލެއް ކޮށްފައިނުވާކަން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 9ބަންދުކުރީއްސުރެ 

ށް ފުލުުހން ވަްނނައިރު ގޭގެ ވެރިފަރާތަށް ޯކުޓ އަލޫމާތު ސާފުކުރިއިރު އެމީހުންގެ ގެކޮށްފަިއތިބި ބައެއް މީހުންެގ މަޢުބަންދު

 މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.އްކުމަށް އިންކާރުކުރާކަމުގެ އަމުރު ދެ

މުއްދަުތ ބަންދުގެ  މީހުންގެަބންދުކުރާ ލ. ގަމު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކުރާ މީހުންގެ ފައިލްަތއް ބެލިބެލުމުން 

ފެދޭފަދަ އު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ބޭނުންކުރާ އުސޫލުތަކާމެުދ ސުވާލު އިތުރުކުރުމުގައި ލ. ގަން އަދި ލ. ފޮނަދޫ

 . އަދި މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ

 

  ާތޫނު ހަތިޔާރު ޭބނުންކޮށްެގން، މީހަކަށް ހަމަލާދީ، ޒަހަމްކޮށްލާަފއިވާ މައްސަލައިގައި މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތ

 ދުވަސް( 1އި، އަދި ހެއްކަށް ނުފޫޒްފޯރުވަފާނެކަމަށް ފެްނނާތީ  ) ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކަ

  ި؛ދުވަސް 01ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައ 

  ި؛ދުވަސް 01ބަނގުރާކެއްކުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަުތގައ 

 ( ުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި  0މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނ )ު؛ދުވަސް 01ރަބަރު ކޮތަޅ 

 ުސެލޯފިންކޮޅު ފެނުނު  00ތުން އަޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ގެނެސް ޗެކް ކުރި ކުރުމުގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގ

 ؛ދުވަސް 01ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 

  ި؛ދުވަސް 01ވަގަށް ކުރުނބާ އަޅައިގެން ވިއްކިކަމުގެ ތުހުމަތުގައ 

  ެ؛ދުވަސް 01ގައި ތިބިކަމުގެ ތުހުމަތަށް ޙާލަތުމަސްތުގ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 69  
 

  ުދުވަހަށް  0ޖަހައިފިނަމަ މުއްދަތު ޖަހަީނ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން  ދުވަސް  01ބަންދުގެ މުއްދަތ

 ؛ކަމެއްކަން މުއްދަތެއް ޖެހުމަކީ އާންމު އިތުރުޯކޓަށް ގެންގޮސް  ދެވަނަ ފަހަރަށްވުމުންކަމާއި، 

 ު؛މަޢުލޫމާތު ފޯމާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިނުވާކަން ،ލިޔެކިޔުންތައް ބެލި ބެލުމުްނ، ކޯޓް އަމުރ  

 ައެއްގެ ސޭޓުގެ ކަރުގައި ހިފާ، ބިރުދެއްކުމަށްފަހު، ަކއުންޓަރުގެ ވަތްގަނޑުގައި ހުރި ފައިސާތައް ފިހާރ

 .ދުވަސް( 01ފޭރިގަނެފައިވާ މައްސަލަ )

 

 އައްސޭރި ޖަލު  1.0.2

 

 އަދި މި ،މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށްމަށާއި ސްޓްރީ ބަލަހައްޓަނީ ޕްރިޒަނަޒްގެ ރަޖި ޤައިދީންޖަލުގައި  މި

މުއްދަުތ ޓްމުން މިޖަލަށް ގެނެޭވ ޤައިދީންގެ އާންމު ަމޢުލޫާމތާއި، ހުކުމުގެ ތަފްސީލްތަކާިއ، ހުކުމުގެ ސިސް

ކުމްތަންފީޒުކުރަމުންދާ ލުގައި ޙުކޮމިޝަނުން މިޖަަލށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު މިޖަވަނީ ފާހަގަުކރެވިފައެވެ. ހައްޓަމުްނދާކަންބަލަ

 900އެކުޖުމްލަ  ،އިރުކުޑަކުއްޖަކު ތިބި  0ންޑު ބަންަދށް ަބްނދުކޮށްފައިވާ ރިމާ ކުޑަކުިދން އަދި 9 ންނާއިޤައިދީ 910

 ބަންދުމީހުން މިޖަލުގައި ިތބިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 ޖަލު  މާފުށި 1.0.01

 

ޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އިންފޮމޭޝަން މެނޭ ބަލަހައްޓަމުންގެްނދަނީ ޕްރިޒަނަޒް  މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ  ބަންދުކުރާ ޖަލުގައި މި

އާންމު މަޢުލޫމާތާއި، ފޮޓޯއާިއ، ހުކުމުގެ ބާވަތާިއ،  ަބންދުކޮށްފައިހުރި މީހާގެ މުން މިސިސްޓަ ކަމަށާއި،ކޮށް ދުވެރިމެ

ވަީނ  ތަކެއް ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަންޢާމަލާތުގާ ގިނަ މުބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިނމުއްދަތު އަދި 

މީހުންނާއި، ޕެރޯލަށް ފުރުސަތު ހަމަވާ  ކުރާފުރިހަ ޙުކުމް ސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ކުރެވިފައެވެ. މިސިފާހަގަ

ބައްދަލުވުމާއި، ހާދިސާ ރިޕޯޓްތަކާއި، ގޮޅިތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާިއ،  މުއްދަތާއި، އާއިލީ ބައްދަލުވުންަތކާއި، އެކަހެރި

އި، ވަޒީފާ ދެވޭ ޤައިދީންގެ ކުރާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލާންދުމީުހން ހަާލކުފޯނުކޯލު ދެވޭ މިންވަރާއި، ޤައިދީން ނުވަތަ ބަ

ނެގެން ހުރިކަްނ ވަީނ ތަފާސްހިސާބު ށް ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުެގ އިތުރުްނ ގިނަ ގޮތްޮގތަ ތާއި، ޞިއްޙީ އެކިއެކި ަކންކަމާމަޢުލޫމާ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 70  
 

 ކަމަށާއި އެގޮތުން ގުޅޭ ސެކްޝަނަކުން ރާއަކާ ދާއި ކުރެވިފައެވެ. މި ސިސްޓަމުން މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންދަނީ އެފާހަގަ

މުވައްޒަފުްނ  އް،ވޭ އިނާޔަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަދެޤައިދީންނަށް ކަންކަމާއި އަދި  މެޑިކަލްއާއި، ޤައިދީންގެ ވެލްފެއަރ

 0110ބަންދުގައި  އިރު މިޖަލުގެޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ން މާފުށިކުރެވިފައެވެ. ކޮމިޝަނުޑޭޓް ކުރަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގައަޕް

ކަމަށް މުވައްޒަފުން މީހުންގެ ޖާގަ  191ނަމަވެސް މިޖަލުގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ އެެހންމީހުން ތިބި ކަމަށާއި 

 ކޮމިޝަނުން ާފހަގަކުރަމެވެ. އިތުރު ޢަދަދެއްކަން  00.3މިއީ ޖަލުެގ ކެޕޭސިޓީއަށް ވުރެ %މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

 

 ގިންތިކުރުން ބަންދުކުރެވޭ މީހުން  1.9

 ލެ ޖަލުމާ 1.9.0

 ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި ފައިަވނީ މީހުން ބައިތިއްބާ ނާއި ަބންދުކޮށްފައިވާ މިޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުން

 މަސްހުނިވާގޮތަށްަކްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ނާއި، ތަފާތު ކުށުެގ މީުހން އެއްކޮށް ންުނނިމި ތިިބ މީހު ތުގެ މަރުހަލާޝަރީޢަ

ޔުނިޓް ހުރިއިރު ރިމާންޑު ބަންދު މީހުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެްނ އެހެން އިމާރާތެއްގައި  9ން ބޭތިްއބުމަށް އަދި މީހު

"އެނެކްސް"ގެ ނަމުގައި މީހުން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ގޮޅިތަކެއް ހުރިކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި މިތަންތަނުގައި 

 1މީހުންގެ ޖާގައިގެ ގޮޅިތަކުގައި  9މި ޖަލުގައި  އިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ.ގިންިތކޮށްފަ މީހުންބަންދުކުރެވިފައިވާ 

ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ްނާދކަން ގެން ބަލަހައްޓަމުމީހުން ބަންދުކޮށް 01މީުހންގެ ޖާގައިގެ ގޮޅިތަކުގައި  1މީހުންތިބިއިރު، 

ފުރާގެ މީހުންނާއި އަދި ބިދޭސީްނ އުމުރު މީހުންނާއި، އެކި ފައިވާގައި ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ ކުށްތައް ކޮށްމިމީހުންގެ ތެރޭ

ތަކަްށ ނިސްބަތްވާ ނުރައްކާތެރި މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނަްށ ގޭންގު، އެހެންނަމަވެސްތިބިކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެެވ. 

އި، އެގޮތައް ޢަމަލުކުރަމުންދަީނ ކަށްކަމަށާކަޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ބަންދުކުރާ މީހުން ލަީނ ވަކި ގޮޅިތަ

 ކަމެއް ހިނގާފާނެތީކަމަށް މިޖަލުގެ އޮފިސަރުްނ މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ންނާއި ބަންދުީމހުންގެ މެުދގައި މާރާމާރީ ފަދަޤައިދީ

 

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  މާލެ 1.9.9

ންނާއި ފިރިެހނުން ވަކިން ބަންދުކުރެޭވ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މީހުން ބަްނދުކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށް ހުރި ގޮޅިތަކުގައި އަންހެނުމި

ފައިވާއިރު، މި ގޮޅި ހުރީ ކޮށް ދުކުރުމަށް ގޮޅިއެއް ޚާއްޞަ ގޮތަށް ހުރިކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި ކުޑަކުދިން ބަން

އި ބަންދުކުރާ ގޮޅީގަ އެވެ. އެހެންކަމުން މިއިވެކުރެވިފަފާހަގައިންވެގެންކަން  ބަންދުކުރުމަށް ހުިރ ގޮޅިތަކާ ފިރިހެނުން



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 71  
 

އަޑު އިެވން ހުރިަކން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ަބންދުކުރާ ގޮޅިތަކުގެ މަންޒަުރ ފެނި،ކުޑަކުދިންނަށް ބޮޑެތިީމހުން 

ޑަކުދިން ބަންދުކޮށްގެްނ އަންހެނުންނާއި ކު ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް މިތަނުގައިހެދިފައި ހުރިގޮތުން  ތަން ނަމަވެސް މިއެހެން

ްނ ތުހުމަތުގެ ބާަވތުކުށުގެ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  ކޮށްފައެވެ. މިވަނީ ފާހަގަ ަތނުގެ އިސް އޮފިސަރުން ނެތްކަންންގުޅެވެންގެ

ބަތްވާ މީހުން އެއްގޮޅިއަށް ނުލުމަްށ ނިސް ގޭންގަކަށްނަމަވެްސ ދެ އެހެންކަމަށާއި ނެތް ގެންގުޅެެވންމީހުން ގިންތިކޮށްގެން 

ތިއްބުމަްށ ކުރާނަމަ ވަކި ގޮޅިއެއްގައި ބޭބިދޭސީން ބަންދުވެއެވެ. އަދި އިމުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފަ އިސްކަންދޭކަން

 އިސްކަންދޭކަމަށާއި އެގޮތުން މިތަނުގައި ހުސްކޮށް ހުންނަ ގޮޅިއަކަށް ބިދޭސީން ލާކަމަށް މުވައްޒަފުން މައުލޫމާތު

 ދީފައިވެއެވެ. 

 

 އަހުލުވެރި މަރުކަޒު ތިލަފުށި 1.9.0

ތިބެނީ ގިނަބަޔަކު އެއްތަނެއްގައި ނިދާގޮތަށް ހަދާފައިހުންނަ ތަނެއްގައެވެ. މިތަނަީކ  ފައިމަރުކަޒުގައި ޤައިދީން ބަންދުކޮށް މި

ވުމުން  ކުރާ ޤައިދީން ތިބޭ ތަނަކަށް ވަޒީފާ އަދާ ،ގޮތުން ރަނގަޅުކަމަށް ަކނޑައަޅައި ހުކުމުގެ ފަހު މަރުހަލާއާއި، އަްޚލާގީ

ބެިލބެލުމުްނ  ދިން މައުލޫމާތުްނނާއި ކޮމިޝަނުން ދާކަަމށް މުަވއްޒަފުންބަލަހަްއޓަމުން ނު ެގންމިތަނުގައި ޤައިދީން ިގންތިކޮށް

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.9.1

ބަރިއެއް ހުރެއެވެ. މި ގޮޅީގެ ގޮޅި 01ޝަނެއްގައި ސްޓޭޝަންގައި މީހުްނ ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ސްޓޭ ދެމި 

ތަކުގައި ަބންދުކުރާ މީހުން ވަކިްނ ށް ކު ތަކުގައި ބަންދުކުާރ މީހުންނާއި ކުދިކުށް ބަންދުކުރާިއރު ބޮޑެތި ގޮޅިތަކުގައި މީހުން

ދީފަިއވެއެވެ. މި ގޮޅިތައް ފިޔަވައި އިތުރު ތަނެއް މީހުްނ  ބޭތިއްބުމަްށ އިސްކަންދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު

ކުޑަކުއްޖަކު ބަންދުކުރަންޖެހުނުކަމުގައި ވީނަަމވެސް ބަންދުކުރަނީ މި  ބަންދުކުރުމަށް ނުހުްނނަކަމަށާއި، އެހެންކަމުން

މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ގޮޅިތަކުގައި އަންހެުންނ  އޮފިސަރުން ގޮޅިބަރީގެތެރެއިން ވަކި ގޮޅިއެއްގައިކަމަށް

ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިން ގޭގައި ކަމަށް  ކަމަށާއި، އަްނހެނަުކ ބަންދުކުރަން ޖެހޭނަމަ ބަންދުުކރަނީނުކުރާބަންދު

ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ބެލި ެބލުމުން ފާަހގަކުރެވުނީ، އެތަނުގަިއ  ކޮމިަޝނުން ދީފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު

ޤާނޫނާ  ބަންދުކޮށްފަިއތިބި މީހުންގެ ުކުށގެ ބާވަތަށް ބަލައިގެން ގިްނތިޮކށްފައި ނުވާކަމާއި، އަންެހނުންާނއި ކުޑަކުދިން

  ނެތްކަމެވެ.މިސްޓޭޝަންގައި ހަދާފައިވާ ަތނެއް  އެއްގޮތަށް ބަންދުކޮށްެގން ގެންގުެޅވޭނެގޮތަށް
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ގެ ދަށަްށ ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި އަންހެން ފުލުހަކު ނެތުުމން އެއްވެސް ވަރަކަށް މިސްޓޭޝަންގެ ބެލުމު 

އެވެ. ފަކަމަށްވެސް ަވނީ މަޢުލޫމާތުިލބި ދި ބަންދުޮކށްގެން ނުގެންގުޅޭފާސް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އަ ގެނެވޭ އަންހެނުން ބަލައި

އަންހެނުްނނާއި ކުޑަކުދިން ޤާނޫނާ އެއްގޮތަްށ ސ. ހުޅުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ބެލި ބެލުމުން ފާަހގަކުރެވުނީ،  ކޮމިޝަނުން

  ނެތްކަމެވެ.މިސްޓޭޝަްނގައި ބަންދުކޮށްގެން ެގންގުޅެވޭނެގޮތަްށ ހަދާފައިވާ ތަނެއް 

 

 މާލެ ޖަލުހުޅު 1.9.1

ޖަލަކީ ސެކިއުރިޓީ މިންގަނޑުން ލޯ ކެޓަގަރީގެ ޖަަލކަށްވުމުން މިތަނުގައި ަބންދުޮކށްފައިތިބޭ ޤައިީދންނަކީ  މާލެހުޅު

ތަންފީޒްކުރާ ޤައިދީންނަށްވުމާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޤައިދީންކަމުން މިތަނުގައި ޤައިދީން ގިންތިކޮށްގެން ޙުކުމްދިގުމުއްދަތައް 

ބެިލބެލުމުންަވީނ  ކޮިމޝަުނން ށްފައި ނުިތބޭކަން ުމވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބުުނ މައުލޫމާތުންނާއި ބަންދުކޮ

ނި ފިރިެހނުްނ ކަމަށާއި، ޤައިދީްނނަްށ ކަކުރެވިފައެވެ. މިޖަލުގަިއ ބަންދުކޮށްެގން ަބލަހައްޓަމުްނދަނީ ހަމައެފާހަގަ

 ގިނަ އަަދދެއްގެ މީހުން އެއްފަހަރާ ނިދޭ ގޮތަށް އެނދާިއ، ގޮދަޑި  މި ގޮޅިތަކަކީ ،ޚާއްޞަކުރެވިގެން ދެ ގޮޅިއެއް ހުރިއިރު

ގެންވާ ވަރަށް ޖާަގ ކުރެވިފައެވެ. މި ގޮޅިތަކުގައި އެކަށީއިވާ ގޮޅިތަކެއްކަން ވަނީ ފާަހގަފައަދި ފަންކާ އާއި ބޮކި ހަރުކޮށް 

 އެވެ.ފައިވެކުރެވިރަމުންދާކަން ވަނީ ާފހަގަކު ތަންފީޒުޙުކުމް ތަނުގައި އެކި ބާވަުތގެ މައްސަލަތަކުގެ މީހުން ހުރިއިރު، މި

 މިޖަލުގައި އިމިގްރޭޝަން ާޤނޫނާ ޚިލާފުވީކަމުގެ ތުހުަމުތގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުާވލެވެންދެން ބިދޭސީން

ފަިއ ށްޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހު ިބދޭސީން ބަންދުކޮ ކޮމިޝަނުންހުރިކަމާއި،  ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށްަފއިވާ ބޮޑު ދެ ގޮޅި

އިރު، މި ގޮޅިއާ ތިބި ދުކޮށްފައިބަން ގޮޅިއެއްގައި އި، ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެއްތިބީ މިތަނުން އެއްގޮޅީގައިކަމާ

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ިތބިކަްނ  ދުކޮށްފައިމީހުން ބަންމިތަނުަގއި އެކަށީގެންނުވާ އަދަދަކަށް 

 

 ތަފާތުކުރުންތަކެއް ހުރިއިރު ބިދޭސީން މިެދމެދު ބޮޑެތި  ދާ ދިވެހިންނާތަންފީޒު ކުރަމުންޙުކުމްބިދޭސީންނާއި މިޖަލުގައި 

       ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްގެްނ ގެންގުޅެމުންދަނީ ޤާނޫނު އަސާސީއިން މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި 
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....................................................................................................................................................

 ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ކަމެއް ކުރަމުންދާ .............................

  



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 73  
 

 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  1.9.0

ނަންބަރު ޖަލަކީ  0ރެއެވެ. މިތަނުގެ ޖަލެއް ހު 0ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މީހުން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުމަށް 

އަންހެނުންަނށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ބައެއްކަމާއި، ދެން ހުރި ޖަލުތަކަކީ ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޖަލުތަކެއްކަްނ 

އެއް ގޮޅި ކުޑަ ފިރިހެން ކުދިން ބަްނދުކުރުމަށް ނަންބަރު ޖަލުގައި  1އެވެ. މިގޮތުްނ އިވެފާހަގަކުރެވިފަ

ގޮޅި ހުންނައިރު،  0ނަންބަރު ޖަލުގަިއ  1ސަކޮށްފައިވާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެއެވެ. ނަމަވެސް ޚާއް

ނަ ގޮތަްށ ހުރިކަމާއި، މަންޒަރު ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރުމަށް ހުރި ގޮޅީގައި ބަންދުކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ބޮޑެތި މީހުން ފެން

ހުން ބަންުދކޮށްގެން ގެންގުޅޭގޮތަްށ ނަންބަރު ޖަލަކީ މީ 1ރެވިފައެވެ. ކުފާހަގަ އިވޭގޮތަށް ހުރިކަން ވަނީއަޑު  ،ފެނި

ބަންދުމީހާައށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް  މިތަނަކީ ،ފަރުމާކޮށްގެން ހަދާފައިވާތަނެއް ނޫންކަމާއި މިތަން ހަދާފައިހުިރ ގޮތުން

ތަނެއް ކަމާއި، މީގެކުރިންވެސް މިޖަލުގައި މީހަކު  ހުރި ގެއްލުންދިނުމާއި، އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްގޮތަށް

ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައިވާކަން އޮފިސަރުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ޖަލުގެ ގޮޅިތަކުގައި 

މީހަކު މިގޮތަށް ހުރުމުން  ހުންނަ ފާޚާނާތަކުގެ ދޮރުފަތް ުހންނަނީ އެތެރެއަށް ހުޅުވޭގޮތަށް ކަމަށާއި، އެހާ ކުޑަ ތަނެއްގައި

ފާޚާނާއިން ނެރުމަށް ދަތިވެ، ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަކަށް ދިއުން ގާތްކަމަށް   ހޭނެތިގެން ވެއްޓުންފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ނާއި އޮފިސަރުން ދީފައިވާ މައުލޫމާތުންބެިލބެލުމުން  ކޮމިޝަނުން

ކުރާކަްނ  ބަންދުގެން ތްކޮށްޢާޔަލަތައް ރިށުގެ ބާވަތާއި، ބަންދުމީހުންގެ ޙާބަންދުކުރުމުގައި ކުމި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މީހުން 

، ނަންަބރު ޖަލުގައި ބަންދުކޮށް 1ނަންބަރާއި  0ތަކުގައި ބަންދުކުރާ މީހުން ށްކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ބޮޑެތި ކުވަނީ ފާހަގަ

 ބެިލބެލުމުން  ނުންނަންބަރު ޖަލުގައިކަން ކޮިމޝަ 1މީހުްނ ބަންދުކުރަމުންދަނީ ބިދޭސީންނާއި ދުވަސްވީ

 ނަްނަބރު ޖަލުގައި ހަދާފައިހުރި 9 އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަކިން ބަލަހައްޓަންެޖހޭ މީހުން ބަންދު ކުރަނީއިވެކުރެވިފަފާހަގަ

 އެވެ. އިވެކުރެވިފަން ބެލިބެލުމުން ާފހަގަވަކި ގޮޅިތަކުގައިކަން ކޮމިޝަނު

 

 ސްޓޭޝަން ޕޮލިސް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 1.9.1

ތަނުގައި މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ގިންިތ  މި ،ގޮޅި ހުރިކަމާއި 01ކުރުމަށް ސްޓޭޝަންގައި މީހުން ބަންދު މި

އެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުމަްށ ވަކި ޚާއްޞަ ގޮޅިއެއް އިވެފާހަގަކުރެވިފަ ކުރަމުންނުދާކަން

ކު ބަންދުކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަެތއްގައި ބަންދުކުރަނީ ބޮޑެތި މީހުން ބަންދުކުރުމަށް ނުހުންނަކަމަށާއި އަދި ކުއްޖަ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 74  
 

ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ގޮޅިތަކުގައި ކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަންހެނުންވެސް ިމ 

 ގޮޅިތަކުގައި ބަންދުކުރާ ކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ. 

 

 ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.9.3

އިރު ދެ ގުރޫޕަކަށް ަތނުގައި މީުހން ަބންުދކުރާ މި، ކަަމށާއިގޮޅި  01މި ސްޓޭޝަންގައި މީހުްނ ަބންުދކުރުމަށް ހުންނަީނ 

ނަމަވެސް ކުށުގެ އެހެންކަމަށާއި  ގުޅިގެން ގެނެވޭ މީހުން ވަކި ގޮޅިތަކުގައި ބައިތިއްބާ ބަތްވާ މާރާމާރީގެ މައްސަލަތަކާނިސް

ބަންދުީމހުްނ ގިންތި ކުރަމުން ނުދާކަަމށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީަފއިވެއެވެ. ކުޑަކުއްޖަކު  ،ބާވަތަށް ބަލައި

ނަމަެވސް ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި އެހެންބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ގިނަފަހަރު ކުދިން ަބންދުކުރަމުްނދަނީ ގޭގައިކަމަށާއި 

ަބރީގައި ކުދިން ބަންދުކުރާ ަކމަށް މުވައްޒަފުން މަޢޫލޫމާތުީދފައިވެއެވެ. އަންހެންނުްނ ބޮޑެތިމީހުން ަބންދުކުރާ ގޮޅި

ނުން ަބންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަްތަތކުގައި ގޭގައި ބަންދުކުރާ ގޮޅިއެއް ނުހުންނަކަމަށާއި ައްނހެބަންދުކޮށްގެްނ ގެންގުޅުމަށް ވަިކ 

އި ޟިރުގަޙާރޭަގއި ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެން ޮއފިސަރެއްގެ ކަމަށާއި ނުވަތަ ބައެއް ޙާލަްތތަކުގައި ސްޓޭޝަންގެ އެތެ

 ކަމަށް މުަވއްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.ބަންދުކޮށްގެން ބަހައްޓާ

 އައްސޭރި ޖަލު  1.9.2

ދަށް ޖަލު ކަމަށާއި، ިމތަނުގައި ހުކުމްތަންފީޒު ކުރަމުްނދާ ޤައިދީންނަކީ ހުކުމުެގ  އެންމެ ން މިންގަނޑު ކީ ސަމާލަތީމި ޖަލަ

އިރު އެންމެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ޤައިދީން ތިބޭ ަތނެވެ. ދި އަޚްލާޤީ ގޮތުން ގިންތި ުކރާންމެ ފަހު މަރުހަލާ ފުރިހަމަކުރާ އައެ

 ފައިވާކޮށްނަަމވެސް މިޖަލުގައި ކުޑަކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ޚާއްޞައެހެންމިތަނުގައި ޤައިދީން ގިންތިކޮށްެގން ނުގެންގުޅޭކަމަށާއި 

ވަކިން  މުޅިން ބަންދުކޮްށފައި ތިބޭ ިވންގުތަކާޔުނިޓަކީ ބޮޑެތިމީހުން  ކުރެވިފައެވެ. އަދި މިނީ ފާހަގަޔުނިޓެއް ހުރިކަން ވަ

 ކުރެވިފައިެވއެވެ.ހުރި ތަނެއްކަން ފާހަގަ

 

 ޖަލު  މާފުށި 1.9.01

 

ވިގެންކަްނ ލެމި ތިން ަބޔަށް ބަހައި ،ޖަލުގައި ގިންތިކުރަމުންދަނީ ސަލާމަތީ މިންގަނޑުގެ އެންމެ މަތި، މެދު އަދި ދަށް މި

ުކށުެގ  ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބޮޑެތިްނނާއި ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަމުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ިލބިފަިއވާ މަޢުލޫމާތު



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 75  
 

 1ކަމަށާއި އަދި ޔުނިޓް  ގައި 0 އާއި  9ދަނީ ޔުނިޓް ގެން ބަލަހައްޓަމުން މީހުންޙުކުމުގެ މީހުންނާއި ޖަލު ކުށްތައް ކުރާ 

ނިމެންެދން ބަްނދުކުރާ ޔުނިޓެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުްނ  ވަނީ ރިމާންޑް ބަްނދަށް ޝަރީއަތްފައިކޮށްޚާއްޞަ

އެއީ  1އަދި ، 0، 1ކުރެިވފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ޔުނިޓް ކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ފާހަގަލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނނާއި ލިޔެ

ނގަޅު، ވަޒީފާ އަދާ ގޮތުްނ ރައި މިތަންތަނުގައި ތިެބނީ އަޚްލާޤީޔުނިޓުތައް ކަމަށާ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ދަށް މިންަގނޑުގެ

ކުރާ ޤައިދީންކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ތައް ފުރިހަމަޒްފޭ ޕްރޮގްރާމްގެ، ހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެކުރާ އަދި ރީ

އަދި  3ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔުނިޓް ްނ ވަނީ ފާހަގަޝަނުން ބެލިބެލުމު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިމުވައްޒަފުން 

އެއީ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ މެދު މިންގަނޑުގެ ތަންތަން ކަމަށާއި މިތަނުގައި ބިދޭސީންނާއި ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަުކެގ  2

  ކުރެވިފައިވެއެވެ.ދީން ތިބިކަން ާފހަގަކުރަމުންދާ ޤައިގުޅިގެން ޙުކުމް ތަންފީޒު  ށްތަކާކު

 

)ޤައިދީންގެ ސަލާަމތީ ގިންިތ ކަނޑައެޅުމާއި  00ަޖލުގެ އެސް.އޯ.ޕީ ަނންބަރު  ގިންިތ ކުރުމުގައި ބަަލނީ މާފުށި އިދީންޤަ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިން  އަޚްލާޤީ މިންގަޑަށާއި،  ްށ ކަމަށާއި އަދި އެސް.އޯ.ޕީ އާބައިތިއްބާެނ ތަްނތަން ަކނޑައެޅުން( އަ

ން ކަމަށް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާުތްނ މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވެއެވެ. ައދި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގަިއ ކުށުގެ ބާވަްތތަކަށް ބަލައިގެ

ޤައިދީން ވަކިކޮށްގެން ގެންގުޅެމުންދާކަްނ ބަހައްޓަން އުނދަގޫ އެއްކޮށް  ޤައިދީންނާ ޙާލަތުގެ ގޮތުން އެހެން ޤައިދީންގެ ބަލި

 00 އާއި 01ވެއެވެ. މިޖަލުެގ ޔުނިޓް ބެިލބެލުމުްނ ފާހަގަކުރެވިފައި ކޮމިޝަނަށް ިލބިފައިވާ މަޢުލޫާމުތންނާއި ކޮމިޝަނުން 

ތެރެއިން ޖަލުަބންދަށް ގެނެޭވ މީހުން ބޭތިްއބުމަށްކަްނ މީުހންގެފައިވާ ފުރާފައިވަނީ ދަޢުލަތުގެ މަތީ މަޤާމުތައް ކޮށް ޚާއްޞަ

ޔުނިޓުގައި  9މި ކުރެވިފައިެވއެވެ. ން ފާހަގައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަނުްނ ބެލިބެލުމުމުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބިފަ

އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް  މިޝަނަރކޮނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒްގެ މަޝްވަރާއާއެކު މިޢަމަލުކުރަނީ ބަންދުކުރުމުގައި މީހުން 

  ގޮތަކަށް ކަމުަގއި އެސް.އޯ.ޕީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއޮތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާ މިތަނުގައި ތިެބީނ އަންހެނުން ބަންދު ކުރުމަށްކަމާއި،  ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ  0މިޖަލުގެ ޔުނިޓު 

ދުގެ ީމހުން ކަމަށާއި ިމތަނުގައި ކުށުެގ ބާވަތުްނ ގިންިތ ކުރެވިފައި ުނވާކަން ކޮމިޝަނަްށ ަވީނ ނާއި ރިމާންޑް ބަންންމީހު

 ފާހަގަކުރެވިފައިއެވެ. 
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 ށަހެޅުން ހު

މާލެ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، 0މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ލަސްވެގެން  .0

ާޤނޫުނ  ،ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި ތިބި ބަންދުމީހުން، ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފަިއތިބި ޙުުކމްތަންފީޒު ކުރާ ޤައިދީންނާއި

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ވަކިން ބަންދުކޮށްގެްނ  )ދިވެހިާރއްޖޭގެ 9100/01ނަންބަރު 

 ގެންގުޅުން. 

 

 

  ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތަން  ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން  1.0

 މާލެ ޖަލު 1.0.0

 1ހުން ބަންދުކޮށްފައިވުމާއި، މީ 1މީހުންގެ ޖާގައިގެ ގޮޅިތަކުގައި  9 ގައިވާ ގޮޅިތަކުގެ 9އަދި  0ޓް މިޖަލުގެ ޔުނި

ކަމަށް  000މުންދާއިރު، ޖަލުގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ މީހުން ބަންދުކޮށްެގން ގެންގުޅެ 01މީހުންގެ ޖާގައިގެ ގޮޅިތަކުގައި 

ވެ އިތުރުއަދަދު ޖަލުގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެން ބަންދުމީހުންގެ ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތް ކުރިއިރު ވީނަމަވެސް މިޖަލުގައި 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. އް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަގިނަ މައްސަލަތަކެ ،ދަށްވެ ޙާލަތުސަބަބުން ޖަލުގެ އާންމު  ތޮއްޖެހުމުގެ

 ޤައިދީންނާއި، ބަންދުީމހުންަނށް  ބަލިތައް ފެތުރުން އާންމުވެފައިވާކަން ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ތަފާތު އެކި މިގޮތުން

އި އިނާޔަތްތައް އެކަީށގެންވާ ގޮތުގައި ފޯރުކޮްށދެެވމުން ނުދާކަްނ ވަީނ ތަކާންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުފޯރުކޮށްދޭ

ޔުިނޓުގައި ތިބޭ ބަންދު މީުހންނަށާިއ ޤައިދީންނަށް ނިދުމަްށ  9ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިޖަލުގެ މަިއ އިމާރާތުގައި ހުންނަ 

އަދި ބައެއް ގޮޅިތަކުގައި ނިދުމަށް އެނުދ  ކުރެވިފައެވެ.ކަން ވަނީ ފާހަގަ އުރަބާލީސްފޯރުކޮށްދެނީ ކުނަލާއި، ާބލީހާއި، 

ބަހައްޓާފައިހުރިއިރު ގިނަ ގޮިޅތަކުގައި ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީުހްނ ނިދަނީ ކުާނ އަޅައިގެން ބިންަމތީގައިކަން ވަނީ ާފހަަގ 

 ކުރެވިފައެވެ. 

ރުގައި ކަމަށްވެފައި، އެަތނަކީ ގިަނ ވަކިން ދު ހިންގާ ބައި ހުންނަނީ އިމާރާތާ މީގެ އިތުރުން، މިޖަލުގެ އެނެކްސްގެ ގޮތުގައި

 އްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަްނ ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.އެއްަފހަރާ ނިދޭ ޮގތަށް "ޑޯމެޓްރީ" އެއް ފަދައިްނ ތަ ނަށްމީހުން

ނގަޑުްނ ދަ ޖެހިފައިވަނީ ވޭއިރު، އަނެއް ބައިމީުހން ނިަދންމިތަނުގައި ބައެއް މީުހންނަްށ ޮގދަޑިއާއި ބާލީސް ބޭނުްނ ކުރެ

ވިފައެވެ. އަދި ކުރެޝަނުން ބެލިެބލުމުން ވަނީ ފާހަގަހަދާފައިހުންނަ އެނދުމަތީގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާޅާކަން ކޮމި

މަކުނު އަޅާފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ޤައިދީން ިތބީ ަވރަށްބޮޑު ތަކުލީފެއްގަިއ އްތަވަރަށް ގިނައިން ތަކުގައި އެނެކްސްގެ ގޮޅި



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 77  
 

ށް އޭެގ ސަބަބުން ހަމުގެ މައްސަލަަތއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ޤައިދީންގެ ފަރާތުން ލިުބނު ނަންކަމާއި ބައެއް މީހު

ކުރެވުނެވެ. މި މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިަޝނުން ބެލި ބެލުުމންނާއި އޮފިސަރުންެގ ފަރާތުން ލިބުނު ަމޢުލޫމާތުްނ ފާހަގަ

ތިބިއިރު، މިތަަނށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ގުދުރަީތ  ށްފައިމީހުން ބަންދުކޮ 00ނުވަތަ  09ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި  ޑޯމެޓްރީތަކުގެ

ތިބި ޤައިދީްނނާިއ  ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިތަުނގައިގަދަކަން ާފހަގަިމތަން ަހދާފައިވާ ގޮތުން ޫހނުވައި ނުވަންނަކަމާއި، 

ރިމަތިވާކަން މައްސަލަތައް ކުގިނަ ވުމުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙީ ދެރަަވނީ މިތަނުެގ ޙާލަތު ބަންދު މީހުނަށް

ގިނަ މީުހން ެއއްތަނެއްގައި ތިެބން ޖެހިފައިވުުމން ހަމުގެ ބަިލތަކާއި އަދި ، އެގޮތުން ހޫނު ގަދަވުމާއި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަދި މި ތަނުގައި ކަރަްނޓް ވައިރު ކުރެވިފައި  ތައް ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ.މިނޫންވެސް ތަފާތު އެކި ބާަވތު ބަލި

ރައްކާތެރިކަން ކުޑަކޮށްކަމަށްވާއިރު، މި ަތނަކީ މީހުްނ ަބންދުކޮށްގެން ެގންގުޅެވޭ ހާލަތެްއގައި ހުރިތަނެއް ޫނންަކްނ ހުރީ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ގެނެވޭ ޤައިދީްނނާިއ  އަށްގޮތުގަިއ ބޭނުން ކުރާ ގޮޅިއަކީ އެހެންަޖލުތަކުން އެކި ޭބނުންތަަކށް މާލެ ޑިން ސެލްގެމިޖަލުގެ ހޯލް

 ނަމަވެސްމީހުންގެ ޖާގައިގެ ގޮޅިއަކަށްވީ 9ބަންދު މީހުން ބޭއްތިްއބުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮޅިއަކަށްވީއިރު، މި ގޮޅިއަކީ 

ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ކޮިމޝަނުން މިޖަަލށް ޒިޔާރަތް އްބާަކން ވަނީ ާފހަގައެކިފަހަރު އެކި އަދަދަށް މީހުން ބައިތި މިގޮޅީގައި

 ،މީހުން ތިބިކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިަފއެވެ. އަދި މިގޮޅީގެ ފާޚާނާގެ ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަކަމާއި 1ކުރި ވަގުތު މިގޮޅީގައި 

ން ނަާގ އިސްކުުރ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮަތށް ބޯފެ  ަކންއިންވެގެން ގާ އިސްކުރު ހުރީ ފާޚާނާ ތަްށޓާގޮޅީގައި ބޯފެން ނަ

ހުގެ އަސަރު ކުރުމަކީ ގާތްކަމަކަށްވުމުން ބަިލ ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ނަޖިބޯެފނަށް އިންވެގެްނ ހުރުުމން  ފާޚާނާ ތަށްޓާ 

ގަޑިއިރެއްހާއިރުކަމަށް  09ގައި މީހުން ބައިތިއްަބނީ ގިނަވެގެން ސެލްބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ހޯލްޑިން 

މިގޮޅީގައި ފުރަތަމަ  ޒިޔާރަތް ކުރިއިރުމިޖަލަށް  އޮފިސަރުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް ޖެހިގެން އައިދުވަހު ކޮމިޝަނުން

ދުވަހު ތިިބ މީހުން ެދވަނަ ދުަވހުވެސް ތިބިކަން ކޮމިަޝނަށް ަވނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި ިމަޤއިދީންގެ ފަރާތުްނ ވަީނ 

 ންމިގޮޅިއަށް ލީފަހު ،ކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މިގޮޅީގައި ތިބި ޤައިދީންނަށް ޞާއްޙިގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ކޮމިޝާނާއި 

ވައި އެތަނުގައި މާއި ނިދރިކައަ ގޮޅިތެރެ ،ދީފައި ނުވާކަމަށާއިފޯރުކޮށް ސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭުނންކުރާ ެއއްވެސް އެއްޗެއް

  ފައެވެ.ކުރެވިދައުރުވާނެ ގޮތެއް ނެތްކަން ފާހަގަ 

 

 ފޫޓުގެ އުސްމިނުގެ 1ޓް ނުވަަތ ފޫ 0ނާތައް ހަދާފައިހުްނނަނީ ބައެްއ ގޮޅިތަކުގައި ޚާގޮޅިތަކުގެ ފާއާއްމު މިޖަލުގެ 

ބަްނުދ ދޮރުފަތެއް ނެތުުމން ފާޚާނާ ބޭނުންކުރާއިރު ނިވާ ކުރުމުގެ ގޮތުން  ފާޚާނާ ތަކުގައި ފާރުބުރިއެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މި



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 78  
 

ބެޑްޝީޓް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންޮކށްފައި ހުރިކަްނ  ކޮމިޝަނަށް ވަީނ  ،ފައި ހުްނނަ ކުނާމީހުން ނިދުމަށް ދީ

މި ފާޚާނާތައް ހަދާފައިވާ ގޮތުން ބައެއް ގޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަަލ  ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި

މިކަމުގެ ، ފެނުގެ އަސަރު ކުރާކަމަށާއިފާޚާނާއިން ފައިބާ ގޮޅިތަކުގައި ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ ހިސާބަށްވެސް ، ދިމާވާކަމަށާއި

ށް ނިަދން ދަތިވާކަމުގެ ޝަކުވާ ވަނީ ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުްނ ސަބަބުން ގޮޅީގެ ވަސް ތަޣައްޔަރުވެ ބަންދުގައިތިބޭ މީުހނަ

 ޓަކައި ފާޚާނާ ސާފުކުރަނީ އެގޮޅިއެއްގެ ބަންދުގައިތިބޭ މީހުން އަމިއްލައަށްކަމަށާއި، މިގޮތަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 

ން ލިބެމުން ގަވާއިދުއަދި ލިބެްނވާ  ނަމަވެސް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު މަދުކަމަށާއިއެހެންފޯރުކޮށްދެނީ ދޮންނަ ކުނޑިކަމަާށއި 

  ނުދާކަން ޤައިދީން ވަނީ ފާހަގަ ޮކށްފައެވެ.

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  މާލެ 1.0.9

 

ފައިާވ ގޮޅިތަކަކީ ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަަނވަސް ގޮޅިތަކެއްކަމާއި، ބަްނދުކޮށްގެން ގެންގުޅުމަށް ހަދާ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މީހުން މި

ވަރަށް އައްޔާއި، ވައި ވަންނަަކން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޮގޅިތައް ފަރުމާކޮށްފައިާވ އެކަށީގެންވާ ިމން އެތަނަްށ އަދި 

ބޮކި  ގެ މަތިންގ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސީލިންގެއް ހުރިއިރު ސީލިން ގޮތުން ގޮޅިތަކުގެ މަތީގައި ދަގަނޑު ފްރޭމެއް

ުކރެވިފައެވެ. މި ގޮޅިތަކުެގ ފާހަގަ ޮކމިޝަނުން ބެލިބެލުުމން ހަރުކޮށްފަިއ ހުރިަނމަވެސް މިތަން ހޫނުަގދަކަންއަދި ފަންކާ 

ކެމެރާތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ގޮޅިތަށް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ  އެތެރެ ފެންނަ ގޮތަށް ކެމަރާ ސިސްޓަމެއް ހަރުކޮށްފައިވާއިރު މި 

 ތަށިމުށިގައި ޅުންގަނޑުތައެވެ. މި ގޮޅިތަކުގެ އިވެފާހަގަކުރެވިފަކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުުމން  މަސައްކަތް ކުރާކަން

 އުރައެއް ބާލީސް  ،ާބލީހާއި ދެވެނީ ޓަކައިށް ނިދުމަށްމީހުންނަކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ  ޖަހާފައިވާއިރު، މި

ގަޑިއިރަށް ކަމަށާއި، ކޯޓު  91ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދު މީހުން ބައިތިއްބަނީ  މިފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  އެކަނިކަން

ދީފަިއވެއެވެ. މި ގޮޅިތަކުގައި  ކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުމީހުން ދޫނިދޫ އަށް ބަަދލުކުރެވޭއްގެ ދަށުން ބަންދުކުރާ އަމުރެ

ކަމާއި، ބައެއް ޮގޅިތެރޭގައިމި ޮގޅިތަކުގައި ފާޚާނާ ހުންނަނީ ، މީހުން އެއްަފހަރާ ބަންދުކުރާކަމަށާއިގިނަ އަދަދެއްގެ 

އަދި ނިވާވެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ފާޚާނާގަިއ ، ވަކިތަނެއް ހުރިކަމާއި ކި ތަނެއް އަދި ފާޚާނާކުރުމަށްގޮޅިތަކުގައި ފެންވެރުމަށް ވަ

ކަމަށާއި، ތިޭބ ސާފުކުރުމަށް ސިވިލް މުަވއްޒަފުން  ތައްމި ގޮޅިތަކާއި ފާޚާނާ ފާހަގަކުރެިވފައިވެއެވެ.  ދޮރުފަތެއް ނެތްަކން

ބަލަހައްޓާކަަމްށ  ކޮށްޚާނާތައް ސާފުމުވައްޒަފުން ވަދެ ގޮޅިތަކާއި ފާދަށުން ސިވިލް  ގޮތުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެއެ

ވާކަމާއި ގޮޅި ހަދާފައި އެއްގެ ގޮތުގައި އެއް ސެލްކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހޯލްޑިން  މަޢުލޫމާތުދީފައިވެެއވެ. މި މުވައްޒަފުން

ގައި ގެނެވޭ ޙާލަތުމުންދަނީ މަްސތުގެ ގޮޅި ބޭނުން ކުރަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ފާހަގަ ފާޚާނާއެއް ނުހުންނަަކން މިގޮޅީގައި



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 79  
 

 ަކންބެހެއްޓުމަށް ަހމައަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުމާ ުހންމީދިނުމަށް އިންކާރުކުރާ  ކުޑަކަމުދާތަެކތިގެ ތެރެއިން މީހުން

 ފައިވެއެވެ. މައުލޫމާތު ދީމުވައްޒަފުން 

ަތނަކަށްވުމުން ސިމެންތީެގ  ކުރާ ސައިޓެއް ހުންނަ ސަރަހައްދަކީ އެސް.ޓީ.އޯގެ ސިމެންތި މަސައްކަތް ހުރިކަސްޓޯޑިއަލް  މި

ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ  ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިތިބޭ ބަންދުމީުހންނަށާއި މި ކުރާ ވަގުތުތަކުގައި މި މަސައްކަތް

ޓޯޑިއަލްގެ . ައދި މި ކަސްމުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެކަމަށް އަސަރުކުރާ ސިމެންތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

އިރު، މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމެްއ .އެފް ގެ ޕެޓްރޯލް ގުދަނެއް ުހރިށަށްވާގޮަތށް، އެމް.ެއން.ޑީބިއްދޮ

ނުރައްކާތެރި  ފުންނެތްކަން ފާހަަގކުރެވިފައިވާކަމާއި، އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ޤައިދީންަނށާއި މުވައްޒަ ޤާއިމްކުރެވިފައި

  ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެެއވެ. ތިބެންޖެހިފައިވާަކން  މާހައުލެއްގައި

ީލަޓރުގެ ފެންފުޅިއެއްކަމާއި،  0.1 ފޯރުކޮށްެދނީ ކޮންމެ ގޮޅިއަކަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ މީހުްނ ބުއިމަށް 

ން އެފުޅިއަށް އަލުން މުސްވު އި ތިބި އެންމެން ބޯން ބޭނުންކުރަން ޖެހެީނ މިފުޅި ކަމަށާއި ފެން ހުއެވަގުތަކު ގޮޅީގަ

  ފެންއަޅައިދޭކަމަށް ބަންދުގައި ިތިބ މީހުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

 

 އަހުލުވެރި މަރުކަޒު ތިލަފުށި 1.0.0

ނިދުމަްށ  މީހުންމަރުކަޒަކީ ޑޯމެޓްރީއެއްގެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް ވުމުން މިތަނުގެ ބަންދުގަިއ ތިބި  މި

ބަންްކބެްޑ ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިތަނުގައި ގައިމެން އެއްޮކށް ތިބެވޭޮގތަށް ހަދާފައިވާ ތަެނއްއެން ހަމަޖެހިފައިވަނީ

އަދި ބާލިސް ހުރިއިރު، ކޮންމެ ޤައިދީއަކަްށ  ،އެނދަކާއި، ޮގދަޑިއަކާއި ވަކިންފައިވާއިރު، ޮކންމެ ޤަިއދީއަކަށް ބަހައްޓާ

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ގުދުރަީތ  ފާހަގަކުެރވިފައިވެއެވެ. މިތަނުގައިލުމުން ކަބަޑެއް ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެ ވަކިން

 ގެން ހަރުކޮށް އެގްޒޯސްޓްތަކެއްއަދި ބޮކި  އާއިމީގެ އިތުރުން ފަންކާ ވައި ދައުރުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަލިކަމާއި

ން ޒިޔާރަްތ ކަމަށާއި، ކޮމިޝަނުގެ ޖާަގ މީހުން 11ައކީ މިތަނުގެ ކެޕޭސިޓީއިވެއެވެ. ބޭނުން ކުރަމުްނދާކަން ފާހަގަކުެރވިފަ

ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޤައިދީން އެންމެންނަކީމި  ،ތިބިއިރު ޤައިދީން 01 މިތަނުގައި ކުރިއިރު

 ،އިވެއެވެ. މީގެއިތުރުންހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފަ ތަން 9ަބއި ހުރިއިރު ފެންވެރުމަށް ޚާއްޞަ  9ޤައިދީންނަށް ފާޚާނާކުރުމަށް 

ލުއި ޖަލެއް ކަމުން ޤައިދީން  މި ޖަލަކީ، ދޮވުމަށް ދޮންނަ މެޝިން ބަްއޓާފައިވާކަމާއި އަންނައުނާއި އެހެނިހެން ތަެކތި 

ތިބުމަށް  ޖެހުމުން ޤައިދީން 0ރުއޮއްސި އި، އަދި އިއްދުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިކަމަށާނީ ޖަލުގެ ސަރަހަތިބެ

 ވާ ސަރަހައްދު ތަޅުލާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢޫލޫާމތުދީފައިވެއެވެ. ޚާއްޞަކުރެވިފައި



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 80  
 

 

 ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.0.1

ގޮިޅ  01ބަްނދުކުރުމަށް ކޮންމެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގައި  މީުހންބަންދަށް ެގންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި  ދެމި 

މީހުންގެ ޖާގައިގެ ގޮޅިތަކެއް ނަމަވެސް ހިތަދޫ ސްޓޭޝަނަްށ  9ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. މި ގޮޅިތަކަކީ  ހުންނަކަން

މީހުން ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ. މި ގޮޅިތަކުގައި  0ބައެއް ގޮޅީގައި  ވަގުތުކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތް ކުރި 

އްކަމާއި، ދަްތ އި، ކުނަލެއާރަސްއުބާލީންވެސް ފޯރުކޮށްދެނީ ބާލީހާއި، ސްޓޭޝަނު 9ތިބޭ މީހުންަނށް މި ބަންދުކޮށްފައި 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިސްޓޭޝަނުގައި ބަންދުގައި ތިޭބ ކަން ބުރިއެއް އި ބޭސް ފުޅިއެއް އަދި ސައިބޯނިއުނގުޅާ ބުރުހަކާ

ތާހިުރވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމް ނަމަ ގެިއން އަންނައުނާއި، ސާފުމީހުން ބޭނުންވެއްޖެ

ފަރުމާކޮށްފަިއވާ ގޮތުން ވައި ދައުރުވާގޮތަށް ުހރިނަމަވެސް ފަންކާއެްއ  ކުރެވިފަިއވެއެވެ. މި ގޮޅިތައްފައިވާކަން ފާހަގަހިހަމަޖެ

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ހޫނު ގަދަަކްނ ވައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ިލބޭނެގޮތް ެނތުމުން ނެތުމުގެ ސަބަބުްނނާއި އަދި ގުުދރަތީ 

 މީހުން ކުރަނީ ބަންދުގައިިތބޭ ސާފުޅައިގެްނ ކަމަށްވީއިރު، ގޮޅި ގައި ކުނާ އަނޑުންގަބަްނދުމީހުން ިނދަނީ ތަޅު މިތަނުގައި

ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ކުރިން،  އަމިއްލައަށް ކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދުމީހުން މަޢުލޫމާތު ދީފަިއވެއެވެ. ހުޅުމީދޫ ސްޓޭޝަނަށް

ސްޓޭޝަންގައި މީހުން ބަންދުކުރަމުން ނުދާކަމާިއ،  އިންޗާޖް ވަނީ، ހުޅުމީދޫ ގެ ކަސްޓޯޑިއަލްޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިތަދޫ

މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓާީނ، ުމއްދަތުޖަހައި ހިތަދޫ ސްޓޭަޝނަްށ ބަދަލުކުރެވެންދެން އެަކނިކަމަާށއި، އެވަގުތު ބަްނދުގައި 

ލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކޮމިޝަނުން ހުޅުމީދޫ ޕޮަނމަވެސް އެހެންއެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެކަަމށް މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ. 

އި ބަހައްޓައިގެން ަތހްޤީގް ކޮށްފަގައި މީހަކު ހައްޔަރުއެއް ޮގޅީގޮޅިތައް ބަލަން ދިއުމުން ސްޓޭޝަންގެ ، ޒިޔާރަތްކޮށް

ކުރިއަށްގެންދާކަން ކޮމިޝަަންށ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަިދ ކޮމިޝަނުން ބެލިެބލުމުން، މި ބަންދުމީހާއަކީ ޑްރަގް 

އެއްވެސް ބަންދުމީހާއަށް އަލާމާތްތައް ހުރި މީހެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، ޒިޔާރަތްކުރުމާ ހަމައަށް ވިތްޑްރޯވަލްސް ގެ 

ިހަތދޫ ސްޓޭޝަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި  ވަުގތުންއިނުވާތީ، ބަންދުމީހާ ފޯރުކޮށްދީފަފަރުވާއެއް ޞިއްޙީ 

 ސްޓަރަށް ދަންނަވާފައެވެ.ދިނުމަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންާވނީ މިނި

 

ލިޓަރުެގ  0.1ހިތަދޫ ސްޓޭޝަންގައި ަބންދުމީުހން ބުއިމަށް ެފން ފޯރުކޮށްދެނީ ެހނދުނުގެ ސަޔާއި އެކު މިނަރަލް ވޯޓަރގެ 

 ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ާވރޭ ފެންކަމަށް މުވައްޒަފުން  ގީެއއްގައިާތނފުޅިއެއްކަމަށާއި އަދި އެފުޅި ުހސްވުމުން ފޯރުކޮށްދެނީ 

ރިޓީ މެދުވެރިކޮށް ތޯއެންޑް ޑްރަގް އޮ ޑްކޮމިޝަްނގެ ފަރާތުން ފު ގުމަށްފަހުޕަލް ނެއިވެއެވެ. މިފެުނން ސާމްމަޢުލޫމާތުދީފަ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 81  
 

އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކުރާ "ޓޯޓަލް ކޮލިފޯމް" ހުރީ  W.H.Oމިފެނުގައި  ފެން ތަޙްލީލުކުރުމުން

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ރައްކާތެރިނޫން ފެނެއްކަން ބުިއމަށް  ގައިކަމުން، މިފެނަކީރަށްވުރެ މަތީހުންނަންޖެހޭ ިމންވަ

އި މުވައްޒަފުންވެސް ވަނީ ނާމީހުން މިފެނުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަދިރި ފަނި ހުންނަކަމަްށ ބަންދުގައިތިބި 

 ހުއްޓާލަިއ، ިދުނން ވަގުތުންދާ ފެން ގެން ގައި ތިބޭ ބަންދުމީުހންަނށް ދެމުންކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުްނ، މިތަނުފާހަގަ

 ދިނުމަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންވާނީ މިނިްސޓަރަށް ދަންނަވާފައެވެ. އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެރައްކާތެރި ބޯފެން 

ހައުސްގައި ހުންަނ މިފެނުގެ ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ކޮމިޝަނުން އެދުމުން ބަންދުމީހުްނަނށް ފެން ފޯރުކޮށްދެނީ ހިތަދޫ ްސޓޭޓް 

ނަމަވެސް އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުންނާިއ ވިދާޅުވީ ޗާޖު-ކަސްޓޯޑިއަލް އިންކަމަށް  ގެނެސްގެން ތާންގީއަކުން

)ތަޙްލީލުކުރުމަްށ  ންކަންތާންގީއަކު ވާރޭފެން ކޮމިޝަނުން ބެލިެބލުމުން ބޯފެްނ ފޯރުކޮށްދެނީ ހިތަދޫ ސްޓޭޝަންގައި ހުރި

މާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލޫ ގޮތުން ކޮމިޝަނަށް މަޢު އެވެ. ބޯފެން ފޯރުކޮށްިދުނމާ ގުޅޭނީ ފާހަގަުކރެވިފައިވަ ފެން ނެގި ާތނގީ(

 ލަން މަސައްކަތް ކުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.އޮޅުވާ

 

 މާލެ ޖަލުހުޅު 1.0.1

ޖަލުގައި މުޅިންވެސް  މި، މާއިމީހުން ބަންދުގަިއތިބޭ ަތނެއްކަމިންަގނޑުގެ ޮގތުން އެންމެދަށް ޖަލަކީ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ  މި

ޝަން ޤާނޫނާިއ ތިބެނީ ޤައިދީންެގ ގޮތުގައި ހަމަ އެކަނި ދިވެހިންކަމާއި، ނަމަވެސް މި ޖަލުގައި އިމިގްރޭ ބަންދުކޮށްފައި 

 ގެންގުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ.  ބަންދުޮކށްގެންބިދޭސީން ގައުމަށް ޮފނުވާލެވެންދެން ބުރާ ލާފްވެގެން އަނޚި

ގޮތަށް ގޮޅިއެއް ޑޯމެޓްރީއެއްގެ 9ޤައިދީންނަްށ ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުމްތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ލުގައި ޙުޖަ މި

މީހުން ތިބިކަން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮޅިތަކަކީ ވަރަށް  01ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި  އްޔާރުކޮށްފައިހުރިކަމާއި، މިއިންތަ

އަކަށް ކޮންމެ ޤައިދީ ،ގޮޅީގައި ނިދަން ބަހައްޓާފައިހުރީ ބަންކު ބެޑުކަާމއި، ށްފައިވާ ގޮޅިތަކަކަށްވާއިރުއިމާރަތްކޮފަހުން 

 އެކަށީގެްނވާ މިންވަރަށް ގުދުރަތީ ބާލިސް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ. މި ގޮޅިތަކަކީ ޚާއްޞަކުރެވިގެން ގޮދަޑިއާއި

ގެ އެތެރޭގައި ބޮތްކާއި ަފްނކާ ހަރުކޮށް ޤައިދީންަނށް މި ގޮޅިތަކު ،ދައުރުވާ ގޮތަްށ ހުރި ގޮޅިތަކަށްވީއިރު ކަމާއި ވައިއަލި

 ފާޚާނާ 9ތަނާއި  9 ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި ފެންވެރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށްހުރިކަން ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ރިތަނަކަށް ވުމުން ގޮޅިތަކުގެ ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮޅިތަކަކީ ތަށިމުށި ޖަހާ ފާރުގައި ކުލަލާފައި ހުހުރިކަން

މަރާ ދިމާ މަތީގައި ކެޅިތަކުގައި ފާޚާނާ ހުންނަ ފާރާ ސާފްތާހިރުކަން ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮ

ކެމެރާ ބޭނުންކޮށްެގން ގޮޅީގައި  އެއެވެ. އިވެމިކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ާފޅުކޮށްފަޤައިީދްނ  ހަރުކޮށްފައިވުމުން،



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 82  
 

އަދި  ަކްނ ކޮމިޝަނުން ބެލިެބލުމުން ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ނާ ނުފެންނަޚާފާފެންަނން ުހރިނަމަވެސް  އްކަންތައްތަހިނގާ

ދޫކޮށްލާފައެވެ.  ަކށް ޖަލު ސަރަހަށްދުގެ ތެރެއަށްތު ބޭނުންތައްކަމިޖަލުގައި ޤައިދީން ތިބެނީ  ޯގތި ތެރެއަށާއި އަދި މަސަ

ނަމާދުގެ ވަގުތުން ފެށިގެންގޮސް  ފަތިސްއުޅެވޭނެ ގޮތަށް ވޯލްތެރޭގައި  އެހެންކަމުން ޤައިދީންނަށް ޖަުލގެ ބައުންޑަރީ

 އާއި ހަމަށް ގޮޅިތައް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ޤައިދީން މަޢުޫލމާތުދީފައިވެއެވެ. 99:11ރޭގަނޑު 

 މިތަނުގައި ން ޒިޔާރަތްކުރި ވަގުތު ކޮމިޝަނުކަމާއި،  ޮގޅި 9ބަންދުކުރާ ބިދޭސީްނ ބަންދުކުރުމަށް ހުްނނަނީ މިޖަލުގައި 

ދޭސީން އެއްފަހަރާ ބަންދުކޮށްފައިިތބިަކްނ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބި ގޮޅިގައިކަމާއި، މި ގޮޅީގައި 0ބަންދުގައި މީހުން ިތބީ 

ވެއެވެ. ކުރެވިފައިމީހުން ތިބިކަްނ ފާހަގަ 11ގައި ގޮޅީ ޒިޔާރަތް ކުރިއިރު މި މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަްށ ރުވުތާހިސާފު ބަލީސް އުރައެއްކަމާއި، ،ބާލީހަކާއި ،ގޮޅީގައި ތިބޭ ބަންދުމީުހންނަްށ ނިދުމަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ުކނަލަާކއި މި

 އި، ބުރުސް ކަމަށް ބަންދުގައި ތިބި މީހުްނގެ ޯފރުކޮށްދެނީ ދަތް އުނގުޅާ ބޭސް ފުޅިއާ ތަނުގައި ބިދޭސީންނަށް މި

ގޮޅީގައި ބަންދުކޮށްފައިިތބި މީހުން  ވެ. މިއެވެންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާުތން ފާހަަގކުރެވިފައިމުވައްޒަފުފަރާތުންނާއި 

ތަނުގައި މި ގޮޅިއަށް މަތީގައި އަޅާފައިވާ ތަރުފާލުގެ މަތިން ކުނާ އަޅައިގެންކަމާއި، އަދި މި ންގަނޑުނިދަނީ ތަޅު

ދިރިއުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮޅީގައި  ޖެިހގެންމީހުން އެކުގައި  ތޮއް ނުވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އެކަށީގެން

ނަމަވެސް އެހެންތަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  9ފެންވެރުމަށް ބޭނުންކުރާ  ކަމާއިތަން ހުރި 9ފާޚާނާކުރުމަށް 

ލް ޕަފައިވެއެވެ. މިފެނުން ސާމްކުރެވިފާހަގަ ކަންނާގެ ތެރޭގައިޚާފާބޯފެން އިސްކުރު ހުރީ  އިރުތާރިރުކަން ކުޑަސާފު ތަނުގެމި

އިން  W.H.Oރިޓީ މެދުވެރިކޮށް ޓެސްޓް ހެދުމުން މިފެނުގައި އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯ ނަގާ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ފުޑް

މިފެން ، ކަމާއިކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކުރާ "ޓޯޓަލް ކޮލިފޯމް" ުހރީ ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުެރ މަތީގައި

ބޯފެްނ ދެމުންގެންދާ  މިގޮޅީގައި ތިބޭ ބިދޭސީނަށްފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން،  ށް ރައްކާތެރި ނޫންކަންބުއިމަ

ހުްއާޓލާ ރައްކާތެރި ބޯފެން ލިޭބނެ ިއންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންވާނީ ދިނުން  މިހާރުން މިހާރަށް

 މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާފައެވެ. 

ދެމެދު ގިނަ ތަފާުތ ކުރުންތަކެއް ހުރިކަން ދިވެހިންނާއި ތަންފީޒުކުރާ ޙުކުމް ބިދޭސީންނާއިގޮޅީގައި ބަންދުކުރާ  މި

 މާއި، އަންަނއުނު ދޮވެ ސާފުކުރުންން ބުއިގެ ކެއުއިވެެއވެ. އެގޮތުން ބަންދުގަިއތިބި ބިޭދސީންކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފަ

 ސަރަހައްދެއް  ވަކިދޮވެހެދުަމށް އަންނަުއނު ގެ އެތެރޭގައިކަމަށްވީއިރު، ޤައިދީންނަށް ކުރަމުންދަނީ ގޮޅީ ކަންތައްތައްފަދަ 

ވެްސ ގޮޅިން ކޮންމެ ގޮޅިައކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ދޮންނަ މެޝިނެއް ހުރިކަން 9ޤައިދީން ތިބޭ ޙާއްސަކުރެވިފައިވާކަމާއި، 

ކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މެސްރޫމެއް ހުރިއިރު،  ންަތއްތައްކަކެއިން ބުއިމުގެ  ގެކުރެވިފައެވެ. އަދި ޤައިދީންވަނީ ފާހަގަ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 83  
 

މާއި އެހެންނަމަވެސް ބަންދުގައި ތިބި ޤައިދީން ތިބެނީ ދުވާލުގެ ވަގުަތކުގައި ޖަލުގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިކަ

  ަފއިވެއެވެ.ން ފާހަގަކުރެވިބަންދުކޮށްފައިކަ ގަޑިއިރު 91 ތިބެނީ ގޮޅީގެ އެތެރޭަގއި ނުނިކުމެވޭގޮތަށް ބިދޭސީން

 

 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  1.0.0

ންދުކުރުމަށްކަމާއި، ޖަުލ ޚާއްޞަކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުްނ ބަނަންބަރު  0، ޖަލެއް ހުރި އިރު 0ޓޯޑިއަލްގައި މި ކަސް

ކޮށްފައި ެނތްކަްނ އަންހެނަކު ބަންދުމި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހު، މި މިތަނުގައި އެއްވެސް  ކޮމިޝަނުން

ގޮޅިތައް ހަދާފައިަވީނ  . މިޖަލަކީ ވަކި ގޮޅިތަކެއްގެ ގޮަތށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޖަލެކެވެ ނަްނަބރު 9ކުރެވިފައިވެއެވެ. ފާހަގަ

ކުޑަ ދޮރެއް  ގޮޅިތަކަށް ވަނުމަށް ދަގަނޑުދޮރަކާއި އަދި މަތީގައި ސިމެންތި ޝީޓެއްއަޅައި އިގެން ސިމެންތި ފާރެއްލައި،ވަށަ

ފަންކާ އާއި  މެވެސް ވަރަކަށް ގުދުރަތީ ވަޔާއި އަލި ވަންނަގޮތަށް ހުރި ނަމަވެސްންކޮ މި ގޮޅިތަކުގައި. ހުންނަ ގޮތަށެވެ

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޮގޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ފާޚާނާ ރުކޮށްފައި ނެތްއިުރ، ިމ ގޮޅިތަކުގެ އެތެރެ ހޫނު ގަދަަކން ފާހަގަބޮކި ހަ

ކުާރ ގިނަ މީހުން ބަންދު އިން ގޮޅިއެއްގައި އެކަކަށްވުރެ މި ރުުބރިއެއް ނަގާފައި ހުރުމުން،ޓުގެ ފާނިވާކުރުމަށް ތިން ފޫ

އަދި ސިޔާސީ މީހުން  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން ކޮމިޝަނަށް ނިވާ އައުރަޙާލަތުގައި، 

އެވެ. ފާހަގަކުރެވިފައިވެކޮމިޝަަނށް ކޮށްފައިހުރިކަްނ ބަންދުކުރުމަށް، ިމ ޔުނިޓުގެ ޮގޅިތައް ތަފާތު އެކި ގޮތްޮގތަށް ބަދަލު

ނަންބަރު ގޮޅީގެ ވާތް ފަރާތުގައި ހުރި ފާރުބުރި  0ގެ  9ސަކު ބަންދުގައި ހުރި ޔުނިޓް އިބު ރައީމިގޮތުން ކުރީގެ ނާ

ކުރެވިފައިވެއެވެ. ފާހަގަ ނަގާފައިވާކަމާއި، އަދި ކަނާތް ފަރާތުގައި ހުރި އަށްޓަށް ބައެއް އިތުރުކޮށް އަށި ދިގުކޮށްފައިވާކަން 

ފޫޓު ބައި ވަރަށް އުސްކޮްށ ރާނާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކުރީެގ  1ނާގެ ފާރުބުރި މިގޮޅީގެ ފާޚާ

، ަނންބަރު ގޮޅީގެ ދެފަރާތުގައި ހުިރ އަށިވެސް ހުރިކަމާއި 9މަޖިލިސް މެމްބަރަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި މި ޖަލުގެ 

ޓީއެއް ގެ ލީޑަރަކު ބަންދުގައި ރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ސިޔާސީ ޕާނާގައި ދޮރެއް ހަރުކޮށްފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުޚާއަދި ފާ

ނަންބަރު ގޮޅީގެ ފާޚާނާގެ ކަނާތް ފަރާތު ފާރު، އެފަޅީގައި ހުރި އަށްޓާ އެއްހަމައަށް  3މި ޔުނިޓުގެ  ،ބަހައްޓާފައި ހުރި

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެއްވެސް ގޮޅިއެއްގެ އެތެރޭގައި، ބޮތްކެއް ފަންކާއެއް  ތިރިކޮށް ތަޅާލާފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް

ބޮކީގެ އަލި ވަރަްށ ކެއް ހަރުކޮށްފައިވާކަމާއި، ިމ ގޮޅިއެއްގެވެސް އަސްކަނީގައި ބޮތް ހަރުކޮށްފައިނުވާކާމާއި، ކޮންމެ

ށް އަލިވާގޮތަށް ގޮޅިތަކުގެ ކުރިމަށްޗަށްވާގޮތަށް ބޮޑު މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި މުޅި ޔުނިޓަ ފަނޑުވާނެކަން

 ފްލަޑް ލައިޓެއް ހަރުކޮށްފައިވާކަްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 84  
 

ބުރިއަށް ހުރި ޖަލެއްކަމާއި، މިތަން ބާވެ ިގނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ފާާޚާނ  0ނަންބަރު ޖަލަކީ  0މިކަސްޓޯޑިއަލްގެ 

މުޅިތަނުގައި ނަޖިހުގެ ވަސް ދުވާކަން  ،ކޮރިޑޯގެ ތެރެއަށް ނަޖިސްފެން ޭބރުވެފައިވާކަމާއިހޮޅިތަށް ފަޅައިގެންގޮސް ޖަލުގެ 

ތެެރ  ޖަލަކަްށ ވުމުން އިމާރާތުގެތީ ވަޔާއި އަލި ވަނުން ކުޑަ ގުދުރަމި ޖަލަކީ ފާހަގަކުރެވިފައިވެެއވެ.ކޮމިޝަނަށް 

 ތެރެ ވަރަށް އަނދިރިކަމާއި،އެ ގެފާޚާނާ ޑަވުމުންވަންނަ މިންވަުރ ކު ނާތަކަށް އަލިޚާ ގޮޅިތަކުގެ ފާއަނދިރިވުމާއި، 

ނަމަވެސް ގޮޅިތަކުގެ ބޭރުން ބޮކި ހަރުކޮށްފައި ހުރުމުގެ އެހެންގޮޅިތަކުގެ އެތެރެ އަނދިރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އަލިކަން ހުންނަނީ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަލިކަމެއް ގޮޅިތެރޭގައި ހުރި ނަމަވެސް ފޮތެއް ކިޔާލެވޭ މިންވަރަށް 

އި ނިދަްނ ހަދާފައިހުރި ސިމެންތި މިގޮޅިތަކުގަރެވިފައިއެވެ. ކުއެކަނިކަން ފާހަގަ ގައިރީކުޑަދޮރު ކައި ހަމައެކަނި ގޮޅިތަކުގެ

އަންނަުއުނ  އަޅާނެ ތަނެއް ނެތުމުން،ހިއްކަން ވެ ޅު ނުހުންނަކަމާއި، ައންނައުުނ ދޮމީހާެގ އިސްކޮ ށީގެ ދިގުމިނުގައިއަ

ޖެހެނީ ކުޑަދޮރު ނުަވތަ ދަގަނޑު ޖާލިތަކުގައިކަމާިއ އެތަންހުްނނަނީ އެއްކޮްށ ދަބަރުޖަހާފައިކަން ވަީނ އަޅުވަން

ން އެކަށީގެން އިންސާނުން ބަންދުކޮށްެގްނ ގެންގުޅެ ހަލާކުވެފައިވުމުގެ ސަަބުބން މިއިމާރާތާކީ ބައުވެ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

 އިވެއެވެ.ކުރެވިފަފާަހގަ ތަނެއްކަން ކޮމިޝަނަށް ނުވާ

ތަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޖަލެއްކަން ނަންބަރު ޖަލާއި ދާދި އެއްގޮ 0ނަންބަރު ޖަލަކީ ވެސް  1މިކަސްޓޯޑިއަލްގެ 

ވައި ދައުރުވާ މިންވަރު ކުަޑކަމާއި، އަދި ގޮޅިތަކުގެ  މިަޖލުގައިވެސް ގުދުރަތީ އަލިކަމާއި ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ފާހަގަ

ގެްނގުޅެްނ  ަބންދުކޮށްގެން އިންސާނުން ވެސްޖަލަކީގަދަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި  ސް އުފެދި ހޫނުތެރޭގައި އުދާ

 ކުރެވިފައެވެ. ތަނެއްކަން ކޮިމޝަނަށް ވަނީ ފާހަގައެކަށީގެން ނުވާ 

އް ެގންގުޅޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްގެން ހަދާފައި ހުރި ތަނެ މީހުން ބަންދުކޮށްގެން ނަންބަރު ޖަލަކީ 1މިކަސްޓޯޑިއަލްގެ 

ކަމާއި،  ނަންބަރު ގޮިޅ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ ބިދޭސީްނ ބަންދުކުރުމަށް 0ގޮޅި ހުރި އިރު  0 ބޮޑު ނޫންކަމާއި، މިަތނުގައި

ަނންަބރު ގޮޅި މަރާމާތު ކުރުމަށް  0ނަްނބަރު ގޮޅި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ ކުޑަކުދިން ަބންދުކުރުމަށް ކަމާއި،  9އަދި  

ބައުވެަފއިވާ ގޮޅިތަކެއް ކަމާއި،  ވުމުގެ ސަބަބުންގިނަ ދުވަސް ރެިވފައިވެއެވެ. މި ގޮޅިތަކަކީބަންދުކޮށްފައިވާކަްނ ފާހަގަކު

ފަންކާއާއި ބޮކި ހަރުކޮށްފައި ހުރިކަން ފާހަގަ މާއި، ވައި ދައުރުވާ ގޮތަށް ހުރިކަލިކަމާއި ހުރި ގޮތުން ގުދުރަތީ އަމިގޮޅިތައް 

ދިން ބަންދުކުރުމަށް ހުރި ގޮޅިއަކީ ބޮޑެތި މީހުން ބަންދުކުރާ ގޮޅިއާއި ކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ޖަލުގައި ކުޑަކު

 ފެންނަކަން މަންޒަރު  ވިއިޑަކުދިންނަށް ބޮޑެތިމީުހންގެ އަޑުއިންވެގެން ހުރި ގޮޅިއަކަށް ވުމުން މިގޮޅީގައި ބަންދުކުރާ ކު

  ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 85  
 

ރާނައި ބޮޑު  އެއްފަހަރާ ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށް ވަރަށް އުސްކޮށް ނަންބަރު ޖަލަކީ ގިނަ މީހުން 0މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ 

ގޮޅިހުރިކަމާއި، މި ތަނުގައި އެމަރޖެންސީ  1މި ތަނުގައި މިޮގތަށްހުރި  ،ުހރިތަނެއްކަމާއިހަދާފައި  ބެރެކްސްއެއް ގޮތަށް

ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ މަ ކެނޑިއްޖެނަ ތަނުން ކަރަންޓު ،ނެތްކަމާއިއަދި އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމެއް  ލައިޓެއް ނުހުންނަކަމާއި

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  މި ގޮޅީގެ އެތެރެއަށް ވަންނަ ދޮރާ ދިމާލަށް އެތެރެ ފާރުގައާއި ގޮޅީގެ ރެކޯޑިންގ ކެނޑޭނެކަމަށް 

ލައިޓް ހުރިކަން ކޮމިޝަނަްށ  0 ،މިއިން ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި ،ކެމެާރ ހަރުކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެންމެ ފަހަތު ފާރުގައި

ބަންދުގައި ނެތްކަން ަވީނ ޒިޔާރަތް ކުރި ވަގުތު މިތަނުގައި އެއްވެސް މީހަކު  ވެއެވެ. ކޮމިޝަނުންގަކުރެވިފައިފާހަ

ކުރެވިފައެވެ. މި ގޮޅިތަކަކީ ވަޔާއި އަލި ދައުރުވާ ގޮތަށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮޅިތަކަށްވީ އިރު މި ގޮޅިތަކުގެ އެތެރޭގައި ފާހަގަ

 9ގައި ފާޚާނާކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮޅިތަކުވެސް ފަންކާއެއް ނެތްކަން ފާހަގަބޮކި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ނަމަ

 އިބައި ހުރިއިރު، ިމ ގޮޅިތަކުަގއި ވުޟޫކުރުމަށާއި ބޯެފން ޭބުނން ކުރުމަށް ފާޚާނާއާ 9ބަޔަކާއި ފެންވެރުމަށް ޚާއްޞަ 

ބާލީސް ކަމަށް ، މި ގޮޅިތަކުގައި ވެސް ނިދުމަށް ދެވެނީ ކުނަލާއިވަކިން ތަނެއް ހަދާފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެެއވެ. 

 

ޕްލާސްޓިކް ުފޅިއަށް ފެން އަޅައިގެްނ  ޕްލާންުޓން ފެންދޫނިދޫގައި ހުންަނ ބުއިމަށް ޯފރުކޮށްދެނީ  މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި

އެދިއްޖެނަމަ ފެން ޯފރުކޮށްދޭ ކަމަށާއި އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ބަންދުމީހުްނ  ޑިއެއްގައި ބަންދުމީހުންގަކަމަށާއި ކޮންމެ ކާ

ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް ބަންދު މީހުންނާއި މުވައްޒަފުން  އިތުރަށް ފެންޓީ ކުރާ މުވައްޒަފުން ގާތު އެދުމުން ވެގެން ޑިއު ބޭނުން

ޝަންގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މިޖަލުގައި ބުއިމަށް ބޭނުން ކުރާ ފެން ކޮމި

މިންގަނޑަްށ ފެތޭ ފެންކަްނ ވަީނ ގެ  W.H.Oބެިލބެލުމުްނ މިފެނަީކ ތަުހލީލުކޮށް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވައިގެްނ 

 ގަކުރެވިފައެވެ. ހަފާ

މި  ،ވާ ިނޒާމެއް ނެތްކަމާއިއަލިފާން ނިއް، އެމަރޖެންސީ ލައިޓެއް ނުހުންނަކަމާއިމި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ އެއްވެސް ޖަލެއްގައި 

ޑިއުޓީގައި ތިބޭ  ،ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހުންނަ ކެމެރާތަކަށް ޔުނިޓްތައް ފެންަނނީ ދުވާުލގެ ވަގުތުތަކުގައިވެސް އަނދިރިކޮށްކަމާއި

ކަމުގައި ލަތެއްގައި ފުޓޭޖް ބަލާލަން ޭބނުންވިކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ޙާ ،މުވައްޒަފުންނަށް ފެންަނނީ ލަިއވް މަންޒަރުތައްކަމާއި

ވީނަމަވެސް ރިޕްލޭ ބެލޭނެ ގޮެތއް ނުހުންނާނެކަމާއި ރިޕްލޭ ެބލޭނީ ހެޑްއޮފީހުގެ ވަކި ފަންތިެއއްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް 

އަދި ތަނުން ކަރަންޓު ހިނގައްޖެނަމަ  އެކަނިކަން ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާުތ ދީފައިވެއެވެ.

 ކެނޑޭނެކަމަށް މުވައްޒަފުން މައުލޫމާތުދީަފއިވެއެވެ.ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ރެކޯޑިންގ 
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 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ދ.ކުޅުދުއްފުށިހ 1.0.1

 

 މީހުންނަށްމި ސްޓޭޝަންގެ ބަްނދަށް ގެންނަ ގޮޅިކަމަށާއި،  01ހުރީ މި ސްޓޭޝަންގައި މީހުން ބަންުދކުރުމަށް ހަދާފައި 

މަށް ދެނީ ދަތްއުނގުޅާ ބުރުހެއް ކަމަށާއި، ކޮންމެ ދުވަހަކު ތާހިރުވުސާފު ،ނިދުމަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ކުނަލާއި، ބާލީސް ކަމަށާއި

ދޭ ކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. މި ގޮޅިތަކަކީ ރުން އައިސް ބުރުހުގައި ބޭސް ޖަހައިހެނދުނު ޑިއުޓީ އޮފިސަ

ކުޑަކަމާއި، އަލި ވަްނނަ މިންވަރު  ވަޔާއި އަލި ދައުރުވާ ގޮތަށް ހުިރ ނަމަވެސް ގޮޅިތައް ފަރުމާކޮށްަފއި ހުރި ގޮތުން ވަޔާއި

ރިޑޯގެ އިރު ކޮގޮޅި ހުރި 01މިތަނުގައި މީހުން ބަންދުކުރުމަށް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ގެ އެތެރެ ހޫނު ގަދަކަން ފާހަގަގޮޅިތަކު

އްލައަްށ ބަންދުމީހުން އަމި ކޮށް ބަލަހައްޓަނީމާއި، މި ގޮޅިތަށް ސާފުޖެންސީ ލައިޓެއް ހަރުކޮށްފައި ހުރިކަރބޭރުގައި އެމަ

ކެމިކަލް ދޭކަމަށް ބަންުދ އަދި ފާޚާނާ ސާފުކުރުމަށް  ށާއި ޮގޅިތެރެ ސާފްކުރުމަށް ދޮންނަ ކުނޑިމައަންނައުނު ދޮވު، ކަމާއި

 އި މުވައްޒަފުން މިކޮމިަޝނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މީހުންނާ

ވަުގތެއްގައި ފުޅިއަށް ެފްނ  މީހުން އެދޭބަންދު ،ސަޕްލައި ފެްނކަމާއިވޯޓަރ ފޯރުކޮށްދެނީ  ބަންދު މީހުްނ ބުއިމަށް

ފޯރުކޮށްދޭ ޯބފެނުެގ މިތަނުން ޒިޔާރަތް ކުރިދުވަހު  ކޮމިޝަނުން މި ސްޭޓޝަނަށްދީގެން ފެން ފޯރުކޮށްދެވޭކަމަށާއި، އަޅައި

ބޯފެނަީކ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އަށް ފޮނުވާ ޓެސްޓް ހެދުމުން މިތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ  ސާންޕަލް ނަގައި

W.H.O  ެފެނެްއ ކަމަްށ  ރައްާކތެރިނޫންބުއިމަށް ބޭނުންކުރުމަށް  ،ދަށް މިންގަނޑެއްގައި ހުރިގެ މިންގަނޑަށް ުވރ

މިހާރުން މިހާަރްށ  ދިނުން ބަންދުމީުހންނަށް ފޯރުކޮށްދެުމންދިޔަ ފެން . އެހެންކަމުން، މި ސްޓޭޝަނުންވެއެވެފާހަގަކުރެވިފައި

 ދަންނަވާފައެވެ.  ފޯރުކޮށްދިނުަމށް މިނިސްޓަރަށް ކޮމިޝަނުން ވާނީ މީހުަނށް ރައްކާތެރި ބޯފެންބަންދުކުރެވޭ ، ހުޓާލައި

ކުރުމަށް ހަފްތާއަުކ  ކަންތައްަތއްބޯކޮށުމާއި، ނިޔަ ފަތި ކެނޑުން ފަަދ ، ޭބ ބަްނދުމީހުން ުތނބުޅިހެދުމަށާއިމިތަނުގައި ތި

ަވއްޒަފުންނާއި ަބންދުމީހުންގެ ފަރާތުން މިކޮމިޝަަންށ ނެރޭކަމަށް މުޮގޅިން ބޭރަށް މިނެަޓށް  01އެއްދުވަހު 

 މަޢުލޫމާތުދީފައި ވެއެވެ.

 

 ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.0.3

ގޮޅިތަކެއް ނަމަވެސް މީހުންގެ ޖާގައިގެ  9ގޮޅި ހުރިއިރު، މި ގޮޅިތަކަކީ  01ސްޓޭޝަންގައި މީހުން ބަންުދކުރުމަށް  މި

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީހުން ބަންދުކޮށްގެން ގެްނގުޅެމުންދާކަން  0ކުގައި ޒިޔާރަތް ކުރި ވަގުތު ބައެއް ގޮޅިތަ ކޮމިޝަނުން
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މި ގޮޅިތަކުގައި ވަޔާއި އަލި ދައުރުވާ ގޮތަށް ހުރި ނަމަވެސް ގޮޅިތައް ފަރުމާކޮށްފައި ހުރި ގޮތުން ވަޔާއި އަލި ވަންަނ 

ވެއެވެ. މި ގޮޅިތަކުގައި ފަންކާ ހަރުކޮށްަފިއ ކުރެވިފައިގަދަަކން ފާހަގަ  މިންވަރު ކުޑަކަމާއި، ގޮޅިތަކުގެ އެތެރެ ހޫނު

 . މި ސްޓޭޝަންގެ ބަންދުކުރާ ކުރެވިފައިވެއެވެވާ ގޮތަށް ބޮކި ހުރިކަން ފާހަގަނުހުންނައިރު، ގޮޅި ތަކުގެ ތެރެއަށް އަލި

އްޓަީނ ނިދުމަށް ފޯރުކޮށްެދނީ ކުނަލާއި، ބާލީހާއި ބާލީްސއުރަކަމަށާއި، މި ގޮޅިތަށް ސާފު ކޮށް ބަލަހަ މީހުންނަށް

އަދި ފާޚާނާ ސާފުކުރުމަށް  ށާއި ގޮޅިތެރެ ސާފްކުރުމަށް ދޮންނަކުނޑިމައަންނައުނު ދޮވު ،ބަންދުމީހުން އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި 

 0ފާޚާނާ މާތު ދީފައިވެއެވެ. ގޮޅިތަކުގެ އި މުވައްޒަފުން މިކޮމިޝަނަށް މައުލޫކެމިކަލް ދޭކަމަށް ބަންދު މީހުންނާ

މާއި، އަދި މިއިން ގޮޅިއެއްގައި އެކަކަށްވުރެން ނާތަކުގައި ނިވާކަން ކުޑަކަދާފައި ހުރުމުން މި ފާޚާސްކޮށް ހަފޫޓެއްހާތަަނށް އު

ނިވާ ނުކުރެވި އިންސާނީ ކަރާމަތް ގެއްލޭގޮތަށް ހުރިކަން  ގިނަ މީހުން ބަންދުކޮށްފިނަމަ ާފޚާނާ ބޭނުންކުރާއިރު އައުރަ 

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 އައްސޭރި ޖަލު  1.0.2

އައްސޭރި ޖަލަށް ގެނެވެނީ  ންޤައިދީޤައިދީންކަމާއި، ނީ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑުގެ  ގައި ތިބެމިޖަލު

 0ޖަލުންކަމާއި، މާފުށި ޖަލުގައި ހިންގާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިންކަމާއި، މިޖަލަށް ގެނެއުމަށްފަހު  މާފުށި

މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ޚްލާޤުއަޤައިދީއެއްގެ އުޅުމާއި  އެ މަސް ދުވަހު

 ނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެއެެވ.ކޮމިޝަ އިސްވެރިންކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްމެ ފުރުސަތު ދެވޭކަން ޖަލުގެ 

މިޖަލުގައި ތިބި ގިނަ ޤައިދީންަނީކ  ން ތިބެނީ ޖަލުގެ ޔާޑު ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ދޫކޮށްލާފައިކަމަށާއި،ޤައިދީމިޖަލުގައި 

ކަމަށާއި، މިޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީްޛ ކުރަމުންާދ  ރޯލްއަށް ޝަރުތުހަމަވާ މީހުންހުކުމުގެ އެންމެ ފަުހ މަރުހަލާގަިއ ތިބި ޕެ

 ނަމަ މާފުށިއް ޤައިދީއެއް ކޮށްފިތަކާއި ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެ ގަވާއިދުމުއްދަތުގައި ޖަލުގެ އާންމު އުސޫލުތަކާއި ޖަލުގެ 

ހެން ކުިދްނ އަހަރު ނުފުރޭ ފިރި 03ޖަލަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެޭވނެ ކަމަށާއި، މިޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދާ 

 ފައިެވއެއެވެ.ިލބިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ތިްއބާ ކަމަށް އިކުރެވެންދެން ބަޖަލަށް ބަަދލު އުމުރު ހަމަވެ މާފުށި

 

 މަށް ޚާއްސަކޮށްފައި ހުންނަނީ ގިނަ ޤައިދީންނަށް އެއްފަހަރާ ނިދޭ ގޮތަށް ހުންނަ ބެރެކެސްމިޖަލުގައި ޤައިދީން ނިދު

އްޓިފައި ހުިރ އިދީން ނިދުމަށް ބަންުކ ބެޑު ބަހަން ތިބި އިރު ޤަޤައިދީ 00 މިއިން ކޮންމެ ބެެރކްސްއެއްގައި ތަކެއްކަމާއި،

ރުކޮށްފަިއ އި، ބެރެކްސްތަކުގެ އެތެރޭގައި ބޮތްކާއި، ފަންކާ ހަގައި ގޮދަޑިއަކާއި، ބާލިސް ހުރިކަމާއެނދެއްކަމާއި، ކޮންމެ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 88  
 

ކުރެވިފައެވެ. ގޮޅިތަްށ ފަރުމާކޮށްފައި ހުރީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވައިދައުރުވާ ފާހަގަ  ބެިލބެލުުމން ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން

ގޫވާކަމުގެ ޝަކުވާ ޤައިދީން ހާސްވެ އުނދަ ތޮއްޖެހިންޖެހުމުން އިދީންތަކެއް އެއްތަނެއްގައި އުޅެގިނަ ޤަ، ގޮތަށް ނަމަވެސް

ދެފާޚާނާއާއި  ،ހަދާފައި ހުންނަނީ ކޮންމެ ބެރެކްސް އެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް ބޭރުގައި ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ޖަލުގައި ފާޚާނާ 

 ޔުނިޓެއްގައި ކޮންމެޤައިދީންގެ އަދަދަށް ބަލާއިުރ ) މިހާރު މިޖަލުގައި ތިބި ،ކަމާއި ފެންވަރާ ދެތަން ހިމެނޭ ގޮތަށް 

ހާ ފާޚާނާތައް އަދި ހުރިފާޚާނާތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި ގިނަ ދަތިތައް ހުރިކަމާއި، ( ޤައިދީން ތިބިއިރު 01ޑަކަށް ގާތްގަނ

މިޖަލުގައި ޤައިދީންނަްށ  ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ހުރީ  މަރާމާތު ކުރަންޖެހިފައިކަމާއި، ބައުވެ ހަޑިވެފައިކަން

ކުރާ ކުރުމަށް އެލަވަންސް ވަޒީފާ އަދާވިފައިވާ ބެރެކްސްތަކާއި، ފާޚާނާއާއި މެސްރޫމް އަދި މިސްކިތް ފޮޅާ ސާފުޚާއްޞަކުރެ

ދޮންަނ  0 ކަމާއި، މިތަނުގައިއިވާ ތަނެއް ހުރިޤައިދީން ތިބިކަމާއި، ޤައިީދންެގ އަންނައުނު ދޮވުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފަ

ހަލާކުވެފައި ހުރިަކމާއި، އަނެއް މެޝިނުގެ ހިއްކާ ބައި ހަލާކުވެފައިހުރިކަްނ މެޝިން ހުރިއިރު އޭގެ ތެރެއިން އެއް މެޝިން 

ޤައިދީން ދީފައިވާ މަުޢލޫމާތުްނާނއި ކޮމިޝަނުން ބެލިެބލުމުން ަވނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. ޤައިދީްނނަށް އަންނަުއނު ދޮވުމަްށ 

މީހުންނަށް  ހެއްގައި އެޔުނިޓެއްގަިއ ދިރިއުޅޭދުވަ ކަމަށާއި އެޔުިނޓުގެ ދުވަހެއް ސަތު ދެނީ ކޮންމެ ޔުނިަޓކަށްފުރު

 އިވެއެވެ. ނަކަމަށް ޤައިދީން ފާހަަގކޮށްފައަންނައުނު ދޮވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައި އޮން

 

 ޖަލު  މާފުށި 1.0.01

ިއ އެކި ޔުނިޓްތަކުގަ، ކަމަްށ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާިއރުުހން ބަންދުޮކށްގެން ގެންގުޅޭޔުނިޓްގައި މީ 00ޖަލުގައި  މި

 0ކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުްނ މިޖަލުގެ ޔުނިޓް ޖެހިފައިުހންނަީނ އެކިގޮތަށްހަމަ ކަންތައްތައް

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން މިއީ ދިވެހިޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ އަންހެނުްނ ބޭތިއްބުމަށް ކަމަށާިއ، 

ންާވ ން ބަންދުޮކށްަފއި ތިބީ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ތިން ދަރަޖަ ހިމެނިގެޤައިދީންހެން ޖަލުކަމަށް ވުމުން މިތަނުގައި އަ

ެބލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޔުނިޓުގެ މަތީ ފަންގިފިލާެގ އެއް ވިންގު ޚާއްސަ ގޮތަށްކަން ކޮމިޝަނުން ބެލި 

މީުހން  9ޓްގެ ގޮޅިތަކުގައި އާންމުގޮތެްއގައި ތިބެނީ މި ޔުނި އި ތިބޭ ައންހެން ޤައިދީްނނަށްކަމަށާިއ،ކޮށްފައިވަނީ ރިމާންޑުގަ

ޖަުލ  މައުލޫާމތުންނާއި ޮކމިޝަނުން ެބލިބެލުުމން ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ. މިދިން  މީހުންަކން މުވައްޒަފުން 0ވަތަ ނު

ކި ހަރުކޮށްފަިއ އި ބޮފަންާކ އާ ގޮޅިތަކުގެ އެތެރޭގައި، ފަރުމާކޮށްފައި ހުރިގޮތުްނ ގޮޅިަތކުގައި ވައި ދައުރުނުވާ ކަމާއި

ހުންނަީނ  ކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައިވެސް ފާޚާނާއެއް ހުންނައިރު، މިފާޚާނާގެ ފާރުބުރިހުރިކަން ފާހަގަ

ގެ ދޮރުފަތް ފާޚާނާގައި ުހންނަ މީހާގެ ބޯ ފެްނނަ ކަމަާށއި، މިފާޚާނާ، ށްވާތީކަމަ ފޫޓު އުސްމިނުގައި 1ގާތްގަނޑަކަށް 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 89  
 

ފާޚާނާ ބޭނުންކުރާއިރު އައުރަނިވާ ނުކުރެވި ން ގިނަ މީހުން ބަންދުކޮށްފިނަމަ ން ގޮޅިއެއްގައި އެކަކަށްވުރެމިއި ނުހުންނާތީ

 ބައެއް ގޮޅި ތަކުގައި ބަންކު ބެޑުމި ޔުނިޓުގެ  އިންސާނީ ކަރާމަތް ގެއްލޭގޮތަށް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފެންނަކަމަށް ޤައިދީންަވީނ  އައުރަ މީހަކަށް ފާޚާނާގެ ތެރޭގައި ހުންނަ މީހާގެ ބަހައްޓާފައި ހުރުމުން މަތީ އެނދުގައި އޮންނަ 

އަންެހނުންެގ ޔުނިޓްގައި ބޭނުންކުރުމަްށ ދީަފއި ހުރި ބާލީސް ހުޅުވައިގެން ެބލުމުން، އޭގެ އެތެރޭގަިއ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. 

ވެގެން ދޫކޮށްާލފަިއހުރި އިސްޕަންޖުކަން ބައު ފަދަ ތަކެތީގައި ބޭުނންކޮށް ހުންނަނީ ވެހިކަލް އަދި ގޮނޑިސެޓު

 ފާހަގަުކރެވުނެވެ.އަޅަން ކަމުނުާދ ފެންވަރަށް ހަރުކޮށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި އެ ބާލީސްތައް ހުންނަނީ ބޯ

 ޔުނިޓަކީ އެއްވެްސ ފިރިހެނަކު ވަނުން މަނާ ތަެނއްގެގޮތުގައި އޮތްނަމަވެސް، ގޮީޅގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ އަންހެނުންގެ

 ކޮރިޑޯއަށް ނެރޭ ގަޑީގައިވެސް ބުރުގާ ނަގައިފިނަމަ އިންޒާރުދީ، އަދަބުދޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިެވއެވެ.

 

 ނަންބަރު ޔުނިޓުކަމާއި، 1އަދި  0، 9މީހުން ބޭތިްއބުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ގިންތީގެ މިްނގަނޑު މަތި ސަލާމަތީ މިޖަލުގެ

 ތިބިމީހުްނ ތިބިަކން ރިމާންޑު ބަންދަށް ބަންދުކޮްށަފއި، ދަކަށް ޤައިދީްނނާއިމިޔުނިޓްތަކުގެ ގޮޅިތަކުގައި ިގނަ އަދަ

މީހުްނ  1މީހުންގެ ޖާގައިގެ ގޮޅިތަކެއް ނަމަވެސް ގިނަ ގޮޅިތަކުގައި  9ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޔުނިޓްތަކުގެ ގޮޅިތަކަކީ 

މުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާުތްނ މީހުން ބަންދުކޮށްގެްނ ގެންގުޅޭކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލު 1ނުވަތަ 

ކަމާއި، ިމ ފޫޓެއްހާ އުސްމިން ުހްނނަ ފާރަކުން 0ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޔުނިޓުތަކުގައި ފާޚާނާ ވަކިކޮށްފައި ހުްނނަނީ 

 ން ފާރުތަކުގައި ތަފާތު އެއްޗެތި ގޮތުއިމާރާތްތަކުގެ ސާފްތާހިރުކަން ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެ ނާތަކާއިޔުނިޓްގެ ފާޚާ

ފައިވާއިރު ފާޚާނާތަށް ހަޑިވެ ކަޅުވެފައިވާކަމާއި، ފާޚާނާތަށީގައި ދަބަރު ޖަހާފައިހުރިަކްނ ލިޔެ ކުރަހާ ހަދާ

 ީމހުންގައި ތިބޭ  1އަިދ  0 ތެރެއިން ޔުނިޓް ބަންދުކޮްށފައިތިބޭ ީމުހންގެ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޔުނިްޓތަކުގައިފާ

ދީފައިވާ މައުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަންއިން ރަތު ކުރުމަށް ނުނެރޭކަމަށް ބަންދުގައި ތިބިމީހުން ވެސް ވަރަކަށް ހިނގާ ކަސްއެއް

މުވައްޒަފުންެގ  ރެވޭ ސަބަބަކީޔުނިޓުގައި ތިބި މީހުން ހިނގާ ކަސްރަތަށް ނުނެ 9މި  ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީަފއިވެއެވެ.ބަލަހަްއޓަން ދަތިާވީތކަމަށް  ތީ ކަންތައްތައްހުންނަޮގތުން ސަލާމަ ދަތިކަން

 

 

 ވައިދައުރުވާތަން އެއް ފާރުގައި ހުރި  މިގޮތަށް ދިމާވަނީ ގޮޅިތަކުގެ ވައި ދައުރުވުން ކުޑަކަމާއި، ގެ ގޮޅިތަކުގައި 0ޔުނިޓް 

ކަން ގޮޅިއެއްގައިވެސް ހޫނުގަދަ އަދި ހުރިހާ ވެއެވެ.ފިލާޖަހަިއފައި ހުރުމުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިދުކޮށް، ބަން



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 90  
 

ކުރާ ފާޚާނާ ސާފު މިުޔނިޓަށްއަދި  ރަފިފަދަ ދިރޭތަކެތި ވަންނަކަމާއި،މި ގޮޅިތަކަށް މަދިރިއާއި ކުފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ޤައިދީންގެ ފަރާުތްނ  ވާކަމުގެ ޝަކުވާ ށްސާުފތާހިރުކަން ދަ ގެފާޚާނާ ތަކެތި ނުިލބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވުމުން

 . ލިބިފައިވެއެވެ

ުޑގެ ޤައިދީންކަމާއި، މިތަނުގައި ޤައިދީން ނަމާދުކުރުމަްށ ގައި ތިބެނީ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ދަށް މިންގަނ 1ޔުނިޓް 

 ގޮޅި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު ކޮންމެ  2މިތަނުގައި ، މެސްރޫމެއް ހުރިކަމާއިމިސްކިތަކާއި، ކައިބޮއި ހެދުމަށް 

ކޮންެމ މީހުން ތިބޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ. ޤައިދީން ނިދުމަށް ބަންކު ބެޑު ހުންނައިރު،  01ގޮޅިއެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 

ޤައިދީއަކަށް އެނދަކާއި، ގޮދަޑިއަކާއި، ބާލީހެއް ހުންނަކަމާއި، ަޤއިދީންގެ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ކޮްނމެ ޤައިދީއަކަށް ކަބަޑެއް 

އަށް  2:11ން ފެށިގެްނ ރޭގަނޑު  1:01މިޔުނިޓްގައި ޤައިދީން ތިބެީނ ހެނދުނު ކުރެވިފައިވެއެވެ. ހުރިކަން ފާހަގަ

ދޫކޮށްލާފައިކަމާއި، ޔާޑު ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުޅިވަރު ކުޅޭވޭ ގޮތަށް ހުރިކަން  ށްޔުނިޓުގެ ޔާޑު ސަރަހައްދަ

ކުރުމަށާއި އަމިއްލައަށްކަމަށާިއ، ގޮޅި ސާފު ކޮށް ބަލަހައްަޓނީ ޤައިދީންމިޔުނިޓުގެ ގޮޅިތަށް ސާފުފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ޤައިދީންނަށް ލިބޭކަމަށް ޤައިދީްނ މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.  ކުނޑި އްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިގެ ދޮންނަދޮވެހެދުމަށް ޖޯޑެފާޚާނާ 

ޮކމިޝަނުން ެބލިބެލުުމން  ފައިވާކަންޖެހިާނގައި ބޮޑެތި މަރާމާތުތަކެްއ ކުރަން މިޔުނިޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ ފާޚާ

 ފާހަގަކުރެވިފައިއެވެ. 

 91ވަނަ ވިންގުގައި  9ޤައިދީން ތިބިކަމާއި،  19ކަމާއި، ފުރަތަމަ ވިންގުގައި ވިންގު 9ގައި ހުންނަނީ  0ޔުނިޓް 

މީހުން ތިބި އިރު މި   01ލޮކަރު ހުރިކަމާއި، އާންމު ގޮތެއްގައި ގޮޅިއެއްގައި  0މީހަކަށް  9ޤައިދީން ތިބިކަމާއި، ކޮންމެ 

ފާޚާނާކަމާއި، މިޔުނިޓުގެ ބޯފެން އިސްކުރު ހުންނަނީ ފާޚާނާ އެތެރޭގައިކަމާއި، ބޯފެްނ  9އެންމެން ބޭނުންކުރުމަށް ހުރީ 

ހުންނަީނ  ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިޔުނިޓުރަނގަޅުނޫންކަމާއި، މިފެން ބުިއމުން  ބަނޑަށް އުނދަގޫވާކަމަްށ ޤައިދީން ފާހަގަ

ކަން ކޮމިޝަުންނ ށްޖެހުމާހަމައަށް ޤައިދީންނަށް ޔާޑަށް ނުކުމެވޭ ގޮތަ 2އިން ފެށިގެްނ ރޭގަނޑު  1:01 ހެނދުނު

 ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. 

 

ގޮޅި  1މީހުންގެ ޖާގައިގެ  01ގައި ތިބެނީ ސަލާަމތީ މިންގަނޑުން ދަށް ޤައިީދްނކަމާއި، މިޔުނިޓުގައި  1ޔުނިޓް 

ޓުގެ ގޮޅިތަުކގައި ގުދުރަތީވައި ދައުރުވާނެ ގޮތެއް ނެތްކަމާއި، މިޔުނިޓުގަިއ ގިނައިން ިތބެނީ ަޖލު ހުރިކަމާއި، މިޔުނި

މް ދޮވުމަްށ ފޯއަންަނއުނާއި ޔުނިގެ ގޮޅިތަކާއި ފަހަުރ ޤައިދީންޤައިދީންކަމާއި، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްވަޒީފާގައި އުޅޭ 

 ދީން މަޢުލޫމާތުދީަފއިވެއެވެ. ޤައި ދޮންނަ ކުނޑިއެއްބައި  ޖޯޑެއްގެ ދެބައިކުޅަ
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ިމ ގޮޅިތައް ބެިލބެލުމުްނ،  ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި،ގޮޅީގެ ބްލޮކެްއ  0ގައި އެކަހެރި ކުުރމަށް  3ޔުނިޓް 

ދަކަްށ މިގޮތުން ގިނަ އަދަފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި، ވެފައިވާކަްނވާކަން  ދުވަސްތަކެއްމިތަނުގައި މީހަކު ބަންދުޮކށްފަިއނުވާތާ 

 01ހާއި ދުވަ 1ނީ ން ލަޤައިދީއާންމުކޮށް  މި ގޮޅިތަކަށްނަޖިހާއި މަކުނުވާ އަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  މީދަލުގެ

ދޮރު ލެއްޕުމުން  . މި ގޮޅިތަކުގެމާތު ލިބިފައިވެއެވެމަޢުލޫޤައިދީންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް  ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށްކަމަށް

އަދި އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ހުންނަނީ އަނދިރިކޮށްކަމާއި، ވައި ދައުރުވާނެ  ރެގޮޅިތަކުގެ އެތެ

 ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ތަެނއް ނޫންކަން އެކަށީގެންވާ މިތަނަކީ އިންސާނުން ބަްނދުކޮށްެގން ގެންގުޅުމަށް 

ތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިކަމާއި،  ގެޖެހުމާހަމައަށް ޔުނިޓް 2ން ރޭގަނޑު ކު 1ޤައިދީން ތިބެނީ ފަތިހު  ގައި  3ޔުނިޓް 

ޒިޔާރަތް ކުރި ކޮމިޝަނުން  ،ހުރިކަމާއި ގޮޅި  1މީހުންގެ ޖާގައިގެ  01އަކާއި، މިސްކިތަކާއި، މެސް ހޯލްމިތަނުގައި 

ލުމަްށ އެއްވެސް ކެމެރާއެއް ބެ ކަންތައްތައްތިބިކަމާިއ، މިޔުނިޓްގެ ބަންދުކޮށްފައި މީހުން  10ވަގުތު މިޔުނިޓުގައި 

ގޮޅިތައް ކަމާއި، ދައުރުވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްގޮޅިތަކުގައި ވައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ފައިހަރުކުރެވި

ހުރިކަމާއި، ގޮތަށްކަމާއި، ގޮޅިތަކުގައި ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި އެކަށީގެންާވ އަލިކަން  ނަފަރުމާ ކޮށްފައިވަނީ އަވި ނުވަން 

ހުރީ  ފަންކާ ހުރިކަމާިއ، ފަންކާގެ ސްވިޗު 9މިޮގތުން ކޮންެމ ގޮޅިއެއްގައި ، ފަންކާ ހަރުކުރެވިފަިއ ހުންނަކަމާއިގޮޅިތަކުގައި 

ރަށް ހޫނުކަމާއި، ޔުނިުޓގެ މެއިން އެގްޒޯސްޓް ތަކުގައި ގޮޅިތައް ވަގައި ކަމާއި، މެންދުރުގެ ވަގުތުގޮޅީގެ އެތެރޭ

 ޔުނިޓް ތެެރ ވަރަށް އުދާސްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.، ންހަލާކުވެފައިހުރުމު

ހުރީ ތަޅުލެވޭ ގޮތަށްކަމާއި، ގޮޅިތައް ސާފުތާހިރުކޮށް  މި ޔުނިޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ ފާޚާނާގައި ޝަވަރު ހުރިކަމާއި، ފާޚާނާ

ގޮޅިއަކަށް އާންމުގޮތެއްގައި ދެނީ  ބަލަހައްޓަނީ ޤައިދީންކަމާިއ، ގޮޅިތައް ސާފުކުރުމަށާއި އަންނައުނު ދޮވުމަށް ހަފްތާއަކަށް

މިޔުނިޓުގައި ދިރޭތަކެތީގެ އުނދަގޫ  ޤައިދީން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި ދޮންނަ ކުނޑި އެއްބައި  ދެބައިކުޅަ  ޖޯޑެއްގެ

ކުޑަކަމާއި، ގޮޅިތަކުގައި ބަންކު ބެޑް ބަހައްޓައި، ކޮންމެ ޤައިދީއަކު ބޭނުން ކުރުމަށް ކުޑަ ކަބަޑެއް ހުރިކަން 

 ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ފާ

މިންގަނޑުގެ ޤައިދީންކަމާއި، މި ޔުނިޓަކީ މިޖަލުގެ އެންމެ ގިނަ ގައި ތިބެނީ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ މެދު  2މިޖަލުގެ ޔުނިޓް 

ކޮންމެ ވިންގެއްވަނީ ދެ ބަޔަކަްށ  ވިންގު ހުންނައިރު، 1ކުރެވިފައެވެ. މިޔުނިޓުގައި ން ތިބޭ ޔުިނޓުކަން ވަނީ ފާހަގަޤައިދީ

ބްލޮކެއް ހުންނަކަމާިއ، މިޔުނިޓުގައި ތިބޭ ޤައިީދން ިތބެނީ ބްލޮްކތަކުގެ ކޮރިޑޯ  B ބްލޮކާއި  Aމިގޮތުން  ،ކޮށްފައިކަމާއިބައި

އަށް ދޫކޮށްލާފައިަކން ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިޔުނިޓުގެ ކޮންމެ ބްލޮކެއްގައި ކެއުަމްށ  2ްނ ރޭގަނޑު  3ތެރެއަށް ހެނުދނު 

  ކުރެވިފަިއވެއެވެ.ނެއް ހުރިކަން ފާހަގަދުކުރުމަށް ތަމެސްރޫމަކާއި އަދި ނަމާ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 92  
 

ޔުނިޓް ބޭުނންކުރަމުންދަީނ  9 ކަމާއި މި' ނިޓްއަކީ 'ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔު 00އަދި  01މިޖަލުގެ ޔުނިޓް 

. މިޔުނިޓުގައި ހުން ބަންދުކުރުމަށްަކމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދިފައިވެއެވެމީ މަޤާމުތައް ފުރާފައިތިބިދަޢުލަތުގެ މަތީ 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، ކޮޓަރިތަކުގައި ކަން  ކޮޓަރިއެއްއެކު  ޅިތައް ހަދާފައި ހުންނަނީ އެޭޓޗުކޮށްފައި ހުންނަ ފާޚާނައަކާއިގޮ

 ހުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ކޮޓަރިތަަކށް  އެކަކުހާ، ކަބަޑު ހުރިަކން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮޅިތަކަކީ އެނދާއި، ބާލީ 

ހުންަނނީ އޭސީކޮށް ރަނގަޅު ތަނަވަސްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކޮޓަރިތަށް އެކަކު ހުރުމަށް ވާއިރު ޖާގައިގެ ގޮތުން 

ފެންވަރަކަށް ހަދާފައިކަން ފާހަަގކުރެވިފައިވާއިރު، މިތަނުގެ ތެރޭގައި ކެމަރާ ހަރުކޮށްފައި ހުރިކަންވެސް ކޮމިޝަނުްނ 

ކުމެވޭ ގޮތަށް ދޫކޮށްލާފައިަކްނ ޔާޑަށް ނުވެއެވެ. މިޔުނިޓްތަކުގައި ތިބޭ މީުހން ތިބެނީ ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކޮށްފައި

ބޭނުންތަަކށް މާލެ  ޔުނިޓްގައި ތިބި މީުހން ެއކި 9ކުރި އިރު، މި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަުނން ޒިޔާރަތް 

  ގެނެސްފައިވާކަމަށް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ގަންަނ  ،ސައިޒު ބެލޭނޭ ގޮތެްއ ނޯންނަކަމާއި ލުގެ ކެންޓީނުން އަްނނައުނު ގަންނަން މަޖުބޫރުެވފައި، ެއތަކެތީގެޖަމި 

 ޗެތި ގަންނަން ޖެހެނީ ގަންނަން ބޭނުންވާ ެއތި އެއްންނަކަމާއި، ލުކުރެވޭ އުސޫލެއްވެސް ނޯއަންނައުނު ހެޔޮވަރުނުވާނަމަ ބަދަ

 ިދން  ކަނޑާ ގޮތައްކަމަށް ޤައިދީން ފައިސާ އެކައުންޓުން ޤައިދީގެ އަމިއްލަ  ،އޯޑަރުކޮށް ގެންނުފެނި ވިޔަފާރި ލިސްޓު ބަލައި

ލިބޭ ތަކެތީގެ އަގު  ންމަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަުނން ެބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ވިޔަފާރި ލިސްޓުގައި ގަންނަ

ރީގެ އެއްފަަހރު ކަމަށް ޤައިދީން މަޢުލޫމާތުީދފައިވާއިރު، ވިޔަފާބޮޑުކަމާއި އަދި ގަތުމަށް އެދޭަތކެތި ލިބެނީ ހަްފތާއަކު 

 ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ބެިލބެލުމުން ޝަނުންބޮޑުކަން ކޮމިއާންމު އަގަށްވުރެން ލިސްޓުގައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ އަގު 

 އަދި  ނިޓުގައި ބަންދުކުރެވޭކަމާއި،އްގެ ޔުމިޖަލުގެ ޔުނިޓްތައް ފުރުމުން ކޮންމެ ގިންތިއެއްގެ މީހަކުވެސް އެހެން ގިންތިއެ

ކަނަޑއެޅިފައިވާ އިނާޔަތްތަކާއި ޔުނިޓަކަށް ދުކުރާ ކުމަށް ބެލުމުގެ ަބދަލުގައި އެމީަހކު ބަންއިނާޔަތްތައް ލިބެނީ އެީމހެއްގެ ޙު

ޕެރޯލް އާއި  ންބައެއް ޔުނިޓްތަކަށް ލުމު މިގޮތުން ގުޅުވައިގެންކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ދުމަތްތަކާއިޚި

 ކެންސަލްވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ރީހެބިލިޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުން

ްނކުރާ ފެން އިސްކުރުން ބުއިމަށް ބޭނު ޔުނިޓަކުން ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން 0މިޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރިދުވަހު މިޖަލުގެ 

ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން ޔުނިްޓ  0ންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އަށް ފޮނުވާ ޓެސްޓް ހެދުމުން މި ޕަލް ނަގައި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެސާމް

ބުއިމަށް  ،ގެ މިންގަނޑަށް ވުރެންދަށް މިންގަނޑެއްގައި ހުރި W.H.Oގައި ބަންދުމީހުން ބުއިމަށް ޭބނުންކުރާ ބޯފެނަކީ  1

ވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި ޔުނިުޓްނ ވިފައިފާހަގަކުރެކޮމިޝަނަްށ ބޭނުންކުރުމަށް ރައްކާތެރިނޫްނ ފެނެއް ކަމަށް 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 93  
 

ނޫންކަން މިނިސްޓަރުގެ ސަމާލުކަމަށް  ބަންދުމީހުްނނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންާދ ފެނަކީ ބަންދުމީހުން ބުއިމަށް ރައްކާތެރި ފެން

 ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ގެނެސްފަިއވާނެއެވެ. 

 

 

 

 ހުށަހެޅުން 

ަވނަ މާްއދާގައި، ޤައިދީން  00ކާއި ޕެރޯްލގެ ޤާނޫނު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަ 9100/01ޤާނޫނު ަނންބަރު  .0

ބައިތިއްބާ ަތންތަނާއި މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން މިޤާޫނނުގެ ަދށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަށް 

ހުންނަންވާނެކަަމށް ބަޔާންކޮށްަފއިވީނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ިމ ގަވާއިދު ހަދާފައިނެތުމުްނ މި މިންގަނުޑ 

 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި  0ހިއްސާކުރާތާ،  ޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ މޯލް މި ރިޕޯޓް ކަނޑައެޅިފައިނުވާތީ، 

 ލަވާލައި ގެޒެޓްކުރުންއެކުގަވާއިދު  މަންޑޭލާ ރޫލްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

 

ރޫލްސްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ  އަދި މަންޑޭލާ، ޖަލުތަކުގެ ގޮޅިތަކުގައި އެތަުނގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ އިތުރުން .9

މީހުން ނުވަތަ ޑޯމިޓަރީއެއްގައި ނަމަ އެތަނުގައި އެނދު ބަހައްޓާފައިވާ  9މިންގަނޑު ކަމަށްވާ ގޮޅިއެއްގައި 

އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އެތަނުގަިއ މީހުން ނިދުމަށް މަޖުބޫރު ނުުކރުމާއި، އެތަންތަނުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ އަދަދު 

ޙިއްޞާކުރާތާ  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ  މި ރިޕޯޓް ކައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް މަދުކުރުމަށްޓަ

އެކުލަވައިލައި، ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތަކުގެ ޖަލު އަމުރެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް  މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  3

 ގެޒެޓްކުރުން.

 

ޤައިދީން ރޭގަނޑު ނިދާ  ،މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 3ޙިއްޞާކުރާތާ  ވިސްއާ ޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރމި ރިޕޯޓް މޯލް  .0

ގަޑި ޖެހުމުން އަލިކަން ފަނޑުކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ޖަލުގެ ހުރިހާ ގޮޅިއެއްގެ އެތެރެއަށް ރަނގަޅަށް އަލިވާނެގޮތަްށ 

 ން.ވާނެ ނިާޒމެއް ހަމަޖެއްސުހުރި ފާޚާނާތަކަށް ބޮކީގެ އަލި ބޮކި ހަރުކޮށް، ގޮޅިތަކުގައި

ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކުރާ މީހުންގެތެރެއިން އާއްމުންނާއި، ދައުލަުތގެ އިސް މަޤާމުތައް ފުރާފައިތިބި މީހުންނާއި  .1

ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާ މެދު އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި މިހާރު ޖަލުތަކުގައި ގެންގުޅެމުންދާ ބޮޑެިތ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 94  
 

ޚިލާފަށް ގެންގުޅެމުންދާ  ނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާތަފާތު ކުރުންތަކަކީ މަންޑޭާލ ރޫލްސްގައި ކަ

 01ޙިއްޞާކުރާތާ  ޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ މި ރިޕޯޓް މޯލް ތަފާތުކުރުންތަކެއް ކަމުގައި ާވތީ، 

ގައި އެފަދަ ބޮޑެތި ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުމަށްފަހު އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމު ދުވަހުގެތެރޭގައި 

 .ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން  ގައި ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައި އެންމެންގެ މެދު 

 

 

 

 ބަންދުކޮށްފައި ުހންނަ އިރު ތިމާ މީހާގެ ސާފުތާހިރުކަން 1.1

 މާލެ ޖަލު 1.1.0

ބުރުހަކާއި، ސައިބޯނި ބުރިއެއްކަން  ޖަލުގައި ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން ގައިން ތާހިރުވުމަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ދަތްއުނގުޅާމި 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ޤައިދީންާނިއ ދުމީހުްނނާއި، މުވައްޒަފުންެގ ފަރާތުން ލިުބނު މަޢުލޫމާުތން ފާހަގަބަން

ބޯޮކށުމުެގ ިނޔަފަތިކެޑުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ހަްފތާއަކު އެއްދުވަހު ގޮޅިން ބޭރަްށނެރޭކަމަށާއި، ، ބަންދުމީހުްނ ތުނބުޅިކޮށުމާއި

ކޮމިޝަނަށް ބަންދުމީހުންނާއި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު  ކަހަލަ ގޮތަކަށްކަމަށް މަހުން އެއްފަހަރު 0ރުސަތު ދެނީ ކޮންމެ ފު

ދީފައިވެއެވެ. ޤައިދީން ބޯކޮށުމާއި ތުނބުޅި ހެދުމަށް ބޭނުންކުރަނީ ހުރިހާ އެންމެން ބޭނުން ކުރާ އެއް ޓްރިމަރުކަމަށާއި އަދި 

ށް ގައިދީން މަޢުލޫމާުތ ދީފައިވާއިރު މިތަކެތީގެ ސާފްާތހިރުކަން ކުޑަކަމަށް ބަންދުމީހުްނ ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫާމުތ ކަތުރު ކަމަ

 ދީފައިވެއެވެ. 

ޕޫފަަދ ތުްނ ވިޔަފާރިކޮށްގެްނ ލޯޝަން، ޝޭމްަކމަށާއި، އެގޮ ތާހިރުވުމަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި ެޖހެނީ ގަްނނަންޤައިދީން ސާފު

ކަަމށް ަބންދުމީހުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ަފރާތުން މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ގަންނަ ލިޭބ  ތަކެތި ގަންަނން ލިބޭ

ޖަމާކޮށްދީފައި ނުހުންނަކަމަށާިއ  ދު މީހުންނަްށ އާއިލާ ތަކުން ފައިސާތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުކަމަށާއި ހުރިހާ ޤައިދީންނާއި ބަން

ޤައިދީ ރާ ބަޔަކަށް ނުވާތީ މިތަކެތި ގިނަފަހަރަށް ޤައިދީން ގަނެ އެއްއަދި ގިނަ މީހުންނަކީ ޖަލުގެ ވަޒީފާ އަދާ ކު

ނު ޮކމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެެވ. މީގެ އިތުރުން ގެއިން އެއްެވސް ވަރަކަށް އަންނައުދީއުޅޭކަމަށް  އަނެއްޤައިދީއަށް

ހުންނާއި ޤައިީދން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އުމުގެ ހުއްދަ ޮއތްަކމަށް ބަންދުމީ ނުގެނެވޭ ކަމަށާއި ކުރިން ައްނނައުނު ގެނަ

ވެދާނެކަމަށް ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުްނ  އަހަރު  0ތާ ގާތްގަނޑަކަށް ނަމަވެސް މިގޮތަށް މިހާރު ގެއިން އަންނައުނު ނުގަނެވޭ

ން އެްއ ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫާމތު ދީފައިެވއެވެ. އަންނައުނު ގެއިްނ ގެަނއުން މަނާކޮށްފައި ވުމުގެ ަސބަބުން ޤައިދީ
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މިގޮތުން ވިޔަފާިރ  އުޅެންެޖހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެެއވެ. އް ވަންދެންއަންނައުނެއް ލައިގެްނ ގިނަ ދުވަސްތަކެ

މީހުންނާއި ބިދޭސީންަންށ  އުސޫލުން ތަކެތި ގަތުމުގެ ތަނަވަސްކަން ނެތްމީހުންނާއި އާއިލާގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ނުލިބޭ

 ނުލިބޭކަން ކޮމިޝަަނށް ވަނީ ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.   ތަކެތި  ތާހިރުވުމަށް ބޭނުންވާސާފު

 

އެގޮތުން އެތަނުެގ  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ތާހިރުކަން ކުޑަކަން ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާތަނުގެ ސާފު އަދި އެނެކްސްގެ

ވެފައިވާކަްނ އުވެ ވަރަށް ޮބޑަށް ހަލާކުރާތް ބައިމާ، ބޯވެ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ހިރަފުސްސާފުގ ސީލިން

 އެއްފާޚާނާއެއް  ބަްނދުމީހުންގެ ގޮޅިތަކުގައި ހުރި ފާޚާނާތައް ގިނަ ދުވަސްވުމުންނާއި ިގނަމީހުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި

 ފާހާަގކުރެވިފައިއެވެ. ރަށްބޮޑާށް ހަޑިވެފައިކަން ބޭނުން ކުރަންޖެހިފައިާވތީ  ވަނީ ވަ

 

 ހުށަހެޅުން 

މަކުނު ފިލުވުމަްށ ، މަކުނު ިގނަވެަފއިވާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާތީާއއިރިމަތިވެފައިވާ ތައްނެކްސްގައި ކުމާލެ ޖަލުގެ އެ .0

ދަތިވަނީ އެތަނުގައި މީުހން ބައިތިއްބައިގެން އެކަން ނުކުެރވޭނެތީކަމުގައާއި އަދި ކޮމިޝަނުން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް 

މަކުނުގެ ސަބަބުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އަދި ތައް ންކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރުގައި އެތަނުގައި ހުސް ޖާގަ އޮތްކަ

މަކުނު ފިލުުވން ންދާތީ މާލެ ަޖލާމެދު ަވކިގޮތެއް ނިންމަންެދންވެސް، ޖަުލން ތައްޤައިދީންނަށް ހަމުެގ މައްސަލަތަްއ ދިމާވަމު

 9އްޞާކުރާތާ ޙި  ޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ މި ރިޕޯޓް މޯލް އަވަސްކުރަންޖެހިފައިވާ ކަން ފާހަގަކޮށް، 

އެނެކްސްގައި ތިބި ޤައިދީން ވަުގތީ ގޮތުން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ބަދަލުކޮށް، ާމލެ ޖަލުެގ  މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި

ފަރާތަާކ ގުޅިގެން އެތަނުްނ  ނިދަން ޭބނުންކުރާ ތަކެތި ނައްތާލައި، ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރާމިހާރު އެނެކްސްގައި 

ހެްނ ސޫފާސޫފި ފިލުވައި، އެކަމަށް ބޭނުންކުާރ ކެމިކަލްގެ އަސަރު ކެނޑުމުން އެތަނަށް މީހުްނ އަލުްނ މަކުނާއި އެހެނިތައް

 ބަދަލުކުރުން.

 

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  މާލެ 1.1.9

 ،ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުކުާރ މީހުން ބަންދަްށ ގެނެއުމާއިއެުކ ތުވާލި، ދަތްއުނގުޅާ ބުރުހާިއ ބޭސް އަދި ސައިބޯނި މި

 91ފައިވެއެވެ. މިތަނަކީ ވުމަށްޓަކައި ހަވާލުކުާރކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދުީމހުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ިލބި ތާހިރުސާފު

ގަޑިއިރަށް ބަންދު ކުރާތަނަކަށް ވުމުން އިތުރަށް ބަންދުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ދޫނިދޫއަްށ ބަދަލުކުރާކަމަށް ތަނުގެ 
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 0ބާލީހާއި،  0ކޮންމެ ބަންދުމީހަަކށްމެ . މި ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން، މުއައްޒަފުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ

 ބަންދުމީހުްނނަށް ިދނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ، ބުރުހާއި ދީފައިވާއިރު 0ދަތް އުނގުޅާ ބޭސް ފުޅިއާއި،  0ސައިބޯންޏާއި، 

  ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ.ކުނާ އެއްވެސް ބަންދުމީހަކަށް ދީފައިނުވާަކން ކޮމިޝަނަށް  ތަކެތީގެ ލިސްޓުގައިވާ

 

 އަހުލުވެރި މަރުކަޒު ތިލަފުށި 1.1.0

ފައިތިބި ޤައިދީންކަމަށްވާއިރު، މަރުކަޒަކުގައި ތިބެނީ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީމި 

އި ބަންދު މީހުންގެ ފަރާުތްނ މުވައްޒަފުންނާދޭކަމަށް  ސްތާހިރުވުމަށް، މިަޖލުގައި ދަތްއުނގުޅާ ބުރުހާއި، ބޭ އިދީން ސާފުޤަ

، ޗެއް ނުގެނެވޭކަމަށާއިއެއްގެއިން އެއްވެސް ތަނުގައި ތިބޭ ޤާިއދީންނަށް ކުރެިވފައިވެއެވެ. މިލިބުނު މަޢުލޫާމތުން ފާހަގަ

އެވެ. މައުލޫމާތު ދީފައިވެ ޤައިީދން ވިޔަފާރި އުސޫލުްނ ގަންނަްށ ޖެހޭކަމަށް ތަެކތިތާހިރުވުމަްށ ޭބނުންވާ އަންނައުނާއި ސާފު

ކުރުމަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަޖެހިފައިވާ ބެރެކްސް ފޮޅާ ސާފުޤައިދީން ބޭނުންކުރާ ފާޚާނާ، މެސްރޫމް އަދި ނިދުމަށް ހަ

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މިމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭކަމަްށ ބޭކަމަށާއި އެތަންަތން ފޮޅާ ސާފުޤައިދީން ތި

 ން މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވެއެވެ. މުވައްޒަފުންނާއި ޤައިދީންގެ ފަާރތު

ައްށ ނާފާޚާ މުވައްޒަފުްނ ބޭނުންކުރާކަމަށާއި، ގައި ފެނުގެ ޕްރެޝަރު ވަރަށް ދަށް ތަކު ނާފާޚާ ބޭުނން ކުރާޤައިދީން 

ފެން ނާއިން ފާޚާއިދީންނަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވަގުތު ޤަ އަޅާ  އަލުން ހުސްވެގެން ފެން ގުޅާފައި ހުންނަ ފެން ތާންގީ

ކުރިން ފެންމޯޓަުރ  ޖެހޭކަމަާށއި، ތިބެން މިނިޓްވަރަކަށް  11އިދީންނަށް ފެން ނުިލބި މިފަދަ ހާލަތުގަިއ ޤަ ލިބޭކަމަށާިއ،ނު

ގުޅާފައި ހުރި މޯޓަރު  ފާޚާާނތަކަށް ބަހައްޓައިގެން ގައިީދންނަށް ެފން ނަގަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ގައިދީން ބޭނުންކުރާ 

ގައިދީން އަިމއްލައަށް ފެން ހޮޅި ޑައިރެކްޓް ލައިން އަށް ގުޅައިގެްނ  ގިނަދުވަސްވާތީ، އެއްޗެއް ނުލިބި  ހަލާކުވެ، އައު

 އިާވކަމަށް ޤައިދީން މަޢުލޫމާތުދީފައިެވއެވެ.އަހަރު ވެފަ 0ތާ ބޭނުން ކުރާ

 ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.1.1

މުންދަނީ ދަތް އުނގުޅާ ބުރުހާއި، ދަތްއުނގުާޅ ތާހިރުވުމަށް ފޯރުކޮށްދެސާފުސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކުރާ މީހުން  ދެމި 

ބޭހާއި، ތުވާލި އަދި ސައިބޯިނކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ބަންުދމީހުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މިތަކެތީގެ 

ންނާިއ އިތުރުން މިޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކުރާ މީހުންަނށް ެގއިން ބޭނުންވާ ތަކެތި ގެނެވޭަކމަށް މުވައްޒަފު

ބަންދުމީހުން ކޮމިަޝނަށް މަޢުޫލމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އެއްދުވަހު ބަންުދގައިތިބޭ މީހުން ުތނުބިޅ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 97  
 

މަތިމަސްކޮށުމާއި ބޯކޮށުމަށް ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރޭކަމަށާއި އަދި ޓްރިމަރަކާއި ކަތުރު ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި 

 ތުން މަޢުލޫާމތު ދީފައިވެއެވެ. ބަންދުމީހުންގެ ފަރާ 

 

 މާލެ ޖަލުހުޅު 1.1.1

 ޅާ ބުރުހާއި، ދަްތ އުނގުޅާ ބޭސްކަމާއި،ތާހިރުވުމަްށ ފޯރުކޮށްެދނީ ދަތް އުނގުސާފުއިރު، ޤައިދީްނނަށް މި ޖަލަށް ގެްނނަ

ށްވެސް އެޤައިދީއެއް އަކަސެކިއުރިޓީ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު ދަްށ ސެކިއުރިޓީގެ ޖަލަކަށްވުމުން ޮކންމެ ޤައިދީ  މި ޖަލަކީއަދި 

ޖަލުގައި  ފައިވެއެވެ. މިނާއި މުވައްޒަފުން މަޢޫލޫމާތު ދީ ޤައިީދން  ކަންގަންނަށް ިލބޭ ބޭނުންވާ ތަެކތި ވިޔަފާރި އުސޫލުން

ހި ދޮވެ ހިއްކުމުގެ އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެއްޗެ ޤައިދީން އަންނައުނު ދޮވުަމށް ދޮންނަ މެޝިން ުހންނަކަމާއި،

 ފައިވެއެވެ. ކުރެވިންނަށް އޮންނަަކން ފާހަގަޤައިދީ ފުރުސަތު

 

ާތހިރުވުމަށް ދެނީ ދަތް އުނގުޅާ ބޭހާއި، ބުުރހާއި ތުވާއްޔެއް ކަމަށް ސާފުމިޖަލުގައި ތިބޭ ބަންދުމީުހން )ިބދޭސީން( ނަށް 

 01ދެނީ ކޮންމެ ދަތް އުނގުޅުމަށްދޭ ބޭްސފުޅި  ިލބިފައިެވއެވެ.ބަންދުމީހުްނނާއި މުވައްޒަފުންެގ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު 

ހަފްތާއަކު ފޯރުކޮށްދެީނ އެއް ޭބސް ފުޅިކަމަށް ބަންދުމީުހންނާިއ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުްނ  ،މީހަކަށް ބޭސްފުޅިއެއްކަމަށާއި

މީހުންނަށް ނުފުދޭކަމަާށިއ  01ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ފޯރުކޮށްޭދ ދަތް އުނގުޅާ ޭބހުން ލިބުނު މަުޢލޫމާތުން ާފހަގަ

ސް އޮފިސަރުންގެ ގާތުން އެދުމުންވެސް އިތުރަްށ ދަތް އުނގުޅާ ބޭސް ފޯރުކޮށް ނުދޭކަމުގެ ޝަކުވާ އެހެންނަމަވެ

  ކޮްށފައިވެއެވެ.ބަންދުމީހުން 

ދޮންނަން ޖެހެނީ ގޮޅިތެރޭގައި ކަމަށާއި އަދި އެތަކެތި ހިއްކަން   ބަންދުގައި ތިޭބ މީހުން އެއްޗެހި އިތުރުން،މީގެ

ޢަމަލުކުރަންޖެހުމުްނ  އެވެ. މިގޮތަށްއިވެފާހަގަކުރެވިފަ ން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އިކައަޅަންޖެހެނީވެސް ގޮޅި ތެރޭގަ

 އެވެ.   އިވެފާހަގަކުރެވިފަ ކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެުލމުންބޮޑުވެފައިވާ ކަން އިތުރަށްހާސްމިގޮޅީގެ 

ންނަށް ވަކިްނ ގޮޅިއަކާއި، ސިނގިރޭޓް އެއީ ސިނގިރޭޓް ބޯމީހުގޮޅި ހުންނަކަމަށާއި،  9ކުރިން ބިދޭސީން ބަންދުކުރުމަްށ 

ނަމަވެސް މިހާރު ތިބެީނ ހުރިހާ އެންމެން އެއް ގޮޅިއެއްގައިކަމާއި، އެހާ ގިނަ  ކަމާއި، ނުބޯމީހުްނނަށް ވަކިން ގޮޅިއެއް

ނުކުރާމީހުންނަްށ  ހުން އެއްފަހަރާ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލްުކރުމުން، ދުންފަތުގެ އިސްތިުއމާލްއަދަދެއްގެ މީ

ގޫވާކަމާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙީ އެތައް މައްސަލައެއް ދިމާވާކަމުގެ ޝަކުވާ ބަންދުމީހުން ކޮމިަޝާނ އުނދަ

 ހިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ. 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 98  
 

 

 

 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  1.1.0

، ތާހިރުވުމަށް ފޯރުކޮށްެދނީ ދަތް އުނގުޅާ ބުރުހާއި، ދަތްއުނގުޅާ ބޭހާއި ސާފުކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުމީުހން  މި

ާވލުވި ކަމުގެ ލިޔުމެއްގައި ތަކެއްޗާއި ހަތުވާލިކަމަށާއި އަދި ިމތަކެތި ގޮިޅއަށް ވެއްދުމުގެކުރިން ހަވާލުޮކށް ބަންދުމީހާ ލައްވާ 

ސޮއި ކުރުވާކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދުމީހުންގެފަާރތުން މަޢުޫލމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ަބންުދމީހުން ކޮންމެ ހަފްތާއަުކ 

ގޮޅިން ބޭރަްށ ނެެރ ނިޔަފަތި ކެނޑުމާއި، ބޯކޮށުާމއި އަދި ތުނބުޅި ހެދުމުގެ ުފރުސަތު ފަހިކޮށްދޭކަމަްށ  އެއްދުވަހު

މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ފަރާތުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން މިޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރި 

ާތހިރުވުމަށް ބޭުނންވާ ތަެކިތ ސާފުލުކޮްށފައިވާ ބަެއއް ބަންދުމީހުްނނަށް ބަދަން މި ކަސްޯޓޑިއަލް އަށް މާލެ ޖަލު ،ދުވަހު

ން އިޮޕލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  މާލެ ،ދީފައިނުވާކަން ބައެއް ބަންދުމީުހންވަނީ ފާހަގަކޮްށފައެވެ. އަދި ިމތަކެތި ހޯދުމަށް އެދުުމން

ކަން ނޭނގޭ ކަމަްށ އަށް އެތަކެތި ގެންނަންެޖހޭމީހާބަންދު ،ދީފައިވާ ތަކެތި ނުގެނައީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި

ފެްނ  ،ދުވަސްވަންދެން ދަތް ނުއުނގުޅި 1މާވުމުން ބަންދުމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތަށްދި

ޔަފާރީގެ އުސޫލުން އެއްވެސް ނުވެރި ހުރިކަމަށް ބަންދުމީހަކު ޮކމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެެވ.  މިކަސްޓޯޑިއަލް އަށް ވި

 ަބންދުމީހުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ަފރާތުން މަޢޫލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެއްޗެއް ގަންނަން ނުލިބޭކަމަށް

 

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 1.1.1

އަދި  ތާހިރުވުމަށް ޯފރުކޮށްދެނީ ދަތްއުނގުޅާ ބޭހާިއ، ބުރުހާއި، ތުވާލީސާފު މި ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކުާރ މީހުން

މިތަކެތި ަބްނދުކުރެވޭ މީހާ ގޮޅިއަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން ހަވާލުކުރާކަމަށް ބަންުދމީހުންނާއި މުވައްޒަފުންެގ  ،ސައިބޯނިކަމަށާއި

 ހަފްތާއަކު އެއްދުވަހު  ފަރާތުން މަޢުލުމޫމާތު ލިބިފައިެވއެވެ.  މީގެ އިތުރުން ބަންދުމީހުންގެ ވެލްފެއަރގެ ނަމުގައި ކޮންމެ

ނިޔަަފިތ ކެނޑުމުގެ ފުރުސަތު ، ުތނބުޅި ހެދުމާއި، ކޮށާނެރުމަށްފަުހ ބޯ ބަންދުމީުހން ގޮޅިްނ ނެރޭކަމަށާއި އަދި މިނެޓަށް 01

 ވެއެވެ. ގެ ފަރާތުްނ މައުލޫމާތު ލިބިފައިބަންދުމީހުްނނަށް ދޭކަމަށް މުވައްަޒފުންނާއި ބަންދުީމހުން

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 99  
 

 ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.1.3

ބުރުހާއި، ތުވާލީ އަދި  ތާހިރުވުމަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ދަތްއުނގުޅާ ބޭހާއި،ދީންގެ ސާފުޝަންގައި ބަންދުކުރާ ޤައިސްޓޭމި 

މިތަކެތި ބަްނދަށްގެނެވޭ މީހާ ގޮޅިއަށް ވެއްުދމުގެ ކުރިން އޭނާއާ ހަވާލުކުާރކަމަށް ބަންދުމީުހންނާިއ  ،ކަމަށާއިސައިބޯނި

 01ުރން ބަންދުީމހުންގެ ވެްލފެއަރގެ ނަމުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މަުޢލުޫމމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މީެގ އިތު

ނެރުމަށްފަހު ބޮލާިއ، ތުނބުޅި ކޮށުމާއި، އަދި ނިޔަފަތި  ބަންދުީމހުން ގޮޅިން ނެރޭކަމަށާއި އަދި ދުވަހަކުން އެއް ދުވަހު

 ލިބިފައިވެއެވެ. ތު ލޫމާ ކެނޑުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުމީހުްނނަށް ދޭކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ަބންދުމީހުންގެ ފަރާތުން މައު

 

 އައްސޭރި ޖަލު  1.1.2

ދެފާޚާނާއާއި ފެންވަރާ ދެތަން  ،މިޖަލުގައި ފާޚާނާހަދާފައި ހުންަނނީ ކޮންމެ ބެރެކްސް އެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް ބޭރުގައި

މެ ޔުނިޓެއްގަިއ ކޮންޤައިދީންގެ އަދަދަށް ބަލާއިުރ ) ހިމެނޭ ގޮތަށް ފާޚާނާ ބަރިއެއް ކަމަށާއި، މިހާރު މިޖަލުގައި ިތބި

އަދި ހުރިހާ ފާޚާނާތަްއ ( މިފާޚާނާތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި ގިނަ ދަތިތައް ހުރިކަމާއި، ޤައިދީން ތިިބއިރު 01ގަނޑަކަށް ގާތް

  ވެއެވެ.ކުރެވޭ ޙާލަތެއްގައި ޫނންކަމަށް ޤައިދީން މަޢުލޫމާތު ދީަފއިބޭނުންހުރީ 

ދުކަމަށް ފާހަގަޮކށްފައިވާއިރު އެދަތިކަން ހުރިކަން ކޮމިޝަނަށް ވެސް ވަނީ ޚާނާގެ އަދަދު މަޤައިދީން ބޭުނންކުރުމަށް ހުރި ފާ 

ުކރުމަށް ވަޒީފާ ޤައިދީްނ  ބޭނުންކުރާއިރު، ފާޚާނާ ސާފު ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. އަދި މިހާ ަބއިވަރު މީހުން އެއްފަހަރާ ފާޚާނާ

އެވެ. ނަމަވެސް މިފާޚާނާތަކުގައި ގިނަ މަރާމާތުތަކެއް ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެ ތިބޭކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ޤައިދީންގެ

 ކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަަނށް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. 

ޤަިއދީންނާއި މުވައްޒަފުްނެގ  ބުރުާހއި ބޭސް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށްދަތްއުނގުޅާ  ،މިޖަލުގައި ޤައިދީންނަްށ ގައިންާތހިރުވުމަށް

ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ޤައިދީންނަށް ގިނަ ތަެކތި ގަެނވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިާވ  މި ޖަލަކީވެއެވެ. ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިިބފައި

ކަން  އުސޫލުން ގަނެގެން ޖަލަކަށް ވުމުން ޤައިދީން ބޭނުން ކުރާ ގިނަ ތަކެތި ޤައިދީން ބޭނުން ކުރަނީ ވިޔަފާރި 

 ކޮމިޝަނަށްފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެެވ. 

 

 ޖަލު  މާފުށި 1.1.01

ތާހިރުވުމަށް ފޯރުކޮށްދެމުންަދނީ ދަތް އުނގުޅާ ބުރުހަކާއި، ަދްތ އުނގުޅާ ބޭހާއި، އަިދ އިދީންނަށް ސާފު މި ޖަލުގައި ޤަ

މަވެްސ ނަސައިބޯނިކަމަށް މުވައްޒަފުންނާިއ ބަންދުމީުހންގެ ފަރާތުްނ ލިުބނު މަޢުލޫމާުތން ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ. އެހެން



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 100  
 

 މީހަކަށް 01ކޮންމެ  ޅިތަކެއްގައި ތިބިއިރު، ބައެއް ޔުނިޓްތަކުގެ ޤައިދީްނަނށްމިޖަލުގައި ގިނައަދަދެއްގެ ޤައިީދން އެއް ގޮ

ވެއެވެ. ން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިއެވަރުން ނުފުދޭކަމަށް ޤައިދީ ،ބޭސް ފުޅި ހަފްތާއަކަށް ދޭކަމަށާއި 0ދަތް އުނގުޅާ 

ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ވަރަށް ފާޚާނާއާއި ގޮޅިތެރެ ސާފުންއަދި މީގެ އިތުރުން ޤައިދީްނނާއި ބަންދުމީހުްނނަށް އެކަށީެގންވާ މި

އެގޮތުން ސަލާމަތީ ގިންތީގެ އި ތިބި ގިނަ މީހުން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. ްނދުގަތަކެތި ނުލިބޭކަމުގެ ޝަކުވާ ބަ

ޑައިރު، މި ގޮޅިތަކަކީ ސާފްތާހިރުކަން ކު އި ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަންތަނުގެމަތީ މިންގަޑުތަކުގެ ޔުނިޓުތަކުގެ ގޮޅިތަކާ

މީހުން ތިބޭކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުުމްނ  1މީހުން ނުވަތަ  1ދެމީހުންގެ ޖާގައިގެ ގޮޅިތަކެއް ނަމަވެސް މި ގޮޅިތަކުގައި 

ފާޚާނާގެ ސާފްތާހިރުކަން ކުޑަކަމާއެކު  ފާޚާނާތެރެ ކަޅުވެ ފާޚާނާ ގޮޅިތަކުގެ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިޔުނިޓްތަކުގެ 

ޮއންަނ  ޔަަފތި ކަނޑައި، ތުނބުޅި ހެދުމަށްރެއިން ނުބައިވަސް ދުވާކަންެވސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ބޯކޮށައި، ނިތެ

 މަސްދުވަސް ވެފައިތިބި ޤައިދީން ތިބިކަން ަވނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.  0"ވެލްފެއަރ" ގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭތާ 

ބޭނުންވާ ކެމިކަލް ނުވަތަ އެތަން ސާފުކުރުމަށް ބޭުނންވާ  ދޮންނަކުނޑިވެްސ  ފާޚާނާ ސާފުކުރުމަށް ޔުނިޓުގެއަންހެނުންގެ 

ނުލިބޭކަމަށާިއ، ފާޚާނާތަކުގެ ތަޅުންގަނޑު ހުރީ ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަކޮށްކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި ފެންވަރަން 

ބުމުން ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ފާޚާނާގެ ޖެހެނީ ބާލިދީއަކަށް ފެން އަޅައިގެން ކަމަށްވާއިރު، ސާފުކުރާ ސާމާނު ނުލި

ސާފުތާހިރުކަން މާބޮޑަށް ގޯސްވާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އަންހެން ޤައިދީންގެ ހުރިކަން ކޮމިޝަނަްށ ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

ން ތަކެިތ ސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ގަންނަން ލިބެންުހންނަނީ ވަރަށް މަދުންކަމަށް ވުމު މި ޔުނިޓުގައި އަދި 

ނަމަ އޮފިސަރުން އައިސް އެތަކެތި އަތުލުމަށްފަހު އަނބުރާ ނުޭދ އެއް ވައްތަރަކުން ދޭތި ގަނެފި ލިބެން ހުންނަ ފަހަރަކު

ަނމާދުކުރާ ސާމާނު އަދި ، ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވެއެވެ. އަލަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރާ މީުހންނަށް ތުވާިލ، އަންނައުނު 

އަންހެުންނގެ ޔުނިޓްތަކުގައި ކޮންމެ ކޮމިަޝނަށް ލިިބފައިވެއެވެ. ލޫާމތު ތިވެސް ނުލިބޭކަމުގެ މަޢުަތންމަ ނިދަން ޭބނުންވާ

ބޭނުންކުރުމަށް ޖަލުގެ ދުވަސްވަރު  ޙައިޟުގެއަންހެނުން ކަމާއި އަދި ސައިބޯނި 0މީހަކަށް މަހަކު އެއްފަހަރު ލިބެނީ 

ކަމަާށއި، އެއްފޮއްޓަށްވުރެ އިތުރަށް ބޭނުންވާ ގައިީދންަންށ ޕެޑު  ފޮށި 0އިދީްނނަށް ފޯރުކޮށްެދނީ މަހަކު ފަރާތުން ޤަ

ކަުމގެ ޝަކުވާ ގައިދީްނ އިތުރަށް ޕެޑު ފޯރުކޮށް ނުދޭ ކަމަށާއި، އެހާލަތުގައި ޕެޑު ގަނެގެން ބޭުނންކުރަން ޖެހޭ 

 ވެއެވެ. ކޮށްފައި

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 101  
 

 އަންނައުނާއި ތަންމަތި ފޯރުޮކށްިދނުން  1.1

 ޖަލުމާލެ  1.1.0

އްގޮޅިއެއްގައި ދުކުރެވޭ ޔުނިޓް ތަކުގައި އެއްބައި މީހުން ނިދުމަށް އެނދު ހުރި އިރު އެޖަލުގައި ތިބޭ މީހުން ބަން މި

ޤައިީދންނާިއ  ނަށް ނިދުަމށް އެނދު ނުލިޭބކަން ފާހަގަކުރެވިފައިއެވެ. އެނދު ނުލިބޭބައެއް މީުހން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި

ޖަލުގައި ނިދުމަށް ފޯރުކޮށްދެީނ ބާލީހާއި އަދި ބާލީްސ ކުނާއަޅައިގެން ކަމާއި، މި ދުމީހުން ިނދަނީ ތަޅުންގަނޑުގައިބަން

ކުރެވިފައެވެ. ނަަމވެސް މިޖަލުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ބައެއް ޤައިދީންނަށް ޝަނުން ބެލިެބލުުމން ވަނީ ފާހަގައުރަކަން ކޮމި

ބަންދުކޮށްފަިއ އިމާރާތުގައި ކުރެވިފައެވެ. މި ޖަލުގެ އެނެކްސްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ އާއި އެނދު ހުރިކަން ވަނީ ފާހަގަގޮދަޑި

ވަީނ ްނދު މީުހން ނިދުމަށް ހުރީ ބަންކު ބެޑުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ިމއެނދުތައް ހަދާފައިތިބި ޤައިދީްނނާއި ބަ

ގެްނ ިނދުމުގެ ސަބަބުްނ ބުރަކަށީގައި ިރއްސާ، ހަމުގެ އެކިބާވަތުެގ އާއި ިމ ެއނދުތަކުގައި ކުނާ އަޅައިދަގަނޑުން ކަމަށްވާތީ

 މަޢުޫލމާތުދީފައިވެއެވެ.  މައްސަލަތައް ދިމާވަމުންދާކަމަށް ޤައިދީންނާއި ބަންދުީމހުން

މެދުވެރިކޮށް ކަމަށާއި، ޤަިއދީންނާއި ަބންދުމީހުންެގ  މިޖަލުގައި އަންނައުނު ފޯރުކޮށްެދމުންދަނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޕްިރސްކޯ

ކެތި ގަނެގެންކަމަށް މުވައްޒަފުންނާިއ، ބަންދުގައި ިތބި މީހުްނ އަންނައުނު ޭބނުން ކުރަމުންދަީނ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި އެތަ

އަންނައުނު ގެއިން ގެނެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތްނަމަވެސް މިހާރު އަންނައުނު ކުރިން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެެވ. 

ހުރިކަްނ ނަުއނު ހޯދުުމގައި ދަތިތަކެއް ގެއިން ނުގެނެވޭ ކަމަށާިއ، މިކަމުގެ ސަބަބުން ަބންދުމީހުަނށާިއ ޤައިދީނަށް އަން

 ގަންނަންޤައިދީންނަށް ހަމައެނި އިޚްތިޔާރު ކުރެވެނީ  ގޮތުން އަންނައުނު ގަތުމުަގއިކުރެވިފަެއވެ. އެކޮމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަ

ގޮތެްއ ންނައެއްޗެތި ގަތުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެތަކެތި ހު ށާއި،ެއކަނިކަމަ ބޭނުންވާ އެއްޗެއްގެ ބާވަތް

ނަ ތަކެތީގެ ސައިޒު ގަނެގެން ގެން އަދި  ވެއެވެ.ޤައިީދންނާއި ބަންދުގައި ތިބި ީމހުން މަޢުލޫާމތުދީފައިބެލެންޯނންނަކަމަށް 

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނުވަތަ ތަކެއްޗާމެދު ހިްތހަމަނުޖެހުނު ކަމުގައިވީނަމަވެްސ، އެއްވެސް އެއްޗެއް ހެޔޮވަރު ނުވި

 ބިފައިވެއެވެ. އިދީންގެ ފަރާުތން މައުލޫމާތުލިމަޖެހިފަިއ ނޯންނަކަމަށް ޤަލެއް ހަބަދަލުކޮށްދޭ އުސޫ

 

 

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  މާލެ 1.1.9

އުރަކަްނ ބާލީސް ބާލީހާއި ހަމައެކަނި  ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިތަކުގައި މުށި ޖަހާފައިވާއިރު، ބަންދުމީާހ ނިދުމަށް ފޯރުކޮށްެދނީ މި

ބަންދުމީހުންގެ ތެރެއިްނ  މަތީގައިކަމާއި، ފައިހުންނަ މުށިގަނޑުނިދަނީ ތަޅުމުގައި ޖަހާބަންދުމީުހން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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 އެތަކެތި ފޯރުޮކށްދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން  މީހުންނަށްކަނޑައަޅާ ޑޮކްޓަރު ގޮދަޑި ނުވަތަ ކުނަލެއް ފަދަ ެއއްޗެއް ދިނުމަށް 

އާއިލާއިން ފޯރުކޮށްދޭްނ ޖާ ނުވަތަ ތުވާލި ފަދަ ތަކެތި ކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުްނ، ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ ރަފާހަގަ

ނަމަ ެއފުރުސަތު ފަހިޮކށްދޭކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ުފޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުްނނަ ަތކެތި މިކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ބޭނުންވާ

ނިންާމފައިވަނީ އެފަދަ ތަކެިތ ވެއްދުން މަނާކޮށްފައިވާކަމަށް މިކަސްޓޯޑިއަލްގެ ވެރިން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އެގޮތަށް 

ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަަމްށ އެތަކެތި ނުވައްދަނީ  ،ޗެކްކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ނުހުންނާތީކަމަށާއި

 ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

އަދި ގެއިން ، އިއް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ތަެނއްކަމަށާވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެބަންދު މީހުންނަށް ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ  މި

ގެންނަން ޭބނުންވާ އަްނނަުއނެއް ހުރިނަމަ، އެތަކެތި ެގނެވޭނެ އިންތިޒާމް ަބންދުމީުހންނަށް ފަހިޮކށްދޭކަމަްށ 

  ންނާއި ބަންދުމީުހން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.މުވައްޒަފު

 ނަކަށްވުުމން ބަންދުމީހުންގެ އަްނނައުނުޮދވުމުގެ އިންތިޒާމް މިގަޑިއިރަށް ބަންދުކުރާ ތަ 91ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ  މި

 ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ނުހުންނަ ކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަންދުމީހުން ބޭނުން ކޮށްފައި 

ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ބޭނުން ކޮށް ާބލީސް ނުވަތަ ާބލީހުެގ އުރަ ފަދަ ތަކެތި ދޮވުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރާކަމަށާއި ، ހުންނަ

ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާުތ ފުން ތިބޭކަމަްށ ނިމުމުން ރަނގަޅަށް ދޮވެ ބަަލހައްޓާ ކަމަށާއި އެކަންކުރުމަށް ސިވިލް މުވައްޒަ

 ލިބިފައިވެއެވެ.

 

 އަހުލުވެރި މަރުކަޒު ތިލަފުށި 1.1.0

ށް އެއްަފހަރާ ނިދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ޤައިީދްނ ނިދުމަށް ހަދާފައިވަނީ ިގނަ ޤައިދީންނަމި 

ބާލީސް، ބާލިސްއުރަ، އަދި  ،ޑިގޮދަ އިރު ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްތަނެއްގައެވެ. މިޤައިދީން ނިދުަމށް ބަންކު ބެޑް ހުރި

ތި އަހަރަކު ޓަކައި ހަވާލުކުރާތަކެގެނެވޭއިރު ނިދުމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ޖަލަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން  ބެޑްޝީޓެއް

ނުވާކަމަްށ  ކޮށްދީފައިބަދަލުއަހަރުވީއިރު  1އެއްފަހަރު ބަދަލުކޮށްދޭ ގޮތަށް އޮތްނަމަވެސް، މި މަރުކަޒު ހުޅުވިފަހުން 

ބައުވެފައިާވކަމަށާއި މިތަކެތި ދޮވެ، ޤައިދީން ކޮމިޝަނަށް މަުޢލޫމާތުީދފައިވެއެވެ. މިހާ ގިނަ ދުވަސްވުމުން މިތަކެތި ހަލާކުވެ 

ލާކުވުމުން މަރާމަތުކޮްށ ބަލަހައްޓަންޖެެހނީ ޤައިދީން ައމިއްލައަށްކަމަށާއި، އަލަށް އަްނނަމީހާއަށް ދެނީ އެހެްނ އަވީލާ، ހަ

  ޤައިދީން ބޭނުންޮކށްފައިހުްނނަ ަތކެތިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤައިދީން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 103  
 

ނޯންނަކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި،  އިން ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ނު ގެމިމަރުކަޒުގައި ތިބި ޤައިދީންނަށް އެމީހުންގެ އަންނައު

ދީންނަށްވީއިރު، އެ ޤައިދީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި މިތަނުގައި ތިބި ހުރިހާ ޤައިދީންނަކީ ވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޤައި

ޤައިދީންނަށް ފޯރުކޮށްދޭކަމަްށ  ގޮތުގައި ބޭނުން ުކރާ ޓީޝާޓް މިމަރުކަޒުން ގެފޯމުޭބނުންވާ މަސައްކަުތ ޔުނި މީހުންނަށް

މުގެ ނަށް ގަވާއިދުން ލިބެމުން ނުދިއުޤައިދީނާއި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިޔުނީފޯމް ޤައިދީން

ސަބަބުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެއް މަސައްކަތު ޔުނިފޯމެއް ޤައިދީން ބޭނުން ކުރަންޖެހޭކަމަށް ޤައިދީން ވަީނ 

ފޯމުލައިގެންކަމަށާއި، ބޭުންނ ނިޢުލޫމާތުދީފައެވެ. ޤައިދީން ިދރިއުޅޭ ސަރަހައްދުން ބޭރަށް ނިކުމެވެނީ މަސައްކަތު ޔުމަ

ގެ ބާވަތުން ވަރަށް އަވަަހްށ ފޯމެއް ނުލިބޭކަމަށާއި، ޤައިދީންކުރާ މަސައްކަތްތަކުރަށް ހަލާކުވުމުންޫނީނ އައު ޔުނިނުކުރެވޭ ވަ

ފޯމް ބަދަލުޮކށްދިނުަމށް އެދުމުން ގުދަަނށްގެންޮގސް އެހެން ޤައިދީްނ މަާށއި، ޔުނިބައުވާކަފޯމު ހަލާކުވެ ޔުނި

 ފޯމް ނަގައިގެން ބޭނުން ކުރަންެޖހޭކަމަށް ޤައިދީން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެެވ. ނުންކޮްށފައިހުންަނށް ޔުނިބޭ

 

 ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.1.1

ކަްނ  އުރަ ބާލީސް ،ބާލީހާއި ،ނިދުމަށް ޯފރުކޮށްދެނީ ކުނަލާއި ން ސްޓޭޝަނުގެ ބަންދަްށ ގެނެވޭ މީހުމި ދެ 

އިވެސް ބަންދަްށ ންގަކުރި އިންޓަވިއުތަކުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މި ދެ ސްޓޭޝަ ދުމީހުްނނާ މުވައްޒަފުންނާއި ބަން

 ފައިވެއެވެ. ނިދަނީ ތަޅުމުގައި ކުނާ އަޅާގެންކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުުމން ފާހަގަވެ ގެނެވޭ މީހުން

ތާހިރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަމާނު ސާފުއަދި  ،މި ދެ ސްޓޭޝަންގައި ވެސް ބަންދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގެއިން އަންނައުނާއި

ގެނެސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަކަމަށް މުަވއްޒަފުންނާއި ބަންދުގަިއ ތިިބ މީހުންގެ ފަރާުތްނ 

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

ސް ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކޮށްފައިިތބި ޤައިީދންގެ ފަރާތުން ވަނީ އެމީހުަނށް ބޭނުން ކުރުމަށް ޭދ ސ.ހިތަދޫ ޕޮލި

 މައުލޫމާތުދީަފއެވެ.  ބާލީސްތަކުން ނުބައިވަސް ދުވާކަަމށް މި ކޮމިޝަނަށް

 

 މާލެ ޖަލުހުޅު 1.1.1

ދުޮކށްގެން ބަލަހައްޓާ ިބދޭސީންނަށް ކުމްތަންފީޒުކުާރ ޤައިދީންނާއި ބަންަބލަހައްޓަމުންދާ ޙު ގައި ބަންދުކޮށްގެންޖަލު މި

އެވެ. އެގޮތުން ބިދޭީސ އިވެކުރެވިފަމުންދާ ތަެކތީގައި ބޮޑު ތަފާތުކުރުންތަކެްއ ހުރިކަން ފާހަގަނިދުމަށް ފޯރުކޮށްދެ

ިދ ޕްލާސްޓިކް ތަށި އަ، ކުނަލަކާއި، އަކާއިބާލީހަކާއި، ބާލީސްއުރަޅިއަށް ވައްާދއިރު، ހަވާލުކުރަނީ، ބަންދުމީހުްނނަށް ގޮ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 104  
 

ބަންކް ބެޑްގައި ނިދުމުގެ އިންތިޒާމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ޤައިދީންނަށް ނިދުމަށް ގޮދަޑިޔާއި ޙުކުމްނަމަވެސް  ޖޯޑެއްކަމާއި،

ގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކަން ތަކެތީ ފޯރުކޮށްދޭ ަތކެއްޗަށް ވުރެން މި ންނަށްބިދޭސީ އަދި ހަމަޖައްސައިދީފައިވާކަމާއި،

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. ފާހަގަ

ައންނަުއނު ބޭުނންވާނަމަ ެޖހެީނ  މީހުންއެ ،އިދީންނަށް ިމހާރު ގެއިން ައންނައުނު ގެނައުމުެގ ފުރުސަތު ނުދޭކަމަށާއިޤަ

. މިގޮުތން ަގންނަން ިލބޭ ތަެކތީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޤައިީދން ަމޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެގަންނަންކަަމށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން 

ކޮްށފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަންގެ ޤައިދީން ޝަކުވާ ތަން އަގު ޮބޑުކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ށްވުރެކޮލިޓީ ދަށްކަމާއި، ބާޒާރުގެ އަގަ

ެކތީގެ އަުގ ފަރާތުން ޤައިދީންަނށް އަންނައުުނގެ ގޮތުގައި ވިއްކާ ވިޔަފާރި ލިސްޓް ބެލިބެލުުމން ނިސްބަުތން ލިބެން ހުރިތަ

 ކުރެވިފައެވެ. ބޮޑުކަންވަނީ ފާހަގަ

 ،އުސޫލުން ތަކެތިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ަފހިވެފައި ނުވާކަމަށާއިތިބޭ ބިދޭސީންނަށް ވިޔަފާރި ބަންދުގައި  ގައިޖަލު މި

އެވެ. މިކަމުގެ ފައިވެުކރެވިމެއް ފަހިވެފައި ނޯންނަކަން ފާހަގައަްނނައުނު ހޯދޭނެ އިންތިޒާ އެމީހުންަނށް މިހެންވުމުން

  ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ. ވާކަން ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތި ދަިތތަކާސަބަބުން ަބންދުގައި ތިބޭ ިބދޭސީންނަށް ގިނަ 

 

 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  1.1.0

ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ނިުދމަށް ފޯރުކޮށް ދެނީ ކުނަލަކާއި، ބާލީހަކާއި، ބާލީސް  މި

 ން ހަމަޖެިހފައިވަނީ އި ތިބި ފަރާތްތަްށ ނިދައުރައެއްކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެިވފައެވެ. އަދި މިކަސްޓޯޑިއަލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުގަ

 ބެލިބެލުމުން ަވނީ ފާހަގަކުރެވިަފއެވެ.  ކޮމިޝަނުން  ކަން ންތި އަށިތަކެއްގައިގޮޅިތަކުގައި ހެދިފައިވާ ސިމެ

 

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 1.1.1

މުވައްޒަފުންނާިއ ކަނިކަމަށް ބާލީހެއް އެ ،ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކުރާ މީހުން ނިދުމަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ކުނަލާއި މި

ށް ކަމާއި އަދި ބާލީސްތަކުން ނުބައިވަސް ދުވާކަމައިވާއިރު، މިތަކެތީގެ ޮކލިޓީ ދަށްބަންދުމީހުންގެ ފަރާުތން މަޢުލޫާމތު ލިބިފަ

ބޭނުްނ  ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ސްތައް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެއްބާލީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. މި ބަންދުމީހުން ވަނީ ކޮމިޝާނާ

ނިދުމަށް ދަތިވާކަމަށް ބަންދުމީހުްނ ސަބަބުން ބާލީސްތަކުްނ ވަސްނުބައިވެ،  މީގެ  ،ކޮށްފައި ހުންނަކަމަށާއި

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 105  
 

ރީތުވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެއިްނ  ،ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައިވެސް ބަންދުމީހުން ޭބނުންވާ އަންނައުާނއި ގައިންތާހިރުވެ މި

ފުރުސަތު ފަހިވެަފއިއޮންނަކަން ަބންދުމީހުްނނާއި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫާމުތްނ ގެނައުމުގެ 

 ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. 

 

 ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.1.3

ގަިއ އެވެ. މި ގޮޅިތަކުވެކުރެވިފައިފާހަގަބާލީހަކާއި، ބާލީސްއުރައެއްކަން ، މި ސްޓޭޝަންގައި ނިދުމަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ކުނަލަކާއި

ގެ ތަޅުމުގައި ކުނާ އަޅައިގެންކަްނ ންދުގައި ިތބި މީހުން ނިދަނީ ގޮޅީތަނެއް ެނތުމުން ބަ ވާ ވަކި ޚާއްޞަކުރެވިފައި ނިދުމަށް

އެވެ. މި ސްޓޭޝަންގައިވެސް ބަންދުމީހުންަންށ ގެއިން އަންނައުނާއި އިވެކުރެވިފަޝަނުގެ ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކޮމި

ޕޫ، ލޯޝަން އަދި ތެޔޮފަދަ ތަކެތި ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވާކަމަްށ މްސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ޝޭ

 މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދުމީުހންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވެއެެވ. 

 

 އައްސޭރި ޖަލު  1.1.2

ށްދޭކަްނ މި ޖަލުގައި ޤައިދީން ނިދުމަްށ ތުނި ގޮދަޑީ އަކާއި، ބާލީަހކާއި، ބާލީސް އުރައަކާއި، ބެޑްޝީޓެއް ފޯރުކޮ

 ކޮމިޝަނަށްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެެވ. 

 

 ޖަލު  މާފުށި 1.1.01

ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ ަޤއިދީންނަށް އެމީހުންގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން އަންނައުނު ފޮނުވުން ަވނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި  މި

ކައުންޓަްށ އެ ހުޅުވައިގެން އެ އެމީހުން އެތަކެތި ހޯދަންޖެހެީނ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި އެކައުންޓެއް

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޯޕަރޭޓިވްއެއް މެދުވެރިވެގެން "އެރީނާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ، ފައިސާ ޖަމާކޮށްގެން އިންއާއިލާ

ތަކެތި ގަތުމަށްޓަކަިއ  ގަނެގެންނެވެ. މިކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ކުންފުންޏަކުން ޖަލުތަކުގައި ހިްނގާ ވިޔަފާރިއަކުން

ވުމާއި، އަދި އެގޮތަްށ ވުމާއި، ތަކެތީގެ ކޮލިޓީ ަދށްއްމުކޮށް މާލެއިން ވިޔަފާރިކުރާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުތަނުން ތަކެތީގެ ައގުބޮޑުއާ

އާއިލާތަުކގައި ނެތް މީހުންނަްށ  ވިޔަފާރިކޮށްގެން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ޭބނުންވާ ފޯުރންތެރިކަން އެމީހުންގެ

ތަކެިތ ގަންނަންޖެެހނީ ލިސްޓެއް ބަަލއިގެން އޯޑަރުކޮށްފައި،  ކަން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދިއެކަމުގެ ދަތިންކަން ފޯރާ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 106  
 

ކުރިން  ގަތުމުގެ ވަތަ އަންނައުނު ހުރި ގޮތެއް އެތަކެތިއެކައުންޓުން ފައިސާ ކެނޑޭ ގޮތަށްކަމާއި، އަންނައުނުގެ ސައިޒު ނު

ހެޔޮވަރު ނުވިޔަސް ބަދަލުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލެއް ޖަލުގައި ނޯންނަކަން  ބަލައިލަން ނުލިބޭކަމާއި އަދި އެއްޗެއް ގަތުމަށްފަހު

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާފުށީ ޖަލުގައި ހުންނަ އެރީނާގެ ފިހާރައިގައި ހުރި ސްޓޮކް ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުްނ 

ގެ ފުރުސަތު އޮތްތޯ ސުވާލުކުރުމުން، ފިހާރައިްނ ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އެތަކެތި ގަތުމަށްފަހު ހެޔޮވަރު ނުވެއްޖެނަމަ ބަދަލުކުރުމު

 މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ފިހާރައިގެ ުމވައްޒަފަކުތަކެތި ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަެޖހިފައި އޮންނަކަމަށް 

ތި ދައް ތުކޮށެވެ. މިގޮތުްނ ސަލާމަތީ ގިންމާފުށި ޖަލުގައި މީހުން ނިދުމަްށ ތަންމަތި ފޯރުކޮށްދެނީ އެކި ޔުނިޓްތަކަށް ތަފާ 

ގައި ޖު ގޮދަޑިއާއި ދަގަނޑު އެނދު، އަދި އެހެން ޔުނިޓްތަކުގައި އާއްމު ގޮތެއްގައި ބައެއް ގޮޅިތަކަށް އިސްޕަންޔުނިޓުތަކު

އަދި ބައެއް މީހުންނަށް ކުނަލަކައިނުލާ ަތޅުންގަނޑުގެ މަތީގައި  ދެނީ ކުނަލަކާއި ބާލީސްކަން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ލަތެއްގައި ގައިމަތީގައި އަޅާނެ ފޮތިގަނޑެއް ނުދޭ ކަމާއި ބާލީސްތައް ފާހަގަކުރެިވފައިވެއެވެ. ފިނިވާ ޙާ ނިދަންޖެހިފައިވާކަން

 ހުރީ ބައުވެފައިކަން ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ. 

 

 ހުށަހެޅުން 

ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ ެފންވަރުގެ މީހުން މަންޑޭލާ ރޫލްސްގައިވާ ގޮތަށް އެޤައުމެއްގައި އާއްމުކޮށް  .0

ޖަލުގައި ބޭުނންކުރާ ކުނަލުގެ އްޗެއް ޤައިދީންނާއި ބަްނދުމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެޮގތުން، ތަންމަ

ބަދަލުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ގޮދަޑިއެއް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އިތުރުން ޖަލުތަކުގައި 

ދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭނުންކުރާ ބާލީސްތަކާއި ނިުދމަށް ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން ތަކެތި ޤަވާއި

މި ރިޕޯޓް އެކަން ބަލަހައްޓައި ޒިންމާވާނެ މުވައްޒަފަކު  ،ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިާޒމެއް އެކުލަވާލައި

 ކަނޑައަޅައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 0ޙިއްޞާކުރާތާ 

ލުން ޖަލުގެ ފިހާރައިން ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި  ޤައިދީން ބޭނުންވާ އަންނަުއނު ގަންނަން ޖެހޭނީ ވިޔަފާރި އުސޫ .9

 0މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޙިއްޞާކުރާތާ ލަސްވެގެން ކޮްށ، އުސޫލު ބާޠިލް އޮތް

ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ ޤައިދީންނާއި ަބްނދުމީހުންގެ އާއިލާއިން އެމީހުންނަށް ފޮނުވަން  ދުވަހުގެތެރޭގައި 

ވާ އަންނަުއނު ލިބޭނޭޮގތަްށ އެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި، އެކަން އާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުގެ އިތުރުން ބޭނުން

 އެކަން ޤައިދީންނަށް އެންގުން. 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 107  
 

ނުންވާ ޖަލުތަކުގައާއި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ބަންދުކުރާ އަންހެނުންަނށް ކޮންމެހެން ބޭ .0

ފަދަ ތަކެއްޗަކީ އަސާސީ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި  ގައި ބޭނުންކުރާ ޕެޑްތަކެތީގެތެރެއިން ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު

އެމީހުންނަށް އެތަކެތި  ،މި ރިޕޯޓު ޙިއްޞާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންބޭނުން  ކުރާ ތަކެތި ކަމުގައި ުވމުން، 

 ބޭނުންވާ މިންވަަރށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުން.

 

 ކަންތައްތައް ކެއިންބުއިމުގެ  1.0

 މާލެ ޖަލު 1.0.0

ންދަނީ މޯލްޑިވްސް ފޯރުކޮށްދެމު ދީންނާއި ބަންދުމީހުންަނށް ކައްކާ ކާންތައްޔާތުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ޤައި މި ޖަލުގައި

ވެލްފެއާ  ޕޮލިސް ސަރވިސްގެމޯލްޑިވްސް ، ނަލް ސަރވިސްގެ ވެލްފެއާ ކޯޕަރޭޝަން ކަމަށްވާ ޕްރިސްކޯއާއިކަރެކްޝަ

 މަށް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.ކަ ވުމެއްގެ ދަށުންވެފައިވާ އެއްބަސްގުޅިގެން  ކުންފުންޏަކާ

ބަންދުމީހުންނާިއ ޯބތަކެތީގެ ފެންވަރު ވަރަށް ދަށް ކަމަށް ކާފޯރުކޮށްދޭ މިޖަލުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނަށާއި ބަންދު މީހުނަށް 

ހުންނަން ޖެޭހ ަތކެތީގައި ކާނަ ންއެވެ. އެގޮތުން ބައެްއ ވަގުތު ތަކުގައި ގެމަޢުލޫާމުތ ދީފައިވެ ކޮމިޝަނަށް ޤައިދީން

ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަްށ  ކަންތަްއތައް ަފދަމަހުަގއި ލޮނދި ހުރުންއެއްވެސް ރަހައެއް ނުހުންނަކަަމށާއި، ހަވާދު ިގނަވުމާއި 

ނަްށ އި ބަންދުީމހުންފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތި ޤަިއދީންނާ މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެވެ. ކެއުމަށްޤައިދީންނާއި ބަންދުީމހުން ކޮިމޝަނަށް 

 ދީންކަމަށާއި އަދި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުން ގަޑިން ގަޑިއަށް ހަމައަށް ގެންގޮސްދެނީ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ޤައި ގޮޅިއާ

ގެންނަ ޖޫހުގެ  ށްބުއިމަ މީގެ އިތުރުންދީފައިވެއެވެ. މީހުން މަޢުލޫާމތު ކާތަކެތި ގޮޅިއަށް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ބަންދުގައިތިބި 

ތަކެތި ބޭުނން ނުކުރެވޭ މީހުންނަށް ބޯގެ ސަބަބުން ވަކި ބާވަތެއްގެ ކާޙާލަތު ޞިއްޙީ އަދި ،އިފޮނިރަހަ ގަދަކަމަށާ

ގޮތުން އެކަށީގެންވާ މިއީ ޞިއްޙީ އި ޖޭމު ކަމަށާއި،ބަޓަރާ އިޕާނާ، އިގަރުދިޔައާއި ބަތާ ފޯރުކޮށްދެނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް

ާކބޯތަކެިތ ފޯރުކޮށްނުދެވޭކަމުގެ މަޢުލޫާމުތ  ޑޮކްޓަރު ައންގާފައިވާގޮތަށްޫނންކަމަށާއި، ވަކިަވކިން ބަލިމީުހންނަްށ ބަލިކޮއްތެއް 

 ޤައިދީންނާއި ބަންދުީމހުންގެ ފަާރތުން ލިބިފައިވެއެވެ.

 

މެނޫއާއި އޮފިސަރުންގެ މެނޫއާއި ތަފާތުކަމަށާއި ޤައިދީން ނުވަަތ ލިބޭ ކާތަކެތީގެ  ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީުހންނަށް

 ބަލަނީނަމަވެސް އެއޮފިސަރު  ،އޮފިސަަރކު ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި ށްދޭ ކާަތކެތީގެ ފެންވަރުބެލުމަށްބަންދުމީހުްނނަށް ފޯރުކޮ

މުވައްޒަފުންނާއި  ތޯ ކަމަށްއާއި ކާތަކެތި ހުރީ ކުނިވެފައިހުރިތޯއެކާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ޖަލަށްވެއްދުން މަނާ އެއްޗެއް 
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 ޕްލާސްޓިކް ިތ ފޯރުކޮށްދެނީވެ. ބަންދުމީުހނަށާއި ޤައިދީންަނށް ކާތަކެބަންދުމީހުންެގ ފަރާތުން މަުޢޫލމާތު ލިބިފައިވެއެ

ޖޯޑެއް  ބަތްކާތަްއޓަކާއި ޕްލާސްޓިކް އި ަބްނދުމީހަކަށް ކެއުމަށް ކާގެން ކަމާއި އަދި ކޮންމެ ޤައިދީއަބާލިދީއަށް އަޅައި

 ވާލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ. ހަ

މިކަމުގައި ޖަލުެގ ، މާއިމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގެ ހެޑު އޮފީހުްނކަރުކުރަނީ ޤައިދީންގެ ކެއުމުގެ މެޫނ ތައްޔާ

  އްޒަފުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތުިލބިަފއިވެއެވެ.މުވަ މަށްމެޑިކަލް މުވައްޒަފުންނާއި، ޑޮކްޓަރުގެ ލަފައެއް ނުހޯދާކަ

 

 އާއި ހައުސްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ މެނޫފައިވަނީ ޖަލުގެ ގޭޓުގެެނސް ންކެއު އިދީންގެޤަ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުިރ ދުވަހުކޮމިޝަނުން 

އަދި  ،ތަކާއިބާލިދީކާތަކެތި އަޅާފައި ހުރި ޖޫސް އަޅާފައި ހުރި ހަންތަކާއި  ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ. ކަންއެއްގޮތަށް

ދުވަސް ދުވަހުގައި  އާންމުއެހެން ނަމަވެސް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުކޮށްއުނދުޅިތައް 

އާންމު ދުވަސްދުވަހުގައި ގެންނައިރު ގިނަފަހަރު މިމިންަވރަށް ސާފުކޮށްފައި ނުހުންނަކަމަށާއި، މިތަކެތި، ގެންނައިރު 

 ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ޖަލުގެ މުވައްޒަފުންަވނީ ނޫންކަން  ހުންަނނީ ސާފުތާހިރުކޮށް މިތަކެތި 

 

 

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  މާލެ 1.0.9

 

ޕޮލްކޯ ކޭޓަރިންގެ  ންދަނީތައްޔާތުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމު މީހުންނަށް ކައްކާ ކާން ބަންދު ލްގެކަސްޓޯޑިއަ މި

 މި ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާުތން  ނާއި މުވައްޒަފުންެގ ަފރާތުން ލިުބނުންބެިލބެލުމު ކޮމިޝަުނންފަރާތުންކަން 

ކަމާއި، ށް ގެނެސްގެންކަސްޓޯޑިއަލްއަ ތައްޔާރުކޮށްގެން ވެހިކަލެއްގައި މި  ކާތަކެތިއިން ފާރާތްތަކަށް ކޭޓަރ ކުރަނީ ޕޮލްކޯ

އަޅާފައިހުންނަކަްނ  ބޭނުންކުރާ ަތނެއްގައި ބާލިދީައކަށްސްޓޯިޑއަލްގެ ބަދިގެއެއްގެ ގޮތުގައި ކަ ކާތަކެތި މި ގެންނަ

ތި ހުީރ މި ބަދިގޭގައި ހުރިކަމާއި މިތަކެ ިށތައްއިުތރުން، ަބންދުމީހުްނ ކެއުމަށް ޭބުނން ކުރާ ތަ މީގެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 91ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ  ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުުމން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ކުލަބަދަލުވެަފއިކަން ހަޑިކޮށް،ވަރަށް 

ކު ބަންދު އެފެންބޯ ޖޯޑަކާ ،އިކާތައްޓަކާ ގެނެއުމުންގަޑިއިރަށް ބަންދުކުރާ ތަނަކަށްވުމުން ކޮންމެ އިރެއްގެ ކެއުން 

 އިވިފައިވެއެވެ. ކުރެިވފަންދުމީުހްނގެ އިންޓަރވިއުތަކުން ފާހަގަކަަމށް މުވައްޒަފުންނާއި ބަކާތަކެތި ފޯރުޮކށްދޭމީހުންނަށް 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 109  
 

 އަހުލުވެރި މަރުކަޒު ތިލަފުށި 1.0.0

މަކަށް ކިާޔ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ޤައިދީްނނާއި މުވައްޒަފުންނަްށ ކެއުން ފޯރުކޮށްދެނީ އައުޓްސޯސްކޮށްގެްނ ބްލޫޭބ ނަމި 

ތެރޭގައި ހުންަނ  މިމަރުކަޒުކެއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ މި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން  ،ހަވާލުކޮށްގެންކަމަާށއި ކުންފުންޏަކާ

ފޯރުކޮށްދެނީ ވަކި މެނޫއަކަށް  ންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުންޤައިދީ ބަދިގެއެއްގައިކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ށާއި މުވައްޒަފުންގެ ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިހުންނަީނ މުވައްޒަފުންގެ މެސްރޫމުގައިކަމަށާއި އަދި ޤައިދީންނަްށ ކަމަ

މެސްރޫމެއްގައިކަން  ދާފައިހުންނަކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފަިއ ހުންނަނީ ޤައިީދން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ހަ

ްނ ތަނުގެ ސާފްާތހިރުކަ . މި މަރުކަޒުގެ ބަދިގެއަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުްނ ވަތްއިރު އިވެެއވެކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފަ

ފާހަަގ  ތެރެ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރަމުންދިޔަކަން ކޮމިޝަނަށްކުޑަކަމާއި، އެވަގުތު ބަދިގެ

 ކުރެވެވިފައިވެއެވެ. 

ޟާން މަްސ ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހުގައި ރޯދަ ހިފަން ބޭނުްނާވ މި މަރުކަޒުގައި ތިބި ޤައިދީްނގެ ތެރެއިން ރަމަ

ނުވާކަމަްށ ޤައިދީން ކޮމިޝަަންށ  ރުކެއުމާއި، ރޯަދ ވީލުމަށް ޚާއްޞަ އިްނތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާދީފައިހާޤައިދީންނަށް 

ޖަަލށް ގެނެވޭ ދުވަހުން ފެށިެގްނ  ލާސްޓިކު ތަށިކަމަށާއި،މި މަރުކަޒުގައި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރަނީ ޕްމަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

ބޭނުންކުރާ ތަށިތައް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވާއިރުވެސް ބަދަލުކޮށް ނުދޭކަމަށާއި، އަލަށް އަންނަ ޤާއިދީން ބޭނުންކުރަންޖެެހީނ 

 މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެވެ.  ޤައިދީން ކޮިމޝަނަށްތަށިތައްކަަމށް ކުރިން ޤައިދީން ބޭނުންޮކށްފައިުހންނަ 

ުގޅާފައި ހުންނަނީ ފިލްޓަރ  މިފެން ކޫލަރަށް ތިލަފުށި ޕްލާންޓް ެފްނކަމަށާއި،އިމަށް ޭބނުން ުކރަނީ ޤައިދީން ބު

ިމ  މިފެން ރަނގަޅުނޫންކަމަށާއި ބުއިމަށް އުނދަގޫވާކަމަށް ޤައިދީންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.ނުކޮށްކަމަށްވުމުން 

ގެ ފެްނ ހުންނަކަމާއި، މިތާންގީއަށް ފެން ނަގަނީ ޤައިީދންކަމަށާއި އެތާންގީ މަރުކަޒުގައި ވާރޭ ފެން ރައްކާކުރާ ތާންގީ

ހުސްވަންދެން ބުއިމަްށ ބޭުނންުކރާކަމަށް ޤައިދީން ކޮމިޝަަނށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ބައެއް ހާލަްތތަކުގައި ފުރާުޅ 

ނެގުަމށް ދަތިވާކަމަށް ޤައިީދްނ  ބުން ވާރޭފެންސާފްކުރުމަށް އޮފިސަރުން ހުއްދަ ނުދޭކަމަށާއި، އެހެންވުމުެގ ސަބަ

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

ކޮމިޝަަންށ ޕަލް ނެގުމަށް އެދުމުން އޮފިސަރުން ސާމްޤައިދީން ބުއިމަށް ޭބނުންކުރާ ފެނުގެ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މިމަރުކަޒުގެ 

ވެ. އެގޮތުން ޤައިދީން ބުއިަމށް ބޭނުންކުރާ ެފން ަނަގީނ ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފަިއވެއެ

ވާރޭފެން ތާންގީންކަމަށް ބުނުުމން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ެފުނގެ ސާންޕަލް ނަގާފައިވަނީ ވާރޭފެން ތާންގީއާއި ގުޅާފައިާވ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 110  
 

ުނންކުރަނީ ޕްލާންޓުން ކޫލަަރްށ އި ނަމަވެސް ފަހުން އެނގުނު ޮގތުގައި ޤައިދީްނ އާންމު ގޮތެއްގައި ބުއިމަްށ ބޭއިސްކުރުންކަމަށާ

 ގުޅާފައިހުންނަ ފެންކަމަށް ކޮމިަޝނަށް ޤައިދީން މަޢުލޫމާުތދީފައިވެެއވެ. 

 

 ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.0.1

ސޯސް ކޮށްގެން ކެއުން ފޯރުކޮށްދެމުންދަީނ އައުޓް ންދުމީހުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށްސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބަ

ބަންދުމީހުންގެ ކާތަކެިތ ތައްޔާރުކުރާ ބަދިގެއަށް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތް ކުރިއިރު، ސާފްތާހިރުކަން ކުޑަކަމާއި، ، ށާއިކަމަ

 ވީއިރުވެސް ހުރިކަން 9:01ގޮތަށް މެންދުރު ނެގި މިތަނުގައި ފިނިކެނޑުވުމަްށޓަކަިއ ނަގާފައިހުންަނ މަސް ރޭގަނޑު

ކެއުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކާނާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބަންދުގައި ތިިބ ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތް ކުރި ވަގުތު ފާހަގަ

 މީހުން ޝަކުވާއެއް ނެތްކަން ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 މާލެ ޖަލުހުޅު 1.0.1

 9ކައްކާ ކާންދެނީ ކެއުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީުހންނަށް  ގައިޖަލު މި

ނަށް ާކންދެީނ އަިދ ޤައިދީން ކަމާއި،ކައްކާކާންެދނީ މޭނާ ކޭޓަރިންގެ ފަރާތުންއެގޮތުން ބަންުދމީހުންނަށް ންކަމާއި ފަރާތަކު

މުވައްޒަފުންެގ  އިންކަން ނީ ބްރަދާސް ކޭޓަރިންގްދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދަމުވައްޒަފުންނަށް ކޭޓަރިންގެ ޚި ޕްރިސްކޯއިންކަމާއި،

 ވެއެެވ. މަޢުލޫމާތު ިލބިފައި ފަރާތުން

އް ދިމާވާކަމަްށ ހުގެ މައްސަލަތައަދި ރިހަ ކެއުމުން ގޭ ކަމާއި،ހިފާފައި މަހުގައި ުހންނަނީ ލޮނދި ކެއުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ

 ވެއެވެ. ދީފަ މަޢުލޫމާތުޤައިދީން 

 ގެނެވޭ އެކުއާއިއާންުމގޮތެއްގައި ބަތާއި، ރޮށިކަމަށާއި އަދި އެ ކެއުމަށް ގެންނަނީ ބަންދުމީހުްނނާއި ކުރި އިންޓަވިއުތަކުން

 ެފނާއި ހަވާދު ވަކިވެފައިކަން ހުންނަނީ ގައި ބާލިދީރިހަ، ކަމަށާިއ ހަވާދު އަޅާފައިހުންނައިރުފެންކޮށްރިހަ ހުންނަނީ 

 ކަމަށާއި އެމީހުްނނަށްވެސް ވަކި ޚާއްޞަބައެއް މީހުްނނަކީ ވެޖިޓޭރިއަނުންއަދި މިތަނަށް ގެނެވޭ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ގެ ކޮިލޓީ ވަރަށް ދަށްކަމާއި، ތާޒާކަްނ ކެނޑިފައިހުންނަކަްނ އި ބައެއް ފަހަރަށް ގެންނަ ކާތަެކތީބޭކަމަށާއެއްޗެއް ނުލި

 ކޮށްފައިވެއެވެ. ފާހަގަ

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 111  
 

 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  1.0.0

 

މޭާނ ދަނީ ދެމުން ގެންފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ންދުމީހުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ކައްކާ ކާންކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަ މި

ގެ ފަރާތުން ިލބިަފއިވާ މަޢުލޫމާތުންނާިއ، ކޮިމޝަނުން ެބލިބެލުުމން ންުމވައްޒަފު އިން ކަމަށް ކޭޓަރިން

ބަދިގެއެއްގަިއ ބަންދުމީހުްނނާއި މުވައްޒަުފން ކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހުރި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ދޫނިޫދ ގައި 

ފައިވެއެވެ. ކުރެވިފާހަގަހިރުކަން ކުޑަކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުްނ ތާރޭގައި ސާފުކުރަމުންދާއިރު މިތަނުގެ އެތެ

ތާހިރުކަން ކުޑަވެ ބައެއް ކާތަކެތީގެ ތެރެއިން ދިރޭ ލިބިފައިވާގޮތުގައި ބަދިގޭގެ ސާފުމުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު 

ކޮށްފައިވާކަމަށް ވެްސ މެ ބަދިގެ ތެރެ ސާފުގައިގެން ނިކުއެއްޗި ފެންނަކަމަށާއި އަދި ބަެއއް ފަހަރު މުވައްޒަފުން އިސްނަ

ބަދިގެއަށް ވަދެ ެބލިބެުލމުން ބަދިގެތޭގައި ތަިށދޮވުމަށް ަހދާފައިވާ ތަންތާގައި ގިަނ  މަޢުލޫމާތު ދިފައިވެއެވެ. ކޮމިަޝނުން މި

ގެ އެތެރޭގައި ގައި ބަދިއިހުރި ތަށިތަކާއި ކާރީއަދަދަކަށް ކާތަކެތި ހަރުލާފައިުހރިއިރު ކުނިއަޅާ ބޮޑެތި ބާލިދީތައް ދޮވެފަ

މުއްދަތު  ގެބަދިގޭގެ ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ ތަނުގެ ތެރޭގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތީއަދި ހުރިއިރު، 

ލާފު ކުނިވަހެއްދުވާކަން ޚި އެވެ. މިބަދިގޭގެ މަސްކެނޑުމަށް ހުރި ތަނުން އާދަޔާއިވެފާހަގަކުރެވިފަ  ހަމަވެފައިހުރިކަން

އްސަކޮށްފައިވާދިމާލުން ބޭރަށްވެސް ފެނުެގ ުޑމަށް ޚާބަދިގޭގެ ފާރުން މަސްކެނ ވިފައިވެއެވެ. އަދިފާހަގަކުރެ

އަސަރުކޮށްފައިވާއިރު ފާރުގެ ބޭރުން އަންހެްނ ބަްނދުމީހުންަނށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮޅިތަކާއި ދިމާލުން މިވަސް ހިފާަފިއ 

ތިެބން ުއނދަގޫ ވާވަރަށް އެވަސް ގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ  ގައި އަންހެުނންބައެއް ދުވަސްތަކު އިރުކުރެވިފައިވާހުރިކަން ފާހަގަ

 ހިފާފައި ހުންނަކަމަށް މުވައްޒަފުްނ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 

 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.0.1

ގޭެގ އްޒަފުންކަމަށާއި މިބަދީއަންހެން މުވަ 0މިޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބަދިގެ ބަލަހައްޓަނީ މިރަށަށް ނިސްބަތްވާ 

ހަމައަްށ ގެންދަނީ މަތިޖެިހ މިތަނުން ފޯރުކޮްށދޭ ކާތަކެތި ގޮޅިތަކާއިރަނގަޅުކަމާއި،  ތާހިރުކަން ވަރަށްސާފު

ތި މަދުވުމުން، ވީނަމަވެސް، ކައްާކ ކާތަކެބުނެފައި  ކަމާއި، ބަންދުީމހުްނ ކެއުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކަމަށްތެލިތަކެއްގައި

 ފާހަގަޮކށްފައެވެ.  ދޭކަންހަމަކޮށް  އެއް އިރުގެ ކެއުމަށްވާވަރަށް ތް އެއްކޮށް،ށް ގެނެވޭ ވަގުތު އެކި ބާވަކެއުމަ
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 ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.0.3

ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުމީހުންާނއި މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުން ފޯރުކޮށްދިނުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ރެސްޓޯރަންޓަކާއި ގުޅިގެން  މި

ގަކޮށްފައިވެއެވެ. ށްވެސް ކެއުން ފޯރުކޮށްދެނީ އެ ފަރާތުންކަމަްށ ފާހަމީހުންނާއި މުވައްޒަފުންނަ ކަމަށާއި ބަންދު

ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިސްޓޭޝަންގައި ެނތްކަން ފާހަގަ އި މުވައްޒަފުންެގ ޝަކުވާއެއް ކެއުމާއި ގުޅޭގޮތުންބަންދުމީހުްނނާ

ން އޮފިސަރަކު ޗެއްކުރާކަމަށާއި އަދި ކާތަކެތި އަށް ދިޔުމުގެ ކުރިރުޮކށްދޭ ތަކެތި ގޮޅިތަކާއި ހަމަބަންދުމީހުްނނަށް ކެއުމަށް ފޯ

އެވެ. ފައިވެްނ ފާހަގަކުރެވިބަންދުމީހުްނނަށް ފޯރުކޮށްދެީނ އޮފިސަރެއްގެ ހާޟިރުގައިކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމު 

ކަމަށް އް ހަވާލުކުރާވެއްދުމުގެ ކުރިން ޕްލާސްޓިކް ތައްޓަކާިއ ޖޯޑެ ގޮޅިއަށް ގައިިތބޭ މީހުން އަަލށް ގެނެވޭއިރުބަންދު

 ބަންދުމީހުްނނާއި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިިބފައިވެއެވެ. 

 

 އައްސޭރި ޖަލު  1.0.2

ސަރވިސް  މަޖައްސާފައި ހުންަނނީ ކޭޓަރިންއައްސޭރި ޖަލުގެ ޤައިދީންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަ

. މިަޖލުގައި ކެއްކުމާއި ކާބޯތަކެތި ަރއްކާކުރުމަށް ބަދިގެއަކާއި ނަމަކަށް ކިާޔފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެނެވެ އެއްކަމަށްވާ މޭނާ

ދިގޭގެ ގުދަނެއް ހުރިއިރު، ކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިބަ

ރެވިފައިވެއެވެ. މިބަދިގެއާއި އިންވެގެން ފާހަގަކު ގެ މިންވަރަކަށް ރަނަގޅުކަމަށްއިހިރުަކން އާދަތާއެތެރެއަށް ބަލާއިރު ސާފު

އޭސީ ކޮށްފައިކަމަށްވާއިރު، އަނެއް ގުދަން ހުރީ ހުރީ  މިތަން ކަމާއި،ތަރުކާރީ ހުރިދެގުދަނެއް ހުރި އިރު އެއްގުދަނުއި 

ކެތި ހުރީ ގުދަންކޮށްފައި ހުރިއިރު މިތަ ސާމާނުއްޔާރުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ތައޭސީ ނުކޮށްކަމާއި، މިތަނުގަިއ ކާބޯތަކެތި 

ހަރެއްގައި ތަރުތީބުކޮށް ޖަހާފައިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮންމެ ދެ ހަފްތާއަކުން ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު މާލެއިން 

ގެންނަކަމަށާއި އަދި ކަނޑުމަސް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ގެނެސް ފިނިކުރާކަމަށް ބަދިގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ 

 މާތުދީފައިވެއެެވ. މުވައްޒަފުން މަޢުލޫ

ނޫއަކަްށ ކަމަށާއި، ޤައިދީންެގ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެނީ ތަފާތު ދެމެ މި ޖަލުގައި ޤައިދީންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކާ

ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިހުންނަނީ ޤައިދީން އުޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ 

ފާހަގ އެކަން ށް މުވައްޒަފުންނާއި ޤައިދީން މަޢުލޫމާތު ދީަފއިވާއިރު ކޮމިޝަނުން ބެލިެބލުުމންވެސް މެސްރޫމެއްގައިކަމަ

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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މި ޖަލުން ފޯރުކޮށްދޭ ާކބޯތަކެއްާޗއި މެދު ޤައިދީންގެ ގިނަ ޝަކުާވތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ. އެގޮތުން ކެއުމަށް 

އިރު އަނެއްބައިފަހަރު ހުންަނީނ ރަނގަޅަށް ނުފިހެވި ހުންނަބައެއްފަހަރު ހުންނަކަމަށާއި ރޮށި  ގެންނަ މަސް ކުނިވެފައި

ފާހަަގ  އަނދާފައިކަން މުއައްޒަފުންނާިއ ޤައިދީންގެ ފަރާތުން ލިބުުނމައުލޫމާތުންނާއި، ކޮމިޝަުންނ ބެލިބެލުމުން 

ބަދަލުކޮށްދެން އެދުމުން ހަމައެނި ބަދަލުކޮށްގެން ގެްނަނީނ  ކުރެވިފައިވެއެވެ. ބައެއްފަހަރު ގެންނަ މަސް ކުނިވަސް ދުވާތީ

އި އެކު ހުންނަ މަސްބުރިތައް އެކަނިކަމަށް ޤައިދީން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާއިރު، މުވައްޒަފުންވެސް ވަނީ ބަދިގެއިން ކައްާކ ހައާރި

ންނަ ސްޕަވައިޒައެއް ހުންނަކަމަށާއި ތަކެތީގެ ފެންވަރުދަށްކަމަށް ފާަހގަ ކޮށްފައެވެ. އަދި ބަދިގެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހު

ޅެނީ މާލޭގައި ކަމަށާއި ބަދިގޭގެ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ކަންބޮޑުވުމެއް ވެސް ހިއްސާ ކުރުމަށް އޭނާ އާއި އޭނާ އުނަމަވެސް 

 ބައްދަލުވަނީ މަދު ދުވަހެއްގައި ަކމަށް މުވައްޒަފުންވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

ތުެގ ޖަލުން ނުިލބޭކަމަށާއި ބަލިކޮއް ހުންނަށް ކާންިދނުމަށް ޑޮކްޓަުރ ކަނޑައަޅާ ތަކެތިގެ މީޖަލުގައި ތިބޭ ތަާފތު ބަިލތަކު

ތު ކެއުމުން ގޭހުގެ ބަލިކޮއްމި ، ގޮތުގައި ލިބެނީ ސެޓް މެނޫއެއް ކަމަށާއި އޭގައި ހުންނަނީ ޕާނާއި ބަޓަރާއި ޖޭމުކަމަށާއި

 0ޖޯޑެއްގެ  ހުންނަީނ ގެ ގޮތުގަިއ ފޯރުކޮށްދޭ ތަރުކާރީ ޕޯޝަންގަިއ ބަލިކޮްއތު މައްސަލަތައް ދިމާވެ އިތުރަށް ަބލިވާކަމާއި،

މަްށ ރަތްހަނޑުލު ބަތްތައްޓެއްކަރިހައިން ނަގާފައި ހުންނަ ކުޑަ މަސްކޮޅަކާއި، އަދި ، ކޮޅަކާއިތަރުކާރީ ގެބައިކުޅަ އެއްބައިވަރު

 ފާހަގަކޮށްފައެވެ.  ޤައިދީން

މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަވެސް އިސްލާހުކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫކަމަށާއި، އަިދ ހާރު ލާފަށް މިކެއުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ކުރިއާ ޚި

ރަނގަޅުކުރަން ވާހަކަދެއްކުމުން، މުވައްޒަފުންގެ ކެއުމުގެ ކަންަކން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރަނަގޅުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް، 

ގެން ހިންގާ ތަނަަކށް ުވމުން ގޯސްކޮށް ހިނާގ ހިއްސާއޮވެ މިތަނަީކ ސަރވިސްގެޤައިދީންގެ ކެއުން ރަނގަޅުނުވާަކމަށާއި، 

 ކަންކަންވެސް ރަނގަޅުކުރަން ދަތިވާކަމަށް މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

 ޖަލު  މާފުށި 1.0.01

މި ޖަލުގައި ޤައިދީންނާިއ ބަްނދުމީހުންނަށް ކެުއން ފޯރުކޮށްެދނީ އެރީނާ ކޭޓަރިން ސަރވިްސއިން ކަމަށާއި، އެގޮުތްނ 

މުވައްޒަފުންަންށ ވަކި ބަިދގެއެއް ހުްނނައިރު، ޖަލުގައި ދީންނާއި ަބންދުމީހުްނނަށް ޭބނުންވާ ކާތަކެިތ ތައްޔާރުކުރުމަށް ޤައި

 ިލބިފައިވެއެެވ. މަޢުލޫމާތު  ގެ ފަރާތުންއެރީނާ އިންކަމަށް މުވައްޒަފުން ވެސްފޯރުކޮށްދެނީ ކައްކާ ކެއުން



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 114  
 

ތާހިރުކަން ކުޑަކަމުގެ ޓީ ވަރަށް ދަށް ކަމާއި، ރަހަ ނުބައި ކަމާއި، އަދި ސާފުއިދީންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކާޯބތަެކތީގެ ކޮލިޤަ

އިތުރު ރަހައެއް ނުލާކަމާއި، ރޮށި  އި،އަދި ޖޫހުގެ ފޮނި ރަހަ ފިޔަވާއިދީން ކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ސަޝަކުވާ ޤަ

އްކާފައި ހުންނަކަމާއި، މަސްރިހައިގެ ރަނގަޅަށް ނުފިހެވި ހުންނަކަމާއި، ބަތް ކައްކާއިރު ހަނޑޫ ރަނގަޅަށް ނުދޮވެ ކަ

ދަ ާކނާ ކެއުމުގެ ސަބަުބްނ މިފަ އިދީންގެ ފަާރތުން ިލބިފައިވެއެވެ.ހުންނަ މަހުގެ ޯރނުފިލާ ުހންަނކަމުގެ ޝަކުވާ ޤަ

 އިވެއެވެ.ކޮށްފަފާހަގަ ގައި ގިނަކަމަށް ޤައިީދންއިދީން އެލާޖިކް ވުމާއި، ގައި ހިރުވުމާއި، ބިހި ނެގުމުގެ މައްަސލަތައް ޖަލުޤަ

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޖަލުތަކުގެ މުަވއްޒަފުންނާއި ސުވާލުކުރުމުން ކާޯބތަކެތި ޖަލުގެ ތެރެައށް ވެއްދުމުެގ ކުރިން ޑިއުޓީ ގައި 

ތިބޭ އޮފިސަރަކު ޗެކްކުރާކަމަށާއި، މިގޮތަށް ބަލަނީ ކާއެއްޗެހި ހުރީ ކުނިވެފައިތޯ އާއި އެތަކެތީގެ ތެރޭގައި ޖަލަށް ވެއްދުން 

ކަމަށް،  ތި ޗެކްކުރުމަްށ ހަވާލުކޮށްފައި ހުންަނނީ ޖޫނިައރ އޮފިސަރަކާއްޗެއް އޮތްތޯ ކަމަށާއި، އާއްމުކޮށް ކާބޯތަކެމަނާ އެ

 ވެއެވެ. މުވައްޒަފުން މައުލޫމާތު ދީފައި

، ގަރުދިޔަ މިޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފަިއތިބޭ ބަިލމީހުންނަށް ފޯރުކޮްށދޭ ޚާއްސަ ކެއުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެގައި އެކުލެވިގެންވަނީ

ހުރިހައި ދުަވހެއްެގ ހުރިހައި ވަގުތެއްގައި ފޯރުކޮްށދެނީ މި ތަކެތިކަމާިއ، ބަތް، ކިރު، ޕާން، ޖޭމު އަިދ ބަޓަރުކަމާއި، 

ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ބަލިމަޑުކަމެއް ހުރެގެން ޚާއްސަ ކެއުން ދިނުމަށް ޑޮކްޓަރު ލިޔެދީފައިވީނަަމވެސް އާއްމު ގޮތެއްގަިއ 

އި އާއްމުގޮތެއްގައި ލޮނު ތަކެތީގަކާއަދި ނީ މިތަކެތިަކްނ ކޮމިޝަނުން ބެލި ެބލުމުން ެއނގިފައިވެއެވެ. ބަލިމީހުންަނށް ދެ

ެދބަިއ ވަކިން ތައްޔާރުކުރަން  ،މަޑުކޮށްފައި ހުންނަކަމާއި، ސަަބބަކީ ބައެއް ީމހުންނަްށ ލޮނުމަުޑކޮށް ކެއުން ދޭންެޖހޭތީ

. އެހެންނަމަވެސް އާދައިެގ އިންސާނަކަށް ލޮުނ ލޫމާތު ލިބިފައިެވއެވެދަތިވާތީކަމުގައި އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން މައު

ބޭނުންވާނެކަަމށާއި ލޮނު ލައިެގން ކެއުމަށް ބޭނުންވާ ޤައިީދްނ އެކަމަށް އެދުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް ވަކިން ލޮނު ލިބޭޭނ 

 ބަލި މީުހންނަްށ ކެއުން ހަމަޖެއްސުމުން މީގެ އިތުރުން، މިގޮތަށްއިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިނުދޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ހަކުރާއި ލޮނު ކެއުމަށް ވަކި ގޮތެއް އަންގާފައިވާ މީހުންނަށް ޞިްއޙީ މައްސަލަ ދިމާވާނެކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ނުޑ ރޭގަކަމާއި، ހައި ސެކިއުރިޓީ ގޮޅިތަކަކީ ޓާއެކުހުންނަނީ ކައް މަސްޖަލުން މައިގަނޑު ކާނާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ މި 

ކަްނ ނެމިމަްސ ކެއުމަށް ދަތިވާ ، ިދނުމުން ހުންނަ މަސް  ޓާއެކުތަކަށްވާއިރު މިގޮތަްށ ކައްނެތް ޔުނިޓު އްވެސް އަލިކަމެއް އެ

ކުޅިރަހަ ލާފަށް ޚިއާދަޔާރިހައިގައި  ޖަލުން ކެއުމަށް ދޭ ބަތުގައި މުޅަވަސް ދުވާކަމަށާއިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. 

 އްސާކޮށްފައިވެއެވެ.ޙިނުަބއިކަން ޤައިދީން ކޮމިޝަނާ ކެތީގެ ރަހަ ކާތަ ގަދަކަމާއި،

ބައެްއ  . އަދި ފެނުގެ ކުލައެނިގފައިވެއެވެ ބެލިެބލުމުން ކަްނ ކޮމިޝަނުން ނަގަންެޖހެނީ ފާޚާނާއިންޤައިދީން ބުއިމަްށ ފެްނ 

ޅި ޖަލުގެ އެކި ޔުނިޓްތަކުން ވަނީ ފެނުން ފަނިފަދަ ތަކެތި ެފްނނަކަމުގެ ޝަކުވާ މުކިލާކޮށް ކަމާއި،  ފަހަރު ހުންނަނީ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 115  
 

އަދި ޖަލުން ލިބޭ ެކއުން ބޭނުންކުރުމުން ބައެއް ފަަހރު ގައިގައި ބިހި ނަގާ، އެލަރިޖކްވުން މެދުވެރިވާކަމަްށ  ލިބިފައެވެ.

 ބައެއް ޤައިދީންނާއި ބަްނދުމީހުްނގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިެވއެވެ.

 

ނޑި ގަތުން ވަނީ މަނާކޮށްފައިވާކަމާއި، ޅާއި މޭވާ ދަޅު ގަންނަން ލިބުނުނަމަވެސް ދަޅުކެކޮށްގެން ކެންޓީނުން މަސްދަވިޔަފާރި

ޤައިދީންގެ ފަރާުތްނ މަުއލޫާމތު  ދަޅެއް ކެންޓީނުން ނުލިބޭކަމުގެ ގޮތަށް ހުންނަ  ނުލައި ހުޅުވޭ ދަޅުކެނޑިއަކާއިއަދި 

 ބިފައިވެއެވެ.ލި

 

ން ހޯނެއް ފެނުނުކަމަްށ ހުންނަކަމަށާއި އޭގެތެރެއި ގަޅަށް ރޯނުފިލާނަ ކާތަކެތި ރަނއަންހެނުންގެ ޔުނިޓްތަކަށް ގެން 

ޒިޔާރަތްކުރި ވަގުތު ކާތަކެތީގެ ރަހަބެލުމުްނ،  ޖަލަށްކޮމިޝަނުްނ އަދި ޤައިދީންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

ހަ ފިޔަވައި އެއްވެސް ރަހައެއް ނުލާކަން މަސްރިހައިގައި ކުޅިރަހަ ފިޔަވައި އެއްވެސް ރަހައެއް ނުލާކަމާއި ޖޫހުގައި ފޮނިރަ

 ވިފައިވެއެވެ.ފާހަގަކުރެ

ކަމަށާއި، މިތަކެިތ  ނީ ހަމައެކަނި އާފަލާއި އޮރެްނޖުގަންަނން ިލބެމޭވާގެ ގޮތުގައި އިދީްނަނށް ޤަކެންޓީން މެދުވެރިކޮށް 

އަިދ  ބަދަލުކޮށް ނުދޭކަމަށާއިސް ނަމަވެވީހަލާކުވެފައި  ގަނެގެން ގެންނަ މޭވާ ހުންނަނީ ތާޒާކަން ކުޑަކޮށް ކަމަށާއި، 

ގެ ދަރަޖައަށް ބަލައި، އާފަލާިއ ވެއެވެ. އަދި ސަލާމަތީ ގިންތީއިދީން މައުލޫމާތު ދީފައިޤަލިބޭކަމަށް ރިފަންޑުވެސް ނު

 . ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ ތަފާތުކަން  އަދަދުގަނެވޭ  އޮރެންޖު

 

 ހުށަހެޅުން 

ދީންނަށް ކާޯބތަކެތި ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ކުރިން ކާބޯތަކެތީގެ ފެންވަރާއި، އެސް.އެމް.އާރް ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ގައި .0

ފޯރުކޮށް ދެވޭ ތަކެތީގެ ރަހައާއި، ސާފުތާހިރުކަން ހުރި މިންވަރާއި، ކާތަކެތީގެ ތާޒާ މިންވަރު ބެުލމަކީ ޖަލުގައި ތިބޭ 

 ވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި މޯލްޑި ރިޕޯޓް މި މެޑިކަލް އޮފިސަރުންގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި 

  ހަމަޖެއްސުން. ދުވަހުން ފެށިގެން  ޙިއްސާކުރާ 

ަބންދުމީހުން، އަދި މުވައްޒަފުންނަްށ ކައްކާ ކާންދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ބަދިގެ، ކެންޓީްނ،  ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާއި .9

 ،ތުން ާކބޯތަކެތި ބޭުނންކޮށް ބަހައްޓާ ތަންތަނަކީކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުްނކުރާ ގުދަން އަދި އެހެިނހެން ޮގތްގޮ

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ހުރި ތަންތަންތޯ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 116  
 

ރިޕޯޓް މި ފަހަރު ބަލަންޖެހޭނެ ތަންތަން ކަމުގައި  0ގަވާއިދުން ބަލައި އެކަންކަށަވަރު ކުރުމަށް މަދުވެގެން އަހަރަކު 

 އެކަން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން.  އެފަދަ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި،، ޙިއްޞާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަނޑައަޅައި

 

ޖަލުތަކުގައި އާއްމު ގޮތެއްގައި ހޫނު ގަދަވުމާއެކު، ލުއި ޖަލުަތކަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޤައިދީން ތިބޭ ޖަލުތަކަށް ވެފައި،  .0

ގަދަ އަވީގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ލުިއ ޖަލުތަކުގައި ބޯފެްނ  ވަޒީފާގައި އުޅުމުގެތެރޭގައި

ޙިއްސާކުރާތާ  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއިމި ރިޕޯޓް ފިނިކުރުމަށްޓަކައި ފެން ކޫލަރު ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް 

 މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ހަމަޖެއްސުން. 3

 

 

ކާތަކެތި ޖަލުގެތެރެއަށް  ،ންދުކޮށްފައިިތބޭ މީހުން ކެއުމަށާއި ބުއިމަށް ދީފައިވާ ޕްލާސްޓިކު ތައްޓާއިޖަލުތަކުގައި ބަ .1

ފަހަރު  0މަސްދުވަހުން  0ގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ތައްޓާއި ބާލިދީފަދަ ސާމާނަކީ އެންމެ މަދުވެގެން 

މޯލްޑިވްސް މިރިޕޯޓް ނުންކުރަމުންދާ ޕްލާސްޓިކް ތަށިތައް އައުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މިހާރު ބޭ

 މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އައު ކުރުން. 0 ގިނަވެގެން  ޙިއްޞާކުރާތާ  ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި 

، ނުލެޭވނެކަމަށާއި ބަދިގޭގެ މަސައްކަތަށް ދިެވހި ޤަިއދީން، ( ގައ11ިޖަލުތަކުގައި ވަޒީފާ ދިނުާމބެހޭ ެއސް.އޯ.ޕީ )ނަންބަރު  .1

ނުލެވޭނެކަމުގައި ލިޔެފައިވާކަން ާފހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، ޤައިދީްނ  އެހެން މަސައްކަތަކަށް ބިދޭސީ ބަދިގޭގެ މަސައްކަތްނޫން 

އަދި ، ޚިލާފުވަނަ މާއްދާގައިބަޔާންކުރާ ހަމަހަމަކަމާ  01މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މި ރިޕޯޓް މަށް ނުވަތަ ނަސްލަށް ބަލައިެގން ކުރާ ތަފާތުކުރުމެއްކަމަށް ޤަބޫުލކުރެވޭތީ، އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ޤައު

ވަޒީފާ ދިނުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ބަދަލުކޮށް،  ހަދާފައިވާ  މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަލުތަކުގައި  0ޙިއްޞާކުރާތާ 

 ތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.ތްވާގޮ )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(އާ އެއްގޮ  9113/9ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުމާއި ކުޅިވަރު ކުޅުން 1.1

 މާލެ ޖަލު 1.1.0

ގައި ހިނގާ ކަސްރަތުކުުރމަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ޤަިއދީން ނުނެރޭކަމަށާިއ، ޤައިދީްނ ިހނގާ ކަސްރަތު ކުރުމަށް ޖަލު މި

ދަތިކަުމންކަމަށް މުވައްޒަފުްނ  ތަނުގެ ޖާގައިގެހުްނނަ ގޮތުްނނާިއ  ނުނެރެވެނީ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން

ބަންދުކޮށްފައި ތިޭބ  އިއިމާރާތުގަ ބޭނުންކުރާސް އެއްގެ ގޮތުގައި ޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މާލެ ޖަލުގައި އެނެކްމަ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 117  
 

ކޮށްލާފައިކަަމށް ޤައިދީންނާއި ަބންދުމީހުން ިތެބނީ ދުވާލުގެ ގިނަ ވަގުުތތަކުަގއި ގޮޅިން ބޭރަށް ނިކުމެވޭ ގޮތަށް ދޫ

ހިންގާ މައިއިމާރާތް  މާލެ ޖަލުފައިވެއެވެ. ލިބިބަންދުގައިިތބި ފަރާތްތަކުންނާިއ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު 

ށް ޔުނިޓުގެ ކުރިމަތީގައި އެކަށީގެންވާ ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތުން ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުން ހިނާގ ކަސްރަތުގެ ކުރުމަ

ހައްދެއް އޮތްކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ތަނުގެ މުވައްޒަފުން ދަތިވުމާއި މިތަނުގައި ތިބި ޔާޑު ސަރަ

ނެރުމުގައި  ދަދު މަދުވުމަކީ ިހނާގކަސްރަތަށްބަންދުމީހުްނނާއި ޤައިދީންެގ ސަލާމާތީ ގިންތި ައށް ަބލާއިރު މުވަްއޒަފުންގެ އަ

މި ޖަުލގައި ތިބި ޤައިދިްނނާިއ ފަރާތުން މަޢުލޫާމތު ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި  އިސްވެރިންގެ ތަނުގެ ދަތިކަމެއްކަމަށް ދިމާވާ

 އެވެ. އިވެކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފަ  ތުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭކަމުގެ ޝަކުވާހިނގާަކސްރަ، ބަންދުމީހުންގެ ފަާރތުން

 

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  މާލެ 1.1.9

ގަޑިއިރަށް ވުރެން އިތުރުނުވާނޭ ގޮތަށް ބަންދުކޮށްފައިިތބޭ ބަޔަކަށް  91ބޭ މީހުންނަކީ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުކޮށްަފއިތި މި

ވުމުން އެއްވެސް ވަރަކަށް މިކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ަބންދުމީހުން ިހނގާ ކަސްރަތު ކުރުމަށް ނުނެރޭކަމަްށ 

 މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެެއވެ. 

 

 ރި މަރުކަޒުއަހުލުވެ ތިލަފުށި 1.1.0

މިތަނުގައި ތިބީ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ އެންމެ ދަށް  ،މަރުކަޒަކީ ސިނާއީ މަސަކްތައް ކުރާ މަރުކަޒަކަށްވުމާއި މި

މަށްވާއިރު، ވަޒީފާ މީހުންކަމަށްވުމާއި އެކު މިމަރުކަޒުގައި ޤައިދީން ތިބެނީ ގޮޅިތަކުގައި ބަންދުވެފައި ނޫންކަ

ރަހައްދުން ބޭރުގައި ދުވާލުގެ ގިނަ ވަގުތުތަކުގައި ހޭަދކުރެވޭކަން ޤައިދީންނާިއ ޓަކައި ޤައިދީން ތިޭބ ސައަދާކުރުމަށް

ދި މިޖަލުގަިއ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބިފަިއވާ މައުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަނުްނ ބެލިބެލުުމން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަ

ޯބޅަ ކުޅުމާއި، ދުވާލުެގ ބެޑްމިންަޓން ކުޅުމާއި، ފުޓުކުޅިވަރުގެ ގޮތުގައި  ރާޒުވާ ކުޅުމާއި، ތާސް ކުޅުމާއި، ޤައިދީން 

ހުރިކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވޭ ސަރަހައްދުގައި ކަސްރަތު ކުރެވޭ ގޮތަށްވަގުތުތަކުގައި ބޭނުންކުރެ

މުވައްޒަފުންނާިއ ިތކަމަށް ބެޓްމިންަޓނާއި، ުފޓްބޯޅަ ކުޅުމަްށ ބޭނުންކުރާ ސަމާނަކީ މުވައްޒަުފން އަމިއްލައަށް ހޯދާފައިވާ ތަކެ

 ޤައިދީން ވަނީ ކޮމިޝަނަށް މަޢުޫލމާތުދީފައެވެ. 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 118  
 

 ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.1.1

ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުޮކށްފައިތިބޭ ީމހުން ިހނގާ ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭަކމަށް މުވައްޒަފުންނާިއ  ދެމި 

 އިވެއެވެ. ލިބިފަބަންދުމީހުންގެ ފަާރތުން މަޢުލޫާމތު 

 މާލެ ޖަލުހުޅު 1.1.1

ސަރަހައްދަްށ  ޖަލުގެ އާ ހަމަައށް 99:11ރޭގަނޑު  ނަމާދު ވަގުުތން ފެށިެގން ގައި ޤައިދީން ިތބެީނ ފަތިސްމާލެ ޖަލުހުޅު

މުގެ ފުރުސަތު ޤައިދީންނަށް އޮްނނަކަްނ ގައި ބޭނުްނތަނަަކށް ގޮސް އުޅުޖަލުގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭ، ދޫކޮށްލާފައިކަމާއި

ފުންގެ ފަރާތުންނާއި ޤައިދީންގެ ފަރާތުން ިލބުުނ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަުނން ބެލިެބލުމުން ފާހަަގ މުވައްޒަ

 ދުވަހުން 1މުގެ ފުރުސަތު ދެނީ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިޖަލުގައި ތިބޭ ބަންދު ިބދޭސީނަށް ހިނގާ ކަސްރަތު ކުރު

މުވައްަޒފުންނާއި ަބންދުމީހުންެގ މިނިޓަްށ ކަމަށް  01 މީުހން 91 ކުމަށާއި އެގޮތަށް ނެޭރއިރު ނެރެނީ ފަހަރައެއްފަހަރު ކަ

 ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

 

 

 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  1.1.0

މެ ދުވަހު ނެރޭކަމަށާއި އެގޮތުން މިކަސްޓޯޑިއަލްގެ ކޮން 9ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް ހަފްތާއަކު  މި

ބަންުދމީހުން ފުރަގަހަށް ބިޑި ކަށް ޓުގެ ވަގުތު ކޮޅަމިނެ 01ސަރަހައްދަށް  ޖަލަކަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާޖަލެއްގައި ވެސް އެ

ގެން ނެރެނީ ސަލާމަތީ ފައިވެއެވެ. ފުރަގަހަށް ބިޑިއަޅުވައިމައުލޫމާުތދީ ބަންދުމީހުންނާއި މުވައްޒަފުން ގެން ނެރޭކަމަށްއަޅުވައި

ންދުމީހުންގެ އަދަަދށް ަބލާއިރު އޮފިސަރުންވެސް މަދުވުމުންކަމަށް މުވައްޒަފުްނ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަމަށާިއ، އަދި ބަ

ށް ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް ނެރޭތީ ބަންދުމީހުން މިކަމާއިމެދު ގެން ހިނގާކަސްރަތު ކުރުމައިއަޅުވަ  މަޢުލޫމާދީފައިވެއެވެ. ބިޑި

ޓަރު ލިޔުމަކުން އެކަން އަންގާފައިާވ ޑޮކްދެވެނީ  ހަކުހިނގާ ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކޮންމެ ދުވަ އެވެ.ހިއްސާކޮށްފައިވެ

 މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެވެ.  ބިޑި ނާޅުވާ ކަމަށް މުވައްޒަފުން އިރުމިގޮތަށް ނެރޭހުްނނަށް އެކަނި ކަމަށާިއ، ބަންދު މީ

ތުކުރުން ވަކި ތަކާއި ގުޅިގެން އިާނޔަތް ކެނޑުމުގެ ނަމުގައި ހިނގާ ކަސްރަކުށް ބަންދުމީހުން ކުރާ އެކިކަހަލަ ޖަލު

 މުަވއްޒަފުންނާއި ބަންދުމީުހން މަޢުޫލމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.މުއްދަތަކަށް ކަނޑާލެވޭކަމަށް 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 119  
 

 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.1.1

ސްޓޭޝަންގައި ހިނާގ ކަސްރަތުކުރުމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުނެރޭކަމަށާއި، މިފުރުސަރު ބަންދުމީހުްނނަށް ނުެދީނ  މި

 ންގެ ދަތިކަމުންަކމަށް އޮފިސަރުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ތަނުގެ މުވައްޒަ

 

 ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.1.3

ފުރުސަރު ބަންދުމީހުްނނަށް ނުދެީނ  މިސްޓޭޝަންގައި ހިނގާ ކަސްަރތުކުރުމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުނެރޭކަމަށާއި، މި 

 ށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ތަނުގެ މުވައްޒަންގެ ދަތިކަމުންަކމަށް އޮފިސަރުން ކޮމިޝަނަ

 

 އައްސޭރި  1.1.2

ޤައިދީން ތިބެނީ ޖަލު ސަރަހައްދަށް  ޖަލަކަށް ވާތީ ލުއި  ދަށް މިންގަނޑުގެ، ޖަލަކީ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ގޮތުން އެންމެ މި

ން  2:11 ދޫކޮށްލާފައިކަން ކޮމިޝަނުން ެބލިބެލުމުން ފާހަގަވެފައިވާއިރު، ަޤއިދީން ބެރެކްސައް ވަންނަށް ޖެހެނީ ރޭގަނޑު

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިތަނުގައި  ޤައިދީންފެށިގެން ފަތިސް ނަމާދަށް ގޮވުާމއި ދޭތެރޭގައިކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި 

ރަތުކުރުމަށް ދުާވަލކު އެއް ފަހަރު ގޮޅިްނ ހިނގާ ކަސް ބައިތިްއބާއިރު، އެކުދިން  ގޮޅީގައި ބަންުދކޮށްފައި ތިބޭ ކުޑަކުދިން

 މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  މުވައްޒަފުންކަމަށް ޖަލުގެ  ބޭރަށް ނެރޭ

 

 ޖަލު  މާފުށި 1.1.01

ތަފާތުކޮށްކަަމށް ހިނާގ ކަސްރަތުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެމުން އަންނަީނ އެކި ގިންތީެގ މީުހންނަށް ޤައިދީންަނށް ޖަލުގައި މި

ސަލާމަތީ ގިްނތީެގ ، ގެ ތެރެިއންބަންދުީމހުން ހެން ަޤއިދީންނާއިތިބޭ ައން ގައި 0ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޔުނިޓް ފާހަގަ

 3ހެދުނު  ،ނެރެނީ، އެހެންމީހުން ގޮޅިއަށް ވެއްދުމަށްފަހު ބަންދުމީހުން ހިނގާ ކަސްރަތުކުރުމަށް އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ

 އަށްތެރެމީހުން ތިބެނީ ކޮރިޑޯދަރަޖައިގެ  ދަށްސަލާމަތީ ގިންތީގެ އެންމެ އެވެ. އިވެފާހަގަކުރެވިފަ ކަންށް  01ން 

 ހު، ހިނގާލުަމށް ޔާޑަށް ނެރޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ދުވަ 0 ދޫކޮށްލާފައިކަމާއި، ހަފްތާއަކު

ގަޑިއިރުގެ  0ގައިތިބޭ ސަލާމަތީ ިގންތީގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ޤައިދީންނާއި ަބންދުމީހުންަނށްެވސް ދުވާލަކު  9ޔުނިޓް 

ފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މަށް ޤައިދީންނާއި ަބންދުމީހުންގެ ފަރާުތން މައުލޫމާުތ ދީމަށް ދޭކަވަގުތު ކޮޅެއް ހިނގާ ކަސްރަތުކުރު



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 120  
 

ރުމުގެ ފުރުސަުތ ެއއްވެސް ވަރަކަށް ހިނގާ ކަސްރަތު ކު މީހުްނނަށްގަިއ ަބންދުކޮށްފައިިތބޭ  1އަދި  0ޔުނިޓް 

ްއޓާނެ މިންވަަރށް މުަވއްޒަފުން ނުިތބޭތީކަމަްށ ބަލަހަ އެމީުހންނުނެރެވެނީ  ނުދޭކަމަށާއި އެމީހުން ހިނގާ ަކސްރަތުކުރަން

ެއވެ. އަދި މިކަމުގެ ޝަކުވާ މިޔުނިޓްތަކުގައ ތިބި ޤައިީދންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ފަރާުތން މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދިފައިވެ

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

ގޮޅިތައް ހުޅުވަނީ ރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިކަމަށާއި ގައި ތިބޭ ޤައިދީން ތިބެނީ ޔުނިޓް ތެ 1އަދި  0، 1ޖަލުގެ ޔުނިޓް  މާފުށި

މުވައްޒަފުންނާިއ ޖަހާިއރުކަމަށް  2ރޭނގަޑު  ޖެހެނީ ންނަން ވަ ގޮޅިއަށް ޖަހާއިރުކަމަށާއި، އަނބުރާ  0ހެނދުނު 

ގެ ޔާޑު އިރު ޤައިދީންަނށް މިޔުނިޓްތަކުތިބޭ ބަންދުމީހުންގެ ފަރާުތން މަޢުޫލމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ދޫކޮށްލާފައި

ސަރަހައްދުގައި ހިނގާ ބިނާގ އުޅޭވޭކަމަށާއި އަދި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އޮންނަކަމަށް ޤައިދީްނނާއި 

ދުވަްސ ތަންފީޛްކުރަމުންާދ ޤައިދީން ހުކުރު ޙުކުމްގައި  3މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުްނ މަޢުލޫމާުތ ލިބިފައިވެއެވެ. ަޖލުގެ ޔުނިޓް 

ކަސްރަތުކުރުމަށް ޔާޑަށް  އަށް ހުރިހާ ޤައިދީން އެއްކޮށް ހިނގާ 0ން  1ދުވަސްތަކުގައި ހަވީރު އެހެން ހުރިހާ  ފިޔަވައި

ގައި ވަކިްނ  3ގައި ޤައިދީންނަށް ުފޓުބޯޅަ ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެކަމާއި، ޔުނިޓް ގެތެރޭކަމާއި، މިވަގުތު ނެރޭ

ނުކުތުމުގެ ފުރުސަުތ ބޭރަްށ ގަޑިއިރު ކަސްރަތުކުރުމަށް ގޮޅިން  0ބަހައްޓާފައިުހންނަ ބަލި ޤައިދީައށްވެސް ހެނދުނު 

އެގަޑީގައި ނުކުންނަނީ  ގަދަ ވުމުންގަޑީގައި އަވި ނެރޭގޮޅިން ބޭރަްށ ހެްނނަމަވެސް ހެނދުނު އެތަނަވަސްކޮށްދީފައިވާކަމާއި 

ތިބޭ ަޤއިދީން ތިބެނީ އެޔުިންޓ  ގައި 2ޔުނިޓް  ބައެއް ދުވަސްތަކުގައިކަން އެޤައިދީ ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ީދފައިވެއެވެ.

ތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިކަމަށާއި، އަދި ިހނގާ ކަސްރަތު ކުރުމަްށ  ޑޯތެރޭގައި ކޮންމެ ވިންގަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައި ހުންނަ ކޮރި

  ށް ނުނެރޭކަމަށް ޤައިދީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.ޑަޔާ

މިޔުނިޓް ހުްނނަނީ އިްނފާރެއްގެ އެތެރޭގައި އުނދޯޔެްއ ހުންކަަމށާއި މީ 'ގައި ތިެބނީ 'ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 01ޔުނިޓް 

އެތަނުގަިއ ބަހައްޓާފައި ުހންނަ ހުސް ިބންކޮޅަކާއި، ފާޚާނާއާ އެކުގައި ހުންނަ ކޮޓަރިއަކާއި ސިޓިންްގރޫމެއްކަމާއި، 

ގައިގައި ނުކުމެ ހިނާގ ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީުހންނަްށ ބޭނުން ވަުގތެއްގައި ކޮޓަީރގެ ބޭރުގައި ހުރި ހުސް ޖާ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުުމން ކަސްރަތުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދީފައިވާކަން 
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 ސިއްޙީ ޚިދުމަތް 1.3

 މާލެ ޖަލު 1.3.0

ގައި ޤައިދީންނާއި ބަްނދުމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުަމށްަޓކައި މެޑިކަލް ސެންޓަރެއް ހުރިކަމާއި، އަދި މިތަނަީކ ޖަލު މި

ރަލް ތަނެއްގެ ޮގތުގައި ާމފުށި އަދި އައްސޭރި ޖަލުންވެްސ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ގެނެޭވ ަޤއިދީނާއި ބަންދުީމހުންގެ ސެންޓް

ޒާމް ހަމަޖައްސާ ތަނެއްަކން މައުލޫމާތު ިލބިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި މެޑިކަލް ންތިކަންތައްތައް ބެެލހެއްޓުމުގެ އި 

ތުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރެއް ކަމާއި މީގެ ސެންޓަރުގައި މެޑިކަލް އިންޗާޖެއްގެ ގޮ

ނަރުހުން މިމެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިޖަލުގައި ކުރިން ޑޮކްޓަރަކު  0އިތުރުން 

 ލޫމާތުލިބިފައިވެއެވެ.ޢުރަކު ޤާއިމުވެ ނުހުންނަކަމުގެ މަހުންނަކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ޑޮކްޓަ

ޓްކުރުމަށް ވޯޑެއް ހުރިނަމަވެސް ބަލިމީހަކު އެޑްމިޓްކޮށްގެން ގެންގުޅޭނެ ވަސީލަތްތަްއ މިމެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި އެޑްމި 

އައިވީ ސްޓޭންޑް، ، މިގޮތުން، ކާރޑިއެކް މޮނިޓަރ، އޮކްސިޖަންދޭނެ ވަސީލަތްނެތްކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް، ޑޮކްޓަރު ބަާލ  ކަންޝިން ފަދަ ސާމާނު ނެތްއީ.ސީ.ޖީ މެ، ސަކްޝަން މެޝިން

ވަކި އޯ.ޕީ.ޑީ ކޮޓަރިއެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތްކަމާއި، ބަލިމީހުްނ ބެލުމަށް ބޭުނންކުރާ ސާމާނު ހަމަވެފައި ނުވާކަން ވަީނ 

ބޭނުންކުރާ ސާމާނުގެ ތެރޭގައި ބީ.ޕީ. ބަލާ މެޝިން، ސްޓެތަސްކޯޕް، ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

ކަްނ ން އެެހން އެއްވެސް ސާމާނެއް ނެތްޓޯރޗު، ސެޗުރޭޝަން މޮނިޓަރ، ހުންބަލާ ކަށިަގނޑު، ހަކުރުބަާލ މެޝިން ނޫ

 މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި ކަންފަތް ބެލުަމށް ބޭުނންކުރާ އޮޓޮސްކޯޕް ހަލާކުވެފައިވާކަމުގެ

މިޖަލުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާިއ ަބންދުމީހުން ޑޮކްޓަރަްށ ދެއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ ޑިއުޓީގައި ުހްނނަ އޮފިސަރަށް އެކަްނ 

އެންގުމުން، ޑިއުޓީ އޮފިސަރ މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ނަރުހަކަށް އެކަން އަންގަނީކަމަށާއި އަދި ނަރުހުން އެމީހަކު 

ފަހު ޑޮކްޓަރަކަްށ ދައްކަްނ ޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެ ނަަމ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ނަން ނޯޓް ކުާރކަމަށް ބަންދުމީުހންނާިއ ބެލުމަށް

ޤައިދީން މަޢުލޫމާުތ ދީފައިވެެއވެ. ނަމަވެސް، ޑޮކްޓަރަށް ެދއްކުމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވާކަމަށާއި، ައިދ 

މަސްދުވަސް  0-1ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކި  ،ލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނަށް ރިފަރކުރާ މީހުންޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށްފަހު ސްޕެޝަ

ވަންދެން މަޑުކުރަންޖެހޭކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ވަނީ ފާަހގަކުރެވިފައެވެ. މިކަމަށް ދަތިވަނީ ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް 

ދިފައިވެއެވެ. އެހެްނނަމަވެސް މިޖަލުގައި ޤައިދީންާނިއ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ިލބުމުގައި ދަިތވާތީކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޫޢލޫމާތު 

ބަންދުމީހުންގެ ތެރޭގައި ހިތުގެ ަބލީގެ މީހުންނާއި، ދަތުގެ ފަރުވާ ބޭނުންވެފަިއތިބި މީުހންނާއި ހަުމގެ ސީރިއަސް ބަލިތަކުގެ 

ވަސްވެފައިވާ މީހުން ތިބިކަަމްށ މީހުންގެ އިތުރުން ތަފާތު އޮޕަރޭޝަން ކުރަންޖެހިފައިވާ، އެހެންަނމަވެސް ނުކުރެވި ގިނަ ދު
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އުމުރުން ދުަވސްވީ މީހުންނާއި އަިދ  މި ޖަލަކީބަންދުމީހުްނނާއި ޤައިދީންެގ ަފރާތުން މަޢުލޫމާުތ ލިބިފައިވެެއވެ. 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ބޭުނންާވ ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަން ގައެނދުމަތިވެފައިވާ ޤައިދީން ިތިބ ޖަލެއްކަން ފާހަ

ވަހުން ދުވަހަށް ނުލިޭބ ކަމަާށއި އެމީހުންނަށް "ބެޑްކެއަރ" ފޯރުކޮށްދީ، އެމީހުން ބެލެހެއްޓުުމގެ ކަންތައްތައް ކުރަީނ ދު

 ގޮޅީގައި ތިބޭ އެހެން ޤައިދީންކަްނ ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިަފއެވެ. 

ން ޑައެގްނޯސް ނުކުރެވި ބައެއް "ނިއުރޯޓިކް ނަފްސާނީ ބަލިތައް ޖަލުގައި ިގނަކަމާއި، ބައެއްމީހުްނނާއި ވާަހކަދައްކާލުމު

ބައެއްޤައިދީންގެ ކިަބއިން "ސުއިސައިޑަލް  ޑިސްއޯޑަރ"  )ޑިޕްރެޝަން/އެންޒައިޓީ( ހުރިކަންފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 އައިޑިއޭޝަން" ހުރިކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

އުޅެފިނަމަ މިހާރު ކަންތައް ކުރާޮގތަކީ އެޤައިދީއަކު ވަކި ސުއިސައިޑަލް ޓެންޑެންސީ ބޮޑުކަމަށް ނުވަތަ ސުއިސައިޑް ކުރަން 

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުމެއްދެވިދާނެ ފަދަ އާލާތްތަށް އެމީހުންއަުތން އަތުލާކަަމށް އޮފިސަރުން ވަނީ ، ސެލްއަކަށްލައި

 މައުޫލމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މައުލޫމާތުދީފައެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސްވަރަކަށް އެކަމަށް ފަރުވާދީ ކައުންސިލިންގ ނުދޭކަމަށް

ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ދެއްކުމަްށ ބޭނުންވާ މީހުން އާންމުޮގތެއްަގއި ގެންދަނީ އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލަށް ކަމަށާއި ކުރިން 

އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޕޯޓަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޕޯޓަލްގެ 

އްކަތް މެދުކެނޑިފައިވުމުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯދަްނ ޖެހެނީ އައި.ޖީއެމް.އެޗް އަށް ފޯނުކޮށްގެްނނާއި އެތަނުގެ ކިޔޫގަިއ މަސަ

ޖެހިގެން ވަގުތު ހޭދަކޮށްގެންކަަމށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލުން ނުދެއްކި ގިނަ 

 ސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދައްކާ ކަމުގައި އޮފިސަރުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ދުވަސްވާނަމަ އޭޑީކޭ ހޮ

ކޯޓަށް ެގންދިޔުމަށް މާލޭގެނެވޭ ޤައިދީންާނިއ ، އެހެންޖަލުތަކުން ޑޮކްޓަރަށް ެދއްކުމަށް މާލެ ގެންނަ ޤައިީދންނާއި

އެ ސެލްއަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަލިކަމާއި ވައި ހޯލްޑިންގ ސެލްއެވެ.  0ބަންދުމީހުން ބޭތިއްބުަމށް ހުންަނނީ ހަމައެކަނި 

ދައުރުވާ ގޮތަށް ހުރި ގޮޅިއެއް ނޫންކަމާއި އަދި ބަލި މީހަކު ެބހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮޅިއެއް ނޫންކަމާއި، އަންހެްނ 

ޚާއްޞަކޮށްފައި ބަހައްޓާނެ ވަކިތަނެއް  ކުމަށްޓަކައި މާލެއަށް ގެނެސްޤައިދީންނާއި މާބަނޑު މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއް

ނުވާކަމާއި އެމީހުން މަޑުކުރަންެޖހެނީ ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަުރގެ ބޭރުގައި ހުންަނ ކޮރިޑޯއެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުންަނ 

 ކުރެވިފައެވެ. ގައިކަން ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަގޮނޑީ

އިމާރާތް ފަރުމާކޮށްފަިއ ، ސޫލެއް ނެތްކަމާއިމިޖަލުގައި މެޑިކަލް އިމަޖަންސީ އެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ަޢމަލުކުރާނެ އު

ހުރި ގޮތުން ގޮޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މީހަކަށް މެޑިކަލް އިމަރޖެންސީއެއް ދިމާވެގެން ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރެ، 
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އި މެޑިކަލް ވެހިކަލަކާއި ހަމައަށް ގެންދިއުމަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިެވއެވެ. މިޖަލުގަ

އެމެޖެންސީއެއްގައި ފަރުވާދެވޭނެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ނުހުްނނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ެއގޮތުން އިމަރޖެންސީގަިއ 

ޑީފިބްރިލޭޓަރ ، ކާރޑިއެކް މޮނިޓަރ، ދޭނެ ބޭހާއި، އޮކްސިޖަން، އަންޫބ ބޭގް، އިންޓިއުބޭަޝން ސެޓް، ސަކްޝަން މެޝިން

ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޖަލު ފަރުމާކޮށްފައި ހުރި ގޮތުން ބަންދުީމހާ ގޮޅިްނ ތަކެތި ެނތްކަން ފާހަގަ .ޑީ ފަދަނުވަތަ އޭ.އީ

ހުރަސްކުރަންޖެހެއެވެ. މީގެން ކޮންމެ ދޮރަކީ ތަޅުލާފައިހުންނަ ދޮރަކަްށ  ދޮރު  1ށް އެރުވުމާ ހަމައަށް ވެހިކަލަ ،ނެރެ

މިެންޓ  01ހަކު ެވހިކަލަކަށް އެރުވުމާހަމައަށް ގާްތގަނޑަކަށް ސީރިއަސް ވެގެން ގޮޅިން ނެރޭ މީ ޙާލަތުވުމާއެކު ބަލި

ގައި ކޮންމެ ސިކުންތަކީވެސް ޙާލަތުހޭދަވާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޞިއްޙީ އެމެޖެންސީއެއް ދިމާވާ 

ފެށޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ކުގައި ވީހާ އަވަހަށް ފަރުވާ ތަމުހިއްމު ވަގުތަކަށް ވުމުން މެޑިކަލް އެމެޖެންސީ ހާލަތް

 ޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އޮތުން މުޙިއްމުކަން ކޮމި

 

ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީުހންނަށް ޑޮކްޓަރު ލިޔެދޭ ބޭސް ހޯދަނީ ފާމަސީ ތަކުންކަމަށާއި، ބޭސް ހޯދުމަށްފަހު މެޑިކަލް 

މެ މީހަކަށް ލޭބަލްކޮށްފައި ހުްނނަ ކޮތަޅުތަކަކަށް އެޅުމަށްފަުހ ސެންޓަރުގައި އެކަމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިހުންނަ ަތނެއްގައި ކޮން

ވަކިން ބަހައްާޓފައި ހުރެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޤައިީދްނނާއި ބަންދުީމހުންނަްށ ނަރުހުްނ ބޭސް ފޯރުކޮށްދޭކަމަްށ 

މީހާ ނުވަތަ ޤައިދީ ނިދާފަިއ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ނަަމވެސް ނަރުހުން ބޭސް ދިނުމަްށ ދާ ވަގުތެއްގައި ބަންދު

 އޮވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ އެގޮޅީގައި ހުންނަ އެހެން މީހަކާ ހަވާލުކުރާކަަމށް ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ިލބިަފއިވެއެވެ. 

މިޖަލުގައި ފާމަސީއެއް ޤާއިމްކޮށްފައިހުރިނަމަވެސް އެތަނުގައި ބޭހުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެްއޓުމާއި ބޭސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި 

އް ނުހުންނަކަން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ފާމަސީގައި ޖަލުގައި ތިިބ މީހުންަނށް ޭބނުންވާ ތަާފތު ހަމުެގ ފާމަސިސްޓެ

ޮލލަށް އަޅާ ބޭސް ހުރެއެވެ. ފާމަސީގައި ެއންޓިބައޮޓިކެއް ކަމުގައިާވ ، ބަލިތަކުގައި އުނގުޅާ ބޭހާއި، ަތދު ކަނޑުވާބޭހާއި

ަވނަ އަހަުރގެތެރޭގައި ހަމަވާ ގޮަތށް  9102ހުރިކަމާއި ިމބޭހުެގ މުއްދަތު ށް "އޯގްމެންޓިން" ގެ ސްޓޮކް ިގަނ އަދަދަކަ

ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ބޭހުގެ ސްޓޮކް ަރނގަޅަށް ުނެބލެހެއްޓެނީ ކޮިލފައިޑް ފާމަސިސްޓެއް ނެތުމުްނ ކަމުގައި 

-އެތަނުގެ މެޑިކަލް އިން، އްގައި ލިޔެގެންކަމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ިމހާރު މިފާމަސީގެ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަނީ ފޮތެ

ޗާޖަކީ ސިއްޙީ ދާއިރާއިން ތަމްރީން ލިބިފައިހުރި ބޭފުޅެއް ނޫންކަން ފާހަަގކުރެވިފައެވެ. މިފާމަސީ -ޗާޖުކަމާއި، މެޑިކަލް އިން

އް ނެތްަކްނ ގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޭބހެއް އަދި ކޮންްޓރޯލް ޑްރަގެ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 124  
 

ފައިުހރި އިންސިއުލިން ސިރިންޖު ނައްތާނުލައި ހުރިކަން ވަނީ ގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭނުންކޮށްމިޖަލުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރު

 ކެއްޗެވެ.ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިފަދަ ތަކެއްޗަކީ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ލަސްނުކޮްށ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލަންޖެހޭ ތަ

ތައް ބެލެެހއްޓެމުންދަނީ އޮްނލައިން އިދީންގެ މެޑިކަލް ެރކޯޑް ބަލަހައްޓާކަން ާފހަގަ ކުރެިވފައިވީނަމަވެސް ރެކޯޑްމިޖަލުގައި ޤަ

ޤައިދީންނާއި ަބންދުމީހުންގެ ެތރެއިން އެހެން ޖަލަކަށް ބަދަލުުކރާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާުތ  ،ޑޭޓާބޭސްއެއްގައި ކަމަށްނުވާތީ

ފައިލްތައް ބަހަްއޓާފައި ހުންަނނީ މެޑިކަލް  ން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މެޑިކަލް ރެކޯޑްބަދަުލުނކުރާކަ ށްއަނެއްޖަލަ އެއްޖަލުން

 ޗާޖަށެވެ. -ރޫމްގައިކަމަށްވުމާއެކު މިފައިލްތައް ބެލުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަނީ ހަމަެއކަނި ނަރުހުންނާއި މެޑިކަލް އިން 

ންނަކީ ބިދޭސީން ކަމާއި އެީމހުންގެ މުސާރަ އެކަށީގެންވާ ިމންވަރަށްވުރެ ކުޑަކަމަށާއި މިޖަލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނަރުހު

 އެމީހުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސަން ޖެހެނީ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ކަމަށް ނަރުހުން މަޢުލޫމާތު ީދފައިވެއެވެ.

ތަމްރީނެްއ ދީފައި ނެތްކަްނ ަވީނ  މިޖަލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ބޭސިކް ލައިްފ ސަޕޯޓް އާބެހޭ

ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އެހެންނަމަެވސް މިފަދަ ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މެޑިކަލް އެމެޖެންސީތަކުގައި 

މިޝަނަްށ ރަށް މުހިއްމު ކަމެްއ ކަމުގައި ކޮކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ޮކބައިކަން އެނގިފައި ޮއތުމަކީ ވަ

 ވިފައިވެއެވެ.ފާހަގަކުރެ

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް މާލެ 1.3.9

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މެޑިކަލް ސެކްޝަނެއް ހުރިނަމަވެސް، އެތަުނގައި ސިއްޙީ ދާއިރާއިން ތަމްރީން ލިބިފައިހުރި ބޭފުޅަުކ 

 މިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެެއވެ.ޗާޖަކީ ފާމަސިސްޓެއްކަން ކޮ-އިން ނުހުންނަކަމާއި، ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މެޑިކަލް

ގައި ހުންނަ ބަންދުމީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ ގެންދަނީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ނުަވތަ ފުލުހުންގެ ނޫސަްނދަ މިތަނު

ކްލިނިކަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިވެއެވެ. މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް މީގެކުރިން ޑޮކްޓަރެއް ގަވާއިދުން ޒިޔާރަތް ކުރާކަމަށާއި 

ރުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ޑޮކްޓަ

ދޫނިދޫގައި ތިބޭ ބަންދުމީހުންެގ ތެރެއިން ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ދައްކަން ޖެހޭ މީހުން މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް 

ަވންދެން މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަެއއްފަހަރު ބައިތިއްބާކަަމށް  ދުވަސް 0-1ބަދަލުކުރާކަމަށާއި އަދި އެގޮަތށް ގެނެވޭ މީހުން 

މުވައްޒަފުން މައުލޫމާތު ީދފައިވެއެވެ. މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަހަްއާޓފައި ހުންަނ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަންދުމީހުްނނަށް ބޭސް 

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތް ނުކުރާތީ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ިދމާވާކަމަށާއި އެއީ ނަރުހުން ނުަވތަ ޑޮކްޓަރުން



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 125  
 

ކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޫދނިދޫއަށް އަނބުރާ ެގންދެވޭ ީމހުން ފޮނުވަނީ ބޭހާިއ 

 އެކުގައި ކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދިފައިވެއެވެ. 

ނުހަދާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހައްޔަރުކުރެވޭ  މެޑިކަލް ސްކްރީނިންގއެއް މީހުންގެމި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ 

ފެންަނން ހުިރޯތ  އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ ިނޝާނެއްމީހުން ބަްނދަށް ގެްނނައިރު ޭބރުފުށުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 

 ޒަފުން މަޢުލޫމާުތދީފައިވެއެވެ. ބަލާކަމަށާއި އަދި އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމެއް ފުރިހަމަ ކުރާކަމަށް މުވައް

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މެޑިކަލް އެމެޖެންސީއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެމެޖެންސީކޮށް އެމީހަކު ގެންދަނީ އެމްބިއުލާންސްގައި 

ނެކަމަްށ ަލތްތަކުގައި ފުލުުހންގެ ވެހިކަލެއްަގއިވެސް ގެންދާއި އަދި އެމްބިއުލާންސް ލަސްވާ ޙާއައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލަށްކަމަށާ

 އޮފިސަރުން މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މެޑިކަލް ރެކޯޑްތައް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުްނދާކަމާއި، ބަންދުމީހަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް ޞިއްޙީ ލިޔުމެއް 

މަވެސް ޑޭޓާބޭސްއަީކ ެހންނަވާނަމަ ރަނގަޅު ނިޒާމެއްގެ ދަުށން އެތަކެތި އިލެްކޓްރޯނިކަލީ އަިދ މެނުއަލީ ފައިލްކުރެވެއެވެ. އެ

ކުރެވޭ އެންމެހައި ސިއްޙީ ފައިލްތައް ކޮންމެ ފުލުހަކަށްވެސް ބެލޭގޮތަށް ހުންނަ ޑޭޓާބޭސްއެއްކަްނ އޭގައި ފައި

ރުމަށް ހުރި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިއީ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ސިއްރުކު

 މިޝަނަށް ޤަޫބލުކުރެވެއެވެ.ގައި ކޮހުރަހެއްކަމު

ގަޑިއިރު މޮނިޓަރ ކުރާ  91މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގޮޅިތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކެމަރާ ހަރުކޮށްފައި ހުރިކަމާއި ގޮޅިތަށް 

ްށ ބަލާނެކަމަ ޙާލަތުބަންދުމީހުންގެ  ފިސަރުން ވަދެ ގޮޅިތަށް ޗެކުކޮށްމިނެޓަކުން އެއްފަހަރު އޮ 01ކަމަށާއި އަދި ކޮންމެ 

މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ގޮޅި ޗެކުކުރާއިރު ބަންދުމީހެއްގެ ފަރާތުން މެޑިކަލް މައްސަލައެއް ފާހަގަ 

ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމަށް އެޓެންޑްވާކަމަށް މުވައްޒަފުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުްނ އަންދާޒާކުރެވޭ ގޮތުގައި 

މިެންޓ  01ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެމީހަކު ހޮސްޕިޓަލަކާ ހަމައަށް ގެންދިއުމަްށ ހޭދަވާނީ  ސިއްޙީގޮތުން އެމެޖެންސީ

ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މުވައްޒަފުްނ މިގޮތަށް މައުލޫމާތު ދީފައިީވނަމަވެސް ބައެއް ބަންދުމީހުްނ މައުލޫމާތުދީފައިވާގޮތުގައި 

 ނަމަވެސް އެތަނަށް މީހަކު ނާްނނަކަމަށެވެ.ގޮޅިތަކުގައި ކަމެއް ބޭނުންވެގެން އޮފިސަރުންނަށް ގޮވި

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ފުލުހުންގެ ތަމްރީންގެތެރެއިން ފަސްޓް އެއިޑް ދިނުމަށް 

ފަރާތުން  ތަމްރީންވެފައިވާ މީހުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް ގަވާއިދުން މިފަދަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނުހިންގާކަމަށް މުވައްޒަފުންގެ

 ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. 
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 އަހުލުވެރި މަރުކަޒު ތިލަފުށި 1.3.0

ޒިޔާރަތް ކުރިއިރު  ކޮމިޝަނުން އަހުލުވެރި މަރުކަޒުގައި ނަރުހެއް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް  ތިލަފުށި

އެވެ. ިމތަނުަގއި ޑޮކްޓަރެއް ޤާއިމްވެ ވާކަމަށް މުވައްޒަފުން ަމޢުލޫމާތު ދީފައިވެނަރުސް ޗުއްޓީއެއްގައި މާލެ ގޮސްފައި

 ޖަލަށް ކަމުގައި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މާލެ ނުހުންނަކަމަށާއި ޑޮކްޓަރަށް ދަްއކަންޖެހޭ ޤައިދީން ގެންދަނީ 

. މިތަނުގައި ހުރި މިތަނުގައި ބޭހާއި އަދި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ސްޓޮކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭސް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ

މައްސަލަތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ދިޔާ ބޭހާއި، ގައިގެ ތަންތަނުގައި ރިއްސާތީ  ގޭސްޓްރިކް ކޮށްފައި ހުރީ ސްޓޮކް ބޭސް ހަރުގައި

 އުނގުޅުމަށް ދޭ ބޭސްތައްކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

ވަކިވަކި ޤައިދީންގެ ނަންޖަފާފައިހުރެއެވެ. އަިދ  ޤައިދީންނަށް ިދނުމަށް އަންގާފަިއވާ ބޭސްތައް ވަކިން ޓްރޭއަކަށް އަޅައި،

ފޮތެއްގައި ލިޔުމަށްފަުހ  ބޭސްދެވޭ ގޮތުގެ ރެކޯޑް  ،ޤައިދީންނަށް ބޭސްދިނުަމށްޓަކަިއ ހަމަޖެހިފައިވާ ތާވަލެއް ތައްޔާރުކޮށް

ބެލިބެލުމުްނ  ނުން ކޮމިޝަބަލަހައްޓާކަމާއި އަދި މެޑިކަލް ފައިލްގައިވެސް ބޭސް ދެވޭ ގޮތުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާކަން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް މިތަނުގައި ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމުގައި ލަސްތަކެއް ދިމާވާކަމުގެ 

ރު މެޑިކަލް އެމެޖަންސީއެއް ސައްކަތްތައް ހިންގާ ތަނަކަށްވީއިމިތަނަކީ ބުރަ މަ ،މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން

ވެ. އްޖެނަމަ އެމީހަކު ގެންދަްނޖެހެނީ މާލެއަށް ކަމަށާިއ އަދި ިމކަމަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވާނެކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެދިމާވެ

ހަަގކުރި ގޮތުގައި މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ދިމާވާ ސިއްޙީ ކަންތައްތަކަށް ދެވޭނެ އެއްވެސް އެގޮތުން ބައެއް ޤައިީދން ފާ

މޮހޮރެއް ހެރިގެން ލޭ މަނާ ނުކުރެވިގެން  ފަޔަށްަނކަމަށާއި ވަރަށް ފަހުން ޤައިދީއެއްގެ ފަރުވާއެއް މިތަނުގައި ނުހުން

ކޮށްެގންކަމަށް ޤައިދީން ަވީނ އުޅެންޖެހުނުކަމަށާއި އެންމެފަހުްނ އޭނާއަށް ފަރުވާ ދޭންޖެހުނީ ޤަިއދީން އަމިއްލައަށް ތެޔޮ ހޫނު

 މިޝަނާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮްށފައެވެ. ކޮ

ކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ކޮންމެ ޤައިދީއަކަްށ ވަކި މެޑިކަލް ފައިލެއް ހަދާަފއި އޮތްނަމަވެސް، ިމ ރެ މެޑިކަލް

މެޑިކަލްފައިލްތައް ހުންނަނީ ތަުޅލޭވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ކަބަޑެއްަގއިކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި މިފައިލްތަކުގައި 

 ޓެސްޓުތަކުގެ ނަީތޖާތަށް ހުރިކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެިވފައެވެ. ޤައިދީންގެ ބޭސް ސިޓީތަކާއި ހެިދފައިވާ ބައެއް 

މިތަނުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފިސަރުންނަށް މެޑިކަލް ފަސްޓްއެއިޑްގެ އެއްވެސް ތަމްރީނެއް ދީފައި ނުވާކަމާއި އަދި މިފަދަ 

 ތަމްރީންތައް ގަވާއިދުން ކުރިއަށް ނުގެންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިަފއެވެ. 
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 / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންސ.ހިތަދޫ  1.3.1

ނުހަދާކަމަށާިއ، އެހެްނނަަމވެސް ޖިސްމާނީ ގޮތުން  މީހުންގެ މެޑިކަލް ސްކްރީިނންގމި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއަށް ގެެނވޭ 

އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވެފައިހުރޭތޯ ބަލާކަމަށާިއ އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ިލބިފަިއވާނަމަ ބަންަދށް މީހަުކ 

އެމީހަކާ ހަވާލުވާީނ އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރި ފުލުުހން އޭނާ ޑޮކްޓަރަްށ ދެއްކުމަްށފަހު ބޭހާިއ ލިޔުންތަކާއ  ގެނެވޭއިރު

ކު ދާއިމީ ބައްޔަކަްށ ން ބަންދަށް ެގނެވޭ އެއްވެސް މީހައެކުގައިކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢޫލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރު

ކު އެ ބޭހެއް އެމީހެއްގެ އާިއލާއިން ޖަލަށް ެގނެސްދެވޭނޭ އިްނތިޒާމް ހަމަޖައްސާކަމަށް ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުާމއިއެ ،ބޭހެއް ކާނަމަ

 މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެެއވެ. 

 

މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބަންުދކުރެވޭ މީހުންނަށް އެަތނުގައި އެއްވެސް ސިއްޙީ ފަރުވާއެއް ނުދޭކަމަށާއި އެއްވެސް ކަމެއް 

 ހަކު ގެންދަނީ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށްކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުޫލމާތު ދީފައިވެއެވެ. މިދިމާވެއްޖެނަމަ އެމީ

ޕިޓަލުން ފަސޭހަކަމާއެކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭކަމަށާއި ތިބޭ މީހުްނ ހިތަދޫ ރީޖަަނލް ހޮސްސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެަދށުގައި 

އްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަންދުމީހުން އުފުލަނީ ފުލުުހންގެ ވެހިކަލްގައިކަމަށް މުވަ

 ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ދައްކަން ދަތިވާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢޫލޫާމތު ދީފައިވެއެވެ. 

ކޮންމެ ބަންދުމީހަކާ ގުޅޭ މެޑިކަލް ރެކޯޑް ފުލުހުންގެ އޮންލައިްނ ޑޭޓާބޭސްއަށް އަޕްލޯޑްކުރެވޭކަމަށާއި އަދި ސެލްލޮގްގަިއ 

ތު ރައްކާކޮށްފައި ވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިމަޢުލޫމާތަކީ ގިނަ ފުލުހުންނަށް އެކްސަސް ވެވޭގޮތަކަށް ހުންނަ އެމައުލޫމާ

 މަޢުލޫމާތަކަށް ވުމުން ަބންދުމީހުްނގެ މެޑިކަލް މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަން ދަތިާވނެ ކަމަށް ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ޗެކްކުރާކަމަށާއި މެޑިކަލް އެމެޖަންސީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން އެނގޭ ގޮތަކީ ޗެކުކުރަން މިނިޓަކުން ގޮޅިތައް  01ކޮންމެ 

ވަންނަ ވަގުތެއްގައި އެކަން ފާަހގަ ކުރެވޭނެތީ ކަމުގައި މުވައްޒަފުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ައދި ކެމަރާ މެދުވެރިކޮށް 

ވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަންދުމީުހން ފާަހގަކުރި ގޮތުގައި ބައެއް ގޮޅިބަރީގެ ކޮރިޑޯ ފެންނަން ހުްނނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައި

ބާރަށް ޖަހާ ހެދުމުން ނުވަތަ އެންމެްނ  ނަކަމަށާއި ގޮޅީގެ ދޮރުގައި ތަޅައިހާލަތްތަކުގައި އޮފިސަރުންނަށް ޮގވިނަމަވެސް ނާން

 ޢޫލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.އެއްފަހަރާ ހަޅޭލެވުމުން ނޫންގޮތަަކށް އޮފިސަރުން ނާންނަކަމަށް ަބްނދުމީހުން މަ

މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ގާއިމްވެގެން މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއް ނުހުންނަކަމާއި އިމަރޖެންސީއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ފަރުވާ 

އިމަރޖެންސީ ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ ޭބހާއި، ދެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ނެތްަކްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 

ކާރޑިއެކް މޮނިޓަރ، ޑީފިބްރިލޭޓރ ނުވަތަ ، ންބޫ ބޭގް، އިްނޓިއުބޭޝަން ސެޓް، ސަކްޝަްނ މެޝިންއޮކްސިޖަން، އަ
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އޭ.އީ.ޑީ ފަދަ ތަކެތި ނެތްަކން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުްނ ބަންދުމީހަކަްށ މެޑިކަލް އިމަރޖެންސީއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 

 ވާނެކަމަށް މުވަްއޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.މިނިޓް ހޭދަ 01ހޮސްޕިޓަލާހަމައަށް ގެންދިއުމަށް 

 

އޮފިސަރ  ޑެންޓަލްއަށް ދަތުގެ އެކި ބަލިަތށް ހުރި މީުހން ބަންދުކޮްށފައި ތިބިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މި ކަސްޓޯޑިއަލް 

 އިވެއެވެ.ން އެނިގފަގަވިއެވެ. އަދި ދަތުގެ ފަރުވާ ދޭ ސެޓަޕެއް ނެތްކަންވެސް ބެލިެބލުމުވިސިޓް ނުކުރާކަން ފާހަ

  

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަްށ އެމީހުންގެ ްޓރޭނިންގައި ކިޔައިދޭ މެޑިކަލް ފަސްޓް އެއިޑްގެ އިތުރުން 

 ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ާމތުްނ ފާސިއްޙީ ދާއިރާގެ އެއްވެސް ތަމްރީނެއް ނުހިންގާކަން މުވައްޒަފުންެގ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫ

 

 ލެ ޖަލުމާހުޅު 1.3.1

ކޮށްފައިހުރި ތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަަކއި ޚާއްޞަގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ޞިއްީޙ ކަންތައްމާލެ ޖަލުހުޅު

ކޮޓަރިއެއް ހުރެއެވެ. މިޖަލުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށް ހުންަނނީ ނަރުހަކާއި ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރެކެވެ. 

އަށް ކަމަށާއި މިގަޑިތަކުގައި ޤައިދީންނާއި  00:11ން ހަވީުރ  3:11ކީ ހެނދުނު މި ނަރުހުގެ ޑިއުޓީ ގަޑީއަ

ބަންދުމީހުްނނަށް ބޭސް ދިނުމާއި ޑޮކްޓަރަށް ގެންދަން ޖެހޭ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާކަމުގެ 

ނަމަ ޖަލުގައި ޞިއްޙީ އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދޭެނ އިތުުރ ގެ ފަހުްނ ކަމެއް މެދުވެރި ނުވާ  00:11މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވެއެވެ. 

އުޓީ ގަޑީގައި ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެމީހުން ވަގުތުްނ ނަ ކަމަށާއި ައދި ނަރުހުގެ އޮފް ޑިމީހަކު ނުހުން

 ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދާކަމަްށ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިެވއެވެ. މާލެހުޅު

ށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ބަންދުމީހުްނނާއި ޤައިދީންެގ މެޑިކަލް ފައިލްތަކާިއ މިތަނުގެ މެޑިކަލް ކަންތައްތަކަ 

 އެމީހުންނަށް ދެވޭ ބޭސް އަދި ޞިއްޙީ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ބައެްއ ސާމާނު ބަހައްޓާފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ށް ހުންަނނީ "އެޒިތްރޯމައިސިން އަދި މެޓްރޯނިޑަލޯލް" ނަރުސް މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގަިއ އެޖަލުގައި އެންޓިބައޮޓިކް އަކަ 

ބޭސް ހަރުގަނޑުގައި  ކްސް ނުިލބޭަކމަށް މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ.އެކަންޏެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެންޓިބައޮޓި

ވެސް ގޭސްޓްރިކް ބޭސް، ކޯފްސިރަޕް، މަލްޓިވިޓަމިންސް، ތަދު ަކނޑުވާބޭސް އަދި އުނގުޅާބޭސް ހުރެއެވެ. ނަމަ

 ބަންދުމީހަކު މައުލޫމާތުިދން ގޮތުަގއި އޭނާއަށް ކޮންމެ ކަމެއް ދިމާވެގެން ބުނިނަމަވެސް ލިެބނީ ޕެނެޑޯލްއެވެ.
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ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަުލން ރިފަރ ކޮށްފިަނަމ މާލެސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރަށް ގެންދަނީ އާއްމުކޮށް ހުޅު

ށް ދައްކާމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ޑޮކްޓަރަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އަށް ގެންގޮސް ޑޮކްޓަރަ

ދައްކަންވެގެން ކިއުގައި ޖެހިެގން ނަންބަރު ނަގަންޖެހޭކަމަށާިއ، އެހެންނަމަވެސް މުވައްޒަފުްނގެ ދަތިކަމުން މިކަްނ 

ން ގުޅުމުންވެސް ގިަނފަހަރަށް ހޮސްޕިޓަލުން ފޯނު ،ނުކުރެވޭތީ ޖެހެނީ ފޯނުން ގުޅަިއގެން ކިޔު ނަންބަރު ނަގަން ކަަމށާއި

 ފޯނު ނުނަގާކަމަށް މައުލޫމާތު ިލިބފައިވެއެވެ.

މެޑިކަލް އެމެޖެންސީގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަކިއުސޫލެއް ނޯންނަކަަމށާއި އެހެންނަމަވެސް، މީހަަކްށ އިމަރޖެންސީ ކަމެއް 

ލުމުްނވެސް އޮފިސަރުންނަްށ ނުވަތަ ޤައިދީްނ ގޮވާ ންދުމީހުން ދިވާމެއްޖެނަމަ ކެމަރާއިން ފެްނނާނެކަމަށާއި އަދި ބަ

މިޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ހަފްތާ ގެ ކުރީ ހަފްތާގަިއ  ކޮމިޝަުނން އަޑުއިވޭނެކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

ބަރުން ސުވާލުކުރުމުްނ ގެ މެން ކޮމިޝަންހާރޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ކުއްލި ގޮތަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންަދން ެޖހުނު ޤައިދީއަކާ 

 ބުނެފައިވަނީ ވަރަށް އަވަހައް ޖަުލން އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދިންކަމަށެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް  ކަމަށާއި،މިޖަލުގައި މެޑިކަލް ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަނީ ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށް ވަކި ފައިލެއް ހަދައިގެން

ގެ ލިޔެކިޔުްނ އެއް ފައިލެއްގައިކަމަށް ންއެންމެ  ކިއުމެންޓްތައް ހުްނަނނީ ހުރިހާކްެމޑިކަލް ޑޮ ންގެބަންދުކޮށްފަިއތިބޭ ބިދޭސީ

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރަނީ ބިދޭސީ ބަންދުމީުހން ދިގުމުއްތެއްގައި ބަންދުގައި ނުބައިތިއްާބ، އެމީހުންެގ 

 ގައުމަށް ފޮނުވާލެވޭތީކަމުގައި މަުއލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެްސ  ،ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނަށް ފަސްޓްއެޑިޓް ޓްރޭނިން ދީފައިވަނީ އޮފިސަރުން ޓްރޭނިންގ ހެދިއިރުކަމަށާއިމި

ދެވިފައިނުވާކަމަށާއި އެފަދަ ޓްރޭނިންތައް ގަވާއިުދްނ  ފިސަރުންނަށް އެފަދަ ޓްރޭނިްނގއޭގެ ފަހުން އެއްވެސް ވަރަކަށް އޮ

 ރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިވެއެވެ. ނުހިންގާކަމަށް މުވައްޒަފުންގެ ފަ 

 

 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  1.3.0

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުކޮށްފައިިތބޭ މީހުަނށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ ނޫސަންދައިގެ ދަުށްނ 

ނަރުހުްނ  0ނާއި މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުން 9ހިންގާ ދޫނިދޫ ޞިއްޙީ މަުރކަޒުންނެވެ. މި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި 

ފުުލހުން މަސައްކަތްކުރާކަން ކޮމިޝަނުން ެބލިބެލުުމްނ  1މަސައްކަތްކުރަމުންދެއެވެ. މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިމެޑިކަލް ސެންޓަރައަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންާގ މަރުކަޒެކެވެ. މިތަނުގައި ޑޮކްޓަުރްނ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 130  
 

ކުރެވޭ އާއި، އިމަރޖެންސީ ރޫމަކާއި، ވޯޑެއް ހުރިނަމަވެސް ވޯޑުގައި ހުރި އެނދުތައް ހުރީ ބޭނުން ކޮޓަރި 9ފަރުވާދިނުމަށް 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން މި މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަކަށް ނޫންކަން ފާހަގަ

 ން ެބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮޓަރިއަކާއި، ބޭސް ރައްކާކުރާ ކޮޓަރިއެއް ހުރިކަން ކޮމިޝަނު

ޑޮކްޓަރުންނަކީވެސް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް އެސޯސިއޭޝަންގަިއ  9ތިބި  މި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި

 00:11އިން  13:11ހެނދުނުގެ ޑިއުީޓ ންގެ ޑިއުޓީ ެބހިފައި ވާގޮތަކީ ރެޖިސްޓްރީ ވެފައިތިބި ދެ ޑޮކްޓަރުންނެވެ. ޑޮކްޓަރު

ޑޮކްޓަރުންެގ  އަށެވެ. ދެ 13:11އިން  11:11އަދި އޮްނކޯލް ، އަށް 11:11އިން  00:11ހަވީރު ޑިއުޓީ  ،އަށް

ްލ ދޫނިދޫގައިކަމުން އޮންކޯލްަގއި ހުންނަ ޑޮކްޓަރު ބޭނުންވެއްެޖ ހާލަތެއްގައި މެޑިކަ ކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖެހިފައި ހުްނނަނީއެ

މީުހްނ  09ނުވަތަ  01ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް ކަމަށް ފާސެންޓަރަށް އައުމުގައި ހުރަހެއްނެތް

ބަލާކަމަށާއި އެޑްމިޓްކޮށްެގން ަބންދުމީހަކަށް ފަރުވާދޭންެޖހޭ ހާަލތެއް މެދުވެރިވަނީ ވަރަށް މަުދން ކަމަށް ޑޮކްޓަރުްނެގ 

ހުންނަ ކޮޓަރީގައި ހުންނަނީ އެންމެ  ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެެއވެ. އަވަސް ފަރުވާދިނުމަށް ޙާއްޞަ ކުރެވިފައި

އެނދެއްކަމާއި މިތަނުގައި ނެުބަލއިޒަރަކާއި، އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރ، އީ.ސީ.ޖީ މެޝިން، ވައިޓަލްސް މޮނިޓަރ ކުރެވެން 

ކްލޭވް ހުރިއިރު، މީގެ އިތުރުން ފަސްޓް އެއިޑް ބޮކްސް އަކާއި ސްޓެރިލައިޒްޑް ގޯޒްގެ އިތުރުން މިސެންޓަރުގައި އޮޓޯ

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. ރެވެން ހުރިކަން ފާހަގަކު

މިސެންޓަރުގެ ބޭހުގެ ސްޓޮކުގަިއ އެޓްރޮޕިން އަދި އެޑްރިނާލީން ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް އެދެވޭމިންވަރަކަށް ސްޓޮކްގައި 

ރުވާ ދިނުމަްށ އިމަރޖެންސީ ފަ ،މިބޭސްތައް ނެތްކަން ާފހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިބޭސްތައް ހުްނނަނީ ްސޓޮކްރޫމްގައި ކަމަށްވުމުން

 ގައި ބޭސް ނުލިބި ލަސްވާނެަކން ފާހަކުރެވުނެވެ.ޙާލަތުޚާއްސަކޮށްފައިވާ ރޫމްއެއް ނެތުމުން، ވަގުތުން ބޭސް ޭބނުންވާ 

ކޮންޓިނުއަސް ކާރޑިއެކް މޮނިޓަރެއް އަދި  ޑީފިބްރިލޭޓަރ މިތަނުގައި ނުހުރެއެވެ. ސަކްޝަންމެޝިން އަދި އަންބޫޭބްގ 

ންޓިއުބޭްޓ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓިއުބާއި ހޭނެއްތުމަށް ބޭުނންކުރާ ބޭސް ނުހުންނަކަން ވަނީ ފާހަަގ ހުރިނަމަވެސް މީހަކު އި

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އިވީ ކެނިއުލާ، އައިވީސެޓް އަދި އައިވީ ފްލުއިޑް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި އައިވީ ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އަ

އިމަރޖެންސީ ހާލަެތްއ ، ކަލް އޮފިސަރުންނާއި ނަރުހުން މިަތނުގައި ޤާއިމުވެ ިތބިނަމަވެސްމެޑިލިބެންހުރެއެވެ. އަދި 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ "އެޑްވާންސް ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރޮޓޮކޯލް" ގެ ދަށުން އެންމެ ފުރިހަމަ އަވަސްފަރުވާ )ރިސަސިޓޭޝަން( 

 ދޭވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ުނވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 131  
 

ގު މުއްދަތަކަށް ބޭސް ޭބނުންުކރާ ހުރިހާ މީހުންވެސް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަަކއި މާލެއަށް ފޮނުވާކަމަްށ ދި

 މި ހުރިހާ ، މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ިމ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ވިތްޑްރޯވަލް ގައި ގިނަ އަދަދެއްގެމީހުްނ ތިބިކަމާއި

ޙާއްސަކޮށް ، މިލިގްރާމް"ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަްފސާނީ ބޭސް 91ރެޓޯނާ މީހުންނަށްވެސް ިލބެމުންއަންަނީނ "ސެ

ޚާއްސަ ޕްރިސްކިޕްޝަންތައް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައިނެތުމުން ިމބޭސް ޑްރަގްސް ލިޔެދިނުމަށް ބޭުނންވާ  ކޮންޓްރޯލް

ފްސާނީ ބަިލތަކާއި، ޑްރަގް ވިތްޑްރޯވަލްގައި ނުލިޔެވޭކަމަށް މެޑިކަލް އޮފިސަރުންވަނީ ފާހަގަކޮްށފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ނަ 

 ތިބޭ ބަންދުީމހުންްނނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ފަރުވާ ނުލިބޭކަން ކޮމިޝަަނށް ވަނީ ފާަހގަކުރެވިފައެވެ. 

މަށް މައުލޫމާތު މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންވެސް އަދި ނަރުހުންވެސް ޖަލުގެ ގޮޅިތަކާހަމައަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރާކަ

ލިބިފައިވެއެވެ. މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުމީހުންނަށް ބޭސް ޯފރުކޮށްދެނީ ޑިއުޓީ އޮފިސަރުންކަމަށާއި އެމީހުން ބޭސް 

ސަރވިސް ނަންބަރު  ،ފޯރުކޯށްދިނުމަށްފަހު ބޭސްދިންކަން އެނގޭ ގޮތަށް ޓްރީޓްމަްނޓް ޗާރޓެއްގައި ސޮއެ ކޮށް

 އިވެެއވެ. ލިޔަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފަ

ބަންދުމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެދެނީ ޑިއުޓީއޮފިސަރު ގާތުގައި ކަމަށާއި މިގޮތަށް އެދުމުން ޑިއުީޓ އޮފިސަރު  އެމީހެއްގެ 

ނަން ޯނޓުކުރުމަށްފަހު މެޑިކަލް ސެންޓަރާ މި މަޢުލޫމާުތ ހިއްސާކުރާކަމަށާއި، މިތަނުްނ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ލިސްޓުަގިއ 

ންޓް ލިސްޓުގައި( ނަން ނޯޓުކުރާކަމަށް މަޢުލޫމާތުިލބިފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ނަން ޯނޓުކުރުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރަށް )އެޕޮއިންޓްމަ

ޑޮކްޓަރުން ިތބޭ ކަސްޓޯޑިއަލްއެއްގައި  9ދުވަސް ތެރޭގައި ދެއްކޭކަމަށް މައުލޫމާތުލިިބފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް  9-0

 ރުމަކީ ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއްކަން ކޮމިޝަނަށް ގަޫބލުކުރެވެއެވެ. ދުވަސް މަޑުކު 0-9ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް 

ޑޮކްޓަރު ލިޔެދޭ ބޭސް އާންމު ގޮތެއްގައި އެދުވަހުން އެދުވަހަށް ފޯރުކޯށްދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައި ވާއިރު 

 ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ދުވަސް ނަގާ 9ބަންދުމީހުން މަުޢލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އާންމުކޮށް ބޭސް ލިބެްނ 

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 1.3.1

 

މި ސްޓޭޝަންގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމަށް އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ޑޮކްޓަރެއްވެސް، 

ސް މެޑިކަލް ސްކްރީނިންގެއް ނަރުހެއްވެސް އެތަނުގައި ނުހުންނަކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މި ސްޓޭޝަންގައި އެއްވެ

ނުހަދާކަމަށާއި ބަންދަށް ގެްނނަ މީހުންގެ ފަރާތުން ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމުގެ ގޮތުން ހަމައެކަނި ސުވާލުކޮށްގެން 

 ކުރެިވފައިވެއެވެ. ބަލާކަަމށް ފާހަގަ ބޭރުފުށުން ފެްނނަން ހުްނނަ ކަްނތައްތަކަށް



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 132  
 

ދަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ކަމަށާއި އަދި ަނންބަރު ހޯދުމުގައި ދަިތ ބަންދުމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަިއ ހަ

ނުވާކަމަށް އޮފިސަރުން ުބނެފައިެވއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑޮކްޓަރަްށ ދައްކަން އެދިފައިވާ ގިަނ ބަްނދުމީހުންތަކެއް ޑޮކްޓަރަްށ 

ން އޮފިސަރެއް މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ޑިއުޓީ އޮފިސަރުން ނުދައްކާ ތިބިކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެ

ގަޑިއިރު ވަންދެން ކިއުގައި އެޕޮއިންޓްމަންޓްހޯދަްނ  1-0ބަންދުމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުމުން 

ނުދެއްކޭ މައިގަނޑު އެއްސަބަބަީކ  މަޑުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެހެްނނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ ދަތިަކން ހުރުމުން ޑޮކްޓަރަށް

 މިއީކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. 

މި ސްޓޭޝަންގައި  ހަތަުރ  ، ބަލިމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ގެންދިއުަމށްޓަކައި ޚާއްސަ ވެހިކަލެއް ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމަށާއި

 މައުލޫމާތު ިލިބފައިވެއެވެ. ހުންނަކަމަށްސައިކަލް  9ވެހިކަލްއާއި  0ފުރޮޅުލީ 

ގައި އިންސިއުިލން ފަދަ ބޭސް ރައްކާކުރުމަށްަޓކައި ރެފްރިޖެރޭޓަރެއް ނުހުރެއެވެ. އެތަނުގެ އޮފިސަރުްނ މި ސްޓޭޝަން

 ދެއްކި ފްރިޖުގައި ހުރީ ޔޫރިން ސާމްޕަލް ބަހައްޓާފައިކަން ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ޑު ކޮށްގެން ކަމަށާއި، ބޭސް މެޑިކަލް ރެކޯޑްސް ބަލަހައްޓާނީ ޕޮލިސް އޮންލައިން ޕޯރޓަލްއަށް މައުލޫމާތު އަޕްލޯ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަުހ ބޭސް ދީފަިއވާކަން އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގަިއ ލޮްގކުރާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިިބފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ިމ 

މައުލޫާމުތ  އެންޓްރީގައި ދެވުނީ ކޮން ބޭހެއްަކމާއި، ބޭހުގެ ޑޯޒް އެގެން ނޯންަނކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ބޭސް ދެވޭގޮތުގެ

 ނޯޓުކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ އެއްވެސް ޑްރަގް ޗާރޓެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 1ގައި  9102މީހުްނ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވެއެވެ. ޖެުނއަރީ  31ަވަނ އަހަރުގެތެރޭގައި  9103މި ސްޓޭޝަންގައި 

 މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައި ވެއެވެ.

އްޖެނަމަ އަވަސްފަރުވާ ދިނުމުގެ އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް މި ސްޓޭޝަންގައި ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަްނ އިމަރޖެންސީއެއް ދިމާވެ

ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ގެންދަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާުތ 

ވޭނެކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން މިފަދަ މިނިޓް ތެރޭގައި ގެންދެ 1ލިބިފައިވެއެވެ. މި ހޮސްޕިޓަލަށް 

ހާދިސާއެއް ހިނގައިފާ ނުވާކަމަށް މައުލޫމާތުލިބިފައިވެއެވެ. ބަންުދމީހަކު މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި ބައެއްފަހަރު އޮފިސަރަށް 

 މިނެްޓ ވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 01ގޮވައިގެން ގިނަވެގެން 

ސީ.ޕީ.އާރު އަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ޓްރޭނިންގ  ފަހަރެއްގެ މަތިން އޮފިސަުރންރެޑް ކްރެސެންޓުން ދެ މޯލްޑިވްސް

ހިންގާފައިވާކަމަށާއި އެހެްނނަމަެވސް މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ދިާމވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އޮިފސަރުން ތަމްރީންވެފައި 

 ނުވާކަމަށް މައުލޫމާތުލިިބފައިވެއެެވ.
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 ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.3.3

މިސްޓޭޝަންގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ނަރުހަކުވެސް ނުހުންަނކަމަށާއި ބަންދުމީހަަކްށ 

 ސިއްޙީ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ގެންދަނީ ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ކަމަށް މުވައްޒަފުން މަުޢލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

މީހުންގެ މެޑިަކލް ސްކްރީނިންގެއް ނުހަދާކަމަށާއި ބަންދަށް ގެނެވޭމީހުން ބަންދަްށ ގެނައުމާއެކު ޖިސްމާނީ  ށް ގެނެވޭބަންދަ

ގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ހުރިތޯ ބަލާކަާމށާއި އެއްވެސް ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއް ހުރި މީހެްއ ަނމަ، އެމީހަކު ހައްޔަރުކުިރ 

ބޭސް ނެގުމުން ނޫނީ ސްޓޭޝަނުން އެމީހެއްގެ ހައްޔަރުކުރުމާ  ،އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ފުލުހަކު ނުވަތަ ސެކްޝަނަކުން

ހަވާލުނުވާކަމަށް އޮފިސަރުން ަމޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ބަންަދށްެގނެވޭ މީހާ ގޮޅިއަށް ވެއްދުމުެގ ކުރިން އޭނާގެ ޞިއްޙީ 

ހަކަށް ބޭސް ލިބޭނެ އިމީ ބޭހެއް ބޭނުންކުރާ މީހެއްނަމަ އެމީކަންތައްތަކާގުޅޭ ފޯމެއް ފުރާކަމަށާއި އެފޯމުގައި އޭނާއަކީ ދާ

 ހަމަޖައްސާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  އިންތިޒާމު

ބަންދަށް ގެނެވޭމީހުންގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑް ސެލް ލޮގަށް އަޕްލޯޑް ކުރާކަމަށާއި އަދި ސެލް ލޮގުގައި ބަލަހައްޓަމުންދާކަން ވަީނ 

ނަމަވެސް ބޭސް ދެވޭ ގޮތާއި ދެވޭ މިންވަރު އަންގައިދޭނެ ގޮތެއް ސެލް ލޮގުގައެއް ނޯވެއެވެ. ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. އެހެން

މި ސްޓޭޝަނަްށ ޒިޔާރަތްކުރިއިރު ބަންދުމީހެއްގެ ލޮލަށް އެޅުމަށް ދީފައިވާ ޭބސް، ބަންދުމީހާގެ އަތަްށ  ކޮމިޝަނުން 

 ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  

ހުރިގޮްތ، ިމހެން ލިޔެ ދެ ކޮލަމެްއ  ޙާލަތުފޯމުސެޓުަގއި ބަންދުކުރެވުނު އިރު ބަންދުީމހާގެ ސިއްހީ  ކޮންމެ ބަންދުީމހެއްގެ

މިހެން ލިޔެފައިވާކަމާއި، މިގޮތުން މަސްތުގެ  ހިމަނާފައިވާކަމާއި، ގިނަ މީހުންެގ ފޯމް ސެޓުގެ މި ކޮލަމުގައި ހާލު ރަނގަޅު،

ހުރިގޮތް މިކޮލަމުގައި ަރނގަޅު ޖަހާފައިހުރިކަްނ  ޙާލަތުސް ސިއްޙީ ގައި ހުއްޓާ ބަންަދށް ެގނެވޭ މީހުންގެވެޙާލަތު

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 އައްސޭރި ޖަލު  1.3.2

 0ޖަލުގައި ޞިއްޙީ ކަންތައްަތއް ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ މެޑިކަލް ރޫމެއް ުހރެއެވެ. މިތަނުގައި  މި

 މަސަކަތްކުރަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިަފއެވެ. މެޑިކަލް ރޫމުގައިފާރމަސިސްޓް  0ނަރުހުން އަދި  0ޑޮކްޓަރާއި 

އިދާރީކަންކަމާއި، ޤައިދީންގެ ޞިއްޙީ ކަންކަމާބެހޭ ފައިލްތަކާއި، ޤައިދީންގެ ބޭހާއި، އަދި ފާމަސީވެސް ބަލަހައްޓަމުންދަީނ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  އެއް ރޫމެއްގައި ކަމަށްވާތީ މިތަނުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑުކަން ކޮމިޝަނަށް



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 134  
 

ކުޑަ  ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓްތެރޭގައި ހުންނަޑޮކްޓަރު ބަލާ ކޮޓަރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޚާއްސަކޮށްފައި ހުންނަީނ ޖަލުގެ 

ކޮޓަރިއެއްގައި ކަމާއި މިތަނުގައި މޭޒަކާއި ދެ ގޮނޑި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކޮޓަރީގައި ބަލިމީހުން އެގްޒަމިްނ 

ނެ އެނދެއް ނެތްކަމާއި، އެނދެއް ބަހައްޓާނެ ޖާގައެއްވެސް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން އަތްދޮންަނ ކުރެވޭ

 ތައްޓެއްވެސް މިތަނުގައި ނެތްކަްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އްގައިވެސް އައިވީ ސްޓޭންޑަކާއި ޤައިދީއަކަށް އަވަސްފަރުވާ ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ، ދެވޭނެ ތަނެއް ނޯްނނަކަމަށާއި އެފަދަ ހާލަތެ

 އަދި ސްޓްރެޗަރެއް ހުރި ނަމަވެސް އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ފަރުވާ ދެނީ މިތަނުގެ ކޮރިޑޯގައިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

ރު އިން ހަވީ 13:11މެޑިކަލް އޮފިސަރު މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ޖަލުގައި ހުންނަ ޑޮކްޓަރުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 

އަށެވެ. މިގަޑީގެ ފަހުްނ އޮފިސަރުން ބޭުނންވެއްޖެނަމަ ޑޮކްޓަރަށް ފޯނުްނ ގުޅާކަމަށާއި އަދި އިމަރޖެންސީއެއް  00:11

 ދިމާވެއްޖެނަމަ ޑޮކްޓަރު އެތަނަށް އަންނަކަމަށް މައުލޫމާތު ިލބިފައިެވއެވެ.

ނައިން ފެންނަ ބަލިތަކެްއކަމަށް މެޑިކަލް އޮފިސަރު ދުވަުހ އޯ.ޕީ.ޑީ އެއް ހިންގާކަމަށާއި، މިަޖލުގައި ެއންމެ ގި 1ހަފްތާއަކު 

 ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ ނަފްސާނީ ަބލި، ކަށީގެ ބަލި އަދި ހަމުެގބަލިަތކެވެ.

ޝިްފޓަކަށް ބަާހލާއިގެންކަމަށާއި، ފުަރތަމަ ޝިްފޓުގެ ގަޑިއަކީ ހެނދުުނ  9ޖަލުގައި ތިބޭ ނަރުހުން މަސަްއކަތް ކުރަނީ 

އަށް ކަމުގައި މަޢުލޫމާުތ  99:11އިން  01:11ށާއި ދެވަނަ ޝިފްޓުގެ ގަޑިއަކީ އަށްކަމަ 01:11އިން  11:11

ލިބިފައިވެއެވެ. މިގަޑީގެ ފަުހްނ އޮފިސަރުން ބޭުނންވެއްޖެނަަމ ޑޮކްޓަރަށް ފޯނުްނ ގުޅާކަމަާށއި އަދި އިމަރޖެންސީއެއް 

 ވެއެވެ.ދިމާވެއްޖެނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ަބލަނީ ނަރުހުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި

ޤައިދީންގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުކުރި މީހުންނާއި، އަދި ޖަލަށް ވަންއިރު ބައްދަލުވި ގިނަ ޤައިދީންނަށް ވަނީ ޞިއްޙީ ބޮޑެތި 

މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެްއ ވަމުންދާކަން ފާަހަގ 

ގޮތުން ހަމުގެ ބަލިތަކާއި، ކަށީގެ ަބލިތަކާއި ދަތުގެ ބަލިތަކާއި އަދި ލޮލުގެ ަބލިތައް ހުރިއިރު ބައެްއ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެ

އަހަރު ވެގެންދާއިރުވެސް  0-9މީހުން ވަނީ އޮޕަރޭޝަންތަށްެވސް ކުރަންޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

 ލު ކުރަމުންދާކަން ަވނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ފަރުވާ ނުދެވޭކަމަށާއި ޤައިދީން ޭވން ތަހައްމަ

ލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ލުގައި ބަލިމީހުން ބަލާކަމަށް މަޢުމަހަކުން މިޖަ  0ނަފްސާނީ ބަލީގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް ކޮންމެ 

ރުވާދިނުަމްށ މީހުން ބަލާކަަމށް މައުލޫާމތު ލިބިފައިވެއެވެ. ަނފްސާނީ ަބލިތަކަށް ފަ 91މިގޮތުން ކޮންމެ ޒިޔާރަތެއްގައި 

ބޭނުންކުރާ ގިނަ ބޭސްތަކަކީ ކޮންޓްރޯލް ބޭސްތަކަށް ވެފައި، ިމތަނުގައި ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގް ޕްރިސްކްރިޕްޝަން ނެތުމުން، 

، އިނުލައި ހުއްޓާނުލެވޭފަދަ ބޭސްތައްނުވަަތ ޑޮކްޓަރުގެ ލަފައާ ތައްބަލިވެފައިހުރި ޤައިދީއަކު ދާއިީމ ގޮތަކަށް ކާ ބޭސް
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ނަށް އެ ޤައިދީން  ،ތަނުގައި ހުންނަ މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް މިފަދަ ބޭސް ލިޔުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުމުންހުސްވެއްޖެނަމަ މި

މަހުން އެއްފަހަރު ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ބޭސްކުާރ  0ބޭސް ނުލިބި ލަސްވާކަމަށާއި، ބޭސް ލިޔެވޭނީ 

 ތު ލިބިފަިއ ވެއެވެ.ޑޮކްޓަރު ބޭސް ލިޔެދިނުމުންކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާ

މެދުވެރިކޮށް މާލެ ފޮނުވައިގެން  މާލެ ޖަލުނަފްސާނީ ބަލީގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ނޫން އެހެން ސްޕެޝަލިސްޓަކަށް ދައްކާނަމަ 

ބޭސްފަރުވާ ކުރާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ޑޮކްޓަރުންގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެހުމަށް ަވރަށް ދިގު މުއްދަތެއް 

 ފިސަރުންނާއި ޤައިދީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ނަގާކަމަށް އޮ

މެޑިކަލް ރޫމްގައި ބަހައްޓައިގެން ހެނދުުނ، މެންދުރު އަދި ރޭގަނޑު  ދިންގޮތުގަިއ ޤައިދީންގެ ބޭސްތައްނަރުހުން މައުލޫމާތު 

ނުމަށްފަުހ އި ބޭސް ދިނަރުހުންގެ ކުރިމަީތގަ، އެވެ. އަދި ޤައިދީން އެތަނަށް ގެނެސްގެންވަކިކޮށް ބަންދުުކރެ ދޭންޖެހޭ ބޭސް

 ބޭސް ކެއުމުން ޑްރަގް ޗާރޓްގައި ފާހަގަ ކުރާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވެއެވެ.

ނަރުހުން އަދި ޑޮކްޓަރުންވެސް މައުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތުގައި އެބޭފުޅުންގެ މުސާރަ ވަރަށް ކުޑަކަމަށާއި، )ޑޮކްޓަރުން ނަްށ 

ރުފިޔާ( މި މުސާރައިން އެބޭފުޅުންގެ ކެއުން ބުއިމާއި،  01،111ރުފިޔާ އަދި ނަރުސް/ފާރމަސިސްޓް އަށް  93،111

ރ.( ދިނުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު މަހަކު ރައްކާކުރެވޭނީ ވަރަށް ކުޑައެއްޗަކަށް ވާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް 1111ކޮޓަރީގެ ކުލި )

 ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށެވެ.

އަހަރު ކުރިން ކަމަށް  0ހުން ބޭނުންޮކށްފައިވަނީ މީގެ މިތަނުގައި އީ.ސީ.ޖީ މެޝިނެއް ހުރިނަމަވެސް އެ މެޝިނު އެއްމެފަ

 މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

ސްޓެަތސްކޯޕެއް އަދި ޕްރެޝަރ ބަލާ މެޝިނެއް ޖަލުގައި ހުރެއެވެ. ބީޕީ ބަލާ މެނުއަލް މެޝިނެއް ، ހުން ބަލާ ކަށިގަނޑާއި

އަޅުވައިގެން ޕްރެޝަރުބަލާ އޮޓަމޭޓަޑް މެޝިނެއްކަމަށް  ހުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ގިނަފަހަރަށް ބޭނުންކުރަނީ އަތުކުރީގައި

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެހެްނނަމަވެސް އަތުކުރީގައި އަޅުވާ މެޝިނަކީ ޕްރެޝަރު ބެލުމަށް އެއެންމެ ރަގަޅު އަދި އެންމެ 

ތިކޮށް ކަމަށްވާތީ، އެމެިޝނުްނ އެކިއުރޭޓް ގޮތެއްނޫނެވެ. އަތުކުީރގެ ޕްރެޝަރު މެޝިނުން އާއްމުޮކށް ޕްރެޝަރު ދައްކާނީ މަ

ބަލާ ޕްރެޝަރު އެކިއުރޭޓް ނުވާނެކަން ފާހަގަކޮށް މި އަދަދުތަކަށް ބަލައިގެން ބޭސްފަރުވާ ދިނުމަކީ އެންމެ ރައްކާތެރި 

 ގޮތެއް ނޫންކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ. 

ކުރަން ޖެހެނީ ވަރަށް މަދުން ކަމަށް މީގެ އިތުރުން، މިތަނުގައި ނެބުލައިޒަރެއް ހުންނަކަމަށާއި، އެ މެޝިން ބޭނުން

 މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.
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ވައިލް ހުރިނަމަވެސް ނޯރއެޑްރިނަލިން،  2މިތަނުގައި ފާރމަސީ އަކާއި ފާރމަސިޓެއް ހުރެއެވެ. ފަރމަސީގައި އެޓްރޮޕިން 

ވުނެވެ. އަދި ހާރޓް އެޓޭކްގައި ކުރެބޭނުންކުރާ ބޭސް ނެތްކަން ފާހަގަޑޯޕަމިން، އެޑްރިނަލިން ފަދަ އިމަރޖެންސީއެއްގައި 

ކްލޮޕިޑޯގްރެލް، ސްޓެޓިންސް ، މޯފިން ފަދަ ބޭސްތައް ، ވަގުތުން ލިބެންޖެހޭ ބޭސްތަކުެގތެރޭގައި ހިމެނޭ އިކޯސްޕްރިން

މް، ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެިއތުރުން، ފިޓެއް ޖެހިެގން ޭބނުންުކރާ ބޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފެނިޓޮއިން، ލޮރަޒިޕާ

 މިޑަޒޮލަމްފަދަ ބޭސްތައްވެސް ނެތްކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ސެފުރޮކްސިމް، އޮގްމެންޓިން، އެޒިތްރޯމައިސިން، ސެފިކްސިމް، ޑޮކްސިސައިކްލިންފަދަ އެންޓިބައޮޓިކްސްގެ ގުޅަބޭސް 

 . ލިބެންހުރި އެއްވެސް އައިވީ އެންޓިބައޮޓިކެއް ލިެބން ނެތްކަން ާފަހގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ

ފާރމަސީގެ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަީނ މައިކްރޯސޮފްޓު ވަރޑް ޑޮކިއުމަންޓެއްގައި ކަމާއި މާލެއިން ޭބސް ގެނައުމުގައި ދިގު 

ދުވަސް( ނަގާކަމަށް ފާރމަސިސްޓު ވަނީ ފާހަގަކޮްށފައެވެ. އިްނސިއުލިން، ވެކްސިން ފަަދ  01މުއްދަތެއް )ބައެއް ފަހަރު 

 ފްރިޖަރޭޓަރެއް މިތަނުގައި ހުރިކަން ފާގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އިންޖެކްޝަން ބެހެއްޓުަމށްޓަކައި ރެ

 

މިނިޓް  01 – 01އިމަރޖެންސީއެއްގައި މީހުން ގެންދަނީ ހިއްމަފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށްކަމަށާއި، މިތަނަށް ގެންދިޔުމަްށ 

 ،ގެ ވެހިކަލެއްކަމާއިސީޓު 0ނަގާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފަިއވެއެވެ. އިމަރޖެންސީއެއްގައި ގެންދިއުމަށް އޮންނަނީ 

އެހެންނަމަވެސް މިއީ އިމަރޖެންސީއެއްގައި މީހަކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމަށް ޭބުނންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ 

ގޮތެއް ނޫންކަމުގައި ކޮމިޝަނުްނ ދެކެމެވެ. މިތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރު މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ހިއްމަފުށީ 

އިންޓީއުބޭޓްކުރުމަށް ޭބނުންކުރާ ޓިއުުބ، އަންބޫބޭގް އަދި އިންޓިުއބޭްޓ ކުރުމަށް ބޭނުންކުާރ ، މަރުކަޒުގައި ޞިއްޙީ

މިނެޓް  01 – 91ލެރިންގޮސްކޯޕް ވެސް ނެތްކަމަށާއި އަދި މިތަނުން މާލެ ގެންިދއުމަށް އެންމެ އަވަސް ވެގެން 

އާއްމު  0111ޤައިދީންގެ އިތުރުން ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  911ނަގާނޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެެވ. އެހެން ކަމުން 

މީހުންނަށްވެސް އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއް ގައި ފަރުވާ ދެވޭނެގޮތެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ޖަލުގައި އަންބޫ ބޭގެްއ 

ޓިުއބް،  އޮތްނަމަވެސް އިމަރޖެންސީއެއްގައި ބޭނުންކުރާނެ ެއހެން އެއްވެސް ވަސީލަތެއް )އޮކްސިޖަން، އީޓީ

 ލެރިންގޮސްކޯޕް( ނެތްކަން ފާހަަގކުރެވުނެވެ.
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 ޖަލު  މާފުށި  1.3.01

 

ޖަލުގައި ޤައިދީންނާއި ބަންދުީމހުންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮްށދިނުމަށްޓަކައި މެޑިކަލް ސެންޓަެރއް ހުރެއެވެ. މިތަނުގައި މި

ދިވެހި ައންހެން ނަރުހެއް ކަމާއި  0ނުގައި ހުންނަނީ ނަރުހުން ތިބޭކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިތަ 2ޑޮކްޓަރުންނާއި  9

 ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.  ކަންރޭޑިއޯގްރާފަރު  0ފާރމަސިސްޓް އަދި  0އަދި 

ޤައިދީންގެ ހުރިހާ މެޑިކަލް ފަިއލެއްވެސް ރައްކާކުރެވިފައިވަނީ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައިކަމާއި މި ސެންޓަރުގައި ހުރިހާ 

އެހެންނަމަވެސް  ބަލަހައްޓާކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ެއނގެއެވެ.ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއްގައި ޤައިދީންގެ މައުލޫމާތު 

އަްށ މި ސިސްޓަމަކީ އޮންލައިން ިސސްޓަމަކަށް ނުވުމުން އެެހން ޖަުލތައް މިސިސްޓަމާ ގުޅައިލެވިފައިނުވާތީ ޤައިދީްނ މާލެ

 މައުލޫމާތު ިލބިފަިއވެއެވެ.މުވައްޒަުފންގެ ފަރާތުން މަށް ފައިލް ފޮނުވަންޖެހޭކަ މެޑިކަލްފޮނުވާއިރު އެމީހެއްގެ 

ވޭ ހިނދު ތންފީޖްކުރާ އަންހެން ޤައިދީން ތިބޭ ހަމައެކަނި ޖަލުކަމާއި، ޖަލަށް ގެނެޙުކުމް މާފުށި ޖަލަކީ ދިވެރހިރާއްޖޭގައި

ކަމާއި، ޖަލުގައި އް ނުހަދާގ އެވަކި ސްކްރީނިން ޚާއްޞަ ބަލިތަކަށްކުރެވޭ މެޑިކަލް ސްކްރީނިންގގައި އަންހެނުންނަށް 

އެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޤައިީދން ިނސްބަތުން ގިނަކަން ާފހަގަކުރެވިަފއިވެ ފަރުވާ ބޭނުންވާ ކަށް ބަިލތަޚާއްޞަ  އަންހެނުންގެ

  ގޮތުން ރަނގަޅު ކާނާއެއް ނުލިބޭކަން ކޮމިޝަަނށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ޞިއްޙީ ޖަލުގައި

 

ކިޑްީނ ބަލިތަކާއި، ތަާފތު ތަކާއި، ކުރިމަތި ފަރާތަށް ޖެހޭ ބަލިގެ ޙިމުޔުނިޓުގައި ރަ ކުރާ ބަންދު ންނުއަންހެ ޖަލުގައި

އުނދަގޫތަކާއި، ނަފްާސީނ  ކުރިމަތިވާމަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން  ބައްޔާއި، ފުރަގަސް ފަރާތުގެ ބައްޔާއި،

ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ވަީނ ޖަލުގައި ތިބިކަން  ގިނަ އަދަދެއްގެ ޤައިދީން ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުންދާ  ބަލިތަކަށް

 އެނގިފައެވެ.

 

އިްނ  01:11އަށާއި  01:11އިން ހަވީރު  12:11އެއީ ހެނުދނު  ،ޝިފްޓައްކަމާއި 9ޓީ ބެހިފައިަވނީ ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއު

އި،  ޑޮކްޓަރުން ތިބެީނ އޮންކޯލްގައި ހުންނަކަމަށާ ޑޮކްޓަރު 0ކޮންމެ ހަފްތާއަކަށް އަށް ކަމަށާއި، އަދި 10:11ދަންވަރު 

ޖަލުގެ އިމުގެތެރޭގައި ހުންނަ ކޮޓަރިއެއްގައި ކަމުން ދަންވަރު އިމަރޖެންސީއެއް ދިމާވެގެން އަންނަން ޖެހުނުކަމުަގިއ 

 ލިބިފައިވެއެވެ. މަުއލޫމާތުމުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ވީނަމަވެސް ލަސްނުވެ އާދެވޭނޭކަމަށް 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 138  
 

އަށް، މެންދުރު  00:11ން ހަވީރު  13:11ފްޓަށްކަމަށާއި، އެއީ ހެނދުނު ޝި 0ނަރުހުންގެ ޑިއުޓީ ބެހިފައިަވީނ 

އަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާުތ  13:11އިން އަނެއްދުވަހުގެ  90:11އަށް، އަދި ރޭގަނޑު  90:11ން ރޭގަނޑު 01:11

 ލިބިފައިވެއެވެ.

 

މަށާއި އެއީ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އޯ.ޕީ.ޑީ ރޫމެއްގައި ކަ 9މިޖަލުގައި ބަލިމީހުްނ ބެލުަމށްޓަަކއި ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ންނަ ކޮޓަރިއެއްގައިކަން ޮކމިޝަނުން ބެލިބެލުުމްނ ގައި ހު 3ހުންނަ އޯ.ޕީ.ޑީ ރޫމަކާއި ޖަލުގެ ޔުނިޓް 

ގައި ތިބޭ ބަލި ީމހުން ބަލަނީ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި ުހންނަ ކޮޓަރީގައިކަމާިއ  1،0،9،0ކުރެވިފައިވެއެވެ. ޔުނިޓް ފާހަގަ

ގައި ހުންނަ ކޮޓަރީގައިކަމަށް ަމޢުލޫމާތު ލިިބފައިވެއެވެ.  3ގައި ތިބޭ ބަލިމީހުން ބަލަނީ ޔުނިޓް  2،3،1،0،1 އަދި

މީހަކު ބަލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ކޮންމެ ޔުނިޓެއްގެ ބަންކަރު ތެރޭގައިވެސް ބަލިމީހުން ެބލޭނެކަަމްށ  ންސީއެއްގައިޖެއިމަރ

 މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

 

ރު، ގޮނޑި އަދި އެނދެއް ހުރިކަމާިއ އަތްދޮވެވެން ހުރިކަްނ ޑީ ރޫމެއްގައިވެސް ޑެސްކް، ކޮމްޕިއުޓަކޮންމެ އޯ.ޕީ.

އަދި ބަިލމީހުން ބަލަން ބްލަޑް ޕްރެޝަރުބަލާ މެޝިނާއި، ތާރމޯމީޓަރ އަދި ސެޗުރޭޝަން ޕްރޯބް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

. އެހެްނނަމަވެސް، އެކްސްރޭ ވިއުބޮްކސްއެއް ނެތްކަން ވަީނ ކަަމށް ަމއުލޫމާތު ލިިބފައިވެއެވެބޭނުންކުރެވެން ހުންނަ

 ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ވަކި ކޮޓަރިއެްއ ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް  ތަނެއް ހަދަިއ،މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި ދަތުގެ ޮޑކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަްށޓަކައި ވަިކ 

ންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިވަގުތު އައު މެޑިކަލް ޑެންޓަލް ޗެއަރ ނޫން އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް މިތަނުގައި ނުހު 

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  0ސެންޓަރެއް އަޅަމުން ދާތީ އެމަސައްކަތްތައް ނުކުރެވި ހުރިކަމަށާއި އައު މެޑިކަލް ސެންޓަރު 

 މައުލޫމާތު ލިިބފައިވެއެވެ.ޖަލުގެ އިސްވެރިންގެ ފަރާތުން އަޅައި ނިމޭނެކަމަށް 

ޓަރުގައި ފިޒިއޯ ތެރަޕީ ދިނުމަށްޓަކައި ހަމަޖެިހަފއިވާ ވަކި ކޮޓަރިއެއް ހުރިނަމަެވސް މިއީ ވަރަށް ކުޑަ މެޑިކަލް ސެން

މިތަނުގައި ހުންނަނީ ހަމައެކަނި އެނދަާކއި މޭޒަކާއި، ގޮނޑިއެއްކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ،ކޮޓަރިއަކަށް ވެފައި

 ވެފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ދުވަސްމަސް 0ފިޒިއޯ ތެރަޕިސްޓެއްގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭތާ 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 139  
 

 0މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި އެކްސްރޭ ރޫމެއް ހުރިއިރު، އެކްސްރޭ މެޝިން ހަލާކުވެފައި ހުންނަތާ ގާތްގަނޑަކަށް 

ފުންގެ ފަރާތުން މުވައްޒައޮފީހުގައި އެދިފައިވާކަމަށް  މަސްދުވަސް ވެފައިވާކަމަށާއި މެޝިން މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި ހެޑް

 ކޮމިޝަނުން ެބލިބެލުމުން އެނގެއެވެ.އެހެްނނަމަވެސް ސެންޓަރުގައި ރޭޑިއޯގްރަފަރެއް ހުރިކަން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

 

އައިވީ  0އެނދު ހުރިއިރު މިތަނުގައި ހުރީ  0މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި ޤައިދީން އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިުނމަށް 

އެވެ. އެނދު ކައިރީގައި އޮކްސިޖަން ލިބޭނޭ އިްނތިޒާމެްއ އިވެނެބުލައިޒަރކަން ފާހަގަކުރެވިފަ 0އަދި ކަމާއި  ސްޓޭންޑް

 ރެއް ސްޓޮކް ރޫމުގައި ހުރިކަން ބޮޑު ސިލިންޑަރެއް އަދި ޕޯރޓަބަލް ކުޑަ ސިލިންޑަ ނެްތ ނަމަވެސް،ހަމަޖެހިފައި 

 ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން އެނެގއެވެ.

ޓޮކްގައި އައު އަލްޓްރާ ސައުންޑް މެޝިނެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުެރވިފައިވެއެވެ. މިތަނުގައި މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ ސް

އޮޓޯކްލޭވް މެޝިނެއް ެނތުމުްނ މާފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން އޮޓޯކްލޭވް ކުރާކަމަށް މައުލޫމާުތ ލިބިފައިވެއެވެ. މެޑިކަްލ 

ޭބސް އެޅުމުގެ އިންތިޒާމް  ،ހުންނަ ަތންތަން ފަހައި ބޭލޭގޮތަްށ ހުރުމާއި، ކަފައިގެން ގޮސްފައި  ސެންޓަރުގައި ހަކުރު

 ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ.ހަމަޖެހިފައިވާކަން 

 

ނުވަތަ ނަރުހުން ބޭްސ  ،ޑޮކްަޓރށް ދެއްކުމަށް އެދެން ޖެހެީނ ޑިއުޓީ އޮފިސަރު ކައިރީގައިޤައިދީންނާއި ަބންދުމީހުން 

ން ކަަމށާއި މީގެއިތުރުން ޑިއުޓީ އޮފިސަރުްނ ގާތުގައި ބުނުުމންވެްސ ދިނުމަށް އަންަނ ވަގުތު އެ ނަރުހެއްގެ ގާތުގައި އެދިގެ

އުޅޭ އޮފިސަރަކަށް  ގޮވަނީ މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ީމހަކަށްކަމަށާއި، އެގޮުތން ނަރުަހކަށް ނުވަތަ މެޑިކަލް ސެންޓަުރގައި

އަދި ނަރުހުްނ މައުލޫމާތު ދިންގޮތުަގިއ  ނަން ނޯޓްކުރުވާކަމަށް މަޢުލޫާމތު ލިބިފައިވެއެވެ. ،ގޮވައި ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެޓުން

ނަރުހެއްގެ ގާތުގައި ބަލިމީހެއްެގ ވާހަކަ ބުނެފިނަމަ ނަރުހުން އެމީހާ ބަލައި ނަން ނޯޓުކޮށް ޑޮކްޓަރަށް އަންގާ ކަމަށް 

 ފައިވެއެވެ.ބުނެ

ބަލައި ނަްނ  ޙާލަތުބަލި  ކުގެގައި ިތެބގެން ކޮންމެ ގޮޅިއަކުން އެކަޤައިދީން މައުލޫމާތުދިްނ ގޮތުގަިއ ނަރުހުން ގޭޓް ކައިރީ

ށް ކަމެ މީހަނޯޓުކުރެވެނީ އެންން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އަކު ގޮޅި ކޮންމެ ނޯޓްކުރާކަމަށާއި، މިގޮތުން ކޮްނމެ ޔުނިޓެއްގެ

 މީހުްނ ިތބޭ  31ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކޭ ކަމަށާއި )މިރޭޓުން ކަމަށާއި އެގޮޅިއެއްގައި އިތުރު މީހަކު ބަލިވެފައި ހުިރނަމަވެސް 

ޤައިދީން  9 ގޮޅިއަކުން 0  މިގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮންނާތީ، މީހުންނެވެ( 1ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ޔުނިޓަކުން ބަލާނީ 

މެ ޤައިދީއެއްކަމާއި އަދި އެކަކަށްވުރެ ބަލިޙާލަތު ދެރަ މީހަކު އެހެން ގޮޅިއެއްގައި ހުރިނަމަވެސް ންނީ އެބަލިވެއްޖެނަމަ ބަލަ 
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އެހެންކަމުން ޤައިދީން ބަލިތަކަށް ސްކްރީްނ  ކަން ނުދޭކަމަށް ޤައިދީން މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެވެ.ރަ މީހަކަށް އިސްޙާލަތު ދެ

 ކުރުމުގައި ޓްރައޭޖް ސިސްޓަމެއް އޮތުން ވަރަށް މުހިއްމުކަމަށް ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ. 

ސްގެން ުނބަލާކަމަށް ޑޮކްޓަރު ަވނީ ވަކިވަކި ޔުނިޓްތަކަށްގޮސް ޑޮކްަޓރު ޤައިދީން ަބލާއިރު އެމީހުންެގ މެޑިކަލް ފައިލް ގެނެ

މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. މިކަމަކީ ބަލިމީހުން ަބލައި ބޭސް ދިނުުމގައި ބެސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުކަމެއްކަން 

 ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެއް ބޭސް އަނެއްބޭހަށް ކުރާ "އިންޓަރޭކްށަންސް" ތަކާއި، މީހަކު ގައިގައި ހުންނަ ބަލީގެ

ސަބަބުން ަނފްސަށް ގެއްލުމެްއ ލިބިދާނެޮގތަށް ބޭސް ކުރެވުމާއި، ބަލި ޑައިގްނޯސް ކުރުމުަގއިވެސް މެޑިކަލް ފައިލަށް 

 ކޮންމެހެންވެސް ރިއާޔަތް ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ކޮމިޝަނުން ަޤބޫލުކުަރމެވެ.

ގިަނފަހަރަށް ތިެބނީ މެޑިކަލް އޮފިސަރާއި  އޯ.ޕީ.ޑީ ގައި ފަރުވާ ދެމުން ދާއިރު ބައެއް ފަހަރު އޮފިސަރަކު ުހންނަ ކަމަށާއި

 ނަރުސް ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

 

ބަންދުމީހުްނނާއި ޤައިދީންނަށް ޭބސް ބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައިކަމަށާއި، ބޭސް ދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެ 

ދީންެގ ޓްރީޓްމަންޓް ޗާރޓުތަށް ބަަލއި ވަކިވަކިން ކަރުދާސް އަށް ޑިއުޓީއަށް އައުމަށްފަހު ޤައި 13:11ދުވަހެއްގެ 

ނގޭގޮތަށް ވަިކ ކުރެވި އުރައެއްގައި ބަންދުކުރާކަން ަވނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ޤައިީދްނގެ ނަމާއި ގޮޅީގެ ަނންބަރު އެ 

ބަާލ  ހުގެ ތެރޭގައި ލޭވެ. މިދަބަވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެ ލައިގެން ޔުނިޓްތަކަށް ގެންދަނީ ދަބަހަކަށް އަޅައިގެންކަންކޮތަޅަކައް

 ކަށިގަނޑު، ހުްނބަލާ ަކށިގަނޑު އަދި ސެޗުރޭޝަން ޕްރޯބެއް އޮންނަކަމަށް މައުލޫމާތު ިލިބފައިވެއެވެ.، މެޝިން

ޤައިދީން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ނަރުސް އައިސް ގޮވައިލުމުން ޔުނިޓް ނުވަތަ ގޮޅީގެ ދޮރުކައިރިއަށް އައުމުން ބޭސް 

އެބޭސް  ،އެއްނަމަ އެ ގޮޅިއެއްގައި ހުންނަ އެހެން ޤައިދީއަކަށް ބޭސް ދީޤައިދީއަދި އެވަގުތު ނެތް  ދޭކަމަށާއި

ރަށްދުކޮށްދިނުމަށް ބުނާކަަމށް ޤައިދީން ބުނިނަމަވެސް މިގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރާކަމަށް ނަރުހުންވަީނ ބުނެފައެވެ. ގޮޅިތަކުގެ 

ދިއުމުން ބައެއް ފަހަރު ނަރުހުންގެ ގަޔަށް ޤައިީދން ހޫނު ސަޔާއި ކޮފީ ކައިރިއަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަަކއި ނަރުހުން 

 ޖަހައި، ހަޑި ހުތުރުބަހުން އެއްެޗތިކިޔާކަމުގައި ނަރުހުން މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ޑޮކްޓަރު ޤައިދީންނަށް ދޭ ބޭސް ހޯދަނީ މާފުށީ ޖަލުގައިވާ ފާރމަސީއިން ކަމަށާއި އަދި މިފާރމަސީއަށް މެޑިކަލް 

-ރުން ގޮސް، ލިބެން ހުިރ ބޭސްތަށް ަބލައި، ހޯދުަމށް ޭބނުންވާ ބޭސްަތށް ފާހަގަކޮށް ައްނގާކަމަށް މެޑިކަލް އިންއޮފިސަ

 ޗާރޖްގެ ފަރާތުން ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.
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، މެޑިކަލް އިމަރޖެންސީއެއް ދިމާވެގެން އުޅޭކަން ޤައިދީން ޑިުއޓީ އޮފިސަރަށް އަންގަނީ ގޮީޅގެ ފެންސުގައި ތަޅައި

އަޑުގަދަކޮށްގެން ކަމަށް ޤައިދީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ަބްނކަރު ހުންނަނީ ގޮޅިތަކާ ވަކިން ުދރުގައި، ބޯ ބިއްލޫރިްނ 

ބަންދު ކޮށްފައިކަމުން ގޮޅިތަކުގަިއ ހިނގާ ކަންކަމުގެ އަޑު އިވޭލެއް މަޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް ޤައިދީން 

މިނިުޓ  0-9ދިން ގޮތުގައި އޮފިސަރުން ގޮޅިތަކާހަމައަށް އައުމަށް ވަރަށް ގިނައިރު ނަގާކަމަށާއި، ބައެއްފަހަރު  މައުލޫމާތު

މިނެޓްވެސް ނަގާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މީގެއިުތރުން ގޮޅިން ނެރެގެްނ  01ނަގާކަމަށާއި އަނެއްބައި ފަހަރު 

މިނިޓް ތެރޭގައި ނަރުހުްނ  1-1ޑިއުޓީ އޮފިސަރު މެޑިކަލް ސެންޓަރަށް އެންގުމުން ގެންދަނީ ބަންކަރަށްކަަމށާއި، އެަތނުން 

ގެ ފަހުްނ ޑޮކްޓަރުން އޮންކޯލްގައި ިތބުމުްނ  0ނުވަތަ ޑޮކްޓަރުން އަްނނަކަމަްށ މައުލޫމާތު ލިިބފައިވެއެވެ. ަދންވަރު 

 މިނެޓް ނަގާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 1ގެންވެސް  ޖަލުތެރެއަށް ސެކިއުރިޓީ ކްލިއަރަންސަށް ފަހު އައުމަށް އެންމެ އަވަސް ވެ

ގައި އަދި މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި ސްޓްރެޗަރެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިއީ އިމަރޖެންސީ އެއްގައި  3ޔުނިޓް 

 މެޑިކަލް ސެންޓަރަށް ބަލިމީހާ ެގންދާ ގޮތް ކަމަށްވެސް މައުލޫމާުތ ލިބިފައިވެއެވެ.

ޖީ ސައިޒުގެ އައިވީ ކެނިއުލާ، އައިވީ ފްލުއިޑްގެ ތެރޭގައި 99ޖީ، 91، ޖ03ީއި އައިވީ ސެޓް، މެޑިކަލް ސެންޓަރުގަ

ނޯރމަލް ސޭލައިން، ޑެކްސްޓްރޯސް ނޯރމަލް ސޭލައިން، ރިންގާސް ލެކްޓޭޓް އަދި ހީމަސީލް ހުރިކަން ވަނީ 

 ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ހުރެެއވެ. އެތަނުްނ ކާރޑިއެކް އެންޒައިމްސް ހަދަން ފޮނުަވނީ މާފުށި ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސެްނޓަުރގައި އީ.ސީ.ޖީ މެޝިނެއް 

މާފުށީ ހެލްތް ސެންޓަރަށް ކަމަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ހާރޓް އެޓޭކެއްގައި ފުރަތަމަ ދޭ އިކޯސްޕްރިން، 

ޓްރެޕްޓޯކައިނޭސް، އެލްޓިޕްލޭސް ކްލޮޕިޑޯގްރެލް، އެޓޯރވާސްޓޭޓިން، ސަބްލިންގުއަލް ނައިޓްރޯ ގްލައިސެރިން، މޯފިން، ސް

ފަދަ ބޭސްތަށް މިސެންޓަރުގައި ލިބެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީގެން ބައެއް ގުޅަބޭސް ފާރމަސީގައި 

 ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްމެ އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއްގައި ހިުތގެ ހިނގުން ހުއްޓުމުްނ، ރިސަސިޓޭޓްކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަ

މުހިއްމު އެއް ބޭސް ކަމުގައިވާ "އެޑްރިނާލިން" ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ހިތުގެ ވިންދު ދަށަށް ދާންފެށުމުްނ 

އަރާ  ވިންދު މައްޗަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައިދޭ "އެޓްރޮޕިން" ގެ ހުރީ އެންމެ ދެ ވައިލްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ހިތަށް

ނުރައްކާތެރި ވިންދު "ރިދަމް" ތަކަށް ކަރަންޓް ޝޮކެއް ޭދން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޭބނުންކުާރނެ ޑީފިބްރިލޭޓަރު ޫނނީ 

އޭ.އީ.ޑީ އެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، ބްލަޑް ޕްރެށަރު ދަށައްގޮސްގެން ދޭ "ޑޯޕަމިން، 

ދަ އެއްވެސް ބޭހެއް މިތަނުގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީހެއްގެ ނޭވާ ލުމަށް ނޯއެޑްރިނާލިން، ޑޯބިއުޓަމިން ފަ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 142  
 

ެއންޯޑ ، ދަތިވެ ނުވަތަ ނޭވާލުްނ ހުއްޓި، އޮކްސިޖަން ސެޗުރޭޝަން ދަށަށް ގޮސްފި ހާަލތެއްގައި ސަކްޝަން މެޝިން

ރެވިފައެވެ. އިމަރޖެންސީ ފަރުވާ ދިނުމަްށ ޓްރެކިއަލް ޓިއުބް، ޑައިރެކްްޓ ލެރިންގޮސްކޯޕް ނެތްކަން ވަނީ ފާހަގަކު

އިމަރޖެްނސީއެއްގައި ބޭނުން ކުރާ ބޭސްަތށް ދެއްކުމަށް އެދުމުްނ ެއ ، ޚާއްސަކޮށްފައިވާ އެނދެއް މިސެންޓަރުގައި ނެތުމާއި

ކަމާއި، މިީއ މިނެޓް ެނގިކަމީ، އެއީ އިމަރޖެންސީއެއްގައި ގެއްލިގެން ދާ އަގުހުރި ވަގުުތ ތަކަށްވާނެ 9-0ބޭސް ދެއްކުމަށް 

މީހާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކާރޑިއެކް މޮނީޓަރެއް 

ސްޓޮކްގައި ހުރިނަމަވެސް މި މޮނީޓަރު ހުރިކަން ނަރުހުންނަށް އެނގިފައި ނެތްކަން ވަނީ ފާހަަގކުރެވިފައެވެ. އަދި އެއީ 

ށް ހޯދާފައި ހުރި މޮނީޓަރެއްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މެޑިކަްލ އިމަރޖެންސީއެއްގައި އައު މެޑިކަލް ސެންޓަރަ

 ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ޔުނިޓް ތަކަށް ދާއިރު ގެންދާ ދަބަހެއް ޮއންނަކަމަށް މައުލޫމާތު ިލބިފައިވެެއވެ.

 ،ދަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި މާލެއަށް ގެންދަނީ ކަނޑުމަގުންއިމަރޖެންސީ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ޤައިދީއަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެން

މިނިޓްގެ ަދތުރެއް ކޮްށފައިކަމަށްވާއިރު، އަންސްޓޭބަްލ ހާލަތެއްގައި އޮތް މީހަކު ސްޭޓަބލް ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ  01-11

 އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއް މެދުވެރިގެން ފަރުވާލިބުމަށްޓަަކއި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު  މިހުރިހާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު މާފުށީ ޖަލުގައި

ހޭދާވާކަމާއި، ފަރުވާ ދިނުަމށް ޭބނުން ކުރާ އަސާސީ ސާމާނުތަކާއި ބޭސް ނެތުމުްނ، މީހެއްގެ ުފރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަީކ 

 ވަރަށް ނާދިރުކަމެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ން، ނަރުހުން އަދި ޑިއުޓީ އޮފިސަރުންނަށް އިމަރޖެންސީ ފަރުވާ ދިނުމަށް އަުހލުވެރިކުރުމަށް އެއްވެސް ޑޮކްޓަރު

 މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ހަދައި، ސިއްހީ މައްސަލަ ދިމާވެގެން އޮފިސަރުންނާއި މެޑިކަލް ބޭފުޅުްނ ގާތުގައި ދެންނެވުމުން އެއީ ާމ ބޮޑުކަމަކަށް ނު

 ޕެނެޑޯލް ފަދަ ތަދުކަނޑުވާ ބޭސް ދިނުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާއެއް ހޯދުން ދަތި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ިލބިފައިވެއެވެ.

 

އަންހެނުންގެ ޔުނިޓްތަކުގެ ފާޚާނާގައި ބޭނުންކުރުމަށް ލިބޭ ފެން ތަގައްޔަރުވެފައި ހުންނާތީ، ކުރިމަތިފަރާތުގެ މައްސަލަތައް 

 ގައި މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.ދިމާވާލެއް ގިނަކަމު

 

ޖަލުގެ މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމެންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އަދި އޮިފސަރުންނަކީ ޖަލެއްގައި 

އަދި ސެންސިޓައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއްގައިވެސް ، ބަންދުކޮށްފަިއތިބޭ ބަޔަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ އެއްވެސް ތަމްރީެނއްވެސް
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ވެރިކޮށް އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ތިބި ބައެއް ނޫނެވެ. ެއމީހުންނަށް ވަޒީފާގައި ިތބެގެްނ ލިބޭ ތަމްރީުނތައްވެްސ ބައި

ނުލިބެއެވެ. މިެހން ވުމުން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފަިއތިބޭ ަޤއިދީންނާމެދު އިންސާނިއްޔަތުަކމާއި އޯގާތެރިކަމާއެކު 

 ކިބަޔަކުން ނުފެނެއެވެ. މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އެމީހުންގެ

 

 

 

 

 

 ޖަލުތަކުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް އިޞްލާޙްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

 

 ޖަލުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމަށް ތިބޭ މުވައްޒަފުން: .0

 

 ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ މުއައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ މަޤާމުތަށް ހުސްވުމުން، އެމަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރުން 0.0

 

ޖަލުތަކުގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ނިޒާމް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން،  ،މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  0ޓް ޙިއްޞާކުރާތާ މިރިޕޯ  0.0.0

ހުސްވެފައިވާ މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި، ޑެންޓަލް އޮފިސަރުންާނއި، ނަރުހުންނާއި، ފާރމަސިސްޓުންގެ މަޤާމަށް މީުހްނ 

ށުގައި ހުރި ޖަލުތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ސައިކިއޭޓްރިސްޓެއް އައްޔަނުކޮށް، ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެދަ

އަދި މި މަޤާމްތައް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ޖަލުތަކުގެ އޮިނގަނޑުގައި މި މަޤާމްތައް ހިމަނައި، އެކަން މިނިސްޓަާރ  ،ހަމަޖައްސައި

 ޙިއްޞާކުރުން. 

 

އި ތިބި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ތެރެއިން، މިހާރު ވަޒީފާގަ މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި  0މިރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  0.0.9

 ،ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާ
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 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ ވަޒީފާތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހުން އައްޔަނުކުރުން ހުއްޓާލައި

 މިކަން  މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 

ޖަލުތަކާއި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ތަކުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށް ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ، އެޖަލެއްގެ  0.0.0

 ތިީރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން؛އާބާދީއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްކަން، 

 

 0ނަރުހުންނާއި،  01ޑެންޓަލް އޮފިސަރާއި،  0ނާއި، މެޑިކަލް އޮފިސަރުން 0)ހ( މާފުށީ ޖަލުގައި މަދުވެެގން 

ސަޕޯރޓް ސްޓާފުން  1ފާރމަސިސްޓާއި، އަދި އެހެނިހެން ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ހަމަަޖއްސައި، ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި 

 އައްޔަނުކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 0ނަރުހުންނާއި،  1ޑެންޓަލް އޮފިސަރާއި،  0، މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި 9)ށ( އައްސޭރި ޖަލުގައި މަދުވެގެން 

ސަޕޯރޓް ސްޓާފުން އައްޔަނުކޮށް  0ފާރމަސިސްޓާއި، އަދި އެހެނިހެން ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި، ބެލެހެއްޓުމަށް 

 އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 0ނަރުހުްނނާއި،  0ފިސަރާއި، ޑެންަޓލް އޮ 0މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާިއ،  9)ނ( މާލޭަޖލުގައި މަދުވެގެްނ 

ސަޕޯރޓް ސްޓާފުން އައްޔަނުކޮށް  1ފާރމަސިސްޓާއި، އަދި އެހެނިހެން ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި، ބެލެހެއްޓުމަށް 

 އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 1، ޑެންޓަލް އޮފިސަރާއި  ވިޒިޓިންގް 0މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި،  9)ރ( ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަދުވެގެން 

ސަޕޯރްޓ  1އަދި އެހެނިހެން ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި، ބެެލހެއްޓުމަށް ، ފާރމަސިސްޓާއި 0، ނަރުހުންނާއި

 ސްޓާފުން އައްޔަނުކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން. 

މަދުވެގެން ، ޓިންގް ޑެންޓަލް އޮފިސަރާއިވިޒި 0މެޑިކަލް އޮފިސަރާއި،  ޓިންގްވިޒި 0ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  މާލެ)ބ( 

ސަޕޯރޓް ސްޓާފުން އައްޔަނުޮކްށ  0ނަރުހުންނާިއ، އަދި އެެހނިހެްނ ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ހަމަޖަްއސައި، ބެލެހެއްޓުަމށް  0

 އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 9ންތައްތައް ބެެލހެްއޓުމަށް މަދުވެގެން )ޅ( އެހެނިހެްނ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައިވެސް ބަލިމީހުންެގ ޞިއްޙީ ކަ

 ސަޕޯރޓް ސްޓާފުން އައްޔަނުކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރަމުންދިޔުން.  9ނަރުހުންނާއި 
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މިނިވަންކަން ެގއްލޭގޮތަށް ދަޢުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުން މީހުން ބަންދުކުާރ ، މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 0މިރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  0.0.1

މަސައްކަތްކުރާ ޮކންމެ ޑޮކްޓަރަކީ އަދި ކޮންމެ ޑެންޓަލް އޮފިސަރަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެޑިކަލް އަދި ތަންތަނުގައި 

ޑެންޓަލް ކައުންސިލްގައި ރެޖިސްޓަރީވެ ޕްރެކްޓިސިންގ ލައިސަންސެއް އޮތް ޑޮކްޓަރެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމާއެކު، ކޮންމެ 

ރީ ކައުްނސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނަރުހެއްކަން ކަށަވަރުކޮށް، ނަރުހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރސިންގ އަދި މިޑްވައިފަ

 އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރަމުންދިޔުން.

 

 

 ވަކިވަކި ޖަލުތަކުގެ މެޑިކަލް ސެކްޝަނަށް ބޭުނންވާ މުއްޒަފުންގެ ެއސެސްމަންޓް ހެދުން 0.9

 

ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓައި  ފަހަރު، ޖަލުތަކުގެ 0މިރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެން އަހަރަކު  0.9.0

މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި، ޞިއްޙީ ަފރުވާދިނުމަށް ބޭުނންވާ މުއްޒަފުްނގެ އަދަދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖަލުތަކުގައިވެސް، އާބާދީއަށް 

އިތުރު  އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްޮކށް، ވަގުތީގޮތުން އިތުރު މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރެވޭނޭ ތައްޔާރީތައްވުމާއި،

 މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާކަން ެދނެަގނެ، ބޭުނންވާނަމަ، ސަރުކާރުން މިކަން ފަހިކޮށްދީ މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރަމުންދިޔުން.

 

 

 ޞިއްޙި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން 0.0

 

މެޑިކަލް މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، މި  މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  0.0.0

ނިޒާމްގެ ތެރެއިން، މުވައްޒަފުްނގެ ފެންވަރު ބަލަިއ، ވަޒީފާެގ ކުރިއެރުން ލިބުމަށް ޝަުރުތހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަްށ 

 މިފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީ އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 

މިހާރު ވަޒީފާގައި ތިބި މެޑިކަލް މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ބަލައި، ، މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 0ޞާކުރާތާ މި ރިޕޯޓް ޙިއް 0.0.9

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބުމަށް ަޝރުތުހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކުިރއެރުން ދީ، މިކަން ގަވާއިދުން މުރާޖަޢާކޮށް މިނިސްޓަާރ 

 ޙިއްޞާކުރަމުންދިޔުން.



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 146  
 

 

 އި ނަރުހުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔްތަތައް މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާ 0.1

 

މިވަގުތު މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ލިބެމުން ައންނަ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމެއްނެތި  0.1.0

ދެމުންއަންނަތާ އެތައް ދުވަހެްއ ވެފައިވާތީ، އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

ރުންނާއި ނަރުހުންގެ މުސާރަ އަޅާކިޔާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަ އަދަދަކަށްވީތީއާއި، މާފުށި ޖަލުގެ ޑޮކްޓަރުން ޑޮކްޓަ

ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ޖަލުތަކެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ކެއުމާއި ހުރުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް 

ގައިވީތީ، މިކަން މުރާޖަޢާކޮށް، ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންެގ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ހަމަޖައްސަމުންދަނީ މި މުސާރައިން ކަމު

މިނިސްޓަރާ  މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 3މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑާ އެއްހަމަކޮށް 

 ޙިއްޞާކުރުން.

 

ތައް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުން، ނަރުހުންގެ ކެއުމާއި ހުރުމުގެ މާފުށި ޖަލުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް  0.1.9

ވަކި ޖަލުތަކާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮތް ތަފާތުކުރުން ނައްތާލައި، ދިވެހި ނަރުހުންނާއި ، އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި

ންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުން ކަމަށްވާ އަންހެން ނަރުހުން ޖަލުތަކުގެ މެޑިކަލް ސަރވިސްގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަށް އޮތް އެ

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކުޑަވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ޑޮކްޓަރުން ލިބުމާއި، 

މުގެ ލިބޭ ޑޮކްޓަރުން ސަރވިސްގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އޮތް ގޮންޖެުހްނތައް ނައްތާލައި، ިހތްހަމަޖެހިެގން މަސައްކަތް ކުރު

މިކަން ކުރެވިފައިވާކަން މި ރިޕޯްޓ ، މާހައުލެއް ގާއިމްކުރެވިފައިވާކަން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ކަށަވަރުކޮށް

 މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ  ޙިއްޞާކުރުން.  0ޙިއްޞާކުރާތާ 

 

 

 ފެންވަރު ރަނގަޅު މެޑިކަލް އޮފިސަރުން ހޯދުން  0.1

 

މެޑިކަލް ސެންޓަރެއް  ،ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ގޮތުގައި ގެންނަ ޑޮކްޓަރުްނނަކީ ޖަލުތަކަށް މެޑިކަލް އޮފިސަރުންގެ  0.1.0

ހިނގުމުގެ ޤާިބލުކަން ހުިރބައެއްކަމާއި، އަދި ނަފްސާނީ ބަލި ުހރި މީހުންނަށް ބޭސް ކުރުމުގައި ކޮށްމެވެސް މިންވަރެއްގެ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 147  
 

މުވައްޒަފުން އަންޔަންކުރުމުގެ މަރުހަލާތަކަކީ، ސަރުކާރުގެ މައި  ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރުންކަމުގައާއި، އަދި މެޑިކަލް 

ހޮސްޕިޓަލް )އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލް(ގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރެވޭ ކަމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން މިކަން ކުރެވޭނޭ 

 ޙިއްޞާކުރުން.  މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  ،ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް

 

އައްޔަނުކުރެވޭ މެޑިކަލް  އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން، މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  0.1.9

އޮފިސަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ކަނޑައަޅައި، މި ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް 

ރާްއޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ޑޮކްަޓރު އަހުލުވެރިވެ، އާއްުމ ، ޗް( ފަދަ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް)އައި.ޖީ.އެމް.އެ

ބަލިތަށް ެދނެގަނެވި، ޤައިދީންަނށް ދެވޭ ފަރުވާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަްށ 

ން އެ އޮިފސަރުގެ ޕަރފޯރމަންސް އެސެސްމެންޓެއް ހަދައި، ިމ ލާޒިމްކޮށް، މި ޕްރޮބޭޝަން ުމއްދަތު ނިމުމުގެކުރި

އެސެސްމަންޓްގައި އެ އޮފިސަރަކު ހޯދާ މާކުހަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ދާއިމީ ކޮންޓްރެކްެޓއް ދީގެން ނުވާނޭކަމަްށ 

 ކަނޑައަޅައި މި ނިޒާމާ ގުޅޭ އެންމެހައި މަރުހަލާތައް މިނިސްޓަރާ  ޙިއްޞާކުރުން.

 

 ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީން  މެޑިކަލް 0.0

 

ނަރުހުްނނަކީ ޤައިދީންނަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކަށް އަހުލުވެރިވެފަިއވާ ބަޔަކަށްވީނަމަވެސް،  ،މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންނާއި 0.0.0

ވާ ބައެއްކަން މެޑިކަލް ސެކްޝަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން މުވައްޒަުފންނަކީ، މިކަންކަމަށް އަުހލުވެިރކުރެވިފައި

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން، ތަމްރީންތަކާިއ، އެކި އެކި ތައުލީމީ ޕްރޮގްާރމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ  ،ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި

ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، ކޮންމެ ޖަލެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޑިކަލް މުވައްޒަފުންނަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ ބެޗެލަރ އޮްފ ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ  ،އޮފް ސައިންސްއިން ިހންގާ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓްފެކަލްޓީ 

އަހަރުދުވަހުގެތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮްށ  0ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބައެއްކަން ކަށަވަރުކޮށް މިކަން މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 

 މިނިސްޓަރާ  ޙިއްޞާކުރުން. 

 

ސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބައެއްކަމުަގއި ހެދުމަށްޓަކައި މީހުން ކަރެކްޝަނަލް ސަރވި 0.0.9

ބިނާކުރުމުގެ ގޮތުން މެޑިސިން، ނަރސިން، ފާރމަސީ، ޕަބްލިކް ހެލްތް އަދި ސައިކޮލޮގީގެ ރޮނގުން ތައުލީުމ 
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ވެސް ކަނޑައެޅޭ ވަކި އަދަދަކަށް ފުރުސަތު ދެވޭގޮތަްށ ޙާޞިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭ، މިކަމަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު 

 ޙިއްޞާކުރުން.ސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ މަ 0އޮންނަ ނިޒާމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މިކަން ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 

 

ސަރުންނަކީ ނޭޝަނަްލ މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ޖަލުތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ތިބޭ ހުރިހާ އޮފި  0ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  0.0.0

ހެލްތް އެކަޑަމީ އާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާގުޅިގެން ބޭސިކް ލައިފް ސަޕޯރޓް ތަމްރީން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

 މުވައްޒަފުންކަން ކަށަވަރުކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރާ  ޙިއްޞާކުރުން.

 

އެކަޑަމީ އާގުޅިގެން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންަންށ  މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ނޭޝަަނލް ެހލްތް 0ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  0.0.1

އެޑްވާންސް ލައިފް ސަޕޯރޓް ޓްރެއިނިން )ރިފްރެޝަރ ކޯސް( މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހިންގައި މިކަން ގަވާއިދުްނ 

 ހިންގޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ިމނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 

ރޭގައި ނޭޝަނަލް ހެލްތް އެކަޑަމީއާއި މޯލްޑިވިއަން މެޑިކަލް މަސް ދުވަހުގެތެ 0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  0.0.1

އެސޯސިއޭޝަނާއި، އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އިން ހިންގާ "ކޮންޓިނިއުއިންގ މެޑިކަލް އެޑިއުކޭޝަން" ގެ ތަފާތު 

މްކޮށް މިކަން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި މިކަން ގަވާއިދުން ކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއި

 މިނިސްޓަރާ  ޙިއްޞާކުރުން. 

 

 ދުމަތްތަށް ރަނގަޅުކުރުން:ޙީ ދާއިރާއިން އާއްމުކޮށް ދެވޭ ޚިޞިއް .9

 

އެމީހުންަނށް ދިމާވެފައިވާ ޞިއްީޙ  ،ޖަލުތަކުގެ ވަކި ގޮޅިތަކަށް ކޮންެމ ދުވަހަކުވެސް ނަރުހުން  ގޮސް ޤައިދީންގެ ހާލުަބލައި 9.0

ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަިތން ޓްރަޭއޖް ކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް  1ޖަދުވަލު  ގެޕޯޓުމިރި ،މައްސަލަތައް އޮޅުންފިލުވައި

ޖަލުތަކުގެ މެޑިކަލް ނިޒާމްގެ ތެރޭގައި އެކަށައަޅައި، މިގޮތަށް ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދަށްކަން އެދޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޝަކުވާ 

ވާ ވަގުތުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބޭނޭ ގޮތެއް މިނިޒާމްގެތެރޭގައި އަޑުއަހައި ޓްރައޭޖް ކެޓެގަރީތަކަށް ބަހައި ކަނޑައެޅިފައި

 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން މިނިސްޓަރާ  ޙިއްޞާކުރުން.  9ކަނޑައަޅައި، މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 149  
 

ވިފައިވާ އޯ.ޕީ.ޑީ ޚާއްސަ ކުރެ ނަށްކޮންމެ ޖަލެއްގައި އަދި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލެއްގައިވެސް ބަލި މީހުން ބެލުމަށް ޑޮކްޓަރުން 9.9

ބަލިީމހާގެ  ،ރޫމެއް ހަދައި، ފުރިހަމަ މެޑިކަްލ އެގްޒެމިނޭޝަނެއް ހެދުަމށް އޯ.ޕީ.ޑީ އެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ިމްނގަނޑުތަކަށާއި

ޕްރައިވަސީ ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ަފރުމާކޮށް، ކޮންމެ އޯ.ޕީ.ޑީ ރޫެމއްގައި އަތް ދޮވެވޭނޭ ޮގތް ަހދައި، އަދި ތިރީގައިާވ 

މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ   0ވާ ތަކެތި މި ސެންޓަރުތަކަށް ހޯދައި، މިކަން މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ތާވަލުގައި

 ޙިއްޞާކުރުން.

 

 އޯ.ޕީ.ޑީ ރޫމެއްގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނޭ ތަެކތި 

ބަލިމީހާ ބަލާ އެނދު އަދި  ގޮނޑި  0މޭޒު އަދި 

 ބާލީސް

 ޓޯޗު ބައްތި 

 ސެޓުރޭޝަން ޕްރޯބް ތަރމޯމީޓަރ ސްޓެތެސްކޯޕް 

 ސްޕެކުލަމް  ޒައިލޮކޭން ޖެލީ ޕްރޮކްޓޮސްކޯޕް 

ބެޑްސައިޑް އެގްޒެމިނޭށަން  ސްމިއަރ ސްލައިޑްސް  ސްޓެރައިލް ތްރޯޓް ސްވޮބް

 ލައިޓު

ޕެޕް ސްމިއަރ ސައިޓޮލޮޖީ  ސާވިކަލް ސްޕެޗުލާ  ޑިސްޕޯސިބަލް ގްލަވްސް 

 ކޮންޓޭނަރ

 ވިއުބޮކްސް  އެކްސްރޭ ޑިސްޕޯސިބަލް މާސްކް  ސްޓެރީލިއަމް

 ކޮންޓްރޯލް ބޭސް ލިޔާ ސިޓީ ނޯރމަލް ބޭސް ސިޓީ ކޮންޕިއުޓަރ / ޕްރިންޓަރ

ތަހުލީލުަތށް ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމު 

)އެކްސްރޭ، ލޭގެތަހުލީލުތަަކށް، 

ސްކޭން ހެދުމަށް ވަކި 

 ފޯމުތަކެއް(

 އޮޓޮސްކޯޕް  އޮފްތަލްމޮސްކޯޕް
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އޯ.ޕީ.ޑީ ގައި ޑޮކްޓަރު ބަލިމީހުން ބަލާއިރު އެމީހުން ގެ މެޑިކަްލ ފައިލް ނުވަތަ ހިސްޓްރީ އަދި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުްނ  9.0

ކަލް ނިޒާމްގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސާ އެކަން މި .ޑީ ގައި ބެލޭނޭ އިންތިޒާމް މެޑިއަންނަ ބޭހުގެ "ޓްރީޓްަމންޓް ޗާރޓެއް" އޯ.ޕީ

 ސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން. މަ 0ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 

 

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެދޭ މީހުންގެ ނަން ނޯޓުކުރުމަށް ވަިކ ، މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި 9މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  9.1

ތެރެއިން އެންެމ  ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދައި، އޯ.ޕީ.ޑީގައި  ޑޮކްޓަރު ބެލުމަށް ކޮންމެ ުދވަހަކު ނަން ނޯޓުޮކށްފައިވާ ބަލިީމހުންގެ

ބަލިމީހުްނ މިރިޕޯޓުގެ  01ޙާލަތުގައި ތިބޭ  ީމެގ ިއުތުރްނ ަވުގުތްނ ަބަލްނެޖހ  ، އެޕޮއިންޓްމަްނޓް ނަގައި 91މަދުވެގެން 

ބެލުމަްށ ގޮތަށް ގައިވާ ޓްރައޭޖް ކްރައިޓީރިއާގެ ރަތް، އޮރެންޖް، ރީނދޫ، ނޫ ކުލައަށް ޓްރައޭޖް ކުރެވޭ  0ޖަދުވަލު 

 ، ހަމަޖެއްސުން

ލާމެހިފައިވާކަން ކަަށވަރުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމާއި ޖަލުތަކުގެ ޞިއްޙީ ނިާޒމާ ގުޅި 9.1

ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ލިބޭ ފަރުވާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ޤައިދީންާނއި ބަންދުމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑު 

ޙިދުމަތަށް ލިބޭ ކުރިއެރުންތަކާއި ދެވޭ ފަރުވާތަށް ޖަލުގައި ތިބޭމީހުނަށް އެއް ހަމައަކުްނ  ޞިއްޙީ، އަހައްމިއްޔަތުކަމެއްދީ

އަދި މިގޮތުން އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮންކޯލް ކޮންސަލްޓަްނޓުންނަށް ޖަލުގައި ިތބޭ  ،ލިބިދެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް

ށް، ޞިއްީޙ ލަފާ ހޯދޭޭނ މަގު ފަހިކޮްށ، ައދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ފޯނާއި، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮ

ޤައިދީއަކު ރިފަރ ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އޮްނކޯލް ކޮންސަލްޓަންްޓ، ނުަވތަ ިޑއުޓީގައި ހުރި މެޑިކަލް 

އްގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ ކެޝުއަލްޓީއަށް އޮފިސަރަށް އެންގޭނޭ ނިޒާމެއް ާޤއިމްކޮށް، މި ޑޮކްޓަރުންނަށް ނުުގޅިއްޖެ ހާލަތެ

 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން. 0އެންގޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް އެކަން މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 

 

ބަހައްޓަިއ، އަވަސް ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި ވަިކ ކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ އެކަމަްށ ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ އެނދެއް ޮކންެމ ޖަލެއްގައި  9.0

އެތަނުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވާ ތަކެއްޗާއި އިމަރޖެންސީ ޓްރޮލީއެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެންެމ ދަށް މިންގަނޑަކުން 

މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި  0ބަލާއިރު ތިރީގައިވާ ތަކެތި މިަތނުގައި ހުރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ިމކަން މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 

 ރުން.މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކު

 

 އިމަރޖެންސީ ޓްރޮލީގައި ހުންނަންޖެހޭނޭ ތަކެތި 
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 އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައިބޭނުން ކުރަން ޖެހިދާނެ ބޭސް 

ވައިޓަލްސް މޮނިޓަރ )އޮޓޮމޭޓަޑް  އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރ އަދި މާސްކް

ބްލަޑް ޕްރެޝަރ، އޮކްސިޖަން 

 ސެޗުރޭޝަން، ޓެމްޕްރޭޗަރ ބެލޭ(

 އެންޑޯ ޓްރެކިއަލް ޓިއުބް

(1 ،1.1 ،3 ،3.1 

 އެމް.އެމް ސައިޒު(

 

ިލން، ނެބުލައިޒަރ އަދި އަސްތަ

 އިޕްރަވެންޓް ސޮލިއުޝަން

 ސްޓައިލެޓް ކޮންޓިނުއަސް ކާރޑިއޭކް މޮނިޓަރ

އައިވީ ކެނިއުލާ )ސައިޒު 

 ޖީ( އަދި އައިވީ ސެޓު 91،99،91

 0،1،01،91ސިރިންޖު ) ޑީފިބްރިލޭޓަރ

 އެމް.އެލް(

 އޯރޯފެރިންޖަލް އެއާވޭ އީ.ސީ.ޖީ މެޝިން އައިވީ ފްލުއިޑް ޕަމްޕް 

މަލް ސޭލަިއން، އައިވީ ފްލުއިޑް )ނޯރ

ރިންގާރ ލެކްޓޭޓް، ޑެކްސްޓްރޯސް 

ނޯރމަލް ސޭލައިން( އަދި އައިވީ 

 ސްޓޭންޑް

ސަކްށަން މެށިން އަދި ސަކްށަްނ 

 ކެތެޓަރ

 ޑައިރެކްޓް ލެރިންގޮސްކޯޕް 

ގްލަވްސް އާއި މާސްކް 

 )ޑިސްޕޯސަބަލް(

އަންބޫ ބޭގް އަދި އެކި  ސްޓެތެސްކޯޕް 

 ސައިޒުގެ މާސްކް 

ވަބަލް އަދި އެކިސައިޒްގެ އެބްސޯ

 ނޮންއެބސޯވަބަލް ސޫޗާ 

ސްޓެރިލައިޒްޑް ޑްރެސިންގް  އެކި ސައިޒްގެ ސާޖިކަލް ބްލޭޑް

 ސެޓު
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 އެޓޯރވާސްޓެޓިން  ކްލޮޕިޑޯގްރަލް  އިކޯސްޕްރިން 

ސަބްލިންގުއަލް ނައިޓްރޯ 

 ގްލިސަރިން

 މިޑަޒޮލަމް މޯފިން

ސަކްސިނައިލް  އަމްވެކުރޯނި

 ކޯލީން

 ޕްރޮޕޮފޯލް 

 ވެރަޕަމިލް އެމިއޯޑަރޯން ފެނިޓޮއިން 

މެގްނީސިއަމް  އެޑިނޯސިން މެޓޮޕްރޮލޯލް

 ސަލްފޭޓް

 އެޑްރިނަލިން އެޓްރޮޕިން ލިގްނޮކޭން 

 ޑޯބިއުޓަމިން  ޑޯޕަމިން ނޯއެޑްރިނަލިން 

 އެވިލް ހައިޑްރޯކޯރޓިސޯން ޑެރިފައިލިން

 

އިވެސް އަވަސް ފަރުވާ )ރިސަސިޓޭޝަން( ދިނުމަށްޓަކައި ވަކި ކޮޓަރިއެއް، އެނދަކާއި އެއްކޮށް ކޮންމެ ކަސްޓޯޑިއަލެއްގަ 9.1

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހިމެނޭ އިމަރޖެންސީ ޓްރޮލީއެއް ، ތައްޔާރުކޮށް، މިފަދަ ކޮންމެ އެނދެއްގެ ކައިރީގައި

މަސް  0ށަަވރުކޮށް މިކަން މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ތައްޔާރުކޮށް، ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި މިތަނުގައި ހުރިކަން ކަ

 ދުވަހުގެތެރޭގައި  މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން. 

 

އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރު އަދި 

 މާސްކް

 އީ.ސީ.ޖީ މެށިން އައިވީ ފްލުއިޑް ޕަމްޕް 

ނެބުލައިޒަރ އަދި އަސްތަލިްނ، 

 އިޕްރަވެންޓް ސޮލިއުޝަން

އޭ.އީ.ޑީ )އޮޓޯމޭޓަޑް އެކްސްޓާރނަްލ 

 ޑީފިބްރިލޭޓަރ(

ސަކްށަން މެށިން އަިދ 

 ސަކްށަން ކެތެޓަރ
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އައިވީ ކެނިއުލާ )ސައިޒު 

ޖީ( އަދި އައިީވ  91،99،91

 ސެޓު

 0،1،01،91ސިރިންޖު ) އަންބޫ ބޭގް އަދި އެކި ސައިޒުގެ މާސްކް

 އެމް.އެލް(

ަައިވީ ފްލުއިޑް )ނޯރމަްލ 

ރިންގާރ ލެކްޓޭްޓ، ، ސޭލައިން

ޑެކްސްޓްރޯސް ނޯރމަލް 

ން( އަދި އައިވީ ސޭލައި

 ސްޓޭންޑް

އައިވީ ފްލުއިޑް )ނޯރމަލް ސޭލައިން، 

ރިންގާރ ލެކްޓޭޓް، ޑެކްސްޓްރޯސް 

ނޯރމަލް ސޭލައިން( އަދި އައިވީ 

 ސްޓޭންޑް

ވައިޓަލްސް މޮނިޓަރ 

)އޮޓޮމޭޓަޑް ބްލަޑް ޕްރެށަރ، 

އޮކްސިޖަން ސެޗުރޭށަން، 

 ޓެމްޕްރޭޗަރ ބެލޭ

 ކާރޑިއޭކް މޮނީޓަރ ށިގަނޑުޑޮކްޓަރު ބަލާ ކަ އޯރޯފެރިންޖަލް އެއާވޭ

   ގްލަވްސް އާއި މާސްކް 

 

 

 އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި ބޭނުން ކުރަން ޖެހިދާނެ ބޭސް 

 ވެރަޕަމިލް މޯފިން އިކޯސްޕްރިން 

 މެޓޮޕްރޮލޯލް މިޑަޒޮލަމް ކްލޮޕިޑޯގްރަލް 

 އެޑިނޯސިން ފެނިޓޮއިން  އެޓޯރވާސްޓެޓިން 

ސަބްލިންގުއަލް ނައިްޓޯރ 

 ގްލިސަރިން

 އެޓްރޮޕިން އޯޑަރޯންއެމި

 އެވިލް  ޑޯޕަމިނ އެޑްރިނަލިން

 ހައިޑްރޯކޯރޓިސޯން ޑޯބިއުޓަމިން  ނޯއެޑްރިނަލިން 
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މެޑިކަލް ރިކޯޑްތައް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ެގންދާއިރު ބައެއްަފހަރު ގެއްލި، ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަްނދާއިރު ފައިލް  ނުގެެނޭވ  9.3

ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއެކު މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން، މާލެ ޖަލުގައި ޙާލަތްތައް މަދުން ނަމަވެސް މެދުވެރިވެ

ބޭނުންކުރަންަފށާފައިވާ ސޮފްޓްެވއަރ އޮންލައިން ސިސްޓަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޕްގްރޭޑްކޮށް، މި ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށް، 

ގޮތެއް މިސޮފްޓްވެއަރގެތެރެއިން ޤާއިމްކޮށް، މޯލްޑިވްސް އެހެނިހެން ޖަލުތަކުގައި ިތބޭ ޤައިދީންގެ މައުލޫމާތު ބޭޭލނޭ 

ޖަލުތަކުގެ އާއްުމ  ،ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އައި.ޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ރައްކާތެރި އޮންލައިން ޕޯރޓަލެއް އުފައްދައި

ގާއިމުކޮށް، ިމ  މައުލޫމާތާއި މެޑިކަލް މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށް ސެންޓްރަލަިއޒްކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ސިސްޓަމެއް

 0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  ،މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން އައިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހޯދައި

 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން. 

 

މަތް މިހާރު ލިބެމުންދާ ތަންތަން ކަމުގައި  ޖަލުތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުންނަ މެޑިކަލް ސެންޓަރުތަކަކީ އާސަންދައިގެ ޚިދު 9.2

ނުވާތީ، ޖަލުތަކުގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރުން ޤައިދީން ބަލިވުމުން އެމީހުނަށް ލިޔެދޭ ބޭސްތައް އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް 

އްސައި ނުލިބެއެވެ. ދިވެިހ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އާސަންދައިގެ ދަުށން ހިޭލ ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ ގޮތް ަސރުކާރުން ހަމަޖަ

ދީފައިވާއިރު، ޖަލުތަކުގައި ޤާިއމްކުރެވިފައިހުރި ކްލިނިކްތައް އާސަންދައިގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ހިންގުމުގެ ސަބަުބން 

ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާދީފައިވާ ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ހައްޤުން މަޙްރޫމް  ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާއި ަބންދުމީހުން،

ލުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ހުރި މެޑިކަލް ސެންޓަރުތައް އާސަންދައިގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެވިއްޖެނަމަ، ވެގެން ދެއެވެ. ޖަ

ޖަލުތަކުގައި ތިޭބ ޤައިދީންނާއި ބަލިމީހުަނށް ފަރުވާ ދިނުަމށްޓަަކއި ޖަލަށް ގެންަނ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން އިތުުރ 

ވެގެން ދާނެެއވެ. މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޚަރަދަކާއިނުލައި ހޯދުމަށް މުވަްއސަސާ އަށް ފަސޭހަ

މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ޖަލުތަކުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންަތނަކީ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ތަްނތަުނެގ  9 ޙިއްސާކުރާތާ

 ގައި ޤާއިމްކުރުމަށް.  ގޮތުގައި ހެދުމާއި، އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްލިޭބނެ އިންތިޒާމް ަޖލުތަކުގެ ތެރޭ

 

ބަލިވެގެން ޤައިދީއަކު ޑޮކްޓަރަްށ ގެންދާއިރު އެމީހެއްގެ ކުރީގެ ޞިއްޙީ ލިޔެކިޔުމެއް ބަލަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި،   9.01

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނަށް އޮންލައިން ސިސްޓަމަށް ވަދެވޭނޭ ފަދަ ެޓބްލެެޓއް ފޯރުކޮށްދީ މިކަމަްށ 

 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.    0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  ހައްލެއްގެނެސް
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 ދާއިމީ ބަލިތަށް ހުްނނަ މީހުނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން: .0

 

މި  ،ދާއިމީ ބައްޔަކަށް ބޭސް ކުރާމީހުން ބެލެހެްއޓުމަށްޓަކައި މެޑިަކލް ސެންޓަރުގައި ވަކި މުވައްޒަފެއް ކަނޑައަޅައި 0.0

އެ ޤައިދީންނަށް ޭބނުންވާ ބޭސް ހުސްވޭޯތބަލައި، ފަސޭހައިން ނުލިޭބ ބޭހެއް ާވަނމަ އެ ބޭސް ހޯދުމަްށ  ،މުވައްޒަފު

މި މަސައްކަތްކޮށް، ފޮލޯއަޕް ހަދަްނޖެހޭ ދުވަސް ގާތްވޭތޯ ބަލައި މިކަން ފަހިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، 

    މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.  ،ވަހުގެތެރޭގައިމަސް ދު  0ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 

 

އައިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ޖަލުަތކުގެ މެޑިކަލް އިންޗާރޖުންނާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގައި  0.9

ވުމުން މުއްދަތު ކައިރި ،ޤާއިމްކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރގެ ތެރެއިން، ދާއިމީ ބަލިތަކަށް ފަުރވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ރިވިއު

، މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމުން އެލާޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައި މިކަްނ 

    މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން. 

 

ގައިާވ  1ޖަދުވަލު ، ދާއިމީ ބައްޔަކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެްއކުމަށްފަހު ނުވަަތ ދާއިމީބައްޔެއް ހުރި ޤައިދީއަކު ޖަލަށް ެގނެވޭހިނދު 0.0

ޗާރޓް ފަދަ ޓްރީޓްމަންޓް ޗާރެޓއް ފުރައި، ހުރިހާ ޤައިދީންގެ ްޓރީޓްމަންޓް ޗާރޓްތައް އެއް ފައިލަކަށްލައި )ޓްރީޓްަމންްޓ 

 0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ މާފުށި ޖަލު ފަދަ ބޮޑެިތ ޖަލުތަކުގައި ކޮންމެ ޔުނިޓަކަށް ޓްރީޓްމަންޓް ފައިލެއް ހަދައި  ،ފައިލް(

 މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން ގައި މަސް ދުވަހުގެތެރޭ 

 

ބައެއް ކަހަލަ ދާއިމީ ބަލިތަކަކީ އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލްވަންދެން ގަވާއިދުން މޮނިޓަރކޮށް، ދެވޭ ފަރުވާ ބަދަލުކުރަމުން  0.1

 ލޭގެ ޕްރެޝަރު ނުވަތަ ހަކުރު ބަލި ޑައިގްނޯސްވާއިރު މަތީގައި ހުރުމުން ބަލި ،އަންނަންޖެހޭ ބަިލތަކެއްކަމުން، ިމސާލަކަށް

ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެންދެން ގަވާއިުދން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މޮނިަޓރ ކުރަމުންދާންޖެހޭތީ، މިފަދަ ބަލިމީހުން ވަކިން ެއނޭގ 

ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ، ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަްށޓަކައި ރިކޮށް ބަލަހަްއޓައި، ޤަިއދީންނަށްގޮތަށް ޖަލުގެ ސޮްފޓްވެއަރ މެދުވެ

ކޮންެމ ދުވަހަކުވެްސ މެޑިކަލް އޮފިސަރ އެ ، ޑްމިޓްކުރާ އުސޫލުން ޤައިދީްނ ބަލައިކޮންސަލްޓަންޓަކު ބަލިމީހުްނ އެ 

ޤައިދީއަކު ހުންނަ ގޮޅިއަށް ޮގސް ނުވަތަ އެ ޤައިދީއަކު އޯ.ޕީ.ޑީއަށް ގެނެސްގެން ނަމަވެސް، ޤައިދީގެ ހާުލބަލައި، 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 156  
 

މި ރިޕޯޓް ތްކުރެވޭ ފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، ޕްރޮގްރެސް ނޯޓެއް ލިޔެ މި ނޯޓް ޤައިދީގެ ފައިލްގައި ހިމަނައިގެން މަސައްކަ

 ނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން މި މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން  0ޙިއްޞާކުރާތާ 

 

 ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުން .1

 

ންޖެހޭކަން ގަޑިއިރު ހޭދަކުރަ 1-0ޖަލުތަކަށް ކުރި ޒިޔާރަތް ތަކުގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ނަންބަރު ހޯދުމަށް ކިއުގައި .1.0

އޮފިސަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވުމުްނނާއި، ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހިްއޖެނަމަވެސް ކިއުގައި ގިނަ ަވގުތު މަޑުކުރަންޖެހުމުްނ 

ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެގޮތުން، ަޖލުގައި ޤާިއމުވެފައި ހުންނަ މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ލިެބން ެންތ 

ކަލް އޮފިސަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އެ ފަރުވާ ހޯދައިދެވޭނޭ މަގެއް، އެ ޖަލަކާ އެއްމެ ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް މެޑި

މި ރިޕޯޓް ކައިރީގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ އިންތިޒާމް 

 މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން. މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށް، މިކަން  0ޙިއްޞާކުރާތާ 

 

އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ ޓަރޝިއަރީ ރިފަރަލް ސެންޓަރަށްވެ، ިމ .1.9

ހޮސްޕިޓަލްގައި ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ އަދަދު މަދުވުމުން، ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެްއކުމަކީ ޤައިދީން ނޫްނ 

ދަތި އުނދަގޫ ކަމެއްކަމުންނާއި، މިހެން ދިމާވާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ މެޑިކަލް ސިސްޓަމް  އާއްމުންނަށްވެސް ވަރަށް

ޤައިދީންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަތަނަކަށްވެފަިއ  0111މާލެ އަށް ސެންޓްރަލައިޒް ވެފައިއޮތުމުންކަމާއި، މާފުށި ޖަަލކީ 

މާފުށި ހެްލތް ސެންޓަރު ރަނގަޅު ، އަންނަ ރަށަކަށްވާތީ މާފުއްޓަކީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރަމުން

ފެންވަރަކަށް ހަދައި، ސްޕެޝަލިސްޓުން ގެނެސްގެން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާދެވެނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިވާ 

އެސްކޯޓް ކުރަންޖެހުމުން ، ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރެވިއްޖެނަމަ، އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްޕިޓަލަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ކުޑަވެ

ދުމަތްތަްއ ފަސޭހަކަމާއި އަވަސްކަމާއެކު ލިބުމަށް މަގުފައިވެެގްނ ްއލެއް ލިިބ، ޤައިދީންަނށްދެވޭ ޚިދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހަ

 ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް މަރުކަޒުތައް ރަށުގެ ޞިއްޙީޖަލުތަށް ގާއިމް ކޮށްފައިާވ ރަށް ދާނޭކަމެއްކަމުގައިވާތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ހަދައި ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނޭފަދަ އިންތިޒާމުތަްއ 

 ޤާއިމްކޮށް، މިކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 157  
 

ން ހުރިހަިއ ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ދައްކަްނޖެހޭ މީހުންގެ ވަކި ރެޖިސްޓްރީެއއް ޖަލުތަކަގައި ހަދައި، އަރޖެްނޓް ނޫން އެހެ  .1.0

މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  ރިފަރަލްތަކެއް އެ ލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީބުން ގެންަދންފަށައި،

 މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން. 

 

 

ލުެގ ޖަ ،ދުވަހަށްވުރެ ލަސްާވ ހާލަތްތަކުގައި 9ސްޕެޝަލިސްޓަކު ދޭ ޓެސްޓެއް ހެދުމަށްފަހު އެ ޑޮކްޓަރަްށ ުނދެއްކި  .1.1

މި ރިޕޯޓް މެޑިކަލް އޮފިސަރު އެ ރިޕޯރޓްތައް ބަލައި ޤައިދީއަށް ރިޕޯރޓްގެ ނަތީޖާ ކިޔައިދެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، 

 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން. 0ޙިއްޞާކުރާތާ 

 

ކަމެއް އޮތްނަަމ  ގުތުން ފަރުވާ ބޭނުންވާފަދަ ސްޕެޝަލިސްޓަކު ދޭ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ، މެޑިކަލް އޮފިސަރު ބެލުމަށްފަހު ވަ .1.1

މި ނިޒާމް  ،އޭނާގެ ލަފާ ހޯދައި ޤައިދީއާ ޙިއްޞާކޮށް ،އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ އެކަމާބެހޭ ސްޕެޝަލިސްޓަށް )އޮންކޯލް( ގުޅައި 

 މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.  މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި 0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން

 

ސްޕެޝަލިސްޓަކު ދޭ ބޭހަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބެންނެތް ބޭހެްއނަމަ ނުވަތަ އެވަގުތެއްގައި އެ ބޭހެއް ހޯދެން ނެތްނަަމ،  .1.0

ވަގުތުން ަބލި ޤައިދީއަށާއި އާިއލާއަށް އެކަން އަންގަިއ، ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން އާިއާލ 

 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި 0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ އެހީތެރިކަން ހޯދޭނޭ ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ބޭސް ހޯދުމަށް 

 މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން. ޤާއިމްކޮށް މިކަން

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ނުަވތަ ޓެސްޓެއް ހަދަން އެޕޮއިންޓްމަްންޓ  .1.1

އާއިލާ މެދުވެރިޮކށް މިކަމަށް އެީހތެރިކަްނ ، ުތރުވާ ހާލަތްތަކުގައި އާއިލާައށް ެއކަން އަންގައިދަވަހަްށ ވުރެން އި 1ލިބުން 

 ޤާއިމްކޮށް މި ނިޒާމް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން  މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި 0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ހޯދޭނޭ ނިޒާމެއް 

 މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 

 ފަރމަސީ ގާއިމުކުރުމާއި ހިންގުން .1



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 158  
 

 

ފާރމަސީ ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ  ،ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ނިސްބަތުން ކޮންމެ ޖަލެއްގައިވެސް ފާރމަސީއެއް ޤާއިމްކޮށް 1.0

މި ރިޕޯޓް  ހުއްދަތައް ހޯދައި، އެ ފާމަސީތައް ހިންގުމަށް ފުލްޓައިމް ފާރމަސިސްޓަކާއެކު އެސް.ޓީ.އޯ އާ ހަވާލުކޮށް

 އެކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި  1ޙިއްޞާކުރާތާ 

ޖަލުތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުންނަ މެޑިކަލް ސެންޓަރުތަކަކީ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ލިބެމުންދާ ތަންތަން ކަމުގައި   1.9

އަމިއްަލ  ނުވާތީ، ަޖލުތަކުގައި ިތބޭ މެޑިަކލް އޮފިސަރުން ޤައިދީންަނށާއި ބަންދު މީުހނަށް، ލިޔެދޭ ބޭސްަތއް ފޯރުކޮށްދެނީ

ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެްނ ކަމަާށއި، ޤައިދީންަނށް ބޭސް ފޯރުކޮްށދިނުމަށް ޖަލުތަކުެގ ތެރޭގައި ާޤއިމްކޮށްފައި މިހާރު ހުިރ 

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާތަންތަން ޫނން ކަމަށާއި،  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓުގައިބޭސް ފިހާރަތަކަކީ 

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މިވަގުތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓުގައި ހުރި ފާމަސީ މާލޭ ޖަލުގައި 

އެތަނުގައި ފާމަސިސްޓެއް ނެތް ކަމުގެ މައުލޫމާތު މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 

ގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި ޖަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ޭބސްފިހާރަ ތަކު

އެމުވައްސަސާގެ ބެލުމުގެ ޖަލުތަކުގައި ފާމަސީއެއް ހިންގަމުން ނުދާ ކަމަށާއި، ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އެދުމުން، 

މަވެސް ކޮމިޝަނުން ގިނަބޭސްތައް ގަންނަނީ އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮށްކަމުގެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ދީފައި ވެއެވެ. ނަ 

ޖަލުތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ހުރިހާ ޖަލެއްގައި 

ބޭސްފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ބޭސް ރައްކާކުރެވިފައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.  މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 

ޖަލުތަކުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނަކީ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  0ހިއްސާކުރާތާ  ސަރވިސްއާއި 

 ލިބޭ ތަންަތނުގެ ގޮތުގައި ހެދުމާިއ، އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްލިޭބނެ އިންތިޒާމް ޖަލުތަކުގެ ތެރޭގަިއ ޤާއިމްކުރުމަށް.  

 

ރުޓަރައިޒްޑް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށް އަދި މި ސިސްޓަމް މޯލްޑިވްސް ފާރމަސީގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްުޓމަށް ކޮމްޕި 1.0

މަސް  3ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މެޑިކަލް ކަންތައްތަކަށް ޤާއިމްކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓޭނޭ ނިޒާމެއް 

 ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށް މިނިސްޓަރާ އެކަން ޙިއްޞާކުރުން.

 

ހުންނަީނ ތަޅުލެވޭ ތަނެއްގައިކަން ކަަށވަރުކޮށް، އަދި މި ބޭސްތަކަްށ އެކްސެސް ލިބިގެންވަނީ ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް  1.1

ހަމައެކަނި ފަރމަސިސްޓަށްކަން ކަށަވަރުކޮށް، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސްގެ ސްޓޮކްގެ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 159  
 

ނެ ނިޒާމަކާއި، ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު މެޑިކަލް އެސެސްމަންޓެއް މެޑިކަލް އިންޗާރޖް އަދި މެޑިކަލް އޮފިސަރާއެކު ހެދޭ

މި ރިޕޯޓް އިންޗާރޖް އާއި ޑޮކްޓަރުގެ ހާޒިރުގައި ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ގެ ސްޓޮކް ރިވިއު ކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް  

 މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.އިމްކޮށް މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާ 9ޙިއްޞާކުރާތާ 

 

ރަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއްފަހަރު ޑޮކްޓަރުގެ ލަފަޔާ ނުލައި ބަލިމީުހނަށް އެންިޓބައޮޓިކްސް ކޮމިޝަނުން ޖަލުތަކަށް ކުރި ޒިޔާ 1.1

ފޯރުކޮށްދޭކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ، އެންޓިބައޮޓިކް ބޭުނންކުރަން ނުޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމުން އެންޓިބައޮޓިަކްށ 

ދުގެ މަތިން ެމނުީވ ލަތްތަްށ މެދުވެރިވާތީ ޑޮކްޓަރެއްގެ އިރުޝާރެސިސްޓަންސް އުފެދި، ބޭހުެގ އަސަރު ކެނޑޭފަދަ ހާ

މި ރިޕޯޓް  ހަމަޖައްސާ އެންިޓބައޮޓިކް ުނލިބޭނޭޮގަތށް ޖަލުތަކުގައި އިްނތިޒާމެއް ޤައިދީއަކަށް ނުވަތަ ބަންދުީމހަކަށް

 ޙިއްޞާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރުން 

 

 

 ކުރިއަށްގެންދިއުން ބޭސްފަރުވާ ފެށިފައިވާ ޤައިދީންެގ ފަރުވާ .0

 

ގައިވާ ޗާރޓު(  1ކޮންމެ ޖަލެއްގައިވެސް އަދި ޮކންމެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލެއްގައިވެސް ޑްރަގް ޗާރޓްތައް )ޖަދުވަލު  0.0

ބޭނުންކުރަންަފށައި، ބަލިީމހާއަްށ ދެވޭ ބޭސް،  ބޭހުގެ ޑޯޒު، ބޭސް ދޭންވާގަޑި، ރޫޓް، އަދި ބޭސް ދެމުންއައި މުއްދަތު 

މި ބޭސް ދިނުމަށްފަހު އެކަން އެނގޭގޮތަށް ަނރުހުން ސޮއެކޮށްފައިވާކަން ޔަގީންކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ، ޔެއެނގޭނޭގޮތަށް ލި

 އެނިޒާމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.އިމްކޮށް މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާ 0ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 

 

ަޤއިދީއަކަށް ވަކި ޓްރީޓްމަްނޓް ާޗރޓެއްގައި ބޭސް ލިޔެދީ، ޑޮކްޓަރު ޤައިދީއަކަށް ބޭހެއް ލިޔެދީފިނަމަ އެ ޑޮކްޓަރު ކޮންމެ  0.9

އަދި ނަރުހުން ހުރިާހ ޤައިދީންެގ ޗާރޓުތަށް އެއް ފޯލްޑަރެއްގެ ެތރޭގައި ބަލަހައްޓައި، ބޭސް ދިުނމަށް ނަރުސް ދާ ކޮްނެމ 

މިނިސްޓަރާ އިމްކޮށް ގައި ޤާމަސް ދުވަހުގެތެރޭ  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ފަހަރަކުވެސް މި ފޯލްޑަރ ގެންެދވޭނޭ ނިޒާމެއް 

 ޙިއްޞާކުރުން.

 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 160  
 

ބޭސްތަކަކީ ސްޕެޝަލިސްޓް ރިފަރަލްއެއްގެ ފަހުން ދެވޭ ބޭސްތަކެއްކަމަށް ވާނަމަ އެބޭސް އެވަގުތެއްގައި ޑިއުޓީގައި ހުންނަ  0.0

ގެތެރޭގައި މަސް ދުވަހު  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ މެޑިކަލް އޮފިސަރަކަށް ޓްރީޓްމަންޓް ޗާރޓްގައި ލިޔެވޭނޭ ނިޒާމެއް 

 އިމްކުރުން ޤާ

 

ނަރުހުން ބޭސް ބަންދު ކުރުމުގައި ކެއުމުގެ ކުރިންނާއި ފަހުން ކާން ޖެހޭ ބޭސް ފާހަގަކޮށްދީފައި ނެތުމަކީ ބައެއް ބޭސް  0.1

ތަކުގެ އަސަރު ހަށިގަނޑަށް އެެދވިގެންވާ މިންވަރަށް ނުކުރާނެ ަކމަކަށްވެފައި، ޤައިދީއަށް އޭނާައްށ ކެވެނީ ކޮން ބޭހެްއ 

އެނގެން ނެތުމުްނ ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ބޭސް ދިނުމަްށ ވަކި "މޮބައިްލ މެޑިސިން ކާރޓް" އެއް  ކަން

ޤައިދީއަށް ދޭިއރު ބޭސް ކާންވީ ގޮްތ  ،ކާޑުންވަކިކޮށް ،ހޯދައި، އަދި ޓްރީޓްަމންޓް ޗާރޓަށް ެބލުމަށްފަހު ބޭސް ނަގައި

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ނާކޮށް ކިޔައިދެވޭނޭ ގޮތަށް މި ނިޒާމް ހަރުދަ

 

ނަރުސް ބޭސް ދޭން އަންނައިރު ޤައިދީއަކު ނިދާފައި އޮތްނަމަ ެއ ސެލްގައި ދެން ހުރި ޤައިދީއަކާ ބޭސް ހަވާލުކުރުމުން،  0.1

އިޞްލާޙްކޮށް ސީދާ ޤައިދީއަތަށް ބޭސް  ޤައިދީއާ ހަމައަށް ބޭސް ފޯރުކޮށްދެވުނުކަމުގެ ޔަޤީންކަން ގެއްލޭތީ މިކަން

 އިމްކުރުން.ޤާ މިނިޒާމް މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ދެވުނުކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނޭ ގޮަތށް 

 

 

 ބޭހަކީ ސްޕެޝަލިސްޓް ރިފަރަލްއެއްގެ ފަހުން ދެވޭ ބޭހެއް ކަމަށްާވނަމަ އެބޭސް ހުސްވުމުގެ ކުރިން އެ ސްޕެޝަލިސްޓަކަށް 0.0

އެ ބޭހެއް މެދުކަނޑައިލައިފިނަަމ ބަލިމީހާއަށް ގެއްލުެމްއ  ،ދައްކައި، އަދި ދެއްކޭގޮތް ުނވެ ލަސްވާ ހާލަތެއްގައި

 9ލިބިދާނެކަމަށް ޖަލުގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް ފެންނަ ހާލަތްތަކުަގއި ސްޕެޝަލިސްޓަކާ ހަމައަށް ދެވެންދެން ެއބޭސް 

މަސް  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ބޭސް ިލބޭނޭގޮްތ ަހދައިދޭވޭނޭ ނިޒާމެއް  ހަފްތާއަށް އިތުަރށް ލިޔެދީ، ަބލިމީހާއަށް

 މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.އިމްކޮށް ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާ

 

ބޭސް ގެނެސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިާވ  ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެްނަނ ބޭހެއްނަމަ ވަގުުތ އޮއްވާ 0.1

މި މަކޮްށ އަދި މިކަމަށް ކުރި މަސައްކަތް ލިޔެކިޔުމުން ރެކޯޑްކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ފަރާތްތަކުން މިކަން ފުރިހަ

 މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.އިމްކޮށް މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާ 0ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 161  
 

 

މަސް  0ޙިއްޞާކުރާތާ މި ރިޕޯޓް ޑޮކްޓަރުގެ ލަފައަކާ ނުލައި އެއްވެސް ޤައިދީއެއްގެ ބޭސް ހުއްޓާނުލެވޭނޭ ގޮތަށް  0.3

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން ނިޒާމަށް ބަދަލުގެނެސް ދުވަހުގެތެރޭގައި 

 

 ބަލިމީހާގެ ބަލީގެ މައުލޫާމތު ސިއްރުކުރުން .1

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ހުންނަ އޮންލަިއން ޕޯރޓަލްިއން ކޮންމެ ަބންދުމީހެއްގެ މައުޫލމާތު ކޮންމެވަގުތެއްގަިއ  1.0

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ބެލުމުގެ ، ސް ބެލެން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއިކޮންމެ އޮފިސަރަކަށްވެ

ދަށުގައިވާ އެޗް.އައި.ވީ މީހާގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ހުރިހާ އޮފިސަރުންނާއި ޤައިދީންަނށް އެނގިފަިއވާތީއާއި، މިއީ އެއްވެްސ 

ކަންތައްަތއް ވުމުން ބަލީގެ ބާވަތުން އެ ޤައިދީއަކާމެދު އިހާނެތި ހާލެއްގައި ވެގެންވާނޭ ކަމެއްނޫންކަމުންނާއި، މިގޮތަށް 

ޢަމަލުތަކާއި، ލަދުގެންންވުމުެގ  ގަނާކުރުމުގެ )ބުލީ(ޢަމަލުތައް ހިންގާ، މިކަމުގެ ސަބަބުން މި ޤައިދީ ތަހައްމަލް ކުރަންޖެހޭ 

ލް ފައިލަށް އެކްސެސް އޮންނަންވާނީ ހަމައެކަިނ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީުހންެގ މެޑިކަ، ޢަމަލުތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށްަޓކައި

އަޅައި، ކަނޑަ މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ޑޮކްޓަރާއި، ނަރުހާއި، އަދި މެޑިކަލް އިންޗާރޖަށް ކަން 

 މިކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 

މަސް  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ އިކަން މެޑިކަލް ފައިލް އަދި ހުރިާހ ރިކޯޑެއް ހުންނަނީ ތަޅުލެޭވ ކަބަޑެއްގަ 1.9

 މިކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.ކަށަވަރުކޮށް ދުވަހުގެތެރޭގައި 

 

އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެޑިކަލް ރިކޯރޑްތަކުގެ ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓޭ ބީދައިން ޤައިދީންގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑްތަކުގެ ސިއްރުކަން  1.0

ރުމަށްޓަކައި އޮފިސަރުންނަށް ވަރކްޝޮޕްތަކާއި މަުއލޫމާތުދޭ ސެޝަންަތްއ ހިފެހެއްޓުމާއި، އަިދ މިކަން ކަށަވަރުކު

 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން. 0އެކަން މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  ،ބޭއްވޭނޭއިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި

 

ދަދޭ މީހަކަށް މެނުީވ ނުހުރެވޭނޭ އިންތިޒާްމ ޑޮކްޓަރު ޤައިދީ ބަލާވަގުތު ޤައިީދގެ ކޮޓަރީގައި ނަރުހެއް ނުވަތަ ޑޮކްޓަރު ހުއް 1.1

ހަމަޖެއްސުމާއި، އަދި ޑޮކްޓަރު ބަލަނީ ނުރައްކާތެރި ޤައިދީއެއް ނަމަ، ޑޮކްޓަރުގެ ރައްކަލަކަށްޓަކައި އޮފިސަރަކު  
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މަސް  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  އަޑުނީވޭހިސާބުގައި ފެންނަން ުހންނަ ގޮތަށް ބެހެއްޓޭނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް

 ނިޒާމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. ކަށަވަރުކޮށް އެކަން ދުވަހުގެތެރޭގައި 

 

 އުމުރުން ދުވަސްވީ ޤައިދީންގެ ބޭސްފަރުވާ: .3

 

ޖަލުތަކުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ ިގނަކަން ާފހަަގ ކުރެވިފައިވާއިރު، އެފަދަ ޤައިީދންގެ ތެރެއިން ޖަލުގަިއ  3.0

ކުށުެގ ، ންގުޅޭވަރަށް ުވރެން ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަްފސާނީގޮތުން ނުކުޅެދޭ ޙާލަތުގައި ތިބި ޤައިދީންނަށްބަންދުކޮށްގެން ގެ

ބާވަތައް ބެލުަމށްފަހު، ޕެރޯލްއާިއ ކްލެމެންސީގެ ފުރުސަތު ފަސޭހައިންލިބި، އެީމހުންގެ އައިލާާއ ހަވާލުކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް 

 ކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން. އެ ދުވަހުގެތެރޭގައި  މަސް  9މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގާއިމުކޮށް 

 

 ޤައިދީންނަށް ޞިއްޙީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން: .2

 

ބަލިތަކާއި، ބަލިޖެހޭޮގތާއި، ަބލިން ރައްކާތެރި ވުމަްށ ކުރެވިދާނެ ކަންތަްއތަކުގެ މައުލޫާމތު ޤައިދީންާނހަމއަްށ  2.0

ޖަލުތަކުގައި ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ  ،ފެތުުރން މަދުވާނެ ކަމެއްކަމުންފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޤައިދީން ހޭލުްނތެރިވެ ބަލިތަށް 

ބަލިތަކަށް ޤައިދީން ހޭލުްނތެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ބަލިތަކާ ބެހޭ ލީޕްލެޓް ބެހުން، ޖަލުގައި އެްނމެނަށް ފެންނަ ގޮތަކަްށ 

ދި ގްރޫޕް ކޮށް ނުވަތަ ވަކިން ޤައިދީންނަްށ ހުންނަ ޓީ.ވީ އެއް ބަހައްޓައިގެްނ ޓީ.ވީ މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުން، އަ

ަޤއިދީން ހޭލުްނތެރިކުރުވޭނޭ  ހަުރދާނާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮްށ  ،މައުލޫމާތުދޭ ސެޝަންތަްށ ބޭއްުވންފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގައި

 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.   0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 

 

 

 ދުމަތްތަށް ރަނގަޅުކުރުން:ވާ އަންެހނުންަނށް ދެވޭ ޚިކޮށްފައިބަންދު .01

 

ޖިްނސީގުޅުމުގެ ޒަރިއްޔާއިން ، އެގްޒާމް، ޕްރެގްނަންސީ ޓެސްޓެޑް އަލަށް ބަްނދުކުރާ ޤައިދީންަނށް އުރަމަތީގެ އަދި ޕެލްވިކް 01.0

"މެމޯގްރާމެއް" ހެދޭެނ  ައހަރަށް ވުރެން މަތީ ޤައިދީންނަށް  11ފެތުރޭ ބަިލތަކުގެ ސްކްރީނިން ޓެސްޓު، އަދި އުމުރުން 
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މަސް  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމާއެކު އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޕެޕްސްމިއަރ ހެދޭނޭނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް 

 ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 

 

 "ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަނޓް" އުފެއްދުން: .00

 

އެކި ޖަލުތަކުގައި ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުަނށް ދެޭވ ޚިދުމަތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑު ތަާފތުކުރުންތައް ހުރިކަްނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 00.0

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްޭދ 

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތެްއ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްަގިއ  ،ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ަބލައި

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ކޮލިޓީ 

ޓުމަްށޓަކައި ޚާއްސަކޮށްގެން ވަކި މުވައްޒަފަކު އިމްޕްރޫވްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓެއް ޤާއިމުކޮށް، ކޮންމެ ޖަލެއްގެ ކޮލިޓީ ބެލެހެއް

އެނިޒާމާއި މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށް  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  ،ބެހެއްޓޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

 

 ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:  00.9

 ޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށް ދިނުން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރޮޓޮކޯލްތައް އުފެއްދުން.ޞިއް 00.9.0

 މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޖަލުތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އޮޑިޓެއް ކުރުން. 00.9.9

، ޅޭ ތަފާސްހިސާބު އެކުލަވާލައިކޮންމެ އަހަރަކު ހަދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އޮޑިޓަށްފަހު ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގު  00.9.0

 މައްސަލަތަށް މަދުކުރުމަށްޓަކައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ހޯދައި ތަންފީޛު ކުރުން.

ބަދަލުެވފައި ހުރި ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް، ބަދަލުނުވެ ހުިރ  ،ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އޮޑިޓުގެ ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 00.9.1

 ހޯދުން. ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރެވޭނޭ މަގެއް

 ރިޕޯރޓެއް އެކުލަވައިލުން. ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތިބޭ ުމވައްޒަފުންގެ ޕަރފޯރމަންސް ބަލައި 00.9.1

ޖަލުތަކުގައި ހިނގާ މާރާމާރީތަކުގެ އަދި މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އެކަން ހިނގިގޮތް ބަލައި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ރަނގަޅު  00.9.0

 ގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުން.ކުރަންވީ ކަންތައްތައް ބަލުމަްށފަުހ އެކަށީ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 164  
 

 

ބަންދުން ދޫކޮށްލެވޭއިރު ަބންދުަގއި ހުރި މުއްދަތުގައި ބަންދުކޮްށފައި ހުރި މީހާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު އެނގޭފަދަ ޚުލާސާ  .09

 ރިޕޯޓެއް ހަވާލުކުރުން:

 

ކުރިން އެނގިފައި  ބައެއް ބަލިތަކަކީ އޭގެ އަލާމާތްތަށް ފާޅުނުވެ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުންނަ ބަލިތަަކށްވީހިނދު 09.0

ނުވާ ބަިލތަކާއި، ޖަަލށް ގެނަުއމަށްފަހު ޖެހޭ ބަލިަތށް އަދި ެއހެނިހެން ޞިއްޙީ މައްސަލަތަުކގެ ޚުލާސާއެއް ކޮންމެ 

މި ރިޕޯޓް  ޤައިދީއަކު ޖަލުން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން އެ ޤައިދީއެއްގެ މެޑިކަލް ފައިލާއެކު ހަވާލުކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް

 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން. 0ތާ ޙިއްޞާކުރާ 

 

ބަންދުގައި ހުރިދުވަސް ތަކުގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓަކީ، ޤައިދީ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ އެހެން  09.9

ނޯސިސް އާއި، ޑައިގްނޯސް ކުރަން ހޮސްޕިޓަލަކުންވެސް ބަލަން ބޭުނންވާނެ ޑޮކިއުމެންޓަކަށް ވާތީ މިރިޕޯޓުގައި ބަލީގެ ޑައިގް

ެއއްމެ ފަހުން ހެދި ޓެސްޓުތަކުެގ މައުލޫމާތާއި، ބޭނުން ކުރަމުްނ އަންނަ ޭބހާއި، ެދްނ  ،ބޭނުން ކުރެވުނު ލިޔުންތަށް

 މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ދުވަސް އެނގެން އޮންނާނެ ގޮތަކަށް މިިރޕޯޓް އެކުލަވައިލެވޭނޭ ނިޒާމެއް 

 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން. 0

 

 ޕްރިވެންޓިވް މެޑިސިން: .00

 

މިރިޕޯޓުގެ  ) ގކޮންމެ ޤައިދީއަކުވެސް ޖަލަށް ނުވަތަ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެނައުމަށްފަހު  މެޑިކަލް ސްކްރީނިން 00.0

ނަރުހުންގެ އެީހތެރިކަމާއިއެކު މެޑިކަލް  ،ުފރިހަމަވާގޮތަށް ގައި ބަޔާންކުރާ( ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް 0ޖަދުވަލު 

މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  ،އޮފިސަރަށް ޤައިދީންގެ ސްކްރީނިންގ ހެދުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް

 މިކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 

ނަމަވެސް، ލޮލަްށ ގެއްލުން ލިބޭކަމެއްކަމުގައި ނުވިތެއްގައި ލޮލުގެ ފެނުމަށް އަލިމަޑު ތަނެއްގައި ފޮތްކިއުމަކީ ދާއިމީގޮ 00.9

ބާރުކޮށް، ބޮލުގައި ރިއްސުން ފަަދ ކަންތައްތައް މެދުވެރިވާީތ، ޖަުލތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ތަކުގެ ގޮޅިަތކުގައާއި ފާޚާނާތަކުގައި 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 165  
 

އަލިަކން ނުވަތަ ބޮކީގެ ހުދު އަލި ހުްނނާނޭގޮތަށް ަޖލުތަކުގަިއ )އުންދަގުލަކައިނުލައި ޮފތެއްކިޔާލެވޭނޭ މިންވަރަށް( ޤުދުަރތީ 

މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  ،އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، ނިާދގަޑި ޖެހުމުން އަލިކަން ފަނޑުޮކށްލެވެނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކޮށް

 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން. 9

 

ހާގެ ސާފުތާހިރުކަން ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓުމަކީ ޖަުލގައި ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރުމަށް މަގުފަހިވާނޭ ކަމަކަށް އަމިއްލަމީ 00.0

އަންނަުއުނ ، ާނ ސާފުކުރުމަށް ކެމިކަލްބޭުނންވާ ތަެކތި، ސާފުފެން، ފާޚާ ވީހިނދު މިކަން ަރނގަޅުކުރުމަށް، ތާހިރުވުމަށް 

ލްފެއާގެ ފުރުސަތު ހުރިހާޖަލެއްގައިވެސް އެއްއުސޫލަކުން ޤައިދީންނަށް ލިބޭޭނ ދޮވެ ހިއްކޭނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން އަދި ވެ

މިނިޒާމަށް ޢަމަލުކުރަން މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށް  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ 

 ފެށުން. 

 

ފާޚާނާގެ އެތެރޭގައި ހުރުމުން އެ ފެނަކީ ޞިއްޙީ  ،ރުބައެއްޖަލުތަކުގައި ޤައިދީން ޯބްނ ބޭނުންކުރާ ފެން ނަގާ އިސްކު 00.1

ބޯން ޭބނުންކުރާ ފެނުގައި ހުންަނންޖެޭހ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ެފން ަކމަން މި ކޮމިޝަނުްނ  ،ގެ W.H.Oގޮތުން 

 ތަހުލީލުކޮށް ބެލިެބލުމުން ފާަހގަ ކުރެވިފައިވާތީ، މިކަމުގެ ސަބަބުން ޓައިފޮއިޑް ުހން ައދި އެކިއުޓް ގެސްޓްރޯ

އެންޓްރައިޓިސް ފަދަ ބަލިތަށް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމުން، ޤައިދީން ބޯން ޭބނުންކުރާ ެފން އިސްކުރު ފާޚާނާއިން 

މިތަހުލީލުްނ  ،ފަހަރު ކުރުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި 9ބޭރުގައި ހަރުކުރުމާއިއެކު އެފެނުގެ ތަހުލީލު ކޮންމެ އަހަރަކު 

ންކުރާ ފެނުގައި ުހންަނންޖެހޭ މިންގަނަޑު ނެތްކަަމްށ ދައްކައިފިނަމަ ވަގުތުން ގެ ބޯްނ ބޭނު W.H.Oފެނުގައި 

މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ޤައިދީންނަށް ސާފުޯބފެން ފޯރުޮކށްދެވޭނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް 

  އެ ނިޒާމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.  ކަށަވަރުކޮށް 

 

އްޖޭގައި މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް ގިނަަކމުން، މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުުރމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ދިވެހިރާ 00.1

ކަމެއްކަމަށް ވީހިނދު، ކޮމިޝަނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކަްށ ކުރި ޒިޔާރަތް ތަކުން ޖަލުތަކުގައި މަދިރި ގިނަކަން 

 ،މަށް، މަދިރި އާާލވާ ތަންަތން ހޯދައި ެދނަގެނެ އެތަންތަން ނައްތާލުމާއިފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މަދިރި ޮކންޓޮރޯލް ކުރު

ން ދުންދަނޑި އެންދުމުްނ ފަދަ ބަލިތަށް ގޯސްވުމުގެ އިތުރު މަދިރި ދުންދަނޑިއަކީ ބްރޮންކިއަލް އަސްތްމާ، ސީ.އޯ.ޕީ.ޑީ 

ލުންވާ އެއްޗަކަށް ވާތީ، ދުންދަނިޑ ދުމުގައި ކެންސަރަށް މަގުފަހިވާ މާއްދާތަށް އެކުލެވުމުން އެއީ ޞިއްޙަތަށް ގެއް



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 166  
 

ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގަިއ، ބަްނދުމީހުންގެ ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުްނ ނުވާނޭ ގޮތެއްގެމަތިން ފޮގްުކރުން ނުވަތަ މަދިރި 

ން ގަވާއިދުން ފޯރުކޮށްދެވޭޭނ މޮސްކިޓޯ ރިޕެލަންޓް ސްޕްރޭ/ލޯޝަ ނައްތާލުމަށް އިލެކްޓްރިކް ޔޫވީ ލައިޓް ޓްރެޕް ނުވަތަ

 ގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކުރުން. މަސް ދުވަހު  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  ،ޒާމެއް ގާއިމްކޮށްނި

 

ޖަލުގެ ގޮޅިތަކުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  މިންގަޑަށް ވުރެ ގިނަމީހުން އެއްގޮޅިއެއްގައި ބަންދުކޮށްގެްނ  00.0

ނިދާ ގަޑީގައި އެކަކު އަނެކެއްގެ ގައިގައި ޖެހުމާއި،  ،ބުމާއިގެންގުޅުމެގެ ސަބަބުން، ޤައިީދންނަށް ހަމަނިދި ުނލި

"ޑްރޮޕްލެޓް އިންފެކްޝަން" ގެ ސަބަބުން ފެތުރޭ ބަލިތަށް ިގނަުވމާއި، އަދި ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް ދަތިވުމުން، ޖަލުގަިއ 

ވަކި ގޮޅިތަކުގައި  ،ކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައިމިފަދަ ަބލިތަުކން ޤައިދީން ރައް، ބަލިތައް އާއްމުވުމަކީ ވަރަށް ގާްތކަމަށް ވީހިނދު

އެޅިފައިވާ އަދަދަކަށްވުރެ މީހުން ރީ ގޮޅިތަކުގައި އެތަނަކަށް ކަނޑަދެމީހުނަށް ވުރެ ގިނަ ނުވާނެެހން އަދި ޑޯރމެޓަ

ޓަރާ މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސް  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  ،އިތުރުނުވާނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް 

 ޙިއްޞާކުރުން.

 

މީހުންނަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިުއމާލު ގިނަދުވަހަށް ކުރުމުން ުނވަތަ ދުމުގެ އަސަރު  31ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރުގެ % 00.1

ގިނަދުވަހަށް ކޮްށފައިވާ މީހުްނަނށްވުމާއެކު، އަދި ޖަުލތަކުގައި ކޮރޯނަރީ ބައިޕާސް ފަދަ ހިތުެގ ބަލިމީހުްނ ތިބުުމން 

ލި އިތުރަށް ޯގސްވެދާނޭކަމަކަށް ވީހިނދު، ަޖުލތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާްލ ކުރަން ބޭނުންވާީމހުްނ އެމީހުންގެ ހިތުެގބަ

ންނަްށ އެކަން ކުރަންޖެހެނީ ޖަލުގެ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ގޮޅިތަކުގައި ކަމަށްވުމުން، ދުންފަތުގެ އިސްތިުއމާލު ނުކުރާ މީހު

އިން ކޮންމެ  ނޫނު()ދުންފަތް ހުއްޓުވުމުެގ ޤާ 01/9101 ނު ނަންބަރުދުމުގެ އަސަރުކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ

ދުންަފތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުާރ ، މީހަކަށްވެސް ލިބިދޭ، ދުމުން ސަލާމަތްވުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަނެވޭ ކަމެއްކަމަށްވުމާއި

މަސް  0ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  މި މީހުންނާއި ނުކުރާ މީހުން ވަިކވިކުރެވިގެން ބަންދު ކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް 

 ގެތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރުކުރުން.ދުވަހު

 

 ނަޕްސާނީ ބަލިތަކާއި ޤައިދީން: .01

 

 ޤައިދީން އަމިއްލަ ނަފުސައް ގެއްލުންދިނުން މަދުކުރުމަްށޓަކައި "ބީ.ޖޭ.އެމް.އެޗް.އެސް"  01.0



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 167  
 

(Brief Jail Mental Health Screen( ްފަދަ ސްކްރީނިންގ ޓޫލެއ ) ެ1ޖަދުވަުލ މިރިޕޯޓުގ  )ގައި ހިމަނާފައިާވ

ބޭނުންކޮށްެގން ބޭސްލައިން މެްނޓަލް ސްޓޭޓަސް ބެލުމާއި، ުސއިސައިޑް ކުރުމަށް އެއްމެ ގާތް ކަމަށް ބެލެވޭ މީުހްނ 

ފާހަގަކޮށް، އެމީހުްނނަށް ފަރުާވދެވޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި، ގަވާއިދުން ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ެމންަޓްލ 

، ސް ރިވިއުކުރުމާއި، ޖަލުތަކުގައި ނަފްސާނީ ބައްޔަްށ އަހުލުވެރިވެފައިވާ މެޑިކަލް އޮފިސަރެއް ގާއިމުވެ ހުރުމާއިސްޓޭޓަ

މިކަން  މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގަވާއިދުން ކައުންސިލިންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް 

 ކަށަވަރުކުރުން.

 

 ތަްއތައް:އެހެނިހެން ކަން .01

 

 ،އައި.ޖީ.އެމް. ހޮސްޕިޓަލުގެ ނިއުޓްރިޝަން ކޮމިޓީއިން ،ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިިތބޭ ބަލި ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީުހންގެ ކެއުން 01.0

މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި، ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ޑަޔަޓް ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތަށް 

އެކަން މިނިސްޓަާރ  ،ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަްނފަށައި މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 0އާއި ޙިއްޞާކުރާތާ ސަރވިސް 

  (ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 3އިސްވެ ދެންނެވުނު ޑަޔަޓް ޕްލޭން މިރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު )ޙިއްޞާކުރުން. 

 

ޔާރުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުަނށް ދެވޭ ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިން ވަކި ގޮތަކަށް ކެއުން ތައް 01.9

މަސް ހަމަވުމަށްފަހު، ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާ ހޯދުމެއްނެތި ހުއްޓާލާ، އާއްމު ކެއުމަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ބަލިމީހާެގ  0ކެއުން 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި  ޞިއްޙަތައް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަކަށް ވާތީ، މި ރިޕޯޓް

ޙިއްޞާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑޮކްޓަރުގެ ލަފަޔާ ނުލައި އެއްވެސް ބަލިމީހަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކެއުމަކަށް ބަދަލު ނުގެނެޭވެނ 

 ގޮތަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓަރަށް ހިއްސާކުރުން.

 

ލުމުގެ ދަށުގައި މީުހން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ކޮްނމެ ތަނެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭޭނ ދަޢުލަތުގެ ބެ 01.0

ގޮތަށް އުޅަނދެއް )އެއްގަމާއި ކަނޑު ދަތުރު ހިމެނޭ ގޮތަށް( އޮތުމާއި، އަދި އެ އުޅަނދުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ސްޓްރެޗަރ 

 މި ރިޕޯޓް ،ނިޓަރ ބެހެްއޓި، އައި.ވީ ައދި އޮކްސިޖަން ދެވޭނޭ އިންތިޒާްމ ހަމަޖައްސައިކާޑިޭއކް މޮ، އެރުވުމާއި ބޭލުން ފަސޭހަ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 168  
 

މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކަން  09ޙިއްޞާކުރާތާ  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ 

 ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 

، ްނވާ މީހުން ބޭތިްއބުމަށްޓަކައި ޮކންމެ ޖަލެއްގައި "އެމެރިކަން ސޮސައިޓީ އޮފް ހީޓިންގމެޑިކަލް އައިސޮލޭޝަން ބޭނު 01.1

ވެންޓިޭލޝަން އޮފް ެހލްތު ކެައރ ، 011ރެފްރިޖެރޭޓިންގ އެންޑް އެއަރކޮންޑިޝަނިންގ އެނިޖނިއަރޒް ސްޓޭންޑަރޑް 

ހެލްތު ކެއަރ ފެސިލިޓީޒް" އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ފަސިލިޓީޒް: ގައިޑްލައިންސް ފޮރ ޑިޒައިން އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް

މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި  3މެޑިކަލް އައިސޮލޭޝަން ރޫމް ޤާއިމްކޮށް މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  9މަތިން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 

 މިކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 

ސަސް" ހުރިނަމަ، އެކަން ކަށަވަރު ވުމާހައަށްވެސް އައިސޮލޭޓް މެޑިކަލް ސްކްރީނިންގ ހެދުމަށްފަހު "ކޮންޓޭޖަސް ޑިސީ 01.1

ކުރެވޭނެ ތަނެއް ޤާއިމްކުރުމާއި އައިސޮލޭޓް ކުރެވޭއިރު ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލީގެ ބާަވތުން ވަކިކޮްށ، މެޑިކަލް އައިސޮލޭޝަްނ 

ންމީހަކު އެގޮޅިއަކަށް ލުމުގެ ކުރިން "ޑީޕް ގައި ބެހެއްޓޭމީހާ ދޫކޮށްލުމަށްފަުހ ނުވަތަ އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުެވއްޖެނަމަ، އެހެ

ެއ  މަސް ދުވަހުގެތެޭރގައި މިކަން ކަށަވަރުކޮށް 3ކްލީނިންގ" ހެދޭެނ ނިޒާމެއް ާޤއިމްކޮށް އެކަން މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 

 ނިޒާމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 

 

އެނގިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ބަްނދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުިރ  މީހަކު ބަންދުގައި ަވނިކޮށް "ޮކންޓޭޖަސް ޑިސީސަސް" ހުރިކަން  01.0

ައިދ ީމުހްނ ޫދޮކްށެލިވަފިއވާ ، ގޮޅީގައި ތިބި ހުރިހާ ޤައިދީންނާއި، ބަލިމީހާ ބެލި މުއައްޒަފުންވެސް އެބައްޔަކަށް ސްކްރީންކޮށް

ކްރީން ކުރެވޭނެ ވެސް އެބައްޔަކަށް ސްރިހާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީުހންަިޓް ތަކުގައި ވެސް އެތަނެއްގެ ހުަޖުލަތުކަގާއިއ ުޔނ

 އިންތިޒާމެއް މިރިޕޯޓް ހިއްސާ ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުަރން ފެށުން 

 

މަސް ދުވަގު ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓް އާގުޅިގެން ޤައިދީންނަށް "ބޭސިކް ލަިއްފ  0ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  01.1

ޤައިދީންނަށް ދެވޭނޭ އިްނތިޒާމް ހަމަޖައްސައި އެކަން މިނިސްޓަާރ  01، ފަހަރުއެއް މަހުން 0ސަޕޯރޓް" ތަމްރީން ކޮންމެ 

 ޙިއްޞާކުރުން.



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 169  
 

 

ޖަލުތަކާއި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުްނނަ ީމހަކަށް ޞިއްޙީ މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން ނުވަތަ އެމީހަކަްށ  01.3

އިލުގައި ފައިލްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމާއި އެމީހާ ނުަވތަ އޭނާގެ އާއިލާއިން މެޑިކަްލ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު އެީމހެއްގެ މެޑިކަލް ފަ

ދުވަހުގެތެރޭގައި އެދިފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ތައްޔާރުކޮށް،  0ފައިލަށް ނުވަތަ މެޑިކަލް ރިޕޯޓުަތކުގެ ކޮޕީއަށް އެދުމުން ލަސްވެގެން 

ސް މަ 0ބަްނދުކުރެވޭ މީހުންނަށް މި ރިޕޯްޓ ޙިއްޞާކުރާތާ  އެދުނު މީހަކަށް ފޯރުކޮށްދެޭވޭނ ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅައި،

 ދުވަހުގެތެރޭގައި އެންގުން. 

 

ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީުހން ބޭުނންކުރާ ނަންބަރު އައިނަކީ އެމީހުން އަބަދު ބޭނުންކުރާ އެއްޗަކަށްވެފައި، އެއީ  01.2

ވުމުން، އެމީހުން ބޭނުންުކރާ ނަންބަރު އައިނު ޖަަލްށ ޑޮކްޓަރު ލިޔެދީފައި އޮންނަ ލިޔުމެއް ބޭނުންކޮށްެގން ހައްދާ އެްއޗަކަށް

ބަންދުމީާހގެ އާއިލާއިން އައިނު ޖަލަށް ، ބަންދުމީހާއަށް މަޖުބޫރުނުކޮށް  ގެނައުމަށްޓަކައި އަލުން ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް 

މި ކްޝަނަލް ސާރވިސް ހަމަޖައްސައި މޯލްޑިވްސް ކަރެ ،އިންތިޒާމުއެގައިދީއަށް ރައްދުކޮށްދެވޭނޭ  ގެންދިއުމުން ލަސްނުކޮށް

 އެކަން ކަށަވަރުކޮށްމަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  0ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން 

 

ޖަލުތަކުގެ ގޮޅިތަކާއި ފާޚާނާތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަ ކަމާއި، އެކަން މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަްށ  01.01

 0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ވާ ކެމިކަލް ނުވަތަ ޑިޓޯލް ފޯރުކޮށްނުދެވޭތީކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ފާޚާނާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުން

ފޯރުކޮށްދެވޭޭނ  ކެށީެގންވާ މިންވަރަށް ފަހަރު، ފާޚާނާ ސާފުުކރަން ބޭުނންކުރާ ކެމިކަލް 0ކޮންމެ ހަފުތާއަކު  މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި

ސަލާމަތަށްޓަކައި އެތަކެިތ ދެވެން ނެތް މީހުންގެ ގޮޅިަތއް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، ޤައިދީންގެ 

 ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކެމިކަލް ލައިގެން ގަވާއިދުން ސާފުކޮށްދިނުން.

 

ލަތަކުްނ ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައިިތބޭ މީހުންނަށް ކުއްލި ގޮތުގައި ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާތަކާއި ޞިއްޙީ މައްސަ 01.00

، ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް އޮފިސަރުން ނެތުމަކީ ީމހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލޭފަދަ ޙާލަްތތައް މެދުވެރިވާ ކަމަކަށް ވާތީ 

ިއުރ ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮްށފައިތިބޭ ަޤއިދީންނާއި ބަންދުީމހުންނަށް 'ޭބސިކް ލައިފް ސަޕޯރޓް' ދަސްކޮށްދިނުމަކީ، ގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ

މި ރިޕޯޓް ކަމެއް ދިމާވާ ޙާލަތެއްގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަކަށް ވާނެތީ، 

މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އެހީތެރިކަމާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް،  ،މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 1ޙިއްޞާކުރާތާ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 170  
 

އްވުމަށްޓަކައި ތާވަލެއް ހަދާ ެއ ންމެހައި ޤަިއދީންނާއި ބަްނދުމީހުންަނށް "ބޭިސކް ލައިފް ސަޕޯރޓް" ކޯހެއް ބޭއެކު ޖަލުގައިތިބި އެ

 ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުްނ ގެންދިޔުން. 

 

ބައިގައި ޖަލުތަކުގައި ގައިދީންނަށާިއ އޮިފސަރުން ކެއުމަށް ގެންދާ ތަކެއްަޗކީ މިރިޕޯޓުގެ މެޑިކަލް ރެކޮމެންޑޭޝަންގެ  01.09

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ތަކެއްޗަށް ހެދުމުގެ އިުތރުން މަންޑޭލާ ރޫލްސްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤައިީދންނާިއ 

ކާބޯތަކެތި ިލބޭ މިންވަރާއި، އަދި ފޯރުކޮށް  ،ބަންދުމީހުްނނަށް ކާޯބތަކެތި ފޯުރކޮށް ދިނުމުގެ ކުރިން ކާބޯތަކެީތގެ ފެންވަރާއި

ސާފުތާހިރުކަމާއި ާތޒާކަން ހުރި މިންވަރު ބެލުމަކީ ަޖލުގައި ތިބޭ މެޑިކަލް އޮފިސަރުްނގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި  ދެވޭ ގޮތާއި،

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން  0ކަނޑައަޅައި މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން 

 ރުކުރުން.އެކަން ކަށަވަ

 އެޅުމާއި އަދަބު ދިނުން އަޚްލާގީ ފިޔަވަޅު  1.2

 މާލެ ޖަލު 1.2.0

ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީްނނާއި ބަންދު މީހުަނށް ޖަލު ކުްށތަކަކީ ކޮބައި ކަމާއި، ޖަލު ކުށެއް ުކރުމުން އެމީހަކާއި މެދު މި 

ދީންނަްށ އިއެފަދަ ލިޔުމުެގ ކޮޕީ އެއް ޤަ މަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ނިޒާމް ިހނގަމުންދާގޮތަށް އަުހލުވެރި ކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި،ޢަ

މަލުކުރެވެމުން ނުދާކަމަްށ ޢަޤާނޫނު ލާޒިމްކޮށްފައި ވީ ނަަމވެސް މިގޮތަށް މިޖަލުގައި  ފެންނަ ތަކެއްގައި ބެހެްއޓުމަށް

ފައިވެއެެވ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުްނ މުވައްޒަފުންނާއި ކުިރ ލިބިލޫމާތު ޢުޤައިދީންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ަފރާތުން މަ

ވައްޒަފުންނަށް ފުރިހަމައަށް އެނގިަފއިނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް ށްތަކާިއ އެނިޒާމް ހިނގާ ގޮތް މުއިންޓަވިއުތަކުން ޖަލު ކު

މަލުކުރާނެ ންދުމީހުން ޖަލުކުށެްއ ކުރުމުން ޢައިދީންނާއި ބަކުރެވިގެން ޤަ ޖަލަށް ޚާއްޞަމާލެކަމާއި، ނަމަވެސް ފާހަގަވި

ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކުރި ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގަިއ ސްއިން ހެދިފައިވާކަން ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރއެއް 

އިދީންނާއި ބަންުދމީހުން ޖަލުކުށެއް ކުރުމުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ ގައި ތިބި ޤަމާލެ ޖަލުހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން 

 ލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ިލބިފައި ނުވެއެވެ.މަޢު

 

ވަނަ އަހަރުެގ  9102އިގާ ބައެއް އޮފިސަރުން ތަޅާ އަނިޔާކުރާކަމާއި ޑިސިޕްލިނަރީ ފިޔަވަޅުގެ ނަމުގައި ޤައިދީންގެ ގަ

އަދަުބ  އެކަކު ކުރާ ކަމަކުން ގިނަ ބަޔަކަށް ރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޖަލުތަކުގެފެބްރުވަރީ މަހުގެތެރޭގައި ހޯމް މިނިސްޓަ

 ކު ކުރި ކުަށކާއި ގުޅިގެން އެތަނުގައިގައި ހުރި މީހަ 0އެނެކްސް  ނަމަވެސް އޭގެފަހުގެ ތާރީޚެއްގައިނުދެވޭނޭކަމަށް ވިދާޅުވި



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 171  
 

ންގެ ފަާރތުްނ ތިބި ބަްނދުމީހުން ގޮޅިން ބޭަރްށ ނުނިކުމެވޭގޮތަށް ަބންދުކޮށްފަިއ ބޭތިއްބިކަމުގައި ޤައިދީްނނާއި ބަންދު މީހު

، ދުމަތްތަކާއިވެއެވެ. އަިދ ޖަލުކުށްތަކާއި ގުޅިގެން އަަދުބ ދޭއިރު ޤައިދީންނަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޚި މައުލޫމާތު ލިބިފައި 

 އިނާޔަތްތައް އެއްކޮށް ކަނޑާލާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ޤައިދީންނާއި ބަްނދުމީހުންގެ ފަރާތުން ިލބިފައި ވެއެވެ. 

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  މާލެ 1.2.9

 ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އަޚްލާގީ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރަނީ ފުލުހުންގެ އާންމު ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެމަތިންމި 

ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މި ަކސްޓޯޑިއަލްއަކީ ވަގުތީގޮތުން މީުހން ބަންދުކުރާ ތަނަކަށްވުުމން ިމތަނުގައި އެފަދަ ފިޔަވަޅެްއ 

 އަޅަން ޖެހިފައިނުވާކަމަށް މުވައްޒަފުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

 އަހުލުވެރި މަރުކަޒު ތިލަފުށި 1.2.0

އެވަގުތެއްގައި ހުންަނ ، އްގެ ކުށެއްކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަމަރުކަޒުގައި ޤައިދީއަކު އެއްވެސް ބާވަތެ މި

ވަގުތުން އެމީހަކު މާފުށީ ޖަލަށް ނުވަަތ ، އެކުކުރުމަށްފަހު އެހާދިސާ ރިޕޯޓާޑިއުޓީ އޮފިސަރު ހާދިސާ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު

ލުގައި ކުރި ކުށާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ބަލައި އެމީހަކު ކުރިން ހުރި ޖަލަކަށް ފޮނުވައިލެވޭކަމަށާއި، އަދި އޭނާ ޖަ

 ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ހާ ފޮނުވާލެވޭ ޖަލަުކން ކަމަށް އޭނާއާއިމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ނިންމާނީ އެމީ

ން އަހުލުވެރި ވެފަިއ ޤައިދީ ށްގޮތުގެ ނިޒާމައަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ، ކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ކަންކަމާއިމި މަރުކަޒުގައި ޖަލުކުއްތަށް

ވީ ނަމަވެސް ހައްޓަން ޤާނޫުނ ލާޒިމްކޮށްފައިބަ ޤައިދީންނަށް ފެންނަ ތަނެއްގައި ކޮޕީ އެއް ނެތެއްކަމާއި، އެފަދަ ލިޔުމެއްގެ

ހުީރ  އިދީންނަށް ފެންަނ ގޮތަށް ބެހެއްޓިފައިގައި ޤަމިތަނު ގޮތަށް އަމަލުކުރެވިފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މި

އަދި އިންޒާރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރުކަށި އިބާރާތް ބޭނުންކުރެވިފައިާވ ، އިދީންގެ އުސޫލާއިސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ދޭންޖެހޭ ޤަ

 ރާ ފެންޑާގައި ހަރުކުރެވިފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެއެންގުމެއް ޓީވީ ބެލުމަށް ޭބނުންކު 

ކީ ތަނުގެ މަސްލަހަތު އެންމެ އާއްމުކޮށް ދައްކާ ބިރަފިސަރުން ޤައިދީނަށް ބިރުދައްކާ ކަމަށާއި، ޑިއުޓީ އޮކުދިކުދި ކަންކަމުގައި 

ޤައިދީން ކޮމިޝަނަްށ  ލުކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދިނުންކަމަށްބަދަބުނެ ޤައިދީން މިަމރުކަޒުން އެހެން ޖަލަކަށް  ގެއްލޭކަމަށް

ސޫލުން ބޭުރން ޤާއިދީން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވަން އުޅޭކަމަށާއި، މިފަަދ ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އުމަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

ހާލަތްތަކުގައި ދެކޮޅުހަދައިފިނަަމ ޤައިދީން ތަނުން ފޮނުވާެލވިދާނެކަމުގެ އިންޒާރުދޭކަމަށް ޤައިދީން ކޮމިޝަނަްށ 

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 
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 ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.2.1

މައްސަލަ ދިމާވާ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަނީ ފުުލހުންގެ އާންމު ގަވާއިދާ  ސްޓޭޝަންގައި އަޚްލާޤީޕޮލިސް  9މި 

މި ޕޮލިސް އިސްވެރިން މައުލޫމާތު ދިން ަނމަވެސް، ިހތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ  ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް އެއްގޮތްވާ

ވެއްޖެނަމަ، ބަންދަށް ެގަނއުމަށްފަހު ނިދުމަށްޓަކަިއ މައްސަލަތައް ދިމާ އަޚްލާޤީސްޓޭޝަންގައި ބަންދުމީހެއްގެ ފަރާތުން 

ކުނާ، ބާލީސް، ތުާވލި ފަދަ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެމީހަުކގެ އަތުން އަތުލާކަމަްށ  ހަވާލުކުރެވޭ

ގެ ފަރާތުން މިސްޓޭޝަަންށ ބަންދުމީހުން ަމޢުލޫމާތު ީދފައިވެއެވެ. މިކަން ލިޔެކިޔުމުން ފެންަނށް ނެތްނަމަވެސް، ކޮމިޝަނު

ޒިޔާރަތްކުރި ވަގުތު އަޚްލާޤީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން، ނިދުަމށް ޭބނުންކުރާ ތަކެތި އަިދ ބުއިމަްށ ެދވިފައި ހުންނަ ފެންފުިޅ 

ީނ އަތުލެވިފައި ތިބި ބަންދުމީުހން ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި ބައެއް އޮފިސަރުން ބަްނދުމީހުންނަށް ޖިސްމާ

 އަނިޔާކުރާކަމަށް ބައެއް ބަންދުމީުހން މައުލޫމަތުދީފައިވެއެވެ.

 

 މާލެ ޖަލުހުޅު 1.2.1

މިޖަލުގައި ޤައިދީއެއްގެ ފަރާތުްނ އަޚްލާގީ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޖަލުގެ ގައިވާއިދާ ޚިލާފްވީކަމަށް ބެލެވިއްޖެނަމަ އަޚްލާީގ 

ކެންސަްލކުރާކަމާއި ބައެއް އޮފިސަރުން ޤައިދީން މާފުށީ ޖަލަށް ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކާއި ފޯނުކޯލު 

 ބަދަލުކުރެވޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ދޭކަމަށް ޤައިދީން ކޮމިޝަނަށް މަޢުޫލމާތުދީފައިވެއެވެ.

 އަދި އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނާއި ޚިލާފްވެގެން މިޖަލުގައި ަބންދު ކުރެވިފައި ތިބި ބިދޭސީން ޖަލުެގ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފްވެއްޖެ 

 ނަމަ އެމީހުން އެކަހެރިކުރުމަށްޓަަކއި ޚާއްސަކޮށްފައި ހުންނަ ގޮޅިއަށް ބަދަލުކުރާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވެއެވެ. 

 

 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  1.2.0

 މައްސަލަ ދިމާވާ މީހުންނާމެުދ ަޢމަލުކުރަނީ ފުލުހުންެގ އާންމު ަގވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އަޚްލާޤީ

ކަނޑާލެވޭކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގަިއ  ވާ މީހުންގެ ބައެއް އިނާޔަތްމައްސަލަތައް ދިމާ މަތިންކަމަށާއި މިގޮތުން އަޚްލާޤީ

ވެލްފެއަރއަށް ގޮޅިން ބޭރަށް ެނރުމާއި، ހިނގާ ކަސްރަތަށް ެނރުންފަދަ ކަންތައްތައް ކެންސަްލ ކުރާކަމަށާއި އަދި ކުރާ 

 ޅި ބަދަލުކުރާކަމަށްވެސް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ގޮ

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 173  
 

 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.2.1

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އަޚްލާގީ މައްސަލަ ދިމާވާ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަނީ ފުުލހުންގެ އާންމު ގަވާއިދާ 

ލާގީ މައްސަލަތައް ދިމާވާ މީހުންގެ ބައެއް އިނާޔަްތތައް ކަނޑާލެވޭކަމަށާއި، އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމަށާއި އެގޮތުން އަޚް

މުވައްޒަފުންެގ  ކޯލް ދިނުން މެދުކަނޑާލާކަމަށްއޭގެ ތެރޭގައި އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ކަނޑާލުމާއި، ވަކިމުއްދަތަކަށް ފޯނު

 ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވެއެެވ. 

 

 ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.2.3

ލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އަޚްލާގީ މައްސަލަ ދިމާވާ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުަރނީ ފުލުުހންގެ އާންމު ގަވާއިާދ މި ޕޮ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަަމށާއި އެގޮތުން އަޚްލާގީ މަްއސަލަތައް ދިމާވާ މީހުންެގ ބައެއް އިނާޔަތްތަްއ 

އޭގެ ތެރޭގައި އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ކަނޑާލުމާއި، ، އިކަނޑާލެވޭކަމަށާއި،އާއިލީ ބައްަދލުވުންތައް ކަނޑާލެވޭކަމަށާ

 ވަކިމުއްދަތަކަށް ފޯނުކޯލް ދިނުން މެދުކަނޑާލާކަމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވެެއވެ.

 އައްސޭރި ޖަލު  1.2.2

ވެ. އެގޮތުން މަހެއްެގ ހަގަކުރެވިފައެޖަލުގައި އަޚްލާގީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ހަރުކަށި އުޞޫލުތަކެއް ގެންގުޅޭކަން ވަނީ ފާ މި

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެމީހެއް އަލުން  ރޯދަ ނުހިފާ 0އަދި ޝައްވާލް މަހުގެ ނަމާދު އަޅައިފިނަމަ  0މައްޗަށް ފަރުޟު 

ސް އަނބުރާ މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުުކރާކަމަށް ޤައިދީންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމަތު ިލބިަފއިވެއެވެ. މިތަނުގައިވެ

ދާކުރާ މީހެއް ވަޒީފާ އަ އޭރު އެޤައިދީއަކީ ،އަދަބު ދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކުރުން ކަމަށާއި

 ކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ޤައިދީންފާހަގަ ޮކށްފައިވެއެވެ.  ނަމަވެސް ވަޒީފާ ގެއްލޭ

 ޖަލު  މާފުށި 1.2.01

ރަނގަޅަށް ތިބޭ ޤައިދީންނާއި  ނުކޮށް ޙަތު ދެމެހެއްޓުމާއި، ޖަލުގައި ކުށެއްމަސްލަ އިޖަލުގެ އަމަންއަމާްނކަމާމިޖަލުގައި، 

ިލބިދާނެ ުއނދަގުލަކާއި ގެއްލުމަކުްނ  ކުށްކުރާ ޤައިދީންނާއި ަބންދުމީހުންެގ ފަރާތުން ،ބަންދުމީހުްނނަށް

މީހުން ކުރާ ކުށްތައް ނާއި ބަންދުންޤައިދީ ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި، ޖަލުގައި 

ނަްލ ޑައެޅުމަށްޓަކައި މިނިވަން ކަމާއެކު މައްސަލަ ބެލޭނެ އިންޓަރއެމީހުންގެ މައްޗަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު ކަނ ،ބަލައި



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 174  
 

ވަނަ ބާބުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްސަދު  01ތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ ޖަލުޑިސިޕްލިނަރީ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުމަށް 

 ވެއެވެ. ަމލު ކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިލްވާގޮތަށް، ޖަލުތަކުގައި އަޙާޞި

 ކަމާއި،'ޖަލު ކުށް' ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ަކންތައްތަކަކީ ކޮބައިމީހުަނށް ބާދީގެ ގިަނ ޤައިދީންނާއި ަބންދުޖަލުތަކުގައި ތިބި އާ 

ފައި ނުވާކަން ފާހަަގ ިހނގަމުން ދާގޮަތށް އަހުލުވެރި ކުެރވި ެމދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ނިޒާމް ޖަލު ކުށެއް ކުރުމުން އެމީހަކާ

އަދަބެއްގެ އާއްމުގޮތެއްގައި  ކުރުމުގެ ސަބަބުންޖަލުގެ އާބާދީގެ ބޮޑުބަޔަކީ ޖަލުކުށްތައް އެހެންކަމުން ވެއެވެ. ކުރެވިފައި

 ވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ންރޫމް ކުރެވިފައި ތިބި ބައެއްކަޙްގޮތުން އެތައް ދުވަހަކަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުން މަ

އިދީއަކުވެސް ޖަލަށް ތައާރަފްކޮށް ޖަލުގެ ޤަވަނައަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ޖަލަށް އަލަށްެގނެވޭ ކޮންމެ  9103

ރުން ޖަލުގައި ކު ،ހިްނގޭ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާްމގައި އެމީހުންނަށްމާހައުލަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި 

ގޮތަްށ އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ބައި ހިމެނިފަިއ  ނިޒާމް ހިނގާކުށަށް އަދަބު ިދނުމުގެ މަނާކަންތައްތައް ކިޔައިދިން ނަަމވެސް، 

 ވެއެވެ.ން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެިވފައިނުވާކަ

 އެއް، ބަދަލުކުރެވޭކަމާއި ކުރުމުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރ އަވަސްއަވަހަށް އިދީންނާއި ބަންދުމީުހން ޖަލުކުށެއްޤަ

ބެލިެބލުމުްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފައި ވާކަން ކޮމިޝަނުންޕްރޮސީޖަރ އެއް ތައްޔާރުކޮށް 9ގުޅިގެން ކަމާތާރީޚެއްގައެއް މި

ފަިއ އްޓާނަށް ފެންނާެނހެން ޖަލުގައި ބަހައުސޫލުތައް ޤައިދީން ގުޅުންހުރި ކަމަކަށްވާއިރު މި މިކަމަކީ ޤައިދީންނާ ސީދާގޮތުން 

 .  ޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެނުހުންނަކާމާއި، މިކަމަށް މުވައްަޒފުންވެސް އަހުލުވެރި ނޫންކަން ޮކމި

ކުރުމުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރ ގައި ޖަލުކުށްތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިދީންނާއި ބަންދުމީުހން ޖަލުކުށެއްޤަ

ހިމަނައިގެްނ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ޖަލުކުށްތަކުގެ ގޮތުގަިއ  ކަންތައްތައް ނަ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، އެހެން ގި 

 ވެއެވެ.ކޮށްފައިާވކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވަތަ ޖަލުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ބަޔާން

މަސައްކަތް ކުރުމުން އަދަބު ދެވޭކަމަށް  ހޯދުމަށް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ހައްޤު ހޯދަން ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ޖަލުކުށެއް ހައްޤު

 ށަަވރު ކޮށްދީފައިވާ ހައްޤުތައް ޯހދުމަށް ހުރަސްއެޅޭކަންއިީދންނަްށ ކަޤާނޫނުއަސާސީއާއި ާޤނޫނުތަކުން ޤަ އޮތުމުން

 ވެއެެވ.ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި

ޕޯޓާއި އެނޫންވެސް ލިޔެކިޔުންތައް ޖަލު ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ަބންދުމީހަކު ޖަލު ކުށެއް ކުރުމުން އެ ހާިދސާއަކާ ގުޅޭ ރި

ޤައިދީ ނުވަތަ ، ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސިކިއުޝަން ސެކްޝަނަށް ހުަށހެޅުމުން 91އޮފިސަރު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 

ޒޯން  ،ގުޅިގެން މަޢާފަްށ އެދޭ ފޯމެއްކުށެްއ ކުރިކަން އަންގާ ލިޔުމާއެކު، ޖަލުކުށްތަކާމީހާއަށް އޭނާ ޖަލުބަންދު

ފަށް އެދުމަށް ފުރުސަތު ދީ އޭނާ ލައްވައި ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މާގުޅިގެން ޤައިދީ އެކަމާ ، ވައިޒަރާއި ހަވާލުކޮށްސުޕަ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 175  
 

ހިމެނޭގޮތަށް މައްސަލަ ބަލައި ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޓީއަށް  ރޭގައި ޤައިދީގެ ކުށުގެ ރެކޯޑުގަޑިއިރު ތެ 13ގެނައުމުން، 

އްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއިްނ އެަމއްސަލައެއް ބަލައި ނިންމުަމށްަފހު، އެމައްސަލައެއްގައި މަ ، ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާކަމަށާއި

މެދު މަްއސަލައިގައި ޤައިދީއާ، އަށް ހުށަހެޅުމުންސްލަާފދޭގޮތް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކޮމިޓީއިން މަލުކުރުމަށްޢަ

ޕްރޮސިކިއުޝަން ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުން  ،ކަމަށްސް މަލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ޢަ

 ވެއެވެ. ދީފައި މައުލޫމާތު

 

  R-135/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު: (އާއި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) 9100/01ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންެޖހޭ މީހުްނ  )ޤައިދީންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއ ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން

ކުްށތަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރާ އިންޓާރަންލ  ކުރާ ކުށްތައް ބަލަިއ، އެމީުހންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ

ޑިސިޕްލިނަރީ ގަވާއިދު( ގައި ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުމީހަުކ ޖަލު ކުށެއް ކުރުމުން، ޤައިދީައކު ނުވަތަ ބަންދުމީހަުކ 

އެމީހަކަށް ދިފާޢުގައި ވާހަަކ ދެއްކުމަށާއި ހެކި ހުަށހެޅުމަްށ  ށްފައިވާ ޖަލު ކުށެްއ ތަޙުޤީުޤ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައިކޮ

 އަދި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހަިއ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށް  ފުރުޞަތު ދޭންވާެނ ކަމަށާއި،

ން ކޮމިޝަަންށ ކަނަށް ނުދޭނަމަެވސް މިފުރުސަތު ޤައިދީންވީ ކަމަށް ބުނެފައި ނަގަންޖެހޭ ބަޔާންތައް ނަގަންާވނެ

 ވެއެވެ.ފާހަގަކުރެވިފައި

 

ކަމާއި، ތައްތައް އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުކުރެވޭމަލުކުރުމަށް ބުނެަފއިވާ ކަންޢަވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވަިކ ގޮތަކަށް 

ޤައިދީންނަށް އަންގާ ބައެއް ފޯމުތަކުގައި ތާރީޚު  ތައްތައްއަދި އެކަން ،ންމާނިންމުންތައް ނި އެކި މިނިޒާމުގެ ތެރޭގައި 

 ވެއެވެ.ން ކޮމިޝަަނށް ފާހަގަކުރެވިފައިހިމަނާފައި ނުވާކަ

 

ޙާލަތްަތކަށް ބަލައި، ކޮިމޓީއިްނ  މިނަށާއި ކުށުގެ ބާަވތަށާއި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްފަހު އެމީހަކު ކުރި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑު

 ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދިނުން، ސަލާަމތީ ޞްލާޙްށް ގޮތް ިނންމާކަމަށާއި، އެއީ ނަސޭހަތް ދިނުްނ، އުޅުން އިގޮތަކަ 1

 މައްސަލަ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ފޮނުވުމަށް ނިންުމން ހިމެނެެއވެ.  ގިންތި ރިވިއުކުރުމަށް ނިންމުން އަދި

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 176  
 

މަތުގައިވާ ކުށުގެ ތުހު ،ޙާލަތްތަކަށް ބަލައި މިނަށާއި ކުށުގެ ބާވަތަށާއި ކުރި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑު  މީހަކުޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު

މަލުކުރަމުްނ އިން ފެށިގެން މިނިޒާމަށް ޢަ 01 ޖޫން 9103 މައްސަލަ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ފޮނުވާކަމަށާއި، މީހާގެ

މައްސަލައެއްގައި ގޮތެއް  ސްހަމައަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ފޮނުވި އެއްވެ އެހެންނަމަވެސް ައދި މިއަދާދާކަމަށާއި، 

އްޒަފުން ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު މެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޝަން ސެކްޝަނުގެ މުވަނިންމައި، އެފަދަ ލިއު

 ވެއެވެ.ދީފައި

 

 ނުލާ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައި ، ކުރާ ޤައިީދންގެ އަސާސީ ހައްޤުތަކާއި ވަނަ ދުވަހުްނ ފެށިގެން ޖަލުކުށް 01ޖޫން  9103

ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޝަން  މީހާ ބަދަލުކުރާކުރިން ހުރި ޔުނިޓް ނޫން އެހެން ޔުނިޓަކަށް އެހެންނަމަވެސް ކަމަށާއި 

 ވެއެވެ. މުވައްޒަފުން މައުލޫމާތު ދީފައި ސެކްޝަނުގެ

 

ޓަކައި، އެ މީހެއްެގ މަށްިހފެހެއްޓު  މިނަށް ބަލަިއ، ޖަލުގެ މަޞްލަޙަތު ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ަބންދުމީހަކު ުކރި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑު

ޫނން އެހެންތަނަކަށް ބަަދލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޑައިރެކްޓަރ އޮފް  މައްސަލަ ނިމެންދެން، އޭނާ ަބންދުކޮށްފައި ހުރިތަން

މަލުކުރާ އުސޫލަކީ ޤައިދީއަކު އޮތް ނަަމވެސް، މިހާރު ޖަލުގައި ޢަާވއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ލިބިގެންވާކަމަށް ގަ ޕްރިޒަންއަށް

ކަމަށާއި، އެޔުނިޓަށް ދިއުމަށްފަުހ  ކުރާއަށް ބަދަލު'ގަޅިފަޅި'() 0ޔުނިޓް ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން އެމީހަކު ޖަލުގެ  އްކުށެ

ނޫނީ ނުވާ ކަމެއްކަމަށް ޤައިދީންގެ  އަދި ވަރަށް މަދުން ،ށް ދިއުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫއެމީހަކު އަނބުރާ އެހެން ޔުނިަޓކަ

 ކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ފަރާތުންނާއި ޕްރޮސިކިއުޝަން ސެ

 

ގެ ނަލް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދަނީ މާލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންޓަރ

އްގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ދުވަހެ  9 ޓަކައިބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހެޑް އޮފީހުގައި ކަމަށްވާތީ، މި އޯޑިޓަށް

 01ގާތާ ގިނަވެގެްނ މަލު ިހންޢަކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހެޑްއޮފީހަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި، ުތހުމަތު ކުރެވޭ ކުށުގެ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ކަމަށް  ވާނެއެމައްސަލަ ނިންމަން، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑިސިޕްލިނަރީ އަޑުއެހުން ބާއްވައި

ތެރޭގައި، ޑިސިޕްލިނަރީ  އަހަރު ދުވަހުގެ 0އި  ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމަށްފަހު ވޭތުވެ ދިޔަ ގަޤާނޫނު

ތަކުން މައުލޫމާުތ މެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް، ޖަލުމައްސަލައެއްގައި ގޮތެއް ނިންމައި، އެަފދަ ލިއު ބޯޑަށް ފޮނުވި އެއްވެސް

ސަލަތައް ކުރިއަށް ނުދާ ސަަބބު ސާފުކުރުމަށާއި، ކޮމިޓީ އެކުލެވިެގންވާ ގޮތް ސާފުކުރުމަްށ ބޯޑަށް ހުަށހެޅޭ މައް ، ދީފައި ވާތީ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 177  
 

 އެއްބާރުލުން ފުރިހަަމއަށް ލިބިފަިއ ނުވާކަން  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތުގަިއ 

 މެވެ.ކުރަފާހަގަ ކޮމިޝަނުން

 

ޖަލުގެ  ނުލައިޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންުދމީހަކު ކުރި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބެލުމަކާނިޓްގައި ޖަލުގެ އަންހެނުން ތިބޭ ޔު މާފުށި

މީހެއްެގ އަކަށް ބަދަލުކުރާ ކަމަށާއި، އެމަށްޓަކަިއ ކަމަށްބުނެ، އެމީހަކު ވަގުތުްނ އެކަހެރި ގޮޅިހިފެހެއްޓު މަޞްލަޙަތު

މަސްދުވަސް  9ކަހެރިކޮށް ގޮޅިއަކަށް ލައިފިނަމަ ގިނަފަހަރު އެ އެތަނުަގއި ބަހައްޓާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ނިމެންދެން،

ޔުނިްޓަތކުގައި އަދަބެއްގެ ގޮތުން  އަންހެނުން ބަންދުކުރާއަދި  ކަމުެގ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.ބަހަްއޓާވަންދެން އެގޮތަށް 

ަބހައްޓާކަމުގެ މައުލޫމާުތ  އަނބުރާ ނުދީއެތަކެތި ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން  ،އިއުނގުޅާ ބުރުހާއި ބޭސް އަތުލަ ދަތް

 ގައިދީންގެ ފަރާތުން ލިބިފައި ވެެއވެ. 

 ހުށަހެޅުން 

ޖަލުތަކުގައި ދޭ އަދަބެއްގެ ގޮތުން މީހުން އެކަހެރިކޮށް ބަންުދކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަކީ މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ  .0

ލާ ރޫލްސްއާއި ކޮންވެންޝަން ައދި މިއީ މަންޑޭ، ކަމެއްކަން ކޮމިޝަނުން ބެލި ެބލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއި

އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އެހެން މީހުންނާ ގުޅުން  އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އާ މުޅިން ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ، 

މިރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް  ،ކެނޑޭގޮތަށް އެކަހެރިކޮށް މީހަކު ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓައިެގން ުނވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ން ލިޔުމަކުން ހުރިހާ ޖަލުތަކަށް އެކަ ދުވަހުގެތެރޭގައި  1ޙިއްޞާކުރާތާ  އާއި ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

 އެންގުމަށްފަހު އެކަށް ކަށަވަރުކުުރން.

ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ އަދަބެއް ދޭނަމަ، އެކަން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހަކާއި މެދު  .9

އަދަބު ނުދިނުމަްށ ނިންމާ، މިރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަިތން މެނުވީ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  0ގިނަވެގެން ސަރވިސް އަށާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހިއްސާކުރާ 

ޅޭ އުސޫލެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑެއް އެކުލަވާލުމާއި އެކު، ކަނޑައެ ޢަމަލުކުރާނެ  ފިޔަވަޅު އެޅުމުގާ 

 އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 178  
 

 ހިފެހެއްޓުމާއި މައިތިރި ކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް  1.01

 މާލެ ޖަލު 1.01.0

އަދި އެހެނިހެްނ  ،އިދީން ހިެފހެއްޓުާމއި މައިތިރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާރުތަކަކީ އަތުބިޑިއާއި މުގުރު ަކމަށާއިމި ޖަލުގެ ޤަ

އުލޫމާތު ޖަލުގެ މުވަްއޒަފުންގެ ފަރާތުން ިލބިފައިވެއެވެ. ޕެޕަރ ސްޕްރޭ އަކީ ސާމާނު އީ.އެސް.ޖީ ގައި ހުންަނކަމުގެ މަ

މުގުރަށްވުރެ މީހާއަށް ލިބޭ އަނިޔާ ކުޑަ އެއްޗަކަށް ވުމުން އެއީ ޖަލުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މުހިއްުމ އެއްޗެއް ކަމަށް ޖަލުގެ 

ފައެވެ. އަދި މިޖަލުެގ ަބއެއް ޑިއުޓީ އޮފިސަރުން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ އޮފިސަުރންގެ ފަރާތުން ަވނީ މަޢުލޫމާުތ ލިބި

ޤައިދީންނަށް އަނިޔާވާގޮތަށް ގަިއގައި އަތްލާ، ތަޅާ ހަދާކަމަށް ބަްނދުމީހުންނާއި ޤައިދީންގެ ފަރާުތްނ ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާުތ 

 ލިބިފައިވެއެވެ. 

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  މާލެ 1.01.9

އިތިރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާރުތަކަކީ އަތުބިޑިއާއި މުގުރާއި ޕެޕަރ ސްޕްރޭ އިދީން ހިފެހެއްޓުމާއި މަމި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ޤަ

 ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ިލބިފައި ވެއެވެ. 

 އަހުލުވެރި މަރުކަޒު ތިލަފުށި 1.01.0

ކަމަށާއި އިދީން ހިފެހެއްޓުމާއި މައިތިރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ބާރުތަކަކީ އަތުިބޑިއާއި މުގުރު މި މަރުކަޒުގައި ޤަ

 މުވައްޒަފުްނގެ  ނަމަވެސް މި ޖަލުގައި  ިމބާރުަތއް ބޭނުންކުރަްނ ޖެހޭ ފަަދ އެއްވެސް ޙާލަތެއް ނާންނަކަމަްށ ކޮމިޝަނަށް

 މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

 ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.01.1

ކުރާ ބާރުތަކަކީ އަތުިބޑިއާއި މުގުރާއި ޕެޕަރ ހިފެހެއްޓުމާއި މައިތިރިކުރުަމށް ބޭނުން ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުމީުހން 9މި 

ވެއެވެ. އަދި ބަެއއް ފަހަރު ފުލުހުން އަނިޔާކުރާކަމަށާއި، ސްޓޭޝަންގަިއ ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ސްޕްރޭ ކަމަށް

ބަްނދުކޮށްފައިިތިބ މަސައްކަތްކުރާ އެސް.އޯ ފުލުހުން ހިތްހަމަނުޖެޭހ ގޮތަކަށް ބަންުދމީހުން އެއްޗެއް ބުނެިފނަމަ އެީމހުން 

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި  އަނިޔާކުރާކަމަށްގޮޅީގެ ތެރެއަށް އެސް.އޯ ފުލުހުން ވަދެ، އެމީހުންގެ ގައިގައި ބޫޓުން ތަޅާ 

ބަންދުކޮށްފައި ތިބިމީހުން މަުއޫލމާތު ދީފައިވެއެވެ.  އަދި މިަތނުގައި ފުލުހުން ބަންދުމީހުންގަަޔށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާ 

 ރޮސްބިޑި އަޅުވާކަމަށް ބައެއް ބަންދުމީުހންގެ ފަރާުތން މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިވެއެވެ.ކަމަށާއި އަދި ކް



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 179  
 

 

 މާލެ ޖަލުހުޅު 1.01.1

މި ޖަލުގެ ގައިދީން ހިފެހެއްޓުމާއި މައިތިރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާރުތަކަކީ އަތުބިޑިއާއި މުގުރު ކަމަށް މުވައްޒަފުންގެ 

 ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިިބފައި ވެއެވެ. 

 

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  ދޫނިދޫ 1.01.0

ހިފެހެއްޓުމާިއ މައިތިރިކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ ބާރުތަކަީކ އަތުިބޑިއާއި މުގުރާއި ޕެޕަރ  މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުމީުހން

ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މީހުން މައިތިރިކުރުމަށް ބާރުގެ ބޭނުން ނުކުރާކަމަށް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުންނާިއ  މިސްޕްރޭ ކަމަށާއި، 

އަނިޔާކުރާކަމަްށ ފުލުހުން  ހައްޔަރުކުރާ ވަގުތުދުމީހުންެގ ފަރާތުން މަުއޫލމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މީހުން ބަން

މި ކޮމިޝަނުން  މީހަކުބަންދުމީހުން މައުލޫާމތު ދީފަިއ ވެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ފުލުުހންގެފަރާތުން އަނިޔާ ލިބިފައިާވ 

 ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ. ބަންދުޮކށްފައި ުހރި މިތަނުގައި ޒިޔާރަތްކުރި ވަގުތު ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް

  

 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.01.1

 

ގެ މި ޖަލުގެ ގައިދީން ހިފެހެއްޓުމާއި މައިތިރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާރުތަކަކީ އަތުބިޑިއާއި މުގުރު ކަމަށް މުވައްޒަފުން

ިއ ޭބނުމުގައި މީހުން ގައިގަައއި.އޯ އޮފިސަރުން ތަހުޤީޤުގެ ނުގައި ވެެއވެ. އަދި މި ސްޓޭޝަފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބިފައި

އަޅުވާކަމަށާއި، ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާއިރު މޫނުގެ އިތުރުން ބޮކްސާ އެތެރެއަށް ވެސް ޕެޕަރ  ތަޅާ އަނިޔާ ކޮށް، ކްރޮސް ބިޑި

 ސްޕްރޭ ޖަހާކަމަށް ބަންދުމީހުންެގ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެެއވެ.

ނަމްބަރު ގޮޅީގައި އޮތް ބަންދު މީހަކަށް ފުލުހުްނ  1ނަށް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހު މިސްޓޭޝަނުގެ މި ސްޓޭޝަ

ރިކަމަށް މިމީާހ އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމާއި، މީނާ ރޭގަނޑު ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރެގެން ެގންދިޔަގޮތަށް ފަތިސް ވަންެދން އަނިޔާކު

އަޅުވާފައި ހުރިކަމުގެ ނިޝާންތައް އޭނާެގ އަނިޔާކުރުމަށްފަހު ކްރޮސް ބިޑި އެވެ.  އަދި އިވެ މައުލޫމާތު ީދފަކަމިޝަނަށް 

ފައިގައި ފެންނަންހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިެބުލމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ދެއަތާއި ވާތު 

ގެ ަކނައަތުގައި އަުޅވާފައިހުރި ބިޑި ޖެހިފައިވާ ކަަމށާއި،  އޭނާުއނަދގޫވާކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮށްފައިވާތަދުވާތީ އޭނާއަްށ ނިދަން 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 180  
 

 1ހިސާބުން ހަންގޮސް ފާރުވެފައި ހުރިކަން ކަމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާ ޑޮކްޓަަރށް ދެއްކުމަށް އެދޭތާ 

ޖަލުގައިތިބި ބައެްއ  ދުވަސް ވެފައި ވީއިރުވެސް ފުލުހުން އޭނާ ޑޮކްޓަރާ ހަމަައށް ެގންގޮސްފައި ނުވާކަމުގެ މައުލޫމާުތ އެ

އެހެންމީހުންގެފަރާުތން ވެސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި ވާއިރު އޭނާއަށް އަނިޔާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ރައްދުވަނީ އޭނާ 

 ފުލުހަކަށެވެ.  1ބުނިގޮތުގައި  ތަހުގީގުކުރަން ވަްނ 

 

 ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.01.3

ބޭނުންކުރާ ބާރުތަކަކީ އަތުބިޑިއާއި މުގުރާއި ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ކަމަށް  މި ތަނުގައި، ގައިދީން ހިފެހެއްުޓމާއި މައިތިރިކުރުމަށް

ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ލިބިަފއި ވެއެވެ. އަދި ލ. ގަްނ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެ ފުލުހަުކ 

ފަރާތުން ކޮމިަޝނަްށ  އާއްމުގޮތެއްގައި ބަންދުމީުހންގެ ގައިގާ ތަޅާ، އަނިޔާކުރާކަމުގެ މައުލޫމާތު އެކި ަބންދުމީހުންގެ 

 ލިބިފައި ވެއެވެ.

 އައްސޭރި ޖަލު  1.01.2

ހިފަހައްޓާ މިތަނުގައި ތިބެނީ އަޙްލާގީ ގޮުތން ރަނގަޅު އަދި ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ދަށް ޤައިދީންކަމާއި، މިޖަުލގައި ޤައިދީން 

މުގުރު ހުންނަކަމަށް  އަދި މައިތިރިކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް، ހިފަހައްޓާ މައިތިރި ކުރަން ބޭނުން ކުރާނެ ބިޑި

މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މާފުށީ ޖަަލްށ އަޚްލާޤީ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެެވ. މިޖަލުގައި އެއްވެސް ޤައިދީއެއްގެ 

ޤައިދީްނ  ގޮަތށް ހަމަޖެހިފައިވާތީފޮނުވާލާ ދިކުދި ކަންކަމުގައިވެސް މާފުށީ ޖަލަށްފޮނުވާލާނެކަން އަންގާފައިވާކަމަާށއި، ކު

 ލަތްތައް ދިމާވަމުން ނުދާކަމުގައި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެެވ. ހިފަހައްޓާ މައިތިރި ކުރަންޖެހޭ ޙާ

 މާފުށީ ޖަލު  1.01.01

މުުގރު ކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫާމުތ ދީފައިވާއިރު، ަބންދު  އާއި ބިޑި ޓާ ަމތިރިކުރުމަށް ބޭުނން ކުރަނީހިފަހައް މިޖަލުގައި

ހިފަހައްަޓންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އޮފިސަރުން  ވެގެންންތެރިހުރި މީހަކު ނުވަތަ ޤައިދީއަކު އަމުރަން ނުކިޔަމަކޮށްފައި 

 އެމަޖަންސީ ސަޕޯޓްހިފަހައްޓާ ބިޑި އަޅުވާކަމަށް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި މިޖަލުގައި އެމީހަކު 

ވާކަމަށާއި އެއްވެސް ޤައިދީއެއް ނުވަތަ ބަންދުގައި ހުްނަނ މީހެއްގެ ފަރާތުން ގްރޫޕް )އީ.އެސް.ޖީ( ހަރަކާތްތެރި

މުވައްޒަފުން  ކަމަށް އީ.އެސް.ޖީ އޮފިސަރުންހަރަކާތްތެރިވަނީ ލަތްތަކުގައި ދަކަންދައްކައި ހިފަހައްޓަންޖެޭހ ހާގަ

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 181  
 

 

 މައުލޫމާތު ލިބުމާއި ޝަކުވާ ހުަށހެޅުން 1.00

 މާލެ ޖަލު 1.00.0

މައުލޫމާތު އެމީހުންނަްށ ބައެއް މާލެ ޖަލުގައި ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް އަންގަންޖެހޭ އެންުގންތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ 

ކަރުދާހާއި ގަލަން  އާއްމުގޮތެއްގައި ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފޯުމތަކާއި

ދި ބައެއް ފަހަރު ބައެއް ޔުނިޓްތަކުގައި ފޯމު ފުރުމަށް ޑިއުޓީ އޮފިސަރުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭކަމުެގ އަވެސް ލިބޭކަމާއި، 

ްނ ދީންނާއި ބަނދުމީހުޤައިދީންގެ ފަާރތުން ލިިބފައިވެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް އުސޫލުތަކުގައިވާގޮތުން ަޤއި ވެސްމައުލޫމާތު

 ކަމާިއ،ޝަކުވާ އުފުލުމަށް ޖެހިލުންވާ އޮތުމުންށް މުގެ ބާރު ޖަލު އޮފިސަރުންނަކުރުކިޔައި ޗެކު ފޮނުވާ ހުރިހައި ލިޔެކިޔުމެއް

މައުލޫމާުތ ކޮމިޝަނަށް  އި ބަނދުމީހުން ޖެހިުލންވާކަމަށް އާއިލާއަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ޤައިދީންނާ  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި

ން ސިޓީ ފަދަތަކެތި ފޮނުވޭެނ އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ބަންދުކޮށްަފއި ތިބޭ މީހުނަށް ޕޯސްޓްގެ ޒަރީޢާއި

 ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން ކޮމިޝަަނށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  މާލެ 1.00.9

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުމީހުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެދުމުން ކަރުދާހާއި ގަލަމެއް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް އެތަނުގެ 

 ކަށްވާތީ ރާ ަތނަމީހުްނ ބަންދުކުގަޑިއިރަށް  91އަކީ  ފަރާތުން މަުޢލޫާމތު ލިބިފައިވެއެވެ. ާމލެ ކަސްޓޯޑިއަލްމުވައްޒަފުންގެ 

 ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނޯންނަކަމަށް ކޮމިޝަަނށް ޚާއްޞަ މީހުން ޝަކުވާ ުހށަހަޅާެނ  ބަންދު

 އަހުލުވެރި މަރުކަޒު ތިލަފުށި 1.00.0

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޤައިދީންަނށް ޝަކުވާ ފޯމް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށާއި ޤައިދީން ހުށަހަާޅ  މި މަރުކަޒުގައި

ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން މިމަރުކަޒާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކާބެހޭގޮުތން ކުރާ ޝަކުވާގެ ޖަވާބު އަވަސް 

މައި އޮފީހުން ޖަވާބެއް ހޯދަންެޖހޭ ކަންތައްތަކުގައި މައި މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ޤައިދީންނަްށ ލިބޭ ކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް 

 އޮފީހަށް ފޮނުވުމުން ޖަާވބު ލިބޭެލއް ލަސްވާކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

އެއީ ޝަކުވާ  މު ހުށަހަޅަން ބިރުގަންނަކަމަށާއިމި މަރުކަޒުގެ ބައެއް ޤައިދީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި، ޝަކުވާ ފޯ

ގިނަ ކުރާނަމަ ޖަލު ބަދަލުކުަރންޖެހިދާނެކަމަށް ބުނެ ބިރުދައްާކތީކަމަށާއި، ކަމަކާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހުަށހަޅާ ފޯުމ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 182  
 

ހަވާލުކުރަންޖެހެނީ ޝަކުވާ ކުރަންޖެހުނު އޮފިސަރުގެ އަތަށްކަމަށްވުމުން އެލިޔުން އެ އޮފިސަރުން ކިޔުމަށްފަހު ޒާތީވެ 

 މުގެ ބިރުއޮތުމުްނކަމަށް ޤައިދީން މަޢުލޫމާތުދީފައިެވއެވެ. ތަނުން ފޮނުވާލު

 ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.00.1

އެއްޗެއް ފޯރުކޮށް  ބަންދުޮކށްފައި ތިބޭ މީހުްނނަށް ޝަުކވާ ހުށަހެޅުމަށް ބޭުނންވާ އެއްވެސް ސްޓޭޝަންގައި 9މި 

ނަމަ އެވާހަކައެއް އަނގަބަހުން ޑިއުޓީ އޮފިސަރު ގާތުގައި ބުނުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޝަކުވާއެއް އޮތް ނުދޭކަމަށް

އެެހން ގޮތެއް ނޯްނނަ ކަމާއި އެވާަހކައެއް އަޑުއެހުމަށްފަހު ޝަކުވާކުރަން ދިމާވީ މައްސަލަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ފިޔަވައި 

މިކަން ލިޔެކިޔުމުން ރާތުން ލިބިފައިެވއެވެ. މުގެ މައުލޫމާތު ބަންދުމީހުންގެ ފަހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާކަ

 ފެންނަން ނެއްކަން ކޮމިަޝނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 މާލެ ޖަލުހުޅު 1.00.1

ފައިވާކަމާއި، ދީުއލޫމާތު ޝަކުާވ ހުށަހެޅުމާއި ބެހޭޮގތުން މަޢުޖަލުގައި ބަންދުކޮްށފައިތިބޭ ޤައިދީން )ދިވެހިްނ(ނަްށ މި 

ޖަާވބު ެއމީހުންނަށް ިލބިފައިވާކަްނ  ތަކުގެޝަކުވާއެީމހުންގެ  ދީފައިވާކަމާއި، 'ފޯމުކުވާ 'ޝަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 

ބި ގައި ބަންދުކޮށްފައިތިމާލެ ޖަލުެބލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހުޅުބެލި ތައް ފައިލްޤައިދީންގެ 

ަމށްވާތީއާިއ ިދވެހި ބަހުން ކަ ހުންަނނީ ފޯމްތައް ަގއި ހުންނަތަނުމި ލިބޭކަމާއި، ޝަކުވާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުބިދޭސީންނަށް 

 އިވެއެވެ. ަބންދުމީހުން ފާހަަގކޮށްފަ ޝަކުވާ ކުރެވޭނޭ ޮގތެއް ނެތްކަންއެމީހުނަށް ދިވެހި ބަުހން ލިޔެކިޔަން ނޭންގޭތީ 

 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  1.00.0

ތު ފޯރުކޮށްދެނީ އަނަގބަހުންކަމާއި ބައެއް ކަންތައްތަާކބެޭހ މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުކޮްށފައި ތިބިމީުހންނަށް މަުއލޫމާ

މުން ަޝކުވާ ހުށަހެޅޭ ނިޒާމެްއ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެނީ އެކަމެއް ދިމާވުމުންކަމަށާއި، މިަތނުގައި ަބންދުކުރާމީހުންނަށް ލިޔު

 އިމުވެފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެިވފައިވެއެވެ.ޤާ

 

 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.00.1

މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކުރާ މީހުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެދުމުން ކަރުދާހާއި ގަލަމެއް ދޭކަމަށާއި، މައްސަލަ 

ސިީޓ  އޮފިސަރާ ހަވާލުކުރަންޖެހެނީ ބަްނދު ނުކޮށްކަމަށާއި އެ ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެއް ނުދޭކަމާއި ސިޓީ ލިޔެފައި ޑިއުޓީ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 183  
 

ދުމީހުްނނަށް ނާންގާކަން ޮކމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ފާހަަގކުރެފިވައިވެއެވެ. ބައެއް ލިބެންވާ ފަރާތަށް ރައްދުވާކަން ބަން

 ހަފުތާ ނަގާކަމަށް މައުލޫމާތު ިލބިފައިވެއެވެ. 9ފަހަރު ސިޓީގެ ޖަވާބު ލިބުމަށް 

 

 ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.00.3

ލޫމާުތ ދެނީ އަނގަބަހުންކަްނ މި ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކޮްށފައިތިބޭ މީހުންަނށް ތަނުެގ ގަވާއިދުތަކާބެހޭ މައު

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިތަނުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މީހަކަށް ކަސްޓޯޑިއަލްއިން ބޭރަށް ޝަކުވާއެއް ފޮނުވޭނޭ 

 ނިޒާމެއް ގައިމުވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 އައްސޭރި ޖަލު  1.00.2

ނުގައި ގަވާއިުދތަކާއި އުސޫލުތަކާ ޤައިދީންނަށް ފެންނަގޮތަށް ހަރުކޮށްފަިއ މި ޖަލުގައި ނޯޓިސް ބޯޑެއް ހުންނަކަމާއި، އެތަ

ހުންނަކަމާއި އަދި ގަވާއިދަށް ުނވަތަ އުސޫލަކަށް ބަދަލެއް އައިްސފިނަމަ އެކަމެއް އެނގޭގޮތަްށ ޯނޓިސްބޯޑުގައި ހަރުކޮށްފައި 

ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްަފއިތިބޭ މީހުން ޝަުކާވ ހުންނަކަން ކޮމިޝަުނން ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި

ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޙާލަތްަތކުގައި ފޯމެއް ހުށަހަޅައިގެން ޝަކުވާ ކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމުވެފައިވާކަން 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 މާފުށީ ޖަލު 1.00.01

މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްވެސް ޖަލުގައި "ޖަލުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން ޝަކުާވ ހުށަހަޅާ ފޯމް"  މި

ފޯްމ ޔުނިޓް އޮފީސްތަކުން  މިކޮށްދެވިފައިވާނެކަމާއި، އެމީހަކު ބޭނުްނ ޝަކުވާއެްއ ހުށަހެޅުމުގެ މަގު ތަނަވަސް 

  މިފޯމް ފޯރުކޮްށދެނޭކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާުތ ދީފައިވެއެވެ. ންނާނެކަމާއި، ޤައިދީއަކު މިފޯމަށް އެދުމުންލިބެންހު 

 

ކޮށް ލިޭބ ޖެހުމާ ހަމައަށް ފޯމް ދޫކުރާނެކަމަށާއި، ފޯމް މެދުވެރި 0ކުން ފެށިގެން  9ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދުވާލު 

ފޯމްތައް އެ ޝަކުވާ  ޝަކުވާ އިދާރީ ސެކްޝަނަށްކަމާއި، މިއަށްފަހު އިދާރީ ސެކްޝަނުން މި ޝަކުވާތައް ގެންދާނީ

ދުވަސް ކަމަށް މުވައްޒަފުން  1ބު ދިނުމަށް އުސޫލުން ދެވިފައިވާ ވަގުތަކީ ރައްދުވާ ސެކްޝަނަކަށް ފޮނުވާނެކަމަށާއި، ޖަވާ

ބެއް އެމް.ސީ.އެސްއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް، ަޖލުގެ އާބާދީގެ ބޮުޑބައެއް ވަނީ ޝަކުވާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޖަވާ 

 ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. ޤައިީދން ނުލިބޭކަމަށް



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 184  
 

ސަރަކާބެހޭގޮތުން މައްސަލައެއް ހުށައެޅުމަށް ފޯމު ފުރާފައި ޙަވާލުކުރަންޖެހެނީ އޮފިސަރުންނާއެވެ. ޤައިދީއަކު ޖަލު އޮފި

ޚާއްސަކޮްށ އަންހެނުން ބަންދުކުާރ ފޯމު ވީދާލާ ކަމުެގ މައުލޫމާތާއި، އަދި  ބައެއް އޮފިސަރުން ޤައިދީންގެ ކުރިމަތީގައި

ިގނަފަހަަރށް ފޯމުތައް ހުށައެޅޭގޮްތ  ފައިވާކަމާއި،ކުވާ ތަކުރާރުކޮށް ލިބިޝަ ަޢމަލު ކުރާކަމުގެ މިގޮތަށް ޗާޖު،-ޔުނިޓްގެ އިން 

އަދި ޤައިދީންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ތަކްލީުފ  ޤައިދީން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވެއެވެ.ނުވާކަމުގެ މައުލޫމާތު 

އަމިއްލަ ކަންތަްއތަކުގައި މަދަނީ ކޯޓަށާއި އަިދ އުފުލަން ޖެހޭކަން ާފހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ. ބައެއް ޤައިދީން އެީމހުންގެ 

ދަޢުލަތުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވާ މައްސަލަ ފޯމުތައް އެ މުއައްސަސާތަކަށް ރައްދުނުވާކަމުގެ ޝަކުވާ 

އިވެއެވެ. މީގެ ލައިގެން ޖަވާބު ނުލިބޭކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ އަދަދަކަށް ލިބިފަ ބިފައިވެއެވެ. އަދި ޝަކުވާ ފޯމްލިކޮމިޝަނަށް 

 ްނ އެމީހެއްގެ އެކައުންޓުއެކަމަށް ޚަރަދުވާ ފައިސާ އިތުރުން،ޝަކުވާއާއި ސިޓީ ޮފނުވާނަމަ އެތަކެތި ފޮނުވައިދެީނ 

 ދީަފއިވެއެވެ.މައުލޫމާތު  އުނިކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ޤައިދީން ކޮމިޝަނަށް

ށް ވެފައި، ޝަކުވާ ފޯމު ދޫކޮކަމަށް އަށް  01:11ން  13:11ވަޒީފާގައި ތިބި ޤައިދީން މަސައްކަތަށް ނެރޭ ގަޑިއަކީ 

ހުށައެޅުމުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޤައިދީންނަށް ޝަކުވާ  ތީ،ވާކަމަށް އަށް  00:01ން  12:11ބަލައިގަންނަ ގަޑިއަކީ 

 ފުރުސަތު ނުލިބޭކަމަށް ޤައިދީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ސަރަޙައްދުގައި އުޅޭ  ނުވަތަ އުސޫލެއް ޤައިދީން އް، ޤަވާއިދެއްޤާނޫނެ ހެނުން ބަންދުކުރާ ޔުނިޓުަގއި، އެއްވެސްއަން

ޓީވީ ނުވަތަ ރޭޑިއޯ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ބައެއް ޤައިދީންނަށް ލިބިދެޭވ  ވިޔަފާރި އުސޫލުން  ބަހައްޓާފައި ނުުހންނަ ކަމަށާއި،

 ފަިއވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީޤައިދީން އެ ޔުނިޓުގެ ބައެއް ކަމަށް 

 ން: ހުށަހެޅު 

މީހުން ހުަށަހޅަން ބޭނުންވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، އެނިޒާމަށް ޤައިދީންނާއި ބަންދު .0

ގާއިމުކޮށް ޤާއިދީންނާއި ބަންދުމީުހން އަޙުލުވެރިކުރުވާ، ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ގަވާއިދުން ބެލޭނޭ ނިޒާމެއް 

ޭދެނ އުސޫލެއް މީހުން ބަންދުކުރާ ހުރިހާ  ޤާއިދީން ލިޔުމުން ހުަށހަޅާ ަޝކުވާތަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު

ޖަލެއްގައި އެއް އުސޫލަކުން އަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާ  އުސޫލާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މިރިޕޯޓް 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލާ  0ހިއްސާކުރާތާ ގިނަވެގެން 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 185  
 

 ޖަލުން ބޭރު ގުޅުންތައް  1.09

 ފޯނު ކޯލް 1.09.0

ިހނދު އެމީހަކު ޖަލަށް ގެނެުވނުކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން އާއިލާއަްށ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު މީހަކު ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ 

ގެ ނަން ނޯުޓ މީހެއް 1އެދޭފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ފޯން ކޯލް ކުރުމަށް  ގައިދެވޭކަމާއި، އަދި އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ގޮތު

ިލޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުުމން  ލުގެ ޤައިދީންގެ ފަރާުތްނ ލިބުނު މަުޢލޫމާތުްނނާއިދެވޭކަމަށް ޖަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ށް އުނިނުކުރާކަމަމިހާރު ލާޤީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކާއި ފޯން ކޯލް ފަދަ އަސާސީ ކަންތައްތައް ޚްއަ

 ފަދަ ހައި ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓްތަކުގައި ިތބޭ  1، 0ޔުނިްޓ   މާފުށީ ޖަލުގެސް، މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދިްނނަަމވެ

 ކަމުގެ ޝަކުވާ ޯފން ކޯލް ަކނޑާލާފައިވާ މަްއސަލަތަކުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އަޚްލާގީ ނަްށ،ޤައިދީން

  ކޮމިޝަނަށްލިބފައިވެއެވެ.

ދޭފޯމް" މެދުވެރިކޮށް ޤައިދީއަކު ގުޅުމަށް ބޭނުންާވ ޖަލުގައި " ފޯންކޯލްދޭ ނަްނަބރުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެ

ގުޅޭނީ މިގޮތުްނ  ކަމާއި، ކޮންމެ ަބންދުީމހަކަށްނަންބަރުތައް އަުލން ބަދަލުޮކށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ

 1 ގިނަވެެގން ދޭނީއެއްފަހަރާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ބޭން ،ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ހުންނަ ނަންބަރުތަކަށް އެކަނި ކަމަށާއި

 ފައިވެއެވެ. ށް ޖަލުގެ މުވައްޒަުފން މަޢުލޫމާތު ދީނަންބަރުކަމަ

މިނިޓްގެ ކޯލެއްކަމާއި، ފޯން ކޯލް ދޭއިރު ފުރަތަމަ މުޢާމަލާތް ކުރާނީ ޖަލުގެ  1ދުވަހަކުން  01ފޯން ކޯލް ދެވޭނީ ކޮންމެ 

މަށްފަހު އެއީ، ކާކު ކަމާއި، އެފަރާތާ އޮތް ގުޅުމަީކ އޮފިސަރެއްކަމާއި، މިގޮތުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނަްނބަރަށް ގުޅު

ފޯނު  އިޤައިދީއާ ރާުތގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ޗެކްކުރުމަށްފަހުއެފަ، ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި އޮތް ގުޅުންތޯއާއި

ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ޓް ގުނަންފެށޭީނ މިހިސާބުންކަމަށް މުވައްޒަފުންގެ މިނި 1ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމާއި، އަދި ފޯންކޯލްގެ 

ގުޅުމަކީ  ނަންބަރަށްވެސް ހުރިހާމިނިޓް ގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  1 ލިބިފައިވެއެވެ. ޤައިދީއަކު ބޭނުްނވެއްޖެ ނަމަ

 ދުވަސް ފިަޔވައި ކޮންމެ ދުވަހަކުހުކުރު  އޮތް ފުރުސަތެއްކަމަށްވެސް ުމވައްޒަފުން މަޢުލޫމާުތ ދީފައިެވއެވެ. 

ޖަލުގެ މުވަޒަފުން  ފޯނު ކޯލްގެ ފުރުސަތު ދެވޭ ކަމަށް އި ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުްނނަށް ވަގުތުތަކުގަ ކަނޑައެޅިފައިވާ

ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުން އާއިލީ ޯފނު ކޯލް ޤަވާއިުދން ޤައިދީންނަްށ ދެމުްނ ނަމަވެސް  ފައިވެެއވެ.ދީކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު 

ހާއާއިމެދު ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތާއި، ސިއްޙީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުންނާިއ ކަމާއި، ފޯނު ކޯލުގެ ވަގުުތގައި ބަންދުމީނުދާ

ގެ ޝަކުވާ ޤައިދީންނާއި ކޯލް ކަނޑާލާ ކަމު  ވާހަކައެއް ދައްކާނަމަ ވަގުތުން އި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސްއަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅާ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 186  
 

އިވެސް އެކި ޖަލުތަކުގައި ތަފާތުކުރުންތަްއ ށްފައިވެއެވެ. އަދި ފޯނުކޯލް ދިނުމުގަކޮފަރާތުން ކޮމިޝަާނ ޙިއްސާ އާއިލާތަކުގެ

މިނިޓުގެ އެއް ކޯްލ  01އަނެއްބައި ޖަލުތަކުގަިއ  ދޭއިރު،ދެ ޯފން ކޯްލ މިނިޓުގެ  1ހުރިކަމާއި، ބައެއް ޖަލުތަކުގައި މަހަކު 

 މަހަކު އެއް ފަހަރު ދޭކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ގައި ހުންނަ ޤައިދީއަށް އެަކން އަންގަން ބޭނުންާވ ޙާލަތުަގއި، އާއިލާގެ ފަރާތުްނ އެމަޖެންސީ ކަމެއް ދިމާވެގެން ޖަލު

ނޯްނނަކަމާއި، އެގޮތަށް ގުޅަން އެމަޖެންސީ ނަްމބަރެއް ނުވަތަ ވަގުުތްނ  ހަމަޖެހިފައި ޤައިދީއަށް އެކަން އެންގޭނެ އުޫސލެއް

 ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫާމުތދީފައެވެ. ގެ ާއއިލާތަކުންހިފައި ނޯންަނކަމަށް ޤައިދީންނާއި ޤައިދީންގުޅޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެ

 އެކަހެރި ބައްދަލުވުން   1.09.9

ޖަލު ަކނޑައެޅިފައި ވާއިރު މީގެ ތެރެއިން  1މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރަމުންދާ ޤައިދީން ަބންުދކޮށްފައިތިބޭ 

ޖަލާއި އައްސޭރި ޖަލެވެ. އެކަހެރި ބައްދަލުވުްނ ޖަލުގައެވެ. މިއީ މާފުށި  9ޤައިދީންނަށް އެކަހެރި ބައްދަލުުވން ދެނީ 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި މިގެ ތެރެއިން ބައެއް ޖަލުތަކުގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ އިމާރާތް ހެދިފަިއ 

ސަބަބުން އެކަމަްށ  ވީނަމަވެސް ތަފާތު ސަބަބުތަކާުހރެ އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދިނުމުގައި މުއައްސަސާގެ ހުއްދަ ނުލިބުމުގެ

ހެދިފައި ހުރި އިމާރާތް މިހާުރ އެހެން ކަންކަމަްށ ބޭުނން ުކރަމުން ދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ެއޖަލުތަކުގެ އިސް ވެރިްނ 

ކޮމިޝަނާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުން މާެލ ޖަލަްށ ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހު ޖަލުގެ އިސް ވެިރން ދެއްވި މައުލޫމާުތން، 

ތެރޭގައި އެތަުނގައި އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަށް ކޮަޓރިތަކެއް ހަމަޖެހޭނެކަމަށާއި މަީތ ފްލޯރ އެއްގައި ހުރި  މަސްދުވަހުގެ 0

ގޮޅިތަކެއް އެވަގުތުވެސް އެކަމަށްޓަކައި މަރާމާތުކުރަމުން ދާކަމަްށ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެްނ ނަމަވެސް މި ރިޕޯޓު 

އުލޫމާތަކީ އެ ގޮޅިތައް އެކަހެރި ބައްދލުވުމަށް ބޭނުންުކރުމުގެ ބަދަލުގައި މީުހްނ ތައްޔާރުކުރަމުންދިޔަ އިރު ލިބިފައިވާ މަ

 ބަންދުކުރުމަށް ޭބނުންކުރަމުން ާދކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

 ކައިވެނި ކޮށްގެންއުޅޭ ގިނަ  ،މީގެ އިތުރުން މިހާރު ޤައިދީްނނަށް އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ޯފރުކޮށް ނުދޭ ޖަލުތަކުގައި

ޢަދަދެއްގެ ޤައިދީންތަކެއް ތިބިަކމާއި، އެޖަލުތަކުގައިވެސް އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ލިބޭނެ އިންިތޒާމެއް ހަމަޖެހޭނެކަމުގެ 

އިންތިޒާރުގައި ގިނަ ޤައިދީްނ ިތބިކަމަށް ފާހަަގ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެކަހެރި ބައްދަލުވުްނ ނުިލބުަމކީ ކައިވެނީގެ މަތިވެިރ 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މުހިއް ކަމަކަށް ވާއިރު މިބައްދަލުވުންތައް ނުިލބޭ ބަެއއް ޤައިދީންގެ އާއިލާތަްއ  ގުޅުން ރައްކާތެރިކޮށް

 ރޫޅިފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނާއި ޙިއްސާ ކޮށްފައިވެއެވެ. 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 187  
 

ޖަލުގައި ހޭދަކުރުން ޝަރުތެއްގެ  ދުވަސް 01އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދެވޭ ޤައިދީން ޖަލަށް ގެނެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 

އަހަރު ދުވަހު ޖަލެއްގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު ޖަލު ބަދަލުކުރާ ހާލަތުގައި  0ޤައިދީއަކު  ،ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން

 އަލުން އެމުއްދަތު ހަމަކުރުމަށް ާލޒިމް ކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ޤައިދީން ކޮށްފައިވެއެވެ. 

މަސް ދުވަސް  0ބަްނދު މީހުން، ކޯޓުން ރިމާންޑް ޖަލުގައި ބަންދު ކުރަން އަމުރު ކުރާތާ  އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދެވޭ

އަހަރު ދުވަހު އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ނުިލޭބ  0ވެފައިވުން ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގަިއ ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން ބަންދު މީހަކު 

އި އަލުން އެމުއްދަތު ހަމަކުރުމަށް ޖަލުތަކުން ލާޒިމްކުރާ ކަމުގެ އެހެން ޖަލެއްގައި ބެހެއްޓުމަށްފަުހ ޖަލު ބަދަލުކުރާ ހާލަތުގަ

 ޝަކުވާ ޤައިދީން ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އަހަުރ ނުފުރޭ ތުއްތު ކުއްޖަކު ގެނެޭވނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮްށފަިއ  10އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަށް ޤައިދީ ނުވަތަ ަބންދު މީހާގެ 

ތު ކުއްޖަކު ގެްނގުޅުމަށް އެކަށީގެންވާގޮތަށް ފަުރމާކުކޮށްފައި ހުރި ތަނެއް ވާއިރު އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދެވޭ ތަން، ތުއް

ނޫންކަމާއި، ކުޑަކުއްޖަކު ވަކިްނ ނިންދަވާފައި ބޭއްވޭނެ ިއންތިާޒމެއް ތަނުގައި ހަމަޖެިހފައި ނެްތކަމާއި، އެކުދިން ކުޅެްނ 

އަދި ބައްދަލުވުމަށް ެގނެވޭ ތުއްުތ ކުދިން ރޮއްވައިގެްނ، ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް ބައްދަލުވުމަށް ނުގެންދެވޭކަން ާފހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޗެކް ކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ެއތެރަށް ވެއްދުމުގެ ހުއްދަ  އިލައިގެން ހުންނަ ހުރިހާ ައންނަުއނެއް ) ނެޕީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ( ާބލުވަ

އިންނަްށ އެކަހެރި ބައްދަލުވުަމްށ ނުދޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ިލބިފައިެވއެވެ. މިފަދަ ކަންތައްތައް ދިާމވުމުން ކުޑަކުދިންގެ މަ

މިގޮތަށް ތަނުގެ އިންތިޒާމްތައް  91ދިއުން ދަތިވާކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ދަރިފުޅައި ނުލާ 

ގަޑިއިުރ  91އަހަރު ނުވާ ގާުތން ބުްއދޭ ތުއްތު ދަރިފުޅާއި ވަކިން މަންމައަކު  0ހަމަޖެހިފައި ހުރުމުން އުމުރުްނ 

ރުމަކީ މަންމައަށް ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާތީ އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް އާއިލާތަކުން ބޭނުންނުވާކަުމެގ ހޭދަކު

 ޝަކުވާ ގައިދީން ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ހުގަިއ ގައިދީން ނުވަތަ ބަންދު މީހުން އެކަހެރި ބައްދަލުކުރާ ގެއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިންނާއި، އަދި ބައްދަލުވުން ނިމުމަށްފަ

އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ިނންމާ އަނބުރާ ޔުނިަޓށް ، ޔުނިޓަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން ްސޓްރިޕް ސާރޗް ކުރުމަށްފަހުގައުވެސް

ދުވަސް ވަންދެން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ގޮޅިން ބޭރަށް ނުނިކުމެވޭގޮތަށް އެކަހެރި  1ގެންދާ އަންހެން ޤައިދީން 

ލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ިލބިފައިެވއެވެ. މިގޮތަށް މިކަން ކުރަީނ އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ގޮޅިއެއްގައި ބަންދުކުރާކަމުގެ މައު

ނިންމުމަށްފަހު ޔުނިޓަށް މަސްުތވާތަކެތި އެތެރެކޮށްފާނެތީ ކަމަާށއި، އެގޮތަށް ގެންނަ މަސްތުވާތަކެތި ޖަލުގެ އެހެން 

މަށްކަމަށް ޑިއުޓީގައި ތިބޭ ައންހެން އޮފިސަރުން ބުާނ ޤައިދީންނަށް ނުދީ އަމިއްލައަްށ ބޭނުންކޮްށ ހުސްކުރުމަށް ވަގުތު ދިނު

ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަަނށް ލިބިފައިވެއެވެ. ބައްަދލުވުން ތަކަށް ޖަލުގެ ޔުނިްޓތަކުން ނެރެޭވ ޤައިދީން އެތައްަފހަރަުކ 
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ކަމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމާއި، ސްޓްރިޕް ސަރޗް ކުރެވޭ އިރު ގައިދީންގެ ފަރާތުން މިގޮތަށް ަޖލަށް އެއްޗެއް އެތެރެކުރެވިދާނެ

އަދި މިފަދަ ހަނި ފުރުސަތެއްަގއި ޖަލުގެ ތެރެއަށް އެއްޗެއް ވައްދާފާނެކަމުގެ ބިރަށް، ޤައިީދން އެކަހެރި ކުރުމަކީ 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނޫންކަމާއި، އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ނިންމުމަށްފަހު އަނބުރާ ޖަލަށް ވެއްދޭ ފިރިހެން ޤައިދީންނާިއ 

 ހެން ޤައިދީންގެ މެދުގައި ތަާފތުތަކެއް ގެންގުޅޭކަން ކޮމިޝަނަްށ ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ާފހަގަުކރެވިފައެވެ. އަން

އަހަުރ ދުވަސްވަންދެން ނުީދ  9ބީ ހުރި ޤައިދީއެއްގެ އެަކހެރި ބައްދަލުވުްނ، -ހެޕަޓަިއިޓސް ،އަންހެން ޖަލުގައި

ކުދަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އެކަހެރި ބައްދަލުވުމެއް އޭނާއަށް ދީފައިވާކަމުގެ  ބެހެއްޓުމަށްަފހު ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ

ައހަރު ޖަލުގައި އެޤައިދީ  9މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ޑޮކްަޓރުގެ އިރުޝާދަކާއިނުލާ އެޤައިީދއަށް ހަމަޖައްސައި ނުދީ 

ބައްދަލުވުމެއް ދީފައިވާަކމުގެ މަޢުލޫމާތު އަންެހްނ ވަނަ ައހަރުގެ މާރޗް މަހު އެޤައިދީއަށް އެކަހެރި  9102ގެންގުޅުމަށްފަހު 

ޤައިދީން ކޮމިޝަނާއި ޙިއްސާ ކޮށްފައިވެއެވެ. މިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޖަލުގެ އިސްވެރިންނާ 

ވެސް އެމަޢުލޫމާުތ ސުވާލުކުރުމުން އެކަން ހިނގާފަިއވާގޮތް ބެލުަމށްފަހު އެ މަުޢލޫމާުތ ފޯރުކޮށް ދޭނެކަމަށް ބުނެފައި ީވނަމަ

މިހާތަނަށް ޙިއްސާ ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މިކަން ހިނގާަފއިވާ ގޮތް ބެލުމަށް ކުިރ 

އަިދ ، މަސައްކަތުން ޖަލުން އެ ޤައިދީގެ އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ނުދީ ހިަފހައްޓާފައިވަނީ ޑޮކްޓަރުންގެ އިުރޝާދަކާ ނުލައިކަން

 ދީފައިވާ ލަފަޔަކީ އެޤައިދީ އެކަހެރިކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ަބހައްޓަން ނުޖެހޭކަމަށެވެ.  ޑޮކްޓަރު

 އާއިލީ ބައްދަލުވުން  1.09.0

އާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ޖަަލްށ ޒިޔާރަތްކުރާ އާއިލީ މެންބަރުން ޖަލަށް ވަނުމަށްފަހު ބައްަދލުުވން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ 

ގިނަ ވަގުތު ޖަލުގެ ވެއިިޓން އޭރިޔާގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބެން ޖެހުމާއި، ަޖަލްށ  ގަޑިއަށް ބައްދަލުވުންތައް ނުފެށި 

ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުން މަޑުކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ތަނަކީ ކުޑަކުދިންނާ ރައްޓެހި މާޙައުލެއްނޫންކަން ކޮމިޝަނަށްަވީނ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

  

ހުންނަކީ ފެރީ ތަކުގައި ކަނޑުދަތުރެއް ކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުވުމަށް ޖަލަްށ ބައްދަލުވުންތަަކށް ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގިނަ މީ

ޒިޔާރަތްކުރާ އެކި އުމުރު ތަކުގެ އާއިލީ މެންބަރުން ކަމަށްެވފައި މިގޮތަށް ގިނަވަގުތު ިތެބން ޖެހުމަކީ އާއިލާތަކަށް 

ފެށުމުގެ ސަބަބުން ަބއްދަލުވުން ނިމުމަށްަފުހ ޖަލުން ދީފައިވާ ގަޑިއަށް ބައްދަލުވުން ނު، އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފެއްކަމަށާއި

ވެސް މާލެ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި ގިނަވަގުތު މަޑުކޮށްގެން ިތބެންޖެހޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ އާއިލާ ތަކުން ކޮމިޝަނާ 

 ޙިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.
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ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށް ނުވާތީ، ެއ  މާފުށި ޖަލުގައި ބަންދުކޮްށފައިތިޭބ ގިނަ ޤައިދީންނާއި ބަނދުީމހުްނގެ އާއިލާތަކަކީ މާލޭގައި

އާއިލާތަކުން ބައްދަލުވުަމށްޓަކަިއ ދަތުރުކުރުމަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުުކރަންޖެހޭކަމަށާއި، އެހެންކަުމން ބޭސްފަރުވާފަދަ އެހެނިެހން 

ޚެއް ކުރިއަށް ކަންތައްތަކުގައި މާލެއަށް ދަތުރުކުރާ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް ތާރީ

ހަމަޖެއްސުމަށް އެދުމުން އެގޮަތްށ އެކަން ނުވާނެކަަމށް ޖަލުްނ ބުނާކަމުގެ މައުލޫމާުތ ޤައިދީންެގ އާއިލާތަކުގެ ފަރާުތން 

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

އްދޭނެ ތަކެތީގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް ވެ ،މާފުށި ޖަލުގައި އާއިލީ ބައްދަލުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރގައި

ތެރޭގައި ޖަލުގައި ހުންނަ ފިާހރައިން ކާބޯތަކެތި ގަނެެގން ޭބނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައި އޮތްނަމަވެސް ިމ 

 ޤަވާއިދުގެ މިމާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޖަލުގައި ޢަމަލު ކުރަމުން ނުދާކަްނ ކޮމިޝަނުން ބެލި ެބލުމުން ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ހުށަހެޅުން 

ގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންާދ އެސް.އޯ.ޕީގައި، އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް އައިސް ތިބޭއިރު، ޖަުލެތރޭގައި ހުންނަ ޖަލު .0

ފިހާރައިން ބަންދުކޮްށފައި ހުންަނ ކާބޯތަކެތި ގަނެގެން ބޭުނންކުރެވޭނޭ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީަނމަވެސް އެކަން 

ކުރެވިފައިވާީތ؛ އާއިލީ ބައްދަލުވުމުގައި އާއިލާަތކުން ޖަލުގައި މިހާރު ހުއްޓުވާފައިވާކަން ކޮިމޝަނަށް ފާހަގަ

މި ހުންނަ ފިހާރައިން ބަންދުކޮްށަފއިހުންނަ ކާބޯތަކެތި ގަނެގެން ބޭނުންކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަަމޖައްސައި، 

އިލާތަކަށް އާ ޤައިދީންނާށާއި ދުވަހުގެތެރޭގައި  1ރިޕޯޓު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޙިއްސާކުރާތާ 

 އަންގައި މިގޮތަށް ޖަލުގައި ޢަމަުލކުރަން ފެށުން.

، ޖަލުތަކުގައި ޤައިދީންނަށް ލިބިޭދ އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް އާއިލާތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް އާއިލާއިން .9

ގިނަ ވަގުުތ  ޚާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ދާ އާއިލާތައް، ޖަލަށް ހާޟިރުވީނަމަވެސް ބައްދަލުވުން ނުފެށި

މި ރިޕޯޓު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ހޭދަވެގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން ިދމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި 

ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް  ދުވަހުގެތެރޭގައި  01ސަރވިސްއާއި ޙިއްޞާކުރާތާ 

 ކަން ޤައިދީންނާއި އެމީހުްނގެ އާއިލާތަކަށް އެންގުން.ފެށޭނޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްަސއި، އެ

ޤައިދީންނަށް ލިބޭ އާއިީލ ބައްދަުލވުމަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު ޤައިދީްނނާއި އާއިލާތަކަށް ލިބޭ ފުރުސަތަކަށްވާތީ، ިމ  .0

ށް ދެވޭ ބައްދަލުވުމަކީ ޤައިދީއަށާއި އާއިލާތަކަށްވެސް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި އާއިލީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަ

ފުރުސަތަކަށް ހަދައި ދިނުމަށާއި،  ބައްދަލުވުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި އާއިލާގެ އެކި އުމުރު 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 190  
 

، ަބއްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހޯަލކީ އާއިލާތަކާ ރައްޓެހި މާޙައުލަކަށް ހަދައި، ތަކުގެ މެންބަރުން ހިެމނޭތީ

ންނަށް އެކުދިން އެވަގުތު ތިބީ ޖަލެއްގައި ކަން އިޙްސާސް ބައްދަލުވުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ތުއްތު ކުދި 

ނުކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން އެކުދިންނާމެދު ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމާއި، ބައްދަލުވުމަށް ދާ 

 01ކުޑަކުދިންގެ ކުޅޭތަކެތި ހިފައިގެން ވަދެވޭނޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް މިރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 

ދުވަހުގެތެރޭގައި އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަންސްގެ ލިޔުމަކުން ޖަލުތަކަށް އަންގައި، މިނިސްޓަރާ މިކަން 

 ޙިއްޞާކުރުން.

 

 

 

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ތަކުގައި ޢަމަލު ކުރާގޮތް 1.09.1

ން ތަްނތަނުގަިއ ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ޕޮލިސްކަސްޓޯޑިއަލް ތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލް ނޫްނ އެހެ

މިނިޓުގެ އެއް  1ުދވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ އާއިލާއަށް ގުޅުމަށް ކޮންމެ ފަނަރަ ދުވަހަކުން  01ބަންދުގައި ތިބޭ މުއްދަތު 

ފޯންކޯލް ދޭކަމަށާއި ކޮންމެ ަހްފތާއަކު އެއް ދުވަހު އާއިލާއާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ަބންދު މީހުނަށް ލިބޭކަމަްށ 

އި މުވައްޒަފުންގެ ފަާރތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ފޯނު ކޯާލއި އާއިލީ ބައްދަލުވުްނ ޤައިދީންނާ

ދިނުން ހަމަޖެހިފައި ނުވަނީ އެަތނަކީ ގިނަ ދުވަހަށް މީހުން ބަްނދުކުރާ ތަނަކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

ގައި ތިބޭ މީުހންނަްށ އެކަހެރި ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ދެޭވެނ އުސޫލެއް ޤާއިމްކޮށްފައި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގެ ބަްނދު

 ނުވާތީ އެކަން ހަމަޖައްސައި ނުދޭކަމަށް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވެެއވެ.

ކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަަމއުއަށް ނެރެންކަމަށް ީވ ޖަލު ބަންަދށް ގެންދާ ޮކންމެ ަޤއިދީއަކު ބަންދު ކުރަނީ އެމީހަުކ އިޞްލާޙް

ހިނދު މިނިވަންކަން ނަގައިލެުވނުނަމަވެސް އައިލާއާ ޤައިދީއާ ދެމެދުވާގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް ދަޢުލަތުން ކަންތައްތައް 

ޓުމަކީ ކޮންމެ ފަހިކޮށްދޭންވާނެކަމާިއ، އަދި މިގުޅުންތައް ފޯން ކޯލާއި، އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް މެދުވެރިކޮްށ ދެމެހެއް

ބަންދުމީހަކަށްމެ ިލބިގެންވާ ނިުގޅައިނުގަނެވޭނޭ އަސާސީ ޙައްޤެއްކަން ބަލައިގަނެ އެކަމަށް ދަޢުލަުތން ހުރިހާ ހާލަތެއްގައިެމ 

ފޯން ކޯލް ހިފެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު ޖަލުގެ އިދާރާއަށް  ،އިހްތިރާމް ކުރަންވާނެއެވެ. ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި

ގެންވީނަމަވެސް، އަބަދުމެ ިމކަން ކުރަންޖެހޭނީ އެކަމަށް ބޭުނންވާ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަށް އެގޮތަށް އެކަން ނުކޮްށ ލިބި

 ނުވާނޭ ހިނދެއްގައި އެކަނިކަމުަގއި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންޖެހޭކަމަށް



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 191  
 

 

 

 ބަރާއި މައުލޫމާތު ލިބުން ޚަފޮތް ކިޔުމާއި،  1.00

  މާލެ ޖަލު 1.00.0

ޔާނެ ފޮތް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުހުްނނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެ. އަިދ ގޮޅިތަކުގައި ފޮތްކިާޔ މާލެ ޖަލުގައި ޤައިދީން ކި

މިންވަރަށް އަލިކަން ނުހުންނަކަްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބެން ހުރި ވަސީލަތަކީ އާއިލީ ބައްދަލުވުްނ 

ންނާއި، ބައެއް ގޮޅިތަކުގައި ޤައިދީންނާއި ބަންުދމީހުން ގެންގުޅޭ ޓީވީ ނުވަތަ ވަކީލުގެ ބައްދުލުވުން ުނވަތަ ފޯން ކޯލު

ރޭޑިޔޯއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކުންކަުމގައި ކޮމިޝަނުން ބެލި ެބލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކުރިން ާއއިލާތަކުން ޤައިދީްނނަްށ 

ނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއިން ފޮތް ފޮނުވޭކަމަށާއި، އެހެްނނަަމވެސް މިގޮތަށް ގެނައުމުގެ ހުއްދަ އޮން

ފޮތް ފާސްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ދީނީ ޮފްތ އެކަނި ކަމުގައި މައުލޫމާތު ިލބިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް 

 ާމތު ލިބިފައިވެއެވެ.މިހާރު އާއިލާތަކުން ފޮތް ފޮނުވުްނ މަނާކޮށްފައިވަކަމަށް ޤައިދީންނާިއ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫ

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް މާލެ 1.00.9

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަންދުކުރާ މީހުންނަށް ކިޔޭގޮަތށް ގޮޅިަތކުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ދީނީ ފޮތްތަށް ބަހައްޓާފައިވާަކްނ 

ނޭ ގޮތެއް މިތަނުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންަންށ ޚަބަރާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ލިބޭ

 ހަމަޖެހިފައި ނުހުންނަަކން ކޮމިަޝނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 އަހުލުވެރި މަރުކަޒު ތިލަފުށި 1.00.0

މި ޖަލުގައި ހުރި މިސްކިތުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބައެއް ދީނީ ޮފްތތަކާއި ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ ފިޔަވަިއ ޤައިދީން ކިޔާލާނެ އެހެްނ 

އި، ޤަިއދީން ޚަބަރާއި އެހެނިެހން މަޢުޫލމާތު ހޯދުމަށް ރޭޑިއޯއާއި ޓީ.ވީ ަގނެވޭނެ އިންތިޒާމް ތަނުަގިއ ފޮތެއް ޖަލުގައި ެނތްކަމާ

ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ޙިދުމަތް ލިބެން ހުރިކަްނ ތަނުގައި ހަމަޖެހިފައިހުރިއިރު، މި މަރުކަޒުގައި ޤައިދީން ޓީ.ވީ ބަލާ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 192  
 

 ލިސް ސްޓޭޝަންސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮ 1.00.1

ޚަބަރާއި އެހެނިހެްނ ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ މީހުން ކިޔާނެ ފޮްތ ނުހުންނަކަމާއި އަދި އެމީހުްނނަށް  9މި 

 މައުލޫމާތު ލިބޭނޭ އިްނތިޒާމެއް ތަނުގައި ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން ކޮިމޝަނަށް ޤަޫބލުކުރެވެއެވެ.

 

 މާލެ ޖަލުހުޅު 1.00.1

އި ބަހައްޓާފައިހުރި ބައެއް ދީނީ ޮފްތތަކާއި ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ ފިޔަވަިއ ޤައިދީން ކިޔާލާނެ އެހެްނ މި ޖަލުގައި ހުރި މިސްކިތުގަ

ފޮތެއް ޖަލުގައި ެނތްކަމާއި، ޤަިއދީން ޚަބަރާއި އެހެނިެހން މަޢުޫލމާތު ހޯދުމަށް ރޭޑިއޯއާއި ޓީ.ވީ ަގނެވޭނެ އިންތިޒާމް ތަނުަގިއ 

 ވެއެވެ. ހުރިކަން ފާހަގަކުރެިވފައިޖެހިފައި ހަމަ

 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  1.00.0

ގެނެވޭކަން ކޮމިޝަނުްނ ދީނީ ފޮތާއި ވާހަކަ ފޮތް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ މީހުން ކިޔުމަށް އާއިލާ މެދުވެރިކޮށް 

ނި ގޮތަކީ އެމީހުންގެ ބަންދުކުރާ މީހުންނަށް ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ލިބޭނޭ ހަމައެކަބެލި ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ. އަދި 

 އާއިލާއާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަާރތުންކަމަށް މައުލޫމާތު ިލބިފައިވެެއވެ.

 

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 1.00.1

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުކޮްށފައިތިބޭ މީުހން ކިޔާނެ ފޮްތ ގެނެސްދިނުމުގެ ހުއްދަ އެމީހުްނގެ އާއިލާއަށް އޮންނަަކްނ 

ނަމަވެސް މިގޮތަށް ގެންނަ ފޮތް ކޮްނމެ ފަހަރަކު ނުވެއްދޭކަމަށާއި، އެހެންލުމުން ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެ 

ފޮތް ވެއްދުމުގެ ހުއްދައާމެދު ޮގތެއް ނިންމަމީ އެވަގުތެއްގައި ޮޕލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ކައުންޓަރުަގއި ފޮތާ ހަވާލުާވން ހުްނަނ 

ވެ. ބައެއް ފަހަރު ފޮތް ލިބުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް، ދުވާލުގެ އަލިކަން ފިލައި ދިއުމަށްފަހު އޮފިސަރުކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެ

 ފޮތް ކިޔޭވަރުގެ އަލިކަމެއް ގޮޅިތަކުގައި ނުހުންނަކަމަށް ކޮމިޝަަންށ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 193  
 

 ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.00.3

ޚަބަރާއި އެހެނިހެްނ ނުހުންނަކަމާއި އަދި އެމީހުްނނަށް  ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ މީހުން ކިޔާނެ ފޮތް  9މި 

 މައުލޫމާތު ލިބޭނޭ އިްނތިޒާމެއް ތަނުގައި ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން ކޮިމޝަނަށް ޤަޫބލުކުރެވެއެވެ.

 

 އައްސޭރި ޖަލު  1.00.2

އް އޮތީ ދާދި ފަހުްނ ޖަލުގެ ލައިބްރަރީގައި ހުރީ ވަރަށް މަދު އަދި ވަރަށް ކުރީގެ ފޮތްކަމާއި، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގެ އެޑިޝަންއެ

ލައިބްރަރީގައި ހުންނަ ދިވެހި ފޮްތތަކާއި، ދުކުރި މީހަކު ގެނައި ފޮތެއްކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުޫލމާތުދީފައިވެއެވެ. ޖަލުގައި ބަން

ންނަްށ ލައިބްރަރީގައި ހުންނަ ފޮތްތައް ޤައިދީ އް ލައިބްރަރީގައި އޮންނަކަމާއި،އިނގިރޭސި ފޮތްތަކުގެ ނަން ހިމެނޭ ލޮގް ފޮތެ

 ކިޔާލަން ލިބޭ ގޮތަށް ޖަލުގައި ިއންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކޮިމޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ލައިބްރަރީގައި ޤައިދީންނާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނާއި ޤައިވާއިދުތައް ލިބެން ނުހުްނނާތީ ދަތިވާކަމަށާިއ، އަދި ލައިބްރަރީ ޤައިދީން 

ނާތީ ޤައިދީންަނށް ލައިބްރަީރއިން ފޮތް ހޯދުމަށް ދަތިވާކަަމށް ޤައިދީން ކޮމިޝަނަްށ އުޅޭ ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި ހުން

އެހެން ފޮތެއް ލިބެން ނުުހންނާތީ ޤައިީދން ޝަކުާވ  ފިޔަވައި ލިބެްނ ހުންަނ ފޮތް ލަިއބްރަރީންމަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

 .ކުރާކަމުގައި ޖަލުގެ ލައިބްރޭރިއަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

އާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ޤައިދީން ޮފްތ  011 – 001 މައްޗަށްއި ފޮތް ކިޔުމުގެ މާހައުލެއް އޮތްކަމާއި، މަހެއްގެ ޖަލުގަ

ޤައިދީން ތިބޭ ޖަލަކާ އަޅާބަލާއިރު ބޮޑު އަދަދެއްކަން ޖަލުގެ ލައިބްރޭރިއަން  011މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ، ނަގާކަމާއި

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 ޖަލު  މާފުށި 1.00.01

ވަރަކަށް ފޮތް ކަމާއި ގިަނއިން ހުރީ ޖަލުގެ ގަވާއިދުތަކާިއ ޤާނޫނުފަދަ ތަެކތި ކަން  91ލުގެ ލައިބްރަރީގައި އޮތީ ޖަ މި

ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ހުންނަ ޮފތާއި ވާހަަކފޮތް ވަރަށް މަދު ކަމަްށ 

ގަޑިއިރުގައި ގޮޅީގެ ތެރޭގައި ބަންދުވެފައި  91ބިފައިވެއެވެ. މިހެން ވުމުން ަބއެއް ޤައިދީން ޤައިދީންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލި

ތިބޭއިރު ކުރާނެ އެއްވެސް ކަމެްއ ނޯންނަކަމާއި ޖަުލގައި ގިނައީ އެތަނުގައި ހިންާގ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ 

ވެ. މިޖަލުެގ ސަލާމަތީ ގިންތީެގ މަތީ ަދރަޖާގައި ތިބި މީުހންނަްށ ފުރުސަތު ނުލިޭބ މީހުންކަްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެ

 ލައިބްރަރީން ފޮތްކިޔަން ނުިލބޭކަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުީދފައިެވއެވެ. 
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 ދީން 1.01

 ކަސްޓޯޑިއަލްތައް  1.01.0

ގޮޅިތެރޭގައި ރުޖަމާއެއް ރުއާްނ ތައިތިބޭ މީހުްނނަށް ޤުރުއާްނ ކިޔެވުމަށް ޚަތިމެއް ނުވަތަ ޤުކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ބަންދުކޮށްފަ 

ންކަން ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ބަންދު ކުރާ މީހުން ނަމާދުކުރުމުގެ ކަކިޔާލެވޭގޮތަށް އޮންނަކަން ފާހަގަ 

ރަމަޟާންމަހު އިންތިޒާމް އެ  ރޯދަ ހިފަން ބޭނުންވާމީހުންަނށް ގެ ތެރޭގައިކަމާއި ހަމަޖެހިފައިހުންަނނީ ގޮޅީ

ޒާމެއް ހަމަޖެފައި ނަމަވެސް، މިނޫން މަސްމަހުގައި ރޯދައެއް ހިފަން ބޭނުންވާނަަމ، ހާރުކެއުމަށް ވަކި އިންތިހަމަޖައްސާދޭ

ނުވާތީ ހާރުކެއުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަނީ ރޭގަނޑު ކެއުމަށް ގެނެވޭ ތަކެތިން ބައެއް ބަހައްޓައިގެންކަމަށް ބަންދުގައިިތިބ 

 މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިވެއެވެ. މީހުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާުތން 

ނަްނބަރު ޖަލުގެ ގޮޅިަތްށ  9ކޮމިޝަނުން ދޫނިޫދ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުން މިކަސްޓޯޑިއަލްގެ 

ފަރުމާކޮށްފައިވާގޮތުން ނަމާދަށް ޤިބްލައަށް ކުރިމަތިލައިގެން ހުރެ ނަމާދު ކުރުމަށް ދަތިވާކަމާއި، ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގަިއ 

ޔެވޭވަރުގެ އަލިކަމެއް މިކަސްޓޯޑިއަލްގެ ގިނަ ގޮޅިތަކުގައި ނުހުންނަކަމަށް ބަްނދުގައި ތިބި މީހުނާިއ ޤުރުއާން ކި

 މިގޮޅިތަކުގައި ކުރިން ތިބި ބައެއް މީހުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެވެ. 

 ޖަލުތައް 1.01.9

މަށް މިސްކިތެއް ނުވަތަ ނަމާދު ކުރުމަށް ނަމާދު ކުރު ގޮތެއްގައި ޖަލުތަކުގެ ސަލާމަތީ ގިންތި ދައް ޖަލުތަކުގައިއާންމު 

ން ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ސަލާމަތީ ގިންތި މަތި ތަންތަނުަގއި ނަމާދު ކުރަން ޖެހެނީ ހާއްސަ ކޮށްފައި ތަނެއް ހުންނަކަ

ތިުމ ތަކުގައި ޚަެގ ޖަލުތަކާިއ، ޔުނިޓުމެދު މިނު ަމތި އަދިސަލާމަތީ ގިންތި  ގޮޅީގެ ތެރޭގައިކަން ފާހަގަކުރެިވފައިވެއެވެ.

ކުގައި ޚަތިމު ނުލިބޭކަމުގެ މަތި ޔުނިޓްތަކާއި ޖަލުތަ ސަލާމަތީ ގިންތި ޤައިދީންނަށް ިލބޭ ގޮތަށް ހުިރ ނަމަވެސް

ތިމު އަގުބޮޑުކޮްށ ގަންނަށް ޖެހޭ ަކން ޤައިދީްނ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނނާއި ޮކމިޝަނުން ެބލިބެލުުމން ޝަކުވާއާއި، ޚަ

ރޯދަ ހިފަން ބޭނުންވާމީހުްނނަށް  އެ އިންތިޒާމް ރަމަޟާންމަހު ހަމަޖައްސާދޭނަމަވެސް، މިނޫން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މަސްމަހުގައި ރޯދައެއް ހިފަން ބޭނުންވާނަަމ، ހާރުކެއުމަށް ވަިކ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެފައި ނުާވީތ ހާރުކެއުމުގެ ކަންކަން 

ހަްއޓައިގެންކަމަށް ބަންދުގަިއތިބި ީމހުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހަމަޖައްސަނީ ރޭގަނޑު ކެއުމަށް ގެނެވޭ ތަކެތިން ބައެއް ބަ

 ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވެއެެވ. 
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މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން ޔުނިޓުަގއި ތިބި ބިދޭސީން ވަނީ ޖަލުެގ އަންހެން މުވައްޒަފުން އެމީހުްނގެ ދީނަށް ފުރައްސާރަ 

އްސޭރި ޖަލުގައިތިބި މުސްލިމުނޫން ބިދޭސީ ޤަިއދީންނަށް ރަމަޟާންަމުހ މީގެ އިތުރުން، އަކުރާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ. 

 ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ ނުދޭކަމަށް ޤައިދީން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

ާހރު ދީނީ ފޮތް ޖަލުތަކަްށ ބައެއް ޖަލުތަކުގައި ކުރިން ދީީނ ފޮތްތައް އާއިލާ މެދުވެރިކޮށް ގެނެވޭގޮތަށް އޮތްނަމަވެސް މި

 އާއިލާ މެދުވެރިކޮށް ނުގެނެވޭކަމަްށ ޤައިދީން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

 ހުށަހެޅުން 

ޖަލުތަކުގައި ބޮޑު އަގުގައި ޚަތިމު ގަންނަންޖެހުމަކީ، ޤުރުއާން ިކޔަވަން ބޭނުންވާ މީހުްނނަށް އުުފލަންޖެހިފައިވާ  .0

އްގައިވެސް ފައިސާ ދިނުމަކާނުލައި ޤައިދީންނާއި ަބންދުމީހުންަނށް ބޮޑު ބުރައަކަށްވެފައިވުމުން، ޮކންމެ ޖަލެ

އާއިލާތަކުން ޚަތިމާއި ދީނީ ފޮތް ފޮނުވަން ބޭނުންވާ އާއިލާތަކަށް  ،ޚަތިމު ލިބޭނޭ ގޮތަށް އިންތިާޒމްކޮށް

ފް އިސްލާމިކް މިފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، އަދި މިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮ 

މަސްދުވަހުގެ  9 ހިއްސާކުރާތާ  އެފެއާޒްއާ މަޝްވަރާކުރުން އަދި މި މަޝްވަރާތަކުގެ ނަތީޖާ، މި ރިޕޯޓް

 ތެރޭގައި މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރަމުންދިއުން.

ތިރާމް  ކުރަންވާނެކަމާއި، އެބައެއްެގ ދީނަށް އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދޭންވާނެކަަމށް،  އެހެން ދީންތަކަށް އިޙް .9

 0ވަނަ މާއްދާގެ  9އިސްލާމް ދީނުގައި އަދި އިންސާނީ ޙައްޤަތަކާ ގުޅޭ މުޢާހަދާތަކުގައިއާއި، މަންޑޭލާ ރޫލްސް ގެ 

ގައި، ނަސްލަށް، ކުލަޔަށް، ޖިންސަށް، ވާހަކަދައްކާ ބަހަށް، ދީނަށް، ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް، 

ަބލައި ތަފާުތކޮށްގެންނުވާނެކަަމްށ  ވަަތ އުފަންރަށްނިސްބަތްވާ ޤައުމަްށ، މާީލ ފުދުންތެރިކަމަށް، ނު

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ޖަުލތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ތިބޭ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން މުސްލިމް ނޫން ޤައިދީންނަްށ 

އެމީހުންގެ ދީނަށް ަބލައި ތަާފތުކޮށްގެން ނުވާނެކަމާިއ، ނިސްބަތްވާ ދީނަށް ބަލައި އެމީހުްނނަށް އެއްވެސް 

މުސްލިމްނޫން  މަށް ކަނޑައަޅައި، ރަމަޟާންމަހު ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުަގއިފުރައްސާރަ ކުރުމެއް އޮވެގެން ނުވާނެކަ

ންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޢަމަލުކުރަން ކެއުމުގެ އިްނތިޒާމް ހަަމޖައްސައިދޭ ބިދޭސީ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީުހންނަށް

 ފެށުން 

 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 196  
 

 

 ބެލެހެއްޓުން  އަތުން އަތުލެވޭ ތަެކތި ޤައިދީން 1.01

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކާއި، ސްޓޭޝަންތައް  1.01.0

ޕޮލިހުންގެ ބެލުމުެގ ދަށުްނ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށާއި ކަްސޓޯޑިއަލްތަކަށް ގެްނނަ މީހުންެގ އަތުން އަުތލެވޭ ތަކެީތެގ 

ށް ހަވާލުކުރާކަމަށާއި އަދި ލިސްޓެއް ޕޮލިހުން ނަގާކަމަށާއި އަދި އަތުލެވުނު ތަކެތީގެ ލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއް ބަންދުކުރާ މީހާއަ

އެމީހަކު ދޫކޮށްލާއިރު އެތަކެިތ އަނބުރާ ހަވާލުކުރާކަމަށް ަބންދުކޮށްފައި ތިބި ީމހުންނާިއ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަްށ 

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

 ޖަލުތައް 1.01.9

ށްފަހު ަބހައްޓާފައިހުންަނނީ އެކަމަށް މާލޭޖަލުގެ ބަންދަށް ގެްނނަށް ީމހުންގެ އަތުން އަތުލާ ތަކެތި ެއމީހެއްގެ އަތުން ނެގުމަ

ހާއްސަކޮށްފައިވާ ކޮޓަރިއެއްގައިކަމާއި، އެމީހެއްގެ އަތުްނ ނެގޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް ބަލަހައްޓާަކްނ ކޮމިޝަނުން ބެލިެބލުމުްނ 

ބުރާ ހަާވލުކުރާކަމަްށ އަނ ަބންދުކުރާމީހާގެ އަތުން އަތުލެޭވތަކެތި އެމީހަކާއި ބަންުދން ދޫކޮށްލާއިރު، ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ކޮމިޝަނަށް ބައެއް ޤައިީދން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ ޮގތުގައި، އެމީހުންގެ އަތުން އަުތާލ މުވައްޒަފުން މައުލޫމާތުދީފައިވެެއވެ. 

ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް ޖަލުން ޤައިދީންނަށް ހަާވލުކުރާކަމަށާއި ނަަމވެސް އެލިސްޓު ގެއްލި ނުވަަތ ހަލާކުވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ 

 ނުލިބޭކަމަށް ޤައިީދން މަޢުލޫާމތު ދީފައިވެއެވެ.މީހެއްގެ އަތުން އަތުލެވުނު ތަެކތި އެ

 ހުށަހެޅުން 

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ  ،ޤައިދީންނާއި ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 0މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  .0

 ހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ޮގތުެގ ގަވާއިދުގެ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަުށން ބަންދުގައި ބަިއތިއްބަންެޖހޭ މީ  ،މީހުންނާއި

( ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  ޖަލަށް ގެނެވޭ މީހާ ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ޖަލަށް ވެއްދުން މަާނ 0) ނަންބަރު

މިތަކެތި ނެގުނުކަމާއި، ނެގުނު ތަކެތީ ، މި މާއްދާއަށް އިސްލާހުގެނެސް، ތަކެތި ނަގާނެކަން ބަޔާންޮކށްފަިއވާތީ

އީމެއިލް  ީދގެ ފައިލްގައި ހިމަނާ، މިލިްސޓުއް ޤައިދީއަތަށްދީ، އަިދ މިތަކެތީގެ ލިސްޓެއް ޤައިލިސްޓެ

ލިސްްޓ  ލުން ދޫކޮށްލެވޭ ހިނދު، މިތަެކތީގެމެދުވެރިކޮށް އާއިލާއާ ޙަވާލުކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި، ޖަ

ެނ ތަކެތި އެމީހަކަށް އަނބުރާ ހަވާލުކުރެވޭޤައިދީގެ އަތުގައި ނެތްނަމަވެްސ، ޤައިދީގެ އަތުން އަުތލެވުުނ 

  ނިޒާމެއް ޤައިމްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 197  
 

 

 ދިނުން  ފަދަ ަކންތައްތަކާބެހޭ މައުލޫާމތުބަލިވުމާއި މަރުވުމާއި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަަދލުކުރުން 1.00

މަޢުލޫމާތުންނާިއ  މުން ނުދާކަމަށް ޤައިދީންއާއިލާއަށް އަންގަން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރާއިރު ޤައިދީން ބަލިވެގެން އެތަނު

ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ޤައިދީންނަށް ދިމާވާ ކަމެއްގެ ބޮޑުމިނަްށ 

 ބަލާ އާއިލާއަށް އަންގަމުންދާކަމަްށ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫާމތުލިބިފައިވެއެވެ. 

ހުން ަބލިހާލަުތ ބޮޑުެވގެންދާ ހާލަްތތަކުގައާއި، އާއިާލ މީހުން ނިޔާވުމުން ަޖނާޒާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަުތ އާއިލާ މީ

ައދި ބަންދުގައި ިތބޭ މީުހްނ ގިނަފަހަރަށް ޤައިދީްނނަށް ަނށް ނުލިބޭކަމަށް ކޮމިަޝނަށް އާއިލާަތކުން ވަނީ މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ. 

ްށފަހު ކޯޓުތަކުގައި ގިަނ ވަގުުތ ހޭދަވާފަހުން ޝަރީއަތްތައް ކެންސަލްވާކަމަށާއި، ގިަނ ޝަރީއަތަށް ކޯޓަށް ެގންދިޔުމަ

ގަޑިއިރުތަކެއްވަންދެން ކޯޓުގައި ބަންދުމީހާ ިއންނަންޖެހޭކަމުގެ ޝަކުވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީުހންގެ ފަރާތުން ކޮމިަޝަންށ 

 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

ްނ ބަންދުކޮށްފަިއތިބި ސިޔާސީ ބައެއް މީހުނާއި ކޮމިޝަނުގެ ަފރާތުން ބައްދަލުކޮްށ ހޯިދ ޖަލުގައި ކުރިމީގެ އިތުރުން، 

ހުިރގޮތުން ދަތުރުފަތުރުކުރުްނ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ޮގތުގައި އެއްޖަލުން އަނެއް ޖަލަްށ ބަދަލުކުރާއިރު ބަލިހާލަތު 

ކޮށް ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފަޔާއި ޚިލާފަްތ ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްއިްނ ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ޑޮކްޓަރުންެގ ޓީމަކުން ލަފާީދފައިވަނި

މާފުށީޖަލަށް އަދި ާމފުށީޖަލުްނ ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ވަރަްށ އަވަސްއަވަހަށް ގެންގޮސް ހަާދފައިކަމަށާއި އަދި މިގޮތަްށ 

ބަދަލުކުރަނީ ކީއްވެގެންކަން އަންގާފަިއ  އެއްޖަލުން އަލެއް ޖަލަށް ަބދަުލކުރާއިރު ވަކީލުންނަށް އަންގާފަިއނުވާކަމަށާއި އަދި

 ނުވާކަށްވެސް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެެއވެ.

 

 އްތަނުން އަނެއްަތނަްށ ބަދަލުކުރުން އެ ޤައިދީން 1.01

 މާލެ ޖަލު 1.01.0

މުވައްޒަފުްނ  ވެހިކަލެއް އޮންނަކަމަށް 0އްސަ އްތަނަށް އުފުލުމަށް ޖަުލގައި ޚާމިޖަލުގައި ޤައިދީން އެއްތަނުން އަނެ

ނަމަވެްސ ޤައިދީން ބަލިވުމުން ނުވަަތ ޑޮކްޓަރަށް ގެންދިޔުމަށް ަވކި ޚާއްސަ ވެހިކަލެއް ފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމާތުދީ

ތަނުން ައނެއްތަނަްށ އުފުލަންޖެހޭ މިންވަަރްށ އްނޯންނަކަމަށާއި، ބަންދުީމހުންނާިއ ޤައިދީން އެކިއެކި ބޭުނންތަަކށް އެ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 198  
 

ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ހުރިހާ ޖަލަކުންވެްސ، ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް  ބަލާއިރު، ވެހިކަލް މަދުކަމަށް ުމވައްޒަފުން ފާހަގަ

ޖަލުން ޤައިދީްނ ޖަލަށް ކަމަށާއި އަދި މިމާލެނީ ކަްށ ގެންނަބޭނުންތައެނޫންވެސް ތަކަށާއި، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި، އަދި 

ހުރިހާ ޖަލުތަކެއްގެ މީހުްނ ޖަލަކީ  މާލެ. އެތަނަކަށް އުފުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މަޢުލޫމާުތދީފައިވެއެވެ

ޤައިދީން އެއްތަުންނ ، މައިމަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި ބޭުނންކުރާ ތަނައްވާިއރުއެއްތަނުން އެއްތަަނށް ބަަދލުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ 

ނުން އަނެއްތަަންށ ކަމާއި، ޤައިދީން އެއްތަތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށް އަނެއްތަނަށް އުފުލުމުގެ މަސައްކަތް

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް، ކޯޓުތަކަށާއި، ޙާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށާއި އެހެނިހެްނ  އުފުލާއިރު، އެމީހުންގެ

އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން ނެތްކަމަްށ  ކަނޑައެޅޭ ވަކި ގަޑިއަކަށް ހާޟިރުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ބަންދުީމހުން ގެންދިޔުމަށް

 ފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާއިުރ، ކޮމިޝަނަށްވެސް ވަނީ މިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.މުވައްޒަ

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  މާލެ 1.01.9

ެވހިކަލްތަކުގައި ކަމަށާއި،  ފުުލހުންގެއުފުަލނީ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުމީހުްނ އެއްތަނުްނ އަނެްއތަނަށް  މާލެ

ލަތްތަކުގަިއ ގެންނަނީ އެްމބިއުލާންްސ ކަމަށް މުވައްޒަފުން ނަމަވެސް މެޑިކަލް އެމަޖަންސީއެއް ދިމާވާ ހާ

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. މެޑިކަލް އެމަޖަންސީ ހާލަތްތަކުގައި އެމްބިއުލާންސް ނުލިބިއްޖެނަަމ ޕޮލިސް ވެހިކަލެއްގައި 

ޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މަ  ބޭނުން ކުރާކަމަށް ޓެކްސީ ތުގައި،ހާލަ ލިބެން ނެތްއުފުލާކަމަށާއި ޕޮލިސް ވެހިކަލެއްވެސް 

ހާޒިރު ކުރުމަީކ ކޯޓަށް  ބަންދުގަިއ ބަހަްއޓައިގެންގެން އުޅޭމީހުންނާއި އެކި ބޭނުްނަތކަށް މީގެއިތުރުން، ކޯުޓތަކަށް ިފލައި

 ރި ކަަމށް ހުއް މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތަ އް ކަމަށާއިފުލުހުންނަށް އޮންނަ ޒިންމާއެ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް

 މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 އަހުލުވެރި މަރުކަޒު ތިލަފުށި 1.01.0

ކަޒުގައި ތިބޭ ޤައިދީން ާމެލ އައުމަށް ބޭުނންކުރަނީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ޤައިދީން އުުފލުމަށް ޭބނުންކުރާ ދޯނިކަމަށާިއ، މިމަރު

ިމ މަރުކަޒުގައި އެއްގަމު  ލޫމާުތދީފައިވެއެވެ. ގައިގެންކަމަްށ މުވައްޒަފުން މަޢުމިދޯނި އަންަނނީ ހިންަމފުށިްނ ޤައިދީންނަ

ގައި ދުއްވާ މޯލްޑިވްސް ނެަޝނަލް ޑިފެންސް ފޯސްެގ ތިލަުފށިބައެއް ހާލަްތތަކުގައި ނޯންނަކަމަށާިއ ނަމަެވސް އުޅަނދެއް 

 ގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ވެހިކަލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދާކަަމށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިާވއިރު ކޮމިޝަނަށްވެސް މިކަން ފާހަ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 199  
 

 ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.01.1

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައިވެސް އެއްގަމުމަގުން ބަންދުމީހުން އުފުލަނީ ޕޮލިހުންގެ ވެހިކަލްގައިކަމަށާއި، ހިތަދޫ ޕޮލިސް  9މި 

ނަމަެވސް ހަލާކުވެ ސްޕެޔާރ ގައި އޮތީ ދެ ވެހިކަލް ކަމަށާއި އެހެންވެހިކަލް ހުރިޙާލަތުސްޓޭޝަންގައި ބޭނުން ކުރެވޭ 

 ބޮޑުކަމަްށ މިސްޓޭޝަންގެ ވެރިން ުތ ުނކުރެވިވާތީ މިސްޓޭޝަނަށް އެއްަގމު އުޅަނދުގެ ދަތިކަން ނުލިބުމުގެ ސަަބބުން މަރާމާ

 ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެވެ. 

އި، އުފުަލްނޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ޖެހެނީ ކަނޑުމަގުން ބަންދުމީހުން އެއްަތނުން އަނެއްތަނަށް އުފުާލނެ އުޅަނދެއް ނޯންނަކަމަށާ

އަދި ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް މި  ޅަނދެއް ހިފަންކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި ދަތިތައް ކުރިމަތިވާކަމާއިކުއްޔަ އު

ން ފޮނުވަންޖެެހީނ ސްޓޭޝަންގެ ވެރިންވަނީ ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ. މީެގއިތުރުން، މާލެ ގެންނަންޖެހޭ ަބންދުމީހު 9

ކަނޑު ބޯޑު ފަހަރުގައި ކަމަާށއި، މިގޮތަްށ އުފުލާއިރު، ޖެެހނީ ބިލްކުރާ ޮގތަށް ަދތުރުކުރަންކަމަށްވުމުން މިގޮަތްށ 

ދަތުރުކޮށްދިނުމަްށ ބޯުޓތަކުގެ ެވރިން ދެގޮޅުހަދާކަމަށާއި އަދި ައއްޑޫގައި މިފަދަ ބޯޑުތަކަކީ އާްނމުކޮށް މުދާ އުފުލުަމްށ 

ޝަކުވާހުންނަކަމަށް ާފހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަިދ  ބޯޑުފަހަރުކަމަށްވުމުްނ މުވައްޒަފުންނާއި ބަންދުމީހުްނގެ ގިނަ ބޭނުންކުރާ

މިގޮތަށް ކަނޑުމަގުން މުވައްޒަފުން ފޮނުވަންޖެހުމުން ދަތުަރށް ގިނަ ދުވަސް ހޭދަވާކަމާށާއި މިހެންވުމުން މުވައްޒަފުންެގ 

ސްޓޭޝަންގެ އިސްވެރިން  ފޮނުވުމަށް ދަތިވާކަމަށްފޮނުވަންޖެހޭ ތަްނތަނަްށ  ދަތިކަން ހުންނަގޮުތން ބަންދުީމހުން

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

 މާލެ ޖަލުހުޅު 1.01.1

ގައި ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް އެއްގަމު މަގުން އުފުލުމަށް އޮންނަނީ އެންމެ މާލެ ޖަލުހުޅު

ގައިވެސް ބޭނުންކުރަނީ މިވެހިކަލް ކަމަށް މުވައްޒަފުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. ވެހިކަލެއްކަމަށާއި މެޑިކަލް އެމަޖަންސީ

މިވެހިކަލްގައި  ބައެއްފަހަރު މީހުންވެސް 0މީހުންގެ ާޖގައިގެ ކުޑަ ވެހިކަލެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް  1މިވެހިކަލް އަކީ 

ޖަލުގައި ތިބޭ ބިދޭސީ ބަންދުީމހުން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މިއުފުލާކަމަށް ޤައިދީންގެ ފަރާތުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

ަކމަށް ގިނަ ވަގުތު ޭހދަވާތީ، ޤައިދީން އެމްބަސީއަްށ މި ،ޖެހޭ ކަމަށާއިގައި ހުންނަ އެމްބަސީތަަކްށ ގެންދަންމާލޭ

ނުމަްށ އް ފުރިހަމަކޮށްދިގެންދިއުމުގެ ބަދަލުގައި އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފަކު ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތަ

ގައި އެދުމުން، ބަެއއް އެމްބަސީތަކުން އެއްބާރުުލްނ ލިބުނު ނަމަވެސް ބައެއްަތންަތނުން އެ އެއްބާރުުލން އެމްބަސީތަކު

ގެންދަންޖެހޭޖަމަށާއި މިއީ ިމކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް ޫނންކަމަށް ދެކޭކަމަށް މިޖަލުެގ ަބންދުމީުހން ނުލިބުމުގެ ސަބަުބން 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 200  
 

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ތިބި ބަންދުމީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ވަނީ ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ. ޑައިރެ

ގެންދަންެޖޭހ މީހުންނަކީ ގިަނ ސަބަބުތަާކއި ގުޅިގެން އެމްބަސީތަކަށާިއ އަދި އެހެނިހެްނ ބޭުނންަތކަށް މާލެ

ންނަނީ އެްއ ވެހިކަލް ކަމަށާއި ަބންދު މީުހނާއި ޤައިދީންގެ ހުރިާހ ިމ ޖަލުގަިއ ބޭނުން ކުރަން އޮ  ފަރާތްތަކަށްވެފައި،

ތަނަކަށް ގެންދިއުމަށް އެންމެ ެވހިކަލް އެއް އޮތުމުން ދަތިވާ ކަމަށާއި ވެހިކަލް ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ބަންދުމީހުން އުފުލޭެނ 

 .އެހެން ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި ނޯްނަނކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީަފއިވެއެވެ

 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  1.01.0

އްސަ އެކަމަށް ޚާކުރިމައްޗަށް ބިޑި އަޅުަވއިގެން ެގންނަނީ މާލެ  ިތބޭ މީހުން  ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބަނދުގައި

 މާބޮޑު ދަތިތަކަެމއް ކުރެވިފައިވާ ދޯނި ފެރީއެއްގައިކަމަށާއި، ބަްނދުމީހުން އެއްަތނުން އަނެއްަތނަށް އުފުލުމުގަިއ 

  މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫާމތު ލިިބފައިވެއެވެ.ވާކަން ދިމާނު

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 1.01.1

ގެންދަންޖެހޭ ހާަލތްތަކުގައި ކަމަށާއި އެގޮތުން މާެލ  ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުީމހުްނ އުފުލުމުގައި ދަތިވަނީ މާލެ  މި

ކަނޑުމަގުން ބަްނދުީމހުން މާލެ ފޮނުވުމުގަިއ  ފަހަރުގަިއކަމަށާއި، ބޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭ މީހުން ފޮނުވަީނ ކަނޑުމަގުން 

ައނެއްތަަނށް އުފުލާއިރު ކޮންެމ  ކަމަށާއި ބަްނދުމީހުން އެއްތަނުންވައްަޒފުންގެ ދަތިކަމުންއެންމެބޮޑަށް ދަތިވަނީ މު

މަދުކަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް  ބަންދުމީހަކަށް ދެ ޕޮލިސް އޮފިސަރުން ތިބެންޖެހޭއިރު ސްޓޭޝަނުގައި ފުލުހުންގެ އަދަދު

މިސްޓޭޝަނާއި އިންވެގެްނ ހޮސްޕިޓަލް ހުންނާީތ  ވެެއވެ.ޝަނުެގ ވެރިން މައުލޫމާތު ދީފައިދަތިވާކަމަށް މި ސްޓޭ

ކޮމިޝަނަށް  ގެންދިޔުމަށް ދަތި ނުވާކަމަން ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ްނނަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީބަންދުމީހު

 ވިފައިވެއެވެ. ފާހަގަކުރެ

 

 ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.01.3

 

މަށާިއ ބަްނދުގައިތިޭބ މީހުން އެއްތަުނން އަނެއްަތނަްށ އެއްގަމު މަގުން އުފުލަނީ ފުލުުހންގެ ވެހިކަލްގައިކަ މި ސްޓޭޝަންގައި

ހާތްތަކުގަިއ ހުރުމުން ބަންދުމީހުން ކުއްލިގާތު ހުރި ހިސާބާއި ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި އަދި މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

ސްޓޭޝަންގައި ބަންދުކޮށްފަިއތިޭބ  ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔުމަށް ދަިތނުވާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުޫލމާތުދީފައިވެއެވެ. މި



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 201  
 

ކުރަން ޖެހުމުން ޢަމަލުމީހުންގެ ތެރެއިން މާލެ ގެންނަންޖެހޭ ފަރާތްތައް މާލެ ފޮނުވަނީ ކަނޑު ބޯޑުގައިކަމަށާއި، މިގޮތަށް 

 އެކު ދަތިވާކަމަށް މުވަްއޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ދަތިކަން ހުންނަ ގޮތުންނާއި ންގެމުވައްޒަފު

 އައްސޭރި ޖަލު  1.01.2

ހިފާފައިާވ  ކޮންޓްރެކްޓް އުޫސލުން ކުއްޔަށްކުރިން ބޭނުންކުަރމުން އައީ މި ޖަލުގެ ޤައިދީން މާލެައށް ގެންދިއުމަށް 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ނުންއަނެއްަތނަށް ގެންދިއުމަށް ބޭުނންކުރަނީ އިދީން އެއްތަޤަނަމަވެސް މިހާރު ގައިކަމާއި ދޯންޏެން

ޒަފުން އެއްތަނުން އަދި މިޖަލުގައި މުވައްލިބިފައިވެއެވެ. ްނ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުކަމަށް  ލޯންޗެއް

 މުވައްޒަފުން މަޢުލޫާމތުދީފައިވެއެވެ. ދަތިކަމެއް ދިމާނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމުގައި  އެްއވެސް

 މާފުށި ޖަލު 1.01.01

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަަދލު ކުރާއިރު ބަދަލު ކުރާ ކަމާއި ބަދަލު ކުރާ ސަބަބު ޤައިދީއަށާއި އާއިލާައްށ މި ޖަލުގެ ޤައިދީން 

ންދިއުމަށާއި ކޯޓުތަކަށް ހާޟިރު ޑޮކްޓަރަށް ގެ ނާންގާ ކަމަށް ގިނަ ޤައިދީން ކޮމިޝަނަށް ޙިއްސާ ކޮށްފައިވެއެވެ. ޤައިދީން

ކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ގެންދަީނ ވަށައިގެން ަބންދުކޮށްފައި އޮްނނަ ދޯންޏެއްގައި ކަމާއި، ިމ ދޯނީގެ އެތެރޭގައި ކުިދ 

ަދުލ ޤައިދިނީން އެއްަތުނން އަނެއް ތަަނށް ބަގޮޅިތަކެއްގޮތަށް ހަދައި ދަގަނޑު ދޮރުތަކެއް ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި ލާފައިވާކަމާއި، 

ިއ ކަމަށް ޤައިދީންނާއެގޮޅީގެ ތެރެއަށް ލާ ތަޅުލައިގެން ކުރިމައްޗައް ބިޑި އަޅުވާފައި ލައިފް ޖެކެޓް އެޅުވުމަށްފަހު ކުރަނީ 

އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް މީުހން ބަދަލު ކުރުމުގައި ވަކި  މީގެ އިތުރުން، މުވައްޒަފުން މިކޮމިޝަނަށް މަޢުޫލމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް އެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ޖަލުން ޢަމަލު ނުކުރާ ކަމުގެ މަލު ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން އިރުޝާދު ދީފައިވީގޮތަކަށް ޢަ

ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުްނ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަުލ ކުރމުގައި މާފުށި ޖަލުން މަޢުލުމާތު ކޮމިޝަނަށް ލިބިފަވެެއވެ. 

ސާއެއް ކުރިމަތިވާ ހާލަތެއްގައި ޤައިދީންގެ ސަލާމަތަށް ުނރައްކާތެރިވާނެ ކަމެއްކަން ދިނުރައްކާތެރި ހާޢަމަލު ކުރާ އުސޫލަކީ 

 ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

 ހުށަހެޅުން 

މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓުތަކަށް ހާޒިރުކުރާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން ޖަލުތަކުން މާލެއަށް ގެނެވޭފަހުން، ނުަވަތ  .0

ވޭފަހުން ކޯޓުތަކުެގ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރެވޭ މިންވަރު ގިނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިއިން ކޯޓަށް ގެންދެ

ކޮންމެ ދަތުރަކީ އެކަމަށް ދައުަލތުގެ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ހިނާގ، ޤައިދީން އެސްކޮޓްކުރުމަށް ިގނަ މުވައްޒަފުްނ 

 0ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ލިބޭތާ ގިނަވެގެން  މިރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ކަމަކަށްާވތީ، 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 202  
 

މީހުންެގ  ހާޒިރުޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ަމޝްވަރާކޮށް،ޖަލުތަކުްނ ކޯޓުތަކަްށ މަސްދުވަސްތެރޭގައި، 

ދުވަސް ކުރިން އެކަން ޖަލުތަކަށް އެންގޭނެ އިންތިޒާްމ  0މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރާނަމަ 

 މަށް މަސައްކަތްކުރުން. ހަމަޖެއްސު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މިހާރު ބަންދުމީހުން އުުފލުމުގައި ކަނޑުބޯޓު ފަހަރު ޭބނުންކުރާ ކުރުން  .9

މިރިޕޯޓް  ހުއްޓާލައި، ބަްނދުމީހުންގެ ތެެރއިން މާލެގެންނަންޖެހޭ ފަރާްތަތށް ވައިގެ މަގުން ގެނެވޭނެ އުސޫލެއް 

ތެރޭގައި އެކަށައަޅައި، އެއުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންފަށައި މިނިސްޓަރާއި މަސް ދުވަހުގެ  0ޙިއްޞާކުރާތާ 

 ހިއްސާކުރުން.

ކޮންމެ ބަންދުމީހަުކވެސް، އެމީހާ ހުރިތަން ޫނން އެހެން ތަނަކަްށ  ،ވަނަ މާއްދާގައި 03މަންޑޭލާ ރޫލްސްގެ  .0

ބަލިހާުލ ބޮޑުވުމުންނާިއ،  ބަދަލުކުރާނަމަ، އެކަްނ ވަުގތުން އާއިލާއަށް އެންގުމުެގ ޙައްޤާއި، އަދި

ކާތެރިއަނިޔާއެއް ވެއްޖެނަމަ އެކަން ވަގުތުން އާއިލާއަށް އެންގުމުގެ ޙައްޤު އޮންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އްނުރަ

މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް، މިފުރުސަތު ޤައިދީންނަށް ަފހިކޮށްދޭން ފަށައި، މިފަދަ ޙާލަތެއް މެދުެވރިވެގެން ނުވަަތ 

މިރިޕޯޓް އަނެއްތަަނށް ބަދަުލކުރާނަމަ، އެކަން ކުރެވޭނީ އާއިލާއަށް އެންގުމަށްފަހުގައި އެަކނިކަމަށް  އެއްތަނުން

މަސްދުވަހުގެ  0ހިއްސާކުރާތާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި 

 ކަނޑައަޅައި، އެކަން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން. ތެރޭގައި

 

 މުވައްޒަފުން ކާއި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގެޖަލުތަ 1.03

 މާލެ ޖަލު 1.03.0

ޝިފްޓަަކްށ  0މުވައްޒަފުންކަމަށާއި، އަދި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަނީ  ...ގައި ޖުމްލަ މަސައްކަތް ކުރަނީ މާލެ ޖަލު

 ... ބަހާލެވިގެންކަމަށް ކޮމިޝަަންށ ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ހެނދުނު ޝިފްޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ

މުވައްޒަފުންކަމާއި، ރޭގަނޑުގެ ޝިފްޓްގައި  ...ކަތް ކުރަނީ މުވައްޒަފުންކަމަށާއި، މެންދުރު ފަހު ޝިފްޓްގައި މަސައް

ތަކަށް ބަލާއިރު، މިވަގުތު ތިިބ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިއަދަދުމުވައްޒަފުންކަމަށް ފާ ...މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ 

އަކީ ކޮންމެ އޮފިސަރަކަށް ޓީ ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންގެ ރޭޝިއޯސެކިއުރި، އި އަޅާކިޔާއިރުއި ޤައިދީންގެ އަދަދާބަންދުމީހުްނނާ

 ބަންދުމީުހންކަން ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިަފއިވެއެވެ.  ...ނުވަތަ  ...



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 203  
 

 އަދަދަށް ބަާލއިރު، އޮފިސަރުންގެ އަދަދު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން  ބަންދުކޮށްފައި ިތބި މީހުންގެމިޖަލުގައި 

މޫވްމެންޓް  ... ގާްތތަގަނަޑކަށް ފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ދުވާލަކުބޮޑެތިގޮންޖެހުްނތަކެއް ދިމާވަމުްނދާކަން ފާހަގަކުރެވި

ވަރަކަްށ މުވައްޒަފުންކަމަށްވުމުން  ...ޤައިދީންނާއި ބަންުދމީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަަންށ އުފުލުމަށް ތިބެނީ ، ހިނގާއިރު

އަދި ޤައިދީއަކު ންވާ ގޮތަށް ނުކުރެވޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މޫވްމަންޓް އެންމެ އެކަށީގެ

ށްފިނަމަ ޤައިދީއަކަށް އޮފިސަރަކު ބަހައްޓަންޖެހޭކަމަށާއި، ރަށްރަށުގެ ރަށުކޯޓުތަކުގެ ބޭނުމަށް ޤައިދީއަކު ކޯޓަށް އެޑްމިޓްކޮ

 ދާންޖެޭހކަމަށް މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފަިއވެއެވެ. އެކުޤައިދީންނާގެންދަންޖެހިއްޖެ ހާލަްތތަކުގައި އޮފިސަރުން 

ގައި މަދުވެގެން ކޮންމެ  9އަދި  0ޔުނިޓް ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކަމާއި، މާލެ 

ކޮމިޝަނުން  ކަންޑިއުޓީ ޮއފިސަރު ...ޔުނިޓަށް  9 ރު ބޭނުންވާއިރު، މިހާރު ުހންަނނީއޮފިސަ 0 ޑިއުޓީ ޔުނިޓަކަށް

އޮފިސަރުންކަމަށް  ...ފްަޓށް ބަހައިެގްނ ޝި 0ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. މިވަގުތު މުޅިއެކު ސެކިއުރިޓީގައި ތިބީ 

 މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެެވ. 

އްޒަފުންނަށް ނުލިބޭކަމަާށިއ މާލެ ޖަލުގެ މުވައްޒަފުންވެސް ވަނީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން އެކަށީގެންވާ ތަމްރީްނ މުވަ

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ ެއކިއެކި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތު ލިބެނީ ހެޑް އޮފީހުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ އިސް 

މުވައްޒަފުންނަށްކަމަށާއި މަސައްަކތައް ނުކުމެ ދެވުނު ރެކުރޫޓްަމންޓް ޓްރޭިނންގެ އިތުރުން އިުތރު އެއްވެސް ތަމްރީނެއް 

ލިބިފައިނުާވ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް މިޖަލުަގއި މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު 

ޤާނޫނުތަްނފީޒުކުރާ އެހެން އިާދރާތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި މެދު ބޮޑެތި ތަާފތު 

ންގެ ވެލްފެއާެގ ކަންތައްތަކާއި، ސޯޝަލް ހައުސިންނާއި، ހެްލްތ ކުރުންތަކެއް ހުރިކަމާއި، މިގޮތުން މުވައްޒަފު

އިންޝޫރަންސް ލިބުމާއި، ޤައިާވއިދުން ޕްރޮމޯޝަން ލިބުމާިއ ރިޓެއަރ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ިލބިދިނުމުގައި ހުރިކަމަްށ 

 މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާިއރު މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 

 ކަސްޓޯޑިއަލް  ޕޮލިސް މާލެ 1.03.9

 ...އްގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ޝިފްޓެ ،ހައިގެންކަމަށާއިބަ ޝިފްޓަށް ޑިއުޓީ 1ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތްކުރަނީ މި 

ބަންދުމީުހން ކޯުޓތަކަށް ގެންިދޔުމުގައި ވެސް މިކަސްޓޯޑިއަލް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް  ،މުވައްޒަްނ ކަމަށާއި ...ނުވަތަ 

މުވައްޒަފަުކ މިކަމަްށ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވާކަމަށް މުވައްޒަފުން މައުލޫމާތުދީފައިވެެއވެ. އަދި  އި،ކަމަށާ ކުރަންޖެހޭ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 204  
 

މުވައްޒަފަކު އެމަސައްކަތް ކުރާނެ އިތުރު އެމުވައްޒަފުގެ ބަދަލުގައި  ޗުއްޓީއެއް ނަގަންޖެހޭ ޙާލަތުގައިއިމަރޖަންސީ 

ވެރިންގެ ފަރާތުން  ބިއިސްކޮށްތި މަށްކަމަށް މިކަސްޓޯޑިއަލް ހިންގުބޮޑުވަރަށް މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން  އިނުހުންނަކަމަށާ

    ލިިބފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތު

 އަހުލުވެރި މަރުކަޒު ތިލަފުށި 1.03.0

 01މުވައްޒަފުން ތިބި އިރު މިތަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  ...މިތަނުގައި  ޒަށް ކޮމިޝަން ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހުމަރުކަމި 

ގަ ކުރެވިަފއިވެއެވެ.  ކޮމިޝަނުން މިމަރުަކޒަށް ޒިޔާރަތްކުރިފަހުން މިތަނުަގއި ތިބި ހުރިހާ ޤައިދީްނ ން ތިބިަކން ފާހަޤައިދީ

 މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއެވެ. ޮކމިޝަނަށް ވަނީ އަނބުރާ އެކި ޖަލުތަކަށް ބަދަލުޮކށް މިތަން ހުސްކޮށްފައިވާކަން 

 ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.03.1

ސަރަހައްދާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ސްޓޭޝަނުން ބަލަހައްަޓންޖެހޭ ، އްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރިކަމަށާއިވަސްޓޭޝަންގައި މު 9 މި

އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް މުވައްޒަުފން ނެތުމުގެ ސަަބބުން ަރށުތެެރ ޕްޓްރޯލްކޮށް ބެެލހެއްޓުމާއި، ބަންދުމީހުްނ ބަލަހަްއާޓ 

 9 މީގެ އިތުރުން މިމުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެެއވެ.  އެއްބައެއްކަމަށްެގން ބަލަހަްއޓާ ފުލުހުންނަކީ ޑިޔުޓީ ަބދަލުކޮށް

ސެކްޝަނެއް ހުރިނަމަވެސް ބަންދުމީހުން ެބލެހެއްޓުމަްށ ވަކި ބަޔަކު ފުލުހުންެގ  ސްޓޭޝަންގައި ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ޚާއްޞަ

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ އެންމެ ތެރޭގައި ނުތިބޭކަމަށް މުވައްޒަުފން މަޢޫލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި ހިތަދޫ 

އަންހެން ފުުލހެއްކަމަށާއި، ނަމަެވސް ހުޅުމީދޫ ސްޓޭޝަންގައި ައންހެން ފުުލހަކު މަސައްކަތް ކުަރމުންނުދާކަމާއި، މިކަމާއި 

ްނ ގުޅިގެން އަންހެނުްނ ބަްނދުކޮށް ބެެލހެއްޓުމާއި، ބަލާފާްސ ނުކުރެވޭކަމަށް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނު

ނުކުރެވުމަކީ ފުލުހުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުމެއްކަމަށް  ކަންތަްއތައްފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، މި

 ކޮމިޝަނުންދެކެމެވެ. 

 މާލެ ޖަލުހުޅު 1.03.1

 19ޤައިދީންނާއި  01މުވައްޒަފުންކަމަށާއި، މިތަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  ...މަސައްކަތްކުރަނީ ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި 

ގައި ތިބި ބަންދުމީހުްނެގ މާލެ ޖަލުމީހުން ކޮމިޝަުނން ޒިޔާރަތް ކުރިއިރު ތިބިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ހުޅުބަންދު

ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ގިަނ ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން އެމްބަސީތަކަށާއި އަދި އެހެނިހެން ބޭުނންތަކަށް މާލެގެންަނންޖެޭހ 

ދަތިކަން ދިމާވާކަމަށް އޮފިަސރުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަިދ ބައެއް ހާލަތްތަކުގަިއ  ފަރާތްތަކަށްވުމުން މުވައްޒަފުންގެ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 205  
 

ބަންދުމީހުންގެ އަދަދު މައްޗަްށާދކަމަށާއި އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ބަންދުމީހުްނނާއި ޤައިދީން ބެެލހެއްޓުމަށް ދަތިވާކަމަްށ 

 މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެެއއެވެ. 

 ސްޓޯޑިއަލް ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަ 1.03.0

އެޑްމިން  00މުވައްޒަފުންކަމަށާއި އެގޮތުން  ....ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކުޖުމްލަ 

އޮފިސަރުންނާއި،  ...ބެލެހެއްޓުަމްށ  ކަންތައްތައްގެ އޮފިސަރުންނާއި، ވެްލފެއާ ....ގައި މުވައްޒަފުންނާއި، އެރެސްޓޭޝަން 

 ...މުވައްޒަފުންނާއި އެހެިނހެން އޮފިސަރުން އަދި މުވަްއޒަފުންގެ ގޮތުގައި  01ގޮތުގަިއ ސިވިލް މުވައްޒަފުންގެ 

ސަޕޯޓް ސްޓާފުން  90ނަުރހުންނާއި،  10ޑޮކްަޓރުންނާއި،  19މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުްނ 

މި ކަސްޓޯޑިއަލްގައި މުވައްޒަފުން މާތުދީފައިވެއެވެ. މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މިކަސްޓޯޑިއަލްގެ ފަރާތުން މައުލޫ

މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ޮގްނޖެހުންތައް ހުރިކަމާއި މިެހންވުުމން އަލަށް ރެކްރޫޓް ކުރެވޭ މުަވއްޒަފުންވެސް އެއްވެސް 

ޒިޔާރަތް ކުރި ވަގުތު  ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަނުކޮށް ބަންުދމީހުން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް ނެރޭ ކަމަށާއި ކޮމިޝަނުން 

 ވެސް ތަމްރީނު ލިބިފައިނުވާ މުަވއްޒަފުން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ތިބިަކްނ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫާމތު ލިބިފައިވެއެވެ.

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 1.03.1

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ބޮޑުކަމާއި އެގޮތުން ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލްކުރުމާއި،  މި

ތަހުޤީޤުކުރުމާއި، ކަސްޓޯޑިއަލް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޓްރެފިކް ބެލެހެްއޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއްބައެއްކަމަށްވުމުން މީހުްނ 

 މާލެ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ށާއި ިމ ސްޓޭޝަންގެ ބަންދަށްެގންނަކަމަަޓނީ ޑިޔުޓީ ބަދަލުވާ އުސޫލުންބަންދުކޮށްގެން ބަލަހައް

ވަރަަކްށ  ...ަދތިވަކަމަށާއި ކޮންމެ ޝިފްޓަކަްށ ތިބެނީ އެކު އޮފިސަރުން ފޮނުވަންޖެހުމުން ފޮނުވަންޖެހޭ މީހުްނނާއި

 މުވައްޒަފަކުންކަމަށް ސްޓޭޝަންެގ އިސްވެރިން ކޮމިޝަނަށް މަޢޫލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

 

 ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 1.03.3

 ކޮމިޝަނުން ިޒޔާރަތްކުރި ވަގުތު މި  ،މުވައްޒަފުންކަމަށާއި ...ގައި ޖުމްލަ މަސައްކަތް ކުރަނީ މި ސްޓޭޝަން

މުވައްޒަފުން  ޚާއްޟަ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ވަކިމި އެެވ. ފައިވެބަންދުމީހުްނ ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވި 1ސްޓޭޝަންގައި 

އި އެހެނިހެްނ ނުތިބޭކަމަށާއި ސްޓޭޝަންގަިއ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ބަދަލުވާ އުސޫލަކުން ޕެޓްރޯލްކުރުމާ

މާތައްވެސް އަދާކުރަމުންދާކަމަށް މުވައްޒަފުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތް ކުރި އިރު ބަންދުމީހުންގެ ންޒި
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ޑޫ ެބލެހެއްޓުމަށް ތިބީ ދެ މުވައްޒަފުންކަމަށާއި އިސްކޮްށ މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފު ޓްރޭނިންނަކަްށ އައް ކަންތައްތައް

ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ތިބޭ ބަންދުމީހުން މާެލ  މިކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ށް ގޮސްފައިވާސިޓީ އަ

 ދީފައިވެއެވެ.  ގެންނަންޖެހުމުން މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ދިމާވާކަމަށް ކޮމިޝަނަްށ މަޢުލޫމާތު

 އައްސޭރި ޖަލު  1.03.2

ޝިްފޓަށް  0މުވައްޒަފުންަކމަށާއި، މިމުވައްޒަފުން މަސައްަކތް ކުރަނީ  ....އައްސޭރި ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ޖުމްލަ 

މުވައްޒަފުްނ މަސައްކަތްކުރާކަމަށާއި  ... މިަތނުގަިއ ސިފްޓެއްގައިބަހާލައިގެންކަމަްށ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

މިޝަނަށް މަޢުލޫމާުތިލބިފައިވެއެވެ. މިޖަލުގައި ނަރުހުން މަސައްކަތް ުކރާކަމަށް ކޮ 10ޑޮކްޓަރާއި،  0އަދި މީގެ އިތުރުން 

 ...ޤައިދީން ތިބިކަމާއި މިއަދަދަށް ބަލާއިރު ކޮންމެ އޮފިސަރަކަށް  009ތަންފީޒުކުރާ ޙުކުމް ،އިރުކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި

އްޒަފުން ރު މިއަދަދު ނިސްބަތުން މަދުކަމަށް މުވަޤައިދީން ތިބިަކން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަވެފައިާވއި ...ނުވަތަ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވެސްކޮމިޝަނަށް  މަޢުލޫމާތުދީފައިވާއިރު

 ޖަލު  މާފުށި 1.03.01

ންކަން އެނގެއެވެ. ޤައިދީްނނާއި ަބންުދމީހު 0110ުޖމްލަ މި ޖަލުގެ އާބާދީއަީކ ޒިޔާރަތްުކރި އިރު ޖަަލށް  މިކޮމިޝަނުން 

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ފުން މުވައްޒަ ..... ޖުމްލައޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި އަދި އެވަގުތު 

ަވނަ މާއްާދގައި ވަނީ ކޮންމެ ަޖުލ 00)ޖަލުގެ އިދާރީ ިހންގުމާއި ެބހޭ ޤަވާއިދު(ގެ  R-2/2015ޤަވާޢިދު ނަްނބަރު 

ކަަމްށ ބެންވާނެ(ގެ ރޭޝިއޯ އިން ޖަލު އޮިފސަރުން ތ0:0.11ިޤައިދީން ނުވަތަ ބަްނދު މީހުން )  0.11ށް އޮފިސަރަކަ

އޮފިސަރުން އިތުރަށް  .....މިންގަނޑަށް އޮފިސަރުން ަހމަކުރުމަށްޓަކައި މި ޖަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ގަވާއިދުގަިއވާ 

 ފާހާގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ތިބެން ޖެހޭނެކަަމށް ކޮމިޝަނަށް

ދާ އި، މިމީހުން ވަޒީފާއަށް ވައްކަމާހުސްވުމުންގަ މީހުންގެ ޖާ 91 މަދުވެގެން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދަނީޖަލު 

ޢަދަދު  މުވައްޒަފުންގެ މި ޖަލުގައި އަހަރު ވަރު ހޭދަވާކަމާއި،  0ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކޮށް ސީދާ މަސައްކަތަށް ނެރުމަށް 

ހުރިކަްނ  ތި ދަތިތަކެއްހެއްޓުމާއި އެމީހުންެގ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގައި ބޮޑެ މަދުވުމުން ޤައިދީންނާިއ ބަްނދު މީހުން ބެލެ 

 މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރިއިރު ޖަުލގެ މުވައްޒަފުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ވަީޒފާގެ ކުރިއެރުން ނުިލބޭ 

ށް މިކަން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަމެވެ. މައްސަލަކަމާއި، އެންމެ ފަހުން ޕްރޮމޯޝަން އެއް ދީފައިވާއިރު އިންސާފުވެރިކޮ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 207  
 

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މުވައްޒަފުން ތިބިނަމަވެސް އެންމެނަށް ހަމަހަަމކަމާއި އިންސާވެރިކޮށް 

އެފުރުސަތު ދީފައި ނުވާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފަިއވެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓަާރ 

ރާކުރުމުން، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި މިހާތަނަށް ެގންގުޅެމުން އައި އުސޫލުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމާއި މަޝްވަ

އެމައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ީދފައިވެއެވެ. ޖަލުތަކުގައި 

އިން ޤައިދީންނާއި ބަންދުީމުހންނާ ސީދާ މުޢާމަލާތްކުރާ އޮިފސަރުންގެ ތެރޭގައި ދިގު މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެ

މުއްދަތެއްވަންދެއް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިނުވާ އޮފިސަރުން ތިބިކަން ކޮމިޝަނަށް ާފހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި 

މާޔޫސްވެ، އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސްއޫލިއްޔަތު  މިހެން މިކަން ދިމާވާނަމަ އޮިފސަރުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި

އަދާކުރުމަށް އޮތް ހުރަކަށް ވާެނކަމަށް ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ. ީމގެ އިތުރުން، އޮފިސަރުންގެ ތެޭރގައި ރިޓަޔަރ ކުރުމަށް 

މަޖެހިފައި ޝަރުތު ހަމަވާ އޮފިސަރުން ތިިބކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ރިޓަަޔރމަންޓް ބެނެިފޓްސް ލިބުމުގެ އިންތިޒާމް ހަ

 ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރިޓަޔަރ ނުުކރެވިފައިތިބި އޮފިސަރުން އެބަތިިބކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވެއެވެ. 

 ހުށަހެޅުން 

އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްަފއި ތިބި ޤައިދީންނާއި ބަންދުީމހުންގެ އާބާދިެގ  1ވޭތުވެދިޔަ  .0

މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޖަލުތަކުގެ އޮފިސަރުންގެ އަދަދު، ބަލައި، އެވަރެޖް ޢަދަދަށް 

)ޖަލުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު( ގެ  R-2/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު  މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  3ޙިއްޞާކުރާތާ 

   ރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން.މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް ކު ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން 00

 

ޖަލުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތައް މުރާޖަޢާކޮށް،  .9

މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މުވައްޒަފުންގެ  1މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 

މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ އެއާ އެއްގޮތަށް  ފޯމެންސް އެޕްރޭސަލް ސިސްޓަމެއް ތަޢާރަފުކުރުމަށްފަހު،ޕަރ

 ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން. 

 

މި ރިޕޯޓް ޖަލުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ރިޓަަޔރ ކުރުމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް،  .0

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ  0ލް ސަރވިސްއާއި ޙިއްޞާކުރާތާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަ

 އެކަން މަގުފަހިކޮށްދިނުން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ކަރިޓަޔަރމެންޓަށް ހުށަހެޅޭނޭ
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ށް ދެމެހެއްޓުަމއްޓަކައި ވަޒީފާގައި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޖަލުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮ 0މި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  .1

ދެމިތިބުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި، ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އަހަރަކު މަދުވެގެން 

މުވައްޒަފުން، ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފެންވަރަށް، )ސައިކޮލޮޖީ، ސޯޝިއޮލޮޖީ، ޤާނޫނީ، އައިޓީ، ޓީޗިންގް، އަދި  1

 ތުދީ މުވައްޒަފުންނަށް ފަހިކޮށްިދނުން. މުގެ ދާއިރާ ހިމެނޭ ގޮތަށް( ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަދަނޑުވެރިކަ

އާންމު ގޮތެއްގައި ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކުާރ ބިދޭސީން ވާހާަކ  އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްސާކުރާތާ  .1

ކި އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުންނަްށ ތަނަވަސްކޮށްދީ ދައްކާ ބަސް ދަސްކުރެވޭނޭ ފުރުސަތު ކޮންމެ އަހަރަކު ކަނޑައެޅޭ ވަ

 ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން. 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި، ކަސްޓޯޑިއަލް ތަކުގައި  ،މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަލުތަކާއި 0މި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ   .0

މުގެ އިންތިޒާމް އެކަށީގެންވާ ކެއު، ފަޚާނާކުރުމާއި ،ފެންވެރުމާއި ،ހަމަޖައްސާފައިހުރި މުވައްޒަފުންގެ ނިދުމާއި

 ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށްީދ، މިކަން ކުރުމަށް ކުރެވުނު ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން.

ވާޒީފާއަށް އައްޔަންކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްމެ، ވަޒީފާއާއަށް ، މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 0މި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  .1

ކުރިންދެވޭ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ގެ އިތުރުން، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްމެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ދާއިރާއިން  ނުކުތުމުގެ

ވަނަ މާއްދާެގ  11ޙާއްޞަ ތަމްރީންދީ، އަދި މިޮގަތށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުަލވާލުމުގައި މަންޑޭލާ ރޫލްސްގެ 

 contemporary evidence-based best  "ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ                    9

practice in penal sciences ބައިތައް ހިމަނައި، އަދި ވާޒީފާއަށް ނުކުމެވޭީނ، މިގޮތުން ދެޭވ  "

ތަމްރީންތަކަށްފަހު ލިޔުމުންނާއި ޕްރެކްޓިކަލް ބައި ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެވޭ ޓެސްޓްތަކުން ފާސްވާ މުވައްޒަފުންނަށް 

 އި އެކަން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން.އެކަނިކަމުގައި ކަނޑައަޅަ

 00( ގެ 00/9100އެންޓި ޓޯޗަރ ގާނޫނު )ގާނޫނު ަނންބަރު ، މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 0މި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  .3

ބަޔާންުކރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަނިޔާުކރުމާއި ރަހުމްކުޑަ އަމަލު ހިންގުމާއި ލާއިންސާނީ  ގައިވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

މާއި އިހާނެތި އަމަލު ހިންގުމާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބު ދިނުމުގެ ނުރަނގަޅުއާދައާ އަމަލު ހިންގު

އެކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ  ،އެކަމުން މަނާެވގެންވާންވީ ސަބަބުތަކުގެ މައްަޗށާއި ،ގުޅޭގޮތުންނާއި

ުނގައި ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ވާޖިްބުފރިހަމަކޮށް އެކަން މައްޗަށް މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީުނގެ ބައިތައް ހިަމނައި ާޤނޫ

 މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން. 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 209  
 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަލުތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި މިވަގުތު ތިބި، ހުރިހާ  0މި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  .2

ލްއެއް ކޮމިޝަނަރ އޮފް މަންސް އެޕްރެއިޒަޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއާއި، ކަސްޓޯޑިއަލް އިންޗާޖުންގެ ޕަރފޯ

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ހަދާ ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ދެނެަގނެ މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

 ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން. މަތިން 

 އިންސްޕެކްޓް ކުރުންލުތައް ޖަ 1.02

 އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  1.02.0

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ  2 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) 9100/01ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

. ކޮމިޝަނުން އިންސްޕެކްޓަރ މީހަކު ވަނީ އައްޔަންކޮށްފައެވެއިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ނަމުގައި، 

އިންސްޕެކްޓަރއާއި  ޤާނޫުނން ،ންމަޝްވަރާކުރުމު ގޮތުންއާ ބައްދަލުކޮށް، ިއންސްޕެކްޓަރ ގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ

  ރި ދަތިތައް ދެނެގަނެވިފަިއވެއެވެ. ލުކޮށްފައިވާ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ހުހަވާ

އިންސްޕެކްޓަރ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންާވނެ މުވައްޒަުފންނާއި، ވަސީލަްތތައް މިނިސްަޓރު ފަހިކޮށްދޭންވާނެކަަމްށ 

، ވަނަ އަަހރު އައްޔަންކުރުމަށްފަހު 9101 މަވެސް، އިންސްޕެކްޓަރ ވަނީ، އޭނާ މަޤާމަށްނަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީމި މާއްދާ

ހޯމް މިނިސްޓްރީންގައި މަޤާމުގެ މައްސޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުންނާނެ ތަނެއް ނުދައްާކ 

އަދި މިއާއިއެކު، ދީފައިެވއެވެ. ނަށް މަޢުލޫާމތުކޮމިޝަހުންނަށް ޖެހުނުކަަމްށ އޮފީހަށް އައިސް  މަސައްކަތެއް ނުކޮށް

މުވައްޒަފުންކަމާއި، މިއީ ޤާނޫނުން ަމތިކޮށްފަިއާވ  0އިންސްޕެކްޓަރ ހިމަނައިގެން މި މަސައްކަތުގައި އުޅެނީ މުޅިއެކު 

ފެންވަރާއި  މީތަޢުލީއެންމެ އެކަށީގެްނވާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  އްކަމާއި، މިމަސައްކަތްއަދާކުރުމަށް މަދު އަދަދެ ޒިންމާ

ކޮމިޝަުނން ބެިލބެލުމުްނ ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން،  ިމ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި ނެތްކަން ޤާބިލްކަން 

މިހާތަނަށް ިއންސްޕެކްޓަރ ޖަލުތައް އިންސްޕެކްޓްކޮށް މިނިސްަޓރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓްތަކަްށ ބަލާއިރު، މިހާރު ހުިރ 

ޕޯޓްކޮށްފައިވާ ތަންތަންކަާމިއ ކުރަންޖެހޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަން ބަޔާންކޮށް ރިއިޞްލާޙްތަނުގައި ޖަލުތަކަކީ އެތަން

ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޖަލުތަކީ މަންޑޭލާ ރޫލްސް އާއި އެއްގޮތަށް މީހުން  ންސްޕެކްޓަރ އާއިއެކު އަދި ކޮމިޝަނުން އި

މިކޮމިޝަނުްނ އެހެންަނމަވެސް،  ންކަމަށް ކޮމިޝަނަްށ މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.ބަންދުކޮށް ބަލަހައްޓަން އެަކށީެގންވާ ތަންތަ 

ރިޕޯޓްތަކުގައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ހުރިކަމާއި،  ން އިންސްޕެކްޓަރ ހަދާފައިވާޖަލުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބެލިބެެލލުމު

 ހުމްވެފައިނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށްފަ ރަނގަޅަށް އިންސްޕެޓަރަށް ކަންތައްތައްމަންޑޭލާ ރޫލްސްގައި ބަޔާންކުރާ 

މިޤާނޫނުެގ ދަށުން އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި، ޒިންާމ  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 210  
 

އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި މުވައްޒަފުން ފަހިކޮްށދިނުމަކީ މިނިސްޓަރގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ޤާނޫނުގައި 

ށްފައިވީނަމަވެސް، ފާއިުތވެދިޔަ މުއްދަތުގައި މިނިސްޓަރ މިކަންކަން ފަހިކޮށްދީފައި ނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް ބަޔާންކޮ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މިޤާޫނނުގައި ގައި ")ހ(  ވަަނ މާއްދާގެ 0 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯްލގެ ޤާނޫނު) 9100/01ޤާނޫނު ަނންބަރު 

މަތިން މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްުބމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ 

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ކަނޑައަޅާ ޝަރުތައް ފުރިހަމަވާ ތަނެއްނަަމ، އެތަނަކީ ޖަލެއް ކަމަްށ 

އެފަދައިން ޖަލެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާތަނެއް އެއީ  ލިބިގެންވެއެވެ. ހަމަ ށްކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި ބުނެވިދިޔަ  މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ." މިގޮތަށްޖަލެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

)ހ( ަގއި ޖަލުތަކުގައި ކަންަކްނ މާއްދާގެ  00ނޫނުގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޖަލެއްގައި ހުންނަ ޖެޭހ ޝަރުތުތަކާއި ިމޤާ

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިީވ ހުންނަންވާނެ ޮގތާއި އަދި އެތަންތަނުގައި ކަންކަން ކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކެއް ހަދަންޖެޭހނެ

 ،އިންސްޕެކްޓުކުރުމުގައިޖަލުތައް ޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ކްމާއްދާގައި އިންސްޕެވަނަ  01ހިނދު، މިޤާނޫުނގެ 

އްގޮތްވާ ގޮތުެގ ލުތަކުގެ ކަންކަން ހުރީ ިމޤާޫނނުގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު މާްއދާތަކުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަާވއިދާއި އެޖަ

ޖަލުތަކުގެ އިމާރާްތތައް ހުންނަންވީ ގޮތުެގ ބަލަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް،  ތޯ އިންސްޕެކްޓު ކުރުމުގައިމަތިން

ޤައިދީންނަށް އެންމެ މަދުވެގެްނ އަދި ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ޝަރުތަށް އިންސްޕެކްޓަރ 

ވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބިދޭތޯއާއި، ޖަލުތަކުގައި ޤައިދީންނާމެދު ޢަމަލުކުރަނީ ޤަލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް 

އިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުމަްށ ވާޤައެމީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާެނ ކަމަށް 

 ރިޢާޔަތްކުރާނޭ މިންގަނޑެއްވެސް ޤާނޫނު ވުޖޫަދށްއައިސް މިާފއިތުވީ މުއްދަތުގައި އެކުލަވާލެިވފައިނުވާކަމާއި، ޖަލުގައި 

އިދާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެަމތިންތޯ ބަލައިފައިވާކަްނ ވާރުވާގެ މިންގަނޑުތައް  ހުްނނަނީ ޤަފަ މީހުންނަށް ދެޭވ ކާނާއާއި ޞިއްޙީ 

ރަމްޒުކޮށްދޭ އެކަށީގެންވާ ރިޕޯޓުތަކެއް އިންސްޕެކްޓަރ އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމާއި، ޤާނޫނުގައި ފާަހގަކޮށްފައިވާ ފުޅާމިނުގައި 

އި ފާސްކުރެވިފައިނުވާކަން، ޖަލުތައް ބެލުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ޖަލުތަަކްށ ޒިޔާރަތްކޮށް ޖަލުތައް ބަލަ

ތަކުން ިލބުނު މަޢުލޫމާުތްނނާއި، އިންސްޕެކްޓަރ ބައްދަލުވުމުންނާއި ކޮމިޝަނުން ހޯިދހޯދުންއިންސްޕެކްޓަރާއިއެކު ބޭއްވި 

 ޖަލުތަކަށާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންަތކަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރާތްތަކުގެ ރިޕޯޓުތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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ޖަލެއްގައި ، ވަނަ މާއްދާގައި 01 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) 9100/01ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ކޮްށ މިނިސްޓަރަށް ރިޕޯޓު ޙްޤީޤުމީހުންނަށް ައނިޔާކުރެވޭ ކަމަްށ ކުރާ ޝަކުވާތައް މިނިަވންަކމާއެކު އަޑުއަހައި، ތަ

އްޖެނަމަ ނުވަތަ ީމހަކަށް ނުރައްކާތެރި އަނިޔާއެއް ދީފިނަމަ، އެކަން ބަލަިއ ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށާިއ، ޖަލެއްގަިއ މީހަކު މަރުވެ

ކޮށް މިނިސްޓަރަށް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅަން ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިފަދަ ކަމަކާ ގުޅޭ ފުރިހަމަ ޙްޤީޤްތަ

 ގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ތަހްޤީޤްތަކެއް އިންސްޕެކްޓަރ ކޮށްފައި ނުވާކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަ

 

 ހުށަހެޅުން: 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖަލުތަކުގެ ގޮތުގައި  9100/01ޤާނޫނު ނަންބަރު  .0

ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އިްނސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ރިޕޯޓެއް 

ސްޓަރަށް ހުށައަޅަންވާނެކަމަްށ އޮތްނަމަވެސް، އެފަދަ ރިޕޯޓެްއ މިހާތަނަށް ުހށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއިއެކު، މިނި

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮަތށް، 

 މިނިސްޓަރ އަށް ހިއްސާ ކުރުންންޖެހޭ ރިޕޯޓު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ތައްޔާރުކުރަ

 

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ) 9100/01މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  0މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ގިނަވެގެން  .9

ޔާރުކޮްށފައިވާ ތަނެއްގައި ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ، މީުހން ބަންުދކޮށްގެން ބޭތިްއބުމަށްތައްޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު

 އެޝަރުތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން، ހުންނަޖެހޭނެކަަމށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޝަރުތައް ކަނޑައަޅާ

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި  9100/01މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  0މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ގިނަވެގެން  .0

މާއްދާެގ )ހ( ގައި ޖަުލތަކުގައި ކަންކަްނ ހުންނަންާވނެ ގޮތާއި އަިދ އެަތންތަނުގައި ކަންަކން  00( ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު

 ކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދު އެކުލަވާލައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 9100/01ބަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޤާނޫނު ނަން  0މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ގިނަވެގެން  .1

އިންސްޕެޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ން ( ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު

ތްތަކާއި މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައިދީ އިންސްޕެކްޓަރަށް އޭނާގެ ޒިންމާ ޤާނޫނު ތަޞައްވަރުކުރާ ފުޅާމިނުގައި ވަސީލަ

 ފައިކޮށްދިނުން.މިނިސްޓަރ  ނެ މަގުއަދާކުރެވޭ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 212  
 

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި  9100/01މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  0މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ގިނަވެގެން  .1

 ން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢުލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭ ވަރުގެ ޤާބިލް މީހަކު  ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު(

 އައްޔަންކުރުން. ރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަޤާމަށް ންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކައި

 

 ޢަމަލު ކުރާ ގޮތް ޚާއްސަ ގިންތީތަކަށް 1.1

، މިނާއި ބޮޑު ކުޑަކުުށގެ ޖަލުތަކާއި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި މީހުން ބަންދުޮކށް ބެެލހެއްޓުމުގައި ކުށުގެބާވަތާިއ، 

ކިކުރެވެމުންނުދާކަމާިއ، މިކަމުގެ ސަބަުބން އަލަްށ ޖަލަށްގެނެވޭ ބައެްއ ްށ ބަލާ ވަމީހުންގެ މިޒާޖާއި، އަޚްލާގަ

ޤީގޮތުން ގޯސް ނުވަތަ ބޮޑެތި ކުްށ އަޙްލާޤީގޮތުްނ ރަނގަޅު މީހުންނަށް ޖަލުަގއި ތިބޭ އަޚްލާ، ޤައިދީންނަށާއި

ން އަސަރު ޖަލު އާބާދީ ބަްނދުކުރަމުްނދާއިރު މިކަމުގެ ނޭދެވޭ ކޮށްފައިތިބޭ މީުހންނާއި މަސްހުނިވާގޮތަށްތަކުރާ

ކޮށްގެން މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ނެރުމަށް އިޞްލާޙްލަތައް އިތުރުވުމާއި، ޤައިދީން މައްސަ ފެންނަމުންދާކަމާއި، އަޙްލާޤީ

 ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާކަން ޮކމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެެވ. 

 ވަޒީފާ އަދާކުރުން  0.1

 މާލެ ޖަލު 0.0

ށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވާކަމާއި، މިޖަލުގަިއ ބައެއް ޤައިދީން ވަޒީާފ މާލޭ ޖަލުގައި ޤައިދީންނަ 

އަދާކުރަމުންދާކަން މުވައްޒަފުންާނއި ޤައިދީންގެ ފަރާތުްނ މަޢުލޫާމތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެޮގތުން ޤަިއދީން އަދާކުރާ ވަޒީފާ ތަކުެގ 

މަސައްކަތާއި،  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގޮޅިތަކަށް ކާތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،  ތެރޭގައި ޖަލުގެ ސަރަހައްދު ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި،

ވެނީ ންފަދަ މަސައްކަތް ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެލްޑިން ކުރު

ވާލުމުން އެކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލާ ޤައިދީންނަށްކަަމށް ށާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަުތ ހުޅުލާޤީގޮތުން ރަނގަޅު ޤައިދީްނނަށްކަމައަޚް

ރުފިޔާކަމަށް  01ވަޒީފާއަދާ ކުރާ ޤައިދީންނަށް އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި ދެނީ ދުވާލަކަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެެއވެ. 

ޞަ ޔުނީފޯމެއް ޖަލުން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށާއި، ޤައިދީންނާއި މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޤައިދީންނަށް ޚާއް

 ވަޒީފާގައި ޤައިދީން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު މިޔުނީފޯމް ބޭނުންކުރަންޖެޭހކަމަށް ޤައިދީންނާއި މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 
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 އަހުލުވެރި މަރުކަޒު ތިލަފުށި 0.9

އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަނީ  ،ކަމަށާއިން މިނިސްޓްރީމަސައްކަތު ގައިދީންގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ ހައުސިމި މަރުކަޒުގައި 

 މަސައްކަތްކަމަށާއިއާއްމުކޮށް ކުރަނީ ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ އަދި  ކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.މިނިސްޓްރީން 

ލުވެ ހުންނަ ޖަލުގެ ކުރަންވީ މަސައްކަތް ދައްކަނީ އެކަމާއި ހަވާބެލެހެއްޓުމާއި ޤައިދީން  ޤައިދީންގެ ސެކިއުރިޓީ

 އެއީ  ދަރަޖައަށް ކަމަށާއި، 0އިދީން ބެހިފައިވަނީ ޤަވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފިސަރުކަމަށް ޤައިދީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

 ޤައިދީންނާއި މުވައްޒަފުން މަޢުޫލމާތުދީފައިވެއެވެ. ކަމަށް  ރުފިޔާ 9111 އަދި 9911 ،9111 ގޮތުން މުސާރައިގެ

އެނގިފަިއ އިދީންނަށް ބޮޑުކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑު ޤަ މުސާރަ ކަމަށާއި،ސާރައުގެ އޮނިގަނޑެއް ނެތްމު މި މަރުކަޒުގައި 

ކުރާ މަސައްކަތަށާއި، ތަނުގައި ވީ މުއްދަތަްށ ނުބަލާ ކަމަށް ޤައިދީން އިދީން މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުގައި ޤަނުވާކަމަށާއި، 

 މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

ޤައިދީންގެ މަސައްކަތު ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން  9103 އިންކަމަށާއި،ހައުސިން މިނިސްޓްރީ މުސާރަ ދެނީ ޤައިދީންގެ 

އިީދްނ ޤަނަމަވެސް ވެރިކަން ބަަދލުވި މަރުހަލާގައި ކަމަށް ވީ ސިން މިނިސްޓްރީއާއި ދެމެދުހައު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނީ 

ކުރީގެ ތާރީހއް ޖެހުމަށް ފަހު  ރީމެންޓެއްގައި ސޮއި ކުރުވީ ގް އެ މޯލްޑިވިސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އައު   ލައްވާ

އަިދ ދީ ވާކަމުގެ ޝަކުވާ ޤައިދީންކޮށްފައިވެއެވެ. މަހުގެ މުސާރަ ނު 9ގެ އިދީންކަމަށާއި، މި މަރުހަލާގައި ބައެއް ޤަ

ކެިތ ގަތުމުގައި ޤައިދީންަންށ ތަ ިލބެުމންދާތީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ގައިެގ މުސާރަ މަހުގެ އެކި ހިސާބުއިދީންމީގެއިތުރުން، ޤަ

  ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. ލާންޖެހޭކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނާދަތިތަކާއި ކުރިމަތި

 

އިދީންލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވާކަމަށާއި، އެކަމާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަވިސްގެ އިސްވެރިންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ޤަ

އި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ދައްކާ މަސައްކަތް ކުރުވުން މިހެން އޮތުމުްނ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން، އެގްރީމެންޓްގަ

ނެކަމުގެ އިންޒާުރ ންކަން ވެސް ކުރަން ޖެޭހނެކަމަށާއި މިގޮތަށް ޢަމަލުނުކުާރ ޤައިދީން އެހެން ަޖލުތަކަށް ބަދަލުކުރާއެކަ

  އެވެ. ޤައިދީންނަށްދޭކަމުގެ ޝަކުވާ ޤަިއދީންވަނި ކޮމިޝަނަށް ހިއްސާކޮްށފަ

 9ޖެހި ޖެހިެގން  ކަނާޑކަމަށާއި، އިންދުވަހަކަށް މުސާރަބުާނ ސަލާން  ަބލިެވއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަދާކުރާ ޤައިދީންވަޒީފާ 

ދުވަހު ސަލާމް ބުނެފިނަމަ ސަލާމް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭކަމަށާއި ނަމަވެސް ބަންދުގައި ތިބި ބަޔަކަށް ޑޮކްޓަރެއްގެ 
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ތެއް ެނތް ކަމަށް ޤައިދީން ކޮމިަޝނަށް މަޢުލޫމާތު ދިފައިވާއިުރ ކޮމިޝަނަށްވެސް މިކަން ފިކެޓް ހޯދޭނެ ގޮސެޓް

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތުރުގަޑީ މަސައްކަތް މި މަރުކަޒުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޤައިދީންނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ އެލަވަންސް ނުލިބޭކަމަށާއި އަދި އި

 އިސާ ނުދޭކަމުގެ ޝަކުވާ ޤައިދީން ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. ކުރުވުމަށްފަހު އިތުރުގަޑީގެ ފަ

 މާލެ ޖަލުހުޅު 0.0

ކެޓަގަރީއެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޤައިދީން ތިބިކަމާއި، މީގެތެރޭގައި ޖަލު  9މި ޖަލުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި 

އްކަތްކުރާ ޤައިދީން ިތބިކަން ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ. މި ޖަލުގަިއ އެތެރޭގެ ވަޒީފާތަކާއި، ޖަުލން ޭބރު އެކި ސައިޓްތަކުގައި މަސަ

ޖަލުންބޭރު ވަޒީފާއަދާކުރާ ޤައިދީންވަނީ އެމީހުންނަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ރޯދަ އެލަވަންސްދޭކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިފައިސާ 

ދުވާލަކަށް އުޖޫރަިއގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާއިން ޤައިދީންނަށް ިދނުމުގެ ބަދަލުގަިއ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ނަގާކަމަށާއި 

ޤައިދީންނަށް ިލބެނީ ކުޑައަދަދެްއކަމާއި، މިއިން ބައެއް ޕްރިސްކޯއިން ނަގަމުންދާކަމަށް ކޮމިަޝަނށް ޤައިދީނާއި މުވައްޒަފުްނ 

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

ފާ އަދާކުރާ ޤައިދީން މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަނީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ޖަލުން ބޭރުގެ ސައިޓްތަކުގައި ވަޒީ

 ސްޓެލްކޯގެ ސައިޓަކަށްކަމަށާއި މިގޮތަށްދާއިރު ދަނީ ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޖަލުގަިއ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޤައިދީން

ތުދީފައިވެއެވެ. ވަޒީާފ ލުމަށް ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ ޔުނީޯފމްލައިގެން ކަމަށް ޤައިީދންނާިއ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަްށ ަމޢުލޫމާ

ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުްނ ރުިފޔާ  011އަދާކުރާ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ެއންމެ އެލަވަންސް ބޮޑު ޤައިދީްނަނށް ލިބެީނ ދުވާލަކަށް 

ރުފިޔާ ލިބޭ ޤައިދީން ިތބޭކަމަށް މުަވއްޒަފުންނާއި ޤައިދީން ކޮމިަޝނަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.  11ރުފިޔާއާއި  11

ވަންސް ދިނުމުގައި ތަފާތު ތަކެއް ހުރިނަމަވެސް ޤައިދީންަނށް ކުރަންޖެހެނީ އެއްބާަވތެއްގެ މަސައްކަތެއްކަމުގެ ޝަކުވާ އެލަ

 ޤައިދީން ކޮމިޝަނަށް ޙިއްޞާކޮްށފައިވެއެވެ. 

ޖަލުން ބޭރުގެ  ވަޒީފާއަދާކުރާ ޤައިދީން އާންމު ގޮތެއްގައި ޖަލު ތެރޭގައި ކުރަނީ ގައު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށާއި، އަދި

ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތާއި، ކަރަންުޓ މަސައްކަތްކަމަށް ކޮމިޝަނަްށ ޤައިީދްނ 

މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަމާއި، ޤައިދީްނ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ޔުނީފޯމް ލިބޭނަމަވެސް ސަލާމަތާއި ރައްާކތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުެގ 

ގައި އުޅޭއިރު ބޭނުންކުރާނެ ސޭފްޓީ ބޫުޓ، އަންގި ފަދަ ތަކެތި ނުިލބޭކަމަްށ ޤައިދީން ކޮމިޝަނަްށ ގޮތުން ވަޒީފާ

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 
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 އައްސޭރި ޖަލު  0.1

ކަމާއި، ވަޒީފާއަކަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ އިޚްތިޔާރު ކުރާޤައިދީއަކު  އެ ޤައިދީއަކަށްލަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ ޖަ މި

މީހުން ހޮަވނީ އާންމުކޮށް އިއުލާނުޮކށް ބެެރކްސްތަކާއި ޖަލުގެ އިންފާރުގެތެޭރގައި ހުންނަ ޯނޓިސް ބޯޑަްށ  ންމެ ވަޒީފާއަކަށްކޮ

އިސްވެރިން މެދުވެރިކޮށްކަމަށް ޖަލުގެ  އެދޭ ފޯމު މިކަމަށް މާއި، ޤައިދީން ވަޒީފާއަށް އެދެނީއިއުލާން އެރުވުމަށްފަހުކަ

 ވެ.މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެއެ

 

ކުރަމުންދާކަމާއި، މިގޮތުން، ފެުހމާއި، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޤައިދީން ވަޒީފާގެ ގޮތުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިޖަލުގައި 

ފޮޅާ ، އި، ބަކަރިާއއި ކުކުޅުގެންގުޅުމާއިގެ މަސައްކަތާއަތްތެިރ މަސައްކަތަކާއި، އިމާރާތް ުކރުމު، ރިކަންކުރުމާއިދަނޑުވެ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކުރާކަމަށް ދީންނަށް ކާްނދިނުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ސާފްކުރުމާއި، ޤައި

ޖަލުގައި އޮންނަނީ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ޤައިދީން ލައްވާ އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގެ މާހައުލެއްކަމާއި، ޤައިދީން ކުރާ މި 

 ހުންނަ ދާއިރާއަކުން ތަމްރީން ދީ އެކަމަށް އިދީއަކު ޝައުގުވެރިކަންއެޤަމަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ 

މަސައްކަްތ ޤައިދީންނަްށ އަހުލުވެރިކުރުވާކަމަށް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުްނ މަޢުލޫމާުތ ލިބިފައިވެއެވެ. މިޖަލުގަިއ 

ކުރުވުންކަމަްށ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް އަޙްލުވެރި އަްށ އަނބުރާިދއުމަށްފަހުނުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ެއމީހުން މުޖުތަމަޢުދަސްކޮށްދީ

 މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެެއވެ. 

ދާއިރާއަކުން ކުރުވޭ ބުރަ  މަދު އްވާ ކުރުވާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކީނަމަވެސް، މި ޖަލުގައި ޤައިދިން ލަ

ަކށީގެްނާވ ނުމުގެ ގޮުތން އެދާއިރާއަކާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ޤައިދީންނަށް އެށްވުމާއި، މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދިކަމަސައްކަތްތަކަ

ރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޟޮރޫ ހަމަޖެއްސުމަށާއި،ގޮތުގައި ނުދޭކަމަށާއި، މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވަނީ ހިތް

އިރު، ން ކޮމިަޝަނށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކޮންމެހެން ގަންަނށްޖެހޭ ތަެކތި ގަތުމަށް ފައިސާ ބޭުނންވާތީ ަކމަށް ބައެއް ޤައިދީ

ތަކީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަ ކޮމިޝަނަށް ާފަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤައިދީންނަށް ނީވަ މިކަން

ކަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުވުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ނަަމވެސް ޤައިދީންނަށް ޖަލުަގިއ މިޖަލުގައި އެމީހުންލައްވާ ކުޑަ އުޖޫރައަ

އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތުތައް  ދީދަސްކޮށް ހުނަރު ތާއިމަސައްކަ ތަފާތުއިދާކުރުވަނިވި ފަ ތެރޭގައި ގެމުއްދަތުހޭދަކުރާ 
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އަނބުރާ ނިކުތުަމްށ ރަނގަޅު ފަރުދުންތަކެއްގެ ގޮުތގައި  މުޖުތަމަޢުއަށް އަޙްލުވެރިވެގެންލިބިދިނުމަކީ އެމީހުން އިސްލާހުެވ 

 މުހިންމެ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ.  އެޅޭނެ

 

 

 މާފުށި ޖަލު  0.1

 

އްސަކުރެވިފައިވާ ފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމާއި މިގޮތުން "ކޮންޓްރެކްްޓ އަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ޚާޖަލުގައި ވަޒީފާމި 

އެލަވަންސް އެތެރެ މަސައްކަތު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް" އާއި ހަމަ މިފަދަ ބޭރު ވަޒީފާއަކަށް ހުށަހެޅުމަށްވެސް ވަކި 

ހަމަޖެހިފައިވާކަން މުވަޒަފުން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ކޮންމެ ވަޒީފާއަކަށްވެްސ ފޯމެއް 

މީހުން ހޮވާނީ އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާުލމަށްފަހުކަމާއި، ކޮންމެ ވަޒީފާެގ ފުރުސަތަކާއެކު ކުރެވޭ 

ވަޒީފާއަށް އެދި ށް ޤައިދީންނަށް ފެްނާނނޭހެން ބަހައްާޓނެކަމާއި، އިއުލާނުގައި އިއުލާން ޔުނިޓް ތަކުގައި އާންމުކޮ

 ވާލުކުރުމުްނ،ޔުނިްޓ އޮފީހާ ހަ ހަމަވުމުގެ ުކރިން މިފޯމް ފުރުމަށްފަހު  ސުންގަޑި އިްނާނނެކަމާއި، ވަގުތުހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ތެރެއިްނ މީހުންގެ  ހުށަހަޅާ ރާ ހަވާލުކުރާކަމަށާއި، ފޯމްޖަހައި، ވަޒީފާ ދިނުމާބެހޭ އިދާރީ އޮިފސަޒޯން ހެޑް ސޮއިކޮށް ތާރީޚު

އިްނަޓވިއު ފޯމް ހަވާލުކުރެވޭނެކަމާއި، މިފޯމް ފުރާނީ ޤައިދީގެ ހާޒިުރގައި މުވައްޒަފެއްކަމާއި،  ށްޝަރުތުހަމަވާ މީހުްނނަ

ޅޭނެކަމަށް މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނާ އަށްފަހު އިދާރީ މުވައްޒަފެއް ފޯމް ބެލުމަށްފަުހ، ވަޒީފާ ދިނުމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެއެ

 ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަޒީފާ އަށް މީހުން ހޮވާ ކޮމިޓީގައި ތިބޭނީ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އައްޔަންކޮށްފައިތިބޭ މީހުންކަމާއި، މިކޮމިޓީގަިއ 

މުވައްޒަފުން ބަރުްނ ތިބޭކަމަްށ މެން  1ިމކޮމިޓީގައި މިހާރު ތިބޭނީ ިގނައިން ސީނިއަރ ެމޭނޖްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންކަމާއި، 

ކޮމިޓީއިން ވަކި މަގާމަކަށް މީހަކު އައްޔަންކުރުމުން، މިކަން ޤައިދީއަށް ޖަލުްނ ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެެއވެ. 

ވަންދެން ޤައިދީެގ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ފާއިތު 01އަންގާނެކަމަށާއި، އެއަށްފަހު ަޤއިދީ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަންފަަށއި، 

ކަން ދައި ޤައިދީއަށް ވަޒީފާ ދާއިމީވިހަ ލާޤު ގާތުން ބަލަމުންދާނެކަމަށާއި، މިއަށްފަހު ެއސެސްމަންޓްއުޅުމާއި އަޚް

ދުވަސް އަރާމުކުރަން އޮފް ދުވަހެއްގެ ގޮތުގަިއ  0ލިޔުމުންއަންގާނެކަމަށާއި، ވަޒީާފއަށް ނުކުންަނންފެށުމުން ހަފްާތއަކު 

 ،އެކި ވަގުތު ކަމާއިކަނޑައެޅިފައި ވަނީ އެކި ވަޒީފަތަކަށް މަޢުލޫާމތުދީފައިވެއެވެ.  ށްވައްޒަުފން ކޮިމޝަނަލިބޭނެކަމަށް މު



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 217  
 

މުދިމުންގެ ވަޒީފާގެ ަގޑިތަކަކީ ނަމާދުވަގުތުތައް ކަމާއި، ކާންދޭ މީހުން ވަޒީފާގައި ހަރަާކތްތެރިވެ އުޅޭނީ ކާންޭދ   މިގޮތުން

 އެވެ.ގަޑިތަކުގައި ކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެ

ަމދުވަނީ އެކަމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ކޯޓާ މަދުވުމުންކަމާއި،  ގެ ފުރުސަތުވަޒީފާޤައިދީންނާއި ަބންދުީމހުނަށް ޖަލުގައި 

މިހެންކަމުން ވަޒީފާތަކަށް އެިދ ހުށަހަޅާ މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު ވަޒީފާ ދެވޭ މިންވަރު ވަރަށް ދަށްކަމާއި، ވަޒީފާދޭ 

ގިނަ ޤައިދީންނަށް ވަޒީފާެގ ފުރުސަތު ޖަލުން ދިނުމަށް ބާރުއަޅާކަމަށް ކޮމިޓީއަށް  ީވހާއި ތިބޭ މެންބަރުން ކޮމިޓީގަ

 ނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފެއް ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

 އިދީންގެތެރޭގައި އެތަކެއް ފަންނީ ޤައިދީން، މިހާރުވެސް ޖަލުގައި ތިބިކަމާއި، މީގެވައްޒަފުންވަނީ ޖަލުގައި ތިބި ޤަޖަލުގެ މު

ތެރޭގައި މޮޅެތި ވެލްޑަރުންނާއި، ކާޕެންޓަރުންނާއި، ކަރަންުޓ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާލިބިފައިވާ މީހުން ތިބިކަމާއި، 

މިމީހުންނަށް ދަޢުލަތުގެ އެކި އެކި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ދަށުން ރަނގަޅު އުޖޫރައަކާއި އެކު ފަންނުގެ ދާއިރާއިން މަސައްކަތް 

ރަދުކުރެވޭނޭ އިލާއަށް ޖަލުގައި ހުރެގެންވެސް ޚަަނރު އިތުރުވެ، ރަނގަޅު އާމްދަނީއަކާއެކު، އާކުރަން ލިބޭނަމަ އެމީހުންގެ ހު 

ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ދެމިތިބުމަށް ހިތްވަރަަކށް ވެގެންދާނެކަން ޖަލުެގ  މުޖުތަމައުއަށް އެނބުރިގޮސް ފުރުސަތު ލިބި އެމީހުން

 މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނަ އަދަދެއްގެ ޤައިދީން ވަނީ އެމީހުން ވަޒީފާ އަށް ނުކުތުމުެގ ކުރިން ވަޒީފާ ލިބުނު ދާއިރާއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ގި

ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސީދާ ވަޒީފާ ދިނުމުގެ  އުޞޫލުކިޔައިދީ ތަމްރީން ކުރުމުގެ އުސޫލެއް ނޯންނަކަމަށާއި، ވަޒީފާއަދާުކރުމުގެ 

ކުރުމަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަހަލުވެރި މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ޖަލުން މިނިވަންވެގެން، ތަމްރީންކޮށްގެން ، ގޮތުންކަމާއި

 ނޫންކަމަށް ޤައިދިން ކޮމިޝަނާ ިހއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

މިފުރުސަތު  ގޮތަށް ނޯންނަޖަލުން ބޭރު ވަޒީފާތަކަށް ޤަިއދީން ގެންދިޔުމުގައި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެކްސެސް 

މައްސަލައެއް  ސަލާމަތީ އެތައްހެދުމަށް ަޤއިދީން ގެންދިޔައިރު ރިންގްރޯޑް ތުން މުިހންމުަކމާއި، ހަމަޖެހިފައި އޮ

ވަރަށް ބައިވަރު މައްސަލަތައް ދިމާވިކަން ރުމުންވެސް ދިމާވިކަމާއި، މާފުށި ގޮނޑު ބެެލހެއްޓުމަށް ޤައިދީން ވަޒީފާއަށް ނެ

 މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

އެމީހުންަނށް މިހާރު 'އެލަވަންސް'  ބިދޭސީން ޖަލުގައި ތިބިކަމާއި، އަހަރު ދުވަސްވީ  3ބަންދުގައި ހުންނަތާ  މާންޑުރި

 ތް ކުރުވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ވަޒީފާ ދީގެން ޖަލުގައި ބައެއް މަސައްކަ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 218  
 

ކުޑަ އުޖޫރައަކަްށ ބައެއް އިނާޔަތްތައް ުނލިބޭ ޮގތަށް،  ން އެމީހަަކށް ލިެބންޖެހޭ ހޭ ޤާނޫނުވަޒީފާއާބެ ވަޒީފާ ދިނުމުގައި

ލިޭބ ފުރުސަތަކަށްވާތީއާއި، ޟަޫރީރ  ބުރަ މަސައްކަތް ކުރުވާކަމާއި، ގޮޅިން ބޭރަށް ނުކުތުަމށްޤައިދީންލައްވާ ގައި ޖަލު

ކަނި ފުރުސަތަކީ މިއީ ޓަކައި އޮތް ހަމައެވިޔަފާރި އުސޫލުން ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭުނންވާ ަފއިސާ ހޯދުމަށް ބޭނުންތަަކށް

 މަޢުލޫމާތު ީދފައިވެއެވެ. ޤައިދީން ކަމަށްވާތީ ޤައިދީން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކަމަށް 

 

 ހުށަހެޅުން 

ޤައިދީން ލައްވާ 'އެލަވަންސް ވަޒީފާ' ގެ ނަމުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ބުރަ މަސައްކަތް ކުރުވާކަމާއި، މި  .0

ވަގުތު ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި އެހެންނަމަވެސް އެލަވަންސް ވަޒީފާގައި  ވަޒީފާތަކުގައި ސިވިލް ސަރވިސްއާ އެއްވަރަށް

ރިފުޔާއާ ދެމެދުގެ އުޖޫރައެއްކަމާއި،  0111/-ރުފިޔާއާއި  211/-ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޖޫރައަކީ ކޮންމެ މަހަކު 

ހަގަކުރެވިފައިވާތީއާއި، މިގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ަޤއިދީންނަށް ރަމްާޟން މަހުެގ އެލަވަންސް ނުިލބޭކަން ފާ 

މަސްދުވަހުގެ  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައަޅާފައި ނެތްކަމުގައިވީނަމަވެސް

އި، ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅަ  011ވޭނީ ތެރޭގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި  އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެ 

ރާ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް ޙައްޤުވާ ރަމްޟާންމަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުން ގަވައިދުގެ ތެރެއިން ލާޒިމްކޮށް، ޤާނޫނު ވަޒީފާ އަދާކު 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާ އެއްގޮތައް ޖަލުގައި ވަޒީފާ ދިނުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށް  9113/9ނަންބަރު 

 މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން.

 

 ނިފޫހި ފިލުވުން މު، ތައުލީމާއި 1.0

 މާލެ ޖަލު 1.0.0

މާލޭ ޖަލުގައި ބަްނދުކޮށްގެން ެގންގުޅެނީ ސަމާލަތީ މިންަގނޑުަތށް މަސްހުނިވާގޮތަށްކަަމށްވީއިރު، މިޖަލުގައި ޤައިދީންނާިއ 

އް ބަންދުމީހުަނށް ތަޢުލީމާއި ުމނިޫފހި ފިލުވުމުގެ ޚާއްޞަ ހަރަކާެތއް ނުހިންގާކަން ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެ

ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ބައެއް ޤައިދީން އަމިއްލައަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ގަނެގެން ޓީވީ ރޯޑިޔޯ ގެންގުޅޭ ކަމާއި، މިޖަލުގެ 

އެނެކްސްގެ ގޮޅިތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބަެއއް މީހުން މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮތުން ތާސްބައި ކުޅޭކަން 

 ފައިވެއެެވ. ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވި



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 219  
 

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  މާލެ 1.0.9

މުިނފޫހި ފިލުވުމުގެ އެއްވެސް ލީމާއި ކުރާ ތަނަކަްށވާތީ މިތަނުގައި ތަޢުގަޑިއިރަށް މީހުން ބަންދު 91މި ކަސްޓޯޑިއަލްއަކީ 

  ކުރިއަށް ނުގެންދާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. ހަރަކާތެއް

 އަހުލުވެރި މަރުކަޒު ތިލަފުށި 1.0.0

ރޭޑިޔޯ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ތުން ކޭަބލް ޓީވީ ބެޭލނެ އިންތިޒާމާއި ރުކަޒުގައި ޤައިދީންނަށް މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮ މި މަ

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤައިދީންނަށް ފުުޓ ގަނެގެން ބޭުނންކުރެވޭނެ އިންތިާޒމެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކޮމިޝަަނށް 

ތާސް ކުޅުމާއި، ާރޒުވާ ކުޅެވޭ ގޮތަށް ހުރިކަްނ ހުރިކަމާއި، ަކސްރަތުކުރުމުގެ ބައެއް ތަކެތި  ްނ އަދިބޯޅަ، ބެޑު ިމންޓަ

 ކުރެވިފައިވެއެެވ. ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ

 

 މާލެ ޖަލުހުޅު 1.0.1

ޤައިދީންނަށް މުިނފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮތުން ޓީވީ ބެލޭނެ އިްނތިޒާމާއި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ރޭޑިޔޯ ގަނެގެން  ޖަލުގައިމި 

 ތާސް ކުޅުމާއި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަަމޖެހިފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤައިދީންނަށް ބޭނުން

 ރާޒުވާ ކުޅެވޭ ގޮތަށް ހުރިކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 އައްސޭރި ޖަލު  1.0.1

އަޑުއެހުމުގެ  ރޭޑިޔޯބެުލމާއި، ގަނެގެން ރި އުސޫލުން ޓީވީ ވިޔަފާމި ޖަލުގައި ޤައިދީންނަށް ުމިނފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮތުްނ 

ކަސްރަތުކުރުމުގެ ބައެއް ތަކެތި އަދި  އިތުރުން ޤައިދީންނަށް ފުޓު ބޯޅަ، ވޮލީ ބޯޅަ ކުޅެވޭކަމާއި،މީގެ ، ފުރުޞަތު އޮންނަކަމާއި

އި އެކިއެކި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ހުސް ބިމުގަ ޤައިދީން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައިއަދި ހުރިކަމާއި، މިތަނުގައި 

 ފައިވެފައިއޮތްކަން ކޮމިޝަނަށް ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ފިޔަވާއި ތައުލީމް ގާ ޤިރާއަތު ކޯސް ޤުރުއާން ކިޔެވުން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންމިޖަލުގައި ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

 ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވޭކަމަށްނުކުރެ ތުރު މަސައްކަތެއްދިނުމުގެ ގޮތުން އި

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 220  
 

 މާފުށި ޖަލު  1.0.0

ފާހަގަކުރެވިފައިވީ  ކަންހިންގާއައިކޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ތައް މުނިފޫހިިފލުވުމުގެ ބައެއް ޕްރޮގްރާމް ޖަލަކީ ތަޢުލީމާއިމި 

އަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ  ފޭސް  1މިވަގުތު  ކަމާއި،ވަރަށް މަދުމި ޖަލުގައި ވައިދޭ ޕްރޮގްމާތައް ކިޔަ ނަމަވެސް، 

ވަނަ ފޭސް އަދި  1އްކަމާއި، މި ޕްރޮގްރާމްގެ މޮޑިއުލްތަކެ ކަމާއި އެޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެނީ މަދުއޮތް ޕްރޮގްރާމެއް 

ލިބެނީ ފުރުސަތު  ގައި ބައިވެރިވުމުގެޖަލުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުފެށިފައިނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ަމޢުލޫމާތުލިިބފައިވެއެވެ. 

 ްއގެ މީހުންނަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ. ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދު ޢަދަދެ

 

ބޭނުންވާ ޢުލީމު އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ތަ ކަށް ވާތީކަ ފެންވަރުގެ ކްލާސްތަ މިހާރު ހިންގާ ގިނަ ޕްރޮގްރާމަކީ އަސާސީ 

ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ޤައިދީންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި  މަންފާ ގާޕްރޮގްރާމްތަކުގެމިހާރު ހިންޤައިދީންނަށް 

ކޯސް ޖަލުން ބޭރުގައި  މިނިވަންވުމުންޖަލުން  ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދަނިކޮށް ޑިޕްލޮމާ ދަށުން ޕްރޮގްރާމެއްގެޖަލުގައި ހިންގާ 

ނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފަިއ ކުރިޔަށްގެންދެވޭވުން ކިޔެއިތުަރށް އެކޯހުގެ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނޯންނާތީ  ފުރިހަމަ

ވަނަ ފޭސްގަިއ  0ނުވަތަ  9 މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއްގެ އަދި، ނޯންނަކަމަށް ޤައިީދންނާއި މުވަްއޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ފަށަން  އިން 0 ށްފަހު އަލުން ފޭސްއަދަބު ލިބުމައެކުށަށް  ށްފިނަމަކޮ 'ޖަލު ކުށެއްޤައިދީއަކު ' ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް

އަދަބު ލިބުމުގެ އިތުރުން، އިތުރަށް ކިޔެވުން ުކރިޔަށްގެންދަން ބޭނުްނ  9 ކަށްމިހެން ވުމުން އެްއ ކުށަކަމާއި، ޖެހާ

 އިސްލާޙްވުމަށް އެޅޭ ހުރަހަކަށް މިކަންވެގެންދާނެކަން ޮކމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.، ނުވުމާއި

 

ލަކަށް ވުމުން އެތަނުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނަށް ރީހެބިިލޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި އަކީ މެކްސިމަމް ސެކިއުރިޓީ ޖަ 9ޔުނިޓް 

މީހުންނަީކ އެހެން މީހުންނާ މަސްހުނިކޮށް ގެންގުޅެވޭވަރަށްވުރެ އެ އެއީ ންނަކަމާއި،ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯ

ންނަށް ހިންގާ ެގްނދެވޭ މީހުށް އަލަޖަލު ބަންަދށް ގަިއ  9ޔުނިޓް  އްކާތެރި މީހުންކަމުގައި ާވތީ ކަމަށާއި،ނުރަ

 ވިފަިއވެއެވެ.ފާހަގަކުރެކޮމިޝަނަށް ހިންގުމަށްޓަކައި ކްލާސްރޫމެއް ހުރިކަން ޕްރޮގްރާމް "އޮރިއެންޓޭޝަން" 

 ހުށަހެޅުން:

 މާފުށީ ޖަލުގައި މިހާރު ހިންގަުމންދާ ރިހެބިިލޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮުތން، ޖަލުގައި ހުކުމް  .0

ތަންފީޒުކުރާ ޤައިދީންނާއި، ޝަީރޢަތް ނިމެންދެއް ރިމާންޑު ބަްނަދށް ބަންދުކޮްށފައިތިބޭ މީުހންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް 

މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ގިނަވެގެން މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމް ބަދަލުކޮށް، 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 221  
 

ޕްރޮގްރާމް ރީޑިޒައިންކުރުމަށްފަހު، މި  އިން ލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް މޯ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1

 އެކަން ހިއްސާކުރުން.  ފީޒުކުރަން ފަށައި، މިނިސްަޓރާތަން

ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފަިއތިޭބ މީހުނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާތެރިކުރުމާއި އެ ޙައްޤުތަކަށް ޤައިދީންނާއި،  .9

ންތެރިކަން ިއތުރުކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމަކަށްވާތީ، ޖަލުގައި ހިންގާ ރީހެބިލިޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބަންދުމީހުންގެ ހޭލު 

ވްސް މި ރިޕޯޓް މޯލްޑި ތެރެއަށް ޤައިދީންނާއި ަބންދުީމހުންނަށް ިލބިދޭ ޙައްޤުތައް ކިޔަވައިދޭ މޮޑިއުއްލެއް، 

އެކަން  ރޭގައި އިތުރުކޮށް ހިންގަންފަށައި،މަސްދުވަހުގެތެ  9ޙިއްޞާކުރާތާ  ކަރެކްޝަބަނަލް ސަރވިސް އަށް 

 މިނިސްޓަރާއި ހިއްސާކުރުން. 

ފޭސްގެ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޤައިދީންގެ ފަރާތުން އަޚްލާޤީ  1މިހާރު މާފުށި ޖަލުގައި ހިންގާ  .0

ހިސާބުން ހުއްޓާލަން ޖެހުމާއި، އަލުން މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން އެކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ކިޔެވުން އެ

ފެށިގެންކަމަށް ވުމަކީ، ރީހެިބިލޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމަކުން  ފުރުސަތު ލިބެނީ ފުރަތަމަ ފޭސްއިން  ކިޔެވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ

ގަިއ ޤައިދީން އިޞްލާޙްކުރުމުގެ އަސާސް ގެއްލި، ޤައިދީން އިޞްލާޙްވުމާ ދުރު ކުރާނެ ކަމެއްކަމުގައި ބެލެވޭތީ، ަޖލު

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 

ޖެްއސުމާއި، އަދަބަށްފަހު ައލުން ިކޔަވަން ފަށާއިރު އެޤައިދީ ނުަވތަ ބަންދުީމހާ ކިޔެވުން ނޭޅޭނެ ފަދަ ގޮތަކަްށ ހަމަ

ރިޕޯޓް ހިއްސާ ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ހުއްޓާލަން ޖެހުނު ހިސާބުން ކިޔެވުން ފެށޭނެ ގޮތަށް 

 ހިއްސާ ކުރުން. ހަމަޖައްސައި އެކަން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓަރާއި ސަރވިސް އިން 

މަރުގެ ޙުކުމް ކޮށްފައިތިބި މީހުންނަކީ ޖަލުގައި ހިންގާ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުން ބާކީ ވެފައިތިބި ބަޔަކަށް ވުމުން،  .1

މި ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް އެމީހުންނަށް ނަފްސާނީޮގތުން ޭނދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނޭ ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، 

އެމީހުންނަށް ރީހެބިލިޭޓޝަްނ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  0ސް އާއި ހިއްސާ ކުރާތާ ގިނަވެގެން ކަރެކްޝަނަލް ސަރވި 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް އުޫސލެއް ކަނޑައަޅާ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު އެކަން 

 މިނިސްޓަރާއި ހިއްސާ ކުރުން.  

ންނާއި ބަންދުމީުހންނަށް އަމާޒުކޮށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޖަލުތަކުގެ ބަންދުގައި ިތބޭ ަޤއިދީ .1

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮުތން ޚާއްޞަ ސެޝަންތަކެއް ޤަވާއިުދން ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ުއސޫލަކާއި ތަވާލެއްގެ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 222  
 

ްސ ދުވަސް ތެރޭގައި މަ 0ދަށުން، މިރިޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސާއި ހިއްސާ ކުރާތާ ގިނަވެގެން 

 އެކުލަވާލައި، ޤަވާއިދުން ހިންަގްނ ފަށައި އެކަން މިނިސްޓަރަށް ހިއްސާކުރުން. 

 

 

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލް 1.0.1

ބަންދުމީހުްނނަށް މުނިފޫިހފިލުވުމާިއ  އެއްގައިކަސްޓޯޑިއަލް ސްޓޭޝަނެއް އަދިކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި އެއްވެސް ޕޮލިސް 

 ދިނުމުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިންގާކަން ކޮމިޝަަނށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ތަޢުލީމް 

 

 ލުން ދޫކޮށްލެވޭ ގޮތްޖަ ޕެރޯލްއާއި އިލީ އަދި އިޖްތިމާއީ ގުޅުންތަކާއިއާ 3.1

ނިމިފައިާވ  ޤައިީދންގެ ތެރެއިން ހުކުމުގެ މުއްދަތުެގ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މިންވަރެއް ތަންފީޛުވެ ތަންފީޛްކުރާޙުކުމްޖަލަށް 

ތުހަމަާވ މިކަމަށް ޝަރު ެގ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވެނީ މީހުން، މުޖުތަމައުގެ ރައްކާތެިރކަން ނުގެއްލޭނެގޮަތށް ޕެރޯލް

 ންކަމަށް ޖަލުގެ މުވައްޒަފުްނގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިެވއެވެ. ޤައިދީ

ދުވެރިކޮށް ޕެރޯލްއަށް ޝަރުތުހަމަވާ ކޮންމެ ޤައިދީއަކަްށ "ޕެރޯލް ފުރުސަތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް" މި ފޯމް މެ

ފޯމްގައި ޤައިދީގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް ފަދަ އެންމެ  ހުށަހެޅޭނޭ ނިޒާމެއް މިހާރު މާފުިށ ޖަލުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަމާއި، މި

ޛްކުރަމުންާދ ޙުކުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާުތ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާ ގޮތަްށ ކޮލަމަކާއި، ޤައިދީ އަމިއްލައަްށ އޭނާ މިހާރު ތަންފީ

ޖެހިފައިވާ ތަނުެގ ދިރިއުޅުމަށް ހަމަ ޢުލޫމާތާިއ، ޕެރޯލް މުއްދަތުގައިބެލެނިވެރިޔާގެ މަ ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި ލިޔުމަށް ބައެއް

ންކުރަްނ ޕެރޯލް ފުރުސަތު ލިބުން ޙައްޤުވާކަމަށް ދެކޭ ސަބަބާއި، ޕެރޯލް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެނަމަ ކަ، މަޢުލޫމާތާއި

އި، ޤައިދީއަށް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އޭގެ ތަފްސީލާއަދި ، ވިސްނާފާވާގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ަބއެއް ހިމަނާފައިވާކަމާއި

  އެއްކަރުދާސްކުރުމަށް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ލިޔުމެއް ވަޒީފާދޭން އެއްބަސްވާ ފަރާތުގެ

 

ހުށެހެޅިނަމަވެސް ޖަވާބެއް ޤައިދީންނެއްވަނީ އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ފޯމް  ކުރި ގިނަމަޢުލޫމާތު ިހއްސާ ޖަލުން ކޮމިޝަނާ

ހުށަހެޅުުމްނ  ޝަކުވާ ނުލިބި ިގނަ ދުވަސްތަކެއް ާވކަމަށާއި އަދި ޖަވާބު ނުލިބުުމން ޝަކުވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް 

 މާތު ދީފައިވެއެވެ.އް ހޭދަވާކަމަށް ޤައިީދން މަޢުލޫނުލިބި ެއތައް ދުވަހެ ޝަކުވާއަށްވެސް ޖަވާބު
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ޕެރޯލްގެ ފުރުސަތައް އެދޭ ފޯމުގައި ޤައިދީ ބަލަހައްޓާ އޮފިަސރެއް، ނުވަތަ އެޔުނިޓެއްގެ ޒޯން އޮފިސަރު، ނުވަަތ 

އެޤައިދީއަކީ މިހާރު ޖަލު ވަޒީާފއެއްގައި ހުރި މީހަކު ނަމަ އޭާނގެ ސުޕަވައިޒަރު ފަދަ ޤައިދީގެ އުޅުމާއި އަޚްލާޤު އެނގޭ 

 އް ނުވަތަ ލިޔުމެްއ ފޯމާއި އެއްކަރުދާސްކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނެތްކަން ކޮމިަޝނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ފަރާތެއްގެ ބަހެ

ޕެރޯލްއާއި އެހެނިހެން ޖަލުން ޫދކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ގިނަފަހަރަށް ޖަލުން ދޫވަނީ ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިސްއިން 

ހެޔޮބަދަްލަތއް އެނގޭ ވަރުގެ އޮފިސަރެއްގެ ހުށަހެޅުމަކަށް  ޤައިދީގެ އުޅުމާ އަޚްލާޤަށް އަންނަމުންދާ

ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތިކަމާއި، މިކަން އޮފިސަރުންގެ ބަހަށާއި، ަޖލުން ޤައިދީގެ ކަންތައްތައް ާފހަގަކޮށް އެކުލަވާލާފައިާވ 

ޖަލުން ދޫކުރެވޭ  ،ރެވެމުންދާނަމަލިޔެކިޔުންތަކާއި، ޖަލުގައި ޤައިދީ ޢަމަލްތައް ބަހައްޓާފައިވާ ގޮތުގެ ރެކޯޑަށް ބުރަވެ ކު

ޤައިދީން އަނބުރާ ޖަަލށް އަްނނަންޖެހޭ މިންވަރު މަދުވެެގންާދނެކަމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ޤަިއދީންގެ ފަރާތުން ިލބުުނ 

 މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަުނން ެބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ަޖލުގެ އޮިފސަރުންނަށް ލިބެނީ ދޫކުރުމަށް އަންގާ އެންގުމަކާއި އެކު  ޤައިދީން ޖަލުން މިނިަވންކުރުމަށް ގިނަ ފަހަރަށް

ޚާއްޞަ ލިސްޓެއްކަމަށާއި، މިގޮތަށް ލިސްޓް އަންނައިރު އެއްބައިމީހުން ރަނގަޅަށް ޖަލަށް ގެނެސް މަސްތުގެ ޙާލަތު 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭުނންކުރަމުްނ  ނުފިލާކަމަށާއި އަދި މީގެތެރެއިްނ ބައެއް މީހުންނަކީ ޖަލުގައި ުހންނަ މުއްދަތުގައިވެސް

ދިއުމުގެ ސަބަބުްނ އެކަމުގެ ވިަހމާއްދާތައް ހަށިގަނޑުްނ ނުފިލާީމހުންކަމާއި، މިޙާލަތުގައި ތިބޭ ީމހުންވެސް ލިސްޓުއަްނަނ 

ން ޖަލުްނ މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުއަށް އަުހލުވެރިކޮށް މީހު ،އިރު ދޫކުރުމަށް އަންގާމީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމާއި

ނެރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބޭނުންކެނޑޭކަން ވަީނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި ޤައިދީން މިޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

ބައިވެރިވެ މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢުއަށް ނިކުތުަމށް ކުރާ އުއްމީދު ގެއްލި މުޅި ރިހެބިލިޓޭޝަން އަދި 

 ޒާމަށް ކުާރ އިތުބާރު ގެއްލޭކަންވެސް މުވައްޒަފުންނާއި ޤައިދީން ކޮމިޝަނާ ިހއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. ރިއިންޓްގްރޭޝަން ނި

 0ޖަލުތަކުން ޤައިދީންނަްށ، ޖަލުްނ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ނިކުމެވެން އޮތް ފުރުސަތަކީ ޖަލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

އަހަރު ޖަލުން ދޫކޮއްފައިވަނީ މުޖުތަމަޢުއަްށ  1ނަމަވެސް، ނިިމގެންދިޔަ ވަނަ ފޭސް ނިންމުމުންކަމަށް ައންގަމުންދާކަމަށްވީ

 އަންބުރާ ނެރުމަށް އަޙްލުވެރިކުރުވާފައިވާ ޤައިދީން ނޫންކަން މުަވއްޒަފުން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮްށ ޖަލުން މިފަދަ ފުރުސަތުގައި ދޫކުރާ ބައެއް ޤައިދީން ޖަލުން ދޫކޮށްލުމުން މުޖުތަމުގައި 

މާކުރީގައި ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް އަލުން ތަްނފީޛްކުރުމަށް ގެނެސްފައި ، ރަނގަޅަށް ދިރިއުޅެމުންދަނިކޮށް ،އާއިލާއެއް ފަށައި

ކޮށް މިފަދަ ދޯދިޔާ އުޞޫލުތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި ދަޢުލަތުން ކުށްކުރާ މީހުން ކުުށގެ މާހައުލުން ދުރު ،އެބަހުރިކަމާއި

 ރަނގަޅު މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތާމެދު ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން މުވައްޒަފުްނ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 
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ގަޑިއިރުނުވަނީސް  9ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ މިގޮތަށް މުޖުތަމަޢުއަށް ނެރެވުނު ބައެއް ޤައިދީން ދޫކޮށްލެވުނުފަހުްނ 

އި އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންނަން ޖެހިފައިވާކަމާިއ، އެހެންނަމަވެސް ޖަލުން ކުރިއަށް ގެންދާ އަޙްލުވެރި މަސްތުގެ ޙާލަތުގަ

ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަ  ކުރާ ޤައިދީން އަނބުރާ ޖަލަށް އަންނަ މިންވަރު ނިްސބަތުން މަދުކަން ޖަލުެގ 

 އޮފިސަރުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫާމތުދީފައިވެއެވެ. 

 

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެްއ  ންާދ ގޮަތށްހިނގަމު)ފޭޒް(  ކުރިއަށް ގެންދާ ރިހެިބލިޭޓޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެކި މަރުހަލާތައްމިހާރު 

ކީ  1 ފޭޒް ،ފޭޒްއަކަށް ބަހާލެވިގެންކަމާއި، ނަމަވެސް ފޭޒްއެއް އިތުރުކޮށް 0ންނަޖެހިފައިވާކަމާއި، މިހާރު ހިންގަނީ ގެ

އެހެން ކޮމިއުނިޓީ ރިެހބިލިޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމަކާ އެޓޭޗްކުރެވި، މިމުއްދަތުގައި ދަޢުލަުތްނ މުޖުތަމުގައި އާއިލާގާތު ނުަވތަ 

ވާނެކަމަށް ޤައިދީން މުޖުތަމަޢުގައި އުޅުމަށް އަޙްލުވެރި ތެއް ކުރާ މުއްދަތަކަށް ހެދުމުންދައްކާ ކޮންމެވެސް މަސައްކަ

 ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެވެ. ޒަފުންޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައް

ެއނބުރި ދާއިރު އަތުގައި ޤައިދީންގެ ތެރެއިން މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ދޫކުރެވުނު ގިނަ ޤައިދީންތަކެއް ވަނީ އެމީހުން، 

ފިޔާއިްނ ރު 211ލިބޭ ގާތްގަނޑަކަށް ނުހުންނަކަމާއި، ަޖލުގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާތަކުން މަހެއްގެ މަށްޗަށް  ފައިސާއެއް

ވިއްާކ ޖަލުގެ ފިހާރައިން ، ރާނެ ފައިސާއެއް ނުހުންނަކަމާއިއިތުރަށް ރައްކާކު އިންނަ މުއްދަތުގައި ކައިބޮއި ހަދާފަޖަލުގައި ހު

ަތ ނުވަ ފައިސާޤައިދީން ވަޒީފާ އަދާކޮށްެގްނ ލިބޭ ބޭ ކާތަކެތީގެ ެފންވަރު ދަށްކަުމން ތަކެތި  އަގުބޮޑުކަމާއި، ޖަުލންލި 

ކާޯބތަކެއްޗާއި، ގައިންތާހިރުވުަމްށ ހަރަދުކުރަންެޖހެނީ ޖަލު ިފހާރައިން  މަހުން މަަހށް ފޮނުާވ ފައިސާ ޤައިދީންއާއިލާއިން 

ހޯދުމަށް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަޒީފާއެއް  އެއްއެބުރި އާއިލާގާަތށްދާއިރު އާމްދަނީ ންކަުމން،ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަްނނަ

ވާކަމެއްކަމަށް ޤައިދީްނ ނަ ޤައިދީން ެއނބުރި ކުށުގެ ވެއްޓަށް ދިއުަމށް މަގުަފހިހޯދުމަށް ވަރަށް ަދތިވާކަމާއި، މިއީ ގި

  ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެވެ. 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ސިސްޓަމުން ކޮންމެ ޤައިދީއެއްގެ ޕެރޯލްގެ މުއްދަތާއި، ހުކުމާ ގުޅޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ 

ޤައިދީ އަމިއްލައަްށ މިމަޢުލޫމާތު ފޯމުގައި ހިމަނާ ޮގތަށް އޮތުމަކީ ޕެރޯލަްށ  ،ތަށްވާއިރުފަސޭހައިން ބެލެން ުހންނަ މަޢުޫލމާ

އެދުމުގައި ޤައިދީއަށް ކުރިމަތިވާ އިތުރު ތަކްލީފެއްކަމާއި، އިސްދެންނެވުނު ކަންކަމާއި، ޕެރޯލްގެ ނިޒާމް 

ކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޕެރޯލް ބޯޑުން ހިނގަމުންއަންނަޮގތް ބެިލބެލުުމން ޕެރޯލްގެ ފުރުސަތު ލިބިިދނުމުގައި ކަރެ

ޤައިދީންނާއި މެދު އިންސާފުވެރި ނުވާކަމާއި، މިކަންކުރުމުގައި ބޮޑުތި އިހްމާލުތަކެއް ވެފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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އިވަނިކޮށް  ބައެއް ދުވަަހށް ވެފަ 9ށް ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިހާބަ 9103ޤައިދީންަވނީ ޖަލުގައި ތިބި 

ހަފްތާ ފަހުން އާއިލާއަށް ގުޅައި  0ައދި އިންތިހާބު ނިމި  ވަގުތީގޮތުން ޭގބަންދަށް ބަަދލުކޮށްފައިކަމާއި،ޤައިދީން ޖަލުން 

 އަނބުރާ ޖަލަށް ގެނެްސފައިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާުތދީފައެވެ.  އަލުން 

 

މަސް ހޭދަޮކށްފައިވާކަމާއި، ޕެރޯލްއަްށ  0އަހަރާ  0ކުމުަގއި ޙުއޭނާ  ކޮށްފައިވާ ޤައިދީއެއް،ޙުކުމްރަްށ އަހަ 0 ޖަލަށް

ހަފްތާ ފާއިތުވެެގން ގޮްސފައިވާކަމާއި، ޕެރޯލްބޯޑުގެ  0އިންޓަވިރުކުރިފަހުންވެސް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރުމާ ހަމައަްށ 

އިލީ ފޯންކޯލްގައި ބޯޑަށް ގުޅައި ދުވަހުން ލިބޭ ފޯންކޯލްކަމާއި، މިއާ 01ނިންމުން ސާފުކުރުމަށްވެސް ލިބޭ ފުރުސަތަކީ 

އަށް ދާމީހުން މިކަން ސާފުކުރުމަށް އާއިލާގާތުން އެދެނީ ކަމަށާއި، ބޯޑުން ުކރާ އިންޓަވިއުގައިވެސް ޤައިދީގާތުން "ސީރި

 "ޖަޒްބާތު" )އިމޯޝަނަްލ(އިންޓަވިއު ގަޑީގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް  ފަދަ ސުވާުލތައް ކުރާކަމަށާއި،ކުރަނީ ޖިހާދުތޯ" 

ޕެރޯލް ލިބެނީ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނަްށ ކަމުގެ މައުލޫމާތާއި، ވިއްޖެނަމަ ވަގުތުން ޕެރޯލް ކެންސަލްކުރާވެ

 ކޮމިޝަނަށް ަމއުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމުން ކަމުގައި ގިނަ ޤައިދީން  0

ޖަލުން ދޫވުމުން ކުރަން ގަސްތުކޮށްފައިވާ  ،އްކަތްތައް ސާފުކޮށްވުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައިޞްލާޙްޕެރޯލް ބޯޑުން ޤައިދީން 

އިތުރު ލަދުވެތިކަމަށް  ޤައިދީން މާޔޫސްވެސުވާލުތަކުގެ ސަބަބުން  މުގެ ތަސައްވުރެއް ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރާކަންކަ

ސް ޔާމީން ދެއްވި ދީއަކުވަނީ ރައީލުގައި ހުރި ޤައިޖަ ގެންދާކަމަށް ޤައިދީން ޮކމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެެއވެ.ހުށަހެޅި

މަސްފަހުްނ މުޖުތަމުގައި ވެމްކޯގެ ވަޒީފާގައި އުޅެނިކޮށް އެއްދުވަުހ  3ފުރުސަތެއްގައި ޖަލުން ދޫވެ، ަޖލުން ދޫކޮށްލިާތ 

ޖަލަށް މީހެއްކަމުގައި ބުނެ މާލެ މަގުމަތިން ހުއްޓުވައި އަތޮޅުވެއްސަށް ގެންގޮސް، މިޤައިދީއަކީ "އޮޅިގެން" ދޫކުރެވިފައިވާ

 ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފަިއވެއެވެ. ގެންގޮސް އެމް.ސީ.އެސްއާ 

 ވާން އާދެވޭނެތޯބައެއް ޤައިދީންވަނީ އެމީހުން ޕެރޯލްބޯޑުން ދޫކޮށްލުމަށް އިންޓަިވއުކޮށް، އާއިލާއަށް ގުޅައި ޤައިދީއާ ހަވާލު

 ނާންގާަކން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުީދފައެެވ. ޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށްފަހު އޭގެފަހުން، ބޯުޑން އިތުރު މަ

ސަލާމަތީ ގިންތީގެ މެުދ މިންގަނޑުގައި ިތޭބ ޕެރޯލްބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ވަރަްށ ގިނަ ފަހަރު އިންސާފުވެރިނޫްނކަމާއި، 

ށް ޖަވާބު ލިބޭއިރު އެމީހުން ހައިރިސްކް ކަމަދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުން ޕެރޯލްއަށް އެޤައިދީން ފޭޒް ނިންމުމަށްފަުހ 

  ޅާފައިތިބޭކަން ޤައިދީން ޮކމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެވެ.ކަނޑައަ
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"ރިހެލިބިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް" މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްވެސް ރިހެބިލިޓޭޝަްނ 

އޮފީހުން ލިބެން ހުންާނނެކަމާއި،  ސް ޔުނިޓްމް ކޮންމެ ޔުނިޓެއްގެވެޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދެވޭނެކަމާއި، މިފޯ

ށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާއިރު މިކަން ޖަލުގައި އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރާނެކަމަށް ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަ

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

މްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ސެކްޝަންއިން ފޯ މިފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ޖަލުގެ ޔުނިޓް އޮފީހަށް ހުަށހެޅުމުން، ަޖލުގެ ޕްރޮގްރާމް

 ބަލާނެކަމާިއ، ޕެރޯލްއަށް އެޤައިދީއަކު ކަން ބަލާނެކަމާއި، މިގޮުތން ޤައިދީ ހުކުމުން ތަންފީޛްކޮްށފައިވާ މިންވަރުސައްޙަ

މުއްދަތު އެންމެ ގާތް މީހުްނނަްށ  ތެރެއިން ޕެރޯލްެގ  ފުރުސަތު ހަމަވާ މަވާނަމަ، ފޯމް ހުށަހެިޅ ޤައިދީންގެޝަރުތުހަ

ން ހޮވުމަށްފަުހ ޤައިދީމުގައި އިސްކަންދިނުމަށް ބަލާނެަކމާއި، ޖާގަ ހުރި މިންވަރަށް އަށް ފުރުސަތު ދިނުޕްރޮގްރާމް

ވޭނެކަަމްށ ބަދަލުކުރެ ަކށް 3މަރުހަލާއަށް ޖަލުގެ ޔުިނޓް  ޤައިދީ ފުރަތަމަ ، މާއިހޮވިފައިވާކަން ޤައިދީއަްށ އަންާގނެކަ

  ވެ.މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫާމތުދީފައިވެއެ

މިޤައިދީންނަކީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޕެރޯލްއަށް ޝަރުތު ހަމަވެ ، ޤައިދީންކަމާއިގެ  0 ގައި ތިބެނީ ފޭޒް 3ޖަލުގެ ޔުނިޓް 

ދުވަސްކަމާއި،  11ގައި ޤައިދީްނ ހޭދަކުާރނީ ގަިއ ފުަރތަމަ ފޭޒް 3ޔުނިޓް ، މި ފުރުސަތަށް ތައްޔާރުކުރާ ޤަިއދީންކަމާއި

ތާ ަބނދުލައިގެންކަމާއި، ފޭސްގައި ިތބޭ މުއްދަތުގައި ޤައިދީގެ އުޅުމާ އަޙްލާޤު ވަރަށް ގާތުން މިދުވަސްތައް ގުނާނީ ހަފް

މޮނިޓަރ ކުރެވެމުންދާނެކަމާއި، ކްލާސްތަކުގެ ހާޒިރީ ބަލާނެކަމާއި، ޤައިދީ އުޅޭތަން ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާ މިންވަރާއި، 

ކިޔަވަިއ ގައި ތިބޭ ޤައިދީންނަށް މިފޭޒް ކެތި ގައި ކިޔާތަދިވެހި( އަދި ނަމާދު ހިސާބު، އިނގިރޭސި،އަސާސީ ތަޢުލީމު )

ދެްނ  ގައި ހިންާގ ްކލާސްތައް ނިމުމުން 3ދޭނެކަން ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.  ޔުނިޓް 

 އިވެއެވެ. ވަނަ ފޭސްއަށް ކަމަށް ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފަ 9ށް އަ 1ބަދަލުކުރެވޭނީ ޔުނިޓް 

ލުމުގައި ޤައިދީންގެ އުޅުމާއި ގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ފުރަތަމަ ފޭސްއަށް ގެނެވޭއިރުވެސް ގޮޅިތަކަށް ޤައިދީން  3ޔުނިޓް 

ން ޔުނިޓުގައިވެސް ވަިކ ޤަިއދީލާޤީ މައްސަލަތައް ދިމާވާ ތިބޭ މުއްަދތުގައި އެކި އެކި ައޚް ލާޤަށް ބަލާނެކަމާިއ، ޖަލުގައި އަޚް

 މަށް އިސްކަންދޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. ގޮޅިތަކަށް ލު

ވަނަ ފޭސް ގެ ކްލާސްތަކުގައި ޤައިދީން  9އަކީވެސް ލުއި ޤައިދީން ތިބޭ ޔުނިތެއްކަމާިއ، މިޔުނިޓުގައި  1ޔުނިޓް 

ގުޅުން  ރޯލްއާދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކްލެމެންސީއާއި ޕެ 11ދުވަސްކަމާއި، މި  11ބައިވެރިވާނެކަމާއި، މި ފޭސްގައި ހޭދަކުރާނީ 

 ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަާނ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.އޯލެވެލް ފެްނވަރަށް ހުރި މަޢުލޫމާތުދީ، 
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ފުރުސަތެއް އޮންނަކަމަށާއި، އެއީ ވަޒީފާ އަދާކުރުން ނުވަތަ ފޭސް  9ނިންމާ ޤައިދީންނަށް  9މިއަށް ފަހު ފޭސް 

ގިރާތްކޯސް އަދި  ގައި 0ފޭސް . ކުރިއަށް ގެންދިޔުންކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެތިނެއްގައި ހިމެނޭ ކޯސްތައް 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ )އެމް.ކިއު.އޭ( ގަބޫލުކުރާ ނގިރޭސީގެ އެޑްވާންސް ކްލާސްތަކާއި، ހިސާބާއި އި

ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. މިކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާ  ކަމަށް މުވައްޒަފުންސެޓްފިކެޓް ލެވަލް ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ

ވާން ވަރަށް އުނދަގޫކަމަށް ޤައިދީން ކަލާސްތަކަށް ހާޒިރު ވަޒީފާއަދާކުރަމުންބައެއް ޤައިދީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތުގައި 

 ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެވެ. 

އި، ފަހުގެ ހުކުމްކޮށްފަމީހުންނަްށ ކުރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބައެއް  ،އިގަތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުމަސްތުވާ

ފަހުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރާ ލުއި ހުކުމުން ފަރުވާއަށް ގޮސް، ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމް  ،ކުރުމުން ކުމެއްޤާނޫނުގެ ދަށުންވެސް ޙު

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީުޒކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުގައި  ފުރިހަމަކުރުމުންވެސް ކުރީގެ ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ ހަމަ އެއް ކުށަަކށް ކޮށްފައިވާ

ޖަލުގައި ތިބިކަން ކޮމިޝަަންށ  އެތައް ބަޔަކު ކަމާއި، މިދަފަ ޙުކުމްތައް ތަންފީްޛކުރަމުންދާއެތަކެއް އަހަރު ހޭދަކުރަން ޖެހޭ

ސަބަބަކީ ކޮންެމ ދަލުާވކަމާއި، ޓާލައި، ޖަލު ހުކުމަަކށް ބަމިހެންވުުމން ބައެއް ޤައިދީން ފަރުވާ ހުއް  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފަރުާވ ޤައިދީންވަނީ ޤައިދީން ޮކމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމާއި، ޖަލަށް ދާންޖެހޭތީކަމުގައި  ފަހުންވެސް އަނބުރާ

އުއްމީދު ގެއްލި މާޔޫސްވާކަމަށް  ލަށް ދާންޖެހޭތީ އިސްލާޙްވެ އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ރުޖޫޢަވުމަށްކުރާފުރިހަމަކުރިއަސް ޖަ

 މިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ.ކޮ

 0ކުރީެގ ޤާނޫނުގެ ަދށުން  ،މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލަަތކުގައި ކުރިން ޙުކުމްކޮށްފައި ތިބި ބައެއްމީުހންނަކީ 

އަހަރަށް ޖަލަށް ލައިފައި  91ގުރާމަށްވުރެ އިތުރަށް އަތުގައި ހުއްޓާ ފެނިގެން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވިޔަފާއިކުރުމުގެ ކުށުގައި 

 ގުރާމު ހަމަނުވާނަމަ އެއީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ  0ދަށުން  ނަމަވެސް މިހާރުގެ ޤާނޫނުގެ ،ތިބި މީހުން ކަމާއި

ގުރާމަށްވުރެ އިތުރަށް އަތުގައި  0މީހެއްކަމަށް ނުބަލާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި 

ގޮތެއް ވެގެން ލުޙުކުމް އައިސްފައިވާ މީހުންނަށް މިހާރުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ލުއިދެވޭނެއަހަރުގެ ޖަ 91ބަހައްޓައިގެން ކުރިން 

ދިއުމަކީ، ޖަލުތަކުގެ އާބާދީ ކުޑަކޮށް މިހާރު ޖަލުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށްވެސް ހައްލެއް 

 ލިބިގެންދާނެކަމެއްކަން ކޮމިަޝަނށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

ޤައިދީްނނާއި ބަްނދުމީހުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އަމުރުކުރިނަމަވެސް، މީހާ  ގައި މައްސަލަ ތާވަލުކޮށް،ކޯޓުތަކުކި އެކި އެ

 01ފަހަރު ނުވަތަ  2މީގެ އިތުރުން ބައެއް މީހުން  ގިނަކަމާއި،ކޯޓަށް ގެންދާ ފަހުން މައްސަަލ ކެންސަލްކުރާލެއް 
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ރަދެއްވެސް ބޭކާރު ގޮތުގައި ހޭދަވާކަމެއްކަމާއި، އެތައް ޚަ، ސް އަށް ބުރަބޮޑުވެމިއީ އެމް.ސީ.އެފަހަރުވެސް ގެންދާކަމާއި، 

 ެއހެނިހެން ޒަރޫރީކަންކަން  ،މިގޮތަށް ކޯޓަްށ ގެންދާ ަފހަރުތަކުގައިވެސް ކޯޓު ތެރޭގައި ެކއުމާއި ބުއިން ނުިލބޭގޮަތށް

ްތ ކެންސަލްވިކަން އަންގާ ށްފަހު ޝަރިއްޢަ ގަޑިއިރެއް ބޭންދުމަގެންގޮސް އެތައް  ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ކޯޓަށް

ޤައިދީްނނާއި  ޤައިީދން ބިޑިއަޅުވައިގެން ކަނޑުދަތުރުކުރަންޖެހުމުންމިޮގަތށް އެކިފަހަރުމަތިން  ޙާލަތްތައް އަންނަކަމާއި،

 ުހށަހެޅިެގންދާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެިވފައިވެއެވެ.  އަށްބަންދުމީހުން އަނިޔާ

 

 ހުށަހެޅުން:

ގެ ތެރެއިން ޕެރޯލްއަްށ ޝަރުތުހަމަވާ މީހުްނ ޕެރޯލްއަްށ އެދި ހުށަހަޅަްނ އޮންނަ އުޫސލަކީ އެމީހުން ޤައިދީން .0

އަމިއްލައަށް އެކަމަށް އެދޭ ފޯމެްއ ހުށައެޅުން ކަމަށް ވުމާިއ، ޕެރޯލްއަށް ޝަރުތު ހަމަަވނީ އެމީހަަކށް ކޮށްފައިވާ 

އޭނާ ފުރިހަމަކުރާ ، ތުރުން އޭނާގެ އަޚްލާގާއިޙުކުމެއްގެ ވަކި މިންވަރެއް ޖަލުގައި ހޭދަކުރުމުގެ އި

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ތަފާތު އެތައް ކަމަކަށް ބަލައިގެްނ ލިބޭ މާކުހަށް ބަލައިގެން ކަމުގައިވާތީ، އަދި 

އި ތިބޭ ޖަލުގަ، މިގޮތުން ޖަލުގައި ހުރި ޤައިދީއަކަށް މިކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓުމަކީ ނުހަނު ދަތިކަމަށްކަށް ވުމާއި

ޤައިދީންނަކީ ޖަލުގައި ބަންދުޮކށްފައި ބޭތިްއބުމުގެ ބަަދލުގައި ލިބޭ އެންމެ އަވަސް ުފރުސަތެއްގައި 

 3މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ އިޞްލާޙްވުމަށްފަހު އަނބުރާ މުުޖތަމައުއަށް އިޔާދަކުރަންޖެހޭ ބައެްއ ކަމަށް ވުމުްނ، 

ޕްރިޒަނަރސް އިންފޮމޭޝަން ެމނޭޖްމެންްޓ ސިސްޓަމް' ޖަލުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ 'މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 

މެދުވެރިކޮށް ޕެރޯލްއަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ އެޕްލިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ 

ފަރާތުން ޕެރޯލް ބޯޑަށް ހުށަހެުޅމާއި، ޤައިދީންަނށް ޕެރޯލްގެ ަކންކަން ހިނގަުމންދާ ގޮތުގެ ަމުޢލޫމާތު ދެވޭނެ 

 ޤާއިމުކޮށް، ޤައިދީންަންށ އެކަން އަންގާ މިނިސްޓަރަށް ހިއްސާކުރުން. ނިޒާމެއް 

 

ޕެރޯލް ބޯޑާއި ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިގު މުއްދަތެއް  .9

ލެމެންސީ ހޭދަވާކަމާއި، މައްސަލަތައް ބެުލން ލަސްވާން ދިމާވާ މައިގަނުޑ އެއް ސަބަބަކީ ޕެރޯލް ބޯޑާއި ކް

ބޯޑުގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ބޯޑުތަކުގެ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވޭތީކަމާިއ، އަދި ޕެރޯލް ލިބިދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ 

މި ރިޕޯޓް މިނިސްޓަރަށް ޙިއްސާކުރާތާ ތުހުމަތުތަކެއް ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފަިއވާތީ، 

، ޕެރޯލްބޯޑް އަދި ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޒިރީ ބަލައި  މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 0ގިނަވެގެން 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 229  
 

ޯބުޑަތުކަގިއ ަވިކ ޮގެތްއ ުނިންނާމ ިގަނ ުދަވްސެވަފިއ ުހިރ ަމްއަސަލަތާކިއ، ިންނާމަފިއުހިރ ަމްއަސަލަތްއ 

ީސ ޯބުޑެގ ިންނާމަފިއާވ ޮގްތ ަބަލިއ، ިމަމްއަސްއަކަތްށ ެއަކީށެގްނާވ ަވުގުތ ެޕޯރްލ ޯބޑިާއ ްކެލެމން 

ަފަދޮގަތަކްށ ޯބުޑަތުކެގ ަކްނަތްއަތްއ  އިންތިޒާމުކޮށް، ޤައިީދންގެ ޕެރޯްލއާ ގުޅިގެން ެމްނަބުރްނަންށ ެދވ ނ 

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވިަފއިވާ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ މިނިސްޓަރު 

 އެޅުން.

 

 

 ވީ މީހުން ބަލިމީހުނާއި އުމުރުން ދުވަސް 2.1

 މާލެ ޖަލު 2.0

، ގެ ސަބަބުން އެނދުމަތިވެފައިވާ މީހަކާއިޕެރެލައިޒްވުމުގޮޅިތަުކގައި ތިބި ޤައިީދންގެ ތެރޭގައި  އެނެކްސްގެގެ މާލެ ޖަލު

ފުއްދޭ ޙާލަތުގައި ތިިބ ޟަރޫރީ ބޭނުންަތށް އަމިއްލައަްށ ނު ނާއި ބަލިހާަލތު ހުރި ގޮތުންއުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން 

ޖަލު އޮފިސަރުންެގ އަޅާލުމާއި އެހީތެިރކަން ބޭުނންވާ  މީހުަނށްމި އިވެއެވެ.ފަފާހަގަކުރެވިމީހުން ަބންދުގައި ިތބިކަްނ ބައެއް

 ކަންތައްތައް ފެންވެރުވުމާއި، ގައިްނތާހިރުވުމުގެ  މީހުންމި އަދި މިންވަރު ކުޑަކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ފަރާތުން ލިބޭ

ބެިލބެލުމުްނނާއި، މުވައްޒަފުންނާިއ،  ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީުހންކަން ކޮމިޝަނުން ތިބޭ އެގޮޅީގައި ކުރަމުންދަނީ

މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން އެގޮޅީގައި ތިބި އެހެން  ކުރެވިފައެވެ.ިލބުުނ މަޢުލޫމާތުން ވަނީ ފާހަގަބަންދުމީހުންގެ ފަރާތުން 

ލޫމާުތ އެޤައިދީންނަށް ކުރިމަިތވަމުންދާކަމުގެ މަޢުއް ޙީ ބައެއް މައްސަލަތަބައެއް ހައްޤުތައް ގެއްލި ޞިއްޤައިދީންގެ 

މިގޮތުން ކޮިމަޝނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބައެއް ަބލިމީހުންގެ މައްސަލަތައް  ޤައިދީންގެ ފަރާތުން ކޮމިަޝނަްށ ލިބިފައިވެއެވެ.

 ތިރީގައި ފާހަގަކުރެވިފައިއެވަނީއެވެ.  

  

  ...ާއެއްފަހަުރ ލޭއަޅަންޖެހުމުގެ  ަމހަކުން 0މެ މާއި، ދިގުމުއްދަތަަކށް ކޮންތެލެސީމިއާ ބަލިމީހެއްކަ އަކީ (0)ބަލިމީހ

ނޭޝަނަލް ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރުން ވަނީ ، މުގެ ސަބަބުންބައި މަތިވު ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގައި ދަނަގނޑުގެ

ނަލް ޝަމަވެސް، މެޑިކަލް ފައިްލގައި ނޭަދށް ކުރުަމށް ބޭސް )ޑެސްފަރޯލް( ދީފަެއވެ. ނަ ދަނގަނޑުގެ ބައި

ލިބިފައިނުވާކަން މި  މަހު އެބޭސް 0ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރުގެ އެއްވެސް ލިއުމެއް ނެތްކަމާއި، އަދި ވޭތުވެދިޔަ 
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ވަނަދުވަހު  1ޖަނަވަރީ  9102ކޮމިޝަނުން ބަލިީމހާގެ މެޑިކަްލ ފައިލް ބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ނަމަވެސް  ލޭއަޅަންޖެހިފައިވާކަާމއި، ަދށްެވފައިވުމުން ރާމް %( ގް 1.2) ލޭގެ ރިޕޯރޓުން ހީމޯްގލޮބިންހެދިފައިވާ 

ސެންަޓރަށް ނުދެއްކި، ޭލ ނޭޅިކަްނ ކޮމިޝަނަށް  މިހާތަނަށް އެރިޕޯޓް ަވނީ ޑޮކްޓަރަށް/ ތެލެސީމިއާ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ) ...ާރިކް ފްރެކްޗަރ( ދިޔުމުގެ ރ ޓްރޮކެންޓްއަހަރުކުރިން ފައި ބިންދައިގެން )އިންޓަ 1އަކީ މީގެ ( 9ބަލިމީހ

 9ޖަނަވަރީ  9102މަސްދުވަހު އެފަޔަށް ތަދުވާތީ  0ވޭތުވެދިޔަ  ޕްލޭޓް ލައްާވފައިވާ މީހެއްކަމާއި، ސަބަބުން ފަޔަށް

ނަމަވެސް  ފަށާފައިވާކަމާއި،ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ތަދުކަނޑުވާ ބޭސް ކާން  ވަނަ ދުވަހުގައި ކަށީގެ ޚާއްޞަ

 ވާކަން ކޮމިޝަަނށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ފޮލޯއަޕް ހަދާފައިނު އިރުކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތް ކުރި

  ...ާމައްސަލަ ޖެހި ގައިސްގެ ސަބަބުން ސްޕައިނަލް ކޯރޑްއަކީ ޑީކޮންޕްރެޝަން ސިކްނަ( 0)ބަލިމީހ ،

ނާގެ އަހަރުވެފައިވާމީހެއްކަމާއި، ނަމަވެސް އެދެވޭ މިންވަރަށް އޭ 1އިވާތާ ޕެރެލައިސް ވެފަ އުނަގަނޑުންތިރި

ރ( ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން )ޕްރެޝަރު ސޯ ހަށިގަނޑު ފަރާތްފަރާތައް ބަދަުލކޮށްދީ ނުހެދުމުގެ ސަބަބުން ަތންފާރު

 ( ހުރިކަން ފާހަނގަކުރެވިަފއިވެއެވެ. ތަންފާރ0ުހެދޭކަމާއި، ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހު ތަންފާރު )ގްރޭްޑ 

ދިނުމަށް ނަރުހެއް "ބެޑްކެއަރ"  ސް ވަނީ ހަލާކުވެފާއިކަމާއި،މެޓްރެ އުފެދުން މަދުކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެއަރ

މިބަލިމީހާ ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި ނުވަތަ އެކަމަށް ތަންމްރީން ލިބިފައިވާ އޮފިސަރެއް ނެތްަކން 

އުލޫމާތު ން/ބަްނދުމީހުން ކަމަށް މިކޮމިަޝނަށް ވަނީ މަޤައިދީގޮީޅގައި ތިބޭ އެެހން  ސާފުތާހިރުކޮށް ބަލަހަްއޓަނީ

 ލިބިފައެވެ.

  ...ާމަސް  0ާމފުށީ ޖަލުން މާލެ ަޖލަށް ަބދަުލކުރިތާ  ސައިކިއޭޓްރިކް ބޭސް ކާމީހެއްކަމާއި، އަކީ( 1)ބަލިމީހ

ޑޮކްޓަރެއް ގެ ލަފައެއް ނެތި ބޭސް މެދުކެނޑިފައިވާ ބަލިމީހެއްކަން ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ، ވެފައިވާއިރު

 ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

  ...ާފޮލޯއަޕް ސްކޭންއާއި  އަހަރު ވެފައިވާމީހެއްކަމާއި، 0އްނަތާ ކީ ތައިރޮއިޑް ގްލޭންޑް ދުޅަވެފައި ހުއަ( 1)ބަލިމީހ

 ހެިނހެން ޓެސްޓް ހަާދފައިނުވާ ބަލިމީހެއްކަން ކޮމިޝަަނށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ބޭނުންވާ އެ

  ...ާސް ހުންނަ މީހެއްކަމާއި، ކޮމިޝަނުން ސާނީ ބަލި ވެހިތުގެ މައްސަލަ އަދި ނަފް، އަކީ ފިޓުޖެހުމާއި( 0)ބަލިމީހ

ދި ދަތުގެ މައްސަލަ ަވނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަ ވާކަންހުސްވެފައިދޭ ބޭސް  ފިޓުޖެހުމަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު

ނަންބަރު އައިނު މިޤައިދީގެ . މިއާއިއެކު ވެފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެސްދަތުގެފަރުވާ ލިބުން ލަ، ހުރިކަމާއި



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 231  
 

ޤައިދީއަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާކަމާއި، ފޯރުކޮށް ނުދިން  އާއިލާއިން ގެނަސް ދިން ނަމަވެސް، އެއައިނު ގެޤައިދީ

 ޓަރެއްގެ ލިޔުމެއްނެތުމުންކަމަށްކަން ޤައިީދގެ ފަރާތުން ޑޮކްސަބަބެއްކަމަށް މިޖަލުން ުބނެފައިވަނީ 

 މައުލޫމާތުލިބިފައިވެއެވެ.

 

 ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް މާލެ 2.9

މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި، މި ތަނަށް ގިނަ އަދަދަކަށް މަސްތުގެ ޙާލަތުގައި ތިބޭ މީހުން  މި ކޮމިޝަނުން

ނަންބަރު ގޮޅީގައި އެމީހުން މަސްތު  0ޓޯޑިއަލްގެ ގެންނަކަމަށާއި، މަސްތުގެ ޙާލަުތގައި ތިބޭ މީހުން ގެނެއުމުްނ، މާލެ ކަސް

 ޑު ޞިއްޙީ އެމަރޖެންސީއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެމީހަކު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އަށް ފިލަންދެން ބައިތިއްބާކަމަށާިއ، ކުއްލި ބޮ

މެޑިކަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މިކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. މި ތަނަކީ  ގެންދާކަމަށް މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ

މެޑިކަލް ފައިލްތައް ހަދައި ގަޑިއިރަށް މީހުން ބައިތިއްބާ ތަނެއްކަމުން، މިަތނުގައި ވަކި ވަކި  91

ބަލަހައްޓަމުްނނުދާކަމަށާއި، މާެލ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި މީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފިނަމަ، އެލިޔުންތަްއ 

ދޫނިދޫއަށް މިހާ ބަދަލުކުރާއިރު މީހާއާއެކު ބަދަލުކުރެވޭނެކަން މެޑިކަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަާނ 

 މީހުން ތިބިކަން  މިތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިވަގުތު މައިނަރ ވިތްޑްރޯވަލްގެ އަލާމާތްތައްހުރިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުން ހި

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 

 ސ.ހިތަދޫ / ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 2.0

ދެއްގެ މީހުން މުޅި އަހަރުތެރޭވެސް މި ކޮމިޝަނުން ސ.ހިތަދޫ ޕޮލސް ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުން، މިތަނަކީ ގިނަ އަދަ

ވަނީ ތަނުން އެކަީށގެންާވ ިތބި ގިނަ މީުހން ބަންދުގައި ިތބޭ ތަނެއްކަން ޮކމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ބަންދުގައި 

މަށް މަޢުލޫާމުތ ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްނުދޭކަމާއި، އަދި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެދި ޮޑކްޓަރަށް ނުދެއްކި އެތައް ދުވަހެްއ ފާއިތުވާކަ

އޭނާ ، ދީފައެވެ. މި ކަސްޓޯޑިއަލްގެ މުވައްޒަފުންވަނީ، ގަވައިދުން ޭބސްބޭނުންކުރަމުންދާ މީހަކު ބަްނދަށް ގެނެވިއްޖެނަމަ

ކަމުންދާބޭސް އާއިލާމެދުވެރިކޮށް، ކަސްޓޯޑިއަލްއަށްގެނެސް މިބޭސް ބަންދުމީހާއަށް ފޮރުކޮށްދިުނމަށް މަސައްކަތްކުރާކަމަށާއި، 

 ޗާޓެއް ބޭނުންކުރާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  ފައިލަކާއި، ބޭސްދޭގޮތް ލިޔާ ޑްރަގްސްދިނުމަށް ވަކި އަދި ބޭ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 232  
 

ޒިޔާރަތްކުރިވަގުތު މައިނަރ ވިތްޑްރޯވަލްގެ އަލާމާތްތައްހުރި މީހުން ތިބިަކްނ ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައިވެސް 

 . ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ 

ކޮމިޝަނުން ސ.ހުޅުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުން، މިތަނުގައި ބަންދުގައި ހުރި ހަމައެކަނި މީހާގެ ކިބައިން 

ނުވަތަ ނަރުހެއްވެސް ސްޓޭޝަންގައި ނެތުމުން މިކަްނ ، ވިތްޑްރޯވަލްސް ގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަން ހުރިކަމާއި، އަދި ޑޮކްޓަރެއް

، އަދި ިމ ބަންދުމީހާ ވަީނ، ގައިގައި ރިއްސާ، ބޯ އަނބުރާ، ހަށިގަނޑުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ދާހިއްލާ، ދެނެގަނެވިފައިނުވާކަމާއި

 ތުރުތުރުއަޅާކަމާއި، އަދި މިކަމަށް އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ސްޓޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް މިކޮިމޝަނަށް މަޢުލޫމާދީފައެވެ. 

 

 މާލެ ޖަލުހުޅު 2.1

ޒިޔާރަތްކުރި ވަގުތު މިތަނުގައި ބަންދުގައިތިބި ަބލި މީހުންގެ ފަާރތުން ފާހަކުރެވުނު މެޑިކަްލ  ކޮމިޝަނުން ހުޅުމާލެ ޖަލަށް

 މައްސަލަތައް؛

 (...ާވަީނ، ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރިއިރު، މީގެ 1ބަލިމީހ )ދުވަސްކުރިން ކޮނޑުހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ  91

ފަހަރެއްގެ މަތިްނ  ނަރުސްގާތު އެަތށް ކަން ކުރުމަށް ދަތިވާކަމަށާއި، ސަބަބުން، އަޅާ ވޭނުން އަމިއްަލއަށް އަތުން ކަން

ޕެނެޑޯލް  ތަދުކަނޑުވަންއެދުނުަނމަވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދަށްކައިދީފައިނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ދައިދިނުމަށްޑޮކްޓަރަކަށް

ފައިވާޮގތް އެންގެން ނެތްކަްނ ބޭސްދީ ދީފައެވެ. ޮކމިޝަނުން މިަތނުގެ ލިޔެކިޔުންަތއް ބެލިބެލުުމން، ދޭކަމަށް މައުލޫމާތު

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ...ާވާކަމުގެ ނިޝާންތަްއ ނަފްސަށް ގެްއލުންދިނުމަްށ މަސައްކަތްކޮށްފައި  އަމިއްލަގެ ކިބަިއްނ  (3)ބަލިމީހ

ހަށިގަނޑަށް  ފެންނަންހުރިކަމާއި، އަދި ަޖލުެގ މުވައްޒަފުންވެސް ވަނީ މިަބންދުމީހާ އަމިއްލައަށް ޫތނު ެއއްޗަކުން

ހާގެ މެޑިކަލް ފައިލުން ސައިކިއޭޓްރިސްޓަކަށް ގެއްލުންދޭން މަސައްކަތްކޮށްފަިއވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. މި މީ

މީހުންގެ އަތުން ތިލަ އާއި ކަތުރު ހާދިސާއަށްފަހު ގޮޅީގައި ތިބި ހުރިހާ  މިވާކަން ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ. ފައިނުދައްކާ

 ިމ ގޮޅީގައި ހުރި އެހެން ބަންދުމީހަކު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ފައިވާކަމަށްފަދަ ތަކެތި އަތުލާ

 ...ާވެފައިވާކަމާއި،މަސް  1ދެއްކިތާ ފައިސާ ދަތްޕިލަ އެއް ޖަހަންވެގެން އާއިލާއިން ( ަވނީ މި ޤައިދީ 2)ބަލިމީހ 

 ކޮށްފައެވެ. ނުވާކަން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާދައްކާފައިމިކަމަށް އަދި ޑޮކްޓަރަށް ނަމަވެސް އެހެން
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 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް  2.1

ގެ މައްސަލަތަކުގައި ބަންދުގައި ތިިބ ގޮތެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ިތބީ ަމސްތުވާތަކެތީ ދޫނިދޫ ޖަލުގައި މައިގަނޑު

މީހުންކަން ކޮމިޝަަނށް ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިމީހުންަނކީ މަސްތުވާތަކެތި ޭބނުން ުކރުމުގެ ސަބަބުްނ 

އްކާތެރި ޙާލަތެއް ުނރަ ޞިއްޙީމީހުންކަން ފާަހގަކުރެވެއެވެ. މިއީ ކުއްލި  ރޯވަލްސްގެ އަލާމާތްތައް ހުރިވިތްޑް

މިމީހުންނަކީ ޚާއްޞަ ޞިއްޙީ ފަރުވާ  އަދިމެދުވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ތެރޭގައި ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ހުރި މީހުންނާއި ތަނުގައި ތިބި މީހުންގެ ބޭނުންާވބައެއްކަމާއި، އަދި މި 

 ފައި ިތބިކަން ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ. ބަންދުކޮށްއެކަނި ގޮޅީަގއި އަމިއްލައަށް މަރުވާން މަސައްކަތްކޮށްފައިތިބި މީހުން 

 ...ާން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބު ދުވަސްވީއިރު  1 ަބންދުކޮށްފަިއ ހުންނަތާ( 01)ބަލިމީހ

ފުރަތަމަ ުދވަހުން ފެށިެގްނ ވިތްޑްރޯވަލްސްގެ އަލާމާތްތައް ައންނަންފަާށފައިވާކަމާއި، އަދި ިމ ބަންދުމީާހ ވަނީ، 

ވެން ފެށިކަމާއި، އެއަށްަފހު "ހެލުސިނޭޓް" ވާންފެށިކަމާއި، އަދި މިގޮތުްނ ގައި، ހޮޑުލެދުން މަދުވެ، ބޭަރށް ހިންނި

ވާން މަސައްކަތްކޮށްފައި އަމިއްލައަށް މާރު ށް ވާހަކަދެއްކޭކަމާއި، އަދިއެއްޗެހި ސިފަވާންފެށުމުން ައމިއްލައަ

ކުރީރޭ މެޑިކަލް މަުރވާން މަސައްކަތް ކުރި ރޭ ނޫން  މި މީހާވަނީ ވާކަންވެސް ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

ހަމައަށް  ސައިކިއޭޓްރިސްޓަކާ އިވާކަމާއި، ނަމަވެސްސައިކިއޭޓްރިސްޓަކަށް ދައްކަން ރިފާކޮށްފަ  އޮފިސަރު ބެލުމަށްފަހު،

 ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ. ށްީދފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނަށްފޯރުކޮ މި ބަންދުމީހާއަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ފަރުވާ ދިޔުމުގެކުރިން

 

 އައްސޭރި ޖަލު  2.0

 ...ާނޑު ބޯވެ ހަންގަ ،މަތީގައި  ލޭމަށްޗަްށދާބަލި ހުންނަ މީހެއްކަމާއި، ީމނާގެ ފައިގެ ތަނބިކަށި( އަކީ 00)ބަލިމީހ

މެޑިކަލް ފައިލް ދިރާސާ  ދާތާ އެއްއަހަރު ވެފައިވާކަމަށާއި، އަދި މި މީހާގެ  ފެތުރެމުންމިކަން މުޅިފަޔަށް  ކަޅުކުލައަރައި،

މަްސ  1ގައި ) 01އޮކްޓޯބަރު  9103 އައްސޭރި ޖަލުެގ ޑޮކްޓަރުޑޮކްޓަރަކަށް ަދއްކައި ދިނުމަށް ހަމުގެ  ކުރުމުން

ރަކަށް ދައްކައިދީފައިނުވާކަްނ ހަމުގެ ޑޮކްޓަމަވެސް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތް ކުރުމާހަމައަށްވެސް ފައިވީނަކުރިން( ރިފާރކޮށް

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ...ާކްޓަރަށް މަސް ތެރޭގައި ޑޮ 0ދިޔަ  ދިޔަވޭތުވެދާކަމާއި، ލުއިވަމުން  ކަރުދުޅަވެ ބަރުދަންަވނީ ( 09)ބަލިމީހ

 ވާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މި ޤައިދީ ކޮށްފައި ރިފަރ މިޤައިދީ ގައި 10 ފެބްރުއަރީ 9102 ދޭން އެދުމުންދައްކައި



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 234  
 

އިރޮއިޑިޒަމް އަށް ރ ތަދުވަސް ފަހުންކަމާއި، އަދި ހައިޕަ 3ތީގެ ޙާއްސަ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކާފައިވަނީ އޭގެ ކަރުންމަ

  ން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ.ށް ބޭސްފަށާފައިވާކަޑައިގްނޯސް ކޮ

 ާބޭހެއްގެ ސަބަބުްނ  ވުނުއަހަރު ކުރިން ކެ 3ަވްނ ޖޮންސަންސް ސިންޑްރޯމް އަށް މީގެ އަކީ ސްޓީ( 00...)ބަލިމީހ

ޭގހުގެ އުނަދގޫ ވަރަށް ބޮޑަްށ ދިމާވެ އަދި ވެސް ވަރަށް ގިަނ  ސް ކުރެވިފައިވާ މީހެކެވެ. މި ޤައިދީއަށްޑައިގްނޯ

ގާފައެވެ. ނަމަވެްސ ދައްކައި ބޭސް ފަށަން ައންށް ކަޓަމީނާ ވަނީ ސައިކިއޭޓްރިސް ހުންނާތީ "ސޮމޭޓިކް ސިމްޕްޓަމްސް"

ބޭނުންކުރުމަްށ ސައިކިއޭޓްރިކް ބޭސް ، ހަދައިއެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ނުދައްކާ، އެންޑޮސްކޯޕީ އެއް ނުވަނީ މި ޤައިދީ

 އިންކާރުކޮށްފައިކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ...ާމައިބަދައިގެ ބަދަތަގެ މައްސަލައެއްހުރި މީހެއްކަމާއި،  ނަފްސާނީ ބަލި އަދިއުމާއި، ލޭމަށްޗަށް ދިއަކީ ( 01)ބަލިމީހ

 ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކަން ޚާއްޞަބުރަކަށީގެ މައްސަލަ ދިމާވާތީެވ އައްސޭރި ޖަލުގެ މެޑިކަލް ޮއފިސަރު ވަނީ ނާރުގެ 

 03ފެބްރުއަރީ  9102ކާފައިވަނީ ނާރުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދައްގައި ރިފާރ ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް  01 ޖެނުއަރީ 9102

ޓަކަށް ރިފާރ އަދި އެ ޑޮކްޓަރު ވަނީ ބޭސް ދިނުމަށް ފަހު ސްޕައިން ސްޕެޝަލިސްދުވަސް ފަހުން(  02ގައިކަމާއި ) 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ފައި ނުވާކަން ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އަދި ދައްކާ

 (...ާ01...ބަލިމީހ)  ީގެ ސަބަބުން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް "އޭނަލް ފިސްޓޫލާ"ޕެރިވަނަ ދުވަހު 2ނޮވެމްބަރ  9103ަވނ

" ހަދަން ސިޓްޒް ބާތް"ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭސް ބަދަލުކޮށް،  ހަދާފައިކަމާއި، "ސްޓުލެކްޓޮމީ ސާޖަރީފި"ހޮސްޕިޓަލްގައި 

ހޫނުފެނުގެ ތެރެއަްށ ކަމަށާިއ، ެދނީ ވަރަށް ކުޑަ ހޫނު ފެންފޮދެއްއަށް މި ޤައިީދވަނީ ސިޓްޒް ބާތްވީނަމަވެސް، އަންގާފައި

ވެސް ހޫނުކަމެއް ނުހުންނަކަމުގެ ކުރެވޭވަރަށް ފުރުމުން ފެނުގައި އެއް "ސިޓްޒް ބާތު"ފެން އަޅާ ބާލިދީ އާދައިގެ 

ދަގަނޑު  ނެގުމަށް އެމްީސއެސް އިންސިޓްޒް ބާތު  ވަނީމެޑިކަލް އިންޗާރޖް ޝަކުވާ ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްަފއެވެ. 

ފުޅާވުމުން އޭގެ ބޭނުްނ ޤައިދީއަށް ނުިހފޭކަން ކޮމިަޝނާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.  އެތަށި ފައިވީނަމަވެސް،ބޮޑު ތައްޓެއް ހޯދާ 

ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ބޭސް އެއްމެފަހުގެ ފައިވާކަންމިހާރުގެ ފާރު ހިކުމުން ދެވަަނ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ރާވާ

އިލުން ްތކަމާއި، ރިފާރވެސް ކޮށްފައި ނެތްކަން ފަވީނަމަވެސް އޮޕްރޭޝަން ޑޮކްޓަރުގެ ފޮލޯއަޕެއް ހެދިފައި ނެ

މެޑިކަލް ގައި  3 ޖެނުއަރީ 9102 ށް ދެއްކުމަށްކަލޯފުސްވާތީވެ ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރަ ވަނީފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި މިޤައިދީގެ

 ވެ. ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެ ފައިނުވާކަން އްކާޓަރަށް ދަރިފާރކޮށްފައިވީނަމަވެސް ޑޮކްއޮފިސަރު 

 (...ާއަކ00ީ...ބަލިމީހ)  ިއަދި  ވާ މީހެއްކަމަށާއި،ބުރިކޮށްލާފައި އިނގިއްޔެއް ފައިގެ ވަރަށް ކުރިން ދިމާވި ހާދިސާއެއްގައ

 9103 ޑޮކްޓަރަށް ޚާްއޞަކަށީގެ  އި،ދޭތެރެ ދޭތެރެއިްނ ޮދސްއަންނަކަމަށާގައި ބިއްސެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އެތަނު



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 235  
 

ނޭފަދަ ފައިވާނެްއ ބަދަލުކޮށް ރައްކާތެރިކަން ިލބޭ ފައިވާން މުން، މިހާރު އަރާދެއްކު ނަ ދުވަހުވަ 1އޭޕްރިލް 

ބަބުން ބުރިކޮށްފަިއ މިޤައިދީ ހުރުމުގެ ސަ ބޭނުންކުރުމަށް އަްނގާފައިވީނަމަެވސް އަދިވެސް އާދައިގެ ފެންފައިވާނެއްގައި

ޖަލުގެ  ކުރިން މާފުށީ ގެންދިއުމުގެރި ޖަލަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އައްސޭކޮމިޝަނަށް ތަނަށް ގެއްލުން ާވނެކަމަްށ  ހުރި

 ޤައިދީން ކޮށްފަިއވީނަމަވެސްހަމުގެ ޑޮކްަޓރަކަށް ދައްކަން ރިފާރ ގައި  02ނޮވެމްބަރު  9103 މެޑިކަލް އޮފިސަރ

 މިގޮތަށް ކުރެވިފައިވާ ރިފަރަލްތަކަށް ވާނުވާ ނޭގި ޑޮކްޓަރަށް  ބަދަލުުކރާ ހާލަތްތަކުގައިއެއްޖަލުން އަނެއްޖަލަށް 

 ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ދެއްކިފައި ނުވާކަން 

 (...ާ01...ބަލިމީހ) ްނަމަވެސް މީނާ ތިލަފުށިްނ ބޭނުްނކުރަމުންދާ މީހެއްކަމާއި، އަކީ ަނފްސާނީ ބަލީގެ ބޭސް ގަވާއިދުނ

)ކްލޮނަޒިޕާމް، ފެށިގެން ސައިކިއޭޓްރިކް ބޭސް  އިން 03ފެބްރުއަރީ  9102 ބަދަލުކުރުމަށްފަހުޖަލަށް  އައްސޭރި

ބޭސް ލިބޭނީ ސައިކިއޭޓްރިސްޓަކަށް  އިތުރަށްނީ އެއްކޮށް ހުއްޓާލައިފާކަމަާށއި، އޮލަންޒަޕިން، ފްލުއޮކްސެޓިން( ވަ

ފިނަަމ ިމފަދަ ބަލިމީހެއްގެ ބޭސް ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓާލައި ދެއްކުމަށްފަހުކަމަށް އައްސޭރި ޖަލުން މަޢުލޫމާތު ީދފައިވެއެވެ.

ޓް ދެނަގަތުމަްށ އަސަރު ފޮލޯއަޕް ހަދާ ސައިކިއޭޓްރިސް ޕްޓަމްސް އައުމާއި، ބޭހުން ީމހާއަށް ކުރިވިތްޓްރޯވަލް ސިމް

އަލުން ބޭސް ފެއްޓުމުން އެއަސަރު އަލުން ކުރުމަށް  ،ބޭހުން ކުރިން ކުރަމުން އައި އަސަރު ކެނޑި ހުރަސް އެޅި،

 ކަންތައްތައް އްސަލަ ރަނގަޅުނުވުން ފަދަ ވުުމން ބޭހުގެ އަސަރުކުރަންދެން ސައިކިއޭޓްރިކް މަބޭނުން ވަގުތު

ޑޮކްޓަރުންނަށް ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ލިޔެދިނުމުގެ ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މިގޮތަށް ދިމާވަނީ  މެދުވެރިވާނެކަމެކެވެ.

ވޭނީ ހަމައެކަނި ޖަލުތަކުގައި ިތބޭ ަޤއިދީންނަށް ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްްސ ދެ، ކަމަށާއިހިފަހައްާޓފަިއވާތީހެޑްއޮފީހުން ހުއްދަ 

 ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެކަނި ކުރާ ސައިކިއޭޓްރިސްޓަށްން މަހުން ޒިޔާރަތ0ް

 

 މާފުށީ ޖަލު  2.1

 (...ާ03ބަލިމީހ) ީލު ކަމަށާއި، އޭނާ ގެ ފައިމީހެއް ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެކަމުގެ ވޭނުގައި އުޅޭތާ ދަތްަފނި ކައިގެން އަކ

ދަތުގައި ރިއްސާތީ މަސްކުރިން(  1)ގައި  03ނޮވެމްބަރު  9103ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ބެލިބެލުުމން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް 

މި ބަންދުމީާހ އަދި މާފުށީ ޖަލުގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ވަނީ  ވާކަމާއި،އްކައި ފަރުވާހޯދާފައިދަތުގެ ޙާއްސަ ޑޮކްޓަރަކަށް ދަ

ނަމަވެސް  އިކަމާއި،ރިފާރ ކޮށްފަމަސް( ކުރިން ޑެންޓިސްޓަކަށް  0) 00 ފެބްުރއަރީ 9102 ދަތަށް ތަދުވާތީ

 99ޖުލައި  9103 މިއާއިއެކުކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރުމާހަމައަށްވެސް ދެއްކިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އަށް  "ބްރޮންކިައލް އަސްތްމާ"އެތެރެހަށީގެ ޮޑކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ނޭވާކުރުވާތީ މަސް ކުރިން( 3)ވަނަ ދުވަހު 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 236  
 

ސްޓްތަކެއް ހަދަން ޓެސްޓަކާއި، ފުއްޕާމޭގެ އެކްސްރޭ އަކާއި ލޭގެ ޓެ "ޕަލްމޮނަރީ ފަންގްޝަން"ރުމަށް ޑައިގްނޯސް ކު

 0ދައި އޭގެ ދުވަސް ފަުހން( ހަ 00) ވަނަ ދުވަހު 2އޯގަސްޓް  9103ޓް އެކްސްރޭ އާއި ލޭގެ ޓެސް ދީފައިވާކަމާއި،

ފަހުން އެ ޑޮކްޓަރު ވަނީ ގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  މީގެށީގެ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާކަން ފާހައެތެރެހަދުވަސް ފަހުން 

ޝާދުދީފައިކަމާއި، ން ފުއްޕާމޭގެ ޙާއްސަ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އިރު" ޓެސްޓު ހަދައި ނިމުމުޕަލްމޮނަރީ ފަންގްޝަން"

ފައި ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކާ ޚާއްޞަފައި ވީނަމަވެސް ިމހާތަނަށް ފުއްޕާމޭގެ " ެޓސްޓު ހާދާޕަލްމޮނަރީ ފަންގްޝަން"

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކަންނުވާ

  ...ާގަވާއިުދން މެދުކެނޑުމެއްނެިތ  ފްސާީނ ޑޮކްޓަރު ޑައިގްނޯސް ކޮށްނަ މިބައްޔަށް "ޝިޒޮްފރޭނިއާ" އަކީ( 02)ބަލިމީހ

 91އޮކްޓޯބަރު  9103 އަދި އެއްމެފަހުން ނަފްސާީނ ޑޮކްޓަރު މީނާ ބަލާފައިވަނީ  ކަމުން އަންނަމީހެއްކަމާއި،ބޭސް 

މަސް  9ކަމުން  ފާއިތުވި މަހަށް ބޭސް ލިޔެދީފައިވާކަމާއި، އެހެން 0އަދި ވަނީ ގައިކަމާއި، މަސް ކުރިން(  1ގެ )މީ

 ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ.ދުވަހު މީނާއަށް ނަފްސާނީބޭސް ލިބިފައި 

  ...ާނުންކުަރމުންދާ މީހެއްކަމާއި، މި ބައްޔަށް ބޭސް ބޭއަކީ ހެޕަޓައިޓިސް "ީބ" ( 90)ބަލި ީމހާ.. އަދި ( 91)ބަލިމީހ

ގަވާއިދުން ޑޮކްޓަރަށް މައްސަލައެއް ދިމާވަމުންދޭތޯ ބެލުމަށް، ޞިއްޙީ އިތުރު  ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ލީގެއަދި މިބަ

ކުގެ ގޮސްފައިވާކަމާއި، މި ރިޕޯރޓްތަ ހަދަމުން "ލިވާރޓެސްޓް"އަދި  "ސެރޮލޮޖީ"އެހެނިހެން  "ވައިރަލް ލޯޑް"ދައްކައި 

އެތެރެ ހަށީެގ ، ދެނީ "ލޯ އިންފެކްޓިިވޓީ" ކަަމށާއިހުރުމުން ދައްކުވައި "އެޗް.ބީ.އީ އެންޓިބޮޑީ"ރަނގަޅުވުމާއި،  ނަތީޖާ

ދު ޝާއިރު ނުބެހެއްޓުަމށް ޑޮކްޓަރުށް އެކަހެރިކޮ ީލގެ ޒާތުން، މި ޤައިދީންޑޮކްޓަރުވަނީ، މިބަ ޚާއްޞަ

މުޢާމަލާްތ  ކަށް ލައި ތަޅުލައި އެހެންމީހުންނާޅިއައްަބނީ ވަކިން ގޮބައިތި ޤައިދީން 9މި  ދީފައިވީނަމަވެސް،

 (90)ބަލި މީހާ.. މިތަނުން ނުކުރެވޭގޮތަށް އާންމު އާބާދީއާ އެކަހެރިކޮށްފައިކަން ކޮމިޝަނަްށ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ރެހަށީގެ ން( އެތެމަސްކުރ00ި) ވަނަ ދުވަހު  12 އޭޕްރިލް 9103 ހެދުމަށް "ވައިރަލް ލޯޑް"ވަނީ ހެޕަޓައިޓިސް ބީ 

 އެނގެން ނެތްަކން ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ.ަފއިލުން  ކަންއިވާމި ޓެސްޓްހަދާފާ ފައިވީނަމަވެސް،ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދު ދީ

  ...ާ99ޖެނުއަރީ  9102 ފެންއައިސް، ލޯފުސްވާތީވެ މާފުށި ޖަލުގެ ޑޮކްޓަރަށްލޮލުން ވެ، ވަނީ ލޯރަތް( 99)ބަލި މީހ 

ކަމާއި، ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކަން ރިފާރ ކޮށްފައި ޚާއްޞަރިން( ދައްކައި ލޮލުގެ މަސް ކު 0.1)މީގެ  ވަނަ ދުވަހު

 ފައިެވއެވެ. ފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިމިހާތަނަށް ދައްާކފައި އެހެންނަމަވެސް

  ...ާވެ )ޔުޓެރޯ ވެޖައިނަލް ޕްރޮލޭޕްސް( އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ތިރިއަށް އަންނާތީ ވަނީ ރަޙިމް( 90)ބަލިމީހ 

ހަދައި  "ޕެޕްސްމިއާ " ،މަސްކުރިން( ދައްކައ0ި)  ވަނަ ދުވަހު  00 ޑީސެމްބަރު 9203ދެއްކުމަށް  ށްޑޮކްޓަރަކަ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 237  
 

ނަމަވެސް  ދުވަސް ފަހުންކަމާއި، 1ހަދާފައިވަނީ އޭގެ ން " ހަދަން ބުނެފައިކަމާއި، ސްކޭއަލްޓްރާ ސައުންޑް ސްކޭނެއް"

 ފަހުންކަން ކޮމިޝަނަށް ދުވަސް  00 އޭގެއިވަނީ ދައްކާފަ  ޑޮކްޓަރަކަށް ޚާއްޞަ ސްކޭން ރިޕޯރޓް އަންހެނުންގެ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

  ...ާގައި މީނާގެ  91ފެބްރުއަރީ  9102 އަދިލޭމަށްަޗށްދާ ބައްޔަށް ބޭސްކަމުންދާމީހެްއކަމާއި، އަކީ ( 91)ބަލިމީހ

އަދި ވާކަމާއި، ސިޓީގައި ލިޔެވިފައި ބޭސް ގައިކަންމިލިމީޓަރ އޮފް މާކިއުރީ 021/011ލޭގެޕްރެޝަރު ވަނީ 

ހިތުގެ ޑޮކްޓަރަށް ރިފާރކޮށްފައިކަމާއި،  ފަރުވާދޭ ޔުނިޓުގެގެ އިމާރޖެންސީ ކޮށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްރޖެންސީއިމާ

ގައި ހުރެ އެހެން މައްސަލައެއް ފާަހގަކުރެވިފައި ނުވުމަކީ  021/011ނަމަވެސް ހަމައެކަނި ލޭގެ ްޕރެޝަރ 

ދަށްކުރާބޭސް ޖަލުގެ ފާރމަސީން ލިބެންހުރެ،  ޕްރެޝަރ ންސިވް އިމާރޖެންސީ"އެއް ނުވާތީ"ހައިޕަރޓެ

 ޤައިދީ މިފާހަގަކުރެޭވކަމާއި، ދެވިދާނެކަން  ފަރުވާކުރުމެއްނެތި ރރިފައައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ އިމާރޖެންސީއަށް 

ބޭހެއް އަދި ލާފައިވަނީ މެޑިކަލް އޮފިސަރެއްކަމާއި ދިޔުމުން ވެސް ބަގެ އިމާރޖެންސީ އަށް ގެންއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް

 03ދައްކާފައިވަނީ އޭގެ ނަމަވެސް ކާރޑިއޮލޮޖިސްޓަށް  މަށްފަހު ކާޑިއޮލޮޖިސްޓަކަށް ރިފަރކޮށްފައިވާކަމާއި،ލިޔެދިނު

ޑޮކްޓަރަކަށް ރިފާރ ޚާއްޞައެތެރެހަށީގެ  ރ ކުރުމަށްވުރެތަނުގައި ކާޑިއޮލޮޖިސްޓަށް ރިފަ މި ދުވަސް ފަހުންކަމާއި،

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ންކުރުންއެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަ

  ...ާއަދި އީސީީޖ އާއި އެންޑޮސްކޯޕީ  ޑިކަލް އޮފިސަރަށް ދައްކާފައިކަމާއި،މެއަށް ތަދުވާތީ ވަީނ މެވަީނ  (91)ބަލިމީހ

ހިމަނާފައިވާ  ފައިލުގައިމަސްކުރިން(  9) 9102ޖެނުއަރީ  01ހެދުމަށް ގަސްތުކުރާކަމަށް މެޑިކަލް އޮފިސަރު 

 ފައިވާ ސްލިޕް ފައިލުގައި ނެތްކަން ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ. ރ ކޮށްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އަށް ރިފަ ،ސިޓީގައިވީނަމަވެސް

 

  ...ާށީގަިއ ރިއްސާތީވެ ކަށީގެ އަދި ބުރަކަ ދާ މީހެއްކަމާއި،ބޭސް ކުރަމުން އަކީ ނަފްާސނީ ބައްޔަށް (90)ބަލިމީހ

 ޤައިދީނަމަވެސް  ދަން ބުނެފައިވާކަމާއި،ޒިއޯތެރަޕީ ހަފި ގައި 91އޯގަސްޓް  9103 ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމުން އްޞަޚާ

ން މެޑިކަލް ފައިލް ބެލިބެލުމުއަދި  ރަކުވެސް ހަދާފައި ނުވާކަމަށާއި،މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ފިޒިއޯތެރަޕީ އެއްމެ ފަހަ

 ވެސް ލިޔުމެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ފިޒިއޯތެރަޕިސްޓަށް ގެންގޮސްފައިވާ އެއް

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 238  
 

 ަދުވަހު  ވަނަ  91ޑިސެންބަރު  9103 އޮޕްރޭޝަން ޑޮކްޓަރަކަށްއަކީ އުރަމަތީ ގައި ގަނޑުލާތީ ( 91ލިމީހާ... )ބ

ސްކޭން މަސްދުވަސް(  9.1)ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ދުދީފައިވާ މީެހއްރަމަތީގެ ސްކޭނެއް ހަދަން އިރުޝާއު ދެއްކުމުން

 ކޮމިޝަނަށް ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ހެދިފައި ނުވާކަން 

 

  ...ާ9102ނާރުގެ ޑޮކްޓަރު ގެ ކަނދުރާގައި ރިއްސާތީ ޤައިދީމި އަކީ ފިލިޕީންސްގެ ރައްޔިތެއްކަމަށާއި،( 93)ބަލިމީހ 

މަހުގެ މުއްދަތަްށ  9" މަސަލް ރިލޭކްސަންޓެއް"މަްސކުރިން( ބެލުަމށް ފަހު ިވޓަމިނަާކއި،  0.1)މީގެ  99ޖަނަވަރީ 

މަށް ދައްކަްނ ފޮލޯއަޕް ހެދުފަހު ކަނދުރާގެ އެމް.އާރު.އައި އެއް ހެދުމަށް އަދި ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް ގައި ހަދާފައިވާކަމާއި،  91ޖަނަވަރީ  9102 އެމް.އާރ.އައި ރިޕޯރޓް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް

ޑޮކްޓަރަށްވެސް  އަންގާފައިނުވާކަމާއި ނާރުގެޕޯރޓް ގައި އޮތްއެއްޗެއް ޖަލުން އަށް އެރިޤައިދީމިހާތަނަށް 

 ވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް ާފހަގަކުރެދައްކާފައިނުވާކަން 

 

  ...ާއި ވަނީ ބަންދަށްގެނެވުމުގެ ކުރިން ތައިލޭންޑް ގަޤައިދީ މި އަކީ ތައިލޭންޑްގެ ރައްޔިތެއްކަމާއި،( 92)ބަލިމީހ

އިދުްނ ގަވާމިކަން  ނަމަވެސް ން މަހަށް ބާރުކުރަން އަނގާފައިކަމާއި،މަހު ދަތުގައި ނަރުގަނޑެއް އަޅުވާ

 9103މަށް ޖަލު މެޑިކަލް އޮފިސަރު ރިފަރކޮށްފައި ވަނީ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކު ޚާއްޞަދަތުެގ  ނުދާކަމާއި،ކުރެވެމުން

ދަތުގައި ރިއްސާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އައުމުްނކަން ކޮމިޝަނަށް  ޤައިދީގައި  10ސެޕްޓެމްބަރ 

 91ޑިސެމްބަރ  9103 މަސް ފަހުން 1ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކިފައިވަނީ އޭގެ  އަދި ދަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަސް(  9.1ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ) "އޯރތޮޑޮންޓިސްއެއް"ގެ ލަފާހޯދުމަށް ރިފާ ކޮށްމަށާއި،ޑޮކްޓަރުވަނީ  މިގައިކަމާއި 

 ކޮމިޝަނަށް ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ދެއްކިފައިނުވާކަން

 

  ...ާމަސް  3ނުވަތަ  1 އުނދަގޫވާީތ އުޅޭތާ ހުޅަށް ތަދުާވތީ ހިނގަން ވައަތު ފައިގެ ކަކުލު އޭނާގެ ވަނީ ( 01)ބަލިމީހ

 ނުވާކަމަށާއި، މުންވެސް ދައްކައިދީފައިދޭން އެތަށް ފަހަރަކު އެދުއިދައްކަ އި، ކަށީގެ ޑޮކްޓަރަކަށްކަމަށާމީހެއްވެފައިވާ 

 އޮިފސަރަށް ދައްކައިގެން  މެޑިކަލްޖަލުގެ ްއގެ މަތިން އެތަށް ފަހަރެވަނީ  ޤައިދީ މި ފައިލް ދިރާސާ ކުރުމުންމެޑިކަލް 

ްނ މިނޫންވެސް އެހެ ،އަދި މީހާތަނަށް އެކްސްރޭއެއްނަގަމުންދާ މީހެއްކަމަށާއި، ތަދުކަނޑުވާޭބސް  ތަފާތު ވައްތަރުގެ

ޑޮކްޓަރަްށ  ށީގެކަވަނަދުަވހު  91އޮގަސްޓު  9103 ޓެސްޓެއް ހަދާފައި ނެތްކަން ކޮިމޝަނަށް ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 239  
 

ކަށީގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކިފައިނުވާކަްނ  ޤައިދީމަސްވެގެން ދިޔައިރުވެސް މި 0.1ކޮށް ފައިވީނަމަވެސް ދެއްކުމަށް ރިފަރ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

  ...ާއައިސް ލޮލުން ެފންގެ ާވުތ ޤައިދީއަކީ ލޭ މައްަޗށްދިޔުމާއި، ކޮލެސްޓްރޯލް ހުްނަނމީހެއްކަމަށާއި، މި ( 00)ބަލިމީހ

 ދުވަސް ފަހުން  01އަދި މީގެ ، ރިފަރކޮށް ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ޚާއްޞަ ލޮލުގެގައި  00އޮގަސްޓް  9103 ރަތްވާތީ

ނަގަމުންދާ ބޭސް  ސައިކްލައިޓިސް" ހުރިކަމަށް ލަފާކޮށް ދައްކައި "ސެކްލޫސިއޯ ޕިއުޕިލޭ އަދި  ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރަށް

ރު ޑޮކްޓަރަށް ހަފްތާވީއި 9ހަފްތާފަހުން ދައްކަން ބުނެފައިވުމުން  9އަދި  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  މީހެއްކަން 

 0ފޮލޯއަޕް ހެދިފައިވަނީ އޭގެ  ހަފްތާފަހުން ދައްކަން ބުނެފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް މިފަހަރު 9ދެއްކުމުން އަލުން 

  . ގައިކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ 0މާރޗް  9102 މަސްފަހުން

 

  ...ާމަސް ވެފައިވާ  1ފެތުރެމުން ާދާތ  އަކީ ހަމުގެ ަމއްސަލަތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ގައިގާ ބިހިތަކެއް( 09)ބަލިމީހ

ގައިކަމާއި،  01 ނޮވެމްބަރު 9103 ބަލާފައިވަނީ ޤައިދީފައިލް ބެލުމުން ހަމުގެ ޑޮކްޓަރު މީނާގެ މެޑިކަލް  މީހެއްކަމާއި،

ފާއިތުވެގެންދިޔައިރު ދެއްކިފައިނުވާކަމާިއ  މަސް( 1ކަން ބުނެފައިީވނަމަވެސް މިހާތަނަްށ )ދުވަސް ފަހުން ދައް 01އަދި 

އި ކޮށްފަވެސް ފަހަރެއްގައި އަލުން ރިފަރޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފަިއވާއިރު އެއްގެ މެޑިކަލް ޖަލު އަދި އެތައް ފަހަރެއްގެމަތިްނ 

ން ދެއްކުމަށް ބުނެފައިވަނީ ކުރިްނ ން ަހމުގެ ޑޮކްޓަރު އަލުދުވަސް ފަހު 01 ނުވާކަން ފާހަގަ ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ.

ހިއްޖެނަމަ ބޭސް ބަދަލު ކުރަންކަމަށް ބޭސް ަބދަލުކުރަން ޖެ ،ޓެސްޓް ހެދުމަށާއި ބޭހުން ރަނގަޅު ނުާވނަމަ  ދިން

އި ނެތް ކަަމްށ ފައެނގިމެޑިކަލް އޮފިސަރަށް ކަން މިފޮލޯއަޕް ހަދަންެޖހޭ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. ނަމަވެސް

ގައި  3އަކަށް ވުމުން ގިނަފަހަރަށް މީނާ ބެލިފައި ހުްނނާނީ ޔުނިޓް ޤައިދީ ގައި ހުރ1ިއަކީ ޔުނިޓް  ޤައިދީ ބެލެވެނީ މި

ފައިލް ގެނެސް ބަލާނަހަާދތީކަން ކޮމިޝަނަްށ  ޑީ އިންކަމަށް ވުމުން އެތަނަށް ަބލިމީހުންގެ .ޕީ.ހުންނަ އޯ

 ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.

 

 ާމެއެން ޑު ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން،ނދަށްަބނޑުގައި "ވައިރަލް ވާރޓްސް" ނަގައި ހަންގަގެ ( 00... )ބަންދުމީހ 

ކަމަށް ހައްލެއް މިނަމަވެސް، ވަނަ ދުވަހު، ހަމުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ފަރުވާ ފަށާފައިވީ 11އޭޕްރިލް  9103ފުރަތަމަ 

ވަނަ ދުވަހު ދެއްކުމުން، ސްޓެރޮއިޑް  10ޑިސެމްބަރ  9103ނުލިބޭތީ އަނެއްކާވެސް ޖަލުގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 240  
 

ޖަލުގެ ޑޮކްޓަރަްށ ދައްކާފައިވާކަމާއި ދުވަސް ފަހުްނ އަނެއްކާވެސް  1ކްރީމެއް ދިންކަމަށާއި،  ަރނގަޅުނުވުމުން އޭގެ 

ރަްށ ރ ކުރުމުންވެސް، ހަމުގެ ޑޮކްޓަގެ ޑޮކްޓަރަށް ރިފަދެފަހަރުވެސް ޖަލުެގ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ހަމު އަދި މި

ވަނަ  90ފެބްރުއަރީ  9102ވަނަ ދުވަހާއި،  11ފެބްރުއަރީ   9102ދައްކާދީފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، އަނެއްކާވެސް 

 ގެރަތް ކުރުމާއި ހަމައަށްވެސް ހަމުކޮމިޝަނުން މިޖަލަށް ޒިޔާ ދައްކާފައިވެއެވެ. ދުވަހުވެސް ޖަލުގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް

މަސްވެފައިވާކަން  00ކަމާއި ހަމުގެ ޑޮކްޓަރުގެ ރިވިއުއެއް ނެހެދޭތާ މިހާރު ނުވާޑޮކްޓަރަށް ދެއްކިފައި ޚާއްޞަ 

 ވެއެވެ. ވިފައިކުރެފާހަގަ

 

  ...ާދިލަ ނަާގތާ ވަރަށް ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި، މީނާެގ  އެާނގެ މެއާއި، މޭދަށުން އަކީ( 01)ބަލިމީހ

މެޑިކަލް  ޤައިދީގެ ފައިލް ބެލުުމން މީނާގެ މި ިއ،ކަމަށާ ބަރުދަންވެސް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ލުއިވެފައިވާ

ވަނަ ދުވަހު )މީގެ  91ނޮވެމްބަރ  9103ޖަލުގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް ެދއްކުމުން  ،ނެތްކަމާއި ސްކްރީނިންއެއް ހަދާފައި

ނަމަވެސް އަދި އެއްހަދަން ގަސްތުކޮށްފައިވާކަމަށް ލިޔެފައިވީ "އެންޑޮސްކޯޕީ"މަސްކުރިން( ބޭސްދީފައިވާކަމާއި،  1

ވެ. ގޭސްޓްރިކްވާ ގޮތަށް ބަނޑަށް ަތދުވެފައި، ބަރުދަން ކުރެވިފައިވެއެމިހާތަނަށް ރިފަރަލްއެއް ދީފައި ނެތްކަން ފާހަގަ

ވުމުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެންޑޮސްކޯޕީ އަދި ރޭގައި ހިމެނޭކަމަކަށްލުއިވުމަކީ "އެލާރމް ސިމްޓަމްސް" ގެ ތެ

 ން ެޖހޭކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ. ދަޓެސްޓުަތށް ހަ އެހެނިހެން

 

  ...ާދުވަސް ކުރިން ފައި ކަފައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެތަްނ ފަހާފައިހުރި މީހެއް  00އަކީ މީގެ  ( 01)ބަލިމީހ

 ވެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެންކަމުގެ ޝަކުވާ މިޤައިދީ ކޮށްފައިނަމަވެސް އޭގެފަހުން ބޭސް ގަނޑު ބަދަލު ނުކުރާ 

ތަނެއްފެހުމަށް ފަުހ  ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި، ގަނޑު ގަވާއިދުން ބަދަލުކުރާރުހުންނާއި ސުވާލު ކުރުމުން ބޭސްނަ

ޤައިދީގެ ަފއިގައި ހުރި ސޫޗާރ  ހަފްތާ އަށްބެހެއްޓުމަށް ފަހު ނަގަން ެޖހުނު ނަމަވެސް، މި 0 "ސޫޗާރ"ގިނަފަހަރަށް 

 ވެއެވެ.ފައިން ކޮމިޝަަނށް ފާހަގަކުރެވިނުނެއްޓި ހުރިކަ

 

  ..ާއަކީ  ލޯފުސްވުމުގެ ސަބަބުން ކައިރި ފެނުމާއި، ލިޔެފައި ހުންނަތަކެތި ކިޔުމަށް އުނދަގޫ ވުމުގެ ( 00)ބަލިމީހ

މަސްކުރިން ( ޖަލުގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް  0ވަނަ ދުވަހު ) 09ފެބްރުއަރީ  9102މައްސަލަ ހުރި މީހެއް ކަމަށާއި، 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 241  
 

ފަރކޮށްފައި ވީނަަމވެސް  ކޮމިޝަނުން މިޖަލަްށ ޒިޔާރަތް ކުރުމާއި ރިއްކަން ދެއްކުމުން ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދަ

 ހަމައަށްވެސް ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

 

 ..ާ9103ޖަަލށް ގެނައިަފހުން ބޮލުގެ އެކި ހިސާބުތަކުްނ ޕެޗްތަކަށް އިސްތަށި ފައިބަމުން ދާކަމަށާއި، ( 01)ބަލިމީހ 

މަސް ކުރިން( ޖަލުގެ މެޑިކަލް ޮއފިސަރަށް ދެއްކުމުން ހަމުގެ ޑޮްކޓަރަށް ދައްކަން ރެފަރ  1ވަނަ ދުވަހު ) 10އޮކްޓޯބަރ 

ފައި ނުވާކަްނ ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް  ކޮމިޝަނުން މިޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމާއި ހަމައަށްވެސް ހަމުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި

 ވެއެވެ. ވިފައިކުރެފާހަގަ

 

 ިއަހަރުވެފައިވާމީހެއްކަމަށާއި، އޭނާ ކަންފަތް ހިރުވާީތ  0އަކީ ހަމުެގ މައްސަލަ ޖެހިގެން އުޅޭތާ ( 03މީހާ.. )ބަލ

ގެ ޑޮކްޓަރަކަްށ ވަަނ ދުވަހު ދެއްކުމުން އެޑޮކްޓަރުެވސް ހަމު 10ޑިސެމްބަރު  9103ކަރުންމަތީގެ ޙާއްސަ ޑޮކްޓަރަކަށް 

ހަމުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކާފައިނުވާކަން ޒިޔާރަތް ކުރުމާއި ހަމައަށްވެސް  ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން މިޖަލަށްރިފަރ

 ވެއެވެ. ވިފައިކުރެފާހަގަ

 

  ...ާގެ އެކަހެރި ގޮޅިއެއްގައި  އެޗް.އައި.ވީ ޕޮސިޓިވް މީހެއް ބަހައްޓާފައި ހުރިކަމަށާއި، މި 3ޔުނިޓް ( އަކީ 02)ބަލިމީހ 

ވެއެވެ.  އެޗް.އައި.ވީ އަކީ "ކޮންޓޭޖަސް" ބައްޔަކަްށ ދާަކން ފާހަގަކުރެިވފައިން ގެންޤައިދީގެ ބޭސް ފަރުވާ ރަނގަޅަްށ ދެމު

ވީއިރުވެސް އޭނާ ގުޅުމުގެ ޒަރިއްޔާއިންކަމަށް ނުވާތީ އެބަލި ގަިއން ގަޔަށް އަރާނީ ލޭގެ ޒަރީޢާއިން ނުވަަތ ޖިންސީ 

ކަމާއި، މީނާެގ ލުގައި ތިބި ޤައިދީންނަްށ އެނގޭކަމާއި، މީާނއަކީ އެޗް.އައި.ވީ ޕޮޒިޓިވް މީހެއްކަން ޖަށްޓާއެކަހެރިކޮށް ބަހަ

 ވެއެވެ. ރެިވފައިކުފާހަގަޝަނަށް ން ކޮމިފަިއނުވާކަހިފަހައްޓާއެއްވެސް ގޮތަކަށް ޖަލުގައި  ކަންބަލިހާލަތުގެ ސިއްރު

 

 ތަހުޤީޤު މަރުހަލާގައި ނުވަތަ ަޝރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި ތިބި މީހުން  01.1

 ރިމާންޑު ބަންދު މީހުން  01.0

އި ތަޙުޤީޤު މަރުހަލާ ނިމި ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާއަްށ ރިމާންޑް ބަންދަށް ބަްނދުކޮްށފައިތިބި ގިނަ އަދަދެއްެގ މާލެ ޖަލުގަ

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ )  9100/01ބަންދުމީހުން ތިބިއިރު، އެމީހުން ބަންދުކޮށްގެން ެގންގުޅެނީ ޤާނޫުނ ނަމްބަރު 

ންޑު ޖަލެއްގައި ނޫންކަމާއި މިޖަލުގައި ރިމާންޑު މީހުންނާއި، ޙުކުމް ތަންފީޒުކުާރ ގައި ބަޔާންކުރާ ަފދަ ރިމާ ( ޤާނޫނު



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 242  
 

ޤައިދީން ގެންގުޅެނީ އެއްގޮޅިތަކެއްގައި މަސްހުނިކޮށްކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިެބލުމުން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިޖަލުގައި 

ނެތްގޮތަށް ޝަރީއަށް ނިމެންެދން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުްނ  ތަޙްޤީޤް ނިމި މައްސަލަ ޝަރީއަތަށްފޮނުވާފައިވާ އަދި މުއްދަތެއް

ގިނަ އަދަދަކަށް ތިބިއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީންނާއި، ދިވެހިްނ ތިބިކަމާއި، މިމީހުންގެ ޝަރީައތްތައް ނުހިނގާ ވަރަްށބޮޑަްށ 

ެގއްލިފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްެގ  ލަސްވުމުގެ ސަބަބު ޝަރީއަތަްއ ވީގޮތެއް ނޭނގި ޢަުދލްއިްނސާފް ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދު

 ކޮމިޝަަނށް ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވެފައިތިބި ބަންދުީމހުން ހިމެނޭކަންއަހަރު  1ބަންދުމީހުން ތިބިއިރު މީގެ ތެރޭަގއި 

 ހުށަހެޅުން 

ންފީޒު ކުާރ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މާލެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފަިއތިބި ޙުކުމްތަ 0މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ލަސްވެގެން  .0

)ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާިއ  9100/01ޤައިދީންނާއި، ޝަރީަޢތުގެ މަރުަހލާގައި ތިބި ބަންދުމީހުްނ ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

 ވަކިން ބަންދުކޮށްެގން ގެންގުޅުން. ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން 

 

 ދައުވާއެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރާ މީހުން  00.1

 ޢާއްމު ކަމަކަށް ވެފައިވާއިރު ގެންގުޅުމަކީކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރާމީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިެގން ތަޙްޤީޤަށް 

އެމީހުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތަްއ ޤައިދީނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު، ތަފާތުކަމަށާއި، ސަބަބީ ޙުކުމް 

ފައިވާ މީހުންނަށްވެފައި، ކުށެއްގެ ތުހުތުގަިއ ކީ ކުށްވެރިންކަމަށް ޝަރުއީ ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅާތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންނަ

ކުއްވެރިއެއް ނޫންކަމަށް އްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މާ 10މީހުންނަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބަންދުކޮށްފަިއތިބޭ 

ލާއިރު ބަންދު މީހުްނނަށް ިލބޭ އިނާޔަތްތައް މަދުކަްނ ޤައިދީންަނށް ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާއި އަޅާ ބަބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

 ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. 

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިއާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންދަންވާނެކަމަށް ާޤނޫނުގަިއ  91ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރާ މީހުން 

ންދާެމދު ޮގތެއް ނިންމުމަްށ ފަނޑިއާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންދިޔުމަކާއި ގަޑިއިރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބަ 91ކަނޑައަޅާފައިވާތީ 

ގަޑިއިރުވާން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ވުމުން ފުލުހުްނ ބަންުދމީހާ ދޫކޮށްލާކަމަށް ކޮމިޝަަނށް މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިވެއެވެ.  91ނުލާ 

 ލަހައްޓަމުންނުދާަކން ކޮމިޝަނަްށ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ދޫކޮށްލާ މީހުންގެ މަުޢޫލމާތު ފުލުހުންގެ ރިކޯޑްތަކުގައި ބަ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 243  
 

 ޖަލުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބެލިެބލުުމން ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ަކންތައްތައް  09.1

 މާލެ ޖަލުހުޅު  09.0

ގައި ޝަކުވާ ލިބިގެން ކުރެވޭ ރެއިޑް އޮޕަރޭޝަންތަކު ފަށްއުޅޭކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށްލާޤާނޫނާ ޚިމި ޖަލުގައި 

ކުރުމަށް ގެނެސްފަިއ ަބންދުގައި ިތބިކަމާއި، އެކިއެކި ފަރާތްތަކުްނ ނުވަތަ ކުންުފންޏަކުން މަސައްކަތްބިދޭސީން ގެނެވޭ 

ނުވަަތ މިކަން އިމިގްރޭޝަނަށް  ވަނިކޮށް ހުށަހަޅާފައި ނަށްފިލައިގެން އުޅޭކަމުގެ ޝަކުވާ އިމިގްރޭޝަ، ހުންނަ ބިދޭސީއަކު

ނުވަަތ ފުލުުހްނގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު  ދަ ީމެހއް ފެނިއްޖެހާލަތެއްގައި ސީދާ އިމިގްރޭޝަނުންމިފައަންގާފައިނުވަނީސް 

 ގެ ނޫނާ ޚިލާފްވެފައިވާ މީހުންއިމިގްރޭޝަން ޤާ އްޖެ ޙާލަތެއްގައި، މި މީހުންއިމިގްރޭޝަނަށް ގެނެވިމޯލްޑިވްސް 

ފުރުވާލެވެންދެްނ  މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި އެމީހަކު ،ަނކަމަށާއިމިފަަދ މީހެއްނަމަ ދޫކޮށްލެވެން ނޯން ފެތޭކަމަށާއި، ކެޓަގަރީއަށް

 ޅުމާލެ ޖަަލށް ގެންދެވޭކަމަށް މޯލްޑިވްސް ިއމިގްރޭޝަންނުން ކޮމިޝަަނށް ަމޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި ބެހެއްޓުމަްށޓަކައި، ހު

އިތުރު ތަހުގީގެއް ނުހިންގާ އެމީހަކީ  ޖިނާޢީ ކުއްކުށަށް އަރައިގަންނަމީހުންވެސް، އެމީހުން ކުށުގެ ތުުހމަތުގައި ގެނެސް

އެއްނަމަ ކޯޓް މަރުހަލާ ނުނިންމާ ފުލުހުން އެީމހުން ފުރުވާލެވެންދެްނ  " މަސައްކަތްތެރިއެއްއަންޑޮކިއުމަންޓަޑް"

 ޮކމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެެވ. ހުޅުމާލޭ ޖަލަްށ ގެންނަކަން އިމިގްރޭޝަނުން ބުމަްށޓަކައިބޭތިއް

 

ގަމުންދިޔަނަމަވެސް މިހާރު މިތަން ހިން"ހުޅުމާލެ ޖަލު"ނަމުގައި ނަންބޯޑު ޖަހާއިގެން ގޮތުގައި އިއުލާނުކޮށް  ހުޅުމާލެ ޖަލުގެ

ކަމާއި،  ޑިޓެންޝަން ސެްނޓަރުގެ ނަމުގައި މިތަން އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާޫނުނގެ ދަށުން އިއުލާނުކޮށްފައިަވީނ ހުޅުމާލެ

އްތަނުން އަނެއްަތނަްށ ބަންދުމީުހން އެލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެްއޓުމާއި، ޖަ ލް ސަރވިސް ގެ ދައުރަކީމިޖަލުގައި ކަރެކްޝަނަ

 ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ހުޅުމާލޭ ޖަލުގެ އިސްވެރިން  ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް

 ކުރާ ގަވައިދުގެ )ނ( ގައި ބަޔާންވަނަ މާއްދާގެ  019ވަނަ ބާބުގެ  01ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު

ވެސް، ދަށުން އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންަޝން ސެންޓަރު ހިންގުމަށް މިނިސްޓަރަށް ގޮތެއް ނިންމިދާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަ

ބަންދުގައި މީހުްނ އަދި  ަގވައިދެއް ވުޖޫގުގައިނެތިކަން ކޮިމޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މިޖަލު ހިންގަމުންދަީނ އެފަދަ 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ  މޯލްޑިވްސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ،އިމިގްރޭޝަނާއިމޯލްޑިވްސް ގައި ގެންގުޅުމު

ކޮމިޝަނުން ބެލިެބލުމުްނ  މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ހަދާފައިނުވާކަންދައުރު ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ އުސޫލެއް 

، ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤާނޫނުއަާސސީއާއި ސީން ބަންދުޮކށްގެން ގެންގުޅޭނީހުޅުމާޭލ ޖަލުގައި ބިދޭ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮމިޝަނަށް ފާހަަގކުރެވިފައިވާއިރު،  ...............ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

މާލޭ ޖަލުގައި މީހުްނ ޝަނުން ވަނީ ހުޅުމީގެއިތުރުން، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭފާހަގަކުރަމެވެ.  .................................

ިއ، ަފނޑިޔާރުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްފައިކަމަށް މިކޮމިޝަނަްށ ބަންދުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދަޢުލަތުގެ ބަންޑާރަނައިބާ

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

އްކަތްތަކެއް ގެނެޭވ މީހުން ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުަސތެއްގައި ފުރުވާލުމަށްޓަކައި ވަަރްށ ގިނަ މަސަ އިމިގްރޭޝަނުގެ ބަންަދށް

ހަފްތާގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފުރުވާލެވޭކަމާއި،  1-0ޕާސްޕޯޓް ލޮކޭޓް ކުރެވޭ ބިދޭސީން އާންމު ގޮތެއްގައި  ، ކުރެވޭކަމާއި

ރު މިފަދަ ބައެއްފަހަފުރުވާލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވާކަމާއި، އަދި އަނެއް ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ،  ޕާސްޕޯޓްނެތް މީހުން 

ވެގެންދާނީ ވަރަށް  މަހެއްހާ ދުވަސް 1އެހެންނަމަވެސް ، ހޭދަވާކަމާއި މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް 1-0ރުވާލުމަށް މީހުން ފު

  ގައިކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މަޢުލޫމާުތ ދީފައިވެއެވެ.މަދު ޙާލަތްތަކެއް

ކުއްޔަށް  ގެސްޓް ހައުސްއެއް  ނީދެން ބަހައްޓާ އަްނހެނުން ބައިތިއްބަ އިމިގްރޭޝަނުން މިގޮތަށް ފުރުވާލެވެން

ކަްނ ބަންދުކުރާ ގައި ދޫނިދޫގައިވެސް ބައެއް އަންހެން ބިދޭސީންކަމަށާއި، އެހެްނނަމަެވސް ބައެއް ހާލަތްތަކުހިފައިގެން

 ފައިވެއެވެ. ށް މަޢުލޫމާތުދީ ކޮމިޝަނަ

 ސ.ހިތަދޫ/ސ.ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން   09.9

ސްކަމުން ދިމާާވ މައްސަލަ ވަރަށް ގިނަކަމާއި، ޕީ.ޖީ އަށް މައްސަަލ ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމްގެ ދުވެލި ލަ

ވަން ބަލާއިރު މައްސަލަ ރައްދުވާ މީހާ ވީތަނެއް ފޮނުވައިގެން ދައުވާ ކުރެވޭއިރު ނުވަތަ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެްއ ބާއް

ދެމިގެންދާކަްނ ތައް ދުވަހަކަށް ދިގު ނޭންގޭ ހާލަްތތައް އަންނަކަމާއި މިހެންވުމުން މައްސަލަތައް ނުިނމި ކޯޓު މަރުހަލާ އެ

 މި ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެެވ. 

ވެސް އަދި ކަމަށާއި، އެަކށީެގންވާ ޖަލެއް ދިރިއުޅޭ ީމހުން 11،111 ގާތްގަނޑަކަށް އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކުގައި މުޅިއެކު

ޓާެނ މަރުކަޒެއް ނެތުމުން ލީގެ މީހުްނ ބަންދުކޮށްގެން ބަލަހައް ނީ ބަނެތްކަމާއި، ނަފްސާ ރިމާންޑް ޖަލެއްވެސް

 ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަމަށް މަޢުލޫާމތުދީފައިވެއެވެ. 

ބޮޑުކަމާއި، ފައިސާ ޚަރަުދ ކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ އިންޓަރނަލް ބިއުރޯކްރަސީގެ މައްސަލަ  ސަރވިސްގައިޕޮލިސް 

ކުވަރޓަރ އިންކަމަށް ވުމުން ކުދިކުދި ޚަރަދު ކޮއްގެން ހައްލުކުރެވެން ހުންަނ ކަންކަމުގައި ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހެީނ މާލޭ ހެޑް

ލް މަރާމާތުކުރުމަށް ބައެއް ކަންކަން ހައްލު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުން ވާކަމަށާއި އެގޮތުން ބައެއް ވެހިކަ
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. މީގެ ލާކުވެ ދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ނުގަނެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވުމުން ބައެއް ވެހިކަލް ހަ

ވާކަމަށް މުވައްޒަފުންގެ ފޯމު ނުލިބި ގިނަ ދުވަސް ޔުނި އި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނަށްއިތުރުން، ސްޓޭޝަންތަކުގަ

 ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިވެއެެވ. 

 

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  09.0

 އާއިލާއިން ލޯޝަްނ  މަދިރި ގިނަކަމާއި،  މަދިރި ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް މި ސްޓޭޝަންގައި

ސީ.ސީ.ޓީވީ ނެކަމަށް މުވަްއޒަފުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެވެ. ގެނެސްދިނުމުން، ަބންދުމީހުންަނށް ބޭނުންކުރެވޭ

އެތެރެއަްށ  ޝަންގެ ވަށާފާރު މަތިންއްތައް އެނގުން ަދތިވުމާއި މި ސްޓޭކެމެރާތަށް ނެތުމުން މިތަނުގައި ހިނގާ ކަންތަ

 މަސްތުވާތަކެތި  އެތެރެކުރާކަމަށް އޮފިސަރުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  ސިގިރޭޓާއި

 

 ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 09.1

ކަންކަމާއި  ންނަ މީހުންނާއި ުގޅިގެން ހިނގާސްޓޭޝަނަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތުގައި މި ސްޓޭޝަންގެ ބަންދަށް ގެމި 

ސްޓޭޝަން ން ބަލަހައްޓާ ހާދިސާ ރިޕޯޓުތައް ބެލުމަށް ކޮމިަޝނުން ެއދުމުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވަނީ އެަކން ކުރަނީ ގުޅިގެ

ފަިއްލ ބަލަހައްަޓނީ އޭނާެގ ނަމަެވސް އެމުވައްޒަފު އެވަގުތު ހުރީ ރަށުން ބޭރުގައިކަމާއި، ންއެހެކަމަށާއި،  އިންޗާޖު

ހާދިާސ ރިޕޯޓުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުްނ ތޮޅުގެ ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރާއި ބައްދަލުކޮށް އަދި ކޮމިޝަނުން ލ.އަ އޮފީހުގައި ކަމަށެވެ.

 ސުވާލުކުރުމުން މިސްޓޭޝަންގައި ހާދިސާ ރިޕޯޓް ފައިލެއް ނެތްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

އް ބެލުމަށް ހުްއަދ ހާދިސާ ރިޕޯޓު ހުންނަ ފައިލަކީ އަބަދުވެސް ފަސޭހައިން ފެންނަްނ ހުންނަ އަދި ސްޓޭޝަންގެ ކަްނތައްތަ

 ލިބިގެން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަަކށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެންާވެނ އެއްޗެއްކަން ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ. 

 

 އައްސޭރި ޖަލު   09.1

ނިޒާމުގައި ސީރިސް  ޒިޔާރަތްކޮށް ބެލިބެލުުމން މިޖަލުގެ ސަލާމަތީކަންތައްތައް ބެެލހެއްުޓމުގެ ކޮމިޝަނުންމިޖަލަށް 

އާންމުްނެގ ( 0)އާްނމުގެ މީހާ..ގޭޓުން އެތެރެއަށް  އެވެ. މިގޮތުން ޖަލުެގ މައިއިވެފާހަގަކުރެވިފަ ކެއް ހުރިކަންމައްސަލަތަ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 246  
 

ތަށް ވަންނައިރު މިމީހުން ޖަލު ތެރެއަްށ ހުރަހެއް ނެތި، ވަދެގެންދާކަމާއި، އަދި މިގޮތެރެއިން ބައެއް މީހުން އެއްވެސް 

 ޮގވައިގެން ވަންނަ ކަމާއި،ދަންނަ އެހެންމީހުން  އެމީހުން، އެމީހުން ވަންނައިރު، އަމިއްލަ ވެހިކަލްގައިކަމާއި ވަންނަނީ

 ދިން މަޢުލޫާމތުންނާއި  އްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނޯންނަ ކަމަށް މުވަްއޒަފުންސެކިއުރީޓީ ބަލަހައްޓާ އޮފިސަުރންނަށް މި މީުހން ޗެ

ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންނަށާއި މިއިރު، އި ހިންގާމިކަން މިގޮތަށް މިޖަލުގަފާހަގަކުރެވިފައިވެެއވެ. ކޮމިޝަނަން 

 ޓުންގޭޖަލުގެ  މީގެ އިތުރުންއެއް އޮތުމާއެކު، ޚާއްޞަ ހުއްދަޖަލަށް ވަދެވެނީ  ތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށްދައުލަ

ވެހިކަލަށްވެްސ ޖަލުގެ ގޭޓުން އެތެރެައށް ެވއެވެ. އަދި ޖަލުގެ ކަްނ ފާހަގަކުރެވިފައިހުއްަދ ލިބިގެން  ފާސްކުރުމަށްފަހު އެތަނުން

 މަށް ވީނަމަވެްސ، ބައެއް އަމިއްލަ މީުހން ފާސްކޮށް ހުއްދަ ދިނުމުންކަ ގޭޓުގައި ިތބޭ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންވަދެވޭނީ 

މިޖަލުގަިއ ހެދުމަކީ  އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި ވަެދނިކުމެބައުންޑަރީ ތެރެއަްށ  މިޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީއަމިއްލަ ވެހިކަލުގައި 

ން އަދި މިޖަލަށް ކޮމިޝަނު ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން  ޖަލު ކަމެއްކަމަށް ންމުއާ

އެނޫން މީހުންވެސް މިޖަލުގެ މައި ބަދިގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި،  ޒިޔާރަތްކުރިދުވަހު ބައެއް އާންމު މީހުންނާއި

ދެއްކުމެްއ ެނތި ވަތް ަމންޒަރު ކޮމިޝަން މެްމބަރުންނަްށ ފެނިފައިވާަކްނ  އަންގައިދޭ ފާހެއް ްށ ހުއްދަ އޮތްކަން ގޭޓުން އެތެރެއަ

ކަމަށާއި، ޤައިދީން  އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި ބައްދަލުވާ ޅޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޤައިދީންނާމިގޮތަށް ވަދެ އު  ކުރަމެވެ.ފާހަގަ

 ސް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށްވެސްނަމަވެއެހެންފޯނާ އެކު ވަންނަކަމަށާއި،  އަށްގެ މިސްކިތާ ހަމައުޅޭ ސަރަހައްދު

 އެހިސާބަށް ފޯނާއި އެކު ނުވަދެޭވކަމަށް ބައެއް މުވައްޒަފުން މަޢުޫލމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

ވަދެ މުވައްޒަފުންގެ  މިޖަލަށް އާއިލާއާއި އެކުފަރާތްތަކުން އާންމު ހުއްދަ ނެތް ބައެއް  ށް ވަނުމުގެޖަލުގެ ސަރަހައްދަ މި

ސަރަހައްދުގައި އުޅޭކަމަށާއި، އަދި ޖަލު ސަރަހައްދުން މަސް ބާނާ ހަދާކަމަށް މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަަނށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެެވ. 

ވާ ކައިރި ސަރަހައްދެގައިޖަލުގެ  މަސައްކަތަކާއި (9)އާންމު މީހާ..  މީގެ އިތުރުން މިގޮތަށް ޖަލަށް ވަންނަ އާންމު މީހުންގެ

ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާުތ  ފައިވާކަމަށް ލުން ބޭރަށް ނެރިޤައިދީން ޖައިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ގެއެއް 

އިމާރާތްކޮށްފައިާވ ގެއަކީ އާންމު މީހެއްގެ ގެެއއްކަމަށާއި މިގެއަށް ޖަލުގެ ިއސްވެރިން ގޮސް އުޅޭކަމަށް ލިބިފައިވެއެވެ. 

 ިބފައެވެ. ކޮމިޝަނަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލި 

ކޮމިޝަނުން މި ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްބެލިެބލުމުން، މިޖަލުތެރެއަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި، ފޯނާއި އެހެނިހެން ޖަލަށް ވެއްދުންމަާނ 

ތަކެތި ވަންނަކަމަށާއި، މި ތަކެތި ވަންނަނީ، ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު ތެރެއިންނާއި، ޖަލުެގ 

 މެދުވެރިވެގެންކަމަށް ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން މި ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.  އޮފިސަރުން
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 ޖަލު  މާފުށި 09.0

ގިަނ ތަެކިތ މި ޖަލަށް ކޮމިޝަުނން ޒިޔާރަތް ކުރުމުން ފާހަގަވި އެެހނިހެން ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަަލށް ވެއްދުން މަނާ 

ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫާމތުންނާއި ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުްނ ންގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޤައިދީ ޖަލުގެ ތެރެއަށް ވައްދާކަން

ގެ ގޮޅިއަކުން ފޯނެއް  1ކޮމިޝަނުން މި ޖަލު އިންސްޕެކްޓް ކުރަމުން ދިޔަ ވަގުތު ޔުނިޓް އެ ގޮތުން ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. 

ތިޭބ މިޔުނިޓަކީ ހޯދާ އަތުލާފައެވެ.  ފޯނު ގައިިތބި މީހުންގެ އަތުންއޮފިސަރުން ވަނީ ބަންދު ވަގުތުން ރިންގުވި އަޑާއި ގުޅިގެން

ސަލާމަީތ  ،ވަޒީފާގެ ފުރުސަތާއި، އެހެނިހެން ގުޅުްނތައް ިހފެހެއްޓިފައިވާ ބަންދުމީހުްނނަކީ ހިނގާލުމުެގ ފުރުސަތާއި،

ޖަލަށް ގިަނ  މި ޔުނިޓުން ފޯނު ފެނުމުންނާއި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުން ޔުނިޓަކަށްވީނަަމވެސްމިންގަނޑު މަތި 

އާއިލާތަކުްނ  ހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.އަދަދަކަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި، ވެއްދުން މަނާ އެހެނިެހންތަކެތި ވަންނަކަން ކޮމިޝަަނށް ފާ

ވެއްދުން ހުްއޓުވުމުގެ ޖަލަށް ގެނަުއން މަނާކޮްށފަިއވަނީ ޖަލަށް ވެއްުދން މަާނ ަތކެތި އަންނައުނާއި އެހެިނހެން ތަކެިތ 

މިހާރު ގެނެސްފައިވާ ބަދަުލތަކާ ގުޅިގެން ޖަލަށް ވެއްުދްނ މަނާ ތަކެތި ަޖލުތެރޭގަިއ  ،ގައި ކަމަށް ވީނަމަވެސްމަޤްސަދު

 ގެންގުޅޭ ގެންގުޅުމަށް ހުއްޓުމެއް އައިސްފައި ނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ގަވާއިދުން ލިޔެ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ "ހާދިސާ ރިޕޯޓް"  މިޖަލުގެ ލިޔެކިއުންތައް ބެލިބެުލމުން ޖަލުގައި ހިނގާ ހާދިސާތަކާ

ޖަލުގައި ހިނގާ ސީރިއަސް ކަންކަން ހާިދސާ ރިޕޯޓްފައިލަކީ ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ކޮމިަޝނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މިފަދަ ހާދިސާތަްއ ، ޔެކިޔުންތައް ނެތުމުންފައިލެއް ނަމަވެސް މިފައިލުގައި އެ ލިރިކޯޑް ކޮށްފައި އޮންނަށް ވާނެ 

އެކަން ހިނގާފައިވާޮގތް ދެނެގަެނ، މިކަމުގަިއ ހިނގާފައިވާގޮތް ިއތުރު ފަރާތަުކން ބަަލން ޭބނުންވާ ޙާލަްތތަުކގައިވެސް، 

 ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޖަވާބުާދރީކުރުވަން އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމެއްކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ކުރި ޒިޔާރާތުގައި، ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދުމުން، ޖަލުެގ ނުން މާފުށީ ޖަލަށް ކޮމިޝަ

ވައިބަރ ގްރޫޕެއް މެދުވެރިކޮށް މިކަން މުވައްޒަުފންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މިހެންނަމަވެސް މުވައްޒަފުްނ  އިސް ވެރިން،

ތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާކަމާިއ، މިހެން ކަންތައް ދިމާވުމުން ޒިޔާރައިނުވާކަމަށް މިކަމަށް އިޖާބައެއް ދީފަ

ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުން މެދުެވރިކޮށް ކަށަވަރުކުރުމަށް ދަތިވި ކަމާއި، އަދި މުވައްޒަފުން ޖަލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި 

އެރުމާއި އެހެނިހެން ވެލްފެއަރގެ ކަންކަން ހިނގާގޮތް ދެނެގަންނަން ކޮމިޝަނަްށ ފުންގެ ކުރިދިމާވާ ދަތިތަކާއި، މުވައްޒަ

މިހެްނނަމަވެސް ދަތުރު ނިންމުމަށްފަުހ ކޮމިޝަނުން އެނބުރި އައިފަުހން، ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން ދަތިވިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ިއތިބިކަމަށާިއ، ވެރިންގެ ފަރާތުން ކޮމިަޝާނ އޮފިސަރުން ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރުަމްށ ބޭނުންވެފަ ކޮމިޝަނަށް ގުޅައި،

 ވެ. ފާހަގަކޮށްފައިވެއެ އޮފިސަރުންނަށް އެނގިފަިއނުވާކަން ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިކަން
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އޮފިސަރުން ޤައިދީން ކޮމިޝަްނ  އްދަކުރުމަށް އެދުމުން، ޖަލުގެކޮށް ޤައިދީންނާ ބަކޮމިޝަނުން މި ޖަލަށް، ޒިޔާރަތް

ޝަކުވާ ފޯމްތައް ަފަދ  އި، ނޯޓާިއ، ޖަވާުބ ނުިލބި ުހރިއެކުލަވާލާފައިވާ އެކި އެކި ލިޔެކިޔުންތަކާނާ ހިއްސާކުރުމަށް މެންބަރުން

ޤައިދީން ކޮމިޝަާނ  އަތުލާފައިވާކަން އަތުން މިތަކެތި ޤައިދީންގެ ،ލިޔެކިޔުންތައް ހިއްސާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅައި

މި ގޮތަށް މި މަޢުލޫާމތު ލިބުމުްނ، ކޮމިޝަުންނ  ކޮމިޝަނަށް ފެިނފައިވާކަމާއި، ވާކަމާއި، އަދި މި މަންޒަރުހިއްސާކޮށްފައި

މިލިޔުންތައް ހޯދާފައިވަނީ މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރި އޮފިސަރުންނަށްވުރެ އިސް އޮފިސަރުންނަށް މިކަން އަންގައިގެންކަްނ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ސްޓްރިޕް ސަރޗް ކުރުން  00.1

ވެއެވެ. މިގޮތުން އެކިއެކި ދަޔާއި ޚިލާފަށް ގިނަކަްނ ފާހަގަކުރެވިފައި ކުރާ މިންވަރު އާ ޖަލުގައި ގައިދީން ސްޓްރިޕް ސާރޗް

ބޭނުންތަކުގައި މާލެެގންދާ ގައިީދންނާއި، އާއިލީ ބައްަދލުވުމަށާއި، އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަށް ޖަލުެގ ޔުނިޓްތަކުން ނެރެޭވ 

ނިމި ޔުނިޓްތަކަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިްނ  ގައިދީން ޔުނިޓުން ބޭރަށް ނެރެޭވ ވަގުތުގައާއި، ބޭނުްނތައް

ސްޓްރިޕް ސާރޗް ކުރާކަމަށާއި، މިގޮތަށް ސަރޗްކުރާވަގުތު ބޭނުންކުރަން ޖެހެނީ ގޭޓް ހައުްސގައި އޮންނަ ތުވާއްޔެއް 

ގައި ނުބައި ވަސް ހުންނަަކްނ ވާލީމިގޮތަށް ދެވޭ ތުވާލި ސާފުކޮށް ނުބަލަހައްާޓތީވެ ތުވާިލ ވަރަށް ހަޑިކަމަށާއި ތު ކަމަށާއި،

  ށް މަޢުލޫމާތު ިލބިފައިެވއެވެ.ކޮމިޝަނަ

 

ތަފާތު ރެއިޑްތަކުގައި ވެސް އަވަސް އަވަހަށް ގައިދީން ސްޓްރިޕް ސާރޗް ކުރާކަމަށާއި، ރެއިޑް ތަކުގައި ގައިދީން ސާރޗް 

އޮފިސަރުންެގ  9ތުން ރެއިޑްއެއްގައި ައންހެން މިގޮ ރުސަތު ގައިދީންނަށް ުނދޭކަމަށާއި،ކުރާއިރު ތުވާލި ބޭނުން ކުރުމުެގ ފު

ޤައިދީއަކު އޭނާގެ ބޮޑު ބަނޑާއިއެކު ގުދުކޮށް ފުރަގަސްފަރާތް ޗެކްކޮށްފައިވާކަމުގެ މާބަނޑު ކާއި ނުލާ، ހާޒިރުގައި ތުވާއްޔަ

 ލިިބފައިެވއެވެ. ކޮމިޝަނަށްމައުލޫމާތު 

 

މީހުންގެ ހަށިގަނޑާއި، އެހެނިހެން  އާއިލާތަކުގެ ޖަލުގައި ކުރެވޭ ސްޓްރިޕް ސަރޗްތަކަށްފަހު، ޤައިދީންނާިއ،

ޖަލުެގ ، ގުނަވަންތަކާއި، ލައިގެން ހުންަނ އަންނައުނާއި، އެތެރެއިން ލައިގެން ހުންނަ އަންޑަގާމެންޓްސް އަށް ނިސްބަތްކޮށް

ހަށިގަނޑާ ގުޅޭގޮތުްނ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މިވާހަކަތައް ދައްކައި، އަދި ޤައިދީންނާ ދިމާލަށް އެމީހުްނގެ  ތެރޭގައި،

 ލަދުވެތި ވާހަކަ ދައްކާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރާކަމަށް ޤައިދީންނާ މުވައްޒަފުން މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫާމތު ދީފައިވެއެވެ. 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 249  
 

އެ ކޮމިޝަނުން ތިލަފުށީ އަހުލުވެިރ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުން މި ޖަލުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފެއްވަނީ، 

ފު ކުރިކަމެއް، ނުވަތަ މިމުވައްޒަފާ މެދު އުފުލިގެންވަނީ ކޮން ތުހުމަތެއްކަން ބުެނނުދީ، ދުާވލަކު އެތައް ފަހަރެއްގެ މުވައްޒަ

އި، ހިއުމަން ރައިޓްސް މައްސަލަ ސަރވިސްއަށާ ކުރާކަމާއި، އަދި މި ސަރޗް ސްޓްރިޕްމި މުވައްޒަފުގެ  މަތިން

ފުރައްސާރައިގެ ޢަމަލަށް ހައްލެއް ލިބިަފއިނުވާކަން ކޮމިޝަނަްށ  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަެވސް މި ޖިންސީ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 ހުށަހެޅުން 

އި ޖަލުތަކުގައި 'ސްޓްރިޕް ސަރޗް' ކުރުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ ގިނައިން ކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފަ .0

ތަްއ ކުރިއަށް ދަނީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންގެ ހާިޒރުގައި، އެމީހުންެގ އެކި ބައްދަލުވުންވާތީއާއި، ޤައިދީްނނަށް ދެޭވ އެކި

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާއިނުލަިއ  ،ޔުނިޓްތަުކން ނެރެވޭ ގައިދީންއެިކއެކި ބައްދަލުވުންތަކަށް  ،ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށްވާތީ

، ކުރިން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިންޔުނިޓުން ބޭރަށް ނެރެވޭ ވަގުތުަގއާއި، ބޭނުްނތައް ނިމި ޔުނިޓްަތކަށް ވެއްދުމުގެ 

 1 މި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ސާރޗް ތައް މަދުކޮށް، އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް ކުރެވޭ ސްޓްރިޕް 

ޖަލުތަކުގައި ޤައިދީންނާއި، ޤައިދީންާނ ބަްއދަލުކުރަން ޖަލުތަކަްށ ދާ އެމީުހންގެ އާއިލާތަކާިއ މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 

ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އެހެންވެސް މީހެއްގެ ގެ ސްޓްރިޕް ސަރޗް ކުރަންޖެހޭނެ އަދި ޖަލު

 ހާލަތެއްގައި އެކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެއް ކަނޑައަޅައި ގެޒެޓްކުރުން. 

 

 

 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮީޖ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް  01.1

 ޕްރިޒަނަރޒް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަްމ )ޕިމްސް( –ސް ޑޭޓާބޭ 01.0

ތަންފީޒު ވަމުން ޙުކުމްއަދި  ހުކުމުގެ މައުލޫމާތާއި،، ދުމީހުންގެ އާންމު މައުލޫާމާތއިމި ސިސްޓަމުގައި ޤައިދީންނާއި ބަން

އްދަތުން ދުވަސް ކުމުގެ މުޙު، ބަރާއިއްޔާ ނަން ޟިގެ މުއްަދތާއި ޤަކުމުގޮތުން ޙު ފައިެވއެވެ. މިގެ މައުލޫމާތު ހިަމނާދާގޮތު



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 250  
 

އެމީހަކު ޖަލުން ބޭރަްށ  ، އަދި މީގެ އިތުރުން ޕެރޯލްއަށް ޝަރުތު ަހމަވާ މުއްދަތު ފާހަގަކުރުމާއި ކެނޑެމުންދާގޮތާއި،

ފައިވެއެވެ. ފާހަގަކުރެވިނާގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާކަން ހިމައެއްވެސް ބޭނުމެއްގައި ގެންދާަނމަ އެކަމަކާބެހޭ މައުލޫމަތުވެސް 

ޕިމްސްއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ނެޓުވަރކް މެދުވެިރކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ޑޭާޓބޭސްއެއްކަމަށް ނުވާތީ، ޕިމްސް  އެހެންނަމަވެސް

ދީފައިވެއެވެ.   މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަށް  ގުޅާލެވިފައިނުވާކަމަށްެއއް ވިއުގައަކުން  މެދުވެރިކޮށް ހުރިހާ ޖަލުތަކެއް

ނަމަވެސް އެހެން މަސަތްކަތް ފެށިފައިވާކަމާއި ވަނައަހަރު އައު ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ 9103، ން ހުރުމާއެކުކަން މިހެމި

ޔާބުކުރެވިފައިނުވާކަން މަސައްކަތް އަދި ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވާތީ، ޖަލުތައް އެއް ވިއުގަޔަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިމި 

 މިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އެމް.ސީ.އެސް ގެ މުވައްޒަފުން ކޮ

 

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބަިއ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް   01.9

ކުރާއިރު، އެމް.ސީ.އެސް.ގެ ވެަފއިވާ މުޢާޙަދާތަކަށް ރިޢާޔަތްދިވެހި ދަުޢލަތުން ބަލައިަގނެ އެއްބަސް ،ޤާނޫނީގޮތުްނނާއި

ންގެ ހުރިހާ ޝަކުވާތަކާއި ބޭނުންތަށް އޮފިސަރުންނާިއ ޙިއްސާކުރެވޭމިންވަރު ބެލުމުގެދަށުގައިވާ ހުރިހާ ބަްނދުމީހު

ފުރިހަމައަށް ލިޔެވި  ،މުޢާމަލާތަކީ ހުރިހާޤައިދީންނާ ޖަލު އޮފިސަރުންނާ ދެމެދު ކުރެވޭ  ،ދެނެގަތުމާއި، ަބންދުމީހުްނނާއި

 ގޮތަށް ހުންނަންެޖހޭޭނ ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމުން،ޙަ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރެވޭ ދެފަރާތުން އޭގައި ސޮއެކޮށް، ެއއީ ސައް

ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އެމް.ސީ.އެސް ގެ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާުތ  ކުރުމަކީޓްރިކްސް ބޭނުންބަޔޯމެ

 އެ ޔަނަމަވެސް،މުންދިަނގަމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގައި މިހާރުވެސް އިނގިލީގެ ނިޝާން  ދީފައިވެއެވެ.

ހާލެއްގައި، އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަސްލު ކަށަވަރުކުރެވޭނޭ  ނިޝާނަކީ ކަރުދާހެއްގައި ޖަހާއެއްޗަކަށް ވުމުން، ބޭނުންޖެހިއްޖެ 

އެޑްވާްނސްޑް ފިންގަރޕްރިންޓް "ގަބޫލުކުރާފަދަ  ގައިދުނިޔޭގެ ފެންވަރު  ކަން ފާހަގަކޮްށފައިވެއެވެ.އެއްޗެއް ނޫން

" ޤާއިމްކުރުމަކީ އެޑްވާނސްޑް ބަޔޯެމޓްރިކް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ިސސްޓަމެއް"ނުވަތަ  "އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ސިސްޓަމެއް 

 ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ބޮޑު މައްސަކަތެއްކަން އެމް.ސީ.އެސް ގެ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަށް މަުޢލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 

ޓޯމޭޓެޑް ސިސްޓަމެއް ދިނުމަށްޓަކައި އޮ ރުވާ ފޯރުކޮށްގޮތުގައި ސިއްހީ ފަ އިދީންނާއި ަބންދުމީހުންަނށް އެކަށީގެންވާޤަ

މެޑިކަލް މިގޮތަށް ިމކަން ކުރުމުން  މުހިއްމުކަން އެމް.ސީ.އެސް ގެ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުޫލމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

މީހަކު ޑޮކްޓަރަްށ  އެފަދަ ސިސްޓަމަުކން، ލަސްވުން ކުޑަކުރެވޭނެކަމާއި،ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮްތނިންުމގައި ދިމާވާ 

ސްތައްވެސް ފެންނަން ދެއްކުނު އަދަދާއި، ރިފަރ ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމާއި، ފޮލޯ އަޕް އަދި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި ދުވަ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 251  
 

އަލުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ފަރުވާ މި ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް . އަދި ހުންނާނެކަމަށް މަޢުލޫާމތު ދީފައިވެއެވެ

އަދި ބޭސް ދެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި އިތުރު  ކުރާ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވޭނެކަމަށާއިތުތަކުގައި އެލަރޓް ދޭންޖެހޭ ވަގު

ޙާލެއްަގއި ފަސޭހައިން އެމަޢުލޫމާތު ލިޭބނޭ ގޮތަށް ރައްކާކޮށް ބެލެހެްއޭޓނެ ކަމަށް މުވައްޒަފުން  މަޢުލޫމާތު ޭބނުންވެއްޖެ

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

 

 ގެން،ވިސްނުމުގައި ބަހައްޓައިދަލުއައުން އެަކށީގެންވާ އެއްޗެއްކަން އިުދތަކާއި، އުޞޫލުތަކަކީ ބަޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާ

ޒަމާނާ އެއްފެންވަރަށް ޑައިނަމިކްކޮށް، ދިގުމުއްދަތަކަްށ ދެމިހުންނާނެފަަދ، އަދި އިްނސާނީ ދަޢުރު ވީހާވެސް ކުޑަ، 

ައިދ ، ގެްނ، ުދނިޔޭގެ މިންގަޑުތަކަށްފެޭތ، ކޯޕަރޭޓް ސަޕޯރޓް ލިބޭއޮޓަމޭޓަޑް އެލްޯގރިތަމްތަކެއް ބޭުނންކޮށްބޭނުންކުރެވޭ، 

މޯލްޑިވްސް މުވައްޒަފުންެގ ފަރާތުން  އިވާ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރެވިއްޖެނަމަ،ދަޢުލަތުގެ ކަމާެބހޭ ވުޒާރާތަކާ ުގޅި ލާމެހިފަ

އަިދ ، ކުރެވޭނެ އިހުމާުލ ކުޑަ ވަުމންދާ މެދު ީދންނާއިރވިސްގެ ބަްނދު ގައި ތިޭބ މީހުންނާިއ، ޤަކަރެކްޝަނަލް ސާ

ލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެވޭނެ ކަމަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްަތކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މަޢު މާތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހާަލްތތަކުގައިމަޢުލޫ

 މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

 

މެޑިކަލް ޓަމްގެ ތެރޭގައިކަމާއި ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ެމޑިކަލް ރިކޯޑްތައް ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ޕިމްސް ސިސް

ރިކޯޑްސްއާއި، ބަންދުމީހާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިސިސްޓަމްގައި ހިމެނިފައިވާ އެހެނިހެްނ މަޢުލޫާމތާއި ގުޅާލެވޭނޭ ގޮެތްއ 

. އެއީ މިކަމަށް ކޯޑިންގ ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް އިތުރު ޚަރަދު ހިނގާނެތީކަން މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެނެތްކަމާއި 

ފުރިހަމަ އޮޓޮމޭޓެޑް ސިސްޓަމަކަށް ރުޖޫއަވުމަށް މިހާރު ހެދިފައިވަ ބައެއް ގަވާއިދުތަކަށް އިސްލާހުގެންނަން ޖެހޭކަމާިއ 

 އްޔަތުކަން ނުދޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫާމތު ދީފައިވެއެވެ. މިކަން ކުރުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އަހަންމި

ކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ުމޅި ސަރވިސް އިން ދޭ ޙިދުމަތްތައް ލުއިފަސޭކޮްށ ްކނޮލޮޖީގެ ަމސައްއިންފޮމޭޝަން ޓެ

އިން ިލބިދެވޭޮގތަށް ބަްއޓަންކުރުމަށް ކޮންމެ ައަހރު ބަޖެޓުގައި މިކަމަްށ ހަލުވިކަމާއިއެކު ޤައިދީންނަށާއި ާއއިލާތަކަށް ފަސޭހަ

އާއި ގާތްކުރާ އަދަދެއް ކަމުން، ލައްކަ 0ނީ ލިބެފައިސާ ހިމެނިކަމުގައި ވީނަމަެވސް ބަޖެޓް ފާސްވެގެން އަްނަނއިރު 

ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭެނ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަގުފަހިވެފައިނުވާކަމަްށ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު 

 ދީފައިވެއެވެ. 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 252  
 

ޤައިދީން އެއްތަނުން އަނެއްތަަންށ ، މިފަދަ ނިޒާމެއް ޤައިމްކުރެވިއްޖެނަމަ، ޖަލުތަކުގައި އެއް އުސޫލަކުން ކަންކަން ކުރުމާއި

ށް ސެންޓްރަލް ސިސްޓަމަކުން ބަލައިލެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤައިމްވެ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރާ ތާވަލްަތށް އޮޓަމޭޓްކޮއުފުލުމަށް ބޭނުން

ކޮންމެ  ތުރުން،އިމީގެ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.  ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ބެލެހެއްޓޭނެކަމަށްސަވިސްގެ ވެހިކަލްތައް 

ގޮތަކަށް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ  ކުރެވިފައިވާ  ސެންޓަރަލައިޒްޑްންގް ހުންނަނީ އެޖަލެއްގައިކަމާއި، ޖަލެއްގެ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ރެކޯޑި

ހިންގާ ހާދިސާއެއްގެ ރެކޯޑިންގް މައި އޮފީހުން ނުަވތަ ިމނިވަން މުއައްސަސާއަކުން  ޖަލުތަކުަގއި ،ރެކޯޑިންގް ނެތުމުން

ންކަމަށްވުމުން ިމ ތު އޮންނަ ޮއފިސަރުޖެނަަމ، ރެކޯޑިންގް ނެގުމާ ހަވާލުާވނީ މައްސަލައިގައި މަސްލަހަބަލަން ބޭނުންވެއް

 ރިކޯޑިންއަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު އެ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންދާކަމަށް ކޮމިަޝނަށް މަުޢލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

ވީ ކެމަރާތައް ބޭނުން ރާއެކު ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ގަނެފައި ހުރި ސީ.ސީ.ޓީ.މާފުށީ ޖަލުގެ ވަށައިގެން ރާނާ ޕެރިމީޓަރ ފާ

މިގޮތަށް މިފާރު އަދިވެސް ރާނާ ނިމިފައިނުވާކަމާއި، އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާކަމާއި،  9ނުކޮށް ހުންނަތާ މިހާރު 

 ތްކަމެއްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިވެއެވެ. ހަލާކުވުްނ ގާބަހައްޓަންޖެހުމަކީ ިމތަކެތީގެ ބޭުނން ކެނޑި  މިކެމެރާތައް

 ހުށަހެޅުން: 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ހޯދާފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާތަކުގެތެރެއިން ބައެއް ކެމެރާ ބޭނުްނ  .0

ނުކޮށް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އަދި އެފަދައިން ކެމެރާތައް ބޭނުން ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން 

މަސްދުވަހުގެ  0ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި މި ހުރުމުން، 

 ކެމެރާތައް ބޭނުންކުރަން ފެށުން.ތެރޭގައި 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި ބޭނުންކުރާ ޕްރިޒަނަރޒް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް އިތުރަށް  .9

ޤައިދީންނާއި ަބންދުމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ޖަލުތަކުގެ ނިޒާމުގައި ހުރި ބަލިކަށިކަްނ ފުރިހަމަކުރުމަކީ 

ފިލުވައި، ޕެރޯލްއާ ގުޅިފައިހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނޭ ކަމެއްކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވޭތީ، އަިދ 

ސްގެ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަސައްކަތްތަކަްށ ޕިމްސް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވި 

ބޭނުންވާ ފައިސާ  ލިބިގެްނ ކަމަށްވާތީ، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މޯްލޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި މި ރިޕޯްޓ 

 ގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާ އެކަން މިނިސްޓަރަށް ހިއްސާކުރުން.   9191މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  3ހިއްސާކުރާތާ 
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 ން މައްސަލަތައްކޮރަޕްޝަ 01.1

  ްހާހުން ލާރި ގެއްލޭކަމާއި، މީގެ  91، 91ހުޅުމާލެ ޖަލަށް ގެންނަ ބިދޭީސންގެ ތަކެއްޗާއެކު ގެންނަ ފައިސާއިނ

  އި ރަނގަޅަށް ނުބަލަހައްޓާކަމަށްބުނެ ކޮމިަޝނަށް ިލިބފައިވާ މައްސަލަ.ރެކޯޑެއްޖަލުގަ

  ްކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް މި ފައިސާ  ،ތީރެވޭފަންޑާ ހަވާލުނުކުޣާޛާ  އިނަގަ ފަންޑަށް ފައިސާ ޛާޣާމުވައްޒަފުން އަތުނ

ހިޔާއާ ކުޑަކުދިންގެ  ފައިސާ މިދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއްނެރުމަށްފަހު،  9މަށް މުވައްޒަފުން ގާތު އެހު ހަދިޔާކުރުން

ތީ، މިއީ ވާފައިވާދޫ މަރުކަޒަށް ޮފނުމުދާތަކެއް ހޯދައި އެތަކެތި ގުރައި ރުމެއްނެތި ތަާފތު އެކި ކަހަލަ ބައުހަވާލުކު

 އަށާއި ރައީސް އޮފީހަށާއި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މައްސަލަ އޭސީސީ  މިއަދަދެއްގެ ފައިސާކަމުން،  ވަރަށް ބޮޑު

ބައެއް ނަމަވެސް އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާކަމާއި،  އޮފީހަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،

 މަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިންދީފައިވާކަ ދުވަހުގެ މުސާރައާއި 01ދުވަހުގެ މުސާރައާއި  9މުވައްޒަފުން 

 ގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިނުވުމުން،އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެދުމުންވެސް ހުޅުވާލި މުއްދަތުމިކަމަށް ދީފައިވާ ފައިސާ، 

 ބުނެ ކޮމިޝަަނށް ލިިބފައިވާ މައްސަލަ.ޭބނެކަމަށް ފާހަގަކޮްށފައިވާކަމަށްއަނބުރާ ނުލި

 ްނެގި ފައިސާތަކާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާފައިވަނީ  މުވައްޒަފުން އަތުން ޣާޛާ ފަންޑަށް ފޮނުވުމަށ

ސީދާ  ގަނީ ޕްރިސްކޯ މެދުވެރިވެގެންސަރވިސް އިން ހިންގާ ހުރިހާ ޖަރީމާއެއް ހިންޕްރިސްކޯ މެދުވެރިކޮށްކަމަށްބުނެ 

 ކޮމިޝަަނށް ލިބިފައިވާ މައްސަލަ.ކަމަށްބުނެ އިސްވެ ތިބެ .......އަދި  .....

  ެއުން ގެސްޓްހަ 0ހައުސް ގުޅީގައި އަދި  ގެސްޓް 0ހަދާފައިވާކަމާއި، އިމާރާތް  9މާލޭގައި  .............ކުރީގ

 އެހެނިެހން ވަސީަލތްތަކާއި ޤައިދީން ގުރައިދޫގައި ހުންނަކަމަށާއި، ިމަތންތަން އިމާރަތްކުރުމުގައި ދަޢުަލތުގެ މުދަލާއި

 ބުނެ ކޮމިަޝނަށް ލިބިފައިވާ މައްސަލަ.ކޮްށފައިވާކަމަށްންބޭނު

  ެކަތްތައް އާއިލީ މަސްލަހަތު ހުރި ފަރާތްތަަކށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސައް ......................ކުރީގ

 ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނެ ކޮިމޝަނަށް ލިިބފައިވާ މައްސަލަ.

  ާވާލުކުރަނީ ސަޕްލައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަ އެހެނިހެން ތަެކތިތަކާއި ވެހިކަލްސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް ހޯދ 

ރާއްޖެއިން ރާ މަސައްކަތްތަކަށް ޭބނުންވާ ތަެކތި ހޯުދމަށް އަށް ޙަވާލު ކު މިގޮތަށް ޕްރިސްކޯއިންކަމާއި، ޕްރިސްކޯއަށް

ިގނަ ދުވަހު ދުއްާވ ހުންނަީނ ގެްނނަ ވެހިކަލްތައް  ކަމަށާއި، ބޭުރން ..................ކުރީގެ ބޭރަށް ދަނީ 

މެޝިނަރީޒް ގެނައުމުގެ ސަބަބުްނ  އިނގިރޭސި ބަސް ނޫން އެހެން ބަސްތަކުން ިލޔެފައި ހުންނަ، ބައުވެފައިކަމަށާއި
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ބަހައްޓާފައި  ދުވަހު ގިނަ ނުކުރެވިރެވުމުގެ ސަބަބުން ެއަތކެތީގެ ބޭނުން އެތަކެތި އިންސްޓޯލްކޮށް މަރާާމތު ނުކު

  ިލިބފައިވާ މައްސަލަ. ކޮމިޝަނަށްކަމަށް ބުނެ ހުރި

  ިމިލިއަްނ  09 އަށް (0..މީހާ. )އާންމުރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ޖަލުގައި ފެންޕުލާންުޓ ހެދުމަށް އައްސޭރ

އަދި މިހާރު އެ މުވައްޒަފު  ބުނިކަމަށާއި ( 0އާންމު މީހާ... )ރުފިޔާ ދިންކަމަށް އައްސޭރި ޖަލުގެ މުވައްޒަފު 

ގެ ވަޒީފާގައި ކަމަށާއި އޭނާއަށް ުމސާރައިގެ ގޮތުގައި ޓުޕުާލންޒީާފއިން ކެނޑިގެން ފެންވަ ( ޖަލ0ު)އާންމު މީހާ... 

 ބުނާ މައްސަލަ؛ ފިޔާ ލިބޭކަމަށްރު )ފަްނސާސް ހާސް( 11،111އެތަނުން މަހަކު 

 

  ާރާތުން ރޯދަ ފަ)އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ(  ޤައިދީންނަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާތިލަފުއްޓާއި ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރ

އަދި މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ، ބޮޑު އަދަދެއް ދުވާލަަކށް ދޭކަމާއިއުޖޫރާއިގެ ގޮތުގައި އެލަވަންސާއި އަދި 

ބައެއް އޮފިސަރުންނަށް  .ސީ.އެސް އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް އެމް.އާރު.ޑީސީންކޯޕަރޭޝަނުން ރޯދަ އެލަވަންސް އެމް

މަވެސް މިފައިސާ ޤައިދީންނަށް ނުލިބުމުން ޤައިދީން މިކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރުމުން އެހެްނނަ، މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށާއި

ޤައިދީންނާއި ބައްދަލުކޮށް ރޯދަ އެލަވަންސާިއ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ޤައިދީންނަށް ނުދޭނެކަަމށް  ...............ކުރީގެ 

 ނެފައިވާކަމަށް ުބނެ ކޮމިޝަނަްށ ލިބިފައިވާ މައްސަލަ؛ބު

 ުއެމްއެމްގެ ދަގަނޑުކަމާއި،  3އެމްއެމް ގެ ދަގަނޑަށް ކޯޓްކޮށް އެކަމު ގަނެފައިވަނީ  09ގެ ބޮޑުފާރުރޭނުމަށްވެސް ޖަލ

ޤައިދީން ލައްވާކަމަށްބުނެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިާވ  ނާއި މުވައްޒަފުންޖަލުގެ  ދި ފާރުރޭނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުވަނީއަ

 މައްސަލަ.

 ަސަރވިސް އިން ސާމްޕަލް ހޯދަނީ ޕްރިސްކޯއިންކަމާއި، ބިޑަށް ލާއިރު  ށްން ހެދުމަށް ތަކެތި ގަުތމަތަންތ

ހޯދަނީ ޕްރިސްކޯއިން ސާމްޕަލް ކުރިއާލާ ހޯދާކަމާއި ކިތަންމެ ރަނގަޅު ތަކެއްޗަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ނަމަެވސް ތަކެތި 

 ޕްރިސްކޯ މެދެވެރިކޮށް ކަމަށްބުނެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މައްސަަލ.

 ްމުވައްޒަފުންނާއެކު ސުވާލު ުއފެދޭފަދަ ގުޅުންތަްއ އަންެހން  ..................ރިޒަންއެއް ކަމަށްވާ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕ

މައްސަލައާއި، އައްސޭރި ޖަލުގައި ތަމްރީންއެއް ހިނގަމުން ދިޔަ ބާއްވާ ކަމަށްބުނެ ކޮމިަޝނަްށ ލިބިފައިވާ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 255  
 

ވަތްކަމަށް ގެ ތެރެއަށް ބެރެކްސްއެ  ލުކުރަން ތިއްބާމުވައްޒަފުންތަކެއް ހެދުންބަދަ ދުވަސްވަރު އެ ޖަލުގެ އަންހެން

 ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ިލބިފައިވާ މަްއސަލަ.

  ިކަރެކްޝަނަލް ލަ މައްސަ  މުގެިޖންސީ ފުރައްސާރަ ކުރު އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށްމަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައ

ނުވާކަމަށްބުނެ ކޮމިޝަނަްށ  ޅާފައިއަ މެދު ފިޔަވަޅެއްމުވައްޒަފަކާ  އެފަދަ އެއްވެސްސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުން 

 ލިބިފައިވާ މައްސަލަ.

  ެއާ ބައްދަލުުކރުމަށް އެދުމުން އެފުރުސަތު ުނދޭ ކަމާއި،  ......... . އާއިލާތަކާއި މުވައްަޒފުންޤައިދީންގ....... 

ުކރާ އާލާތްތައް ެއ މިކަމަށް ޭބނުންމަސައްކަތް( ކުރާކަމަށާއި،  ..........އަމިއްލަ މަސައްކަތް )އޮފީސް ތެރޭގައި 

ތު އަދި ހުޅުމާލެ ަޖލުގެ ވެހިކަލް ބޭނުންޮކށްގެން އޭނާގެ މަސައްކައޮފީސް ތެރޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަކަމާއި، 

ުބނެ ކޮމިޝަނަްށ ސައިޓް ތަކަށް ދަތުރުކޮްށ ދަުއލަތުގެ މުދާ ަނހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮްށފައިވާ ކަމަށް ކަމަށް 

 ލިބިފައިވާ މައްސަލަ.

 ުހުރިއިރު މާފުށި ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ޤައިދީއެއްކަމަށްވާ ........ކަމުގައި  ރައީސް ނައިބ ....... 

ރައީސް އެމް.ސީ.އެސް އަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އެނގިެގން  މައްސަލަސޯޓްއަކަްށ ގެންދިޔަ ޖަލުން ނެރެގެން ރި

 .....އޭރުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ  ބައި ފަުހން އެވާހަކައަހަރާ  9އޭގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމާއި އަދި 

 ކަމަށް ބުނެ ޮކމިޝަނަށް ލިިބފައިވާ މައްސަލަ.ޓީވީގައި ބުނެފައިވާ

 ްއެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހަކާ އާއިލީ ގޮތުން ގުޅުން މިހާރު ހުރި އިމާރާތް  ލ.ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނ

 ކަމަށްބުނެ ކޮމިަޝނަށް ލިބިފައިވާ މައްސަލަ.ޔަށްދީފައިވާ ުކއްއޮންނަ މީހަކަށް މަންފާވާގޮަތށް 

 ާބައިވެރިވެގެން ހިންގާ  ........ކުރީގެ ، ކިއާ އާންމު މީހަކާއި .....ންޓަކީ މި ޖަލު ތެރޭގައި ހިންގާ ފެްނޕުލ

 އި ވަޒީފާގަ .......އަދި ، މިތަނަށް ޤުރްއާން ކިއަވައިދޭން ފުރަތަމަ އައި މީހެއްކަމަށާއި .......ތަނެއްކަމަށާއި، މި 

ހުްނނަ ތެރޭަގއި ހަދާފަ ގެ ތަނުގެ ލޯންޗުގައި މިަތނު .......އާއި  ........ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ވަހަކު ހުރިއިރު ކޮންމެދު

ކަމަށްބުނެ ހިއްސާ އޮންނަ ތަނެއް ..........ކަަމށާއި އަދި ބަކަރި ކޮށްޓަކީ ވެސް ބަކަރި ކޮށި ބަލަން އަންނަ

 އްސަލަ.ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 256  
 

 ިކުރާ އާންމު މީހެއްގެ ބަކަރި ޖަލު ތެރޭގައި ހިންގާ ބަކަރި ކޮށީގައި، ބަކަރި ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި އައްސޭރ

އެހެންނަމަވެްސ މިބަކަރިތަކަށް ކާންދީ ކުރާ އެހެނިހެން ޚަރަދު ކުރަނީ އައްސޭރި ޖަލުންކަމަށްބުެނ ގެންގުޅޭކަމަށާއި، 

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މައްސަލަ.

 ީކްޓަށް ދާރާގެ ނަފާ ކިއާ ދޯންޏެއް ކޮންޓްރެތަނުގެ ޯލންޗް އޮންނައިރުވެސް ކައުންސިލް އި ................ގެ ކުރ

ނަގައިގެން ގައިދީން އުފުލުމަްށ ބޭނުންކުރިކަމަށާއި، އަދި މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ވެސް ބިޑު ކާމިޔާބު ނުވިކަމަށާއި ކޮންމެފަހަރަކުވެސް ބިޑު ދޯންޏަށްވުރެ މާ ހެޔޮ އަގު ހުށަހެޅި ދޯންނަކަށް 

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން މިހާރު ގައިދީން އުފުލަމުން  ............ކުރީގެ ، މިޔާބުވަނީ ކައުންސިލް ދޯންޏަށްކަމަށާއިކާ

  ންދަނީ ތަނުގެ ޯލންޗުގައިކަމަށްބުނެ ކޮމިޝަނަށް ިލބިފައިވާ މަްއސަލަ.ގެ

 ުއަދި މިހާރުގެ އައްސޭރި ޖަލުގެ ..........އާއި، މިހާރުގެ  ..........ދިނުމުގައި، ކުރީގެ  ޕެރޯލްގެ ގެ ފުރުސަތ 

އަތުން ބޮޑެތި އެމީހުންގެ ގުޅިގެން ޤައިދީން މިނިވަންކުރުމުގައި، އާ މިހުރިހާ އިސް އޮފިސަރުން  ..............

 ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މައްސަލަ.ނަގާކަމަށް އަދަދުން ފައިސާ

 ިއެތަެކތި ޖަލަށް އެތެެރ ، ޖަލުގެތެރޭގައި ތިބޭ ޤައިދީންަނށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު މަސްތުވާަތކެތި ލިބެްނހުންނަކަމާއ

ރުފިޔާ  11،111ކުރުމުގައި ޖަލުގެ ބައެއް އޮފިސަރުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭކަަމާށއި އެމީހުން އެކަން ކޮށްެދނީ 

 އްސަލަކަމަށްުބނެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަދިނުމުން

 ހުށަހެޅުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ އެންމެހާ ކަރޮޕްޝަނާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތަށް  .0

 ދަޢުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި ތަޙްޤީޤީ މުއައްސަސާތަށްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި  މިނިސްޓަރު

ޅާ މައްސަލަތައް މި ދެ މުއައްސަސާ މެދުވެރިކޮށް ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ ހުށަހައެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަްށ 

  މަސައްކަތް ފެއްޓުން
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 އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް 00.1

 ޖަލު  ހުޅުމާލެ 00.0

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި ރާއްޖެ  92)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  9111/0ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ރާއްޖެ އައިސްފައިާވ އުޅަނދެއްގައިވާނަމަ، އެ އުަޅނދެއްގައި، ނުަވތަ އެ ، އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ދެވެްނނެްތ މީހަކު

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ ދަށުގަިއވާ އެހެން އުޅަނދެއްގައި، ނުަވތަ އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުްނ ހަމަޖައްސާ އެހެން 

ޓްރޯލަރ އޮްފ އިމިގްރޭޝަން އެންޑް މަށް އެްނގުމުގެ ބާރު، ކޮންއެތެރެވިޔަނުދީ އަނބުރާ ގެންދިއު އުޅަނދެއްގައި ރާއްޖެ

އެމިގްރޭޝަންނަށް ލިބިގެންވާކަާމއި، އަދި އެމީހަކު އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެންދެން، ކޮންޓްރޯލަރ އޮްފ އިމިގްރޭޝަން އެންޑް 

 އެމިގްރޭޝަން ކަނޑައަޅާ ތަނެްއގައި، އެމީހަކު ބަްނދުކޮށްފައި ެބހެއްޓުމުގެ ބާރުވެސް، ކޮްނޓްރޯަލރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން 

 އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެްނވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

މި މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މި މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ވަކި ހާލަތެއްކަމާއި، މި މާއްދާ މިހެން 

ލުމުގެ ދަުށން  އިމިްގރޭޝަން ޑިޓެންޝަްނ އިމިގްރޭޝަްނ ޤާޫނނާ ހިލާފްވާ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިްނ ުފލުހުންގެ ބެއޮތުމުން، 

ސެންޓަރަށް ގެނެވޭ މީހުންނާއި އަދި އެކިއެކި ރެއިޑްތަކުގައި އިމިގްރޭޝަނުން ވިސާ ކެންސަލްކޮށް ބަންދުކުރާ ފަރާތްތައް 

ޒެއްގައި، އެމީހެއްގެ ޤައުމަށް ފޮނުވާލެެވްނދެން ބަންދުގައި ހުޅުމާލެ ަޖލު ނުވަތަ މިފަދަ އެހެންވެސް ބަްނދުކުރާ މަރުކަ

………………………………………………………………………………………… 

  ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.

ަވނަމާއްދާެގ )ށ( ގައި "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫާނ  1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ 

މިޤާނޫނުެގ ، ން ސެންޓަރުގައި" މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިޚިލާފުވެގެން ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޑިޓެންޝަ

ވަނަ މާއްދާގައި ޖަލުތައް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަާޅފައިވާއިރު ޑިޓެންޝަން ސެންަޓރުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ  0

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  0އިޚްތިޞާސް ލިބިގެންވަނީ ކޮްނބަޔަކަށްކަން ސީދާ ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުވާކަމާއި، މި ޤާނޫނުގެ 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އިޚްތިޞާސް ލިބިގެންވަީނ ޢާންމު ަޖލުތަާކއި ރިމާންޑް ޖަލުތަްއ 

 ، ބެލެހެއްޓުމަށްކަމާއި

ިބދޭސިއަކު ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ބަންދުކުރަނީ  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ، ހުޅުމާލެ ޖަލުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލި ބެލުމުން

ންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ދޭ ފޯމެއްގެ މަށްޗަށް ބުރަވެ، މިއީ ބަންދުކުރުމަށް އޮތް ހުއްދައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކި، އެ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 258  
 

ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭަޝން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންނަށް ލިބިގެންނުވާ ބާރެއްގެ ޭބނުންޮކށްގެން ކުރާ ކަމެއްކަން 

 އިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުންބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިފަ

އެއްވެސް  ،ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ ަމތީން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނަކާ އެއްޮގތަށް މެނުވީ 00ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މީހެއްގެ ކިބައިން، ޙައްެޤއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެްއގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ނިގުޅައިގަނެވިގެނެއް 

އްދާގައި، ޤާނޫުނގެ ކުރިމަތީގައި، އަދި އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ވަނަ މާ 91ނުވާނޭކަމަށާއި،ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

ހިންގުމުގައި ކޮންމެ މީހަކީވެސް ހަމަހަމަވެގެންވާ މީހެއްކަމަށާިއ، އަދި ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަާމއި، ޤާނޫނުން ިލބިދޭ 

ވަނަ މާއްދާ ގައި، ކޮންމެ  90އަސާސީގެ މަންފާތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބުަމކީ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ޙައްޤެއްކަމާއި، ޤާނޫނު

އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި، ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށާއި، ، މީހަކަށްމެ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި 

މެނުވީ، ވަނަ މާއްދާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން  11ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އެއްވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި، ހިފައި، ހައްޔަރުކޮށް، އަދި ަބންދުކޮށްގެނެއް ނުވާނެކަަމށާއި، 

 ،ވަނަ ާމއްދާގައި، ހަމަ ކޮންމެ މީހަަކްށމެ ހައްޔަރުކުރެވޭ ހިނދު ނުވަަތ ބަންދުކުރެވޭ ހިނދު 13ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި  91ހަކަށް އަންގާންވާނެކަމާއި، އަދި ގިނަވެގެން އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު ވަގުތުން އެމީ

ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން އެމީހަކަށް ދޭންވާނެކަމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ހައްގު 

އެމީހަކު  ،އެހީެތރިކަންހޯދައި ލިބިގެންވާކަން އެމީހަކަށް އަންާގންވާނެކަމާއި، އަދި ލަސްކުރުމެއްނެތި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ

އެހައްޔަރުކުރެވުނު ނުވަތަ ބަްނދުކުރެވުނު މައްސަލަ އެއް ނިމެންދެން ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އެީހތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ 

ފުރުސަތު އެމީހަކަށް ފަހިކޮްށޭދންވާނެކަމަށާއި، ތިމާއަކީ ކާކުަކން އަންގައިދިނުްނ ފިޔަވައި ިއތުރު އެހެން އެއްވެސް 

އެހައްގު ލިބިގަތުމުގެ ފުރުސަުތ  ،ލޫމާތެއް ނުދީ ހަުނހުރުމަކީ އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ހައްގެއްަކން އެމީހަކަށް އަންގައިމަޢު

އެމީހަކަށް ދޭންވާނެކަމާއި، ކުެށއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފަިއވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ ާޤނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތީްނތޯ 

ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް  ،ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި 91އްޔަރުކުރެވުނުތާ ގިނަވެގެން އެމީހަކު ހަ ،ކަނޑައެޅުމަށް

ވަނަ މާއްދާގައި،އެ މީހަކާ މެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ   12ހާޒިރުކުރާންވާނެކަމަށާއި، ޤާނޫުނއަސާސީގެ 

މަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ޯކޓަްށ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަްސ ދޭން ހުރިމީހަކަށް ނުފޫޒެއް ޯފރުވު

ހާޒިރުނުވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި، ުނވަތަ ފިލައިފާނެ ކަމަށްޓަކައި، ުނވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލަިއފިނަމަ މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް 

ކުރުމުގެ ކުރިން އެ މީހަކު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި މެނުވީ، އެއްވެސް މީހަކާ މެދު ޝަރީޢަތުން ހުކުމް

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން 10ބަންދުގައި ބަހައްޓައިެގން ނުވާެނކަމަށާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 259  
 

ޝަރީޢަތުގައި ސާބިުތނުކުރެވޭ ނަމަ އެމީހަކީ ކުށެްއނެތް މީހަކު ކަމުގައި  ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝަްއކެއްނެތި

ވަނަ މާއްދާގައި، އެއްވެސް މީހަކަށް،   11ޤު ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާކަމާއި،  ޤާނޫނުައސާސީގެ ބެލުމުގެ ޙައް

ރަހުމުކުޑަ، ލާއިންސާނީ، އިހާެނތިކަމެއް ކޮށްގެނެއް ނުވާނޭކަމަާށއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭަފދަ އަދަބެއްވެސް ދީގެން 

ވަނަ  11ާޤޫނނުއަސާސީގެ ، ޔާކޮށްގެނެއް ނުާވޭނކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިނުވާނޭކަމަށާއި، އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނި

ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި އިޖްތިމާޢީ އެކިއެިކ ސަބަބުތަކަްށޓަކައި ދައުލަތުްނ ބަލަހައްޓަުމން ގެންާދ  މާއްދާގައި، 

ކާ ގުޅިގެން، ނުވަތަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އިހްތިރާމާއެކުކަމާއި، ކޯޓެއްގެ ހުކުމަ

ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި އިޖްތިމާޢީ އެކިއެކި ސަބަބުަތކަށްޓަކައި ދައުލަތުން 

ތަ ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އެއްެވސް ހައްގަކުން ނުވަ  9ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާީމހުންވެްސ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މިނިވަންކަމަކުން މަހްރޫމްކުރެވޭނީ އެކަމަކަށް ކޮންމެހެން ޭބނުންވާ މިންވަރަކަށްކަމާއި، ިމހެންވުމާއެކު، މިހާރު 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެދަށުން ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ަބންދުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ބިދޭސީްނނަކީ މިއިން އެއްވެސް 

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ އެތައް ހަޢްޤެްއ ނިގުޅައިގަނެ އެތަކެްއ ، ގިންތިއަކަށް ނުެފތޭ ބަޔަކަްށ ވީހިނދު

މިނިވަންކަމަކުން އެމީހުން މަހްރޫމްކޮށްފައިވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކާ 

ންސާފުވެރި ޙައްލެއް ވަނަ މާއްދާއިން ކޮްނމެ މީހަކަށްމެ ލިިބދީފައިވާ އި  01ޚިލާފަށްކަމާއި، ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ހޯދުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤާއި، ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި އަމިއްލަ ދިާފޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

ހައްޤުވެސް ނުލިބޭގޮަތށް މޯްލޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުންނާއި އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން 

 ބެލޭނޭ ހާަލތެއް  މެދުވެރިކުރުވާފައިވާކަމާއި،  ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުން

ގައި، އެއްވެސް މީހަކު، ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ މާއްދާ ވަނަ  2އަދި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އާންމު ޤަރާރުގެ  

އަދި އެމީހެއްގެ  ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެަމތިން މެނުީވ، ހައްޔަރުކޮށްފައި، ނުވަތަ ބަންުދކޮށްފައި ބަހައްޓައިެގން ނުވާނޭަކމަށާއި،

 09 ހަމަ މިޤަރާރުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުމާއިދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ފަސްގަނޑުން ބޭރުކޮށްގެން ނުވާނޭކަމަްށ 

އޭނާގެ ޢާިއާލއާއި، އޭނާގެ ގެދޮރާއި، އޭނާ ިލޔާ ނުވަތަ އޭނާ އަށް ، ގައި، މީހެއްގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއިވަނަ މާއްދާ

ޙުރުމަތަށް އުނިކަންލިބޭފަދަ އަމަލެއް، ނުވަަތ އޭނާގެ ޤަދަރަށް ނުވަތަ ައބުރަށް އުނިކަމެއް ފޯރާ ލިބޭ ސިޓީގެ 

ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ޤާނޫނީ ހަަމަތކެއްގެ މަތިން މެނުވީ، އެއްވެސް މީހަކާމެދު ، ޒާތުގެކަމެއް

ދުމުގެ ޙައްޤު ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްެމ ކުރެވިގެންނުވާނޭކަމަށާއި، އެފަަދ ކަންކަމުން ޤާނޫނުގެ ރައްާކތެރިކަން ހޯ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާިއރު، ލިބިގެންވާކަމަށް 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 260  
 

ގައި، ހައްޔަރުކުރުމުގެ  (1ވަނަ މާއްދާގެ ) 2މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ އަދި، 

ޅައިގަނެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް، އޭނާ ސަބަބުން ނުވަތަ ބަްނދުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެމީހެއްގެ މިނިވަންކަން ނިގު

ބަންދުކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނާ އެްއގޮތަށްތޯ ކޯޓަކުްނ ނިންމުމަްށފަުހ ބަންދުކުރެވިފައިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާނަމަ އޭާނ 

ތުމާިއ، ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކުރުމަށް، ަލސްނުކޮށް ކޯޓަށް އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮ

މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަނެވިފައިވާ ހަމަ ކޮްނމެ މީހަކާ ދޭތެރޭގައި ، ގައި( 0ވަނަ މާއްދާގެ ) 01މިމުޢާހަދާގެ 

 ޢަމަލުކުރާންވާނީ އިންސާނިއްޔަުތކަމާއި އިންސާނަކަށްވީތީ ދޭންޖެޭހ އަދަބު އިޙްތިރާމާއެކުގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ދަށުން ކޮންމެ ދައުލަތަކުން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް  ވަނަ މާއްދާގެ 9ނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ އަނިޔާ މަނާކުރުމާބެހޭ ބައި 

ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެކަމަށާއި، އެގޮތުން ޤާނޫނީ، އިާދރީ އަދި އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭނެކަމަށް މި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހެނިހެން ލާއިްނސާނީ، ނުވަތަ އިހާެނތި  00ދާގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި މިމުޢާހަ

އަނިޔާވެރި  ( ގައި 9ވަނަ މާއްދާގެ ) 9މި މުޢާހަދާގެ  ،އަދަބު ދިނުން ހުއްޓުވަންެޖހޭނެަކމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި

ހަނގުރާމަިއގެ ހާލަތް، ސިޔާސީ  ޢަމަލު ހިންގުްނ ޤަޫބލުކުރެވޭެނ އެއްވެސް ހާލަތެއް ނުވާނެަކމަށާއި، އެގޮތުން 

ހަމަނުޖެހުން، ނުވަތަ ޓެރަރިޒަްމއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ހާލަތްތަކުގައިވެސް އަނިޔާކުރުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް 

މަށް ނޫންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަާމއި، އަދި އިސް އޮފިސަރެއްގެ އަމުރަށް ޢަމަލުކުރުމަކީވެސް އަނިޔާވެރި ޢަމަލު ހިންގު

އޮތް ޖާއިޒު ސަބަބެއްކަމަށް ދެއްކޭނެ އުޒުރެއްކަމުގައިވެސް ނުބެލޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާަކްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ދައުލަތަކުްނ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް  9އަނިޔާ މަނާކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްައޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 

ޅު އަޅަންޖެހޭނެކަމަށާއި، އެގޮތުން ޤާނޫނީ، އިާދރީ އަދި އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭނެކަމަށް މި ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހެނިހެން ލާއިްނސާނީ، ނުވަތަ އިހާެނތި  00މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި މިމުޢާހަދާގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  އަދަބު ދިނުން ހުއްޓުަވންޖެހޭނެަކމަށްވެސް

، މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ބިދޭސީން ބަންދުކޮށްގެން ެގންގުޅެމުންދަީނ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި، އެންޓިޓޯޗަރ ޤާނޫާނއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުނާއި، 

ތަކުގެ އާންމު ޤަރާރާއި، މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޢާހަދާއާއި، އަނިޔާ އިންސާނީ ޙައްޤު

މަނާކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޢާހަދާއާއިވެސް ޚިލާފަށްކަމަށްވީތީއާއި، ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުެގ ދަށުން މިނިވަންކަްނ 

ކަރާމަތް  ،އްކާތެރިކޮށް، އެފަރާތްތަކުގެ އިންސާނީ ޝަރަފާއި، ޤަދަރާއިގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުްނގެ ޙައްޤުތައް ރަ

ވަނަ  9ހަމަ އަބަދުމެ ރައްކާތެރިވެ ހިމާަޔތްކުރެވިގެންވާކަން ކަށާވަރުކުރުަމށް ވުޖޫދުކުރެވިފައިވާ އެންޓި ޯޓޗާރ ޤާނޫނުގެ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 261  
 

ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ މުޠްލަްޤ ، އިމާއްދާ )މަޤްސަދު(ގައި ޓޯޗަރއިން މިނިވަންވެގެންވުން އެއީ، ދިވެިހރާއްޖޭގަ

ޙައްޤެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާއިދީ، ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް، އިންސާނަކަށްވީތީ ލިބިގެންވާ އިންސާނީ ކަރާމާތެއްގެ 

ށް، އެ ވެރިމީހެއްކަމުގައި ބަލައިގަނެ، އެ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ހުރިހާ ހާލަތެއްގައިމެ، ހަމަ އެންމެްނމެ އިޙްތިރާމްކޮ

އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ާޤޫނނުގެ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިަކން ހޯދައިދިނުަމށް ދަޢުަލތަްށ ޤާނޫނުމެދުވެރިކޮށް 

ލާޒިމްކޮށްފައިވަނިކޮށް، އަދި ޮކްނމެ އިންސާނަކަށްވެސް ލިބިގެންާވ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް، ެއންެމ ފުރިހަމަގޮތުގައި، ހަމަ 

މެ، އިޙްތިރާމްކުރާނެކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ލިބިދިނުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާއިރު، އަދި ކުށުގެ އެންމެންމެ، ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި

ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންަނށްވެސް، ޙުކުމްތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުްނނަށާއި، ުކށުގެ ތުހުމަތުގަިއ ބަްނދުކުރެވޭ މީހުންނަށާއި، 

އިމެ، ޔަޤީންކަމާއެކު ލިބިދެވޭނެކަމުެގ ކަށަވަރުކަންދިނުަމްށ އެމީހުންގެ އިންސާނީ ހައްުގތައް، ހަމަ ކޮންެމ ހާލަތެއްގަ

ލާޒިމްކޮށްފައިވާއިރު، އަދި ތަޙްޤީގެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، ނުވަތަ ޝަރުއީ އަމުރެއްގެ ބޭނުމަށް، ނުވަަތ 

ން ދައުލަތް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، މީހަކު، ދަޢުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީގޮތުޙުކުމް

ތަމްސީލުކުރާ، ދައުލަތަށް ނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ދަޢުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ނުފޫޒު ހިނގާ މީހެއްގެ 

ޓޯޗަރގެ އަމަލެއް ނުވަތަ ރަހުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި އަމަލެއް، ، ބެލުމުގެދަށުން ަބންދުގައި ބެހެްއޓޭ ޙާލަތުގައިވެސް

ެގ ކަށަވަރުކަން ލިބިދިނުމަްށމެ އެހާމެ އިސްކަންދިނުމަށް ޤާނޫނުމެދުވެރިކޮށް އޭނާއާމެދު ނުހިނގާނެކަމު

ލާޒިމްކޮށްފައިވަނިކޮށް 

..................................................................................................................................................

.................... 

އެކު ބައްދަލުކޮށް ބިދޭީސްނ  )ސީ.ޕީ( އިކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕްރިޒަންނާ މި އަދި މީގެ އިތުރުން

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްެގްނ ގެންގުޅޭ ގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުރިކަން ބޮޑުވުންތައް ހިއްާސކުރުމަށް ބައްދަލުކޮށް 

ޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުނަށް މަޢުލޫމަތުދެުމން ކަނޑައެޕްރިޒަންސް ވަނީ  މަޝްވަރާ ކުރުމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ބިދޭސީން ބަންދުކޮށްގެން ނުެގންގުޅޭ ކަމަށާއި، އެތަނުގައި އެއްވެސް ބިދޭސީއަކު ބަންދުވެފައި 

ޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ނުހުންނާނެކަަމށް ބުނެ ކޮމިޝަުނން ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކަ ތަކަށް އިންކާރުކޮށް މޯލް

މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ހިއްސާ  ށް ބުނެ ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފުއެފަދަ ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަ

 ަކން ބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. ކޮށްފައިކަމަށް ވުމުން މިކަމަކީ ކޮމިޝަނުން ނުހަނު 

 ހުށަހެޅުން:



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 262  
 

އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާޫނނު(އާ ޚިލާފުވެގެން ކަމަށް ުބނެ ހުޅުމާލެ  )ދިެވހިރާއްޖޭގެ 9111/0ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .0

ޖަލުގައި ބަންދުކޮްށފައި ިތބި ިބދޭސީންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކާިއ، އަދި 

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަްލ އަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކާއި 

ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފަިއތިބި ބިދޭސީން، މިރިޕޯޓް  ،…………………………………

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިއާރެއްގެ ކުރިމަށްޗަށް ހާޟިރުކޮށް އެމީހުންގެ ބަްނދާ މެދު  91ހިއްސާކުރާތާ 

 ގޮތެއް ނިންމުން.

ދަށުން ބަންދުކުރާ  ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކުރާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ޚާއްސަކޮށް އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނުގެ  .9

މީހުން ޑިޕޯޓުކުރުމަށްޓަކައި ފުރަންޖެހޭ ފޯމުތައް ފުރުމާއި، އެމީހުންގެ ޤައުމު ތަކުގެ އެމްބަސީތައް 

މެދުވެރިކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އެމްބަސީތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމަކީ ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ 

ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތު ދިގުވުމަށް ދިމާވާ  ،ރު ތަކްލީފްއުފުލައި މީހުންނާއި ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން އިތު 

ސަބަބެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ކޮންމެ އެމްބަސީ އަކުން އެތަނެއްގެ މީހަކު ބަންދުކޮށްފައި ހުރިނަމަ 

ބަންދުކުރާމީހާއަށް އެމީހަކު އަނބުރާ އެމީހާގެ ޤައުމަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުން ތައްޔާރުކުރުމަގައާއި، 

މި ރިޕޯޓު ޙިއްޞާކުރާތާ ތަރުޖަމާނުން ހޯދައިދިނުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަށް 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެދެވެރިކޮށް އެމްބަސީތަކާ ، ހަފްތާ ތެރޭގައި 0

މެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް މިކަން ފަހިކުރުމަށް ނިޒާމެއް މަޝްވަރާކޮށް، މި މަޝްވަރާތައް މެދުވެރިކޮށް ދެ 

 ޤާއިމްކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން. 

 

އޭނާ މިހާރު ކޯޓެއްގެ ކުރިމަށްޗަށް ގެންދިއުމެއްނެިތ  ).........(ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ  ......ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ބަންދުގައިހުރި 

ރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވާކަމާއި، ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން އަހަ 9ބަންދުގައިހުްނނަތާ ގާތްގަނޑަކަްށ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އެހީތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު  ،ހޯދުމުގެ ޙައްޤާއި، ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައި

ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. ބަންދުކޮށްފައިވަީނ، ދީފައިނުވާކަމާއި އެއީ އިމިގްރޭޝަނުން ހުއްދަ ނުދީގެންކަްނ ކޮމިޝަނާ 

ޖިހާދަށް މީހުން ޮފނުވާކަމުގެ ތުހުމަތުގައިކަމަށާިއ، ހައްޔަރުކުރި ސަބަބު  ………………………

ރާއްޖެ އައުމަށް މަހަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އިމިގްރޭޝަނަްށ  …………………ބުނެދީފައިނުވާކަަމށާއި، ނަމަވެްސ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 263  
 

އަދި އެއީ ސެކިއުރިޓީ ސަބަބުތަކަްށޓަކައިކަމަްށ ، ކުންަނންޖެހޭކަމަށް ބުިނކަމަށާއިގެންގޮސް މި ބަންދުމީހާ މިޤަުއމުން ނި

 ބުނެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަަނށް މަުޢލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

އަށް ރަސްމީކޮށް ކިއަވައި ދެމުން ގެންދިއަކަމަށާއި، ޕާޓްޓައިމްކޮށް  9101އިން  9100 ……………………

އަވައިދިންކަން ކޮމިޝަނާ ޙިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. ބަންދުކުރިފަހުން ފުލުހުން ބައެއް ފޮޯޓ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ގައިވެސް ކި

 ދައްކައި، މިއީ ކޮންބައެއްކަން ދަންނަންތޯއާއި އެމީހުން ޖިހާަދށް ގޮސްފައިވޭތޯ އެހިކަން ކޮމިޝަނާ ޙިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

މަސް  1ން މި މީހާގާތަށް ަބންދުކުރިފަހުން އައިސްފައިވަނީ، މި ބަންދުމީހާވަީނ، ޕޮލިސް އާއި އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފު

ފަހުންކަމަށާއި، އޭގެފަހުން އެއްަފހަރުވެސް އައިސްފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އިމިގްރޭޝަންގެ އެއްވެސް 

ންދުމީާހވަނީ، ފުރައިގެން ޤައުަމްށ މަސް ފާއިތުވެފައިވާކަން ކޮމިޝަނާ ިޙއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. މި ބަ 02މުވައްޒަފަކު ނުދެކޭތާ 

ދިއުމަށް އޭނާގާތު ބުނިކަމަށާއި، ސަލްމާނު ރަސްގެފާނު ޤަތުލުކުރަން ރޭވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވުމުން، ޤައުމަްށ 

އޭނާއަީކ ، ހެއްކަމަށާއިސަބަބަކީ ޭއނާއަކީ ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ޞަްނޢާގެ މީ، ދިއުމަކީ މި ބަންދުމީހާައށްހުރި ނުރައްކަލެއްކަމަށާއި

ޞަންާޢ  ،ސުންނީ މުސްލިމެއްކަމާއި، އަދި ޤައުމުގެ ވެރިކަން މިވަގުތު ޮއތީ ޝިއައީ މުސްލިމުންގެ އަތްަމތީގައިކަމަށްވެފައި

އޮތީ އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ކަމަށްވުމުންނާއި އަދި ދެކުނުގެ ސުންނީ ވެރިކަން މިހާރު ކުރަމުން ދަނީ ސަޢޫދީ 

އިކަމުން މިޙާލަތުގައި ޤައުމަށް ދިއުމަކީ މި ބަްނދުމީހާގެ ފުރާނައަށް ހުރި ނުަރއްކަލެއްކަމަށް ކޮމިޝަަންށ ފަސްގަނޑުގަ

 މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. 

މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ފޮްތ  1މި ބަންދުމީހާަވނީ، އޭާނ ފޮތްިކއުމަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާކަމާއި، ަބންދުކޮށްގެން ގެނަިއ ފުރަތަމަ 

މަށާއި، އަދި ފޯނުެވސް ބޭނުންކުރެވުނުކަމަށާއި، އަިދ މަހަކު ދެފަހަރު ޢާއިލާގެ މީހުންނަށް ގުޅުމުގެ ފުރުޞަުތ ގެންގުޅެވުނުކަ

ނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނުލިބޭާތ މިހާރު އެތައްމަހެއްވެއްޖެކަމަށާއި، އަދި މިހާރު އޭނާގެ  ،ދޭކަމަށާއި

ިތބޭ ބިދޭސީ އެންމެްނގެ މި ޙައްޤުތައް ނިގުޅައި ގަނެަފއި ވާކަންވެސް ކޮމިޝަާނ  މިޖަލުގަިއ ބަންދުގައި ،ސަބަބުންކަމަށް ބުނެ

 ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

މި ޖަލުގައި ތިބޭ ދިވެހި ޤައިދީންނަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި ގަނެޭވކަމަށާއި ނަމަވެސް އިމިގްރޭޝަނުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ިތިބ 

އި، އަދި އިންސާނުްނގެ ގޮތުގައި ދެކެނީ ދިވެހި ގައިދީންކަމަށާއި، ބިދޭސީންނަީކ މީހުންނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުގަނެވޭކަމަށާ

 އިންސާނުންކަމަށް ނުދެކޭކަން މި ބަންދުމީހާ ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮްށފައިވެއެވެ. 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 264  
 

 0ހެނދުނު  ކިޔާ އޮފިސަރެއް، ކުއްލިއަކަށް ..........އަހަރުކުރިން އެއްތަރި އަރާފަހުރި އޮފިސަރެއް  0މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 

ޖެހިއިރު އައިސް ހިނގަން ގަަދކަމުން ނެރުނުކަމަށާިއ، އެއީ ަނފްސާނީގޮތުން ގެއްުލން ދިނުަމްށ ކުރިކަމެއްކަމަށާއި، މިކަާމ 

 ނުރުހިގެން ބަންދުީމހާ އުޅުނުކަމާއި، 

ނެރުމާ ދެކޮޅު ހެދިކަމަށާއި، މިބަންދުމީހާ ވަނީ، މިގޮަތށް އެންމެން ގަދަކަމުން ހިނގުމަށް ނެރެނީ ކީއްވެތޯ އަހައި ގަދަކަމުން 

ވަރަށް އިހާނެތިކޮްށ، ލާއިންސާނީގޮތަށް ކަންތައްަތްއ ، މިހެންކަންތައްކުރުމުން، ބިދޭސީްނ ތިބި ގޮޅިތައް ބަދަލުކޮށް ބިދޭސީންނާ

ށް ކުރިކަމާއި، ހުރިހާ އަންނައުެނއް ބާލުވައި، ފާޚާނާއަށް ވަްއދައި، އެންމެންގެ ހަށިަގނޑު ޗެކްކުރިކަމަށާއި، މިގޮތަ

 ޖަހާއިރު ޭބރަށް ނެރޭތީ އެކަމަށް ދެކޮޅުހެދުމުން ދޭ އަދަބެއްގެ ގޮތުންކަން ކޮިމޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.  0ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ 

ބުނިކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް  .....ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް 

، ސަލަ ހުށަހަޅަން، މި ބަންދުމީހާ، ބޭުނންނުވާކަމަށާއި އޭނާ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވަނީކޮމިޝަނަށް މައް

އިންޓަރނޭޝަނަްލ ހިއުމަން ރަިއޓްސް އޯގަނައިޒޭޝަނަކަށްކަމަްށ ބުނެފައިވާނެކަމަށާިއ،  އެޮގތަށް އޭނާ ބުެނފައިވަނީ ރާއްޖޭެގ 

އޮންނަތަނެއްކަމަށް އޭނާގެ އަނބިީމހާ އޭނާގާތު ބުނެފައިާވތީކަމަްށ  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ރަޢީސް ޔާމީނުގެ ނުފޫޒު

 ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. 

ބަންދުމީހާވަީނ، އޭނާގެ އަންެހނުން އޭނާއާ ބައްދަލުކުރަން އައުމުން، އޭނާ މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުންނާތީ ވަކިން 

 ން އެފުރުަޞތުެވސް ދީފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. ބައްދަލުކޮށް އަންހެުނންގެ މޫނު ދެކިލުމަށް ބުނުމު

 ހުށަހެޅުން 

 ......………………………………………………………މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  .0

ބިދޭ ހައްޤުތައް މިނިްސޓަރ ކަށަވަރުކޮްށ މާްއދާގެ ލި 13އަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ  .....ޔިތެއްކަމުގައިވާ ރައް

  ކުުރން.  ދެންޖެހޭ ހުރިހާ ކަންތައްތައް
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 ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް   00.9

ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ބަންދުަގއިހުރި މީހަކުވަނީ،  އޭނާ ފުަރތަމަ ކުށުގެ ތުހުމަުތގައި ކަސްޓޯޑިައލްއަށް ކޮމިޝަނުން ދޫނިދޫ

ހުމަތުގައިކަމަށާިއ، ހައްޔަރުކުރީ ވައްކަމުގެ ކުށެއްގެ ތު، ކަމާއިދެވުީނ ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށްހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް ގެން

ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންގޮސް ފުރަތަމަވެސް "ތިޅައި މަރާލާނެކަމަށް" ބުެނފައިވާކަމާއި، އަދި ވެއްދިގޮަތްށ 

މުޅި ަހށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނުގަިއ ތަޅާ ައނިޔާކޮށްފައިވާކަމާއި، އަިދ  ސާނޫން އެހެްނ ހުރިހާ އަްނނައުނެއް ބާލަިއ،ބޮކް

ށްފަހު ދެން ގެންދިޔައީ އަތޮޅުވެއްސަށްކަމާއި، އެވަރަށް ތެޅުމުން އޭރު އެމީހުންކުރި ތުހުމަތަްށ މިވަރަށް ތެޅުމަ

އަދި ދޫކޮށްލުމުން، އަތޮޅުވެިހްނ ، ގަޑިއިރުނުވަނީސް އަތޮޅުވެހިން ދޫކޮށްލިކަމާއި 91އެއްބަސްވީކަމާއި، މިއަށްފަހު ފުރަތަމަ 

ފަހުން ކޯޓަްށ ރު ބަންދުކުރުމަށްފަހުކަމާއި، ށް ކޯޓަށް ގެްނދިޔައީ މިފަހަނުކުމެ ހިނގައިގަންތަނާ އަނެްއކާވެސް ބަންދުކޮ

ގެންދިޔުމުންވެސް ކުރި ތުހުމަުތ ދޮގުކޮށްފައިވާނެކަމަށާިއ، އެްއބަސްވީ ތެޅުމުންކަމަށާއި، އަިދ ކޮށްފައިވާ އަނިޔާތަކުްނ 

 މަތު ދީފައެވެ. ޔާތައް ޤާޒީއަށްވެސް ދެއްކިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫހަށިގަނޑުގައިހުރި އަނި

 

ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއިގައި ހުރި ބަންދުމީހަކުވަނީ، ހައްޔަރުކުރި ވަގުތު )ކަރާ މާރުކޭޓު ކައިރިން( ފުލުހުން ވަރަށް 

ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށް، ކަރުގައި ހިފާ، މަރާލާނަމޭ ބުނިކަމަށާިއ، އަދި އޭރުއްސުރެ ކަރުން ލޭ އަންނަ ކަމަށާއި މިކަމުެގ 

، ރަށް ވޭން އިޙްޞާސްކުރަމުންދާކަމާއި، އެހާ އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން އުނަގަނޑަށް ތަދުވާކަމަށާއިސަބަބުން ވަ

 މިހެންނަމަވެސް ދޫނިދޫގައި ތިބި ޑިއުޓީ އޮފިސަރުން ވަރަށް ހެޔޮކޮށް ކަންތައްކުރިކަމަށް މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެވެ. 

 

 މާފުށި ޖަލު   00.0

އިދީްނ އެކަކު އަނެކަކަްށ ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ކުރުމުގެ ހާދިޘާތައް ކުރިމަތިވަމުންާދ އެއްގޮޅިއެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ޤަ

ކަމަށާއި، ގަސްތުގައި އަނިޔާ ދިނުމަށްފަހު އަނިޔާ ލިބޭމީހާ، އެކަން އޮފިސަރުން ނުވަތަ ޖަލުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ 

ންނަ ނިޝާްނތައް ފާހަަގވާހެން ނުހުްނނަ ވަރަްށ ފަރާތްތަކަށް ކޮށްާފނެތީ، އެ އަިނޔާގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުން ފެްނނަން ހު

ދައްކާ ނުހެދޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ގޮޅިެތރޭގައި އެމީހަކަށް ބާރު އެމީހަކު އޮފިސަރުންނާ ވާހަކަ،  ރަނގަޅު ވުމުންނޫނީ

ދަ ކުރަން ޖެޭހ ފޯރުވައިގެން ގެންގުޅޭ ކަމާއި، އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ޙިއްސާ ނުކުރުމަށް ބިރުދައްކައިގެން އެތައް ދުަވހެއް ހޭ

ކަމަށް ޤައިދީން މަޢުލޫާމތު ދީަފއިވެއެވެ. މިފަދައިން އެމީހަކާއިމެދު ޢަމަލު ކުރެވޭ ޤައިދީ އުޅޭ ގޮޅި ވަޒީފާގައި އުޅޭ 

އްކަމަްށ ޤައިދީން ހުޅުވާ ގަޑީގައި ތިމާގެ ސަލާމަތް ހޯދުމަށް ގޮޅިން ނުކުތުމުން އެމީހާ އެއީ ހުއްދަ ނެތި ގޮޅިން ނުކުތް މީހެ
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ކަމަށް ަކނޑައަޅައި އެމީހާ އެހެން ޔުނިުޓ ތަކަށް ބަދަލުޮކށް އިނާޔަތް ަކނޑާލާ ކަމަށް ޤައިދީްނ އީ ޖަލު ކުށެއްބުނެ އެ

ނޭނގިހުއްޓާ ފަަހތުން އިސްތަށިގަނޑުގައި ރޯކޮށްާލ ، މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ސަކަރާތުގެ ތެރެއިން

ގެ އޮފިސަރުންނަްށ ނަމަވެްސ ޖަލުޖާހާ ހެދުމަކީ ގޮޅީގެ ތެރޭގައި ހިނގާ އެހެންބޯގަސްތުގައި ކޮށްޕާލާ ފާރުގައި ކަމަށާއި 

މިފަދައިްނ އަނިޔާ ލިބިފައި ިތބޭ މީހުްނަނށް ލިބިފައިވާ ައނިޔާގެ ، އެކަމަކީ ހިނގަމުންދާ ކަމެއްކަްނ ނޭގޭ ކަމެއްކަމަށާއި

އި މަސްޓަރ ނެގުމަށް ގޮޅިތައް ކައިރިޔަށް ދާ ކަމަށާގެ ދޮރާ ހިސާބަށްވެސް ދިޔަ ނުދޭނިޝާންތައް ފިލައިަދންދެން ގޮޅީ 

 ދާތީ ކަމަށް ޤައިީދންއޮފިސަރުންނަށް އެފަދަ ޢަމަލުތަްއ ހިނގާކަން އެނގިފައި ނުަވނީ ވަކިވަކި ޤައިދީންނާ ވާހަކަދައްކާ ނުހަ

 އެވެ. އިވެފާހަގަކޮށްފަ

ގޮޅި  ..................)ދިސާއެއްކަމަށްވާ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ތެރޭގައި ޖަލުގައި ހިނގާފައިވާ މަރުގެ ހާ

ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލަ ދީ މަރާލި މައްސަލަ( ހިނަގާފައިވަނީ، އެ ގޮޅިގައި ހުރި ޤައިދީ  .......ހިއްސާކުރި މީހާ 

   ހަމަލާދޭނޭކަމަށް ުބނެަފއިވަނިކޮށް އެގޮޅިއަށް ލުމުންކަމަްށ ޖަލުގެ ޤައިދީން ކޮމިޝަނާ ހިްއސާކޮށްފައިވެއެވެ.………

، HIVމަސްދުވަސް ވަންދެން މީހަކު ބާއްވާފައި އޮތްކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި  3މިޖަލުގެ އެކަހެރި ގޮޅީގައި 

Hepatitis ްބާަކން ޖަުލގެ ޤައިދީން ކޮމިޝަނާ ފަދަ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުން އެކަހެރި ގޮޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއ

  ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

 .ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންސ  00.1

 0ނާ ބަންދުގައި ހުންނަތާ ބަންދުމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުވަނީ އޭ ގައި އޮތް ދެ 9ޒިޔާރަތްކުރި ވަގުތު ސެލް 

މިހެން   ،ދުވަސްވެފައިވާކަމާއި، ބަނދަްށ ގެންދިޔަ ދުވަހު ފަހަތަށް ބިޑިއަޅުވާފައި ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލިކަމަށާއި

މިޝަނަްށ އްޗަްށ އަނިޔާވިކަމާއި، އޭނާެގ ކަށިމަތި މަށައިގެން ޮގސްފައިހުރިކަން ކޮޢަމަލުކުރުމުން، ކަށިމަ

ދުވަްސ  9މީހާވަނީ، އޭނާައށް ދަތްުއނގުޅާ ބޭހާއި ބުރުސް ލިުބނީ ބަނދުކުރިތާ  ބަންދު  ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި،

ސް ކޮމިޝަާނ ފާއިތުވީ ފަުހންކަންވެފަހުންކަމާއި، ަބންދުކުރި ދުަވހު ބޯފެން ލިބުީނ ބަންދުކުިރތާ އެތައް އިރެއް

 ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

 

ސްޓޭޝަންގައި އެންމެ ބިއްޮދށަށްވާގޮތަްށ ހުންަނ ގޮޅިއަށް ެއސް.އޯ ފުލުހުން ޕާކުކުރާ ދިމާ ެފންނަން ުހންނަކަމަށާިއ،  މި

އޮފިސަރެއް އައިސް ޑިއުޓީ އެއް ދުވަހު ގޮޅީގައި ތިބި މީހުން އެސް.އޯ ދިމާލަށް އަނގަބަހުން އެއްޗެއް ބުނުމުން، އެސް.އޯ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 267  
 

ޫބުޓން ތަޅާ، ގަޔަށް ކުުޅ  ،ގާތު ގޮޅި ހުޅުވަން ބުނެ ގޮޅި ހުޅުވައި، އެތެރެއަށް ވަދެ ގޮޅީަގއިތިބި މީހުްނގެ ގައިގައި

މީހެއްގެ ކަންފަތް މަތީގައި ދެއަތުން ފުލުހަކު ވަރަށް ބާރަށް ޖެހިކަމާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން  ޖެހިކަމާއި، އަދި އެއް ބަންދު

ލޭވެސް އައިކަމަށް ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމާއި މި ކަން  ންދުމީހާގެ ކަންފަުތން ފަހުން ބަ

 ހިނގާފައިވަނީ  ފާއިތުވީ ރޯދަމަުހގެ ފަހުންކަމަށް ބަންދުީމހުން ކޮިމޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

 

  ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން   00.1

އި ގެންދާނެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގަ ޑޮކްޓަރަށް ގެންދިޔުން ލަސްވާން ދިމާވާބަންދުގައި ހުރި މީހަކުވަނީ މި ސްޓޭޝަންގައި 

 ފުުލހުން ދީފައިާވ އަނިޔާތަށް ކުޑަކޮށް ނަށް އަނިޔާކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި، ބަންދުމީހުން އަދި އި، މުވައްޒަފުން ނެތުމާ

 ބޭއަދަބީހޮސްޕިޓަލްތެރޭގައި އަދި ކުރީދުވަހެއްގައި ޤައިދީއަކާ ދިމާލަށް  ނޫނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ނުގެންދާކަމަށާއި، ރަނގަޅުވުމުން

 ބަންދިމީހުން ކޮިމޝަނަށް މަޢޫލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ވާކަމަށްވެސްބަސްތައް ބޭނުންޮކށް ހަޅޭލަވާފައި 

 

 މުވައްސަސާތަކުގެ އިޙްމާލު   00.0

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނިޑ  ވަނަ މާްއދާގައި، 11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހުސްވެއްޖެކަމާމެދު އުފެދޭ ޚިލާފެއްގައި ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުންކަމުގައި ސާފުބަުހން ަބޔާންކޮށްފައި ވަނިކޮްށ، އަިދ 

ލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކަްށ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި، ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުގައި ުހންނަ މެމްބަރަކު މަޖިލީހުެގ ޖަ

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންެގ  1ވޭތުވެދިޔަ ، ހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެކަމަށް ކަނޑަައޅާފައިވީނަމަވެސް

ތެރެއިން، އެކި އެކި މައްސަލަތަކުގެ ތުހުމަތުގައި، ތަޙްޤީޤް އަދި ރިމާންޑް ބަންދުން ބަންުދކުރި މެންބަރުން މަޖިލީހަްށ 

ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހުރަސްއަޅާފައިވާކަމާއި، 

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބަންދުގައިިތބި މެންބަރުން މަޖިީލހަްށ 

ތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން އެންގެންނެތްކަމާއި، އަދި މިހުރިހާ ކަމެއް މިގޮތަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަ

ހިނގައިދިޔައިރު، ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޒިންމާ މަތިކުރެވިފައިވާ، އިންސްޕެކްޓަރ 

އަދި ނެޝަނަލް އިންޓެގްިރީޓ ، ދަ މޯލްޑިވްސްއާއި އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް

ކޮމިޝަނުންވެސް މިކަން މެންބަރުންަނށް ފަހިކޮށްިދނުަމށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިނުވާކަްނ 

މަޖިލީަހްށ  މެންބަރަކަށް އުފުލުނު ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށްދަނިކޮށް، މެންބަރު 0ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 268  
 

ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަން ފުރުސަތު ދިނުމަށް އަޑުއެހުން މެދުކަނޑާލި ޙާލަތެއްގައިވެސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މި 

 މެންބަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްދީަފއިނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުެރވިފައިވެއެވެ. 

ިމ މެންބަރުން ތަމްސީލްކުާރ ، އިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައިނުވުމުންމަޖިލީސް މެންބަރުންނަށް މަޖިީލުހގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބަ

 ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެތައް ނާއިންސާފަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުެރވިފައިވެއެވެ. 

މީހަކު މިނިވަންކުރަްނ  2 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމްކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބަންދުގައިތިބި 0ފެބްރުއަރީ  9103

އަންގާފައިވީއިރުވެސް، އަދި ސުޕްރީމްކޯޓުން ނެރޭ ޢަމުރުތަކަކީ ެއ ތަންފީޛްކުރުން ލާޒިމް އަމުރުތަކަކަށްވީއިރު، އަދި މިފަަދ 

ޢަމުރުތައް ތަންފީޛް ނުކުރުމަކީ ކުށަކަށް ވާއިރު، ދަޢުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން މިކަމަށް 

ށްފައިވާކަމާއި، އަދި މިގޮތަށް ކަންކުރުމުން، މި ޢަުމރު ނެރުމުގެ ފަހުން ހިނގައިިދޔަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި ިމ އިއުތިރާޒްކޮ

އަމުރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މީހުން ބައިތިއްބާފައިވަނީ ޣައިރުޤާޫނނީ ބަންދެއްގައިކަމާއި، މި އަމުރު ތަންފީޛްކުރުމަށް މޯލްޑިވްްސ 

ވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ކަނޑައެޅިގެން ހުރަސްއަޅާފައިވާކަމާއި، މިކަން މިގޮަތްށ ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި، މޯލްޑި

ހިނގައިދިޔައިރު، ޖަލުތަކުގައި ަބންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ަކށަވަރުކުރުމުގެ ޒިންމާ މަތިކުރެވިފައިވާ، ދަޢުލަތުގެ ބަންޑާަރ 

އަދި ނެޝަނަްލ އިންޓެގްރިީޓ ، ސްއާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއިކަރެކްޝަނަލް ސަރވިނައިބާއި، އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް 

ކޮމިޝަނުންވެސް މިފަރާތްތަކުެގ ޣައިރުޤާނޫނީ ަބންދު ބާިތލްޮކށް އެފަރާތްތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢަމުރުން ލިބިިދނުމަްށ 

ސް މަސައްކަތެއް ކޮށްދީފައި ނުވާކަަމްށ ކަނޑައެޅުނު އެއްވެސް ޙައްޤެއް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަްށ މި މުއަްއސަސާތަކުން އެއްވެ

 އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  

ގައި ހިންގާފައިވާ ކުއްލި  9103ފެބްރުއަރީ  1ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ނެރުނު ފަހުން  9103ފެބްރުއަރީ  0މިދެންނެވި 

ނަ އަަދދެއްގެ ީމހުން ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދުކުރުަމށްފަހު ޤާޫނނުއަސާސީއިން، ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮްށ، އެއަށްފަހު ގި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ އިތުރުން، ޤާނޫނުއަސާސީާއ 

ށް އެމީުހން ަބންދުގައި ތިބޭ މުއްދަތުގައި ލިބިޭދ ޚިލާފަށް، އަސާސީ ޙައްޤުތައް ިހފަހައްޓާފައިވާކަމާއި، ބަންދުކުރި މީހުންނަ

އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅުވައިގެން ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު މިކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް 

އަށް ޤާނޫނުން ިލބިދީފައިާވ  އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން އެއްވެސް އެޗެއް ބުނެފައި ނުވާކަމާއި، 

އެއްވެސް ބާރެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޙައްޤުތައް ގެއްލުނު އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަްނ 

ޑިވްސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީެގ އިތުރުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި މީހުންނާއި މޯލް

އަށް  އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްއާއިލާތަކުން އަނިޔާގެ މައްސަލަަތއް  ފޮރުވާފައި ބޭތިްއބި ފުުލހުންގެ ނޭޝަނަލް ޑިެފންސް ފޯސްއިން



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 269  
 

ހުށަހެޅުމުންވެސް އެ މައްސަލަަތކަށް ފަރުވާ ކުޑަކޮށް، މަުދ ާއއިލާއަކަށް ނޫނީ ެއހީތެރިކަން ނުދޭކަމަށް އަނިޔާ ިލބުުނ 

 ގެ އާއިލާތަުކން ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދީފަިއވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.މީހުންނާއި އެމީހުން

 ހުށަހެޅުން 

 1މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ އެންމެހާ އަނިޔާގެ ޢަމަލްތައްކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތަށް  .0

ހަޅާ ހުށަތަޙްޤީޤީ މުއައްސަސާތަށް ދަޢުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރު 

 މެދުވެރިކޮށް ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުން  ތައްމުއައްސަސާ

 

 

 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އިންޓަވިއުތަކާއި، ބައްދަލުވުންތަކާއި، އާންމުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން  01.1

 

 ުއެމީހުންގެ ބޭންކް އެކައުންޓުތަކާއި ކޭްޝ  ތެރޭގައި ފޯނު ބޭނުންކުރުާމއި ފޯނު ބޭުނންކޮށްގެން އާއްމު މީހުނަށްގުޅައި ޖަލ

ކާޑުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އެމަޢުލޫމާތު ބޭުނންކޮށްގެން އެކައުްނޓު ތަކުގައި ހުންނަ ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭުންނ 

ފޮނުަވިއ ކުރާކަމާއި، ބްރޭންޑް ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ ނަމުގައި އާއްމުންަނށް ގުޅައިގެން އެކިއެކި ފޯނު ަނންބަރުަތކަށް ފައިސާ 

 ދިނުމުން އިނާމުތަކެއް ލިޭބނެ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުން އާއްމުވެފައިވާކަން؛

  ހާލު ބޮޑު ބަލިމީހުނާއި، ދާއިމީ ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ މީހުްނނަށް ަޖލުތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދެވި، ހާލު މާބޮޑަްށ

ދުުނ ނަމަވެސް އެގޮތަްށ އަމަލުކޮށް ނުކުރާކަމާއި، ިމފަަދ ބަލިމީހުްނ ޖަލުގަިއ ދެރަވެގެން އާއިލާއަށް ހަާވލުކޮށްިދނުމަށް އެ

 ނިޔާވެފައިވާކަން؛ 

 ްޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ގެންނަން ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި އާއިާލ ، އާއިލާގެ މެންބަރަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ ޖަނާޒާއަށ

 ވި މީހާ ވަޅުލާއިރުވެސް ޖަލުގައި ހުރި ޤައިދީ ގެނެސް ނުދެވޭކަން؛ތަކުން ބޮޑެތި ތަކުލީފު އުފުަލން ޖެހުމާއި، މަރު



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 270  
 

  ްއެމަޖެންސީ ކަމެއް ދިމާވެގެން ޖަލުގައި ހުންނަ ޤައިދީއަށް އެކަން އަންގަން ބޭނުންވާ ހާލަތުަގއި، އާއިލާގެ ފަރާތުނ

ރެއް ޤާއިމްކޮށްފަިއ ޤައިދީއަށް އެކަން އެންގޭނެ އުސޫލެއް ނޯންނަކަމާއި، އެގޮަތށް ގުޅަން އެމަޖެންސީ ނަމްބަ

 ނުހުންނަކަްނ؛

  އާއިލާގެ މެންބަރަކު ހާުލ ދެރަެވ ނުވަތަ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރާ ހާލަތުގައި ވެސް ޤައިދީން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންްސ

ނުދޭކަމާއި، މިހާރު ޖަލުތަކުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލަކީ އާއިލާގެ މީހަކު ބަލިވެގެން ޤައިދީން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސްދެޭވީނ 

 ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް މީހާ މަރުވުމުން ކަން؛، ބަލިމީހާ އައިސީޔޫގައި އޮންނަ ހާލަތުގަ އާއި

  މާފުށީ ޖަލުގައި އެކިފަހަރުމަިތން ޖަލު ަބލަހައްޓާ އޮފިސަުރންގެ ފަރާތުން ގައިީދންނަށް ޒާތީގޮތުން ވަކިގޮތަަކްށ

 އަމަލުކުރާކަން؛

  ިފޯމު ހުށަހެިޅނަމަވެސް އެފުރުސަތު ނުލިބުމާއި، ޕެރޯލްއަށް ޝަރުުތ ޕެރޯލްއަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުން އެކަމަށް އެދ

 ހަމަވާ މީހުނަށް ޖަލުން އެކަން ައންގާ ނިޒާމެއް ނޯންނަކަްނ؛

   ުއަދި ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން،ޕެރޯލް ބޯޑު ނުބޭއްވި ގިނަދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ޕެރޯލްގެ ޙައްޤ

 ޙައްޤުން މަޙުރޫމް ކުރެވިގެންދާކަމާއި، ލިބިގެންވާ މީހުަނށް އެ

  ޤައިދީންނަށް ޕެރޯލް އަވަސްކޮށްދިނުމުގައި ޖަލުގެ އިސްވެރިން ޤައިދީންގެ އާއިލާތަކުން ފައިސާ އަތުލާކަމާއި، ޤައިދީްނ

 ގެއަށް ބަދަލުކުރުމުގައިވެސް މި އުސޫލު ގެންގުޅޭކަން؛ 

 ްޖީ ބެރެކްސް އަދި އާމަރީގެ މަސައްކަތަކީ  ކޮރަޕްޝަނަށް މާފުށީ ޖަލުގެ ވަށައިގެން ރާނަމުންދާ ފާރާއި، އީ.އެސ.

މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން، ކުރަމުންގެންދާ ަމސައްކަތެއްކަމާއި، މިތަނުގެ މަސައްކަތް ޤައިދީންލައްވާ 

 ކުރުވަމުން ގެންދާކަން؛

 ްނަށް ތަފާތު ނަމްބަރު ތަުކން ގުޅާ މާލެތެރޭގަިއ އެކި އެކި ފުރުސަތުތަކުގެ ތެރެިއން މުޖުތަމައަށް ނުކުމެ ިތބި ަޤއިދީނ

އެކިއެކި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިްނގާ ހެދުމަށް އަންގާކަމާއި، ިމގޮތަށް އަމަލު ނުކޮްށފިނަމަ ެއމީހާ އަނބުރާ ޖަަލްށ 

 ކަން.ގެންދާނެކަމުގެ ބިރު ދައްކާކަމަށް ، މިކަން ކުރުމުގައި ޖަލުގެ އިސް ވެރިންނާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ޝާމިލްވާ

  ެޖަލު ވަޒީފާގައި އުޅޭ ޤައިދީން ލައްވާ ޖަލުގެ އިސްވެރިންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާކަން. މިގޮތުން ރޭނުމުގ

 މަސައްކަތާއި، ވަޑާމުގެ މަސައްކަތާއި، ބަރު ތަކެތި އުފުލުމުގެ ަމސައްކަތްތައްވެސް ކުރުވާކަން. 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 271  
 

ކޮމިޝަންއަށް ލިބިފައިވާ ސިޓީތަކާއި، ފޯނު ކޯލްތަކުން ލިބުނު  އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކުރެވުނު އިންޓަވީއުތަކާއި 03.1

 މަޢުލޫމާތުތައް 

 

  ިސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުާނއި، ޖަލުގައި ތިބޭ އެހެންމީހުާނއި ދެމެދު ބޮޑެތ

އިން ބުއިމާއި، އާއިލީ ބައްދަލުވުން ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭކަމާއި، މިގޮތުން އެމީހުން ބައިތިއްާބ ތަނާއި، ކެ

، ދިނުމުގައާއި، ފޯނުކޯލު ދިނުމުގައާއި، ވިޔަފާރިކުރުމުގައާއި، އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދިނުމުގައި ތަފާތު ކުރާކަމަށާއި

 އަންނަުއނާއި ފޮތް ގެއިން ގެނެވޭ ކަމާއި އާއްމު ޤައިދީންނަށް އެ ފުރުސަތު ނުދޭކަން؛  މީހުންނަށްއެ

 ައި ތިބޭ ޤައިދީންނަްށ ފަސޭހަކަމާއިއެކު މަސްތުވާތަކެތި ލިބެންހުްނނަކަމާއި، އެތަކެިތ ޖަލަށް އެތެރެ ޖަލުގެތެރޭގ

ރުފިޔާ  11،111ބައިވެރިވުން ހިެމނޭކަމަާށއި އެމީހުން އެކަން ކޮށްެދނީ  ބައެއް އޮފިސަރުންގެކުރުމުގައި ޖަލުގެ 

 ދިނުމުން ކަން؛

 ޭނުންޮކށްގެން އާއްމު މީހުނަށްގުޅައި އެމީހުންގެ ބޭންްކ އެކައުންޓުތަކާިއ ޖަލުތެރޭގައި ފޯނު ބޭުނންކުރުމާއި ފޯނު ބ

ކޭޝް ކާޑުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އެމަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްެގން އެކައުންޓު ތަކުގައި ހުންނަ ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުްނ 

އެކި ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް ފައިސާ ކުރާކަމާއި، ބްރޭންޑް ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ ނަމުގައި އާއްމުންަންށ ގުޅައިގެން އެކި

 ފޮނުވައި ދިނުމުން އިނާމުތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ުބނެ އޮޅުވާލައިގެްނ ފައިސާ ހޯދުން އާއްމުވެފައިވާކަން؛

  ްނަފްސާނީ ބަލިތަަކށް ބޭސް ބޭުނންކުރާ މީހުން ޖަލުތަކުގައި ގިަނ ނަމަވެސް މިމީހުނަށް ޤަވާއިުދން ބޭސް ފޯރުކޮށ

 ފޮލޯއަޕް ނުެހދޭކަން؛  ދެމުން ނުދާކަމާއި،

 ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ ޤައިދީން ރީެހިބލިޓޭޓް ކުރުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ނުހިންގޭކަން؛ 

  ްހާލު ބޮޑު ބަލިމީހުނާއި، ދާއިމީ ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ މީހުންނަށް ޖަުލތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދެވި، ހާލު މާބޮޑަށ

ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ނަމަވެސް އެގޮތަށް އަމަލުކޮށް ނުކުރާކަމާއި، މިފަދަ ބަލިމީހުްނ ދެރަވެގެން އާއިލާއަށް 

 ޖަލުގައި ނިޔާވެފައިވާކަން؛ 

  ިއާއިލާގެ މެންބަރަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ ޖަނާޒާއަށް، ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ގެންނަން ބޭނުންވާ ހާލަތުގައ

ލަން ޖެހުމާއި، މަރުވި މީހާ ވަޅުލާއިރުވެސް ޖަލުގައި ހުރި ޤައިދީ ގެނެސް އާއިލާ ތަކުން ބޮޑެތި ތަކުލީފު އުފު

 ނުދެވޭކަން؛



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 272  
 

  އެމަޖެންސީ ކަމެއް ދިމާވެގެން ޖަލުގައި ހުންނަ ޤައިދީައށް އެކަްނ އަންގަން ޭބނުންވާ ހާަލތުގައި، އާއިލާގެ ފަރާތުްނ

ން އެމަޖެންސީ ނަމްބަެރއް ޤާއިމްކޮށްފައި ޤައިދީއަށް އެކަން އެންޭގނެ ުއސޫލެއް ނޯންނަކަމާއި، އެޮގތަްށ ގުޅަ

 ނުހުންނަކަްނ؛

  ްއާއިލާގެ މެންބަރަކު ހާލު ދެރަެވ ނުވަތަ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރާ ހާލަތުގައި ވެސް ޤައިދީން ޮހސްޕިޓަލަށް ގެންސ

ޓަލަށް ނުދޭކަމާއި، މިހާރު ޖަލުތަކުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލަކީ އާއިލާގެ މީހަކު ބަލިވެގެން ޤައިދީން ހޮސްޕި

 ގެނެސްދެވޭނީ ބަލިމީހާ އައިސީޔޫގައި އޮންނަ ހާލަތުގަ އާއި، ހޮްސޕިޓަލުގައި އޮތް މީހާ މަރުވުމުން ކަން؛

  ްމާފުށީ ޖަލުގައި އެކިފަހަރުމަތިން ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން ގައިދީންނަށް ޒާތީގޮތުން ވަކިގޮތަކަށ

 އަމަލުކުރާކަން؛

 ީހުން އެކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅިނަމަވެސް އެފުރުސަތު ނުލިބުމާއި، ޕެރޯލްއަށް ޝަރުތު ޕެރޯލްއަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މ

 ހަމަވާ މީހުނަށް ޖަލުން އެކަން ައންގާ ނިޒާމެއް ނޯންނަކަްނ؛

   ެއަދި ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން،ޕެރޯލް ބޯުޑ ނުބޭއްވި ގިނަދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ޕެރޯލްގ

 ބިގެންވާ މީހުނަށް އެޙައްޤުން މަޙުރޫމް ކުރެވިގެންދާކަމާއި، ޙައްޤު ލި

  ،ިޤައިދީންނަށް ޕެރޯލް އަވަސްކޮްށދިނުމުގައި ޖަލުގެ އިސްވެރިްނ ޤައިދީންގެ އާއިލާތަުކން ފަިއސާ އަތުލާކަމާއ

 ޤައިދީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުމުގައިެވސް މި އުސޫލު ގެންގުޅޭކަން؛ 

  ުންދާ ފާރާއި، އީ.އެސް.ޖީ ބެރެްކސް އަދި އާމަރީގެ މަސައްކަތަކީ  ކޮރަޕްޝަނަށް މާފުށީ ޖަލުގެ ވަށައިެގން ރާނަމ

މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން، ކުރަމުންގެންދާ މަސަްއކަތެއްކަމާއި، މިތަނުގެ މަސައްަކތް ޤައިދީންލައްވާ 

 ކުރުވަމުން ގެންދާކަން؛

 ްނުކުމެ ތިބި ޤަިއދީންނަށް ަތފާތު ނަްމބަރު ތަކުްނ ގުޅާ މާލެތެރޭގައި  އެކި އެކި ފުރުސަތުތަކުގެ ތެރެއިން މުޖުތަމައަށ

އެކިއެކި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންާގ ހެދުމަށް އަންގާކަމާއި، މިގޮތަށް އަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ އެމީާހ އަނބުރާ ޖަލަށް 

 ފަރާތްތައް ޝާމިލްވާކަން. ގެންދާނެކަމުގެ ބިރު ދައްކާކަމަށް ، މިކަން ކުރުމުގައި ޖަލުގެ އިސް ވެރިންނާއި ސިޔާސީ

  ެޖަލު ވަޒީފާގައި އުޅޭ ޤައިދީން ަލއްވާ ޖަލުގެ އިސްވެރިންގެ އަމިްއލަ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާކަން. ިމގޮތުން ރޭނުމުގ

 މަސައްކަތާއި، ވަޑާމުގެ މަސައްކަތާއި، ބަރު ތަކެތި އުފުލުމުގެ ަމސައްކަތްތައްވެސް ކުރުވާކަން. 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 273  
 

 ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އެހެނިހެން ރިޕޯޓުތަކުން ފާ  02.1

ވަނަ އަހަރުގަިއ  9103އ.ދ. ގެ "ކޮމިޓީ އަގެއިންސްްޓ ޓޯޗަރ" އިން ފުރަތަމަ ފަހަަރށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިވިއުއެއް 

ކުރުމަށްފަހު ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ "ކޮންކްލޫޑީން އޮބްޒަވޭޝަންސް އޮން ދަ އިނިޝަލް ރިޕޯޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް" މި ކަރުދާހުގެ 

ހާއިން ފެިށގެން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ާފހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ދިެވހި ސަރުކާރުން އެޅުމަށް ވަނަ ސަފް 0

 ކަނޑައަޅާފައިވާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮންމެހެންވެސް ލަސްނުކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޖުލަިއ  00ސިލްއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު އ.ދ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ަކއުން

ވަނައަހަރު ނެރުުނ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިާވ ކަންތައްތަކާއި، އެ ރިިވއުއަށްފަހު ހުށައަޅާފައިާވ  9101

 އްމު ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި މުހި ޙާލަތުރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ޢަމަލުކުުރމަކީ ޖަލުތަކުގެ 

އ.ދ. ގެ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން އޮން ދި އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ރޭޝަލް  

ވަނަ އަހަރު  9100އިން  ހިމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްޑިސްކްރިމިނޭޝަން" ގެ ޓްރީޓީ ބޮޑީއަށް 

 ރ ރިޕޯޓުގައި:ފޮނުވާފައިވާ ސްޓޭކްހޯލޑަ

ގައި ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތައް ދިވެޖިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ިނޒާމުގެތެރެއަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ަހދަންޖެހޭ ޤާނޫުނހެދުމަްށ މުޢާހަދާއެ 

 ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް ވާކަން، އަދި އެފަދަ ޤާނޫނެއް މިހާތަަނށް ވުޖޫުދގައި ނެތްކަން؛

އާބެހޭ ތަމްރީންތަްއ ދިމުނާބެހޭގޮތުން ހުިރ މުޢާހަދާއްޒަފުންނަށް ވަނަ ސަފްޙާގައި ސަރުކާރުގެ މުވަ 0ރިޕޯޓުގެ 

 ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކެއް ވާކަމާއި އެކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަން.

ހިމަންރައިޓްސް އ.ދ. ގެ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ަކވިނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް" ގެ ޓްރީޓީ ބޮޑީއަށް 

ވަނަ އަހަރު ޮފނުވާފައިވާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ރިޕޯޓުގައި، ޖަލުތަކުގައި ހުިރ  9109އިން   ކޮމިޝަނަށް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

 ތަފާތު މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށްފަިއވާކަން.

ރޫްޕ އ.ދ. ގެ "ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް" ގެ ކޮމިޓީއިން ބޭއްވި ޕްރީ ސެޝަނަލް ވަރކިންގް ގް

ވަނަ އަހަރު ފޮނުވި ކަރުދާހުގައި، ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތިމީހުން ވަކިން ބަންދުކުރެވޭ ފުރިހަމަ އިންތިޒާމްތައް  9101އަށް 

 ނެތްކަމަށް ފާހަގަކޮްށފައިވާކަން.

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 274  
 

 ވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުރު ޖަލުތަކާ ގުޅުންހުރި މިނި   91.1

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށްޯތ  11ދޭތެރޭ ޢަމަލުުކރެވެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮަތށް ބަންުދކުރެވޭ މީހުންނާ

 ؛ކަށަވަރުކުރުމަށް އެތަކެއް އޯވަސައިޓް ބޮޑީތަކެއް ރާއްޖޭގައިވެސް ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން

 ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން / ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް  91.0

އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާިއ ވަނަ އަހަރު،  9111އޭޕްރިލް  91

އަދަބު ދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢަހަދާ ތަސްދީޤްކޮށް، އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިްނސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަުލ 

ވަނަ ދުވަހު ތަސްދީގްކުރުުމްނ  01ފެބްރުއަރީ  9110މުޢާހަދާ  ހިންގުމާއި އަދަބު ދިނުމާއި ދެޮކޅު މުޢަހަދާގެ އިހްތިޔާރީ

ދަށުން ކޮންމެ ދައުލަތަުކންވެސް އެދައުލަތެއްގެ ބާރު ހިނގާ ސަަރޙައްދެއްގައި އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިެގ 

ނެޝެނަްލ ދައުލަތްތަަކށް ލާޒިމް ކުރެއެވެ.  އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް " ނޭަޝނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއެއް" ޤާއިމް ކުރުމަށް

 ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއަކީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އުފައްދާ ނިޒާމެކެވެ. 

 

މި މުޢާހަދާ ތަސްދީޤްކުރުމާއެކު، އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މަޢުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ރިޔާސީ ޤާރާރަކުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ހިއުމަްނ  9111އްދާއިން ދަޢުލަތާ މަތިކުރާ ޒިންމާއަދާުކރުމަށް ވަނަ މާ 01މި މުޢާހަދާގެ 

ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ކަނޑައަޅާ މި މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކުރާ މަޤްސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ 

ޢާހަދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ފަދަ މެކޭނިޒަމްއެްއ އެކުލަވާލެވި ރަސްމީގޮތުްނ ބަޖެޓުން ބޭރުން ވަކި ބަޖެޓެްއ ހަމަޖައްސައި މި މު

ވަނަ ދުވަހުކަްނ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ާޢންމުކޮށްފައި އެކޮމިޝަްނެގ  93އޭޕްރިލް  9113މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 

 އަތްމަތީ ފޮތުން އެނގެއެވެ. 

ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަދަބި ދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާެގ  އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަިނޔާވެރި، ލާއިންސާނީ

އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާގައި، ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ މީހުން ބަންުދކޮށްފައި ތިބޭ ތަންަތނުގަިއ 

ބަންދުގައި ިތބޭމީހުްނނާއި ދޭތެރޭ އަމަލުކުރެވެީނ ، އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަަތ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިނާގތޯބެލުމާއި

އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފަށްނޫންކަމާއި، ތަނުގެ އާއްމު ޙާލަތާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ޤާއިމްކުރެވިފައިވަނީ އިންސާނާގެ ނަފްސާިއ 

ށްޓަކައި ޤަވާއިދުްނ ގަދަރަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން މިއީ އަސާސެއްކަމުގައި ބަލައިގެންކަން ކަށަަވރުކުރުމަ

ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ ޢުސޫލެއް ޤާއިމްކުރުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ. އަދި ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމުން ކުާރ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 275  
 

، ޒިޔާރަތްތަކުގައި އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ާޤނޫނީ އަދި އެެހނިހެން ހޯުދންތަކުގެ މަށްަޗށް ބިނާކޮށް ާޤނޫނުއަސާސީއާއި

ތަކާއި، ބައިނަލްައޤްވާީމ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތައް ބަންދުގައި ތިބޭީމހުންަނށް ދެޭވ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޤަވައިދު

ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ލަފާދީ ހުށަހެޅުންތައް ުހށަހެޅުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިހުށަހެޅުންތަކުގެ މަށްަޗްށ 

ހެން ލާއިންސާނީ ޢަމަލްތައް ހުއްޓުވައި މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގިއ ރިޢާޔަތްކޮށް އަނިޔާއާއި އެހެނި

ބަންދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާެތރިކަމުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންތަތްތަކާއި ބެހޭޮގުތްނ 

 އިސްލާހުކުރުމަށް މުމުޢާހަދާގައި ބާރުއަޅައިފައިވެއެވެ.  ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާގެ ތެރެިއން ކަންކަން

މި މެކޭނިޒަމް ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ލިބިދިން ބާރެއްގެ ދަށުން ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ރަސްމީކޮށް މި މަސައްކަތް 

ލާއިްނސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ، ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި

ހިންގުމާއި އަދަިބ ދިނުމާއި ދެޮކޅު މުޢާހަދާގެ އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަާދގައި ބަޔާންކުރާ ފުޅާމިނުގައި  މިމެކޭނިޒަމަށް ދިނީ ެއްނިޓ 

އިންސާީނ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލާއި ރަހްމުކުޑަ ލާ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި  11ޓޯޗަރ ޤާނޫނެވެ. މި ޤާނޫނުެގ 

އިހާނެތި ޢަމަލާިއ އިންސާީނ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަަދބު ދިނުްނ ހުއްޓުވުަމށާއި އެފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެްއ 

ހިނގިޔަނުދިނުމަްށޓަކައި، ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރެވޭ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކެނިޒަމްއަކީ، ކޮމިޝަން ކަމުގައި މި ޤާނޫުންނ 

ކޮމިށަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައި، އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ،  ކަނޑައަޅައި، އެ މަސްއޫލިއްޔަތު

އެކަންކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުެގ ، ކޮމިށަނަށް ބޭުނންވާ ބާރާއި

ރުމުގެ ބާރު މި ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާއިން ކޮމިޝަނަްށ ބާރާއި،އެކަންކަން ކުރުމަށް ފަހިވާނެ އެންމެހައި ކަންކަން ކު

 ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެެއވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެން.ޕީ.އެމްއަކީ އޮޕްކެޓްގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރެވުުނ އެން.ޕީ.އެމްތަކުގެ ތެރެއިން ނަމޫނާ އެއް.ޕީ.އެމް އެއްގެ 

އެން.ޕީ.އެމް އަކީ މޮޑެލް އެންޕީއެމް އެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެްނ ދުނިޔޭެގ ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެ ބަލައިަގެނ އަދި، ރާއްޖޭގެ 

ވަނަ ދުަވހު ުފރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫ.އެން ހަިއ  91ނޮވެމްބަރު  9100އެތައް ޤައުމެއްގައި އެން.ޕީ.އެމް ޤާއިމްކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވި ވާހަކަފުޅުގައި، ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޓޯޗަރ ކޮމިޝަނަރ ފޯރ ހިއުމަން ރަިއޓް ނާވީ ޕިއްލޭ ރާއްޖެ ވަޑައިެގން، ދެއްކެ

ކުރެވޭ މިންވަރު މަދުކުރެވިފައިވާކަމާއި،  މިއީ އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާވެފައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެޭވ 

 ފުޅާމިނުންކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެެއވެ.
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ށް ވަކި ބަޖެޓެއް ލިބެމުން ދިޔަކަމާއި، އެހެން ނަމަވެސް މިހާުރ މަސައްކަތް ފެށި ފުރަތަމަ ކޮޅުގައި އެން.ޕީ.އެމްއަ މި

އެން.ޕީ.އެމް ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވަކި ބަޖެޓެއް ިލބެމުން ނުދާކަން އެމެޭކނިޒަމްގެ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަަންށ 

ލިބުމުގެ ސަަބބުން ިގަނ ބަޖެޓް ނު، ވަނަ އަހަރުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި 9101މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އެ މެޭކނިޒަމް 

ޒިޔާރަތްތަކެއް ނުކުރެވި ހުއްޓާާލފައިވާކަމާއި، އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމައެއް ބިނާުކރުމަށް ކުރަން ކަނޑައެޅުުނ 

ކޮމިޝަާނ  ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވި ދޫކޮށްލަން ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ މުޅި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގައި

މިފަދަ މައްސަލަތަކާހެދި މިކަން ނުކުރެވި ދޫކޮށްލުމުން، މިނިވަންަކްނ  ،މަތިކޮށްފައިވާ ނުހަނު ބޮޑު މައްސޫލިއްޔަތަކަށްވެފައި

 ގެއްލޭގޮތަށް ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގަިއ ދަށުގައި ތިބި އެތައް ބައެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާކަން ހިއުމަން

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ. ދަޢުލަުތން މިކަމަްށވެފައިވާ އިހުމާލުގެ ބޮޑުކަމުން، އަނިޔާއަށް މަގުފަހިވާގޮަތްށ 

ޤާނޫނުގައި މިތަންތަަންށ  ،ެއކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮަތށް އެތައް ދޮރެއްހުޅުވި، އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް

 މަށް ބާރުއަޅާފައި އޮތް ފުޅާ މާނަކުރުމަށް އިޙްތިރާމް ގެއްލޭއްލޭގޮތަށް ކަންތަްއތައް ހިނާގފައިވެއެވެ. ޒިޔާރަތްކުރު

ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަންގެ އަމިއްލަ ކެމެރާއިން ޖަލުތަކުގެ ތަްނތަން ޮފޯޓ  1ކޮމިޝަނުން ވަނީ، ފާއިތުވި  -

ކެމެރާއިން ނަގާ ފޮޓޯ އެކަނި އެން.ޕީ.އެމް އަށް ލިބޭގޮތަށް މަުޖބޫރީ ހާލަެތްއ  ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވާގޮަތށް ކަރެކްޝަންސްގެ

ޒިޔާރަތްތަކުގައި ޖަލުގެ ތަންތަން ބަލަްނ ވަނުމުގެ ކުރިން ގޭޓްހައުސްގައާއި، ޖަލުތަކުގެ އެކި އެކި ، ކުރިމަތިކުރުވާފައިކަމާއި

ލަތު ވަޒަންކުރަން ދަތިވާގޮތަްށ ޢަމަލުކޮށްފައިކަމާއި، ބައެްއ ތަންތާނގައި ގިނަ ވަގުތު ކޮމިޝަނުން މަޑުކުރުވައި، ހަޤީޤީ ހާ

ހާލަތްތަކުގައި މިގޮަތށް މަޑުކުރުވިއިރު ބަދިގެ އަދި އެކަހެރި ުކރާ ގެ ފަދަ ތަްނތަން ދޮވެ ސާފުކޮށް އެއަށްފަހު ެބލުަމްށ 

ވިކަންވެސް އެކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓްތަކުްނ ފުރުސަތުދީފައިކަމާއި، އެހެން ކަމުން މިތަންތަނުގެ ހަޤީޤީ ހާަލުތ ދެނެގަންނަން ދަތި

 ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. 

އެކި ފަހަރުމަތިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގެ ފަރާތުން ވަފުދުތައް ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްގެްނ  -

ޮގުތން އަނިޔާގެ ޝަކުވާއާއި ދިޔަނަމަވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ބަދަލުނުވާކަމުގެ ޝަކުވާ ވަނީ މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައެވެ. މި

ވަކި އޮފިސަރުންގެ ޝަކުވާ އަދި ސިއްޙީ ފަރުވާ ނުލިބޭ މަްއސަލަ ތަކުރާރުކޮށް ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަން އަްށ 

ހުށައެޅިނަމަވެސް އެއިން މައްސަލައެއް ބެލުމަށް އިތުރު މައުލޫާމތު ހޯދުން ނުަވތަ މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް އެންގުމަީކ 

 ގައި ޤައިދީންނާއި ަބންދުމީހުންގެ ފަރާތުން މައުލޫާމތު ލިބިފައިވެއެވެ.ނުވާކަމެއްކަމު
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ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފް ދަ މޯްލޑިވްސްގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަނުން ކޮއްފައިވާ ަތހުޤީޤުގަުކން މީހެއްގެ މައްޗަށް ޓޯޗަރެގ  -

 ޝަނަށް ފާހަގަވެފައިވެެއވެ. ޢަމަލެއް މިހާތަނަށް ސާިބތުވެފަިއނުވާކަމަށް އެކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓްަތކުން ކޮމި

 

 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓި ކޮމިޝަން   91.9

 

ވަނަ ާމއްދާގެ )އ( ގައި ޤާޫނުނ  3)ނޭޝަނަލް އިންޓެގްިރޓީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  9101/91ޤާނޫނު ނަްނބަރ 

ތިްނކަން ބެލުމަށްޓަކައި ޕޮލިްސ ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންަދނީ ޤާނޫނާިއ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަ

ސްޓޭޝަން ތަކަށާއި ޖަލުތަކާއި އެކި އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އިސްލާހު ގެންނަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް ފާހަގަކޮށް، އެ އިސްލާހު 

ންތަަންށ ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮްށަފއިވީނަމަވެސް، އެން.އައި.ސީ އާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުން، މިތަ

ޒިޔާރަތްކުރާކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް ޒިޔާރަތްތަކުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މަށްޗަށް ރިޢާޔަތްޮކށް އިސްވެދެންނެވުނު ޤާޫނީނ 

ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން، ަވކި ރިޕޯޓްތަކެއް އެކުލަވާލާފައިުނވާނެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ިމހެންވުމުން، މި ކޮމިަޝންާއ 

ނޫނު މަތިކުރި ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ކޮމިޝަން ނުކުޅެދިފައިވާކަމާއި، މި ފަދަ މިނިވަން އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް،  ޤާ

ދާޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ތިބޭ ފަރާތްތައް ބެލެހެްއުޓމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޤާނޫުނ ތަންފީޛްކުރާ ފަރާތްތަްއ 

ދަށުގައި ިތބޭ ފަރާްތަތކުގެ ކަންކަން ބަލަހަްއޓާ އިދާރާތަކުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުްނ  ޒިންމާދާރުކުރުވައި، ދާޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ

ވަަނ  9)ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  9101/91ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ގާނޫނު ނަންބަރ 

ތުބާރާއި ޔަގީންކަން އިތުރުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އި

 ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްވެސް އެން.އައި.ސީ ނުކުޅެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

އެން.އައި.ސީ ގެ ކުރީގެ ރައީސް އެކޮމިޝަނުން ޕޮލިސް ސްޭޓޝަންތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުން ެއތަންތަަނށް ނުވައްދާ އެކްސެްސ 

ކޮމިޝަނަްށ އެތަްއ ދަތިތަކެއް ުފލުހުންގެ އިދާާރއިން ކުރިމަތި ކުރުވިކަމާއި، ސްޓޭޝަންތަކަށް ަވނުަމްށ  ދިނުމުގައި

އ ުރެގ ަރީއުސްލުޖްމޫހިރްއާޔައްށ ެމެސުޖްނ ުމާޢަމާލްތ ުކަރްނެޖހ  ާހަލްތަތްއ ، ހުރަސްއަޅައިގެން

ެއަތްއ ަމަސްއަކެތްއ ަހަމެއަކިނ ިމަތްނަތަންށ  ައިއްސަފިއުހްނާނެނަކަމާށިއ، ައިދ ިމިންސަޓަރްށ ފުޯންނ ުގަޅިއ ިމަފދަ 

 .ަވުނަމްށ ުކަރްނެޖުހުނަކްނ ފަާހަގޮކްށަފިއެވެއވެ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 278  
 

 

އެން.އައި.ސީ ގެ ކުރީގެ ރައީސްވަނީ ތަހްޤީޤްތަކަށް ޭބނުންާވ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި، މިތަްނތަނުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރުމަްށ 

ހެިކ ހޯދުމަށް ުފލުހުން ހުރަސްއަޅަމުން ދިޔަކަމަށާއި، މިހާރުގެ ކޮމިޝަުންނ  ފޮޓޯނެގުމަށާއި އެފަރާުތން ޭބނުްނވާ އެހެނިހެން

މިތަންތަަނށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާފައި ނުވާނެކަމަްށ ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެަކންތައްތައް ކުރުމަށާއި، ކުިރ 

 ޝަންގައި ހުންނާނެަކން ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ. ޒިޔާރަތްތަކުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމި 

 

 

ވަަނ މާއްދާގެ )އ(ގައި ޤާނޫުނ  9)ނޭޝަނަލް އިްނޓެގްރިޓީ ކޮިމޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  9101/91ޤާނޫނު ނަްނބަރ 

 ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ ފެންވަރުގައި ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި އެ 

ސިޔާސަތުތަކަށް އިސްލާހުގެނައުމާއި، ބަދަލުގެނައުމާއި، އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގަިއ 

އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ތަޢާރަފުކޮށް ހިންގުމާއި، ކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ  ،މަޝްރޫޢުތަކާއި ،އެކުލަވާލައި ހިންގަންޖެހޭ ޕްލޭްނތަކާއި

ތަކުން އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތްތަަކށް ދޭންޖެހޭ ލަފާިދނުމާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާ

، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުަށހެޅުންތައް ހުަށހެޅުމާއި، އަންގަންޖެހޭ އެންގުްނަތއް އެންގުމާއި، އެކަންކަމަށް އަަމލުކުރެވެމުންދާ ގޮތް ބަލައި 

ޒަންކުރަމުން ދާންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ޤާނޫނު ވުޖޫދަށްއައިސް މީހާދުވަސް ވެގެން ނަތީޖާ ނެރެދޭ މިންވަރު ވަ

ދިޔައިރުވެސް މިކަންތައްތައް ބަޔާންވެ ދިޔަގޮތަށް ކުރެވިފައިުނވާކަން މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިތުރަށް ބަލަިއ، 

ދަތިތައް ދެެނގަނެ، މިކަން ާޤނޫނު ަތޞައްވުރުކުރާ ފުޅާމިނުގައި ނުކުރެޭވ  މިކޮމިޝަންގެ މެންބަރުްނ ޒިންާމއަދާކުރުމުގައި ހުރި

މިނިަވންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ހަްއޤުތަްއ ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކަން  ،ސަބަބު ދެނެގަނެ

ގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި، މިއިދާރާތަކުގެ މެންބަުރްނ ދިނުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިަފއިވާ ތަންފީޒީއިދާރާތަކުގެ ހިން 

 ޒިންމާދާރުކުރުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމެއްކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

އްޖޭގެ ޖަލުތައް ހުްނނާީނ އެން.އައި.ސީގެ ފަރާތުން އިންްސޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ަސރވިސްއާ ބައްދަލުކުރުމުން، ދިެވހިރާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑަށްަކން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެން.އައި.ސީއަށް ދީފައިވާކަމަށް އެން.އައި.ސީއިން 

 މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިެވއެވެ. 

 ހުށަހެޅުން 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 279  
 

އެ ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުންތަަކށްފަހު ބައެްއ މޯލްޑިވްސްގެ ރިޕޯޓުތަކުގައި،  އުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދިހި .0

ކުށް ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޢަމަލުތައް ންތައްތަަކކީ ޤާނޫނުގައި ޖިނާއީމީހުންގެ ފަރާތުން ހިންގާފައިވާަކމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަ

ރެވޭ އަނިޔާގެ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި، ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ ޒިޔާރަތްތަކުގައި، ފާހަގަކު

ޓޯޗަރ ސެކްޝަނުންނާއި،  މޯލްޑިވްސް -މައްސަލަތައް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިްވސްގެ އެންޓި

 ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަހްޤީޤްކުރުން.

އެ ޓޯޗަރގެ އަމަލުގެ ޒިންމާ  ،ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ތަހްޤީޤު ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވޭނަމަ .9

ންޖެހޭކަމަށް ކޮމިަޝނަށް ފެންނަ މީހެއް ނުވަތަ ބައެއްެގ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ފޮނުުވން، އަދި ަދޢުވާ އުފުލަ

ކުރަން ފޮނުވާ މީހުންގެ މައްސަލަކަތަކުގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ޮފނުވާލާ މައްސަލަތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރަ ޖެނެރަލް ގެ 

އް ާޤއިމްކޮށް، ދައުވާނުކުރުމަށް ނިްނމާ މައްސަލަތައް މަޝްވަރާގެ މަތިން އަލުން ުމރާޖާއަށް ފޮނުވޭނޭ ނިޒާމެ

 އެގޮތަށް ނިންމުނު ސަަބބާއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެންގުން.

ނުވާތީ، މިކަން  ފައިދަށުން( މިހާތަނަށް ދަޢުވާ އުފުލާ)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  9100/00ޤާނޫނު ނަންބަރު  .0

ޤާނޫުނން ކޮމިޝަނާ މަތިކޮށްފައިވާ ކަންކަްނ ކުރުމުގައި ހުރި  މިގޮތަށް ހިނގާ ސަބަބު ދެެނގަތުމަށާއި، މި

ގޮންޖެހުންތައް ނަްއތާލައި، ބަްނދުކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކަަށވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް 

 ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައި އެކަން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން. 

ދަށުދަރަޖައިގެ، ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް،  ،ންނާއި ބަންދުމީުހންނާމެދު އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީޤައިދީ .1

އަށް ވުެރ ގިނަ އަދަދެއްގެ  21ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޮއފް ދި މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށައަޅާ މައްސަލަތަކުގެ %

އްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެކި ިލިބފައިނުވާކަމަށްކަން ކޮމިޝަނުްނ ނިންމާފައިވަީނ މަ ،މަސައްލަތަކުގައި

ފާހަގަކޮށްކަމުގައިވާތީއާއި، އަނިާޔގެ މައްސަލަތަކަކީ ހެކި ހޯދުމަށް އަވަސް ވާންޖެހޭ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާ އެއްވެސް 

ނަގައިގެން ގުޅުމެއް ހުރި މީހަކަށް ނުވަަތ މުއައްސަސާއަކަށް ބަރޯސާ ނުވެ، ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއިްނ އިސް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަކަށްވުމުން، އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަތައް އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ 

މި ، މީހާއާ ދެކޮޅަށް ނިމިފައިވާ ސަބަބު ސާފުވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުރެވޭތީ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއިން  1ރިޕޯޓު ޙިއްޞާކުރާތާ 

އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް، އަނިޔާ ، މިކަމުގައި ކޮމިޝަންގެ އިހުމާލެއްވޭތޯ ބަލައި، މިކަން ބަލައި

ޝަނަށް ހުރި ދަތިތައް ދެނެގަނެ، އެފަދަ ލިބުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މީހުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އެކޮމި 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 280  
 

 ހުރަސްތައް ނައްތައިލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިކަން ހޯދައި އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން. 

 

 

 އިސްލާޙްކުރުމަށް ހުށައަޅާ ކަންތައްތައް   90.1

މަށްޓަކަިއ ފަރުމާކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ ޖަލުތަކަކީ މީހުން ަބންދުކޮށްގެން ގެންގުޅު .0

ހަދާފައިވާ ތަްނތަނަްށ ނުވުމުްނ، މި ތަންަތނުގައި މަންޑޭލާ ރޫްލސްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތަްށ 

ޢަމަލުނުކުރެވޭކަމާއި ސަބަބަކަްށވަނީ، ޖަލުތަކުގައި ަމންޑޭާލ ރޫލްސްއާ އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރުމަށްޓަކައި 

ދަުލތަކަކީ ބޮޑެތި މަރާމާތުކޮށް، ިގނަ ޚަރަދު ހިނގާނޭ ކަންތަްއތަކަކަްށ ވުމުންކަމާއި، ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ބަ

މިހާރު ހުރި ޖަލުތަކަކީ އިންސާނުން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅެން ެއކަށީގެންވާވަރުގެ ތަންތަަނށް ނުާވތީ، މަންޑޭލާ 

 0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން ، އްރޫލްސްއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތން މީހުން ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި ޖަލެ

 އަޅައި ހިންގަން ފެށުން. އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

 

މިހާރު ހުރި ޖަލުތަކުން އަލަށް އިމާރާތްކުރެވޭ ޖަލަށް މީހުން ަބދަލުކުރުމަށްފަހު ހުސްކުރި އިމާރާތްތައް، މީުހްނ  .9

އެކަން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  0އްސާކުރާތާ މިރިޕޯޓް ހި ބަންދު ކުރުން މަނާ ަތންތަންަކމުގައި ކަނޑައަޅާ 

 އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުން.

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ރިމާންޑް ޖަލެއް ނެތުމުން، ރިމާންޑް ބަންަދށް ޙުކުމްކުރާ މީހުްނ  .0

ކަމާއި، ތަޙުޤީުޤ ބަންދުކޮށްގެްނ ބަަލހައްޓަން ެޖެހނީ އެ އަތޮޅުތަކުގައި ުހންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތަކުގައި

ތުތަކުގެ ތެރޭގައި މަރުހަލާ ނިމުމަށްފަހު އެއްވެސް މީހަކު ބަންދުކޮށްގެން ބެެލހެއްުޓމަކީ ފުލުހުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަ

އަހަރު  0މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން  ،ނުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމުގައި

 ރިމާންޑް ޖަލު ހެދުން. ންޑޭލާ ރޫލްސްއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަ 

 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 281  
 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ޤައިދީންނާއި ބަްނދުމީހުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދިނުމުގައި  .1

އި އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއް އެކު ލަވާލަ 1މުއައްސަސާގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓުތައް ގުޅިގެން 

ކޮންމެ އަހަރަކަށް ޚާއްޞަ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ހަދައި، ޕްލޭނާިއ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްތައް 

 ތަންފީޒު ކުރުން. 

 

ޖަލުތަކުގެ މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލުތެރެ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިމާވާ ގޮްނޖެހުންތައް  .1

ންދުމީހުްނގެ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަން ުނލިބޭނޭޮގތް، ޖަލުެގ ނައްތާލުމަށްޓަކަިއ، ޤައިދީނާިއ ބަ

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި، ޖަލުތަކުގެ އެކި ހިސާބުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް ޖަލު ތެރޭގައި 

ރިޕޯޓު މި ހިނގާ ކަންކަން ަރނގަޅަށް ެބެލހެއްޓޭނޭ އިްނތިޒާމް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި 

 ހަމަޖެއްސުން.އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި  0ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން 

 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކު މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަބަުބން ސްޓޭޝަން ތަކުގައި ަބންދުުކރާ މީހުން  .0

ރާމާތަށް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުމަްށަޓކައި، ބަންދުމީހުންގެ އިންސާީނ ކަ

އުނިކަން ނުިލބޭނޭ ގޮތަްއ  ސްޭޓޝަންތަކު ސެކިއުރިޓީ ބެެލހެއްުޓމަށްޓަކައި، ސްޓޭޝަންެގ އެކި ިހސާބުގައި 

ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް ސްޓޭޝަންގެ މީހުން ބަންދުކުާރ ގޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަން 

މި ރިޕޯޓު ޙިއްޞާކުރާތާ ވިސް އާއި ސަރ ިތޒާމް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޭޓނޭ އިން

 ހަމަޖެއްސުން.އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި  0ގިނަވެގެން 

 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖަލުތަކުެގ ގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު()ދިވެހިރާއްޖޭ 9100/01ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1

ޑައަޅައި ޝާއިޢުކުރަންވާނޭކަމަްށ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ތަންތަނުގައި ހުންަނންޖެހޭ މިންަގނޑުތައް ކަނ

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ޖަުލަތކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ިމންގަނޑެްއ މިހާތަނަށްވެސް ކަނޑައަޅައި ޝާއިޢުކޮށްފައި 

ނެތުމަކީ ޖަލުތަކުގައި ކޮންމެެހން ހުންނަންެޖހޭނޭ ސިފަތަކާއި، މިންގަނޑުތައް ނުހިފެހެއްިޓ، އެތަންތަނުގަިއ 

ޖެޭހ  ންޖަލުތަކުގައި ހުންނަ، ރުމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަމަށްވުމުންނާއިހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުބަންދުކުރެވޭ މީ

މިންގަނޑު ކަނޑަނޭޅި އޮތުމުެގ ސަބަބުން މިހާރު ިހންގަމުންާދ ޖަލުތައް ހިނގަީނ ޤާނޫނާ ިޚލާފަށް ކަމަްށ 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 282  
 

މައިގަނޑު  ގައި ހުރި 'މަންޑޭލާ ރޫލްސް' އި މަސްދުވަހުގެތެރޭގަ  9މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން ބެލެވޭތީ، 

މިންގަނޑެއް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އެކުލަވާލުްނ ގައުމީ ނުގެއްލޭނޭފަދަ  އަސާސްތައް

 އަދި މިނިސްޓަރ އެކަން ކަށަވަރުކޮށް އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން 

 

ގެ ޤާނޫނު( ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖަލުތަކުގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް  9100/01ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .3

ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް 

ސަރވިސް ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓަރަށް ހުށައަޅަންވާނެކަމަށް އޮތްނަމަވެސް، އެފަދަ ރިޕޯޓެއް މިހާތަނަށް 

މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ނެގން ެނތުމާއިއެކު، ޤާޫނނުގައި ކަނަޑއަޅާފައިވާ ގޮތަށް، ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެ

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯުޓ މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  0ގިނަވެގެން 

 ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރުމަށްފަހު މިިނސްޓަރ އަށް ހިއްސާ ކުރުން 

 

ފާރި އުސޫލުން ގައިދީންނަށް ބޮޑުއަގުގައި ވިއްކާ ތަކެތީގެ އަގު އާއްމު ރޭޓާއި އެއްވަރަްށ ޖަލުތަކުގައި ވިޔަ .2

ތިރިކޮށް، ވިޔަފާރި ހިންގުން އާއްމުކޮށް ހުޅުވައިލެވޭ ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށް، ޤައިދީންނަށް ވިއްކާ 

ފާރިކޮށްގެން ގަންނަން ލިބޭ ތަެކއްޗަކީ ގަންނަްނ ތަކެއްތީގެ ފެންވަރު ބެޭލނެ ނިާޒމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި، އަދި ވިޔަ 

ބޭނުންވާ މީހުްނނަށް އެތަކެތި ުހންނަ ގޮތާއި ބާވަތް އެނގޭނޭގޮަތށް "ކެޓަރލޮގެއް" ތައްޔާރުކޮށް ޤައިދީންނާިއ 

ބަންދުމީހުްނނަށް ފަސޭހައިްނ ަބލައިލެވޭނެ ގޮތައް ބެހެއްޓުމާިއ، ގަންނަ ތަެކތި ބަަދލުކުރަން އެދޭ ޙާލަތުގައި 

މި ރިޕޯޓް ، ފަސޭހަ ކަމާއެކު އެކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ހަމަޖައްސާ

 މިނިސްޓަރއަށް ހިއްސާކުރުން.  ، މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އެކަން ކަށަވަރުކޮށް 0ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން 

 

ޭބނުންވާ ތަކެތި ަގތުްނ، މުއައްސަސާގެ ބައެއް ޖަލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެކިކަހަަލ މަސައްކަތްތަކާއި، ޖަލަށް  .01

 އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ފަރާްތތަކަށާއި ކުންފުިނތަކަށް މަްނފާ ލިބޭގޮަތށް 

ޙަވާލުނުކުރެވޭނޭކަން ކަށަވަރުކުރެވޭ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން އާއްމުކޮށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަިހ 

ގޮތެއްގެ މަތިން މަަސއްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނެ އުސޫލެއް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  ނުވާނެ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 283  
 

އެކަން ކަށަވަރުކޮށް  މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 0ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން ސަރވިސްއިން ޤާއިމުކޮށް، 

 މިނިސްޓަރާ ހިއްސާ ކުރުން.

 

ޝަރީއަތް ނިމެންެދން ަބންދުކޮށްފައިިތބި ގިނަ އަދަދެއްެގ ދިވެހިންނާއި،  ޖަލުތަކުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ނެްތގޮތަށް .00

ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާީތ  އަހަރަށްވުރެން ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މީހުން 1ބިދޭސީން ތިބިކަމާއި، އޭގެ ތެރޭގައި 

ެއތައް ޙައްޤެއް ، އެީމހުންނަށް މިހާރު ނަފްސާނީ ޮގތުން މައްސަލަތައް ދިމާވެ އާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން

  0މި ރިޕޯޓު ޙިއްޞާކުރާތާ ގިނަވެގެން ، ގެއްލިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަްށ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ

އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެމީހުންެގ  ކޯޓުތަކާއިމިނިސްޓަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއި  މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ުކރުން. ޝަރީއަތްތައް އަވަސް ކޮށް އަދުލް އިންސާފު 

 

މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމެންޓްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނާއި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން  ޖަލުތަކުގެ .09

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން ޤައިދީންނާ މުޢާމަާލތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ގިނަވެފައިވާކަްނ 

ހުންަންށ ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި، ބައެއް ފަހަުރ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިތްޑްރޯވަލްގައި ހުރިކަމުގެ އަލާމާތްތައް ފެްނނަމީ

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ޤައިދީންަންށ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހައި  މަރުގެ އިންޒާރު ދީފައިހުރިކަން 

ށްފަިއތިބޭ މީުހންނާމެުދ މުޢާމަލާތުކުރުމާއި، އަާސސީ ޙައްޤުތައް މުވައްޒަފުންނަށް، ޖަލުގައި ބަންދުކޮ

ފަހަރު ހިންގޭނޭ އިންތިޒާމާއި، އެފަަދ މައްސަލަތައް  9އަހަރަކު  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން، ހޭލުންތެރިކުރުވާ

މި ނިޒާމެއް  ފެންނަ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަތައް ފުލުހުންނަށާއި ޞިއްޙީ އިދާރާތަކަށް ލަސްނުކޮށް އެންގޭނޭ

 ޤާއިމުކުރުން. މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  0ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 

 

ވިޔަފާރި ހިންގުމަްށޓަަކއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި  ނުމަށްޖަލުތަކުގެ ތަފާުތ ޚިދުމަތްތައް ދި .00

މި ކޯޕަރޭޓިވްތަކާިއ  ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި އުފައްދާފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް މެދުވެރިކޮށް

އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ހިންާގ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބި މީހުްނނަށް ގެއްލުން 

ލިބޭގޮތަށް ބައެއް ކަންތައްތައް ހިންގާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބެިލެބލުމުން ފެންާނތީއާއި، އެގޮތަށް ހަވާލުކޮށްފައިާވ 

ތަންތަނުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާފަދަ ކަންތައްތަެކއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް މަސައްކަތަކީ އެ



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 284  
 

މި ަކންތައްތައް ިހނގަމުންދަނީ ާޤނޫނުތަކާއި ގަާވއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަިތންތޯ ނުވަތަ ނޫްނޯތ ، ބެލެވޭތީއާއި

ޖަލުތަކުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ހިންގާ ށް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭޮގތަ

މި ރިޕޯޓު  މިނިވަން އޯޑިޓް ފަރމެއް މެދުވެރިކޮށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ އިންޓަރނަލް އަދި ފައިނޭންޝަލް އޯޑިޓެއް 

ހަދައި، އިތުރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އޮތްނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށް  މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  1ޙިއްޞާކުރާތާ 

 ޙިއްޞާކުރުން: މިނިސްޓަރާ 

 

ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ތަކެތި ވިއްކުމަށް ހަދާފައިވާ ޕްރިސްކޯގެ ހ. 

 'ކެންޓީން' ގެ ކަންކަން ހިނގަމުން އަންނަގޮތް.

 ން.ށ. ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ކެއުން އިންތިޒާމްކޮށް ކޭޓަރިންގ ފޯރުކޮށްދިނު 

އައްސޭރި ޖަލުގެ ޤައިދީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލަހައްޓާ ބަކަރި ކޮށީގައި އާންމު މީހެއްގެ  ނ.

 ބަކަރި ބެލެހެއްޓުމުގެ  މަސައްކަތް.

 ޖަލުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ސެކިއުރިޓީ ސާމާނު ހޯދުމާއި އިންސްޓަލޭޝަން. ރ.

އް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި، އަދި އެ ޖަލު އެޅުމުގެ ކ.ކާށިދޫ އަށް ގަނެގެން ގެނެސްފައިވާ ޖަލު އެޅުމެ  ބ.

 ކަންތައްތައް.

 ޖަލު ތެރޭގައި ހަދާފައިވާ ފެން ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް   ޅ.

އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީން ބޭނުންކޮށްގެން ހިންމަފުށީގައި އާންމު މީހެއްގެ ގެއެއް   ކ.

 އިމާރާތްކުރުވިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

އިނާޔަތްތަކުގެ  ،އުސޫލުތަކުގައި ،މަލުކުރުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއިޖަލުތަކުގައި ޢަ .01

ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ވަކިކޮށް، މަންޑޭލާ ރޫލްސްއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އަސާސީ 

ވެސް ޙާލަތެއްގައި ނިގުޅައި ނުގަނެވޭނޭ، އަިދ ޚިދުމަތަކަކީ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އެއީ އެއް 

މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ އަދަބެއް ދިނުމުގެ ގޮުތންވެސް އުނި ނުކުރެވޭނޭ ކަްނތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި، 

 ގެނެސް މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން. ގެންނަންޖެހޭ އެންމެހައި ބަދަލު  މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އެކަމަށް  1

މަސްތުގެ ޙާލަތުގައި ތިބޭ މީހުްނނާމެދު ޢަމަލުުކރުމަށް ޚާއްސަ  ،ެބލުމުގެ ދަށަށް މީހަުކ ގެނެވޭ ހިނދު ފުލުހުންގެ .01

އުސޫލެއް ނެތުމަކީ އެފަދަ ޙާލަތުގައި ތިބޭ މީހުންނާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނޭނގި، އެމީހުންގެ ޞިއްޙަތައް 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 285  
 

މަކަށްވުމުންމާއި، ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ގިަނ ނުރައްކާތެރިވެދާނެ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިކުރުވަފާނޭ ފަދަ ކަ

މި މީހުންނަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭުނންކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 

ހުންނާމެދު ލަފައާއެކު، މަސްތުގެ ޙާލަތުގައި ތިބޭ މީ  ގެ ޑޮކްޓަރުން ، މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 0ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 

 ލެއް ކަނޑައަޅައި، އާއްމުކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރަށް ހިއްސާކުރުން.ޢަމަލުކުރާނޭ ޚާއްސަ އުސޫ 

ބައެއް ފަހަރު އެ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ އުފުލި،  ،ފުލުހުންނާއި އާއްމުންނާ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކަކީ .00

ަބލާފާސްކުރުމުގައިއާއި، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހުްނ ، ތަޙްޤީޤްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަަކށްުވމުން، ހިފަހަްއޓައި

ފުލުހުން މީހަކު ހިފަހައްޓާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެމީހަކާ ފުލުހުންނާ ކުރެވުނު 'އިންޓަރެކްޝަން'،  ،ގެންދިއުމުގައާއި

ްނނާނެ ގޮތަަކްށ ވަގުތުން ފެށިގެން ރެކޯޑުން ފެއެމީހަކު ހިފަހައްޓާ  ނުވަތަ ބަންދުކުރަން އެމީހަކު ހައްޔަރު

ފުލުހަކު އާއްމުންގެ މީހަކާ  ތް ނިޒާމް އިތުރަށް ަހރުދާނާވާނޭ ގޮތަްށ،ުފލުހުން ޖަާވބުދާރީުކރުމަށް އޮ، ބަލަހައްޓާ

ކުރާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތެއް، އެ މުޢާމަލާތުގެ ބޭނުމާއި މުޢާމަލާތުކުރެވުނު ވަގުތު އެނގޭނޭފަދައިން ރެކޯޑްކޮށް 

 މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންފެށުން. 9މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ  ފައިލްކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް 

ލ. ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި މިހާރު ކުއްޔަށް ހިފާފައި ހުރި އިމާރާތަކީ، ފުލުހުންގެ ވަޒީާފ  .01

މީހެއްގެ ތަނެްއ ކަމުގައި މި ކޮމިޝަނަްށ  އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކާ، ގުޅުންހުރި މީހަކާ އާއިލީ ގުޅުމެއް އޮތް

ެއަތެންއަގިއ ަމަސްއަކްތުކާރ މަީހަކްށ ުނަވަތ ެއީމެހްއެގ ާއިއާލ ުނަވަތ ާގްތ ، މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި

ީމަހަކްށ ަމްނފާާވަފަދ ޮގަތަކްށ ިހްނާގ ިމަފަދ ަޢަމަލީކ ޮކަރްޕަޝްނަންށ ަމުގަފިހވާަފަދ ަޢަމެލްއަކުމަގިއ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  01މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ެދކ ީތ، ިމަކްނ، ޮކިމަޝުންނ 

 އެކަން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން. ،ސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤުފަށައި 

ޖަލުތަކާއި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ބަންދުކޮށްފަިއތިބޭ މީުހންނާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިއުން ބަަހއްޓާ ފައިލްަތްއ  .03

ން، މި ފައިްލތަކުގަިއ ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަްއ ފުރިހަމަނުވާކަމާއި، ބައެއް ބަންދުމީހުންެގ ބެލިބެލުމު 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ ފައިލްތައްވެސް ނެތްކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 

ގެ ލިސްޓެއް ހަދައި، މި ފައިލްތައް ގަވައިދުން މި ތަންތަނުގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފައިލްތަކާއި ލިޔެކިއުންތަކު 

 ކޮންމެ ސްޓޭޝަނެއްގައި ބެލެހެއްޓުން 



ޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ            ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓް            9102ޑިޓް ރިޕޯޓް ތަކުގެ އޯލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ 286  
 

މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިާވ ކަންތައްތަކާއި، އިޞްލާޙްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަކންތައްތަްއ ކުރަމުންދޭޯތ  .02

ރިޕޯޓުގެ ފޮލޯއަޕް ކުރެވޭ ގަވާއިދަކުން ބެލުމާއި، އިްޞލާޙްތައް ގެނައުަމށްޓަކައި އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދީ، ތާވަލު

 ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލުން. ރދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަ  91ހެދުމަށްޓަކައި މި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރާތާ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  9100/01ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  0މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ ގިނަވެގެން  .91

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޖަލުތަުކގައި ކަންކަން ހުްނނަންވާެނ ޮގތާއި އަދި  00ގެ ޤާނޫުނ( ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް

އެތަންތަނުގައި ކަންަކން ކުރަްނވީ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދު އެކުލަވާލައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓުގައި 

 ޝާއިޢުކުރުން.

ސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ސީސީޓީވީ ޖަލުތަކާއި ޕޮލިމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  0މި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  .90

 ެއކުލަވާލާ އެކަން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރުން ދެއް ތިރީަގއިމިވާ ކަންކަން ހިމެނޭ ގޮތަށްބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއި

ކަންކަން ބެލެހެްއޓުމަކީ އަސާސީ  ކެމެރާ މެދުވެރިކޮށް ޖަލުތެރޭގެ، ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ބަދަލުގައި ހ.

 އިގެންނުާވނެކަމަށް ކަނޑައެޅުން.މިންގަނޑުކަމުގައި ހަދަ

ކެމެރާ ހަރުނުކުރެވޭނޭ ތަންތަން ކަނޑައަޅައި، މިތަންތަނުގެ ތެރޭގައި، ފާޚާނާއާއި، ވަކީލު ބައްދަލުވުންތަްއ  ށ.

 ކަހެރި ބައްދަލުކުރާގެ ހިމެނުން ކުރިއަށްދާ ތަނާއި، ހަށިަގނޑުބަާލފާސްކުރާ ކޮޓަރިއާއި އެ

ކެމެރާގެ ފުޓޭޖްއަްށ  ،ޢުލަތުގެ މުއައްޞަޞާތަކުގެ އިސް މުވައްޒަފުންބަންދުމީހުްނނާއި، ޤާއިދީންނާ ދަ  ނ.

އެދިއްޖެނަމަ، މަޢުލޫާމތު ޭބނުންާވ ފަރާތާއި ޙިއްސާކުރަންވާނެކަމަށް ކަނޑައެޅުން، އަދި މިގޮަތށް ެއދޭ ފުޓޭޖް ިލބޭޭނ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. 

ގަޑިއިރު ބަހައްޓާނަަމ،  91ގެ ދަށުގައި މީހަކުން ވީޑީއޯ ރެކޯޑިން ނަގާނަމަ، ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކެމެރާއެއް ރ.

 އެމީހަކު ބަންދަށްގެނެވޭ ިހނދު ިމކަން ކިޔައިދިނުމަށް މި ގަވާއިދު މެދުވެރިކޮށް ލާޒިމްކުރުން.

ވީޑިއޯ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގައި، ސީދާ ފާޚާނާއާ ދިމާވާގޮތަށް އެއްވެސް ތަނެއްގައި ކެމެރާ ހަރުކުރުްނ  ބ.

 .މަނާކުރުން

ހުންގެ ބަްނދަށްގެނެވޭ މީާހ ހައްޔަރުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއަކާ ހަމައަށް ފުލު ޅ.

 ގެންދެވެންދެން ވީޑީއޯ ރެކޯޑް ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރުން.

ވީޑިއޯ ފުޓޭޖްގެ ބޭނުންޮކށް، ުފޓޭޖް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހަްއޓާ، ފުޓޭްޖތައް ނައްތާާލނެ ގޮާތ ގުޅޭ  ކ.

 ތަކާއި ހުރިހާ ކަސްޓޯޑިއަލްއެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ިދނުން. މަޢުލޫމާތު ޖަލު
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އަންހެނަކު ބަންދަށް ގެނެވޭަނމަ، ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވަނީ އަންހެނުްނކަމުގައި  އ.

 ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، އަންެހނުން ތިބޭ ގޮޅިތަކާއި، މި ޮގޅިތަކުގެ ފުޓޭޖް ފެންނާނީ ހަަމއެކަނި އަންހެން 

 މުވައްޒަފުންކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 

މިވަގުތު ޖަލުތަކާއި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި، ސީދާ ، މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  0މިރިޕޯޓް ހިއްސާކުރާތާ  .99

ންނަގޮތަްށ ފާޚާނާގެ މައްޗަށްވާގޮތަށް ހަރުޮކށްފައިވާ ކެމެރާތައް، ފާޚާނާގެ ބޭރުގައި  ގޮޅީގެ މަންޒަރު ފެ

 ން. ރުރީލޮކޭޓްކޮށް އެކު
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 ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން   99.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ޙާލަތު ގޯސްވެ، އެތަނުގައި ގިނަ ބައެްއގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ިދވެހި ދައުލަތުން ޖަުލތަކުެގ 

ސަރުކާރުގެ  ޙާލަތު ބަލައި، އެތަންަތން އިްޞލާޙްކުރުމަށް މިހާރުވެސް ވަނީ ަލސްވެފައެވެ. އަދި މިއީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ތާރީޚްގައި

 އިސްނެގުމަކަށް ޖަލުތައް އޯޑިޓްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޖަލެއް ބަލައިފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުްނ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަްލ  00ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ހިމެނޭގޮތަށް  0މި އޯޑިޓްގައި 

ށްޓަކައި ބޭުނންކުރަމުންދާ އެންެމހައި ލިޔެކިއުމެއް ދިރާސާކޮށް، އެކި ފަރާތްތަކުން ހޯދާފަިއާވ ސަރވިސްއިން ޖަލުތައް ހިންގުމަ

މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ގިނަ ހޯދުންތަކެއް ހޯދިފައިވެއެވެ. މި ހޯދުންތަކުގެ ތެރޭގައި، މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ އެކަމާ 

 ކަްނތައްތަކެއް ުހރިކަމަށް ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކުރަެމވެ. ނުހަނު ކަންބޮޑުވެ، އަދި ލަދު ަގންނަންޖެހޭ ފަދަ

މަސްދުވަހެވެ. މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަިއ މިފަދަ ބޮޑު މަސައްކަތެްއ  0މި އޯޑިޓްކުރުމަށް މުޅިއެކު ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 

ވެ. މި މަސައްކަތުގައި ދަޢުލަތުެގ ކުރަންޖެހުމުން މިކަމުގައި، މި ކޮމިޝަނަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެުހންަތކެއް ކުރިމަތި ވެފައިވެއެ

ކަމާގުޅުންހުރި ބައެއް އިދާރާތަކުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް މަޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްނުދިނުމާއި، މާފުށި ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރާތުގައި 

ޒިރުގައި ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުްނ ކޮިމޝަނާ ޙިއްޞާކުރަން ޭބނުންވި ބައެއް ލިޔެކިއުންތައް ކޮމިަޝްނގެ މެންބަރުންެގ ހާ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މައި އިދާރާއިން ހޯދަންބޭނުންވި ބައެްއ  ،ޖަލު އޮފިސަރުން އަތުލައިފައި ވުމުގެއިތުރުން

ލިޔެކިއުން ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާކޮށްފައި ނުވުމާއި، ކޮމިަޝނުްނ ބެލިބެލުުމންނާއި އެކިގޮތްގޮުތން ކޮމިޝަނަށް ހޯާދފައިާވ 

ފަަދ ގޮަތކަށް މައުލޫމާތު ީދފައިވުމުން، ޖަލުތައް ެބލެހެއްޓުމުގެ ަމސްޢޫލިއްޔަތު އެންމެ ބޮަޑްށ މައުލޫމާތާ ތަޢާރަޟުވާ

 މަތިކޮށްފައިވާ އިދާރާއިން މި އޯޑިޓަށް ހުރަސްއަޅަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ަކނޑައެޅުނު ހުރިހާ ޖަލަކާިއ ، އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޝަނާ ހަވާުލކުރެވުނު މަސައްކަތް ނިންމާލާަފއިމިވަނީ

ކަސްޓޯޑިއަލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު، މިތަްނތަނުގައި ތިބޭ ީމހުންނަށް ޓޯޗަރ އިން ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް ލިބިދީފައިާވ 

ރެވިދާނެ މަސައްކަތްތައް މުތްލަޤް ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދެިވފައިފައިވާ މިންވަރު ބަލަިއ، ިމ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކު 

މި ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިހުރި ދަތިތަކާއި، ގޮންޖެހުންތަކާއި، ފާއިތުވި ަސރުކާރުތަކުން މިނިވަންކަން ، ދެނެގަނެ

ރު ގެއްލޭގޮތަށް ދަޢުލަތުގެ ެބލުމުެގ ދަށުން ޖަލުތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި ބަންދުކުރާ މީހުންނާމެުދ އިހުމާލެވެފައިވާ މިންވަ

 ދެނެގަތުމަށްފަހުއެވެ.
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ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުގައި، ަމންޑޭލާ ރޫލްސްގައި ކޮށްފައިވާ ތަސައްވުރާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ޖަލެއް 

ދޭންެޖހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެތުމަކީ، ޤައިީދންނާއި ަބންދުމީހުންެގ ޙައްޤުތަްށ ލިބިދެވޭމިންވަުރ ކަށަވަރުކޮށް، އެމީހުންނަށް ލިބި

އަސާސީ ޚިދުމަތްތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޖަލުތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލްތަކުގައި 

ޖަލަކީ ޖަލުކަމާއި، އެހެންކަމުން އެހެްނ ، ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ކަންތަްއަތއް ބަލަހައްޓާ ެބލެނިވެރި މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި

ސާނުންނާ އެއްހަމައެއްގައި ލިބިނުދެވޭނޭ ޙައްޤުތައް ުހންާނނެކަމަށް އޮތް ޤަޫބލްކުރެވުން ބަދަލުވާންޖެހޭކަމާއި، ީމހަކު އިން

ޖަލަށް ލަނީ އެމީހާގެ އާއިލާާއ އަދި އާއްމު މުޖުތަމައުއާ ދުރުގައި ބެހެއްޓުމަށްކަމާއި މިީއ ކުށެއް ކުރި އިންސާނަކު 

ބޮޑު އަދަބެއް ކަމަށްވާއިރު، ޖަލަށް ލެވުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެމީހަކު އިންސާނަކަށްވާ އިޞްލާޙްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ 

ވުމަށް ނިމުމެއް ނާްނނަކަމާއި، ިމހެންވުމުން އެމީހުންެގ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ލިބިޭދންޖެހޭ ރައްކާތެިރކަން ލިބިދޭންާވނެކަމާއި، 

މިފަދަ މާހައުލެއް ، ށް ދެކިއެންމެންމެ އިޙްތިރާމް ކުރަންވާނެކަމައެމީހުންގެ އިންސާނީ ޝަރަފާއި، މަޤާމަށް ހުރިހައި 

  މިތަންތަނުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ިގނަ އަދިއެހާމެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަޫބލުކުރެވެއެވެ.

އޯޑިޓްގެ ހޯދުންތަކާއި ހުަށހެޅުންތަްއ  މިފަދަ މުހިއްމު އަދި ބޮޑު ަމސައްކަތެއް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމީ، މި

ޤަބޫލުކުރައްވައިގެން ޖަލުތަށް އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ރޫޙް ދައްކުވައިދޭ 

ކުރިއަށް އޮތް ، ކަމެއްކަމުގައި އުފަލާއެކު ދެކެމެވެ. އަދި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ދައުރު މިހާހިސާބުން ނިމިފައިވީނަމަވެސް

ދުވަސްތަކުގައި ޖަލުތައް އިޞްާލޙްކޮށް އެތަންތަނުގައި ބަންދުކުާރ މީހުންގެ އިންސާނީ ކަރާމާތާިއ އެތަންތަނުގައި ޚިދުމަްތ 

ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި އެހީތެރިކަމެއް ދެވެންއޮތް ކޮންމެ ގޮތަކުން އެފަދަ 

 ތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޮކމިޝަންގެ މެންބަރުން ިތބިކަން ާފހަގަކުރަމެވެ. އެހީ

ޕްރިޒަން އޯޑިޓް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ދެއްވި 

ކަމާއި، އެއްބާރުލުން ދެްއވި ކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އެހީތެރިކަމަށާއި، މި ކޮމިޝަންެގ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރި

އާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ނަޒީރު އާއި، މިމިނިސްޓްރީ އިްނ هللا އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދު

ބެލެނިވެރި އިދާާރ  ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނާއި، ޖަލުތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަްލތަކުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް ނުހަުނ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ނުހަނު  ،ތަކާއި

ންދުމީހުްނނަްށ ށާއި، ޤައިދީންނާއި ބަ ލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކަބޭނުންތެރި ދިރާސާތަކެއް ކޮށްދީފައިވާކަމުން މޯ

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ނިޔުޓްރިޝަން ކޮމިޓީން ކޮށް ޑައިޓު ޕްލޭނެއް ކޮމިޝަނުގެ އެދުމަކަށް ޚާއްޞަ

 ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާފައިވާތީ އެފަރާތަށްވެސް ކޮމިޝަނުން
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 ދެރަވުމާއި އެތަންތަނުގެ އާބާދީާއ ހުރިގުން ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު  – 0އެނެކްސް 

 ކަސްޓޯޑިއަލް ހުކުމެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް -ނަން  - 9އެނެކްސް 

 ޖަލުތަކުގައި ހިްނގާ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް  – 0އެނެކްސް 

 ޓްރައޭޖްހަދާނެ ގޮތް – 1އެނެކްސް 

 ޑްރަގް ޗާރޓް  – 1އެނެކްސް 

 ލް ސްކްރީނިން ހެދުމުގައި ބަލަންެޖހޭ ކަންަކންމެޑިކަ – 0އެނެކްސް 

 ބްރީފް ޖެއިލް މެންޓަލް ހެލްތް ސްކްރީން  – 1އެނެކްސް 

 ޑައެޓް ޕްލޭންތައް – 3އެނެކްސް 

 ކޮމިޝަންގެ ހުަށހެޅުން ތަކުގެ ލިސްޓު  – 2އެނެކްސް 
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