ޯރޓް
ރތާބެހޭ ރިޕރ
މާލޭޖަލަށް ކުރި ޒިޔާ ަ
 03މެއި 20009

ބއިތައް:
އކުލެވިގެންވާ ަ
ޕޯރޓްގައި ެ
ރ ޯ
ި
 .1ތަޢާރަފް
 .2މަޤުޞަދު
ރން ާ
 .3ޖަލުގެ ވެ ި
ތ
ތން ލިބުނު މަޢުލޫމާ ު
ނގެ ފަރާ ު
އޒަފު ް
ނއި މުވަ ް
ބނު މަޢުލޫމާތު
ނގެ ފަރާތުން ލި ު
 .4ޤައިދީ ް
އތައް
 .5ފާހަގަކ ެ
ުރވުނު ކަންތަ ް
ރ
 .6ހުށަހެޅުންތައް
ނމު ް
ނ
 .7ނި ް
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ޔރަތުގެ ރިޕޯޓް
ރ ޒި ާ
ައި މާލޭ ޖަލަށް ކު ި
 03މެއި  2009ގއ

 – 01ތަޢާރަފް
0

ދ
ޓކޯލް ޓު ަ
ނލް ޕްރޮ ޮ
އން ސޮއިކޮށްފައިވާ ދި އޮޕްޝަ ަ
 14ސެޕްޓެމްބަރ 20005ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ި
ޗރ )އޮޕްކެޓް( މުޢާހަދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ދައުލަތަކުންވެސް އެ ދައުލަތެއްގެ ބާރު ހިނގާ
ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަ
ްސނީ ނުވަތަ ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް "ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް"
ަނޔާވެރި ،ލާއިނސާ
ނ
ސަރަޙައްދުގައި އ ި
ޕ.އެމްގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ މި ކޮމިޝަނުން ކަމުގައި2007 ،
އން.ޕީ.އެމް(އެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ .މި ގޮތުން އެންީ .
) ެ
އސެވުމާ ގުޅިގެން 28 ،އޭޕްރީލް 2008މ .ދުވަހު ް
ނ ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަނީ
ރކާރުން ހަމަޖެ ް
ިސެމްބަރުގައި ސަ ު
ޑސ
ވ.
އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެ ެ

ނ ް
ނ އެޖަލަށް ވަނީ
ޢއްމު ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މިކޮމިޝަ ު
 03މެއި 2009ވީ ދުވަހު މާލޭ ޖަލުގެ ާ
ޑ
ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފައެވެ .މިތަނަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ދަށުން ހިނގާ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެން ް
ލކެވެ .މި ޒިޔާރަތުގައި ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވަނީ
ބލުމުގެ ދަށުން ހިިނގަމުންދާ ޖަ ެ
ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަަރވިސަސްގެ ެ
ކރާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުންނާއި
ތންނާއި ތަނުގައި މަސައްކަތް ު
އެތަނުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އިސްކޮށްތިއްބެވި ވެރިންގެ ފަރާ ު
ހންގެފަރާތުންނާއި އަދި ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކާ ި
ަޞީލަތްތައް
އ އެހެނިހެން ވޞ
އެތަނުގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބި މީ ު
ަރަކާއި އަދި އެން.ޕީ.އެމްގެ  4މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.
ޝަނުގެ  1މެމްބރ
ކމިޝ
ބަލައިގެންނެވެ .މިޒިޔާރަތުގައި ޮ
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ޔރަތުގެ ރިޕޯޓް
ރ ޒި ާ
ައި މާލޭ ޖަލަށް ކު ި
 03މެއި  2009ގއ

 – 02މަޤުޞަދު
0
އމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު )ނަމްބަަރ (6/2006ގެ  21ވަނަ
މާލޭ ޖަލަށް ކުރި މިޒިޔާރަތަކީ ހި ު
މާއްދާގެ)ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 08 ،،ޖުލައި  20088ދުވަހު މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މިޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން
ގ
ރކަށްތޯ ބެލުމާއި އަދި މީ ެ
ރޓްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވަނީ ކިހާ މިންވަ ަ
ެރެފައިވާ ރިޕޯރ
ނރ
އިތުރުން ޖަލުގެ ޙާލަތު މިހާރު ހުރި ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތެކެވެ.

 –03މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
0
ވ
ރ ި
ރކާތްތެ ި
ޅންފިލުވުމަށް އެތަނުގައި އެވަގުތު އިސްކޮށް ޙަ ަ
ރތުގައި މާލޭ ޖަލުގެ ޙާލަތު އޮ ު
މި ޒިޔާ ަ
ނ އޮފިސަރު ް
ފަރާތްތަކާއި ތަނުގެ ޑިއުޓީއަދާކުރާ މުވައްޒަފުން )ޕްރިޒަ ް
ގ އިތުރުން
ކދައްކައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމު ެ
ނ(ނާއި ވާހަ ަ
ކރެވު ު
ކކީ:
ނ ކަންތައްތަ ަ
ނކަމުން ފާހަގަ ު
ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިފައިވެއެވެ .މިކަ ް

3.1

އކަތް ކުރަނީ  3ޝިފްޓެއްގައި  633މުވައްޒަފުންކަން.
މުޅިއެކު މިޖަލުގައި މަސަ ް
ެސް މިޖަލުގައި މިހާރު  171ޤައިދީން ތިބިކަމާއި މީގެ
ނަމަވސ

3.2

މިޖަލަކީ  1000މީހުންގެ ޖާގައިގެ ޖަލެއްކަމާއި

3.3

ަމށާއި ނަމަވެސް އޮފިސަރުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލު
ކޮންމެ  2ގައިދީ އަކަށް އޮފިސަރެއް ހުންނަން ޖެހޭކމ

ިނޑިޔާ މީހެއް ހުރިކަން.
ސ މީހުންނާ އން
ތެރޭގައި  8ބިދޭސީން ތިބިކަން .އަދި ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި  7ޕިލިޕިން ް

ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ދަތިވާކަން.
3.4

އިވާ  3މީހުން މިހާރުވެސް ޖަލުގައި ތިބިކަން.
އަރުވާލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައ

3.5

ާއ ،ކާންޖެހެނީ އަމިއްލައަށް
އި ތިބޭގަޑިތަކުގައި ކާންލިބޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނުހުންނަކަމަށއި
ސްޓާފުން ޖަލުގެ ޑިއުޓީގައ

އެކިތަންތަނުން އޯޑަރ ކޮށްގެން ޖަލަށް ކާތަކެތި ގެނެސްގެން ކަމުން ކޮންމެ މަހަކު ކެއުމައްދޭ  1500/-ރުފިޔާއިން
ނުފުދޭކަން.

3.6

ޕާރޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފައި  18ވަރަކަށް ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން
މާލޭގައި  03ކޮޓަރި އެ ާ

3.7

ތައްޔާރީ ޙާލަތެއްގައި 24ގަޑިއިރު ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ތިބެންޖެހޭކަން.

ހަމަޖައްސާފައި ވާކަން.
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ޔރަތުގެ ރިޕޯޓް
ރ ޒި ާ
ައި މާލޭ ޖަލަށް ކު ި
 03މެއި  2009ގއ

3.8

ޮޅ ހުންނަ ކަމަށާއި މިގޮޅިތަކަށް ސްޓާފުން ބަހާލީމާ ކޮންމެ ފަންގިފިލާއެއް
ްގިފިލާގެ  30ގޅި
މުޅިއެކު ޖަލުގައި  4ފަނގ
ބަލަހައްޓަން ތިބޭ ސްޓާފުންގެ ޢަދަދު މަދުްކަން.

3.9

ކޮންމެ ޤައިދީއަކުވެސް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ގޮޅިންބޭރަށް ނެރޭކަމަށާއި،
ތކަން.
ނ އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ނެ ް
ސަބަބުން ޤައިދީން ގޮޅިން ބޭރަށްނެރެ ބައިތިއްބާ ެ

3.1
10

ނމަވެސް ޖަލުގައި ޖާގަ ނެތުމުގެ
ަ

ދއްކުމަށާއި އެހނ
ދފައިވާ ޖަލުތަކުން ޑޮކްޓަރަށް ެ
މާލެއިން ބޭރުގައި ހަ ާ
ެނިހެން ބޭނުންތަކުގައި މާލެ ގެނެވޭމީހުން

މިޖަލުގައި ބައިތިއްބަންޖެހުމާއި ،ޖަލުގެ ޖާގައަށްވުރެ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލުގެ ޖާގަބޮޑުކުރަން ޖެހޭކަން.

ކރި ނަމަވެސް އިތުރު އެލަވަންސެއް ނުވަތަ މުސާރައިގެ
 3.1ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ޒިންމާ އިތުރުކޮށް ރޭންކް އިތުރު ު
11
ކުރި ެ
އރުން ނުދޭކަން.
ރގޮތުން ޖަލެއްގެ ގޮތުގައި ތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ހިންގުމަށް ފަސޭހަކަން.
ވފައި ހު ި
 3.1ޖަލު ފަރުމާކުރެ ި
12
ތރޭގެ ޤަވާޢިދެއް )ލޯކަލް އޯޑަރ( ހެދިފައިވާކަމާއި ޤައިދީންގެ ޢަމަލުތަކަށްބަލާ ޤައިދީންނަށް
 3.1ޤައިދީން ގެންގުޅުމަށް އެ ެ
13
ދކަން.
ލިބިދޭ އިނާޔަތްތައް މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓެމުން ާ
އި މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ،ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
އވާ ޖަލު ޤަވާޢިދެއް އޮތް ނަމަވެސް ޖަލުގައ
ެދފަ ި
 3.1ކުރިން ހދި
14
ދަތިވާކަން .
ރން ތިބޭނެތަނެއް ޖަލުގައި ހަދާފައި
ނ މީހުން ،ބައްދަލުކު ަ
 3.1ޤައިދީންނއ
15
ާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ޢާއިލާގެ ފަރާތުން އަން ަ
ނެތްކަން.
މންދާކަމާއި ބޮޑެތި ބަލިތަކާ ގުޅިގެން
އކަ ު
ނޑައެޅިފައިވާ ތަރުތީބުން ޤައިދީން ޑޮކްޓަރަށް ދަ ް
ކވެސް ކަނ
ވހަ ު
 3.1ކޮންމެ ދު ަ
16
ށ
ކ ް
ކ އެވްރެޖްކޮށް  6ނުވަތަ  7ވަރަ ަ
މ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެވޭކަން .މިގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަ ު
އައި.ޖީ.އެ ް
ކން.
ވ ަ
ޤައިދީން ޑޮކްޓަރަށް ގެންދެ ޭ
ލ
ަޒީފާ ދިނުމުގައި ޖަލުގެ އެތެރޭގެ ލޯކަ ް
 3.1ޖަލުގެ އެތެރޭގެ ވަޒީފާތައް ޙަވާލުކުރަނީ ޤައިދީންނަށް ކަމާއި  ،ވޒ
17
ރ ޤައިދީންނަށް އިސްކަން ދޭކަން .މިގޮތުން ޖަލުގައި މިވަގުތު
ތ ކިޔަމަންތެ ި
އޯޑަރުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހި ާ
)އެލަވަންސް(ވަޒީފާތަކުގައި  16ޤައިދީން މުސާރައާއި އެކު އުޅެމުންދާކަން .އަދި ވަޒީފާގައި އުޅޭ ކޮންމެ

ނ.
ޤައިދީއަކަށް ދުވާލަކު  30ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދޭކަ ް

ރ ޖަލުގެ ވަށައިގެންވާ ޞަރަޙައްދު ނުހިމެނޭގޮތަށާއި
ތތައް ހިންގާއި ު
 3.1ޖަލު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި އެކިއެކި ޙަރަކާ ް
18
ކތެއް ހިންގުމަކުން ޖަލަށް ދައްޗެއްނުވާނެކަން.
ޖަލަށް ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވޭގޮތަށް އެފަދަ ޙަރަ ާ
ނދާކަން.
ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ކުރިން ރިސްކް އެލަވަންސް ލިބުނު ނަމަވެސް މިހާރު އެލަވަންސް ލިބެމުން ު

ނ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ުނ މަޢުލޫމާތު ް
 –04ޤައިދީންގެ ފަރާތުން ލިބނު
0
 9ޞަފްޙާ އިން  4ވަނަ ޞަފްޙާ

ޔރަތުގެ ރިޕޯޓް
ރ ޒި ާ
ައި މާލޭ ޖަލަށް ކު ި
 03މެއި  2009ގއ

ގ އިތުރުން ޤައިދީން
ޖލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ބައެއް ޤައިދީންނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމު ެ
މި ޒިޔާރަތުގައި ަ
ާމދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނެވެ .އަދި ޤައިދީންނަށް
މ
އި ތަންތަނުގެ ޙާލަތާއި ޤައިދީންނ ެ
ބައިތިއްބާފައި ތިބި ގޮޅިތަކާއ
ކންތައްތަކަކީ:
ހރުކަން ބެލިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ަ
ގ ސާފުތާ ި
ލިބިދޭ އިނާޔަތްތަކާއި ތަނު ެ

4.1

ޤައިދީން ބޭނުންކުރަމުން ާ
ތން ،ފާޚާނާ ކުރަމުންދާއިރު ގޮޅީގައިތިބޭ އެހެންމީހުންނަށް
ޚނާ ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮ ު
ދ ފަ ާ
ނުމަށް މަގުފަހިވާކަން.
ފާޚާނާކުރާމީހާގެ އައުރަ ފެނ

4.2

ލތައް ހުންނަންވީ ގޮތް ބުނެދީފައިވާ ލިޔުމެއް ފެންނާނެގޮތަށް ބަހައްޓާފައި ނެތުމުން ޤައިދީން
ޖަލުގައި ޤައިދީންގެ ޢަމަ ު
ޖަލުގައި އުޅެންވީގޮތް ނޭގުމާއި ޖަލުގައި އުޅޭއިރު ހިފަހައްޓަންވީ

ނ.
އޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ނޭނގޭކަ ް
ު

4.3

ީންގެ ވަޒީފާތަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޖޫރަ ކުޑަކަން.
ދނ
ޖަލުގެ އެތެރޭގެ ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ ޤައި ީ

4.4

އ
ައި ހުރުމުން ހޫނު ގަދަވެ ހަމުގެ ބަލިތަ ް
ންކާ ބަހައްޓާފއ
ޖަލުގެ ބައެއް ގޮޅިތަކުގައި  4މީހުން ތިބޭ އިރު  1ފަނ
އިތުރުވަމުން އަންނަކަން.

4.5

ާނ ތަނެއް ނެތްކަމާއި ،ޤައިދީންގެ އަންނައުނާއި ނިދާ ގޮދަޑިތަކާއި ބާލީސް
ނ
ޤައިދީންގެ އަންނައުނު ދޮވެ ހިއްކަން އަޅ ެ
އަވީ ލުމު ެ
ގ ފުރުޞަތުކުޑަކަން.

4.6

ޤައިދީންނަށް ޢާންމު މަޢުލޫމާތު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކަމާއި އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތްކަން.

ވނު ކަންތައްތައް
 –05ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެ ު
0
 9ޞަފްޙާ އިން  5ވަނަ ޞަފްޙާ
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5.1

ކރާ މީހުން އިތުރުވުމާއި ކުށަށް އަރައިގަންނަން ޖެހިލުންނުވާ މީހުން އިތުރުވެ
މުޖުތަމަޢުގައި ކުށް ު

ވ
ޖަލަށްލެ ޭ

ން އަންނަކަން.
މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުނ
5.2

ޖަލަކީ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން މުޖުތަމަޢުން އެކަހެ ި
އ
ރކުރެވޭ މީހުން ބައިތިއްބާ ތަނަކަށްވުމުން  ،ޖަލުގަ ި
ކން.
ވނޭހެން އިތުރު ގޭޓެއް ބެއްޓުމަކީ ޖަލުގެ ސަލާމަތައްޓަކައި ބޭނުންތެރި ކަމެއް ަ
ވކި ާ
މީހުން ގެންގުޅޭ ސަރަޙައްދު ަ

5.3

އ
ަސައްކަތެ ް
ޖަލުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޤައިދީން ތިބިއިރު ޖަލަށް ނުވަތަ ޤައިދީންނަށް އެއްވެސް ފައިދާހުރި މސ
ކުރެވެމުން ނުދާކަން.

5.4

ޖަލުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ގިނައިން ގައިދީން ގެންގުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނާއި ،ޖަލުގެ އެތެރޭގައި ހުސްޖާގަ
ކން.
ކތެއް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ަ
މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ،ޤައިދީންނާއި ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ޙަރަ ާ

5.5

ނ.
މރާތެއް ނެތްކަ ް
ޖަލުގައި ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ޢި ާ

5.6

 02މީހުންގެ ޖާގައިގެ ގޮޅިތަކުގައި މީހާރު ތިބީ ީ 3
ާއި 4 ،މީހުންގެ ޖާގައިގެ
މހުންނާއި 4 ،މީހުން ކަމަށއ

ގޮޅިތަކުގައި މިހާރު ތިބީ  10މީހުންނާއި 11 ،މީހުންކަމަށާއި 10 ،މީހުންގެ ގޮޅީގައި މިހާރު  277މީހުން

ބައިތިއްބާފައި ތިބިކަން.
5.7

ނ
ރވޭ ެ
ޖަލުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާގެ ބޭނުން ރަަނގަޅަށް ހިފެމުން ނުދާކަމާއި ،އަދި ޖަލަށް ވަންނަ މީހުން ޗެކްކު ެ
އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތްކަން.

5.8

ރ ޤައިދީންގެ ޢަދަދު ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލުގެ ޤަވާޢިދާއި އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ޖަލުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވު ެ
މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޖަލު ނުހިންގޭކަން.

5.9

ކރެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް އާދައިގެ ކުށްކޮށްގެން ޖަލަށްލެވޭ
ޖަލުގައި ކުށުގެ ބާވަތުން ޤައިދީން ކެޓަގަރައިޒު ު
ރއުޅެން ޖެހުމުން އިތުރުކުށްތަކަ ް
މީހުންވެސް ބޮޑެތިކުށްތައް ކު ާ
ަނ.
ށ އަރައިގަތުމަށް މަގުފަހިވާކން
ދ ި
މހުންނާއިއެކު ި
ރ ީ

މކުރެވިފައިވާ މީހުންކަން.
ސތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ޙުކު ް
 5.110ޖަލުގައި ގިނައިން ތިބީ މަސް

ސ(ގެ ހިންގުން ވަރަށްބޮޑަށް
 5.111ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސާވިސަސް )ޑީ.ޕީ.އާރު.އެ ް
ކން.
ނކުރަން ޖެހިފައިވާ ަ
ހަރުދަ ާ
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 5.112ޖަލުގައި ޤައިދީން އަދާކުރާ ވަޒީފާތަކުން ލިބޭ ޢާމްދަނީ

ޢމްދަނީ ދަރިންނަށް ނުވަތަ
ކރުމާއި އެފަރާތްތަކުގެ ާ
އިތުރު ު

އކަން.
ޢާއިލާއަށް ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ މުހިންމުކަމެ ް

 - 06ހުށައެޅުންތައް
0
6.1

ރާއްޖޭގެ

އޔިތުން
ރަ ް

އަމާންކަންމަތީ

ދިރިއުޅުމަށް

ކރުމަށްޓަކާ
މަގުފަހި ު

އުފައްދަވާފައިވާ

މުވައސ
ްސަސާތަކުގެ

ާއ މަސްއޫލިއް ަ
ޢގައި ކުށްކުރާ ފަރާތްތަށް
ރމުގައި މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާވުމާއި ،މުޖުތަމަ ު
ޔތުތައް އަދާކު ު
ޒިންމާތަކއި
ރން.
ކރުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކު ު
މަދު ު

6.2

ލތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލް ،ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލް އަދި ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ މަސައްކަތް
ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ އުސޫ ު
ކރުން.
ނއްގެ ގޮތުގައި ކަަނޑައެޅުމަށް މަސައްކަތް ު
ވީހާއަވަހަށް ނިންމާ ޤާނޫ ެ

6.3

ރ ތަންތަނުގެ ޙާލަތު ރަަނގަޅުކޮށް
ނދުކު ާ
ރ ު
ތމަޢުން އެކަހެ ި
ބތަކާހުރެ މުޖު ަ
ކރެވޭ މީހުން ބަ ް
އެކިއެކި ސަބަ ު
ށ
އެތަންތަނަށް ލެވޭ ޤައިދީން ޙުކުމް ތަންފީޒުވެ ނިމޭއިރު މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ ފަދަ ބައެއްގެގޮތުގައި ހެދުމަ ް
ނ.
ކރު ް
މަސައްކަތް ު

6.4

ޙ
އ ހޫނުގަދަވެ ޞިއް ީ
ޤައިދީން ބޭނުންކުރާ ފާޚާނާތަކުގައި ތިބޭއިރު އައުރަ ނިވާވާނެ ގޮތް ހެދުމާއި  ،ގޮޅިތަކުގަ ި
މައްސަލަ ދިމާނުވާނޭގޮތަކަށް ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމާއި އަންނައުނާއި ތަކެތި ދޮވެ ހިއްކޭނޭ ރަނގަޅު އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއް ު
ސން.

6.5

ހރުދަނާ އުޞޫލަކުން ފޯރުކޮށްދިނުން.
އަސާސީ ބޭނުންތަކުގައި ޤައިދީންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތި ަ

6.6

ަޞީލަތްތައް
ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ވާޖިބްތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޔުނީފޯމް އަދި އެހެނިހެން ވޞ
ފަސޭހައި ް
ނ ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

6.7

ަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޖަލަށް މީހުން ނުލުމާއި  ،ޖަލުގައި ޤައިދީން ބެލެހެއްޓޭ މިންވަރަށް
ޖަލަށް ކ ނ
ކރުމާއި ބައިނަލް އަޤުވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި ޖަލު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ހިންގުމަށް
މުވައްޒަފުން އިތުރު ު
ނ.
ކރު ް
މަސައްކަތް ު
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6.8

ނ
ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޖަލުގައި ބަހައްޓަންވީގޮތާއި ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެގޮތްތައް އެނގޭ ޭ
ރވުން.
ލިޔުމެއް ޤައިދީންނަށް ފެންނާނޭހެން ގޮޅިތަކުގައި ބެހެއްޓުމާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކު ު

6.9

ކގެ އެހީގައި ވީހާ އަވަހަކަށް ޖަލުގައި
ޤައިދީން އިޞްލާޙްކޮށް އަނ
ރ ފަރާތްތަ ު
ރބާކާ ު
ނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަކާ ތަޖް ި
ވއި ހިންގަން ފެއްޓުން.
ޭޝން ޕޮރުގްރާމެއް ރާ ަ
ރިހެބިލިޓޝަ

ސ
ސރވިސް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ރިސްކް އެލަވަން ް
ރއިން ސިވިލްސަ
 6.110ޖަލު ބަލަހައްޓާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ތެ ެ
ްސް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން.
ޢިދުން އެލަވަނސ
ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ޤަވާޢ
 6.111ޖަލުގެ އެތެރޭގެ ޑިއުޓީތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ އެކަށީގެންވާ މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތެއް ވީހާ އަވަހަކަށް

އމްކޮށް
ޤާ ި

ބޭނުންކުރެވޭ ެ
ނ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ަނގަޅަ ް
މނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނޭ އިންތިޒާމް
ށ ޮ
ކން ރނ
ގ ކަން ަ
ކށް ޖަލު ެ
ރ ޮ
މރާ ހަ ު
ސބުގައި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެ ެ
 6.112ޖަލުގެ އެކި ހި ާ
ހަމަޖެއް ު
ސނ.
ސ
ތތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާއި
 6.113ޤައިދީންނަށް ފައިދާހުރި މަޢުލޫމާ ު
ތ ލިބުމުގެ ފުރުޞަ ު

ގ
މ ެ
ަސކުރު ު
ސ
މަސައްކަތް ދ ް

އ
ލއް ޤާއިމްކޮށް ޖަލަކީ ޤައިދީންނަށާ ި
އދުންތެރިކަމުގެ މާޙައު ެ
ުނގެނުމާއި އުފެ ް
ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދީ ޖަލުގައި އނ
ހދުން.
ނކަށް ެ
އކަތެއްކުރެވޭ ތަ ަ
ތަނަށް ޢާމްދަނީ ލިބޭ މަސަ ް
އ
 6.114ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފަރާތް ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތްތަކުން ޖަލުގެ އެތެރެއަށް ވަދެއުޅުމުގެ އުޞޫލްތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގަ ި
ޤއިދީން ތިބޭ
ހރި ގޭޓްގެ އިތުރުން ަ
ހިންގުމާއި  ،ޖަލުގައި މިހާރު ު

ސަރަޙައްދު ވަކިވާނޭ ފަދަ އިތުރު ގޭޓެއް

ބެހެއްޓުން.
 6.115ޑިޕާރޓްމަންޓް

އޮފް

ރ
ނިޓެންޝަ ީ
ޕެނ

އެންޑް

ރިހެބިލިޓޭޝަން

ސސް
ަރވި ަ
ސރ

)ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް(ގެ

ހިންގުން

ކ ތަން
ަށީގެންވާ މިނިވަން މާޙައުލެއްގައި ޤާބިލްކަމާއިއެ ު
ށޓަކައި މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި ،އެކށ
ނކުރުމަ ް
ހަރުދަ ާ
ރންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވީހާ އަވަސްކުރުން.
ހިންގުމަށް ކު ަ

 -07ނިންމުން
0
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ނ ބެލުމަށްފަހު ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ ،އެތަނަށް
މާލޭޖަލަށް މިކުރި ޒިޔާރަތުގައި މިކޮމިޝަނު ް
ށ
ރޢާޔަތްކޮ ް
ި
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