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ތަޢާރުފު
މި ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ  95ވަނަ މާއްދާގައި ،އެ ޤާނޫނުގެ  76ވަނަ
ނ ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ފަރުވާދިނުމަށް
ޝން އަމުރުގެ ދަށު ް
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރާ ރީހެބިލިޓޭ ަ
ލޒިމްކޮށްފައިވާތީ ،ޑްރަގް
ނދާގޮތް ޑްރަގް ކޯޓުން ބެލުން ާ
ފރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގަމު ް
ގ ަ
ކަނޑައެޅޭ މީހުންނަށް ހިން ޭ
ޓޝަން ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ
މކުރެވިފައިވާ ޑްރަގް ރީހެބިލި ޭ
ފށީގައި ގާއި ު
ގ ދަށުން ކ.ހިންމަ ު
ޓޝަން އަމުރު ެ
ކޯޓުގެ ރީހެބިލި ޭ
ށޓަކައި ،އެސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލެވިފައިވާ
ހޯދަމުން ދާމީހުންގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިނގާގޮތް ބެލުމަ ް
ރިޕޯޓެކެވެ .މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގައި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރިގޮތާއި ،އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކާއި،
އވާނެއެވެ.
ލގައި އެކި އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަން ފެންނަކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވިފަ ި
އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަ ީ

މަޢުލޫމާތު ހޯދިގޮތް
ގއި ހިމެނޭ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބައްޓަންވެފައި ހުރިގޮތާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ފަރުވާހޯދާ
ފަރުވާގެ ފަންނީކަންކަމުގެ ތެރޭ ަ
ނނު ނަންބަރު 17/2011
ދ ކަންކަން ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ،މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގައި ،ޤާ ޫ
މީހުންނަށް ކުރާ އަސަރުތައްފަ ަ
ގއި ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކާ ބެހޭގޮތުން ހުރި މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތަށް ފަރުވާދޭ
(މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ަ
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ވއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ
މަރުކަޒުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ބެލިފައި ެ
މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ،ފަރުވާ ހޯދާމީހުންގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ތކީ ،ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ދެ ގޮތަކަށް މައުލޫމާތު ހޯދުނެވެ .އެ ދެގޮ ަ
ޢލޫމާތު ހޯދުމާއި ،ފަރުވާދޭ
ގން މަ ު
ދ މީހުންނާ ސުވާލުކޮށް ެ
މަސައްކަތްކުރާ އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި ފަރުވާ ހޯ ާ
މަރުކަޒުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވާ ގޮތް ބަލައި ދިރާސާ ކޮށްގެންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން
ނ ސެންޓަރުގައި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިނގަމުންދާގޮތް
ކ .ހިންމަފުށީގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަ ް
ރގައިވާ ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.
ބެލުމުގައި  31ޖެނުއަރީ  2013ދުވަހު ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ ތި ީ
 -1އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު ،ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ޤާޟީ
 -2އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު ،ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ
 -3އަލްފާޟިލާ އަޒްލާ އައްބާސް ،ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރ
 -4އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އުލްފާ ،ޑްރަގް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 -5އަލްފާޟިލް އާދަމް ރިފާޢު ،ޑްރަގް ކޯޓުގެ ކޯޓު އޮފިސަރ
ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ އެ މަރުކަޒުގެ އަންނަނިވި މުވައްޒަފުންނެވެ.
 -1އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރަޝީދު ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
ހމީ ،ސީނިއަރ ކައުންސެލަރ
ނޝާ ފަ ު
 -2އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ި
ކއުންސިލަރ
 -3އަލްފާޟިލާ ޝަފާނާ އަޙްމަދުަ ،
ޝފާޒާ ،ކައުންސިލަރ އެސިސްޓެންޓް
ި
 -4އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު
 -5އަލްފާޟިލާ ސަލްދާ ޤާސިމް ،އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލަރ
 -6އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އުމަރު ،ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ
 -7އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމް ،ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ
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 -8އަލްފާޟިލާ ނަސްރާ މަނިކެ ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ޤާނޫނީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން
ނ
ތކާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
އ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އުސޫލު ަ
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގަ ި
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ކަންތައްތަކާމެދު ސުވާލުކޮށް އޮޅުންފިލުވުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
މރުކަޒުތަކަކީ ،އެ
ނ އުފައްދާ ފަރުވާދޭ ަ
ނނުގެ  47ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގެ ދަށު ް
 .1މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާ ޫ
އޖެންސީން ދޫކުރާ
ދ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ ެ
ޑރަގް އެޖެންސީން ހަދާ ޤަވާއި ާ
ޝނަލް ް
ށން ނޭ ަ
ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ނކޮށްފައިވާއިރު،
ހންގޭ މަރުކަޒުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާ ް
ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ި
ނ
އވާ ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަކީ  1997ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެ ް
ކ.ހިންމަފުށީގައި ގާއިމުކުރެވިފަ ި
ނނު) ގެ ދަށުން
ވސް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާ ޫ
ތނަކަށްވީނަމަ ެ
ހިންގަމުންއަންނަ ަ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިނުވާކަން.
ދ
ހންނަށް ފަރުވާ ޭ
ނންކުރާ މީ ު
 .2މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  52ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭ ު
އ
މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގަ ި

ކންމެ ފަރުވާދޭ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޮ

މ
އތަނުގެ ފުރިހަ ަ
މަރުކަޒެއްވެސް ހިންގަންވާނީ ،އެ މަރުކަޒު ހިންގާ ފަރާތުން ސުޕްރިޓެންޑެންޓެއް ޢައްޔަންކޮށްެ ،
ވސް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި ސުޕްރިންޓެންޑެންޓެއް
ޒިންމާ އެ ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އުފުލަންޖެހޭނެ ގޮތަށްވީ ނަމަ ެ
ޢައްޔަން ކުރެވިފައި ނުވާކަން.
އދާގެ (ހ) ގައި
ނ މާ ް
ނގުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  9ވަ ަ
ނނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހި ް
ބނުންކުރާ މީހު ް
 .3މަސްތުވާތަކެތި ޭ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސެލަރުންނާއި ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގް
އެޖެންސީން ލައިސަންސް ދޫކޮށްގެން ހިންގާ އަމިއްލަ މީހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސެލަރުން،
އ ޚާއްޞަ ލައިސެންސެއް
އންޑިވިޖުއަލް ކައުންސެލިންގ" ސެޝަން ނެގުމަށްޓަކަ ި
ނނާއެކު " ި
ފަރުވާ ހޯދާ މީހު ް
އވީނަމަވެސް ،ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް ކައުންސެލަރެއްގެ
ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
އަތުގައި އެ ލައިސަންސް ނެތްކަން.
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 .4ކޮންމެ

މަރުކަޒެއްގައިވެސް

ފަރުވާދެމުންގެންދާއިރު

ނުވަތަ

އ
އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކަ ި

ޕްރޮގްރާމްތައް

ނ
ހިންގަމުންގެންދާއިރު ،ފަރުވާދޭ މީހުންނާގުޅޭ ކަންކަން މުރާޖިޢާކުރުމަށްޓަކައި ،މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
އދަންވާނެކަމަށާއި،
އ އުފަ ް
މތިން މުރާޖިޢާ ކޮމިޓީއެ ް
ގތުގެ ަ
ނ ހަދާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ޮ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ް
މިކޮމިޓީގެ

މެންޑޭޓްއެއް

ކން
އެކުލަވާލެވިފައިއޮންނަންވާނެ ަ

މަސްތުވާތަކެތި

ބޭނުންކުރާ

ހންނަށް
މީ ު

ފަރުވާދޭ

ޝން
މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭ ަ
ށ
ސެންޓަރުގައި ޗެއަރޕަރސަންއަކާއި އިތުރު  04ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ މުރާޖިޢާކޮމިޓީއެއް އޮންނަކަމަ ް
ނނަން ނެތްކަން.
ފާހަގަ ކުރެވުނު އިރު ،މުރާޖިޢާކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓެއް ލިޔުމުން ފެ ް
ގ ކުރިންވެސް އެ
ޤނޫނުއައުމު ެ
ާ
 .5ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި ހިންގާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ
ނ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްކަމާއި ،ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ފަހުން މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ
ސެންޓަރުގައި ހިންގަމުންއަން ަ
ޤާނުނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ އަލީގައި އެ ޕްރޮގްރާމްތައް މުރާޖިޢާކޮށްފައިނުވާކަން.
މސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ
ކން ަ
ނސެލިންގ ހިމެނެންޖެހޭ ަ
 .6ހުރިހާ ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމެއްގައިވެސް އިސްލާމީ ތަރުބަވީ ކައު ް
މވެސް ،ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި ހިންގާ ފަރުވާގެ
ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އިން އެނގެން އޮތްނަ ަ
އފަހުން އެއްވެސް
ނ ވުޖޫދަށް އަ ި
ދކަމަށާއި ،ޤާނޫ ު
ޕްރޮގްރާމުގައި އިސްލާމީ ތަރުބަވީ ކައުންސެލިންގ ދެވެމުން ނު ާ
ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔަކު މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދީނީ ދަރުސެއް ދީފައިނުވާކަމަށާއި ،އެހެން ނަމަވެސް
ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން ދީނީ ދަރުސްތަކުގެ ވީޑިއޯ ،ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާކަން.
 .7ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ބޭރުން އެކި ފަރާތްތަކުން ގެންނަ ތަކެތި މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ސްޓާފުން ޤަވާއިދުން ބަލައި
ފާސްކުރާކަން.

މުވައްޒަފުން ފާހަގަކުރި އިތުރު ނުކުތާތައް
އ
ނ އަލިއަޅުވާލި ކަންތައްތަ ް
ނޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފު ް
ބލިޓޭޝަން ސެ ް
މިބައްދަލުވުމުގައި ޑްރަގް ރީހެ ި
ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.
ތއް މަރުކަޒުގައި
ލތް ަ
ޓނެ ވަޞީ ަ
ތއްތައް ބަލަހައް ާ
ހންގެ ކަން ަ
 .1ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންގެންދާ މީ ު
ނެތްކަން.
އ ނުކުރެވޭކަން.
ނ މަރުކަޒަށް ދޭ ގެއްލުމާއި ،އެކި ގޮތްގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތްތަ ް
ކ ް
 .2ފަރުވާހޯދަމުންގެންދާ ފަރާތްތަ ު
ޞަފްޙާ  8ގެ 4

ނކަމާއި ،ކޮންމެ
ނޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ޖުމްލަ  05ކައުންސެލަރު ް
 .3ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެ ް
ކައުންސެލަރަކު މަހަކު  85ކްލާސް ނަގައިދޭންޖެހޭކަން.
 .4ފަންނީ ގޮތެއްގައި ފުރިހަމަކަމާއެކު ކައުންސެލަރަކަށް ޚިދުމަތްދެވެނީ ގިނަވެގެން 10

މހުންނަށްކަމަށާއި،
ީ

އކަމުގެ ސަބަބުން
ޖހޭކަމާއިެ ،
ހންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ެ
މ ކައުންސެލަރަކު  20-18މީ ު
މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމުން ކޮން ެ
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާކަން.
ރގެ ޖާގައަކީ  150މީހުންކަމުގައިވިޔަސް މަރުކަޒުގައި ލިބެންހުރި އިންސާނީ އަދި
 .5ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަ ު
މާއްދީ ވަސީލަތްތަކުން ފަރުވާދެވޭނީ  40މީހުންނަށްކަން.
މތީގައި ގޮދަޑި އަޅައިގެންކަމާއި ،އެނދުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް
 .6ފަރުވާހޯދާމީހުން ނިދަނީ ބިން ަ
ދާކަން.
 .7މަރުކަޒުގެ ކެއުން ބުއިމުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުނޫންކަމާއި ،ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަކަމާއި ،ކާއެއްޗެހީގެ ރަހަ
ނުބައިކަން.
 .8ފަރުވާގެ ޕްލޭންގައިވާ ގޮތަށް ފަރުވާހޯދާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި ތަޙްލީލު ކުރެވޭކަމާއި މިހާރު ކްލައިންޓުންގެ
ޕސް ލިބިފައިވާކަން .ނަމަވެސް މި އަދަދުތަކަކީ،
ށ  1250ކިޓާއި  1000ކަ ް
ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓް ކުރުމަ ް
ފކުރެވޭ މީހުންގެ އަދަދާ އަޅާބަލާއިރު އެކަށީގެންނުވާ އަދަދެއްކަން.
މށް ލަ ާ
ފަރުވާހޯދަން އަންނާނެކަ ަ
ނޓަރުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ފައިދާހުރި ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށް
 .9ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެ ް
ކން.
ކައުންސެލަރުންނަށް ޤަބޫލްކުރެވޭ ަ
ހ
ޝން އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރުވާގެ ޕްލޭންގައިވާ ގޮތަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުން ހިންގަން ޖެ ޭ
 .10ރީހެބިލިޓޭ ަ
ގންދާކަމާއި އެ މަރުޙަލާއެއްގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
ކްލާސްތަކާއި ކައުންސެލިން ސެޝަންތައް ކުރިއަށްދޭތޯ ބަލަމުން ެ
އެއްވެސްކަމެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާނަމަ ،އެމަރުހަލާ ފުރިހަމަކުރިކަމަށް ނުބަލާކަން.
 .11ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ މައުލޫމާތު ފަރުވާގެ ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކުރެވިފައިވާއިރު،
ވސް ލިޔެވިފައިވާ
މަރުހަލާތަކަށް ދުވަސް އިތުރުކޮށް މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތައްވެސް ބުނެދެވިފައިވާނެކަން .އެހެންނަމަ ެ
ވަކިއުޞޫލެއްގެ ދަށުން ދުވަސް އިތުރުކުރުމާއި އުނިކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ނުދާކަން.
ނ
ތކަން ހުރިގޮތު ް
ނނާ ޙިއްސާކުރަމުންގެންދާކަން .އެހެންނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ ދަ ި
ޓ ް
 .12ދުވަހުގެ ޝެޑިއުލް ކްލައިން ު
ކން.
ބައެއްފަހަރު ރޭގަނޑުގަޑީގައިވެސް ބައެއް ކްލާސްތައް ނަގަންޖެހޭ ަ
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ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު ދެފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
ބައެއް ހުށަހެޅުންތައް
ޝން އަމުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ،ވަކިވަކިން
 .1ޑްރަގް ކޯޓުން އެއްފަހަރާ ގިނަ ބައެއްގެ މައްޗަށް ރީހެބިލިޓޭ ަ
ނސެލަރުންނަށް ފަސޭހަވެގެންދިއުން.
ނަގައިދޭންޖެހޭ ކްލާސްތައް މަދުވެ ،ކްލާސްތައް ހިންގުމަށް ކައު ް
ވގެ ޕްރޮގްރާމާމެދު
ނ ފަރުވާ ހޯދަމުންގެންދާ ފަރު ާ
ޝން އަމުރެއްގެ ދަށު ް
 .2ޑްރަގް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ރީހެބިލިޓޭ ަ
ށ ހުށަހެޅަމުންގެންދިޔުން.
ނންމުންތައް ކޯޓަ ް
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ މުރާޖިޢާ ކޮމިޓީން ނިންމާ ި

ފަރުވާހޯދާ މީހުންގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރިކަންކަން
ޑްރަގް ކޯޓުން ކުރާ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުގެ ދަށުން ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންގެންދާ މީހުން ތިން ގްރޫޕްއަކަށް
ޕރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާގޮތާއި
ލކުރެވިފައިވެއެވެ .ފަރުވާ ހޯދަމުންގެންދާ މީހުންގެ ފަރުވާގެ ް
ދ ު
ހންނާ ބައް ަ
ބަހާލައިގެން އެމީ ު
ނ
ތކުގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އެފަރާތްތަކު ް
އެފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށްވެސް މިބައްދަލުވުން ަ
ތރީގައި މިވަނީއެވެ.
ފާހަގަކުރި މުހިއްމު ނުކުތާތައް ި
 .1ކެއުން ބުއިން :ކާއެއްޗެހީގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުނޫންކަމަށާއި (ރަހަނުލާކަމަށާއި ކާއެއްޗެހި އަޅައިގެން ގެންނަ ތަކެތި
މން ލިބޭ ކާނާ ރަނގަޅުނޫންކަން.
ނނަކަން) ބަލިވު ު
ރަނގަޅަށް ނުދޮވެހުރުމުގެ އިތުރުން ގިނަ އެއްޗެހި ރޯނުފިލާ ހު ް
ހންނަކަން.
 .2ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް :ބޭނުންވާ ބޭސްތައް ލިބެން ނު ު
ނ  04ވަރަކަށް
ތރުން ރޭގަނޑު ނިދުމަށް ލިބެ ީ
ނލިބުމުގެ އި ު
 .3ނިދުން :ދުވާލުގަޑީގައި އަރާމުކޮށްލަން ވަގުތު ު
ނންވާ މިންވަރަށް ނުދެވޭކަންވެސް
ގަޑިއިރުކަން .މިކަމުގެ ސަބަބުން ދުވާލުގަޑީގައި ކްލާސްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންބޭ ު
ފާހަގަކުރިއެވެ.
ރވެފައިވާކަމާއި ،ނުބައިވަސްދުވާ ފެނުން ވުޟޫކޮށް
ބނުންކުރާ ފެން .ފެން ތަޣައްޔަ ު
 .4ފެންވެރުމާއި ސާފުތާހިރުވުމަށް ޭ
ހންނަކަން.
ހކަން .ނަމަވެސް މިނަރަލް ވޯޓަރ ބޯން ލިބެން ު
ފެންވަރާ އެއްޗެހި ދޮންނަން ޖެ ޭ
 .5ކުލާސްތަކާއި

ކައުންސެލިންގ

ސެޝަންތަކުން

ޙާޞިލުވާ

މިންވަރު:

ދީނީ

ކަންތައްތަކާއި

ކރުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށާއި،
އތައް އިތުރު ު
ދ ބައެއް ކަންތަ ް
ކައުންސެލިންގ ސެޝަންތައްފަ ަ
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އިންޑިވިޖުއަލް
ދެތިން ކްލާސް

މ
އެއްކޮށްގެން ކުރިއަށްދާތީ ބުނެދޭ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ނޭނގޭކަން .މިހާރު ޙާޟިރުވާ ކްލާސްތަކުގެ ތެރެއިން އެން ެ
މަންފާކުރާ ކުލާސްތަކަކީ ލިވިންގ ވެލިއުސް އަދި ލައިފް ސްކިލްސްގެ ކްލާސްތައްކަން.
 .6ފަރުވާ ދޭމަރުކަޒުގެ އުޞޫލުތައް ބައިވެރިންނަށް އެނގޭ މިންވަރު :ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި މުއްދަތު އިތުރުވެ
އުނިވާގޮތް ނޭނގޭކަމަށާއި ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތައް ނިމުމުން ނޫނީ އެއީ ކޮން ޕްރޮގްރާމްއެއްކަން ނޭނގޭކަން.
ނދިޔަކަމުގައިވިޔަސް އޭގެ
ގތުތަކުގައި ނަގަމުންގެ ް
 .7ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރުން :ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނަގަންޖެހޭ ވަ ު
ފރާތަށް އެނގިގެންނުދާކަން.
ނަތީޖާ ގިނަފަހަރަށް ފަރުވާހޯދާ ަ
ޙުކުމްތައް

 .8ގިނަ

ތަންފީޛުކުރަންޖެހިފައިވުން.

ފަރުވާ

ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި

މަރުކަޒުގައި

ދުވަސްތައް

ކރުމަށް ޖަލަށް
ޖހިފައިހުރި ޙުކުމްތައް ތަންފީޛު ު
ނފީޛުކުރަން ެ
ރހަމަކުރުމަށްފަހު ތަ ް
ހޭދަކުރިނަމަވެސް ،ފަރުވާ ފު ި
ދާންޖެހުމަކީ

ފަރުވާއަށް

ކުރިމަތިވެފައިވާ

ހުރަހެއްކަމަށާއި،

އެކަމުގެ

ސަބަބުން

ފަރުވާހޯދާ

ގިނަބަޔަކު

މާޔޫސްވެފައިވާކަން.
ހނިހެން ކަންތައްތައް:
ނށް ފާހަގަކުރެވޭ އެ ެ
 .9ކްލައިންޓުން ަ


ވންތަކަށް ޑްރަގް ކޯޓަށް ނުގެންދާކަން.
ހާލަތު ބައްދަލު ު



ބނުންވާ މީހާއަށް
ކން( .ރަނގަޅުވާން ޭ
ކ ދޮގުހަދަން ދަސްކޮށްދިނުން ަ
ދންޖެހުމަ ީ
ކޮންފްރަންޓޭޝަން ޭ
ނުރަނގަޅު އާދަތައް ދަސްކޮށްދެނީކަމަށް ޤަބޫލްކުރެވޭކަން)



ނހުންނަ ކަން.
އެއްޗެހި ދޮންނަން މެޝިނެއް ު



ފާޚާނާ މަދުކަން.



ނންކުރާ ޝަވަރުތަކުން ބޭނުންކުރެވެނީ އެންމެ ދެ ޝަވަރުކަން.
ފެންވަރަން ބޭ ު

ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން
ކންކަން
ބލުމުން އަންނަނިވި ަ
ކޓުގެ މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް ެ
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ޑްރަގް ޯ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ދވާކަން.
ބނުންކުރާ ފެނުގައި ނުބައިވަސް ު
 -1ފެންވެރުމަށާއި ،ވުޟޫކުރުމަށް ޭ
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 -2އެނދުތަކެއް

މަރުކަޒުގެ

ގޯތިތެރެއަށް

ނެރެފައިވާކަމާއި،

އ
ެ

އެނދުތަކަކީ

ވ
ނެރެފައި ާ

މަރާމާތުކުރުމަށް

އެނދުތަކެއްކަން.
މތީގައި ގޮދަޑި އަޅައިގެންކަން.
ބން ަ
 -3ފަރުވާހޯދާ މީހުން ނިދަނީ ި
ޓފައިވާކަން.
އ ި
ފރުވާ ހޯދާމީހުންގެ ތަކެތި ބެހެ ް
ބން ަ
 -4ނިދާ ކޮޓަރިތަކުގައި ތަރުތީ ު
 -5މަރުކަޒުގައި ހުރި ފެން ޕްލާންޓް މަސައްކަތްނުކުރާކަން.
ފއިވާ (ޝަވަރު ހަރުކުރުމަށްތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ) ދެހޮޅިކަން.
 -6ފެންވެރުމަށް ހުރީ މައްޗަށް ނެގި ަ
 -7ފްލަޝްކުރެވޭ ފާޚާނާއެއް ނެތްކަމާއި ،ފާޚާނާތަކުގެ މަރާމާތެއް ކުރިއަށްދާކަން.

ހުށަހެޅުންތައް
 -1ހިންމަފުށީގައި

އވާ
ގާއިމުކުރެވިފަ ި

ޑްރަގް

ނ
ލޓޭޝަ ް
ރިހެބި ި

ސެންޓަރަށް

ޤާނޫނު

ނބަރު
ނ ް
ަ

17/2011

ރގް އެޖެންސީން
ނޝަނަލް ޑް ަ
ދށުން ޭ
ނ (ގެ  47ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގެ ަ
ނ ު
)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާ ޫ
ހުއްދަ ދޫކުރުން.
ދ
ހންނަށް ފަރުވާ ޭ
ނންކުރާ މީ ު
 -2މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  52ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭ ު
އ
ދގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގަ ި
މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ޤަވާއި ު

ރވާދޭ މަރުކަޒަށް
ތށް ފަ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ ަ

ސުޕްރިންޓެންޑެންޓެއް ޢައްޔަން ކުރުން
 -3މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
ދަށުން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސެލަރުން "އިންޑިވިޖުއަލް ކައުންސެލިންގ" ސެޝަންތައް
އސަންސް ދޫކުރުން.
ތތަކަށް ލަ ި
ނންވާ ލައިސަންސް ނެގުން ނުވަތަ އެފަރާ ް
ނެގުމަށް ބޭ ު
ނނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
 -4މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހު ް
ކރުން.
ފރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ މުރާޖިޢާކޮމިޓީގެ އެންމެހައިކަންކަން އިންތިޒާމު ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ަ
ބރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ
 -5ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި ހިންގާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާތައް ޤާނޫނު ނަން ަ
އަލީގައި އެ ޕްރޮގްރާމްތައް މުރާޖިޢާކުރުން.
 -6ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި އިސްލާމީ ތަރުބަވީ ކައުންސެލިންގ ސެޝަންތައް ހިމެނުން.
 -7މަރުކަޒު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އިންސާނީ ވަޞީލަތަކާއި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް
ކުރުން.
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