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ލިފާންޖަހާ، ޖަލަށް
އަދި އެކަމަކާމެދު
ނެސް މޯލްޑިވްްސ
އާއި މޯލްޑިވްސް
ހެއްގެ ފުރާނަޔަށް

ްވުރެ ހަރުދަނާކޮށ
ރައްކާތެރި ހާދިޘާ
ސް މިކޮމިޝަނުން
ށ ހޯދާ، މިކަމަށް

ަކމާއިމެދު ވަރަށް
ވފައިވާ ފަދައިން،
ންނަށް އެއްވެސް

  . ދުމެކެވެ

:ނަންބަރު

ާ ތންތަނުގައި އަލި
ނ ކުށްވެރިކުރާ 

ތު ނިމުމަކަށްގެނެ
އާ)ޖީ.އެސް.އީ(ރޫޕް

އި އެއްވެސް މީހެ
  .މެކެވެ

އްތައް މިހާރަށް ވު
ި ހިންގި މިނުރަ
ވޅު އެޅުމަށްވެސް
ވީހާވެސް އަވަހަށް

މިކޮމިޝަނުން އެކ
ތަކުގައި ދަންނަވާ

އާންމު ރައްޔިތުން
 ވަރަށް ބޮޑު އެދު

ބަޔަކު ޖަލުގެ ތަ
ރުކަށި އިބާރާތުން
ތ ބިރުވެރި ޙާލަތު
ސީ ސަޕޯޓް ގްރޫ
 އޮޕަރޭޝަންގައި
ޖހުމެއް ލިބުނުކަމެ

ންގުމުގެ ކަންތައް
މަށާއި، ޖަލުގައި
އޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ
ިއމީ ޙައްލެއް ވީ

ގެއްލުންތަކަކީ މި
ބެހޭ ފަރާތްތަ ކަމާ

ގައި ދިރިއުޅޭ އާ
ކީ މިކޮމިޝަންގެ

  ން

ނގެ ތެރެއިން ބަ
ނުން ވަރަށް ހަރު

ޮއތްއިރު  ޖަލު 
ވާ އިމަރޖެންސީ
 ހިންގި ޚާއްސަ

ށ ބޮޑު ހިތްހަމަެޖ

ގމަތިން ޖަލު ހިން
އް ކުރުމަރިހާކަމެ

ނޫނީ ގޮތުން އަ
އްސ މިކަމަށް ދާ

  .މުކަމެވެ

އަދި އިޖްތިމާޢީ 
 މިކޮމިޝަނުން

ަސބަބުން މާފުށީގަ
އ ހަމަޖެއްސުމަކީ
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ނޫސްބަޔާން

ޖަލުގައި ޤައިދީން
ހމަަކީ މިކޮމިޝަނު
 ހާދިޘާ ހިންގިއި
އި ޙަރަކާތްތެރިވާ

ގނައުމަށްޓަކައި
ިމޝަނަށް ވަރަށް

ސްނުވާނެ ގޮތެއްގެ
 ކުރަންޖެހޭ ހުރ
ތަކާއި މެދު ޤާނޫ
 ޙާލަތަކަށްގެނެސ
އި ވަރަށް މުހިންމު

ބނު ނަފްސާނީ އަ
ތަކުރާރުކޮށްސް

 ހާދިޘާތަކުގެ ސ
ގެ އިންތިޒާމްތްައ
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މާފުށީ ޖަ. ރޭ ކ
ކާތެރި ހަމަނުޖެުހ

ނުރައްކާތެރިމި
 ބެލެހެއްޓުމުގައި
 ދަށަށް ތަން ެގ

މިކޮމލ ކުރިކަމީ

ތު އިތުރަށް ގޯސް
ތިން ހިންގުމަށް

އިވެރިވި ފަރާތްތަ
ތ ޙާލަތު އާންމު
ނުންދެކޭ ގޮތުގައި

އޔިތުންނަށް ލިބު
ދި މީގެ ކުރިންވެސ

ދަ ނުރައްކާތެރި
ވނޭގޮތަކަށް ޖަލުގެ

 
 

ވަނަ ދުވަހުގ3ެ
ނުރައްކާނދީފައިވާ

.ރާ ހާދިޘާއެކެވެ
ލުއާއި މާފުށިޖަ

ފޯސްގެ ބާރުގެ
ޙާލަތު ކޮންޓްރްޯލ

ގައި ޖަލުގެ ޙާލަތު
ގޮތްވާގޮތުގެ މަތި
ހިންގުމުގައި ބައި
ގައި މިހާރު އޮތް

ޅުމަކީ މިކޮމިޝަނު

ން މާފުށީގެ ރައް
އަދި. ނުކަމެކެވެ

ތަ ހިންގާ މިފަދަ
އް ކުރިމަތި ނުވާ

  

    

31މާޗް  200

 ބޮޑެތި ގެއްލުން
 ބޮޑަށް ހިތާމަކުރާ
 ސަރވިސެސްއާ
ޯ ނލް ޑިފެންސް 
ނނުވެ މާފުށީގެ ޙާ

ިރޔަށް އޮތްތަނުގަ
ޤަވާއިދާއި އެއްގޮ
ގކޮށް މިކަން ހި

އަދި ޖަލުގަ. މވެ
ގންވާ ފިޔަވަޅުއެޅު

ހާދިޘާގެ ސަބަބުން
ކަންބޮޑުވާންޖެހުނ
އި ހިނގާ ނުވަތަ

ގެ ބިރުވެރިކަމެއްއ
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ވަރަށް
ވަރަށް
ޕޮލިސް
ނެޝަނަ
ގެއްލުން

ކުރ
ޖަލު ޤަ
ތަހުޤީުގ
ގޮވާލަެމ
އެކަށީެގ

މިހާ
ބޮޑަށް

ޖަލުގައި
ބާވަތްެއ

 
   


