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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

 30ޑިސެމްބަރ  2007ގައި ކ.ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރއަށް ކުރި ޒިޔާރަތް
މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  30ޑިސެމްބަރު  2007ގައި ކ.ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް ވަނީ
މޮނިޓަރިންގް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފައެވެ .މި ޒިޔާރަތަކީ ކ.ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ހުރި ގޮޅިތައް ބަލައިލުމަށާއި
އެސެންޓަރުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނާއި އެތަނުގެ އާއްމު ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރި ޒިޔާރަތެކެވެ.
މިޒިޔާރަތުގައި މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ބޭފުޅުންނަކީ؛
• އަޙުމަދު ސަލީމު )ރައީސް(
• އަހުމަދު އަބްދުލްކަރީމް )މެމްބަރު(
• މަރިޔަމް އަޛްރާ އަޙުމަދު )މެމްބަރު(
ޝތު ޙަމީދު )ޑިރެކްޓަރ ފޯރ ކޮމްޕްލެއިންސް(
• ޢަލީ ނަ ާ
• އާޝިޔަތު ޝިއުނާ )ކޮމްޕްލެއިންސް އޮފިސަރ(
• އާޝިޔަތު އަދުނާނު )ކޮމްޕްލެއިންސް އޮފިސަރ)ޓ((
މި ޒިޔާރަތުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދީ ކ.ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެވުމަށް އެވަގުތު އެތާގައި
އިސްކޮށް ތިއްބެވި ފުލުހުންގެ ބޭފުޅުންނާއި އެތަނުގައި ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އަދި ތަނުގައިވާ
ޢިމާރާތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ބަލައިގެންނެވެ.
ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތައް
ތިރީގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައި އެވަނީ މިޒިޔާރަތުން ލިބުނު ބައެއް މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެވެ.

 .1ދޫނިދޫގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން
ދ ބަންދުގައި  181މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިއްބެވެ .އޭގެ
¾  30ޑިސެމްބަރ  2007ވަނަ ދުވަހު ދޫނި ޫ
ތެރޭގައި  05އަންހެނުންނާއި ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ  18އަހަރުން ދަށުގެ  06ފިރިހެން ކުދިންނާއި
ބިދޭސީން ވެސް ހިމެނެއެވެ .އަދި ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރާ ބައެއް މީހުން
ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

¾ ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބިނު މަޢުލޫމާތައް ބަލާއިރު ބަންދުގައި ތިބި ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުގައި
ތިބޭތާ  01މަސް ދުވަހަށް ވުރެން އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން
ބުނާ ގޮތުގައި އެމީހުންގެ ތަޙްޤީޤް ވަނީ މުޅިން ނިމިފައެވެ .ނަމަވެސް މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނުނިމި
ބަންދުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވޭތުކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .އަދި ހަމައެގޮތަށް
ޤ
ޙޤީ ް
ހައްޔަރުކުރެވޭ ދުވަހު ބަޔާންނަގައި ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރުގައި ބޭތިއްބުމަށްފަހު އެމީހުންގެ މައްސަލަ ތަ ް
ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުނުވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ތިބެން ޖެހޭކަމަށް ވެސް ބަންދުގައި ތިބި
މީހުން ޝަކުވާ ކުރަމުން ދިއައެވެ.
¾ މީގެ އިތުރުން ތަޙްޤީގަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން  03މަސް ދުވަހަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަސް
ވެފައިވާ މީހުންނާއި  07މަސް ދުވަސް ވެފައިވާ މީހުން ވެސް ބަންދުގައި ތިބިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
 .2ދޫނިދޫގައި ބަންދުގައި ތިބި  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން
¾ ދޫނިދޫ ބަންދުގައި ތިބީ  18އަހަރުން ދަށުގެ  06ކުދިންނެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި  16އަހަރުގެ  03ކުދިންނާއި
 17އަހަރުގެ  02ކުދިންނާއި  14އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހިމެނެއެވެ .މިކުދި ް
ޤ
ނގެ ތެރޭގައި ވެސް ތަޙްޤީ ު
ދުގުލައިގެންގޮސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ދޫނިދޫ ގޮޅީގައި ބަންދުގައި ތިބެން ޖެހިފައިވާ ކުދިންނެވެ.
¾ މިކުދިން ބައިތިއްބާފައި ހުންނަނީ  05ނަންބަރު ޖަލުގެ  02ނަންބަރު ގޮޅީގައެވެ 05 .ނަންބަރު ޖަލުގެ 01
ލތަކުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ބަންދުކުރެވިފައިވާ
ނަންބަރު ގޮޅިއާއި  03ނަންބަރު ގޮޅީގައި އެކި ކަހަލަ މައްސަ ަ
 18އަހަރުން މަތީގެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އެހެންކަމުން އެފަދަ ބައެއްގެ ތެރޭގައި
އެކުދިން ތިބެން ޖެހޭތީ އެކުދިންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެކަން ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ .އެކުދިންގެ
ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުގައި ގޮޅިން ބޭރަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެކުދިން ނުނެރޭކަމަށް ވެއެވެ.
ޓ
ބއެއް ކުދިންނަށް ބަތްކާތީ ހޮޑުލެވުމުން ލޮނު ޕެކެ ް
¾ ކެއުން ބުއިމާ ބެހޭ ގޮތުން އެކުދިންނާއި ސުވާލުކުރުމުން ަ
ހލު
ދީފައި އިތުރު ކާއެއްޗެއް ނުދީ ބައިތިއްބާކަމަށް އެކުދިން ބުންޏެވެ .އަދި ބޭސް ފަރުވާ ވެސް ލިބެނީ ާ
ދެރަވެގެން ގޮސް ހޭނެތުނީމާކަމަށް އެކުދިން ކިޔާދިނެވެ.
¾ އއ .ހިމަންދޫ  18އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ދަންޖެހެން އުޅުމާގުޅިގެން ،ޑިއުޓީންނަށް ގޮވުމުން ބައި ގަޑިއިރު
ވީއިރު ވެސް ޑިއުޓީއަކު ނާންނަކަމަށާއި އެކުއްޖާ ބޮޑުކަމުން ސަލާމަތް ކުރަން ދެންތިބި ކުދިންނަށް ވަރަށް
ލބުނެވެ .އަދި ޑިއުޓީން އައުމަށްފަހުގައި ގޮޅީގައި ތިބި ކުދިންގެ ތެރެއިން
އުނދަގޫވީކަމަށް މަޢުލޫމާތު ި
އެއްބައި ކުދިން ނެރެފައި ބިޑި އަޅުވާފައި ގޮޅިއަށް ނުވައްދާ ބޭރުގައި  03ދުވަސް ވަން ދެން ބޭތިއްބިކަމަށް
ވެސް އެކުދިން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ.
¾ ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ ކުދިންނަށް ބަލާއިރު މާރާމަރީގެ މައްސަލައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ  03ކުދިންނާއި
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ކުއްޖެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

 5 .3ނަންބަރު ޖަލުގެ ގޮޅިތައް
 05ނަންބަރު ޖަލުގައި  03ގޮޅިއެއް ވެއެވެ .މިގޮޅިތަކުގެ ތެރެއިން  01ނަންބަރު ގޮޅީގައި މީހުން

ގ
ހ ަ
ގިނަކަމަށް ފާ ަ

ދ ގޮޅީގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދާއި އަޅާބަލާއިރު ގޮޅީގެ ޖާގަ ކުޑަކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ05 .
ކުރެވެއެވެ .އަ ި
ނަންބަރު ޖަލުގެ ގޮޅިތަކުގައިވާ ފާޚާނާތައް ރަނގަޅުކަމަށް ބަންދުގައި ތިބި މީހުން ބުންޏެވެ .ނަމަވެސް ނިވާކަމެއް
ނުހުރެއެވެ.
 02 .4ނަންބަރު ޖަލު
¾  02ނަންބަރު ޖަލުގައި މުޅިއެކު  18ގޮޅި ހުރިކަމަށާއި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބީ  12ގޮޅީގައި ކަމަށް
ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .އަދި އިތުރަށް ހުރި ގޮޅިތައް ވަނީ ހަލާކުވެފައި ކަމަށްވާތީ އެގޮޅިތަކުގައި
މީހުން ނުބައި ތިއްބާކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
¾  02ނަންބަރު ޖަލުގައި ވެސް ތަޙްޤީޤް ނިމިފައި ތިބި މީހުން ތިބިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ 02 .ނަންބަރު
އ
ޖަލުގައި ހުރި ގޮޅިތަކަކީ ވަރަށް ކުޑަ ގޮޅިތަކެކެވެ .އެގޮޅިތަކުގައި ތިބެނީ  02މީހުންނެވެ .ނަމަވެސް ގޮޅިތަ ް
ޅ
ތއްބާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .އަދި ގޮ ި
ފުރުމުން ބައެއް ފަހަރު ތިން މީހުން ވެސް އެއް ގޮޅިއެއްގައި ބައި ި
ތަކުގައިވާ ފާހާނާތަކުގައި އެއްވެސް ނިވާކަމެއް ނުހުރެއެވެ.
 .5ސީ ބްލޮކް
ސީ ބްލޮކްއަކީ މީހުން ބައިތިއްބުމަށް އަލަށް ހައްދަވާފައިވާ އާއިމާރާތެވެ .މިހާރު މިއާމާރާތް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާތާ
ދުވަސް ތަކެއް ވެއްޖެއެވެ .މިތަން މިހާރު ހުރިގޮތުން މިތަނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ސިއްޙީ މައްސަލަތައް ދިމާވުމާއި،
ވ
އޭގެ އިތުރުން ނަފްސާނީގޮތުންވެސް ގެއްލުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .މިތަނާ ބެހޭގޮތުން ތިރީގައި މިދަންނަ ާ
ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި އެއިމާރާތުގައިވާ ގޮޅިތަކަކަކީ ޖާގައިގެ ގޮތުން ކުޑަ ގޮޅިތަކެކެވެ.
¾ ކްރޮސް ވެންޓިލޭޝަން ނެތުމުން ވައި ދައުރުނުކުރާތީ ގޮޅީތަކުގެ ތެރޭގައާއި ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ނުބައި
ވަސް ހުންނަކަން.
¾ އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ސެލްތަކަށް އަލިކަން ނުލިބޭކަން ،އަދި ޚާއްސަކޮށް ފާ ާ
ޚނާގެ އަދިރިކަން ބޮޑުކަން ،އަދި
ބައެއް ގޮޅިތަކުގައި އަނދިރިކަމުން ރޭގަނޑާއި ދުވާލު ތަފާތުނުކުރެވޭކަމަށް މީހުން ބުނާކަން.
¾ ފާޚާނާ/ތަޅުންގަޑު ސާފުކުރުމުން ގޮޅީން ބޭރަށް ފެންތައް ނުކުމެ ،ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ފެންހެދިފައި އޮވެ،
ނުބައިވަސް ދުވާކަން.
¾ ގޮޅިއެއްގައި ޢާއްމުގޮތެއްގައި  2މީހުން ނުވަތަ  03މީހުން ބައިތިއްބާއިރު ފާޚާނާގައި އެއްވެސްވަރެއްގެ
ދޮރެއް/ނިވާކަމެއް ނެތްކަން.

 1 .6ނަންބަރު ޖަލު
ނ
އ ހުރުމު ް
 01ނަންބަރު ޖަލުގެ ގޮޅިއެއްގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބެނީ  02މީހުން ނެވެ .އަދި ފާހާނާތައް ހަލާކުވެފަ ި
ގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވަރަށް ދަތި ވާކަމަށް އެމީހުން ބުންޏެވެ .އަދި ފާހާނާ ތައްޓަށް ފެން އަޅާއިރު ތަށީގެ
ޖސް ނިކުންނަކަމަށާއި އެކަންތައް ރަނގަޅުކޮށްދޭން އެދޭތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެކަމަށް ވެސް ބަންދުގައި
ބޭރަށް ނަ ި
ތިބި މީހުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ .އަދި ފެންވެރުމުން ފާހާނާއަށް އެޅޭފެން ގޮޅިތެރެއަށް ނިކުމެ މުޅި ގޮޅި ތެރޭގައި ފެން
ހެދިފައި ހުންނަކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .7އަންހެނުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު
¾ އަންހެނުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ގޮޅިތައް ބެލުމަށް އެސަރަޙައްދަށް ގޮސް ބެލިއިރު އެގޮޅިތައް ބަލަހައްޓަނީ
ފިރިހެން ފުލުހުންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ގޮޅިތަކުގައިވާ ފާޙާނާތަކުގައި ތޭރި ޖަހާފައި ހުރެއެވެ،
އެތޭރިތަކުގެ ތެރެއިން ފާހާނާގެ އެތެރެ ފެނެއެވެ .އަންހެނުންގެ ގޮޅިތައް ބެލުމަށް އަންހެން ފުލުހުން
ނުތިބޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
¾ އެސަރަޙައްދުގައިވާ ގޮޅިތަކުގައި ފިރިހެނުން ވެސް ބައިތިއްބާފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު

ލިބުނު ގޮތުގައި އަންހެނުންނަށް ވަކި ޖަލެއް ދޫނިދޫގައި ނުހުރެއެވެ .ބަންދުކޮށްފައި ތިބި އަންހެނުންގެ
ތެރޭގައި

މާބަނޑު

އަންހެނަކު

ވެސް

ވެއެވެ.

އޭނާއަކީ

ހުކުމް

ތަންފީޒް

ކުރަމުންދާ

މީހެކެވެ.

އެސަރަހައްދުގައިވާ ގޮޅިތަކުގައި ވެސް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަނީ ގޮޅިއެއްގައި ދެމީހުންނެވެ.
 .8ކެއުން
ފއި ހުންނަނީ  03އިރަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .އެއީ ހެނދުނާއި މެންދުރާއި
ދޫނިދޫގައި ކެއުން ހަމަ ޖެހި ަ
ރޭގަނޑެވެ .ކުރިން ހަވީރު ސައި ލިބުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް މިހާރު ހަވީރު ސައި ނުލިބޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .9ބޯފެން
ބޯފެނަކަށް ޑިސެލިނޭޓް ކޮށްފައި ހުންނަ ފެންދޭތީ ބައެއް މީހުންގެ ސިއްޙަތައް އެފެން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް
ވ
ގޮޅިތަކުގައިވާ މީހުން ބެނެއެވެ .އަދި އެފެން ނުބުއިމަށާއި މިނެރަލް ވޯޓަރ ބުމަށް ޑޮކްޓާރުން އިރުޝާދު ދެއްވާފައި ާ
އިރުވެސް މިނެރަލް ވޮޓަރ ނުލިބޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.
 .10ސިއްޙީ ފަރުވާ
ދޫނިދޫގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ސިއްޙީ ފަރުވާ ނުލިބޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .ދޫނިދޫގައި ހުންނަ ސިއްޙީ ފަރުވާދޭ
މަރުކަޒުގައި ހުންނަނީ  02ޑޮކްޓަރުން ކަމަށާއި ،އެތަނުން އެއް ޑޮކްޓަރ މިހާރު ޗުއްޓީގައި ހުރުމުން ދޫނިދޫގައި
ށ
ސިއްޙީ ފަރުވާދޭން މިވަގުތު ހުންނެވީ އެންމެ ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .އެޑޮކްޓަރު ވެސް ދޫނިދޫއަ ް
ޒިޔާރައް ކުރަނީ ދެވުހުން އެއްދުވަހު ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .އެމަރުކަޒުން އާންމު ގޮތެއްގައި ދެނީ ޕެނަޑޯލް ފަދަ
އަދައިގެ ބޭހެއްކަމުން އެމަރުކަޒުން ފުރިހަމަ ސިއްޙީ ފަރުވާ ނުލިބޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .އަދި ޑޮކްޓަރުން

މތު ލިބުނެވެ .އެމަރުކަޒަކީ ވެސް ޖާގައިގެ ގޮތުން ދަތި
ލއް ލަސްވާކަމަށް ވެސް މަޢުލޫ ާ
މަދުކަމުން ސިއްޙީ ފަރުވާ ލިބޭ ެ
ސިއްޙީ ފަރުވާދޭން އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ތަނެއް ނޫންކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .ޑޮކްޓަރުންގެ އިތުރަށް
ގ
ފ ެ
ނަރުހުންނާއި މެޑިކަލް އޮފިސަރުން އެމަރުކަޒުގައި ތިބެއެވެ .ނަމަވެސް އެބޭފުޅުން ފަރުވާ ދެނީ ޑޮކްޓަރުގެ ލަ ާ
މަތިންނެވެ .އެކަށިގެންވާ ވަރަށް ނަރުހުން ވެސް އެމަރުކަޒުގައި ނުތިބެއެވެ.
 .11ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކުރެވުނު
ބައެއެއް ކަންތައްތައް
ގ
¾ ތަޙުޤީޤް ގައި ގިނަ ދުވަސް ވަމުން ދާކަމާއި އެމީހުންގެ މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނުނިމި ލަސްވާކަމު ެ
ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނައިން ހުށަހެޅުނެވެ.
މންދޫ މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރާކަމަށް ބަންދުގައިވާ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބުންޏެވެ .ދޫނިދޫގައި
¾ އއ .ހި ަ
ބަންދުކޮށްފައިވާ

ބިދޭސީންގެ

ފަރާތުން

ލިބުނު

މަޢުލޫމާތުގައި

އެމީހުން

ބަންދުގައިވާކަން

އާއިލާއަށް

އަންގައިދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ފުލުހުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބަޔާން ނުދީފިނަމަ ތަޙްޤީޤްގެ
މުއްދަތު އިތުރު ކުރާކަމަށް ވެސް އެމީހުން ބުނެއެވެ.
¾ ތަޙްޤީޤް ނިމުމުން ވެސް މުއްދަތު އިތުރު ކުރާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ގެންގޮސް
ފުލުހުންގެ އަތުގައި އެމީހުންނާއި ޙިލާފް ހެކކިތައް ހުރިކަމަށާއި މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާޟީ ގާތުގައި
އެދޭކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެހެކިތައް ޤާޟީއަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ނުދެއްކޭކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
ވ
އަދި އެފަދަ ހެކިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ ،އެދަފަ ހެކިތައް ދެއްކުމަށް ޤާޟީން ނޭދޭކަމަށް ވެސް އެމީހުން ޝަކު ާ
ކުރެއެވެ.
¾ ގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ބޭރަށް ނުނެރެ ގިނަ ދުވަސް ތައް ވަންދެން ކުޑަ ގޮޅިއެއްގައި ބައިތިއްބާފައި
ތިބޭކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .އަދި އެފަދަ މީހުންގެ ބޯ ގޯސްވެ ނަފްސާނީ

ގޮތުން އެމީހުންނަށް

ގެއްލުން ލިބެމުންދާކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
¾ މަދިރި ގިނަކަމުން ދޫނިދޫގައި ޑެންގޫ ބަލި އުޅޭކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .ޑެންގޫ ހުން ޖެހިފައި
ސތަކެއްވަންދެން އެއްގޮޅިއެއްގައި ތިބެން ޖެހުނުކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު
ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކި ގިނަ ދުވަ ް
ލިބުނެވެ.
¾ މީދަލުގެ އުދަގޫ ވަރަށް ބޮޑުކަމުގައި ގޮޅިތަކުގައި ތިބޭ މީހުން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ .އަދި ނިދާ ވަގުތު މީދާ
ގައިމަތިން ދުވެ ،ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ކާތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދޭކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
¾ ގޮޅިތަކުގައިވާ ފާހާނާތައް ހަލާކުވެފައިވާތީ ގޮޅިތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ،ގޮޅިތެރެ ނުތާހިރު ވެފައިވާކަމަށް ވެސް
މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.

¾ މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތައި ބައްދަލު ކުރަން ބޭނުންވެ ބައްދަލުނުކުރެވިފައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުންނަން
ޖެހޭކަމަށް މާއުލޫމާތު ލިބުނެވެ .އަދި ފުލުހުންގެ އިސް ވެރިއަކާއި ބައްދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން އެކަން ވެސް
ނުވާކަމަށް ބައެއް މީހުން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ.
.12

ދޫނިދޫގައިވާ ޕޮލިހުންގެ އިމާރާތް

ދޫނިދޫގައިވާ ޕޮލިހުންގެ އިމާރާތަކީ  04ބުރިއަށް ނަގާފައިވާ އިމާރާތެކެވެ .އެއިމާރާތުގައި ފުހުންގެ އޮފީހާއި ދޫނިދޫގައި
ނމަށް ހޮސްޕިޓަލެއް ހުރެއެވެ.
އުޅޭ ފުލުހުން ނިދުމަށާއި ފާހާނާ ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އެޕާޓްމަންޓްތަކާއި ސިއްޙީ ފަރުވާ ދި ު
މުޅި އިމާރާތްވަނީ ހަދާ ނިމިފައެވެ .ނަމަވެސް ސިއްޙީ ފަރުވާ ދޭން ހަދާފައިވާ ތަނުގައި ޙިދުމަތް ދެވެން ފެށީފައެއް
ނުވެއެވެ .އެއީ އެތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނެތުމުން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
¾ ދޫނިދޫގައިވާ ގިނަ ގޮޅިތަކަކީ މީހުން ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ގޮޅިތަކެއް ނޫންކަން
¾ އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ގޮޅިތަކަށް އަލިކަން ނުލިބޭކަން ،އަދި ޚާއްސަކޮށް ފާޚާނާގެ އަދިރިކަން ބޮޑުކަން ،އަދި
ރޭގަނޑާއި ދުވާލުގެ ތަފާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ބައެއް ގޮޅިތައް އަނދިރިކަން
¾ ގޮޅިތައް ޖާގައިގެ ގޮތުން ކުޑަކަމާއި އެކަށީގެން ނުވާ ވަރަށް ގޮޅިތަކުގައި މީހުން ބައިތިއްބާފައި ތިބިކަން
¾ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ސިއްޙި ފަރުވާ ނުލިބޭކަން
¾ ބާގޮ ި
ޅތަކުގެ ބައެއް ފާހާނާތައް ހަލާކުވެފައި އެތަންތަން ނުހެދި ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާކަން
¾ ބައެއް ފާހާނާތައް ހަލާކުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ގޮޅިތެރޭގައި ފެން ހެދިފައި ހުންނަކަން އަދި ގޮޅިތަކުގައި
ތިބޭ މީހުންނަށް ސިއްޙީ މައްސަލަތައް ދިމާވުމާއި ،އޭގެ އިތުރުން ނަފްސާނީގޮތުންވެސް ގެއްލުން
ލިބެމުންދާކަން
¾ އެކަށީގެންވާ ގޮތައް ވެންޓިލޭޝަން ނެތުމުން ގޮޅިތެރޭގައި ހޫނުގަދަވެ ޙާސްވާގޮތްވާކަން
¾ ދޫނިދޫގައި މަދިރި ފަދަތަކެތި ގިނަކަން ،އަދި ގޮޅިތައް ހަދާފައި ހުންނަ ގޮތުން މީދާ ،ބިޗޫ ފަދަ ތަކެއްޗަށް
ގޮޅި ތެރެއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެވޭކަން
¾ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ދޫނިދޫ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ބޭސް ފަރުވާ ނުލިބޭކަން
¾ ބައެއް މީހުން ތަހުޤީޤު ނުނިމި އެކަށީގެންނުވާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭކަން
¾ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ބަންދުގައި ހޭދަވެފައިވާއިރު އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ސުވާލުކޮށްފައިނުވާ މީހުން ތިބިކަން

¾ ބަންދުގައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑްރަގް އެޑިކްޓުން ހިމެނޭއިރު ،އެމީހުންނަށް އެކަށީގެން
ކއްލިއަކަށް
ފަރުވާއެއް ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައިނެތުން ،ޚާއްސަކޮށް މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރަމުންދާ މީހަކު ު
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމުން ބަލިވާ ވަގުތު އެކަށީގެންވާ ސިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން
ބޭނުންކަމެއްކަމަށްވާތީ ،އެފަދަ ފަރުވާ ލިބިދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން މުޙިއްމުކަން.
¾ ދޫނިދޫގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާއި މެޑިކަލް އޮފިސަރުން ފުދޭވަރާގާތަށް
ވެސް ނެތްކަން
¾ ގޮޅިތަކުގައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ،ބައެއް މީހުންނަށް ނިދުމަށް އެނދު ހުންނައިރު ބައެއް މީހުން ނިދަން
ޑއްގެ މަތީގައިކަން
ޖެހެނީ ކުނަލެއް ނުވަތަ ރަޖާގަނ ެ

ހުށަހެޅުންތައް
-1

ހައްޔަރު ކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކު ނިދުމަށް ގޮދަޑިއަކާއި ،ބާލީހެއް ދިނުން.

-2

ތަޙުޤީޤް މަރުހަލާއިގާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމަކަށް ނުވާތީ،
ލ ވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމުން.
ތަހުޤީޤް މަރުހަ ާ

-3

ތަޙުޤީޤް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތު ކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި
ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާނަމަ އެމީހަކު ދޫކޮށްލުން

-4

ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތު ކުރެވިދާފަދަ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާނަމަ،
އެމައްސަލައެއް ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށް ނިންމުމަށްޓަކައި ވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ
ތެރޭގައި އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން.

-5

ތ
ހައްޔަރު ކުރެވޭ ބައެއް މީހުން ރޭގަނޑު ދަންވަރު ތަޙުޤީޤަށް ނެރެމުންދާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާ ު
ލިބިފައިވެއެވެ .ވީމާ ،ހައްޔަރު ކުރެވޭ އެވެސް މީހަކު ރޭގަނޑުގެ ދަންގަޑީގައި ތަޙުޤީޤަށް ނުނެރުން

-6

ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ދެވޭ ބޭސް ފަރުވާ މިހާރަށް ވުރެން ބޮޑަށް ރަނގަޅުކުރުން

-7

އ
އެގޮތުން  24ގަޑިއިރު ބޭސް ފަރުވާދެ ޙިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތަށް ،ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދާ ި
ގޝަންސް ) ޔޫރިން
އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ބޭތިއްބުން .އަދި އަދައިގެ އިންވެސްޓި ޭ
ޓެސްޓް ،ބްލަޑް ޓެސްޓް ،އެކް.ރޭ ފަދަ ޓެސްޓުތައް( ހެދޭނެފަދަ ލެބޯޓްރީއެއް ހުރުން

-8

ހ ަ
އުމުރުން  18އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށް ކޮންމެހެން ބައިތިއްބަން ޖެހޭފަދަ ާ
ލތެއްގައި18 ،
އަހަރުން މަތީގެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮސްފައި ތިބޭ ޖަލުތަކުގައި ނުވަތަ ގޮޅިތަކުގައި ނުވަތަ އެމީހުންނާއި
އެއްކޮށް ބޭތިއްބިމުގެ ބަދަލުގައި ،އެކުދިން ވަކި ތަނެއްގައި ބޭތިއްބުން.

-9

އެކަށީގެންވާގޮތަށް ސެލްތަކަށް އަލިކަން ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން އަދި ވެންޓްލޭޝަން މިހާތަނަށް ވުރެ
ރަނގަޅުކުރުން.

 -10ފާޚާނާ/ތަޅުންގަޑު ސާފުކުރުމުން ގޮޅިން ބޭރަށް ފެން ނުދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުން.
 -11ގޮޅީގައި ހުންނަ ފާޚާނާތައް ނިވާކުރެވޭ ފަދަ ގޮތެއްގައި ބެހެއްޓުން.
މހާއަށް ނިދާލާނެ ޖާގަ
 1 -12ނަންބަރު ޖަލުގެ ގޮޅިތަކުގައި ދެމީހުން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭއިރު ،ދެވަނަ ީ
ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ،އެހެން ކަމުން އެގޮޅިތަކުގައި އެކަކަށް
ވުރެން ގިނައިން މީހުން ނުބޭތިއްބުން.
 -13ގޮޅިތަކުގެ ސައިޒަށް އެކަށިގެންވާ ވަރަށް މީހުން ބޭތިއްބުން.
ބއިތިއްބާފައި ތިބޭ ގޮޅިތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް އަންހެން
 -14ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ އަންހެނުންނާއި އެމީހުން ަ
ފުލުހުން ބޭތިއްބުން.
ނހެނުން ބައިތިއްބާ ސަރަޙައްދުގައި ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ ފިރިހެނުން
 -15ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ އަ ް
ނުބޭތިއްބުން.
 -16ގޮޅިތަކުގެ ފާހާނާތައް މަރާމާތު ކުރުން.
ތޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކު މަދުވެގެން ގަޑިއެއްގެ އިރަށް ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރުން.
ަ -17
 -18މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން) އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަދިރި ބޭސް ޖެހުން(.
 -19މީދާ މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން އަދި މީދަލަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ގޮޅިތަށް ރަނގަޅު ކުރުން.
 -20ފަސޭހައިން ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލި ޖެހިފައި ތިބޭ މީހުންނަށް އަވަސް ފަރުވާ ދިނުން .އަދި އެފަދަ ބަލި
ލތަކުން
ޖެހިފައި ތިބޭ މީހުންނާއި ބަލި ނުޖެހި ތިބޭ މީހުން ވަކިކޮށް ،ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުން އެފަދަ ބަ ި
ރައްކާތެރިވެވޭނެ ފަދަ ގޮތް ހެއްދެވުން.
ޤ
 -21ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ މާބަނޑު އަންހެނުން ޤަވާއިދުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ،އެމީހުންގެ ތަހުޤީ ް
ވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމުން.

