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 ޝުކުރުއަދާކުރުން 

ޞިއްޙީ ޢަމަލުތަކުގެ  އަނިޔާވެރި އެހެނިހެން ޓޯޗަރއާއި ޔޫ.އެން. އޮޕްކެޓް ފަންޑްގެ ދީލަތި އެހީގެ ދަށުން،  ،ތައްޔާރުކޮށްފައި މިވަނީމިގައިޑް 
 ބައެއްގެ ގޮތުގައިއެވެ. މި ގައިޑް ބިނާވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިންގާ މަޝްރޫޢުއެއްގައި ހިމެނިގެންވާބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރުމާއި  ރިކޯޑު

)މުޅި ގައިޑްގެ  އަކީ މިގައިޑްގައި ހިންގާފައިވާ ތަމްރީނުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަދި 5102 ރީޖަނަވަ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއާއި ގުޅިގެން
އި ޤާނޫނީ ފަނޑިޔާރުންނާއި ޕްރޮސެކިޔުޓަރުންނާ ،އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްއާއި ބެހޭ ތަފްޞީލު މެނުއަލްއަކާއިދީފައިވާ(  ރިފަރެންސްތެރޭގައި 

  ބައެއްވެސް މެއެވެ.ގެ ވަކީލުންނަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކުރު ގައިޑްއެއް ހިމެނިގެންވާ ޕެކޭޖްއެއް

ރާ ފުލްޓަންއެވެ. ނަމަވެސް ޑރ. ލުޓްޒް އޮއެޓް، ސޭ  ށްފައިވަނީލިޔެ ތައްޔާރުކޮ އަސާސީގޮތެއްގައި ގައިޑްގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައްމި 
 އަދި ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ދީދީ ، (ރިކޯޑު ތައްޔާރުކުރުންފްސާނީ ދާއިރާއިން(، ޑރ. ކްލިފޯޑް ޕެރޭރާ )ފޮރެންސިކް ޑރ. އިވޯން އެންޓިކޯ )ނަ 

މިގައިޑް ތައްޔާރުކުރުމުގައި  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ދެއްވާފައިވާ އެތައްފޯރުކޮށްދެއްވި އެތަކެއް ފަރާތްތަކަކުން  ތަމްރީނު  ފަދަޤާނޫނުތައް(  ދާޚިލީ)
ޚިޔާލުތައް  އެހީތެރިރާތްތަކުގެ ފަ ފަރާތްތަކާއި ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވި  މީގެ އިތުރުން، ތަމްރީނުފޯރުކޮށްދެއްވިއަދި  ވަނީ ބޭނުންކޮށްފައެވެ.

  މިގައިޑްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކައުންސިލް ފޯ ދަ ރީހެބިލިޓޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ ، ފިޒީޝަންސް ފޯ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ރީޑްރެސް،މީގެ އިތުރުން، 
 ބިނާކޮށް  ކުން އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މައްޗަށްކަވިކްޓިމްސް އަދި ޓަރކިޝް ފައުންޑޭޝަން ފޯ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ފަދަ އެތަކެއް ޖަމާޢަތްތަ 

މެއް މިގައިޑް ތައްޔާރުކުރުމުގައިވަނީ ބޭނުންކޮށް ކިޔުއެތައް ލިޔެ 'މޮޑަލް މެޑިކަލް ކަރިކިޔުލަމް' ގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
org/toolkits/istanbulhttp://www.phrtoolkits.-ދީފައިވާނެއެވެ )އިތުރު މަޢުލޫމާތަށް  ހަވާލާ މިގައިޑްގައި އެލިޔެކިޔުންތަކަށް 

curriculum/-medical-model-protocol) . ،ްމިޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ޖަމާޢަތްތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަދި މީގެ އިތުރުނ
 ދީފައިވާނެއެވެ.  ހަވާލާމިގައިޑްގައި  ވެސްއެފަދަ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބޭނުންތެރި
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ޢަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަނިޔާވެރި އެހެނިހެން ޓޯޗަރއާއި 
 ފަރާތްތަކުގެ ދައިރު 

 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ތައް ހިންގުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއިޢަމަލު އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރކުރުމާއި އެހެނިހެން ބާވަތްަތކުގެ

ނޑައެޅިގެން މަާނކުރާ ކަންކަމެވެ. ނަމަވެސް ޓޯޗަރއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ބާރުލިބިފައިވާ ފަރާތްތަ ކުން ބަންދު ކަޤާނޫނުތަކުން ކަ
ކޯޑު އެކަންކަން ރިޢަމަލުތައް ހިނގުމުން އަނިޔާވެރި އެހެނިހެން ޓޯޗަރއާއި  ،ދޮރުތަކެއްގެ ފަހަތުގައި ހިންގާ ަކމެކެވެ. އެހެންކަމުން

 ވަރަށްވެސް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި  އެފަދަ ޢަމަލުތަކާއި ކުރުމަކީ
 

އަދި ނަފްސާނީ  ޞިއްޙީތައްޔާރުކޮށްގެންނާއި ކޯޑްތައް ރި ޙަޤީގަތާއި އެއްގޮތް ތަފްޞީލުތައް ހިމެނޭނެޮގތަށްމިކަމުގައި، 
ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ޙަރާކަތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކުޅެނީ މުިހއްމު ދައުރެކެވެ. މިތަކެތިން، ، ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލައިގެން ތަޖްރިބާކާރު
މުހިއްމު ހެކިތަކެއް  ބާރުލިްއބައިދޭ ާސބިތުކުރުމަށްޢަމަލުތައް ހިނގާފައިވާކަން  އަނިޔާވެރިއެހެނިހެން ޓޯޗަރއާއި 

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. 
 

އެންމެ އެކަށީގެންވާނެގޮތަށް  ރިކޯޑުތައްޢަމަލުތަކާއި ބެހޭ އަނިޔާވެރި އެހެނިހެން ޓޯޗަރއާއި  ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީމިގައިޑް 
ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އަސާސީ ގައިޑެއްގެ ގޮތުގައިއާއި 

އެންމެ އެކަށީގެންވާ  ރެންސްއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ.މަޢުލޫމާތެއް ބޭުނން ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ރެފަ
ގޮތަށް ރިކޯޑު ތައްޔާރުކުރުމުން ޤާނޫނީ ކޯޓުތަކުގައާއި އެފަދަ އެހެިނހެން ތަންަތނުގައި ބޭނުން ހިފޭެނ ފަދަ ހެއްކަކަށް އެރިކޯޑު 

ކިޔައި  ލިޔުންތައްތައް ރިޯކޑުކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ތަފްޞީލު ޢަމަލުއަނިޔާވެރިއެހެނިހެން ޓޯޗަރއާއި  ވެގެން ދާނެއެވެ.
 ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ:  ވެސްފަރާތްތަކުންހުރިހާ  އެތަކެއްޗާއި އަހުލުވެރިވެފައިވާކަން ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ 

 
  ްއޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް ކްރުއަލް، އިންހިޔުމަން މެނުއަލް އޮން ދަ އިފެކްޓިވް އިްނވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަނ

 )އިސްތަމްބުލް ޕްޮރޓޮކޯލް(، އޯ ޑީގްރޭޑިންގް ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް
www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf  

 
 ،ްރޑް އެންޑް ޓޫލްސް ފޯ މެޑިކަލް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އޮފް އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ހޭންޑްބުކް:  ރީޑްރެސ ސްޓޭންޑަ

މިގައިޑްގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތަށްވުރެ ތަފްޞީލު (. 5102ޓޯޗަރ އެންޑް އިލް ޓްރީޓްމަންޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް )
އައި.ޕީ ކޮށްފައިވާނީ " ހިމެނިފަިއވާނެއެވެ. އަދި މިގައިޑްގައި އެއަށް ކްރޮސް ރެފަރެންސް ގައިއޭމަޢުލޫމާތުތަކެއް 

 " ގެ ގޮތުގައެވެ. ހޭންޑްބޫކް
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 ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ދައުރެއް އަދާކުރަންވީ ކީއްވެ؟

 އެތިކަލްޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް  ރިކޯޑުކުރުމުގައިޢަމަލުތައް އަނިޔާވެރިއެހެނިހެން ޓޯޗަރއާއި 
 އަދި ޤާނޫނީ ޒިންމާތަކެއް ވެއެވެ. 

 
ބަލިމީހާއަށް އެްނމެ ފައިދާ ހުންނާނެ ގޮތަކަށް  ފަރާތްތަކަށް މަގުދައްކަނީޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، 

 އެތިކަލް މަޖްބޫރުކުރާ މަށްއަޅާލުން ދިނު ކަމާއިއެކުއަދި ބަލިމީހާއަށް ޯއގާތެރި ދިނުމާއި''ގެއްލުްނ ނުބެހެއްޓުމާިއ، ޢަމަލުތައް 
ޑް ނޭޝަންސް ޕްރިންސިޕަލްސްއިން ސާފުކޮށްދީފައިވާގޮތުން ޔުނައިޓަ ،ބިނާކޮށް އަސާސްތަކަށްތަކަކުންނެވެ. މި އެތިކަލް  އަސާސް

އަދި ނަފްސާނީ ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ  މާއްދީ"ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ 
އެއްވެސް  ނާއި ޢަމަލީ ނޫންގޮުތން ބައިވެިރވުމާއި"ޓޯޗަރގައި ޢަމަލީ ގޮތުން 1ޒިންމާއެއް ވެއެވެ". މޯރަލްފަރާތްތަކުގެ 

 ކަލްއަދި ވަރލްޑް މެޑި، 2"ޚިލާފުވުމެވެ އާއިކްސްއެތިސިއްޙީ ފަރުވާދިނުމާއި ބެހޭ  ސިފައެއްގައި ޓޯޗަރ ހިނގިޔަ ދިނުމަކީ
. އެހެންކަމުން، 3ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް އަމިއްލަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ގޮާވލާފައެވެ" "މެލްޓްރީޓްމަންޓްއާއިއެސޯސިއޭޝަންއިން ވަނީ 

އެކަމާއިމެދު ޢަމަލީ ފިޔަވަޅު  ދިމާވާހިނދުޓޯޗަރ ނުވަތަ ރަޙުމުކުޑަ ލާއިންސާނީ އެހެން ޢަމަލެއްގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހަކާއި 
އެއްބާރުލުން  އަޑުއުފުލަމުން ދާނަމަ އެމީހަކަށްއެފަދަ ކަމަކާއި ދެކޮޅަށް އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު އަޅައި 
 މައްޗަށް އޮވެއެވެ. ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  ޒިންމާއެއް ދިނުމުގެ

 
އި ދެކޮޅަށް ޢަމަލުތަކާއަނިޔާވެރި އާއި ގައި ވަނީ ޓޯޗަރ5103ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު ދެވަނަ ކަމަކަށް، 

ނޑައަޅާފައެވެ. އެ ޤާނޫނުްނ، ބަންދުގައި ިތބި މަސައްކަތްކުރުމުގައި  ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު ކަ
ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތް ބެލުމަށް ަބންދުޮކށްފައި ހުރިތަން ނޫން އެެހން  އެމީހުންގެ ވީއްލާފައިާވ މީހުންނަށްމީހުންނާއި ބަންުދން 

ނޑައެޅިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަންގުވައިދޭ ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމުގެ ޙައްޤު ލިއްބައިދެއެވެ.  ކަ
ކަމަށްވެސް އެކުލަވާލައި އެރިޕޯޓު އެމީހެއްގެ ބަންދާއިބެހޭ ފަިއލުގައި ހިމަނަންވާނެ ލި ޑޮކްޓަރުއެމީހަކު ބެޞިއްޙީ ރިޕޯޓެއް 

  ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.ިމ ރިޕޯޓު ފަހުން  4އެޤާނޫނުގައި ބުނެއެވެ.
 

 
 

                                                           
ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް މެނުއަލް އޮން ދަ އިފެކްޓިވް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ޔޫއެން އޮފިސް އޮފްދަ ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިޔުމަން ރައިޓްސް )އޯ.އެޗް.ސީ.އެޗް.އާރް(، 1 

ރިފަރކޮށްފައިވަނީ ޔޫ.އެން  ،25. ޕެރެގްރާފް 0/ރެވް.1އެޗް.އާރް/ޕީ/ޕީ.ޓީ/، 5114ކްރުއަލް، އިންހިޔުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގް ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް)އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް(،
ރޯލް އޮފް ހެލްތް ޕަރސަނެލް، ޕަރޓިކިޔުލަރލީ ފިޒިޝަންސް، އިން ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ޕްރިޒަނަރސް އެންޑް ޑިޓެއިނީސް  ޕްރިންސިޕަލްސް އޮފް މެޑިކަލް އެތިކްސް ރެލެވަންޓް ޓުދަ

 (0815އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް، އިންހިޔުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގް ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް )
 އަށް ވެސް ބަލާށެވެ 24-23. ޕެރެގްރާފް 25 އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޕެރެގްރާފް 2 
 ( އަށް 0883ރިފަރކޮށްފައިވަނީ ވަރލްޑް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހެމްބަރގް )، 22އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޕެރެގްރާފް 3 
 51-08މާއްދާ ، 03/5103ޤާނޫނު ނަމްބަރު ، 5103އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 4 
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ދިމާވަނީ  އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި ޢަމަލުތަކުގެ އަނިޔާވެރި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޓޯޗަރ އަދި 
 ކިހިނެއް؟

 
މީހުންނާއި އެއްމެ އަނިޔާތައް ލިިބފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތުގައި، ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ 

 އާންމުގޮތެއްގައި ދިމާވާ ގޮތްތަކަީކ:
  އަިނޔާވެރި ނުވަތަ ޓޯޗަރ އަދި  ލިބިފައިވާކަމަށް ުބނަމުންލުން ޢަމަލުތަކުގެ ގެއްއަނިޔާވެރި  ނުވަތަޓޯޗަރ

ޢަމަލުތަކެއްގެ ގެއްލުން ލިބިފައިާވކަމަށް ހީކުރެވިދާނެފަދަ ހާނިއްކަަތކަކާއިއެކު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ 
 މީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުން ކްލިނިކަކަށް އައިސްފައިވާ 

 ްގެ ބެލުމުގެ ަދށުން ފުލުހުންނުވަތަ އަމިއްލަ ކްލިނިކަކަށް ށް ކަހޮސްޕިޓަލަ ނެރެގެން ބަންދުގެ މަރުކަޒަކުނ
 މީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުން  ގެނެސްފައިވާ

 ްނުވަަތ ބަންދުގެ މަރުކަޒަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ  ގެ ގޮތުންބަންދުގެ މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރެއ
 ޓީމެއްގައި ހިމެނޭ މީހެއްގެ ގޮތުން 

 ެއެދުމަކާއި ގުޅިގެން  އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެނުވަތަ މީހެއްގެ ނުަވތަ  ގެ ދަށުނ5103ްޓޯޗަރ ޤާނޫނު ންޓި އ
ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ތަޖްރިބާކާރު ޞިއްީޙ ނުވަތަ ނަފްސާނީ އެމީހަކު ބެލުމަށް ނުވަތަ 

 އެދުމެއް ލިބުން.

 

 ޢަމަލުކުރަންވީ ކިހިނެއް؟ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން 
 

މިއިން ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހަކާއި ޢަމަލުތައަނިޔާވެރި ޓޯޗަރއާއި 
 ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. ޞިއްޙީ ހެކިތައް  އެޙާލަތެއްގައި ވާންއޮތް އެންމެ ތަފްީޞލު މިންވަރަކަށް ދިމާވިނަމަވެސް،ފަރާތަކާއި 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 މީގެ މާނައަކީ އަމިއްލަ ކްލިނިކް، ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ބަންދުގެ މަރުކަޒެއްގައިނަމަ، ޑޮކްޓަރު:
  ެހޯދުންތަކާއި ބެހޭ ތަފްޞީލު އަދި ޙަޤީގަތާއި އެއްގޮތް ޞިއްޙީ ރިކޯޑެއް ޞިއްޙީ ނޯޓުތަކުގައި ހިމަނަންވާނެއެވ 
  ިއަދި ތަޖްރިބާހުރި މިންވަރަކުން ވީހާވެސް އެކަށޭނަ ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި ވީހާވެސް ގިނަ ތަފްޞީލެއް ހިމަނައ

ލީގަލް ރިޕޯޓެއް -އަދި ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިނަމަ އިތުރު ދިރާސާއާއި ފަރުވާއަށް މަގުދައްކައި މެޑިކޯ
 ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ 

 ެމާއްދީ އަނިޔާތަކުގެ ފޮޓޯ ނަގަންވާނެއެވ 
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ރިޕޯޓުކުރަންވީ  ޞިއްޙީ ރިކޯޑު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޭސްތައް  ޢަމަލުތައް ހިނގާފައިވާކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެވޭ ކޭސްތަކާއި އަނިޔާވެރި "މިގޮތުން، 
ން ޑޮކްޓަރުންނަށް ލިއްބައިދިނުމުގެ ގޮތު ކިހިނެއް ކޮންވަގުތެއްގައި ކޮންފަރާތަކަށްކަން ސާފުކޮށް އަންގައިދޭ ގައިޑްލައިންތަކެއް"

ބަންދުގައި ހުރިމީހާ އޭނާގެ ނަން ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަން ބޭނުން ނުވެއްޖެނަމަ، ޑޮކްޓަރު "ސިޔާސަތުތަކެއް ހުންނަންވާނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. 
  5އެކަންކުރަންވާނީ އޭނާގެ ސިއްރިއްޔާތު ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ".

 
ބެލުމާއި ބެހޭ ރިކޯޑުތައް ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ބެލި އަދި ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ސިއްރިއްޔާތުރިކޯޑުތަކުގެ ޞިއްޙީ 

 6ދީގެން ނުވާނެއެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް ބަންދުގެ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ 
 

                                                           
ޔުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގް ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ، 'ރިޕޯޓް އޮން ދަ ވިޒިޓް އޮފް ދަ ސަބްކޮމިޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް، އިންހިސަބްކޮމިޓީ އޮން 5 

 021ޕެރެގްރާފް ، 5118ފެބްރުއަރީ  56، 0ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް ޓު ދަ މޯލްޑިވްސް'، ސީ.އޭ.ޓީ/އޯ.ޕީ/އެމް.ޑީ.ވީ/
 056އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 6 

ނުވަތަ ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލުތަކެއް ރައްދުވެފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކަކާއި ގުޅިގެން މީހަކު ބަލައި  ޓޯޗަރ
އިރުޝާދެއް ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކަށް  ކަނޑައެޅިގެންވާ  އެކަމާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް 

 ލިބިއްޖެނަމަ އެފަރާތަކުން:
 ްހުއްދަ ހޯދަންވާެނއެވެ. ޙީ ޙާލަތު ބެލުމާއި އެކަމާއި ބެހޭ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ޞިއ

 ދީފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ.މަޢުލޫމާތު ލިިބހުރެ އެހުއްދަ ވާންވާނީ އޭނާއަށް ކަމާެބހޭ އެންމެހާ 
 ަނޑުތަކާއި އެއްހަމ ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ވާގޮތަށް އެޝަކުވާއަކާއި ބެޭހ އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ކަ

 ބަޔާނެއް ތައްޔާރުކޮށް ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިނެތްގޮތް ބަަލންވާނެއެވެ )ތިރީގައިވާ ބައި ަބާލލާށެވެ(.ތަފްޞީލު 
  ްއެމީހުންނަށް ހޯދިފައިވާ ކަންކަމާިއ، އެމީހުންގެ ނަޒަރުގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ސިއްޙީ ހެކިތައ

ށްކަްނ އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތާއިއެކު ވީހާވެސް އަވަހަށް ލިޔުމުން ރިޕޯޓެއް އެއްގޮތްވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަ
 ތައްޔާރުކުރުން

 .އެރިޕޯޓު އެމީހަކަށް އަދި ހުއްދަލިބިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަމާއިެބހޭ އިދާރާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެެވ 
 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ތިެބންވާނީ ޓޯޗަރ ުނވަތަ ރަޙުމްކުޑަ ސިއްޙީ ދާއިރާގައި ، ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިނަމަވެސް 
ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލުތަކުެގ ތުހުމަތުތައް އެފަރާތަކުން މަަސއްކަތްކުރާ ކްލިނިކް ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ 

 ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ުހަށހަޅަން ތައްޔާރަށެވެ.
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އެންމެ މަދުވެގެން ހުންނަންވީ  ރިކޯޑު ތައްޔާރުކުރުމުގައިޢަމަލުތަކުގެ ޞިއްޙީ އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރއާއި 
ނޑުތައް   މިންގަ

 
އެންމެ މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ ބައިަނލް އަޤްވާމީ  ޢަމަލުތައް ރިކޯޑުކޮށް ތަޙުޤީގު ކުރުގައިއެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރއާއި 

ނޑުތަކެއް މެނުއަލް އޮން ދަ "ގެ ނަމުން އެނގިފައިވާ އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްމިކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " ވެއެވެ. މިންގަ
އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ޑޮކިޔުމަންޓޭޝަން  އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް، އިންހުޔުމަން އޯ ޑިގްރޭޑިންގް ޓްރީޓްމަންޓް 

 ގައެވެ. އޯ ޕަނިޝްމަންޓް 
 

ހިޔުމަން ރައިޓްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ  މި ޕްރޮޓޮކޯލްއަކީ ޓަރކިޝް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ފައުންޑޭޝަންއާއީ ފިޒިޝަންސް ފޯ
 32ފަރާތްތަކުން އިސްނަގައިގެން ހިްނގި ތަޖްރިބާއާއި ޢިލްމު ޙިއްސާކުރުމުގެ ދިގު ޙަރަކާތެއްގެ ނަތީޖާއެކެވެ. އެކަމުގައި 

ފަރާތްތަކާއި  ރ ކުރާފޮރެންޒިކް ސައިންޓިސްޓުންނާއި، ފިޒިޝަނުންނާއި، ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް މޮނީޓަ
އެޕްރޮޓޮކޯލް ވަކީލުން ބައިވެރިވެަފއިވެއެވެ. ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އަށް  އަދި ޤާނޫނީ

ޔޫ.އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީއާއި ޔޫ.އެން  އަސާސްތައްގައެއެވެ. އަދިއޭގައި ހިމެނިފައިވާ  0888އޮގަސްޓް  8ހުށަހަޅާފައިވަނީ 
 7ގައެވެ. 5111ކޮށްފައިވަނީ  އެންޑޯސްއިން އޮން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

 
 

 އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް 

 " ީޓޯޗަރ ހިނގާފައިވާކަމަށް  އެސެސްކުރުމަށާއި  ޢަމަލުތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މީހުން އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރއާއި އަކ
ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކޭސްތައް ތަޙްޤީގު ކުރުމަށާއި އެފަދަ ހޯދުންތައް ޖުޑިޝަރީ ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަޙުޤީގުކުރާ 

 8"ރިޕޯޓު ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގައިޑްލައިން ތަކެކެވެ ބޮޑީއަކަށް 
 
 
 
 

                                                           
 ބަލައިގަނެފައިވަނީ. ދެޤަރާރުވެސް 43/5111ގެ ކޮމިޝަން އޮން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ޤަރާރު 5111އޭޕްރިލް  51އަދި  18/22ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ ޤަރާރު 5111ޑިސެމްބަރު  74 

މަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޔޫ.އެން. ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ އަދި ޔޫ.އެން ކޮމިޝަން އޮން ހިޔުމަން ރައިޓްސްގެ ފަހުން އައި ޔޫ.އެން ހިޔު ވޯޓަކާއި ނުލައެވެ. އެއަށްފަހު މި ޕްރޮޓޮކޯލްވަނީ އޭގެ
އޮން ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް، އިންހިޔުމަން އޯ  ރެޕޯޓަރރައިޓްސް ކައުންސިލް، ކޮމިޓީ އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ސަރަޙައްދީ ކޯޓުތައް އަދި ޔޫ.އެން ސްޕެޝަން 

ބައި  04: އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް އާޓިކަލް 3: މިސާލަކަށް ކޮމިޓީ އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ، ޖެނެރަލް ކޮމެންޓް ނަމްބަރު އެންޑޯސްކޮށްފައެވެ ޑީގްރޭޑިންގް ޓްރީޓްމަންޓްގެ އެތަކެއް ޤަރާރު ތަކަކުން 
: 'ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް، އިންހިޔުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގް 50/55ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ޤަރާރު ؛ 52އަދި  01ެޕެރްގާރްފ ، 3.އޭ.ޓީ/ސީ/ޖީ.ސީ/ސީ(، 5105ސްޓޭޓް ޕާޓީސް )

ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ 'އިންޓެރިމް ރިޕޯޓް އޮފްދަ ސްޕެޝަލް ؛ 5103 މާޗް 55، 0/ރެވް.00/އެލް.55ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް؛ ރީހެބިލިޓޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ ވިކްޓިމްސް' އޭ/އެޗް.އާރް.ސީ/
 .5104ސެޕްޓެމްބަރު  53، 68/313ރެޕޯޓަރ އޮން ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް، އިންހިޔުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގް ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް'، އޭ/

 
 0އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ސަފުޙާ 8 

 ޕީއި.އަ
 ،ހޭންޑްބުކް
 0ޗެޕްޓަރ 
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 ގައިޑަންސްފޯރުކޮށްދޭ އްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުްނނަށް ޞި
  ިޕްރޮފެޝަނަލް އެތިކްސް އޮބްލިގޭޝަންތަކުގެ  ގުޅޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ރިކޯޑުކުރުމާއިޢަމަލުތައް އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރއާއ

 ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ފަރާތްތަކަށާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށްޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ  ގައިޑަންސް 
 ޯއެކަންކަންއަސަރުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ އެހެނިހެން ޢަމަލުތަކުގެ އަނިޔާވެރި ޗަރއާއި ޓ 

 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއެވެ  އެސެސް ކުރާނެ ގޮތާއި
  ްބަސްދީގަތުން މީހުންގެ ފަރާުތން އަނިޔާ ލިބިފައިވާަކމަށް ބެލެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެނ

 އަންގައިދެއެވެ. ޚާއްސަ ކަންތައްތަކެއް ވީ ވިސްނަން  ނެގުމުގައި 
ނޑުތައް-މެޑިކޯ  ލީގަލް ރިޕޯޓުތަކާއި ބެހޭ މިންގަ
  ިއެއްޗަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުންތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިކޯޑަކީ ޤާނޫނީ ކޯޓެއްގައި ބޭނުންކުރަން އެކަށޭނަ އަދި ބޭނުންތެރ ،

ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ޯޓަޗރ ގެ ޢަލާމަތްތައް ދެނެގަނެ ރިކޯޑު ކުރާނެ ގޮތާއި ބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިންގަ
 ހިމެނިފައިވެއެވެ.  

 ޯއިވެލިޔުއޭޓްކުރާނެކްރިޓިކަލް ގޮތަކަށް  ލީގަލް ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި-ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ މެިޑކ 
ނޑުތައް ފޯރުކޮށްދީފައި  ވެެއވެ. މިންގަ
ނޑުތައް  ތަޙްޤީގު ކުރުމާއިބެހޭ މިންގަ

  ްތަޙުޤީގުކުރުމުގައި ކަންކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި އެކަމުގައި އެންމެ މަދުވެގެން ޢަމަލުތައް އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެނ
 ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް

 ގައިޑަްނސް ދައުލަތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ
 ޯއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ޢަމަލުތަކުގެ ތުހުމަތުތަކާިއބެހޭ ސިއްޙީ ރިކޯޑުތައް އަނިޔާވެރި ޗަރއާއި އެހެނިހެން ޓ

ނޑައަޅާފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޤާނޫުނތަކަކުްނ  ނޑުތަކާއިކަ  އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައިއެންމެ  އަދި އެއްގައިއެއްހަމަ މިންގަ
އުސޫލުތަކާއި ބެހޭ  ނެ ބަންދުގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަންޖެހޭ  ޓަކައި،ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަގުފަހި ކުރުމަށް

 .ގައިޑަންސް ދައުލަތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ
 ހައިބަތު ބޭނުމާއި 

  ޭރެފިޔުޖީންގެ ، ކަންކަން ތަޙްޤީގުކޮށް މޮނީޓަރކުރުމުގައާއި ކްރިމިނަލް ތަޙްޤީގުތަކާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހ
ޓޯޗަރގެ ތެރޭގައި ޖަރީމާ ހިންގާފައިވާކަމަށް "އެއްބަސްވާ" މީހުންގެ  ކުރުމުގައާއި،އެޕްލިކޭޝަން އިވެލިޔުއޭޓް

އަދި  މުގައި،އި، އަދި ޓޯޗަރ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް އެމީހުންގެ ބޭނުންތައް އަންދާޒާކުރު އާ ދިފާޢުގަ 
އެއްކުރުމަށް  އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ހެކިަތއްޓޯޗަރއާއި ދެކޮޅަށް ބާރުއަޅައި އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހޭުލންތެރިކަން 

 ވިދާނެއެވެ.ބޭނުންކުރެ
  ީއަދި އެއީ ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް، ޑޮކިޔުމަންޓްއެކެވެ އ.ދގެ  ބަލައިގަނެވިފައިވާ އެއ .

ނޑިޔާރުން، ޤާނޫނީ ވަކީލުން، ދައުލަތުގެ އޮފިޝަލުްނ، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް މޮނީޓަރކުރާ ބޮޑީތައް އަދި އަމިއްލަ  ފަ
 އެއްވެސް މެއެވެ." ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޕޮއިންޓް އޮފް ރެފަރެންސްޖަމާޢަތްތަކުގެ ބޭނުަމށް އޮންނަ "
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ނޑުތައް ޚާއްސަގޮތެއްގައި އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ   ތައް ލީގަލް ރިކޯޑު -މެޑިކޯ ޓޯޗަރއާއި ބެހޭ ރަސްމީ އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މިންގަ
ފަހު ތަޙުޤީގެއް ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ ތަޙުޤީގަކަށް ކަމުގެ މާހިރަކު ހިންގާ  ބަސްދީގަތުމަކާއި މިކަން ކުރެވެނީ  .ތައްޔާރުކުރުމަށެވެ

  ފަދަ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްގެންނެވެ.އެހެން ޤާނޫނީ ޙަރަކާތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ނުވަތަ 
 

ފަރާތުން ލިބިފައިވާ  ޤާބިލްކަްނހުރި ކަމާއިބެހޭ މާހިރެއް ނުވަތަ މާހިރުންތަެކއްގެހިމެނެނީ  ރިކޯޑުގައިލީގަލް -މިބާވަތުގެ މެޑިކޯ
"ބަލާނީ ބަލިީމހާ ކުރާ ތުހުމަތުތަކާއި ބެިލބެލުުމން ފެނުނު ކަންކަމާއި ދެމެދު  މާހިރުންމާއްދީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ހެކިތަެކކެވެ. އެ 
ވާނެއެވެ. އަދި ެވސްކޮންމެވެސް ނިންމުމަކަށް އާދެވެން އަދި އެމާހިރުންނަށް 9އެއްގޮތްކަންހުރީ ކިހާ މިންވަރަކަްށތޯއެވެ".

ކުރާގޮތްތައް ޖުޑީޝަރީ ނުވަތަ ކަމާއިބެޭހ އެހެން އިދާރާތަކަށް މާނަ އެމީހަކުހޯދުނު ކަންކަމާިއ އެކަންކަން  އެމާހިރުންނަށް
 10ކިޔައިދެވެންވާނެއެވެ.

 
 11ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްއިން ތަޙްޤީގް ކުރުމާއިބެޭހ އެތަކެއް އަސާސްތަކެއް 

 އަންގައިދެއެވެ. އޭގައި ހިމެނެނީ:
 ެއެތިކަލް އްޙީ މާހިރުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޞިޢަމަލުތައް ތަޙްޤީގު ކުރުމުގައި އަނިާޔވެރި ން ޓޯޗަރ ނުވަތަ އެހެނިހ 

ނޑުތަކުގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައެވެ ކުރިން އޭނާގެ  ބެލުމުގެ . އަދި އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ މިންގަ
އެއްޗަކަށެވެ )އަސާސް  މަޢުލޫމާތު ލިބިހުރެ ދީފައިވާ އޭނާއަށް ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި އެހުއްދަ ވާންވާނީ ފަރާތުން 

6) 
  ައެންމެ  އެއްހަމައެއްގައެވެ. ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންގަނޑުތަކާއި  ން ހިންގަންވާނީ ބަލިމީހާ ބެލުމުގެ ކަންކ

އެތަނެއްގައި ނުތިބޭނެ ބަލިމީހާ ބަލަންވާނީ ސަލާމަތީ އޭޖެންޓުންނާއި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން މުހިންމު ކަމަކަށް، 
 (6)އަސާސް  ދަށުންނެވެޞިއްޙީ މާހިރުގެ ބެލުމުގެ  އެކަހެރި ގޮތަކަށް 

  ްން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. އޭގައި އެންމެ މަދުވެގެލިޔެ ރިޕޯޓެއް  އްގޮތްޙަޤީގަތާއި އެ ޞިއްޙީ މާހިރު ވަގުތުނ
 (6)އަސާސް  ތުތައް ހިމަނާފައިވާން ވާނެއެވެމަޢުލޫމާ  ނެ އެންމެހާހުންނަންޖެހޭ 

  ިއެއްޗަކަށެވެ. އަދި އެރިޕޯޓު ބަލިމީހާ ނުވަތަ  ސިއްރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓު ވާންވާނީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މާހިރު ތައްޔާރުކުރ
ބަލިމީހާ  މެދު ކަންތައްތައް ިހނގާދިޔަ ގޮތާއިބެލުމުގެ ބަލިމީހާ  އޭނާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންދޫބަކަށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަްނވާނެއެވެ )އަސާސް  ޚިޔާލު ހޯދައި އެޚިޔާލުތަކަށް ތާޢީދުކޮށް އެނުވަތަ އޭނާގެ މަންދޫބުގެ 
6) 

  ަޙުޤީގުކުރުމަށް ޒިންމާވާ ޢަމަލުތަކާއި ބެހޭ ތުހުމަތުތައް ތަ އަނިޔާވެރި އެކަށީގެންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ޓޯޗަރ ނުވަތ
އެރިޕޯޓު ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ރައްދުކުރެވޭނެކަން ދައުލަތުން ކަށަވަރު  އިދާރާއަށް އެރިޕޯޓު ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

                                                           
 055ޕްރޮޓޮކޯލް ޕެރެގްރާފް އިސްތަމްބުލް 9 
 .އިބިޑ10ް 
ރޭޑިންގް ޓްރީޓަމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް، ޕްރިންސިޕަލްސް އޮން އިފެކްޓިވް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް، އިންހިޔުމަން އޯ ޑީގ11ް 

 28އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޞަފުޙާ 

 ޕީއި.އަ
 ،ހޭންޑްބުކް
 2 ޗެޕްޓަރ
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ބާރުލިބިެގންވާ ކޯޓެއްގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ  ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި ޓޯޗަރ ލިބުނުކަމަށް ުބނާ މީހާގެ ހުއްދަ ުނވަތަ 
 ނުލާ އެ ރިޕޯޓު އެހެން ފަރާތަކަށް ވާޞިލްވިޔަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ. ރަކާއި އަމު
 

ގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޓޯޗަރއެހެން ޙާލަތްތަކުގައިެވސް މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 
ނުވަތަ ބަންދުގެ  ރޫމްތަކުންފަރުވާދޭ ފިޒީޝަނުން، އިމަރޖަްނސީ މިސާލަކަށް  – ޝާމިލްވެވިދާނެއެވެރިކޯޑުކުރުމުގައި  ޢަމަލުތައް

ސަމާލުކަން އެހެންކަމުން ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި  އެވެ.ށް ކުރާ އާންމު ޒިޔާރަތްތަކުގައިމަރުކަޒުތަކަ
ގޮތަކަށް އެކަންކަން  ނެގެންވާއެއިން ކޮންމެ ޙާލަތަކަށް އެންމެ އެކަށީ ބަހައްޓަންވީ ކަްނތައްތަކާއިމެދު ިވސްނައި

ހިސްޓްރީއާއި ބެހޭ ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތު ބަލިމީހާގެ ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. މިސާލަކަްށ ކުއްލިޙާލަތެއްގެ މާޙައުލެއްގައިނަމަ 
ޓެއް' ރު ރިޕޯ'ތަޖްރިބާކާ)އެންމެ ކުޑަމިނުން އިތުރު އިތުރު އިރުޝާދަކާއި ނުލައި( އަދި އެއިރުން  .އެއްކުރެވޭގޮތް ނުވެދާނެއެވެ

ތަްފޞީލު ޑޮކްޓަރު ހުރީ ޞިއްޙީ ޙާލު ހުރިނެތްގޮތް ބަލައި އެވަގުތު ލިޔުމަށް އެޙާލަތުގައި އެކަށީގެންނުވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް 
ވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ  ނުވަތަ ޞިއްޙީ ހޯދުންަތއް ނޯޓު ކުރެވިދާނެފަދަ ޙާލަތެއްގައިކަމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެފަދަޞިއްޙީ ރިޕޯޓެއް 

 ވެސްއުސޫލެއް މަޖުބޫރު ކުރުވާ ކުރަން ރިފަރ އެކަން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޙާލަތެއްގައިހުރި ޑޮކްޓަރަކަށްފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި މި
ފަދަ ޞިއްޙީ ޢަމަލުތަަކށް ހެކިދައްކަފާނެއަނިޔާވެރި ިމފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ޓޯޗަރ ނުވަތަ އެހެނިހެން  ޤާއިމްކޮށްފައި ބޭއްވިދާނެއެވެ.

މުހިއްމު ކޮންމެހެންވެސް  ހުރެ އެކަންކަން އެކަށީގެންވާ ތަފްޞީލާއިއެކު ރިކޯޑު ކުރުމަކީހޯދުންތަކާއިމެދު ޑޮކްޓަރު ސަމާލުވެ 
ކަށަވަރުކޮށްދޭެނ އުސޫލުތައް )މިސާލަކަށް އަނިޔާލިބިފައިވާ މީހާ ބަާލތަނަށް  މިނިވަންކަންކްޓަރުގެ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޑޮ

 ސް އޮފިސަރުންނަށް ނުވަދެުވން( ދެމެހެއްޓިފައިވާކަން ކަށަވަުރ ކުރަންވާނެއެވެ. ފުލު
 

 ނަމަވެސް:އެހެން 

  ީ12މަދު ފަހަރެއްގައެވެ" ހެކިތަކަކުން ކަމެއް ސާބިތުވަނީ"ޞިއްޙ 
  ްއަދި  ނިޝާންތަކެކެވެ.ވަރަށް މަދު  އެކަންިހނގައިަފއިވާ ކަމުގެ ފެންނަންުހންނަނީ"ޓޯޗަރގެ އެތައް ބާވަތްތަކަކުނ

އެއަްށވުރެވެސް ިދގުމުއްދަތަކަށް ދެމިހުންަނނީ މާއްދީ ނިޝާންތައް  ނެ ފަދައެކަން ހިނގާފައިވާ ކަން އަންގަިއދޭ
 13"މަދުންނެވެ

  ްއުކުޅުތައް ބޭނުންކުރާ  މުވައްޒަފުންދައުލަތުގެ ދެފުށް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުުވމާއި ގުޅިގެން، ޓޯޗަރކުރުމަށ
މޮކް  ތެޅުމުގެ ަބދަލުގައި )މިސާލަކަށް މަދުވެގެން ިހނގަިއދާނެއެވެނިޝާންތައް ބަދަލުވެ އޭގެ ސަބަބުން މާއްދީ 

 އެކްސެކިޔުޝަން(
  ޭޒަޚަމް ނުވަތަ ލަކުނަކީ އެހެން ސަބަބު ތަކުން ިލބިފައިާވ އެފަދަ ޓޯޗަރއިން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ތުުހމަތުކުރެވ

 14ންމެ ފަހަރަކު ޔަޤީންކަމާއިއެކު ތަފާތުކުރެވޭ ތަކެއްޗެއް ނޫނެވެ.ޒަޚަމާއި ލަކުނާއި ކޮ

                                                           
ރޑް، 'ދަ ޓޯޗަރ ރިޕޯޓިންގް ހޭންޑް ބޫކް: ހައު ޓު ޑޮކިޔުމަންޓް އެންޑް ރެސްޕޮންޑް ޓު އެލިގޭޝަންސް އޮފް ޓޯޗަރ ވިދިން ދަ އިންކެމިލް 12  ޓަރނޭޝަނަލް ސިސްޓަމް ފޯ ދަ ގްލިފަ

 .2.0ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ހިޔުމަން ރައިޓްސް'، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ސެންޓަރ، ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެސެކްސް، ސެލްޝަން 
 އިބިޑް.13 
 އިބިޑް.14 

 ޕީއި.އަ
 ،ހޭންޑްބުކް
 01ޗެޕްޓަރ 
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  ް15ޭބނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ" މާނަކުރެޭވނެފަދަ ގޮތަކަށް"މާއްދީ ހެއްކެއް ނެތުން ޓޯޗަރ ހިނގާފައި ނުވާކަމަށ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  035، 028-023. އަދި މީގެ އިތުރުން ޕެރެގްރާފް 060އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 15 
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ކުރިމަތިވެދާނެ ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ ޢަމަލުތަކާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން 
 އަސަރުތައް 

 ޢަމަލުތަކަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން މަނާކުރެވިފައިވާ 

 ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޤާނޫުނތަކުގެ ަދށުން 
 

އެޢަމަލެއްަގއި އެތައް ސިފަތަކެއް ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯަޗރގެ ދަށުން، ޢަމަލެއް ޓޯޗަރއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ 
ނޑައަޅާފައިވާ ޢަމަލުތަކަކީ އެޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން: 0ހިމެނިގެންނެވެ. ކޮންެވންޝަންގެ   ވަނަ މާއްދާގައި ޓޯޗަރގެ ގޮތުގައި ކަ

 
  ީވޭނެއް ތަދެއް ނުވަތަ ގޮތުން މާއްދީ ނުވަތަ ނަފްސާނ 
 ިމީހަކަށް ކުރިމަތިކޮށް ގަސްތުގައ 
  ައަދި އެއަނިޔާއަކީ އޭނާގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެހެން ތިންަވނަ ފަރާތެްއގެ ކިބައިން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަްށ ނުވަތ

ޢިއުތިރާފެއް ހޯދުމަށް ނުވަަތ، އޭނާ ނުވަތަ އެހެން ިތންވަނަ ފަާރތަކުން ކުރިކަމަކަށް ނުވަތަ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު 
ަވތަ އޭނާ ނުވަތަ ިތންަވނަ ފަރާތެއް ބިރުގެންނެވުމަށް ުނވަތަ ކަމެއް ކުރެވޭ ކަމަކަށް އަދަބުދިނުމުގެ ގޮތުން، ނު

ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުމަކަށް ބިނާކޮށް ީދފައިވާ  މަޤްޞަދަކަށްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން ފަދަ 
 އަނިޔާއަކަށްވެފައި

  ްދައުލަތުގެ ކުރިމަތިކޮށްފައިވަނީ އެފަދަ ވޭން ދިނުމަށް ނުވަތަ ޭވްނ އިޙްސާސް ކުރުވުމަށް ކުރާ ޢަމަލުތައ
މުވައްޒަފަކު، ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމުރަށް ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރުހުމާއިއެކު ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ 

 އެނގުމުގައި ކަމަށްވުމެވެ.
 
 

މަލުތައް ނުވަތަ އަދަބުތަކަކީވެސް މަނާކުރެވިފައިވާ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ބުރޫއަރާފަދަ ޢަ ރަޙުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ 
ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިބާވަތްތަކަީކ ކޮބައިކަން ކޮންވެންޝަން އަގެިއންސްޓް ޓޯޗަރގައި  އިހާނެތި ކަންކަމެވެ. 

ނޑިޔާރުން ނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ އެތައް ކޭސްއެއް ބެލުމުގެ ތެރޭގައި ފަ ވަނީ އެފަދަ އަނިޔާތަކުގެ ކަ
ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ކޮން ކަންކަމެްއކަން ސާފުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ރަޙުމްކުޑަ ނުވަތަ ލާއިންސާނީ ޢަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ޢަމަލެއް 
ބެލެވެނީ "ސީރިއަސް މިންވަރެއްގެ ނަފްސާނީ ނުވަތަ މާއްދީ ވޭނެްއ ނުވަތަ އަނިޔާއެއް އިޙްސާސްކުރަން މެދުވެރިކުރާފަދަ 

ޢަމަލެއްގެ ގޮތުގައި  އަބުރު ގެއްޭލފަދަވެދާނެފަދަ ޢަމަލުތަކެވެ.  16ނުވަތަ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ދެޭވ ސީރިއަސް ޙަމަލާ އަކަށް"
ބެލެވެނީ އެކަމަކުން "މީހަކު ލަުދގަނެ ނުވަތަ އޭނާގެ އަގުވެއްޓި، އެޢަމަލަކުން އެމީހެއްގެ އިންސާނީ ކަރާމަތަށް އިޙްތިރާމެއް 

ހަކު ނެތްކަން ނުވަތަ އިޙްތިރާމު ކުޑަކަން ދައްކުވައިދޭ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ރޫޙާއި މާއްދީ ބާރު ގެއްލުވާލާނެފަދަ ގޮތަކަށް އެމީ
 ޢަމަލުތަކަކަށެވެ. 17ބިރުވެރިކަމާއި ހާސްކަން އިޙްސާސްކުރަން މެދުވެރިވާނެފަދަ"

 

                                                           
 .0331ކޯޑިކް އެންޑް ޗަރކެޒް ކޭސް، ނިންމުން ؛ 0351އައި.ސީ.ޓީ.ވައި، ޑިލަލިކް ކޭސް، ނިންމުން 16 
 .25ގެ ނިންމުން ޕެރެގްރާފް 5105އޭޕްރިލް  58، 15/5346ނަމްބަރު އެޕް (، 5115އީ.ސީ.ޓީ.އެޗް.އާރް، ޕްރިޓީ ވީ ޔޫ.ކޭ )17 
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 ނުޙައްޤުގޮތުގައި ބާރުގެ ބޭނުންފުލުހުންނާއި ދައުލަުތގެ މުވައްޒަފުން ޢާއްމު މަސްލަޙަތު ބެލެހެއްުޓމާއި ބެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި 
ނޑައެޅިގެންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ބާރުގެ ބޭުނން ކުރުމަކީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތު ކުރުވަފާނެފަދަ ޙާ ލަތެކެވެ. ސަބަބަކީ ބައެއް ކަ

ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާތީއެވެ. މިކަމުގައި އާއްމު ގަވާއިދެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ ެއފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް 
 ބާރުގެ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށާިއ، ނަމަވެސް އެބާރަކީ: 

 ްބޭުނންކުރަންޖެހޭ އަިދ  ކޮންމެހެނ 
  ިހިނގަމުންދާ ކަމަކާއި އެއް ނިސްބަތެއްގެ އަދ 
  ްޤާނޫނު ހުއްދަ ކުރާ މަޤްޞަދެއް )މިސާލަކަށް ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާޮގތަށް ހައްޔަރުކުރުން، ޤާނޫނާއި ެއއްގޮތަށ

، ހަކު ސަލާމަތްކުރުންހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހަކު ފިލިޔަ ނުދިނުން، ާޤނޫނާއި ޚިލާފު ލޭއޮޮހރުވުމަކުން އެހެން މީ
ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ  އަޅާ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ދިފާޢުގައި، ުނވަތަ މުޒާހަރާއެއް ރޫޅާލުމަށް 

 ާޙޞިލްކުރުމަށް ކުރާކަމަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ހަމަނުޖެހުމެއް ހުއްޓުވުމަށް(
 

ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކަމަށްވާނަމަ، ނުވަަތ ބާރުގެ ބޭނުން  މަޤްޞަދެއްޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައިަވނީ 
ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ކަމަކާއި އެއް ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށްނަމަ ކޮށްފައިވަނީ އެޙާލަތަށް ކޮންމެހެްނ 

. އަދި އެއީ ޓޯޗަރގެ އެކަން ބެލެވޭނީ މަނާކުރެވިފައިވާ އިހާެނތި ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށެވެ ނިސްބަތެއްގައި ނޫންނަމަ
  18ގޮތުގައިވެސް ބެލެވިދާނެއެވެ.

 

 ގެ ދަށުން ޖިނާއީ ކުށެކެވެ. 5103ޓޯޗަރ އަދި އެހެނިހެން އިހާނެތި ޢަމަލުތައް ހިންގުމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 

 މާނަކުރަނީ: ޓޯޗަރވަނަ މާއްދާގައި  8އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ 
 

ތެރެއިްނ ބޭނުމެއް ހާސިލުކުރުމުގެ ގަސްދުގައި، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު، ުނވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަންނަނިވި ބޭުނންތަކުގެ 
އަމުރަށް ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރުހުމާއެކު ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އެނގުމުގައި، ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މާއްދީ 

ސް، ވޭންިދނުމަށް ނުވަތަ ވޭން އިޙްސާސްކުރުވުމަށް ކުރާ ކަންކަމަށެވެ. ގޮތުން ނަމަވެސް ނުވަތަ ނަފްާސނީ ގޮތުން ނަމަވެ
 ނުވަތަ ހިންގާ ޢަމަަލށެވެ.

 
 އޭނާގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެހެން ިތންވަނަ ފަރާތަކުން މަޢުލޫާމތެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އިޢުތިރާފެއް ހޯދުަމށް؛ ނުވަތަ  .0
ވޭ ކަމަކަށް، ނުވަތަ އެހެން ތިންަވނަ ފަރާތަުކން ކުރިކަމަކަށް އޭނާ ކުރިކަމަކަށް ނުވަތަ އޭނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެ .5

ނުވަތަ އެ ތިންވަނަ ފަރާތަުކން ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކަށް، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންނުވާ ައދަބެއް އޭނާއަށް 
 ދިނުމަށް؛ ނުަވތަ 

                                                           
(؛ 5116ޓޯޗަރ ) 06ޑީގްރޭޑިންގް ޓްރީޓްމަންޓް'. މިސާލަކަށް މެންފްރެޑް ނޮވަކް އެންޑް އިލިޒަބަތު މެކްއާތަރ، 'ދަ ޑިސްޓިންކްޝަން ބިޓްވީން ޓޯޗަރ އެންޑް ކްރުއަލް، އިންހިޔުމަން އޯ 18 

 06-05ޕެރެގްރާފް ، 5104އޭޕްރިލް  06، 04/8131ޔޫކްރެއިން: ރީޓަން ކޮމެންޓްސް ބައި ރީޑްރެސް'، އީ.ސީ.އެޗް.އާރް، އެޕް ނަމްބަރު ރީޑްރެސް، 'ސިރެންކޯ ވީ 
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ވަތަ އެހެން ތިންަވނަ ފަރާތަުކން ކުރިކަމަށް އޭނާ ކުރިކަމަށް ނުވަތަ އޭނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކަށް، ނު .3
ގުޅިގެން، އޭނާއަށް ބިރުދެއްކުމަށް ނުވަތަ އޭނާ  ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާ ނުވަތަ އެ ތިންވަނަ ފަރާތަުކން

 ލަދުގެންނެވުމަްށ؛ ނުވަތަ 
އޭނާ ކުރިކަމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އޭނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން، އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް  .4

 ބިރުދެއްކުމަށް ނުވަތަ އެ ތިންަވަނ ފަރާތެއް ލަދުގެންނެވުމަްށ؛ ނުަވތަ 
މައްޗަށް ބިނާޮކށް، ދެމީހެއްގެ  ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ތަފާތެއް ކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފަިއނެތް ސަބަބެއްގެ .2

 ދެމެދުގައި، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތަފާތެއްކުރުމަށް. 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްކަުމގައި ވީނަމަވެސް، ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަކުރެވިގެންވާ އަދަބެއް، ޤާީނނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
ފުލަންެޖހުމަކީ، ނުވަތަ އިޙުސާސްކުރެވުމަކީ، މިޤާނޫނުގެ މީހަކަށް ދިނުމުގައި، އޭގެ ޒާތުަގއި އުފުލަންޖެހޭ ވޭނެއް އު
 ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 
 

 އަތްމަތީފޮތުގައިމާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ ޓޯޗަރގެ ބާވަތްތަކުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލިސްޓެއް މި ޤާނޫނުގައި ހިމެިނފައިވެއެވެ. މި 
ގައެވެ. ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން، މި ލިސްޓު އެނގިތިބެ، އެނެކްސް ދޭއްފައިވާނީ އެމަޢުލޫމާތު ހިމަނާ

 އެހީއަކަށް ވެދާނެކަމެކެވެ.ލީގަލް އިވެލުއޭޝަންތައް ހިންގާއިރު އެބާވަތްތަކުގެ ޢަމަުލަތކާއި މެދު ވިސްނުން ބެހެއްޓުމަކީ -މެޑިކޯ

 

 އްދާގައި "ރަޙުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ، އިހާނެތި ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:ވަަނ މާ 00އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ 
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބާވަތުގެ  04ވަނަ މާއްދާއާއި  03މިޤާނޫނުގެ 
ޓުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކަށް، އެުމވައްޒަފު، ނުވަތަ އެ ކަމެއް، އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލެެހއް

މުވައްޒަފުގެ އަމުރަށް، ނުވަތަ އެމުވައްޒަފުގެ ރުހުމާއެކު، ނުވަތަ އެމުވައްޒަފުގެ އެނގުމުގައި، ކުރުމުގެ ސަބަބުން، އޭނާއަށް 
ނުވަތަ ިއްނސާނީ އެއްވެސް ކަރާމާތެއް ނުހަނު ވޭން ވާސިލްކުރުވަނިވި ކަންކަމަށް، ނުވަތަ އޭނާގެ ރޫޙު މަރާލަނިވި ކަންކަމަށް، 

 އޭނާގައި ނެތްކަމަށް އޭނާއަށް ިވސްނުވައިދެނިވި ކަންކަމަށެވެ. 
 
 

 ވަނަ މާއްދާގައި "ރަޙުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ އިހާނެތި ޢަމަލު" ވަކިގޮތަކަށް ަކނޑައަޅާފައިވެއެވެ: 02ޤާނޫނުގެ 
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައްފަދަ ޢަމަލުތައް ފިޔަވައި،  04ވަނަ މާއްދާއާއި  03މިޤާނޫނުގެ 
އެހެންކަމެއް، އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު، ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމުރަށް، ނުވަތަ އެމުވައްޒަފެއްގެ 
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ވައްޒަފެއްގެ އެނގުމުގައި، އޭނާގެ ބެލެހެްއޓުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކަށް، ގަްސދުގައި ކޮށްގެން، އެކަމުން، ރުހުމާއެކު، ނުވަތަ އެމު
 އެމީހަކަށް، ވޭން، ނުަވތަ ލަދު، ނުވަތަ ނިކަމެތިކަން އިޙްސާސްކުރުވާ ކޮންމެ ކަމަކަށެވެ. ނުވަތަ ޢަމަލަކަށެވެ. 

 
ނޑައަޅާނީ، މައްސަލައިގައި ހިމެނިގެންވާ ހުރިހާ ނުކުތާތަކަކާއި ޢަމަލެއް ކަމުގައި ކައަނިޔާވެރި )ށ( ވަކި ޢަމަލަކީ 

 ސިފަތަކަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންނެވެ.
 

ނޑައެޅުމުގައި، އެކަން ށޢަމަލެއްކަން، މި މާއްދާގެ )އަނިޔާވެރި )ނ( ވަކި ޢަމަލަކީ،  ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަ
މާއްދީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީޮގތުން ދިމާކުރުވި  އެމީަހކަށްހިނގާދިޔަގޮތާއި، ޙާލަތާއި، މުއްަދތާއި، ވަގުތާއި، އެކަމުގައި 

 ނެއެވެ. ކަންތައްތަކާއި، އެމީހެއްގެ ޖިްނސާއި ޢުމުރާއި، އޭނާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރި ނިސްބަތް ވަޒަންކުރަންވާ
  
 

ނޑައެޅުމަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި  މީހަކާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާފައިވާކަން ނުވަތަ ނުވާކަންޢަމަލެއް އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރ ނުވަތަ  ކަ
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޞިއްޙީ 

ކޯޑުކޮށް، އެމީހަކު ބުނެދީފައިވާ ހިސްޓްރީއާއި ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ ހޯދުންތައް އެއްގޮތްވާ މިންވަރާއި ބެހޭގޮތުން ހެކިތައް ރި
ނޑައެޅުމަށް އަނިޔާވެރި ޚިޔާލު ދެވިދާނެއެވެ. އެމީހަކާއި ދެކޮޅަށް ޓޯޗަރ ނުވަތަ  ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަން ނުަވތަ ުނވާކަން ކަ

 ނޫނީ ކޯޓުތަކަށް އެހެކިތައް ޭބނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ތަޙުޤީގުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޤާ

 

 ޢަމަލުތަކުގެ މާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ ހެކި އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރ ނުވަތަ އެހެނިހެން 

ބޭނުންކުރާ އެދާއިރާއެއްގައި އާއްމުގޮތެއްގައި  ބަލާއިރު ޢަމަލެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މީހަކުއަނިޔާވެރި ޓޯޗަރ ނުވަތަ 
އެފަދަ ޢަމަލުތަކާއި އެކަންކަމުން އެމީހަކަށް ކޮށްފާނެ މާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ އަސަރުތައް ދެނެހުރުމަކީ އެހީއަކަށް ވާނެކަމެކެވެ. 

ޢަމަލުތަކުގެ ތަފާތު ބާަވތްތަުކން މާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ ނިާޝންތަކެއް އެކުއެކީގައި އަނިޔާވެރި ސަމާލުވާންވީ އެއްކަމަކީ 
   19އިދީފާނެކަމެވެ. އަދި އެއިން އެއްވެސްކަމެއްގެ ނިޝާނެއް ނުފެނިދާނެކަމެވެ.ދައްކުވަ

އެނެކްސް  މާއްދީ ޞިއްޙީ ހެކިތައްޢަމަލުތަކުގެ ބައެއް ބާވަތްތަކާއި އަދި އެބާަވތްތަކުން ދައްކުވައިދީފާނެ އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރއާއި 
ހިރާއްޖޭގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނަށް ކްޮރސް ރިފަރަންސް ލިސްޓްކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި އެލިސްޓްގައި ދިވެ އެކެއްގައި

އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރއާއި  ނިޝާންތަކާއި ފްލޯޗާޓަކުން އާއްމު އެނެކްސް ހަތަރެއްގައި )އެނެކްސް ދޭއްގައި ވާގޮތަށް(.ކޮށްފައިވާނެއެވެ 
ނާފައިވާނެއެވެ. މިބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޢަމަލުތަކުގެ އާއްމު ގިނަ ބާވަތްަތކެއް އިތުރަށް ތަޙުޤީގު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް ހިމަ

 ހިމެނެނީ ތެޅުން، އެލުުވން، ޖިްނސީ އަނިޔާ، ނޭވާހާސްކުރުވުން އަދި ހޫނުކުރުން ފަދަ ކަންކަމެވެ. 

                                                           
 060ޕްރޮޓޮކޯލް ޕެރެގްރާފް  އިސްތަމްބުލް 19 

 ޕީއި.އަ
 ،ހޭންޑްބުކް
 3ޗެޕްޓަރ 
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ޢަމަލުތަކުގެ ތުހުމަތުތައް ތަޙުޤީގުކުރުމުގައި ނަފްސާނީ ހެކިތަކުގެ އަނިޔާވެރި އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް މުހިއްމުވަނީ ޓޯޗަރއާއި 
ްް ޯޓަޗރެގ ޮކްނެމ ިއެވުލއޭަޝްނެއްއަގިއެވސ، މަރުކަޒީ ދައުރު އެއިން ބަލައިގަންނާތީއެވެ. އަދި އޭގައި ބަޔާން ކުރާގޮތުން

ޓޯޗަރގެ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއްގައިވެސް ނަްފސާނީ ކަންތައްތަކެއް  20ޝާމިލްކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ. ނަފްސާނީ އެސެސްމަންޓެއް 
ނީ އަސަރުތަކަކީ ޓޯޗަރގެ މާއްދީ އަސަރުތަކަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް  ކުރިމަތިކޮށް ފިލުވާލަން ހިމެނިފައިވެއެވެ. އަދި ނަފްސާ

 އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. 

ޢަމަލެއްގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކީ ޑަޔަގްނޯސް ކުރެވޭނެ ފަދަ ނަފްސާނީ ބައްޔެއް އޭނާގެ އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރ ނުވަތަ 
ޢަމަލުތަކާ ކުރިމަތިލާފައިވާ ގިނަމީހުންނަކީ އަނިޔާވެރި ގައިގައި އަށަގަންނާނެ މީހެއް ޫނނެވެ. ނަމަވެސް ޓޯޗަރއާއި 

  21ތިލާ ބައެކެވެ.ކުރިމަ މްޕްޓަމްތަކަކާއިސިއިޙްސާސްތަކުގެ ނުހަނު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއި ނަފްސާނީ 

ާބވަތްތަކުން ނިކުްނނާނީ އެއް ނަީތޖާއެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއްބާވަތެއްގެ ޓޯޗަރއިން އެކި މީހުންނަށް ހުރިހާ ހަމަ މިގޮތަށް، ޓޯޗަރގެ 
އެކު، ޓޯޗަރގެ އަނިޔާ ކުރާ އަސަރުތައްވެސް ތަފާތުވެދާނެއެވެ. "އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެއްގޮތްކަމަކާއި 

ސްތަކުގެ ބާވަތްތަކެއް ވަނީ ސިމްޕްޓަމްތަކަކާއި އިޙްސާ  ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ކިބަިއން ފެިނ އަދި ލިޔެކިޔުމުން ރިކޯޑު ކުރެވިފައިވާ
   22ފާހަގަކުރެވިފައެވެ".

ރިމަތިވެފައިވާ މީހުންނަށް ޢަމަލުތައް ކުއަނިޔާވެރި ލިސްޓް ކުރެވިފައިވަނީ ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެްނ  އެނެކްސް އެކެއްގައި
ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންގެ ކިބައިން  ޓްރޯމާ އާއްމުގޮތެއްގައި އިޙްސާސްކުރެވޭ ނަފްސާނީ ކަންތައްތަކެވެ. އެއާއިއެކު ޓޯޗަރއަދި

 އާއްމުކޮށް ޑަޔަގްނޯސްކުރެވޭ ނަފްސާނީ ބަލިތައްވެސް ހިމަނާފައިާވނެއެވެ. 

ބައްޔެއް ޑަޔަގްނޯސް ކުރެވުމަކީ ޓޯޗަރކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރާ ދަޢުވާއަކަށް ބާރުލިއްބައިދޭ " ޓްރޯމާއާއި ގުޅުންހުރި ނަފްސާނީ 
ކަމަކަށް ވީނަމަވެސް ، ނަފްސާނީ ޑަޔަގްނޯސިސްއެއްގެ ކްރައިޓީރިއާ ހަމަނުވުމުގެ މާނައަކީ އޭނާ ޓޯޗަރނުވާކަމަށް ނޫންކަން" 

 23ނޯޓު ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
 

 

 
  

 
 
 

                                                           
 .014އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޕެރެގްރާފް 20 
 .536އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޕެރެގްރާފް 21 
 .534އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޕެރެފްރާފް 22 
ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމަންޓޭޝަން ، 6ޔުލް ޓަރކަން ބޭކަލް އެޓް.އެލް، 'ސައިކޮލޮޖިކަލް އެވިޑަންސް އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އިލް ޓްރީޓްމަންޓް'، މޮޑަލް މެޑިކަލް ކަރިކިޔުލަމްގެ މޮޑ23ި 

 ،3ޕްރޮޖެކްޓް )އައި.އާރް.ސީ.ޓީ،އެޗް.އާރް.އެފް.ޓީ، ރީޑްރެސް، ޕީ.އެޗް.އާރް( ސްލައިޑް 
.http://phrtoolkits.org/downloads/?did=29 

http://phrtoolkits.org/downloads/?did=29
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 ލީގަލް ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އުސޫލުތައް -މެޑިކޯ 

ލީގަލް ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރާއިރު އޭގައި އެންމެ މަދުވެގެން -ޢަމަލުތަކުގެ މެޑިކޯއަނިޔާވެރި ތިރީގައި އެވަނީ ޓޯޗަރ ނުވަތަ 
ނޑައަޅާފައިވާ  ނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ޚުލާހުންނަން ޖެހޭނެކަަމށް އިސްތަމްުބލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ކަ ސާއެކެވެ. ޞިއްޙީ މިންގަ

ނޑުތައް ދެނެަގނެ، ޞިއްޙީ ޙާލަތު ބެލުމާއި ޞިއްޙީ ރިކޯޑުތަކާއި މެޑިކޯ ލީގަލް -ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން މި މިންގަ
ނޑުތައް ގުޅިފައިވާގޮތް އެފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި އިވެލުއޭޝަންތައް ހެދުންފަދަ ޢަަމލީ ޙަރަކާތްތަކާއި މިމިން ގަ

 އެނގިފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. 

ގައި  VIއަދި  Vވަނަ ބާބުގަާއއި، އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މާއްދާ  01މިކަމާއި ބެހޭ ތަފްޞީލު އައި.ޕީ ހޭންޑްބޫކް ގެ 
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 

 ކަމާއިބެހޭ އެތިކަލް އަސާސްތައް 

ޢަމަލުތައް ލިޔެކިޔުމުން ރިކޯޑުކުރާއިރު ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އަނިޔާވެރި ހެނިހެން ޓޯޗަރއާއި އެ
 އަބަދުވެސް އެފަރާތްތަކުގެ އެތިކަލް ޒިންމާތަކާއިމެދު ވިސްނުން ަބހައްޓަންވާނެއެވެ:

 'ްއެންމެ މުހިއްމު ކަމަކަށް 'ގެއްލުން ނުދިނުނ 
 ިދާ ުހންާނނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ެބހެއްޓުން ބަލިމީހާއަށް އެންމެ ފައ 
  ްއޯގާތެރިކަމާއިއެކު އަޅާލުން ފޯރުކޮށްދިނުނ 
  ްއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެޙައްޤުތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރިަކން އުފެއްދުނ 
 ެސިއްރުަކން ހިފެހެއްޓުން  ބަލިމީހާގެ މަޢުލޫމާތުގ 
 ެދޭ ހުއްދަ ހޯދުން ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ިލބިހުރ 
 .ްތަފާތުކުރުމެއް ނުހިނގާކަން ކަށަަވރުކުރުނ 

ލީގަލް އިވެލުއޭޝަން ހެުދމަށް މީހަކު ބަލާނަމަ، އެކަމެއް ެއކުރަނީ ކޮން މަޤްޞަދެއްގައި ކަމާއި، އެއިން ހިފާނީ ކޮން -މެޑިކޯ
އެމީހަކަށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް  ބޭނުމެއް ކަމާއި، އެމަޢުލޫމާތުން ބައެއް އާއްމު ކުރާނެނަމަ އެއީ ކޮން ބައެއްކަން

ދިޔުމުގެ ކުރިން އެމީހެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ހުއްދަ ވާންވާނީ އޭނާއަށް އެކުރާ ކަމަކާއި ބެހޭ އެންމެހާ 
 މަޢުލޫމާތު އެނގިހުރެ ދީފައިވާ ުހއްދައަކަށެވެ. 

ކުގެ ތެރެއިން ތަފާތު ދެ ޒިންމާއެއް އެއްފަހަރާ އުފުލަމުންދާ ފަރާތްތަކުންވެސް ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަ
 )މިސާލަކަށް ބަލިމީހާއަށާއި ވަޒީާފގެ ވެރިފަރާތަށް އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ޒިންމާތައް އެކުއެކީގައި އުފުލާ ޖަލުގެ ޑޮކްޓަރުން( މިހުރިހާ

 ޕީއި.އަ
 ،ހޭންޑްބުކް
 ،01ޗެޕްޓަރ 
، 0އެނެކްސް 

3 ،4  

 ޕީއި.އަ
 ،ހޭންޑްބުކް
 6ޗެޕްޓަރ 
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މީހާއަށް އެންމެ ފައިދާ ހުންނާނެ ގޮަތށް ޢަަމލު ކުރުމާއި، ޒިންމާތަކެއް އަދާކުރަން ޖެހެއެވެ. އެޙާލަތުގައިވެސް ބަލި
  24މިނިވަންކަމާއިއެކު ޢަމަލުކުރުމާއި، އަދި ބަލިމީހާގެ މަޢުލޫމާތުތައް ސިއްރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ.

ރޑް މިނިމަމް ރޫލް  ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން:5102ޒަނަރސް )ސް ފޯ ދަ ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިރިވައިޒްޑް ސްޓޭންޑަ

 ބާއްވަންވާނީމެދު ދެބަންދުގަިއތިބޭ މީހުްނނާއި  އްކަތްކުރާ އެހެނިހެން ފަރާތަކުންޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސަ ންނާއިޑޮކްޓަރު
ނޑުތަކެއް މުޖްތަމަޢުގެ އެހެން ބަލިމީުހންނާިއ ދެމެދުވެސް ބާއްވާ ގުޅުމާއި އެއްހަމައެއްގައިވާ  އެތިކަލް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަ

 ދެމެހެއްޓިގެންވާ ގުޅުމެކެވެ. މީގައި ހިމެނެނީ:

  ްބަލިތަކުން އެމީހުން  ސާނީ ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޒިންމާއާއި ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ މާއްދީ އަދި ނަފ
 އްޗަށް ބިނާކުރުން ހަމައެކަނި ޞިއްޙީ ހޯދުންތަކުގެ މަ  މުގެ ކަންކަން ފަރުވާދިނު އެމީހުންނަށް ރައްކާތެރިކޮށް 

 ްފަރާެތއްގެ ނުފޫޒެއް  އެހެން ބަންދުގައި ހުރި މީހާގެ އަމިއްލަ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ކަންކަން ނިންުމމުގައި އޭނާ ނޫނ
ގުޅުން ޤާއިމްކުރުމުގައި ބަލިމީހާގެ ފަރާތުން ޑޮކްޓަރާއި ބަލިމީހާގެ ދެމެދު  ،އުސޫލާއި އެކަމަށް ފޯރިޔަ ނުދިނުމުގެ

  ހޯދަން ޖެހުމުގެ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން މަޢުލޫމާތު އެނގިހުރެ ދީފައިވާ ހުއްދައެއް
 ްއެކަމެއްގެ ސަބަބުން ބަލިމީހާ ުނވަތަ އެހެން މީހަކަށް ނުރައްކަލެްއ ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ބެލެވިފައިުނވާ އެންމެހާ ޙާލަތ 

 ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ. ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރިއްޔާތު  ތަކެއްގައި
  ަޢަމަލަކަށް ވެދާނެ ކަމެއްގައި ޢަމަލީ ގޮތުން އަދި ޢަމަލީ ގޮތުން ނޫންނަމަވެސް ބައިވެރިވުމަކީ އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރ ނުވަތ

ޙަތަށް ބުރޫއަރާފާނެަފދަ ޞިއްޙީ ނުވަތަ މީގައި ބަންދުގައި ހުރި މީހާގެ ޞިއް ކަނޑައެޅިގެން މަނާކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.
ނޑުގެ ސެލްތައް، ޓިޝޫ ނުަވތަ ގުނަވަންތައް  ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތައް، މިސާލަކަށް ބަންދުގައިހުރި މީހާގެ ހަިށގަ

  25ނެގުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިެމނިަފއިވެއެވެ.

 

 އުސޫލުތައް  ނެ ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަންދުގައި ހުރި މީހުން ބަލާއިރު 

ހުރި މީހެއްނަމަ އަޅަން ޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްއިން ވަނީ  ބަންދުގައި ބަލަމުންގެންދާ މީހާއަކީ 
ނޑައަޅާފައެވެ.   ގައި ވާގޮތުން: 054-053ޕެރެގްރާފް އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ކަ

  ްއެހެން  ޫނންަބންދުގައިހުރިމީހާ ގެންަދންވާނީ ސިފައިންނާ ފުލުުހން  މިނޭޝަން ހަދާތަނަށްއެގްޒެފޮރެންޒިކ
 މުވައްޒަފުންނެވެ 

 ްޕަބްލިްކ ޖަވާބުދާރީވާނީ މުވައްޒަފުން ސުޕަރވައިޒްކުރާ  ތައްބަންދުގައިހުރި މީހާ ގެންދިޔުމުގެ ކަންތައ
 ފުންނަަކށް ނޫނެވެ ޤާނޫނު ދަމަހައްޓާ އެހެން މުވައްޒަރުންނަށެވެ. ޕްރޮސެކިޔުޓަ

                                                           
 33-66އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޕެރެގްރާފް 24 
ރޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯ ދަ ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަރސް )ދަ މަންޑޭލާ ރޫލްސް(،25  ކޮމިޝަން އޮން ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަންއިން އެންޑް  ރިވައިޒްޑް ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަ

 .35ރޫލް ، 0/ރެވް.6/އެލް.02/5102ގައި، އީ/ސީ.އެން.5102މޭ  50ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސްއިން މި އެޑޮޕްޓް ކޮށްފައިވަނީ 

 ޕީއި.އަ
 ،ހޭންޑްބުކް
 01ޗެޕްޓަރ 
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 ިބެލުމަށްފަހު ބަންދުގައިހުރި މީހާ އަނބުރާ ގެންދާއިރު އޭނާގެ ޑޮކްޓަރު  ޑޮކްޓަރު ބަލައުދިނުމަށް އެދި ހުަށހަޅާއިރުގައާއ
 ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާޒިރުވެ ހުންނަްނވާނެއެވެ.

  ަނުވަތަ ތަފާތު ޞިއްޙީ ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއާއި ބަންދުގެ މުއްދަތު ނިމުމަށްަފހުވެސް ދެވަނ
 އިވެލުއޭޝަންއެއް ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ބަންދުގައި ހުރި މީހާއަށް ލިބިެގންވެއެވެ

  ާނޑައަޅާ ތަނެއް ބަންދުގައި ތިބޭ މީުހންގެ ޞިއްޙީ އިވެލުއޭޝަން ހިންގަންވާނީ އެަކށީގެންވ ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ކަ
 ގައެވެރުކަޒެއްތަނެއްގައެވެ. މިސާލަކަށް ޖަލުގެ ބަދަލުގައި ރަސްމީ ޞިއްޙީ މަ

  ެބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މީހަކުެވސް ބަލަންވާނީ ވަކިން އެކަހެރިކަމާއި އެކުގައެވ 
 ިނުވާނެެއވެ.  ތިބެގެންފައިން ނުވަތަ ޤާނޫނު ދަމަހަްއޓާ އެހެން މުވައްޒަފުން ބަލިމީހާ ބަލާ ކޮޓަރީގައި ސ 
 ްޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހާގެ ޞިއްޙަތަށް ސީރިއަސް ގެއްލުމެއް  އެއީ "ބަންދުގައިހުރި މީހާގެ ސަބަބުނ

ފިޔަވާއެވެ.  ޑޮކްޓަރަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައިހެިކތަކެއް  ބެލެވިދާނެފަދަފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް  ލިބުމުގެ
 އެދިއްގެޑޮކްޓަރު ބައިތިއްަބންވާނީ އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއްގެ ސަލާމަތީ މުވައްޒަފުން 

މިކަމުގައި ފުލުހުން ނުވަތަ ޤާޫނނު ދަމަހައްޓާ  ޙާލަތެއްގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
ން ސަލާމަތީ މުވައްޒަފުޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެހެން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެެގން ނުވާނެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަުކގައިވެސް 

ތިބެންވާނީ ޑޮކްޓަރާއި ބަލިީމހާގެ ދެމެދު ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އަޑުނުއިވޭ ހިސާބެއްގައެވެ )މިސާލަކަށް އަޑުނުއިވި އެކަމު 
 (." ންނަ ގޮތަށެވެ ފެ

  ިމުވައްޒަފުން ނުވަތަ ޤާނޫނު ަދމަހައްޓާ  ބަންދުގެ މަރުކަޒުގެފުލުހުން ނުވަތަ ބަލިމީހާ ބަލާ ކޮޓަރީގެ ތެރޭގައ
ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިނުވާ އެ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. ިތބިނަމަ، ވައްޒަފުން މުއެހެނިހެން 

  އެވެ.ބޭުނންކުރެވިދާނެއެ މަޢުލޫމާތު ބަލައިނުގަތުމަށް ކަމަށް ބުނާ ޞިއްޙީ ރިޕޯޓެއް 
  ްބާރުދޭނަަމ، ބަންދުގަިއހުރި މީހާ ފޮރެންޒިކް މެޑިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަންއިން ޓޯޗަރކުރިކަމަށް ބުނާ ތުުހމަތުތަކަށ

ނޑައެޅުމުގެ  އަނބުރާ ބަންދުގެ މަރުކަޒަށް ފޮުނވައިގެން ނުވާނެއެވެ. އޭގެ ބަދަުލގައި އޭނާގެ ޤާނޫނީ ޙައިސިއްޔަތު ކަ
ނޑިޔާރެއްގެ ކައިރިއަށެވެ.  ގޮތުން ގެންދަންާވނީ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ނުވަތަ ފަ

ނޑުތަކެއް އޮންނަނީ ހަަމނުވެފައެވެ. މިސާލަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތަށް ބަލާލާއިުރ، މީގެ  ތެރެއިން އެތައް ބައިވަރު މިންގަ
ޞިއްޙީ ޙާލަތު ބެލުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ެގނެސް، އޭނާ ބަލާ ވަގުތުގައާއި ޭއނާގެ ބަސްދީގަތުން ނަގާ  ގެބަންދުގައި ހުންނަ މީހާ

ބާރުއަޅާކަން އޮންނަނީ ރިޕޯޓު ކުރެވިފައެވެ. މިފަދަ  ވަގުތު ކޮޓަރީގައި ތިބުމަށް ފުލުްސ އޮފިސަރުން އާއްމު ގޮތެއްގައި
ނޑައެޅުމުގެ ފެންވަރުގައެވެ. އެއީ އެފަދަ އެގްޒެމިނޭޝަންތަކާއި ބެހޭ  މައްސަލަތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހެނީ ސިޔާސަތު ކަ

-މެޑިކޯ މުހިއްމު ވެފައިވާ ކަމަކީމެ ންތު އެމިވަގުއަވަސް ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ޤަވާއިދުތަކާއި ޕްރޮޓޮކޯލްތައް އެކުލަވާލައިގެންނެވެ. 
ލީގަލް އެގްޒެމިނޭޝަން ހިނގާިއރު ބަލިމީހުން ބަލާ ކޮޓަރީގައި ަދއުލަތުގެ އޮފިޝަލުން ހާޒިރުވެ ުނތިބޭނެކަން ކަށަވަރުކޮްށދީ، 

ނެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭނެ އަދި ބަންދުގައި ހުރި މީހާ އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އެތަނުގައި ހާޒިރުވެ ހުރެވޭ
 ޕްރޮޓޮކޯލްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމެވެ. 
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 ބެލުން ބަލިމީހާ ބަސްދީގަތުމާއި 

 ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހިމެނެނީ: ރިކޯޑުޢަމަލުތަކުގެ ޞިއްޙީ އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން 

  ާދަ ހޯދުން. އެ ހުއްދަ ވާންވާނީ އޭނާއަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ހުއްިރޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކަމާއި ބެހޭ ބަލައި ބަލިމީހ
 އެންމެހާ މަޢޫލޫމާތު ލިިބހުރެ ދީަފއިވާ ހުއްދައަކަށެވެ.

  ްބަލިމީހާގެ ހިސްޓްރީ ނެގުނ 
  ީއެގްޒެމިނޭޝަންއެއް ހިންގުން ތަފްޞީލު ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނ 
 ްމާއްދީ ހާނިއްކަތަކެއްވާނަމަ ފޮޓޯ ނެގުނ  
  ައިތުރު އޭާނގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި އެކުގަިއ ބަންދުކޮށްފައިވާ އެހެން މީުހންެގ ކިބައިން އެކަށީގެންވާ ޙާލަތެއްގައިނަމ

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުން 
  ްޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ ހޯދުންތަކާއި ބަލިމީހާ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ިހސްޓްރީއާއި އެއްގޮތްވަނީ ކިހާވަރަކަށްކަނ

ނޑައަޅައި އެކަން ހިމެނޭގޮތަށް ހޯދުނު ހޯދުންތަކު  ގެ ރިޕޯޓެއް ތަްއޔާރުކުރުން.ކަ

ދިވެހިރާއއްޖޭގައި، ޞިއްޙީދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކުން ހޮސްޕިޓަލެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ކްލިނިކެއްގައި ހިންގާ މިފަދަ 
ނޑައަޅާފައިވާ މެޑިކޯ . ބަލިމީހާގެ ލީގަލް ފޯމުގައެވެ-އެގްޒެމިނޭޝަންއެއްގެ ނަތީޖާ އާއްމުގޮތެއްގައި ރިކޯޑުކުރާނީ އެކަމަށް ކަ

ހިސްޓްރީގެ ކުރު ޚުލާސާއަކާއި، މާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ އެގްޒެމިނޭޝަންގެ ނަތީޖާގެ ތަްފޞީލު މަުޢލޫމާތާއި، ފޮޓޯއާއި، އަދި 
ވާންއޮތް މިންވަރަކަށް ޞިއްޙީ ހޯދުންތަކާއި ބަލިމީހާގެ ހިސްޓްރީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހާގެ ނަޒަރުގައި 

 ހާމިންވަރަކަށްކަން އެފޯމުގައި ހިމަނަން ޖެހެއެވެ. އެއްގޮތްވަނީ ކި

ޢަމަލުތަކުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފަިއވާ ޙާލަތްތަކުގައި، ފޮރެންޒިކް އަނިޔާވެރި ން ހެއެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތުންނަަމ، ޓޯޗަރއާއި އެހެނި
އި ލް އިވެލުޭއޝަންއެއް ހިންގަލީގަ-އަދި ސައިކޮލޮޖިކަލް/ސައިކިއޭޓްރިކް ސްޕެޝަލިސްޓުން އެއަށްވުރެ ތަފްޞީލު މެޑިކޯ

ނޑައަޅާފައިވާ   ލު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.އެއަށްވުރެ ތަފްޞީ ނަމޫނާއަށްއިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ކަ

 ބަސްދީގަތުމުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ވިސްނުން ބަހައްޓަންވީ ކަްނކަމަކީ:

ޓްސް، 'މެޑިކަލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ނަގާފައިވަނީ: ސޮސައިޓީ އޮފް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސް 
ކޮށްފައިވަނީ  އިސްލާޙު އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް އިލް ޓްރީޓްމަންޓް'، 

 (5113ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.ސީ.ޓީ )ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ 
  ،ްއިބާރާތްޮކށްަފއިވާގޮތް އަދި ތަރުތީބަށް ސަމާލުަކން ބަހައްޓާށެވެ ސުވާލުތަކުގެ ޓޯނ 
 ަބުދޭ މީހާގެ ބޭުނންތަކާއި އެއްގޮތަށް ސުވާލުތައް ފަރުމާކުރާށެވެ:ވާކުރެވެން އޮތް ޙާލަތެއްގައިނަމަ، ޖ 

ނޑުން -  ބަސްދީގަތުން ާރވާށެވެ ތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުރު ބައިބަޔަށްމެދުކެ
 ކަކުން ފަށާށެވެ ސުވާލުތައެހާ ސެންސިޓިވް ނޫން އާއްމު ކަންކަމާއި ބެހޭ ސުވާލުތައް ފަދަ  -
 ތަފްީޞލު ވީހާވެސްއިގެން ކުރިއަށްދާށެވެ. އަދި ފުން މައްސަލަތަކަ ކަންކަމާއި ންސިޓިވްއެއަށްފަހު ސެ -

 ހޯދާށެވެ  މަޢުލޫމާތު
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  ހަމަޖެހުމަކަށް އިޙުސާސްތައް  އުފެދުނުބަލިމީހާގެ ގައިގައި އެކަމާއި ގުޅިގެން ބަސްދީގަތުން ނިންމާލުމުގެ ކުރިްނ
 ކަށަވަރުކުރާށެވެ އައިސްފައިވާކަން

  ްުނަބހައްޓާށެވެ ގޮތަކަށް ޓޯޗަރގެ ޙާލާތު ހަދާންވެދާނެ ފަދަ މުޢާމަލާތު ކުރަން ފަށާގޮްތ، ސްޓައިލް އަދި އުޅުނ 
 ްނޑާލައި ހުސ ޖަވާބުދޭ މީާހއަށް  ނެގިދާނެކަން ތުކޮޅެއްވަގު ބޭނުންވާ ވަގުުތތަކުގައި ބަސްދީގަތުން މެދުކަ

 އަންގައިދޭށެވެ 
  ާނޑައޅައި، އުނދަގޫނުވާނެފަދަ ަތނެއް މިންވަރެއްގެއެކަށީގެންވ  ގައ އެކަންކުރާށެވެވަގުތެއް ބަސްދީގަތުމަށް ކަ
  ިބޭުނންތަކަށް ބިނާޮކށް ވަގުތާއި ޖާގަ ދޭށެވެ ބަލިމީހާގެސުވާލުކުރުމުގައ 
  ްދެނެގަތުމަށް ތައްޔާރުވެ ހުންާނށެވެއެޙާލަތު ބަލިމީހާގެ ޙާލަތު ދަސްކޮށ 
  ީބޭނުންކުރާށެވެ  ގޮތުން އަޑުއެހުމުގެ އުސޫލުޢަމަލ 
  .ެއިތުބާރު، އިޙުތިރާމު، ތެދުވެރިަކން އަދި އޯގާތެރިކަމުގެ މާޙައުލެއް އުފައްދާށެވ 

 ންވީ ކަންކަން:ސަމާލުވާ
 ަނުރައްކަލަށް ކުރިމަތިވުމުގެއަލުން އޭނާއަށް ރު ޓްރޯމާގެ އަސ 
  ްބާުރގަދައިވެލުއޭޓް ކުރެވެނީ ވަރަށް ބޮޑު މިންވަރެއްގެ ޓްރޯމާއެއްނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަލިމީހާައށ 

 އިޙްސާސްތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެކަން 
ބަލިމީހާ ބަލާ ޑޮކްޓަރަށް ކަްނތަްއތައް ސިފަކުރެވޭ ގޮތާއި ނިންމުންތައް ނިންމޭގޮތުގެ މައްޗަށް ނުފޫަޒކަށް ވެދާނެފަދަ ޑޮކްޓަރުގެ 

  އިޙްސާސްތައް.އަމިއްލަ 
 

ރަސްމީ ބަސްދީގަތުން  ގެ ލީގަލް އިވެލުއޭޝަން-ޢަމަލުތަުކގެ މެޑިކޯއަނިޔާވެރި ގައި، ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އެނެކްސް ތިނެއް
އަނިޔާވެރި އިތުރު ތަފްޞީލު ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން  ގެހިންގާއިރު ވިސްނަންޖެހޭ ވަކި ކަންތައްތަކެއް

 ޢަމަލުތަކުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަަމށް ބުނާ މީހުން ބެލުމުގައި ޞިްއޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެންވެސް މިކަންކަމަށް
 ވިސްނައި އެޙާލަތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އެކަންކަން ބަދަލު ކުރަންވާެނއެވެ.

 ބަސްދީގަތުމާއި ބެލުން: ފްލޯޗާޓެއް 

ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު މި ފްލޯޗާޓް  އަޅަންޖެހޭބެލުމުގައި ބަިލމީހާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ލީގަލް ބަސްދީގަތުމާއި -މެޑިކޯ
'މެޑިކަލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް  ތި ނަގައިފައިވަނީތަކުން ދައްކުވައިދޭނެއެވެ. މިތަކެ 

ޙު ކޮށްަފއިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ލާއިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް އިލް ޓްރީޓްމަންޓް'، އިސް
 އިންނެވެ. ( 5113ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.ސީ.ޓީ )

 އެއް ހެދުމާއިލީގަލް އިވެލުއޭޝަން-ލީގަލް ފޯމު ފުރުމާއި ފުރިހަމަ މެޑިކޯ-މެޑިކޯ އުސޫލުތަކަކީފްލޯޗާޓްތަކުގައި ދައްކުވައިދީފައިވާ 
 VI)މެޑިކަލް އެވިޑެންސް( އަދި ބާނު  IVގުޅުންހުރި ކަންކަމެވެ. ފުރިހަމަ ތަފްޞީލަށް އިސްތަމްުބލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ބާބު 

ލީގަލް އިވެލުއޭޝަން ފޯމުގެ ނަމޫނާ -ލޮޖިކަލް އެވިޑެންސް( އާއި އެނެކްސް ދެއަކާއި ތިނެއް ބަލާލާށެވެ. ފުރިހަމަ މެޑިކޯ)ސައިކޮ
 ބަލާށެވެ.  IVބެލުމަށް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ އެނެކްސް 
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 ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތްތައް ބަލާތަން 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ނަގާފައިވަނީ: ސޮސައިޓީ އޮފް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް، 'މެޑިކަލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންވެސް
 (5113ންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.ސީ.ޓީ )އިލް ޓްރީޓްމަންޓް'، އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެ

 ފުރަތަމަ ގެއްލުމެއް ނުދިނުން  -ނޮކޭރޭމަމް ނޮން ޕްރީ

ނޑައަޅާތަނެއްގައެވެ އިވެލުއޭޝަން ހިންގަންވާނީ އެކަންކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާތަންކަމަށް ޑޮކްޓަރު  -  ކަ
 ބަސްދީގަތުމާއި އަދި/ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެގްޒެމިނޭޝަން ހިންގާ ޙާލަތުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ: -

 * އެތަނުގެ މާއްދީ ޙާލަތު ކަމަށް އެކަށީގެންވުން )އަލި، ވައިދައުރުވުން، ސައިޒު(         
 * އެކަހެރިކަން، ސިއްރިއްޔާތު         
 * ބަސްދީގަތުމުގައި ސުވާލުކުރާ މީހާއާއި ޖަވާބުދޭ މީހާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން                
 * ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ޤާނޫނު ދަމަހައްޓާ އޮފިޝަލުން އެތަނުގައި ނެތުން                 
 ޓް ހުރުން * ޞިއްޙީ އެގްޒެމިނޭޝަން ހެދޭވަރަށް އެތަނުގައި އިކުއިޕްމަން                
 * އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ އަރާމުކަމާއި ބޭނުންވާނެ ޚިދުމަތްތައް ލިބެންހުރުން                
 * އެކަށީގެންވާ ވަރެއްގެ ވަގުތު އޮތުން                 

 

 އާއެކެވެ ނޫނެކެވެ 

 

 އެކަންކަމަށް ލިޔުމަކުން އެދިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

 

 ކަނުބަނދެފައިވާނަމަ އެތަކެތި ނައްޓާލާށެވެ ބިޑިއަޅުވާފައި ނުވަތަ 

އެގްޒެމިނޭޝަން ތަނުގައި އެކަށީގެންވާ ޙާލަތު 
 ނެތްކަން ނޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ 

 

 ތަނުގައި އެކަށީގެންވާ ޙާލަތު ނެތުން

 
 ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާނަމަ  ފޯރުކޮށްދީފައިވާނަމަ 

ޕްރޮސެކިޔުޓަރ/ކޯޓު އަދި ޞިއްޙީ 
 އިދާރާތަކަށް ލިޔުމަކުން އަންގާށެވެ 

 ޑޮކްޓަރު:
 އަމިއްލަމީހާ ތަޢާރަފްވެ، ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާ ދާއިރާއާއި އަދާކުރާ ދައުރުތަކާއި ޒިންމާތައް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ  -
 އުސޫލުތައް އަދި އޭގެ މިންވަރު ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ ބަސްދީގަތުމުގެ ބޭނުން، ޙާލަތު،  -
ބަސްދީގަތުމުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރެވޭނެ މިންވަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއްވާނަމަ އެކަން ޖަވާބުދޭ  -

 މީހާއަށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ 
އޭނާއަށް އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ލިބިހުރެ ދީފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ. އަދި އެ އެމީހާގެ ކިބައިން ހުއްދަ ހޯދާށެވެ. އެ ހުއްދަ ވާންވާނީ  -

 ހުއްދައަކީ:
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޞިއްޙީ އިވެލުއޭޝަންއިން ލިބިދާނެ ފައިދާތަކާއި  -

 ގެއްލުންތައް އެނގިހުރެ 
 މިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދީފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.އެހެން ބައެއްގެ ނުފޫޒަކާއި ނުލާ އަ -

 ބަލިމީހާގެ ފަރާތުން ހާސްކަން ނުވަތަ ޒަޚަމުގެ ހެކިތައް ފެންނަނަމަ އެކަން ނޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ  -

 ބަސްދީގަތުމަށް/އެގްޒެމިނޭޝަންއަށް ބަލިމީހާ އިންކާރު ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން ނޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ  -

 އިންކާރުކުރި ސަބަބު ނޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ  -

އެމީހަކީ ބަންދުގައި ހުރި މީހެއްނަމަ އެލިޔުމުގައި އޭނާއާއި އޭނާގެ ވިކީލު އަދި އެހެން ޞިއްޙީ މުވައްޒަފެއްގެ ސޮއި  -
 ންވާނެއެވެ ހިމަނަ

 

ބަސްދީގަތު 
 ން 

 ހުއްދަ ލިބުން  ހުއްދަ ނުލިބުން
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 ބަސްދީގަތުން 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ޓްރީޓްމަންޓް'، އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ިއލް ނަގާފައިވަނީ: ސޮސައިޓީ އޮފް ެމޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް، 'ެމޑިަކލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެްނޑް އިްނވެސް
 (5113ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.ސީ.ޓީ )

 ނޯުޓ ކުަރންީވ:
  ްބަސްދީގަުތމުަގއި ޖަވާުބ ޭދ ީމހާެގ ަނމާިއ ޭއާނއަީކ ކާުކަކނ 
  ،އުމުރު، އިސްަތށިގނުޑގެ ކުލަ(.މާއްީދ ައދި ެފްނނަްނުހންަނ ސިފަަތކުެގ ތަްފޞީލު )މިސާލަކަށް އިސްކޮޅު، ބަރުަދން، ލޮުލގެ ކުލަ، ެފްނނަްނުހންަނ ލަކުުނތަްއ 
 .ްބަސްދީގަުތމުެގ ަވގުާތއި ތާރީޚ 
  ްބަލިމީހާ ބަލަނީ ޮކންތާުކކަާމއި، އެަތުނގެ ާބވަތް، އަދި ެއތަުނގެ އެޑްރެސ 
  ލިޔެިކޔުެމއް މެުދވެރިކޮްށަކން، އެަތނަްށ ެގަނިއ ސަބަބާިއ ބަސްދީގަުތމުެގ ޙާލަތު )މިސާލަަކށް މަޢުލޫާމތު ދިީނ ާކކުަކން، އެަތނަްށ ިދޔުމަްށ ެއދިހުަށހެޅީ ކާުކކަްނ، ިމަކންަކން ކުރީ ޮކްނ

 އެަތނުްނ ެގންިދޔަ ަސބަބު(
  ްބަލިމީހާ ބަލާ ަވގުުތ އެތަުނަގއި ތިބޭ ީމުހންާނިއ އެީމުހްނނާިއ ގުިޅފަިއވާ ފަރާތްަތއ 
  ަކެްއ ކުިރމަިތވިަނމަ ެއކަން، ަބންުދގަިއ ހުިރ ީމހާ ޮގވަިއެގން އަްނަނ މީުހްނގެ އުޅުްނ ހުިރގޮްތ، ބަލިމީހާ ބަލާ ަވގުުތ ޙާލަުތ ޮއތްގޮާތިއ ބެޭހ ުމހިްއމު ަމުޢލޫމާތު )މިސާަލކަށް ައއުމަްށ ދަތިތ

 އް(. ބިރުދެްއކުުވމަށް ެއއްެޗއް ުބނެަފިއވާަނމަ އެަކން، ކުރިަމިތ ވެަފިއވާ އުނދަޫގތަްއ، ބަލިީމހާ ބެލުމުަގއި ކުރިމަިތވެަފިއވާ ހުރަސްތަ 

 

ިފަޔވަޅުަތއް އަޅަިއ ސަލާތަމްަކން ފޯރުކޮްށޭދންާވެނއެވެ. ތަޙްީޤގު ުކރާފަރާތްަތކުްނ، އެތަުޙޤީުގ ިހނގަުމންދާ ޙާލަާތއިމެުދ ވިްސުނން ަބހަްއަޓންާވެނއެވެ. އަިދ އަަޅންެޖހޭ ަރއްކާތެިރކަުމގެ  -
ބަދަލު ހިުފމުެގ ޢަމަލެްއ ކުިރަމތިވެާދނެފަަދ އެަކހަލަ ެއެހން ޙާަލތެްއގަިއނަަމ، ުސވާލު ުކރާމީހާ، އެީމުހން  ސުވާލުކުެރވޭ ީމުހން ބަސްީދގަުތމުެގ ަވގުުތަގއިވެްސ ތިީބ ބަްނދުަގިއނަމަ، ުނވަތަ 

 ނުރަްއކަލަށް ނުލުމަްށ ސަމާލުަކން ބަަހއްަޓްނވާެނެއވެ. 
އެަކން ބިާނވެަފިއ ޮއންާނީނ ސިއްިރއްާޔތާިއ ރަްއކާތެިރކަްނ ަކށަވަުރ ޮކށްެދވޭ ިމްނވަރުެގ  ބައެްއ ސުވާުލތަްއ ރަްއކާތެިރކަމާިއއެުކ އެހުުމެގ ފުރުސަުތ ެއކިޙާލަތްަތކުަގއި ތަފާުތވާެނެއވެ. ައދި -

 މަްއޗަށެވެ.

 
 ބަންދު)ތަކާއި( ޓޯޗަރގެ ވާހަކަ 

ފަށައިގެން ބަސްދީގަތުމާއި ހަމައަށް ހިނގާފައިވާ ކަންކަމުގެ މުޅި ނުރައްކަލާއި ކުރިމަތިވި ވަގުތުން ފެށިގެން ނުވަތަ ބަސްދީގަތުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ޙާދިސާތައް ފެށުނު ހިސާބުން 
  ވާހަކަ ރިކޯޑުކޮށް ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.

 ވާހަކަ ލިޔަންވާނީ އޭނާ ހަމަ ކިޔައިދިން ބަސްތަކުންނެވެ. -
 ގޮތަކަށެވެ.ސުވާލުތައް ބައްޓަންކުރަންވާނީ ވަކިޖަވާބަކަށް މަގުނުދައްކާގޮތަށް އަދި ހުޅުވިފައިވާ  -
 ކަންހިނގި ގޮތުގެ ތަފްޞީލެއް ހޯދުމަށްފަހު، ޓޯޗަރގެ އެހެން ބާވަތްތައް ރިވިއު ކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ގޮތެކެވެ. -
ތަކަކުން އުފައްދާފައުވާ ގައިވާ ގޮތް ގޮތްތައް ލިސްޓު ކުރުމުގެ އުސޫލުން އެހާބޮޑު ފައިދާއެއް ނުކޮށްފާނެއެވެ. ސަބަބަކީ ޓޯޗަރގެ މުޅިޖުމްލަ ކްލިނިކަލް ފޮޓޮއަކީ ލިސްޓެއް -

 ލަކުނުތަކުގެ ޖުމްލައަށްވުރެ މިންވަރުންމާ ބޮޑުކަމަކަށް ވާތީއެވެ.

 
ސެޝަންތަކުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު، އަދި ޓޯޗަރ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާއި ދީފައިވާ އަނިޔާގެ ޚުލާޞާ: ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ހޯދުމުގެ ކުރިން،ތާރީޚު ތަކާއި، ތަންތަނާއި، 

 އާއްމުކަމާއި ދިގުމިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޚުލާސާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާށެވެ.
 ހެކިން/ބަލަންތިބި މީހުން؛ ޢާއިލާގެ ޙާލަތާއި ކަންބޮޑުވުންތައް: ކޮން ވަގުތެއްގައި، ކޮންތާކުން، ކާކު )ލިބޭނެނަމަ، ތަފްޞީލާއިއެކު(؛ ވަށައިގެން ތިބި އެހެނިހެން މީހުން

 ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް؛ ލޭއޮހޮރުވުން/ބިރުގެންނެވުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނުރައްކާތައް؛ ވާޖެހުން ނުވަތަ ކަނުބަނިން. މެމްބަރުންނާއިއެކު
އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތާއި، އެއްތަނުން އަނެއް ފައިވާނަމަ ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނާއި އެތަނުގެ ޙާލަތު: ފުރަތަމަ ހިނގީ ކޮންކަމެއް ކަމާއި، ކޮންތާކުކަމާއި، ކާކުކަން ބެލުމުގެ ޙަރަކާތެއް ހިންގާ

ސައިޒު/މިންތައް، ވައިދައުރުވުން، އަލި،  ތަނަށް ގެންދިޔުމާއި، ހަމައެކަމަށް ޚާއްސަ ނިޝާންތަކާއި؛ އެހެނިހެން ކަންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި، ގޮޅި ނުވަތަ ކޮޓަރީގެ ޙާލަތާއި؛
ނަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބޭއްވުން )ޢާއިލާގެ މެމްބަރުން، ޤާނޫނީ ވަކީލުން، ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން(؛ ބަންދު ފިނިހޫނުމިން، ފާޚާނައިގެ ޚިދުމަތްތައް، ކާނާ، ތިންވަ

 ކޮށްފައި ހުންނަތަނުގައި މީހުން ތޮއްޖެހުން ނުވަތަ އެކަހެރިކަމުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރުން އަދި މިނޫންވެސް 
 އިހާނެތި ޢަމަލުތައް ހިންގާ ގޮތްތައް: ޓާޗަރއާއި ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ 

/އިންސްޓްރުމަންޓްތައް؛ އާއްމު ކޮންތާކު، ކޮންވަގުތެއްގައި، ކިހާއިރަކު، ކާކު؛ މާޙައުލާއި ބެހޭ ޚާއްސަ ސިފަތައް، ޢަމަލު ހިންގި މީހުން، ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަކެއްތި  -
 އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ގޮތެއްގައި "ހަދާގޮތް"، ހަދާގޮތުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތަރުތީބު، އަދި 

އްކަން، އަސަރުކުރީ ހަށިގަނޑުގެ އަނިޔާގެ ކޮންމެ ބާވަތަކަށް: ހަށިގަނޑު ބަހައްޓާގޮތް، އައްސާފައިވުން، ކޮންޓެކްޓްގެ އަސްލު، ދިގުމިން، އަވަސްމިން، ގައިގެ ކޮންތަނެ -
 ކޮންތަނަކަށްކަން އަދި ކިހިނެއްކަން އަދި މިނޫންވެސް އިތުރު މަޢުލޫމާތު.

 ޙަމަލާ.ޖިންސީ  -
އް، ނުރައްކާތައް، ލަދުގެންނެވުން، މަޙުރޫމު ކުރުން )ނިދި، ކާނާ، ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތްތައް، ޙިއްސުތައް ސްޓިމިޔުލޭޓްވުން، އިންސާނުންނާއި ބައްދަލުވުން، މޯޓަރ ޙަރަކާތްތަ -

 ޓެބޫތައް ވަޔަލޭޓްކުރުން، އުޅުން ގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުން އަދި މިނޫންވެސް.
 ލީގަލް ޕްރޮސެސް ހިނގާފައިވާގޮތް.-މަ(، ކުރީގެ މެޑިކޯ)ހުރިނަ -
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ންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެްނޑް އިްނވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ިއލް ޓްރީޓްމަންޓް'، އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެނަގާފައިވަނީ: ސޮސައިޓީ އޮފް ެމޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް، 'ެމޑިަކލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް 
 (5113ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.ސީ.ޓީ )

 

 

 

 ޝަކުވާތައް 

 ބަލިމީހާގެ ޝަކުވާތައް ތަފްޞީލުގޮތަކަށް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ:
ސިމްޕްޓަމްއެއް ދިމާވަނީ ކިހާ އަވަސްއަވަހަކަށްކަމާއި އެކަން އެހެންވާތާ ކިހާ މުއްދަތެއް  ކޮންމެ، ކޮންތަނެއްގެ ގުނަވަންތަކެއްކަންއަނިޔާވެފައިވާ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތައް؛  -

 ޅުވަމުން އަންނަ ގޮތް.ފުރަތަމަ ކުރިމަތިވި ސިމްޕްޓަމްތަކާއި ފަހުން ކުރިމަތިވި ކަންކަން؛ ރަނގަ؛ ހިނގައިފައިވާކަން
 ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް، ޝަކުވާތައް، ސިމްޕްޓަމްތައް. -
 ބައްޔަށް ލިބިފައިވާ ފަރުވާ ނުވަތަ ފަރުވާއެއްކޮށްފައި ނުވުން -

 

 ބަލިމީހާއާއި ބެހޭ ބެކްގްރައުންޑް މަޢުލޫމާތު
 

 އާއްމު މަޢުލޫމާތު )އުމުރު، ވަޒީފާ، ތަޢުލީމު، ޢާއިލާ ބިނާވެފައިވާގޮތް، އަދި މިނޫންވެސް( -
 ކުރީގެ ޞިއްޙީ ހިސްޓްރީ  -
 އިވެލުއޭޝަންތަކަށް ބަލާލުން  ޓޯޗަރއާއި ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިން ހިންގާފައިވާ ޞިއްޙީ  -
 ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ މީގެ ކުރިން އެހެން ފަހަރަކު ބަންދުގައި ހުރިނަމަ އެމަޢުލޫމާތާއި، އެކަމުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނދަގޫތައް -

 ސައިކޯސޯޝަލް ހިސްޓްރީ
ސައިކޯސޯޝަލް ހިސްޓްރީ ނެގުމުން  ގޮތަކަށްވެސް ހުރީ ބަންދުގައިނަމަ ވަޒީފާއާއި ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރު ބަސްދީގަތުމުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ އެވަގުތުގައި  -

 ފުދިދާނެއެވެ.އެކަން 
 އެޙާދިސާ ދިމާވުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަމާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ. -
 ދާނެއެވެ(ންދާ ބޭސްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުން )ބަންދުގައި ހުންނައިރު ބޭސް ނުލިބޭނަމަ، އޭނާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާތަކެއް ކުރިމަތި ވެބޭނުން ކުރަމު -
ސަބަބަކީ އެމަޢުލޫމާތަށް ބަސްދީގަތުން ފަށަމުން އަހައިފިނަމަ ނޭދެވޭ  ކަމަކަށް ހެދިދާނެއެވެ.ބެކްގްރައުންޑް މަޢުލޫމާތު؛ މި ބައި ފުރިހަމަ ކުރުން ބަސްދީގަތުމުގެ އެންމެ ފަހު  -

 އަސަރުތަކެއް އެކަމާއި ގުޅިގެން ބަސްދީގަތުމަށް ކުރިމަތި ވެދާނެތީއެވެ.
މެދު ވިސްނައި،  ބެކްގްރައުންޑް ތަކާއިޙާލައެހާ ސުވާލުކުރާމީ އެމީހަކު ހުރީ ބަންދުގައިނަމަ ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ވަރަށް ފަހުންނަމަ، ނުވަތަ ވަގުތުގެ ދަތިކަމެއް ވާނަމަ، -

 ކޮން ކަންތައްތަކެއްކަން ނިންމަންވާނެއެވެ.މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ނޯޓްކުރާނީ 
 

އެތަކެތި އޭނާގެ އަތުން އަތުލައި އަދި ތަފްޞީލުގޮތެއްގައި އެއަންނައުނު ތަޙްޤީގު ކުރުމަށް އޭނާ ލައިގެންހުރި އަންނައުނުގައިނަމަ،  ބަލިމީހާ ހުރީ ޓޯޗަރ ކުރެވުނު ވަގުތުގައި
 ޕްރޮސެކިޔުޓަރގެ އޮފީހަށް އެތަކެތި ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 
ލާނެ  އެތަކެތީގެ ބަދަލުގައިއްދަ ހޯދައި އޭނާއަށް އެކަންކުރުމުގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބު ބަލިމީހާއަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އަންގައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ހު

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަންނައުނުއެކަށީގެންވާ 
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 ބަސްދީގަތުން 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޓްރީޓްމަންޓް'، އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ިއލް ނަގާފައިވަނީ: ސޮސައިޓީ އޮފް ެމޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް، 'ެމޑިަކލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެްނޑް އިްނވެސް
 (5113ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.ސީ.ޓީ )

 ހިމެނިގެންވާނަމަ ވާހަކައިގައި ދެކޮޅު ދިމާނުވާ ކަންތައްތަކެއް 

 

 ވިސްނަންވާނެއެވެ.ވާހަކައިގައި ދެކޮޅު ދިމާނުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުގެ މާނައަކީ ޓޯޗަރގެ ތުހުމަތު ދޮގުވުން ނޫންކަން 
އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން  ނެއެވެ.އުނދަގޫވެދާ ޓޯޗަރކުރެވިފައިވާ މީހުންނަށްޓޯޗަރގެ ތަޖްރިބާއާއި ބެހޭ ބައެއް ތަފްޞީލުތަކާއި އަދި ހިސްޓްރީގެ ބައެއް ބައިތައް ހަދާންކޮށް ކިޔައިދޭން 

  ނުޖެހި، ހިސްޓްރީގައި މަޢުލޫމާތުނެތް ބައިތަކެއް ހުރެދާނެއެވެ. ދެކޮޅު ވާހަކަ  ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް 
 

 ޓޯޗަރގެ ވާހަކަ ހަދާންކޮށް ކިޔައިދޭން ދަތިވެދާނެ ސަބަބުތަކަކީ:
 )ކަނުބަނުން، މަސްތުވާތަކެތި ދިނުން، ހޭނެތުން، ޓޯޗަރގެ ވަގުތުގައި ތަނާއި ވަގުތު އޮޅުން( ޓޯޗަރގެ ތަޖުރިބާ  -
އެކަމާއި  އެކަމަކީ ނުހިނގާ ކަމަކަށް ހެދުން،ޓޯޗަރގެ ނަފްސާނީ އަސަރު )ޕީ.ޓީ.އެސް.ޑީ އާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ހަނދާން ނެތުން، އެއްކަމަކަށް ވިސްނަން އުނދަގޫވުން،  -

 ހަނދާންނެތޭ ބަލިޖެހުން ިޑްސެއޯސިސއަޭޝްނ، ، އެރުންނުން ނުވުން؛ އޮޅުންކުރިމަތިލާން ބޭ
)ބޮލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން، ނޭވާ ހާސްވުމުގެ ސަބަބުން، އަދި  ސައިކިއޭޓްރިކް( ނާރުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ހަދާންނެތުން-)ނިޔުރޯ -

 މިނޫންވެސް(
 ލަދުގަތުން، މީހުން ދެކިފާނެގޮތަކާއިމެދު ކަންބޮޑުވުން( އެކަމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމަށް ހީވެފައިއޮތުން،ކަންކަން ) ސަޤާފީ -
ކަށީގެންވާ ނުވަތަ މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ހުންނަ ދަތިތައް )އިތުބާރު ނެތުން، ރައްކާތެރިކަން އިޙްސާސް ނުކުރެވުން، އެކަހެރިކަން ނެތުން، އެ ޙާލަތު ކުރިއަށް ގެންދާބަސްދީގަތުން  -

 ވަރަށް ވަގުތު ނެތުން، ތަދުވުން(

ތުހުމަތު  ކަމަށް ހަދަހަދައިގެންކިޔައިދީފައިވަނީ  ވާހަކަ
ދެ  ގައިރިކޯޑުކުރެވިގެން އެކަން ރިކޯޑުކުރާނަމަ އެ
 ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިޔާލު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ކުރުމަށްފަހު ރިފަރ ޑޮކްޓަރަކަށް އެހެން ބަލިމީހާ
 ހޯދާށެވެ  ޚިޔާލު  އޭނާގެ

 ބާއްވާށެވެ  އެގްޒެމިނޭޝަންތައް އިތުރު

ވާހަކައިގެ ދެކޮޅު ދިމާނުވާން ދިމާވެދާނެފަދަ އެންމެހާ 
 ސަބަބުތައް )މަތީގައިވާ( އިވެލުއޭޓްކުރާށެވެ 

 

 ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އެކަންކަން ވާނަމަ، ކަންތައްތަކެއް ނުޖެހޭ ދެކޮޅު ރިޕޯޓުގައި
  .ރާވަންވާނެއެވެ  ބަސްދީގަތުންތަކެއް އިތުރު

 .ކޮށްދެވިދާނެއެވެ  ކަށަވަރު ތަފްޞީލުތައް ހިސްޓްރީގެ ރައްޓެހިންނަށް ޢައިލާއާއި

އެހެން ހެކިތަކެއް ފެނޭތޯ ބަލާށެވެ. ދެކޮޅު ދިމާވާ، އަދި އެއްކަމަކުން އަނެއްކަމަކަށް 
އެމީހާގެ ވާހަކަ ސާފުކޮށް ކަށަވަރު  ބާރު ލިއްބައިދޭ ތަފްޞީލުތަކެއްގެ ވިއުގައަކުން

 ކޮށްދީފާނެއެވެ 

 

 އެދޭށެވެ  ސާފުކޮށްދޭން އިތުރަށް

 މަޢުލޫމާތުތަކެއް ތަފްޞީލު  ގިނަ  ސިމްޕްޓަމްތަކުގެ  ހުރި  ގުޅުން ޓްރޯމާއާއި އެމީހަކަށް ހެދުމަށް ވާހަކައެއް އެގޮތަށް
 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ  ހަދާން ނޭގޭނެކަން އެމަޢުލޫމާތު މީހުންނަށް އާއްމުގޮތެއްގައި ބޭނުންވާނެކަމާއި

 ހީވެއްޖެނަމަ  ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާކަމަށް  ހަދަހަދައިގެން ވާހަކަ ނުވަތަ/އަދި ކަންކަމެއްވާނަމަ ނުޖެހޭ ދެކޮޅު ވާހަކައިގައި
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 މާއްދީ އެގްޒެމިނޭޝަން 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

ނޑުގެ ޮކން ބައިތަެކއްކަން، އެކަްނ އެހެްނ ކުރަްނ ދިމާިވ ސަބަބުތަކާއިއެކު އަްނނައުުނ ބޭލުވުމެވެ.ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ ބަލިމީހާެގ   ރިކޯުޑ ނުބާލުވަީނ ކޮން އަންނައުނުތަކެްއ ކަމާިއ ނުބަލަީނ ހަށިގަ
 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ތަކަށް ބަލިމީހާއަށް ކިަޔއިދީ އޭނާގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.މާއްދީ އެގްޒެމިނޭޝަންެގ މުހިްއމުކަމާއި އެޙަރަކާތުން ހޯދިދާނެ ކަްނކަން ވިސްނައިގަންނަްނ ފަސޭހަވާނެ ފަދަ ގޮ
 ންތަން:ހާނީއްކަވެފައިވާ ތަ

ނޑުގެ ކޮންތަނެއްގައިކަން ތަފްޞީލުކޮށްދޭންވާނެއެވެ -  އޭގެ ޒާތާއި، ސަިއޒު އަދި ހަށިގަ
 ޑަޔަގްރަމްތަކުން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ  -
 ފޮޓޯނަގަންވާނެއެވެ -
 ތްނަމަ އެކަންވެްސ ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ ހާނިއްކައެއް ނެއެގްޒެމިނޭޝަންގެ ތެރޭގައި ލޮލަށް ފެންނަފަދަ  -

 

 
 އާންމުކަންކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 އެމީހަކާއިބެހޭ ތިރީގައިވާ ކަންކަން ރިޯކޑު ކުރަންވާނެއެވެ:
 ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުން )މޮބިލައިޒޭޝަން(
 މޫނުމަތިން ފާހަގަ ކުރެޭވ އިޙްސާސްތައް 

 އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަން 
 ކެއުންބުއިމުގެ ޙާލަތު

 ިސމްޕްޓަމްތައްވޭނެއް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާކަމުެގ 
 ލޮލަށް ފެންނަން ހުންަނ ހާނިއްކަ ނުވަތަ ައނިޔާ

 މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި ލޮލުގެ ގުުޅން ބާއްވާކަން ނުވަަތ ނޫންކަން 
 ބޭނުންކުރާ ބަސްތަކާއި އިބާރާތްތައް 

 ގަސްތުގައި ނޫންގޮތަށް ހަށިގަނޑަށް ގެނެޭވ ގުޑުންތައް، ދާހިއްލުްނ، ތުރުތުރު އެޅުން
 އޮރިއެންޓޭޝަން، ހަދާން  ހޭހުރި މިންވަރު،

ިޒްނމާވާން ޖެހޭ ަކމަށް  އެކަމަކަށްޙްާސސެއް ނެތުން، ާހސްވުން، ބިރުގަތުން، ލަދުގަތުން، އިޙްސާސްތައް: އެކަމާއި ކުރިމަތިނުލާްނ އުޅުްނ، އެއްވެްސ އި
 އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު ނެތުން، އިޙްސާސްކުރެވުން، ކުއްލިކުއްލިއަށް ބިރުގަނެ ާހސްވުން، ަކމެއް ޯގސްކޮށް ހިނގައިދާނެ ކަމުެގ ބިރުހީވުން

 

 :ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ  ސިމްޕްޓަމްތައް ތިރީގައިވާ
 ުހޅު ޓެންަޑން، އުނދަގޫވުން؛ ހިނގަން ތަދުވުން؛ -

 ަމސްލް އަނިޔާވެފައިވުން؛ މަސްތަކަށް ނުވަތަ
 ނުލާވެސް އައިބަކާއި އަދި އައިބު އެޓްރޮފީ،

 ރެނދުލުމާއި ޑިސްލޮކޭޝަން 
 ގުނަވަންތަކުގެ މޮބިލިޓީ އަދި މައިބަދަ ހުޅުތަކާއި، -

 ކޮމްޕާޓްމަންޓް ން،ސްޓިފްވު ކޮންޓްރެކްޗަރތައް،  -
 ސިންޑްރޯމް 

 

 މަސްކިޔުލޯސްކެލެޓަލް ނިޒާމް 

މެއާއި 
 ބަނޑު 

 މޫނު/ބޯ 
 

 ހަން 
 

އަނިޔާތައް ތަފްޞީލު ކޮށްދޭންވާނީ އަނިޔާތައް ހުރިތަންތަން، ސިެމޓްރީ، 
 ފަށަލައިން ކިހާ ފުންމިނެއްަގއިކަން،ބައްޓަން، ސައިޒު، ކުަލ، ަހމުގެ މަތީ 

 .ހިމަނައިގެންނެވެ ޑިމާކޭޝަން އަދި
މަށައިގެން ގޮސްފައިވާތަންތަން، ނާރުތައް ހަލާކުވާވަރަށް ލިބިފައިވާ  -

ނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ތަންތަން، ހަމުެގ  ޒަޚަމުތައް، ފުންކޮށް ކަ
ގެ ތެރެއަށް ލޭއައުމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ރަތް ނުވަތަ ދަނބުކުލައި

ފައިވާތަންތަން، ތޫނު ހަތިޔާރެއް ގަޔަށް ހެރުމުން ލައްތައް، ދުޅަވެ
 ޒަޚަމްވެފައިވާ ތަންތަން

ސިގިރެޓު ނުވަތަ ހޫނުކޮށްފައިވާ އެހެން އެއްޗެއްގެ ސަބަބުްނ  -
 ފިހިފައިވުން 

 ކަރަންޓުގެ ޒަރީޢާއިން ދީފައިވާ ޒަޚަމްތައް -
ންނަން ހަމުގެ ބަލިތައް، ވައި.ޕީ.އޯ/ހައިޕަރ ޕިގްމެންޓޭޝަން ފެ -

ހުރި ތަންތަން، އެޓްރޮފީ، އާއްމުކޮށް ގައިގައި އިސްތަށި 
ހުންނަތަންތަނުގައި އިސްތަށިނެތުން، ނިޔަފަތި ނެއްޓިފައިވުން، 

 ދަތްއަޅާފައިވާކަމުގެ ނިޝާން ހުރުން.

 

ތަދުވުން، ބޮލުގައި ރިއްސުން، މޫނު ކޮްނޖެސްޓް ވެފައިވުން، ގެލިާއ  -
 ،ރެނދުއެޕޯނިޔުރޯޓިކާ ހަރުވެފައިވުން، ކްރެޕަޓޭޝަން، 

ލޮލަށް ލިބިފައިވާ ޒަޚަމުތައް )ކޮންޖަންކްޓިވަލް ެހމަރޭްޖ، ލެްނސް  -
ސަބްހައިލޮއިޑް ހެމަރޭްޖ، ރެޓިނަލް ެހމޮރޭްޖ، ލޮލުެގ ނެއްޓުން، 

 .(ފެނުން ކުޑަވުން
އަދި ދަތަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވުން، ދަތުގައި ބާގަނޑު އުފެދިފައިވުން  -

ހުރުން، ދަތުގެ  ރެނދުދަތް ހިރުގަނޑުން ނެއްޓިފައިވުން )ދަތުގައި 
 ރުން. ހުރުން، ޕްރޮސްތެސިސް ހަލާކުވެފައިފިލިންގްތައް ނެއްޓިފައިހު

ކަންފަތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން )އިއަރ ޑްރަމް ފަޅައިގެން ދިޔުން،  -
 ލޭއައުން، އަޑުއިވުްނ ކުޑަވުން(

ނޭފަތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން )ލޭއައުން، ސެޕްޓަލް ޑީވިއޭޝަން،  -
 (ރެނދު

ދަތްދޮޅިއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް )މެންޑިބިޔުލާ ރެނދުތައް ނުވަތަ  -
ޓެމްޕޮރޮމެްނޑިބިޔުލާ ޖޮއިންޓް ސިންޑްޯރމް(،  ޑިސްލޮކޭޝަންތައް،

ގައި ހައިއޮއިޑް ކަށިގަނޑުގަިއ ނުވަތަ ލެރިންގިއަްލ ކާޓިލޭޖް
 ބަލަންވާނެއެވެ.  ހުރިތޯރެނދުލާފައި 

 

 ޑެޭމޖް، އެކްސޯނަލް ޑިފިޔުޒް އެޓްރޮފީ، ކޯޓިކަލް
 ހެމަޓޯާމ، ސަބްޑިޔުރަލް ކޮންޓިޔުޝަން،

 ނުވެވުން، އޮރިއެންޓޭޓް އޮޑެމާ، ސެރެބްރަލް
 ޚާއްސަ ބަދަލުތަކަށް އަންނަ ޙާލަތަށް ނަފްސާނީ

 .ބަހައްޓަންވާނެއެވެ ސަމާލުކަމެއް 

ނޭވާލުމުގެ ިނޒާމަށް ކުިރމަތިވެފައިވާ ވޭންދެނިވި އަދި 
ދިގުލާފައިވާ މައްސަލަތައް، މޭެގ ކަށިގަނޑުގަިއ 
ރެނދުލުން، ސަބްކިޔުޓޭނިއަސް އެމްފިީސމާ، 

ށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން، ނިޔުމޯތޯރެކްސް، ހިތާއި މެއަ
ނޑުގައި  ވަރޓިބްރަލް ޕެޑިކްލްސްގައި ހުރި ރެނދުތައް، ބަ

ހުރި ވޭންދެނިވި މައްަސލަތައް، އެތެރޭގެ ގުނަވަނެއް 
ފަޅައިގެން ދިޔުން، ރެޓްރޯޕެރިޓޯނިއަލް އަދި އިންޓްރާ 

އެބްޑޮމިނަލް ެހމަޓޯމާތައް، ކްރަޝް ިސންޑްރޯމްެގ 
 އިލިއަރ، ހައިޕަރޓެންޝަންސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ރީނަލް ފެ

 

އަތުގެ ނުވަތަ ފައިގެ ވަށައިގެން، ޚާއްސަގޮތެއްގައި އަތުހުޅު 
ރޮނގެއް އެޅިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ނުވަތަ ކުޑަހުޅު ވަށައިގެްނ 
އެ ރޮނގުގަިއ އިސްތަށި   ޚާއްސަ ސަމާލުަކމެއް ދޭށެވެ.

މަދުވެފައި އިސްތަށީގެ ފޮލިކަލްތައް ޒައިޒުން ކުޑަކޮށް 
 ހުރެދާނެއެވެ. އެއީ ސިކަޓްރީޝަލް އަލޮޕީޝިއާއަށް ވެދާނެއެވެ.

އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ިއލް ޓްރީޓްމަންޓް'، އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ  ޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑްނަގާފައިވަނީ: ސޮސައިޓީ އޮފް ެމޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް، 'ެމޑިަކލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެްނޑް އިްނވެސް
 (5113ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.ސީ.ޓީ )
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، ގައިގައި ޖެއްސުން، ނޭވާހާސް ކުރުވުން، ބޮލުގައި ތެޅުން، މެއާއި ބުރަކަށީގައި ތެޅުން، އެތެރޭެގ ގުނަވަންތަކާއި ބުރަކަށީގައި ތެޅުން ހޫނު -ޖިންސީ ޓޯޗަރ، ކަރަންޓް
ނޑުވަކިގޮތަކަށް ބަހައްޓައިގެން ކުރާ ޓޯޗަރގެ ސިމްޕްޓަމްތަކުގެ ފްލޯޗާޓްތަކާއި އެކަންކަމަށް ލަފާދޭ ޑަޔަގްނޯސްޓިކް ގައި އެނެކްސް ހަރަތެއްޓެސްޓްތައް މިގައިޑްގެ  އެލުވައި/ހަށިގަ

ގައިވާނެއެވެ. އަދި އެވަނީ IIންޑިކްސް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އަނިޔާތައް ރިކޯޑު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ނަމޫނާ އެނަޓަމިކަލް ކުރެހުންތައް އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ އެޕެ
 ލީގަލް ފޯމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން އުފައްދާފަވެސްމެއެވެ. -ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެޑިކޯ

 
 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 302-561އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޮޓކޯލްގެ ޕެރެގްރާފް  އިތުރު އިރުޝާދުތައްސައިކޮލޮޖިކަލް/ސައިކިއޭޓްިރކް އިވެލުއޭޝަްނގެ 
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 ސައިކޮލޮޖިކަލް/ސައިކިއޭޓްރިކް އިވެލުއޭޝަން 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    

 

             

             

             

             

             

   

 ސައިކޮލޮޖިކަލް/ސައިކިއޭޓްރިކް އިވެލުއޭޝަންގެ މައިގަނޑު ދައުރު 
 

 ތަޙްޤީގުތަކާއި އިވެލުއޭޝަންތަކުގައި ތަފްޞީލު ސައިކޮލޮޖިކަލް އިވެލުއޭޝަންއެއް ހިަމނަންވާނެެއވެ. ސަބަބަކީ:  ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ޓޯޗަރގެ 
  ގެންވާތީއެވެ.އެކުލެވިނަފްސާނީ މަްއސަލަތައް ކުރިމަތިކުުރމުގެ ބާރު  ޓޯޗަރއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ަކމަކަށް ވުމާއިއެުކ އެކަމުގައި ފުާޅ ދާއިރާއެއްގެ -
އަދި  ކަމަކީ އަނިޔާލިބޭ މީހާެގ ނަފްސާނީ ޓޯޗަރގެ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއްގައިވެސް ސައިކޮލޮޖިކަލް ކަންތައްތަކެްއ ހިމެނިފައިވެއެވެ. ޓޯޗަރގެ މައި މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް -

 ހަލާކުކޮށްުލމެވެ. ލްކަންޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމުގެ ޤާބިއިޖްތިމާޢީ ޙައިބަތާއި އެދާއިރާތަކުގައި ރަނގަޅަށް 
ށްވުރެ ޓޯޗަރގެ ގިނައިން ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަނީ މާއްދީ ލަކުުނތަކެއް ފެންނަން ހުންނާނެ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ިގނަ ޙާލަތްތަކުގައި، މާއްދީ އަނިޔާތަކަ ބާވަތްތައްޓޯޗަރގެ  -

  ވާެނއެވެ.ނައްތާލަން އުނދަގޫވެސް ިގނަވެފައިނަފްސާނީ ސިމްޕްޓަމްތައް 
 

 ކަންތައްތައް  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ވިސްނުން  އާއްމުގޮތެއްގައި  އިވެލުއޭޝަންގައި ސައިކިއޭޓްރިކް /ސައިކޮލޮޖިކަލް 
 

ސިޔާސީ، އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތަށާއި ައދި ބަސްދީގަތުމާއި އެސެސްމެންޓްގެ އަބަދުވެސް ސަޤާފީ، ހެދުމާއި އެ އިވެލުއޭޝަްނ މާނަކުުރުމގައި  ސައިކޮލޮޖިކަލް އިވެލުއޭޝަން -
 ޙާލަތަށް ވިސްނަންވާނެއެވެ.

ކެވެ. ނަމަވެސް އަނިޔާލިބިފައިވާ ޗަރކޮށްފައިވާ އެންމެންނަކީ ޑަޔަގްނޯސް ކުރެވޭެނ ފަދަ ނަފްސާީނ ބައްޔެއް ކުރިމަތިވާނެ މީުހން ނޫންކަްނ ދެނެގަތުމަކީ މުހިއްުމ ކަމެ ޓޯ -
 ގިނަމީހުން ބޮޑެތި އިްޙސާސްތައް ތަޙައްމަލުކޮށް ނަފްސާީނ ސިމްޕްަޓމްތަކާއި ކުރިމަތިލައެވެ. 

 .ިސާޔީސ ައިދ ަސާޤީފ ަކްނަކން ، ޓޯޗަރގެ ނަފްސާނީ އަސަރުތައް އާއްމުކޮށް ހިނާގ ޙާލަތަކީ: އަމިްއލައަށްދޭ މާނަ، ިމޒާުޖ ތަރައްޤީވުން، އިޖްތިމާޢީ -
 ޝަން ހިނގާތަްނ" އަދި "ބަސްދީަގތުން" ިމ ދެބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާއްމު ކަންތައްތަކަށް ސަމާުލކަން ބަހައްޓަންވާނެއެވެކުރިންދިޔަ "ޞިއްޙީ އެގްޒެމިނޭ -
ހަމަނުވުމަީކ އެމީހަުކ  ޓޯޗަރގެ ދަޢުވާއަށް ބާރުލިއްބައިދިންނަމަވެސް، ޑަޔަގްނޯސިްސގެ ކްރައިޓީރިއާ ޓްރޯމާ އާއި ގުޅުންހުިރ ނަފްސާނީ މައްސަލައެއްެގ ޑަޔަގްނޯިސސްއަކުން -

 ޓޯޗަރ ވެފައި ނުވުމެއް ނޫނެވެ. 
 

 ސައިކޮލޮޖިކަލް/ސައިކިއޭޓްރިކް އިވެލުއޭޝަންގެ މައިގަނޑު ބައިތައް 
 
 

ޓްރޯމާ ކުރިމަތިކުރުވާ ަތޖްރިބާތަކުގެ ހިސްޓްރީ ރިކޯޑުކުރަން ކުރެވުުނ  އަދި އެހެނިހެން އަދަބެއް، ރޓޯޗަރ އަދި ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާީނ އިހާނެތި ޢަމަލުތަކުގެ ިހސްޓްރީ: ޓޯޗަ -
 ންވާނެއެވެ.ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަ

ރަތަމަ ފެނުނީ ކޮންއިރަކުކަމާއި، އެކަން އެވަގުތެއްގައިހުރި ނަފްސާނީ ޝަކުވާތަކާއި ސިމްޕްޓަމްތައް: )ހަމަެއކަނި ސިމްޕްޓަމްތަކުގެ ަނމެއް ނޫން، ކޮްނމެ ސިމްޕްޓަމްއަކަށް؛ ފު  -
ކިހާ ގިނަގިނައިްނ ކަމާއި، އަދި އެކަންކަަމށް ދުވަސްތައް ހޭދަވާ ވަރަކުން އަންނަ ، ރަކަށްކަމާއިކުރިމަތިވަނީ ކޮންކަންކަމެްއ ދިމާވެގެންކަމާއި، ކިހާ ވަގުތަކަށްކަމާއި، ކިހާމިންވަ

 .ބަދަލުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ރިކޯޑުކުރަންވާނީ ތަފްޞީލުތަކާއި މިސާލުތަކާއި އެކުގައެވެ(
ކަންކަން ؛ ގޮތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުމާއިއިޖްތިމާޢީ ، ލުންތަކާއިގެއް ،ރު ޓްރޯމާތަކާއިއިތު ކުރިމަތިވާއެވަގުތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ހުރި ގޮތާއި، ހިސްޓްރީ:  ޓޯޗަރއަށް ފަހުގެ -

 ތަޙައްމަލު ކުރުމުގައި ގެންުގޅޭ އުކުޅުތައް ހޯދަންވާނެއެވެ.
ބެކްގްރައުންޑް؛ އަދި ކުރީގަިއ ދިމާވެފައިވާ ޓްރޯމާއެއްވާނަމަ އެކަމުެގ ިހސްޓްރީ: ޢާއިލާ، ތަޢުލީމު، ަވޒީފާއާއި ބެހޭ ހިސްޓްރީ؛ ސަޤާފީ އަދި ދީނީ ހިނގުމުގެ ކުރީގެ  ޓޯޗަރ -

 ހިސްޓްރީ.
 ޞިއްޙީ އަދި ސައިކިއޭޓްރިކް ހިސްޓްރީ؛ ޓްރޯމާގެ ކުރީގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު. -
 ނަފްސާނީ ޙާލަތު ބެލުން  -
 މުޖްތަމަޢުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމުެގ ޤާބިލްކަން އެސެސްކުރުން  -
 ދެން އޮތް ޞަފުޙާ(، 0ތަކެއް ތައްޔާރުކުރުން )އެޕެންޑިކްސް ކްލިނިކަލް އިމްޕްރެޝަން -
ފަރުވާ ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ޞިއްޙީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ  ޓެސްޓްތަކެއް ހެދުން ކަމަށްވެސްއިތުރު  ޔުރޯ ސްއިކޮލޮޖިކަްލ ޓެސްޓުތައް ފަދަނިމިއީ  ދިނުން: ލަފާ -

 ޙިމާޔަތް ބޭނުންވާކަމުގެ ލަފާ ދިނުްނ ކަމަށްވެްސ ވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ 
 

ވަނީ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެްނޑް އިްނވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ިއލް ޓްރީޓްމަންޓް'، އިސްލާޙު ކޮށްފައި ނަގާފައިވަނީ: ސޮސައިޓީ އޮފް ެމޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް، 'ެމޑިަކލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ
 (5113ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.ސީ.ޓީ )
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ނޑުން ގޮތް، ހުންނަ  ކޮޅަށް ނުވަތަ އިށީނދެގެން ގޮތް، ހެދުންއަޅާފައިވާ. ހިސާބުންނެވެ ބައްދަލުވާ ފުރަތަމަ ަބލިމީހާއާއި ށޭހިނދު،ފެ ބަސްދީގަތުން ފެށެނީ އިވެލުއޭޝަން ސައިކޮލޮޖިކަލް  ހަށިގަ
 އަދި އަލުންކިޔައިދޭގޮތް، ބުނާގޮތް، ހަނދާންކޮށް އެކަންކަން  އޭނާ ނަމަވެސް  ެއއްޗެއްސަށް ވިސްނުމުެގ ބަދަލުގައި ބުނާ އަނގަބަހުން  ބަލިމީހާ ހަމައެކަނި ކަންތައްތައް؛ ދައްކުވައިދޭ

 .ވިސްނަންވާނެއެވެ ބަސްތައްބުނާގޮތާއިމެދު

 ހިސްޓްރީ ޢަމަލުތަުކގެ އިހާނެތި ލާއިންސާނީ  ރަޙުމްކުޑަ  އެހެނިހެން އަދި ޓޯޗަރ

ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތަށް އަންނަ ބަދަލުތައް  އެމީހެއް ޝަކުވާތަކާއި އިޙްސާސްތަކަށާއި
 އެމީހެއްގެ އަމިއްަލ ބަހުރުވައިން 

 އިތުރަށް ފުންކޮށް ހޯދުން ޓްރޯމާގެ ކުރި، ޓްރޯމާގެ ތެރޭގެ އަދި ޓްރޯމާގެ ފަހުގެ ވާހަކަ 
 ނުރައްކަލަކަށް ވެދާނެފަދަ އިތުރުކަންކަން އިވެލުއޭޓްކުރުން 

 

ސިމްޕްޓަމްތަްއ  ކުރިމަތިވެފައިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެހެނިހެން ސައިކޮލޮޖިަކލް
 ތަޙުޤީގުކުރުން 

 

ޓޯޗަރއާއި ގުޅުންހުރި އެއްެމ އާއްމު ނަފްާސނީ ިސމްޕްޓަމްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުން 
 ދެން އޮތް ޞަފުޙާ(، 5)އެޕެންޑިކްސް 

 މުޖްތަމަޢުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމުެގ ޤާބިލްކަން އިވެލުއޭޓްކުރުން
 

 ކްލިނިކަލް އިމްޕްރެޝަން ތައްޔާރުކުރުން  . ހޯދުނުކަންކަން މާނަކުރުމާއި 0އެޕެންޑިކްސް 
 ދެނެހުރުންވެްސ އެއީ އެހާެމ މުހިްއމު ަކމެކެވެ  ލީގަްލ ތަޙުޤީގުތަކަށް ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ޑަޔަގްނޯސިސްއެއް ޫނނެވެ. ނަފްސާނީ ދާއިރާއިން ކުރިމަތިވެދާނެ ެއންމެހާ ކަންތައްތައް-ޓޯޗަރއާއި ބެހޭ މެޑިކޯ -
 ބަލަންވާނީ އެކައްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ؛ ވަކިަވކި ބައިތައް އެކަތި އަނެކައްޗާއި ގުޅޭގޮތާއި މެދު ިވސްނަންވާނެއެވެ.  ހޯދޭ ހުރިހާ ހޯދުންތަކެއް -
ހޯދުންތަކާއި ޓޯޗަރގެ ހިސްޓްރީއާއި ދެމެދުވާ ގުޅުމާިއ މަ، ސައިކޮލޮޖިކަލް ސައިކިއޭޓްރިކް ޑަޔަގްނޯސިސްއެއް ހެދޭނެ މިންވަރަކަށް ިސމްޕްޓަމްތައް ހުރިނަމަ، ޑަޔަގްޯނސިސް ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. އެހެން ނޫންނަ -

 އެއްގޮތްކަން މުޅި ޖުމްަލ ގޮތެއްގައި އިވެލުއޭޓްކޮށް ރިޕޯޓުގައި އެކަން ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. 
ކަމާއި، ނަފްާސނީ ަވކިކަމެއް ހޯދިފައިވާނަމަ އެކަމެއްގެ ސިފަތަކާއި އަދި ނަފްސާނީ ކަންކަން ކުރިމަތިވަީނ ބައެއް ސިމްޕްޓަމްތައް ފެންނަންފެށީ ކޮންއިރަކުކަމާއި، ޓްރޯމާއާއި ގުޅުންހުރި ސިމްޕްޓަމްތަކުގައި ިހމެނިފައިވާ ކަން -

 ކޮން ސިފައެއްގައިކަން ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.
 މުން ގޮސްފަިއވާ ގޮތާއި މެދު ވިސްުނން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.އިވެލުއޭޝަންކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ޓްރޯމާއާއި ގުޅުންހުރި ނަފްސާީނ މައްސަލަތައް ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަދަލު ވަ -

  ކުގައެވެ.ބަސްދީގަތުމުގެ ވަގުތުގައި ސިމްޕްޓަމްއެއް ފެންނަްނ ނެތިއްޖެަނމަ ެއކަން އިވެލުއޭޓްކޮށް މާނަކުރަންވާނީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެ -
 

 ކަންކަންވެސް މިކަމުގައި ހިމެނިފައިވެދާނެއެވެ:މްތަކުގެ އިތުރު . ޓޯޗަރ ތަޖްރިބާ ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ކިބައިން އާއްމުކޮށް ފެންނަ ސިމްޕްޓަމްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ސިމްޕްޓަ 5އެޕެންޑިކްސް 
ން ދިޔުން، ޓްރޯމާ ކުރިމަތިވި ޙާދިސާ ހަދާންވާ ފަދަ ކަންތައްތައް ވުމުން ާހސްެވ ޓްރޯމާ އަލުން ތަޖުރިބާ ކުރެވުން )މަްނޒަރު ކުއްލިއަކަށް ފެނުން، އުނދަގޫވާގޮތަށް ހަނދާންވުން، އެއް ބިރުވެރި ހުވަފެނެއް ފެންނަމު -

 ން(އުނދަގޫވު
 ޓްރޯމާއާއި ގުޅުންހުރި ސްޓިމިޔުލަސްތަކުން އެއްކިބާވުން  -
 ހައިޕަރ އަރައުސަލް، ހައިޕަރ ިވޖިލަންސް، ކޫސަނިކަްނ، އަވަހަްށ ސިހުން، ރުޅިވެރިކަން ކުއްލިކުއްލިއަށް އިޙްާސސްވުން  -
 ޓްރޯމާ ހަދާންވުމުން ކުިރމަތިވާ ސައިކޮޮލޖިކަލް ރިއެކްޝަންތައް -
 ޖެނެރަލައިޒްްޑ އެންޒަޔަޓީ  -
 ވިސްނުން އެއްކަމަކަށް ބަހައްޓަން ުއނދަގޫވުން -
 ހަނދާން ކުރުމަށް އުނދަގޫވުން، ސަމާލުކަްނ ކަންކަމަށް ދެވޭ މިްނވަރު މަދުވުން  -
 ނިދުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވުން -
 އިޙްސާސްތައް މޮއްވެފައިވާވުން  -
 ންއެކަހެރިކަން، ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އުޅުމަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ގެއްލު -
 އިޖްތިމާޢީ އެކަހެރިކަން އިޙްސާްސ ކުރެވުން، ެއހެން މީހުންނާއި ުގޅުން ބާއްވާ އުުޅމުގެ ޤާބިލްކަން ުކޑަވުން  -
 މުސްތަޤްބަލު ވަރަށް ކުރުކަމަށް އިޙުސާސްކުރެވުން  -
 އަމިއްލަ ީމހާއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަތުމާިއ އަމިއްލަ މީހާއަށް ކުރާ އިުތބާރު ގެއްލިފައިވުން -
 މާވާން ޖެހޭ ަކމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން، ލަދުގެ އިޙުސާސް އެކަމަށް ޒިން  -
 ޑިޕްރެސްޑް މޫޑެއް ހުުރން، އެންެހޑޮނިއާ  -
 އުންމީދުނެތުމާއި ކުރެވޭނެކަމެްއ ނެތްކަމުގެ އިޙުާސސް ކުރެވުން  -
 ކާހިތްވާ މިންވަރަށް ބުރޫ އަރައި ހިކުން  -
 ވަރުބަލިވުމާއި ހަކަތަ ގެއްލުން  -
 ޝަން ސައިކޯމޯޓަރ އެޖިޓޭޝަން ނުވަތަ ރިޓާޑޭ -
 މަރު ނުވަތަ މަރުވުމާއިމެދު ިވސްނުމާިއ އަމިއްލައަށް މަރުވުމާިއ ެމދު ވިސްނުން ނުވަތަ އެކަްނ ކުރަން އުޅެފައިވުން  -
 ސޮމެޓިކް ޝަކުވާތައް -
 އިމްޕަލްސް ކޮންޓްރޯލް ކުުރމަށް ދަތިވުން -
 ނުރައްކާތެރި ޢަމަލުތައް ހިންގުން  -

 

ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެްނޑް އިްނވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ިއލް ޓްރީޓްމަންޓް'، އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ ނަގާފައިވަނީ: ސޮސައިޓީ އޮފް ެމޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް، 'ެމޑިަކލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް 
 (5113ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.ސީ.ޓީ )
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 ފޮޓޯނެގުން 

 މާއްދީ އަނިޔާތަކުގެ ކުލަ ފޮޓޯ ނެގުން ވާންވާނީ ޞިއްޙީ ކޮންމެ އެގްޒެމިނޭޝަންއެއްގައިވެސް އާދައިގެ މަތިން ކުރާ ކަމަކަށެވެ 

 :26ފޮޓޯ 
  .ެއަދި އެހުއްދަ ވާންވާނީ ކަމާއިބެހޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު އެނގިހުރެ ނަގަންވާނީ އެމީހެއްގެ ކިބައިން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވ

 އޭނާ ދީފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ 
  ެނަގާފައިވާންވާނީ އާދައިގެ ކެމެރާއަކުން ނަމަވެސް ވީހާވެސް އަވަހަކަށެވ 
  ެނަގާފައިވާންވާނީ ގިނަ އޭންގަލްތަކަކުންނެވ 
  ްދައްކުވައިދޭ އެހެން އެއްޗެއް ދައްކުވައިދޭންވާނެއެވެ ފޮޓޯއިން ފޫޓު ފީތާއެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިނ 
  ެކުލަތަކުގެ ޙަޤީގަތް އަންގުވައިދިނުމަށްޓަކައި ވާންއޮންނަ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ކަލަރ ބާއެއް ދައްކުވައިދޭންވާނެއެވ 
  ަބެކްގްރައުންޑް ލައިޓިންގްއާއި ބެކްގްރައުންޑް އެއްގެ ކުރިމަތީގައި  ނިޔުޓްރަލްނަގާފައިވާންވާނީ ދުވާލުގެ އަލިކަމުގައި ނުވަތ

 އެކުގައެވެ 
  ީއިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއިން ނުވަތަ ނޫސްކަރުދާސްފަދަ ތާރީޚު އަންގައިދޭ އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެދުވަހެއްގެ ޙަޤީގ

 ތާރީޚު ދައްކުވައިދޭންވާނެއެވެ 
 ަން ދައްކުވައިދެވެންވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް ފޮޓޯތަކުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާތަކެއް ދައްކުވައިދޭނަމަ، އެއަނިޔާތައް ނިސްބަތްވަނީ ކާކަށްކ

ނޑު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ ހިމެނުން   އެމީހެއްގެ މޫނު ފެންނާނެގޮތަށް މެދު ރޭންޖްގެ ފޮޓޯއާއި މުޅި ހަށިގަ
ގައި ރިކޯޑުކޮށް، ޑޭޓާއާއި ފޮޓޯ ނެގީ ކާކުކަމާއި، ކޮން ޙާލަތެއްގައިކަމާއި، ކޮން ވަގުތެއްގައިކަން ތަފްޞީލު ކޮށްދޭނެ ގޮތަށް ލޮގެއް 

ޞައްޙަކަން އަންގައިދޭ ހެކިތައް ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި  -ފިލްމްއާއި ޕްރިންޓްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޗެއިން ރާވާފައިވާ ގޮތް ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ 
 ފޮޓޯތަކަކީ ވަރަށް ބަލިކަށި ހެކިތަކަކަށް ވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

 

ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނުނެގޭނެ ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރެހުމެއްވެސް  ތްތަކުންވެސް ހެކިތައް ރިކޯޑު ކުރެވިދާނެއެވެ.ގޮވީޑިއޯކުރުންފަދަ އެހެނިހެން 
'އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ދަ ތަފްޞީލު އިރުޝާދު ކުރެހުމާއި ބެހޭ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ފޮޓޯނެގުމާއި، ވީޑިއޯ ބޭނުންކުރުމާއި 

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ސެކްޝުއަލް ވަޔަލަންސް އިން ކޮންފްލިކްޓް: ބޭސިކް ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮފް ބެސްޓް  ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް 
' ޕްރެކްޓިސް އޮން ދަ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އޮފް ސެކްޝުއަލް ވަޔަލަންސް އޭސް އަ ކްރައިމް އަންޑަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ 

  ގައިދެއެވެ. އިން އަން  1"( އެނެކްސް ޕްރޮޓޮކޯލް )"ޕީ.އެސް.ވީ.އައި

 

 ހޯދުންތައް ރިކޯޑުކުރުން 

                                                           
ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ސެކްޝުއަލް ވަޔަލަންސް ޔޫ.ކޭ ފޮރިން އޮފިސް، 'އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ދަ ؛ 016އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 26 

ރޑްސް އޮފް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އޮން ދަ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އޮފް ސެކްޝުއަލް ވަޔަލަންސް އޭޒް އަ ކް ރައިމް އަންޑަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ' އިން ކޮންފްލިކްޓް: ބޭސިކް ސްޓޭންޑަ
 ،5.3ސެކްޝަން ، 5104ޖޫން ، "()"ޕީ.އެސް.ވީ.އައި ޕްރޮޓޮކޯލް

-sexual-of-investigation-and-cumentationdo-the-on-protocol-https://www.gov.uk/government/publications/international
conflict-in-violence 

 ޕީއި.އަ
 ،ހޭންޑްބުކް
 8ޗެޕްޓަރ 

https://www.gov.uk/government/publications/international-protocol-on-the-documentation-and-investigation-of-sexual-violence-in-conflict
https://www.gov.uk/government/publications/international-protocol-on-the-documentation-and-investigation-of-sexual-violence-in-conflict
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ބުނާގޮތުން، ޞިއްޙީ/ނަފްސާނީ އިވެލުއޭޝަންއަކަށްފަހު ވަގުތުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ  ގައިއިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް 
 ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ:

 

ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން މެޑިކަލް ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު  51ގެ  5103ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 
 (:51ހިމަނަންވާނެއެވެ )މާއްދާ 

 ހުރި މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ޢުމުރު އަދި އެމީހެއްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު. ( ބަންދުގައ0ި)
 ( ބަންދުގައި ހުރި މީހާގެ އެންމެ ކައިރި ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިއަކީ ކޮބައިކަން ނުވަތަ އެންމެ ގާތް ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިއަކީ ކޮބައިކަން.5)
 އްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް.( ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި އޭނާ ގެނައި މީހ3ެ)
 ( އޭނާގައި ހުރިނަމަ ހުރި ޒަޚަމެއް ނުވަތަ ތަދެއް ނުވަތަ ވޭނެއް ނުވަތަ ބައްޔެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޙާލަތެއް އެހުރީ ޑޮކްޓަރަށް ފެންނަ 4)

 ގޮތުގައި ކޮން ސަބަބުތަކެއް ދިމާވުމުންކަން.
 އްޔެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޙާލަތެއްގެ ސިފައާއި ބާވަތަކީ ކޮބައިކަން.( އޭނާގެ ހުރި ޒަޚަމެއް ނުވަތަ ތަދެއް ނުވަތަ ވޭނެއް ނުވަތަ ބ2ަ)
( އޭނާއަށް އެ ޒަޚަމެއް ނުވަތަ ތަދެއް ނުވަތަ ވޭނެއް ނުވަތަ ބައްޔެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޙާލަތެއް ދިމާވިކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތަކީ 6)

 ކޮބައިކަން.
ނުވަތަ ބައްޔެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޙާލަތެއް ދިމާވިކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ، ކިހިނެއް، ( އޭނާއަށް އެ ޒަޚަމެއް ނުވަތަ ތަދެއް ނުވަތަ ވޭނެއް 3)

 ކޮން ގޮތަކަށް، ކޮންކަމެއް ދިމާވެގެންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަން.
 ( އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެވުނު ތާރީޚާއި ވަގުތާއި އެ ދެވުނު ފަރުވާއެއްގެ ބާވަތާއި ވައްތަރު.1)

 
(i ެއިންޓަރވިޔުގެ ޙާލަތު: މީހާގ ) ާނަމާއި އެގްޒެމިނޭޝަންގެ ވަގުތުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި މީހުންގެ ނަމާއި އަދި އެމީހުން ނިސްބަތްވ

 ފަރާތްތައް؛ ޙަޤީގީ ވަގުތާއި ތާރީޚު؛ ތަން، އެ އިންސްޓިޓިޔުޝަންއެއްގެ ބާވަތާއި އެޑްރެސް )އޭގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ޙާލަތެއްނަމަ
އެގްޒެމިނޭޝަން ހިންގަނީ ކޮންތާކުކަން )މިސާލަކަށް ބަންދުގެ މަރުކަޒުގައި، ކްލިނިކް ނުވަތަ (، ކޮން ކޮޓަރިއެއްކަން އަންގައިދޭންވާނެއެވެ

 ގޭގައި(؛ އެގްޒެމިނޭޝަން ވަގުތުގައި މީހާގެ ޙާލަތު )މިސާލަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަންއަށް އައިއިރު ނުވަތަ އެގްޒެމިނޭޝަންގެ ތެރޭގައި އޭނާ
ގޮތަކުން ޙަރަކާތްކުރުމަށް ދަތިކުރުވާފަނަމަ، ސަލާމަތީ ބާރުތައް އެގްޒެމިނޭޝަންގެ ވަގުތުގައި ހުރީ ބިޑި އަޅުވާފަނަމަ ނުވަތަ އެހެން 

ހިއްމު އެތަނުގައި ތިބުން، ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާއާއި އެކު އައިސްތިބި މީހުންގެ އުޅުން ހުރިގޮތް(؛ އަދި މިނޫންވެސް އެހެން ކަމާއިބެހޭ މު
 ކަންކަން؛

(ii ުހިސްޓްރީ: ޓޯޗަރ ނ ) ްއަދި މާއްދީ އަދި  ގޮތްތަކާއި ވަގުތުތައްޢަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ އަނިޔާވެރި ވަތަ އެހެނިހެނ
މީހާ ކިޔައިދީފައިވާގޮތަށް، އެމީހެއްގެ ވާހަކައިގެ  ޖަވާބުދިން ބަސްދީގަތުމުގައި  ހިމަނައިގެން ނަފްސާނީ ސިމްޕްޓަމްތަކުގެ ޝަކުވާތައް

 ތަފްޞީލު ރިކޯޑު؛
(iii ) ެމާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ އެގްޒެމިނޭޝަން: އެކަށީގެންވާ ޑަޔަގްނޯސްޓިކް ޓެސްޓްތަކާއި، ނެގެން އޮތް ޙާލަތެއްގައިނަމަ ޒަޚަމްތަކުގ

 ކުލަ ފޮޓޯ ހިމެނޭގޮތަށް ކްލިނިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަންއާއި ބެހޭ މާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ ހުރިހާ ހޯދުންތަކުގެ ރިކޯޑު؛
(ivިއޮޕީނިއަން: މާއްދީ އަދ )  ެއޮވެދާނެ ޢަމަލުތަކާއި މެދު އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރ ނުވަތަ  ކަމަށް ބެލެވޭނަފްސާނީ ހޯދުންތަކާއި ހިނގާފައިވެދާނ

 ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ ބަލީގެ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އަދި/ނުވަތަ އިތުރަށް ބެލުމަށް ލަފާދިނުން؛ ގުޅުން މާނަ ކުރެވޭގޮތާއި
(vިލިޔެފައިވާފަރާތް: ރިޕޯޓުގައި، އެގްޒެމ ).ެނޭޝަން ހިންގީ ކޮންބައެއްކަން ސާފުކޮށް އަންގައިދީ އެމީހުންގެ ސޮއި ހިމަނަންވާނެއެވ 
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އި ފާހަގަވި ކަންކަމާއި، އޭނާގައި ހުރިކަމަށް ފާހަގަވި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ޞިއްޙީގޮތުން ކުރިއަށް ( އޭނާގައި ހުރިތޯ ބެލި ކަންކަމ8ާ)
 އަންދާޒާކުރެވޭގޮތް. 

 
ނޑުތަކާއި ދެމެދުމި  މާއްދާގައި ބޭނުންވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ

ނޑު އެކުއެކީގައި ކިޔައި އެކުއެކީގައި ބޭނުންކުރުމުން އެންޓި ޓޯޗަރ އެކްޓްގެ ދަށުން ތައް ޔާރުކުރާ ތަފާތުތަކެއްވެއެވެ. ނަމަވެސް މިދެ މިންގަ
ނޑުތަކާއި އެއްހަމައެއްގައި ހުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ.  ރިޕޯޓު އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މިންގަ

 

 ރިޕޯޓު ރައްކާކުރާނެ ފަރާތް 

 ގައި( ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން: 056ތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި )ޕެރެގްރާފް އިސް

  ުފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އިވެލުއޭޝަންގެ އަސްލު އެ ރިޕޯޓަށް އެދިހުށަހަޅާފައިވާ މީހާއަށް ސީދާ ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އާއްމ
 ގޮތެއްގައި އެމީހަކީ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިޔުޓަރއެވެ. 

  ަތަ އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު މެޑިކަލް ރިޕޯޓަކަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ބަންދުގައިހުރި މީހާ ނުވ
 ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ.

 .ެބަންދުގައިހުރި މީހާ ބެލި ޑޮކްޓަރުގެ އަތުގައި ހުރިހާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓުތަކުގެ ކޮޕީ ބަހައްޓަންވާނެއެވ 
  ުދަމަހައްޓާ މުވައްޒަފުންނަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި މެޑިކަލް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ޤާނޫނ 

-ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާގެ އެދުމަށް ތައްޔާރުކުރާ މެޑިކޯ 51މިގޮތުން، އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ 
ރަންވާނީ މެޑިކަލް ރިކޯޑުގެ ސިއްރިއްޔާތު ދެމެހެއްޓޭނެފަދަ މިކަން މާނަކު ލީގަލް ރިޕޯޓު އެމީހާގެ ބަންދާއި ގުޅޭ ފައިލްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ތައް ގޮތަކަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން، ސަބްކޮމިޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ ޓު ދަ މޯލްޑިވްސް އިން "މެޑިކަލް ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރިކޯޑު 
ދީފައިވާ ލަފަޔަކީ މިކަމުގައި ނުހަނު  27ތަކެއް އެޅުމަށް"ބެހެއްޓުމުގައި ސިއްރިއްޔާތު ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅު 

އެކަށީގެންވާ އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމްވެފައިވާކަން ކަށަވަރު  ޓަކައި އިސްކަންދޭންވީ ކަމެކެވެ. އެފަދަ ރިކޯޑުތަކުގެ ސިއްރިއްޔާތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް 
އްޓާ ކުރުމަށްޓަކައި، ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން، އެފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގެ އިދާރީކަންކަން ބަލަހަ 

 ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ. ގެ ފަރާތްތަކު 
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ޢަމަލުތަކުގެ ބާވަތްތަކާއި އަދި އެކަންކަމާއި ގުޅުން ހުރެދާނެ ޞިއްޙީ  އަނިޔާވެރި އެނެކްސް އެކެއް: ޓޯޗަރއާއި 
 އަދި މާއްދީ ހެކިތައް 

ޢަމަލުތަކުގެ ލިސްޓު "ދީފައި މިވަނީ ހިނގާފާނެ ގޯނާތަކުގެ ކެޓަގަރީތައް ބަޔާންކުރުމަށް" އަދި އެކަންކަމުން އަނިޔާވެރި ތިރީގައިވާ ޓޯޗަރއާއި 
ނަމަވެސް މިލިސްޓު ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ ޗެކްލިސްޓެއްހެން ނުވަތަ ރިޕޯޓެއްގައި ޓޯޗަރގެ މަށެވެ. ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް އަންގައި ދިނު

ޢަމަލުތަކުގެ އެހެން ބާވަތްތައް އަނިޔާދޭ އަނިޔާވެރި ބާވަތްތައް ލިސްޓުކުރުމަށް އޮންނަ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ. ސަބަބކީ ޓޯޗަރއާއި 
ޢަމަލުތަކުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މާއްދީ އަދި އަނިޔާވެރި  28.ތްތައް ބޭނުން ކޮށްފާނެތީއެވެ ފަރާތްތަކުން އުފައްދާ އެބާވަ 

. މިއީ ނަފްސާނީ ކަންތައްތަކެއް އެކުއެކީގައި ފެނިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުފެނި ވެސް ހިނގައިދާނެއެވެ
 ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުން މުހިއްމުކަމެކެވެ. 

 

 ޢަމަލު ތަކުގެ ބާވަތްތައް އަނިޔާވެރި މާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ ހެކިތަކެއް އެކުއެކީގައި ދައްކުވައިދީފާނެ ފަދަ ޓޯޗަރ އާއި އެހެނިހެން 

(i ) ާ(512-513، 515-510، 088-081، 083، 083-018)އިތުރަށް އައި.ޕީ، ޕެރެގްރާފްތައް ތޫނު ނޫން އެއްޗެއްގެ ޓްރޯމ 

ން، ދަނޑިބުރިއެއްފަދަ ތޫނު ނޫން އެއްޗަކުން ޖެހުން، ކޮޅުފައިން ޖެހުން، ގޮށް މުއްކަވާފައިޖެހުން ނުވަތަ މީގައި ބަރު ޗާބޫކު، ބެޓަ 
މަރުތޭލުން ތަޅާ ގޮތަށް ތެޅުން، ހެލްމެޓެއް އެޅުވުމަށްފަހު ތަކުރާރުކޮށް ބޮލުގައި ތެޅުން، ތޫނު ނޫން އެއްޗަކުން ބާރަށް ޖިންސީ 

)ފައިގެ ދަށްފުށުގައި ތަކުރާރުކޮށް ތެޅުން(، ޓެލެފޯނޯ )އަތްތިލަ ބޭނުން ކޮށްގެން ތަކުރާރުކޮށް ދެކަންފަތުގައި ގުނަވަނެއްގައި ތެޅުން، ފަލަންގަ 
 އެއްފަހަރާ ތެޅުން(. 

ބޮލުގައި ތެޅުން، މެއާއި ބުރަކަށީގައި ތެޅުން، އެތެރެ  -އިތުރު މާއްދީ ހެކިތަކާއި އަދި ތަޙްޤީގުތައް އެނެކްސް ހަތަރެއްގައިވާ  
 ފްލޯޗާޓްތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  - ފުރަގަހުގައި ތެޅުން ހައްޓާއި

 
 

(ii )(500-516)އިތުރު މަޢުލޫމާތު އައި.ޕީ ޕެރެގްރާފް  ޕޮޒިޝަނަލް ޓޯޗަރ 

ފުގޮތަކަށް ލެނބި މީގައި އެލުވުމާއި އަނިޔާ ލިބޭ މީހާގެ ހަށިގަނޑު އާދަޔާއި ޚިލާފު މިންވަރަކަށް ދެމިފައިވާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އާދަޔާއި ޚިލާ 
ނޑު ހިފަހައްޓައިގެން ކުރާ ޓޯޗަރ ހިމެނެއެވެ  .ކުރުގެޅިފައިވާ ގޮތަކަށް އައްސައި ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ނަމަވެސް ވަކިގޮތަކަށް ހަށިގަ

ފްލޯޗާޓްތަކުގައި  -ޕޮޒިޝަނަލް ޓޯޗަރ -ސަސްޕެންޝަން -އިތުރު މާއްދީ ހެކިތަކާއި އަދި ތަޙްޤީގުތައް އެނެކްސް ހަތަރެއްގައިވާ  
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

 
 

(iii )(082-084)އިތުރު މަޢުލޫމާތު އައި.ޕީ، ޕެރެގްރާފް  ހޫނުގެ ޒަރީޢާއިން ކުރާ ޓޯޗަރ 
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 ސިގިރޭޓު، ކެކިކެކި ހުންނަ ދިޔާތަކެތި ނުވަތަ އެސިޑު ފަދަ އެއްޗަކުން ހަންގަނޑު އެނދުން ހިމެނެއެވެ.މީގައި ހޫނުކޮށްފައިވާ ތަކެތި، 

ފްލޯޗާޓްތަކުގައި  -ހޫނު ގައިގައި ޖެއްސުން -ކަރަންޓް –އިތުރު މާއްދީ ހެކިތަކާއި އަދި ތަޙްޤީގުތައް އެނެކްސް ހަތަރެއްގައިވާ  
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

 
 

(iv ) (505)އިތުރު މަޢުލޫމާތު އައި.ޕީ ޕެރެގްރާފް ކަރަންޓް ޝޮކްއިން ކުރާ ޓޯޗަރ 

ފްލޯޗާޓްތަކުގައި  -ހޫނު ގައިގައި ޖެއްސުން -ކަރަންޓް –އިތުރު މާއްދީ ހެކިތަކާއި އަދި ތަޙްޤީގުތައް އެނެކްސް ހަތަރެއްގައިވާ  
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

 
 

 (v )(503އި.ޕީ ޕެރެގްރާފް )އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަ ދަތުގެ ޓޯޗަރ 

 މީގައި ހިމެނެނީ ދަތް ބިންދުން، އުފުރުން ނުވަތަ ދަތުގެ ތެރެއިން ކަރަންޓް ފޮނުވުންފަދަ ކަންކަމެވެ.

 

(vi ) ް(504)އިތުރު މަޢުލޫމާތު އައި.ޕީ ޕެރެގްރާފް  އެސްފިކްސިއޭޝަނ 

ރުގެ މިސާލަކަށް ބޮލުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅެއް އަޅުވައިގެން، އަނގައާއި ނޭފަތް ބަންދު ކޮށްގެން، ކަރަށް ބާރުކޮށްގެން ނުވަތަ އެއްޗެއް ކަ
ނޑެއް އަޅައި އޭގެ މައްޗަށް ފެންއަޅައިގެން ނޭވާ ހާސްކުރުމެވެ.   ވަށައިގެން އޮޅައިގެން ނުވަތަ މޫނުމަތީގައި ފޮތިގަ

 ފްލޯޗާޓްތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  -އެސްފިކްސިއޭޝަން  –ހެކިތަކާއި އަދި ތަޙްޤީގުތައް އެނެކްސް ހަތަރެއްގައިވާ  އިތުރު މާއްދީ 
 

 

(vii ) ް(511)އިތުރު މަޢުލޫމާތު އައި.ޕީ ފެރެގްރާފް  ބާރުބާރަށް ތެޅުވުނ 

(viii ) ްއަނިޔާވެރި ޢަމަލު އުނދަގޫވާފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ޓޯޗަރ ހިންގާ އެހެނިހެނ 

ގައި ނުވަތަ ލޯ، ލޮނު ނުވަތަ މިރުސް ފަދަ އުނދަގޫކުރުވާ ފަދަ ތަކެއްޗަށް ހާމަކުރުން އަދި ކަރުނަގޭސް ނުވަތަ ޕެޕަރ ސްޕްރޭފަދަ 
 ތަކެއްޗަށް ނޭވާލާ ނިޒާމްއާއި ލޯ ހާމަކުރުން.

(ix ) ް(086)އިތުރު މަޢުލޫމާތު އައި.ޕީ ޕެރެގްރާފް ކޮށުމާއި ހެރުނ 

ނޑުން.ވަޅި، ބެޔޮ ނޑު ކެ  ނެޓް ނުވަތަ ބިއްލޫރިފަދަ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަންގަ

(x ) ާޗިސްކުރުމުގެ އަނިޔ  

(xi ) ްލޯ، އުރަމަތި، ޖިންސީގުނަވަންތަކަށް ބާރުލާ އޮއްބުން/އެނބުރުން/ފިއްތުނ 
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(xii )(535-502)އިތުރު މަޢުލޫމާތު އައި.ޕީ ޕެރެގްރާފް  ޖިންސީ ޓޯޗަރ 

މަޖުބޫރު ކުރުން، ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އަނގަބަހުން ބިރު ދެއްކުން، ޖިންސީ ގޮތުން ލަދުގެންނެވުމާއި މީގައި އޮރިޔާން ވުމަށް 
 މަލާމާތް ކުރުން، ޖިންސީ ގުނަވަންތަކުގައި ހިފުން އަދި ރޭޕްކުރުން.

އަންހެނުން އަދި ޖިންސީ ޓޯޗަރ -ޖިންސީ ޓޯޗަރ –އިތުރު މާއްދީ ހެކިތަކާއި އަދި ތަޙްޤީގުތައް އެނެކްސް ހަތަރެއްގައިވާ  
 ފްލޯޗާޓްތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  -ފިރިހެނުން 

 
 (xiii ) ްދިގުމުއްދަތަށް އެކަހެރި ކަމުގައި ބެހެއްޓުމާއި ޙިއްސުތަކަށް އިޙްސާސްކުރެވުނަ ނުދިނުނ 

(xiv ) ްއާދަޔާއި ޚިލާފު މިންވަރެއްގެ ހޫނު މިނަކަށް ނުވަތަ ފިނިމިނެއްގައި ބެހެއްޓުނ 

(xv ) ްނިދިޔަ ނުދިނުނ 

(xvi ) ބޭސް ބޭނުން ކޮށްގެން ކުރާ ޓޯޗަރ 

 ސެޑަޓިވް، ނިޔުރޯލެޕްޓިކްސް، ޕެރަލަޓިކްސް ފަދަ ތަކެތި ވިހަވާނެ މިންވަރަކަށް ދިނުން 

(xvii ) ްޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދިޔަ ނުދިނުނ 

(xviii ) ްލާއިންސާނީ ޙާލަތެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުނ 

 

 އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ބާވަތްތައް ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން  ދައްކުވައިނުދީފާނެފަދަ  މާއްދީ ހެކިތަކެއް 

(i ) ްލަދުގެންނެވުން، މިސާލަކަށް ބަހުގެ ޙަމަލާދިނުން، ލަދުގަންނަ ފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރަން ޖެއްސުނ 

(ii ) ،ްބަންދުކުރާނެކަމަށް ބުނެ ބިރުގެންނެވުން ނުވަތ މަރާލާނެ ކަމަށް، ޢާއިލާއަށް ގެއްލުން ދޭނެކަމަށް، އިތުރަށް ޓޯޗަރ ކުރާނެކަމަށ
ގޮތަކަށް ގަސްތުގައި ނެ ނުވަތަ މަރުގެ އަދަބު ނުވަތަ އެހެންވެސް އަދަބެއް އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެހެންމީހަކަށް ލިބެމުންދާކަމަށް އޭނާއަށް ހީވާ 

 .)މޮކް އެކްސެކިޔުޝަން( ޢަމަލުކުރުން 

(iii ) ެބިރުދެއްކުން  ކަމުގެ ޖަނަވާރެއްގެ ޙަމަލާއެއް ލިބިދާނ 

(iv ) ްއެމީހެއްގެ ރޫޙު ގެއްލުވާލުމަށްޓަކައި ނަފްސާނީ އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރުން. އޭގައި އެހެން މީހަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާން މަޖުބޫރުކުރުނ ،
ސާސްތަކަށް އިތުރަށް ބާރުދިނުން، އޮޅުން އަރާ ފަދާ ޙާލަތްތަކަށް އެމީހަކު ލުން ނުވަތަ އޮޅުން އަރާފަދަ ކުރެވޭނެކަމެއް ނެތްކަމުގެ އިޙު 
 މަޢުލޫމާތު އޭނާއަށް ދިނުން.

(v ) ްޢިޖްތިމާޢީގޮތުން ގޯސް ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެއް ކުރަން ޖެއްސުނ 

(vi ) ްއޭނާގެ ދިނާއި ޚިލާފުކަންތައްތައް )މިސާލަކަށް މުސްލިމަކަށް އޫރު މަސްކާން ޢަމަލެއް ކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވުން، މިސާލަކަށ
 ،ން ވު މަޖުބޫރުކުރުން(، ޓޯޗަރ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލަކުން އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް މަޖުބޫރުކުރު 
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ން މީހަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ އެމީހަކު ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަކަށް ލުމަށް މަޖުބޫރު އިމާރާތެއްފަދަ ތަނެއް ހަލާކު ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުވުން، އެހެ 
  ކުރުވުން.

(vii ) ްއަނިޔާ ލިބެމުންދާ މީހާއަށް ޓޯޗަރ ނުވަތަ އެހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކެއް އެހެން މީހުންނަށް ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ތަން ބަލަނ
 29ޖެއްސުން 

 

 ޢަމަލުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އާއްމުކޮށް ތަޖްރިބާކުރެވޭ ނަފްސާނީ އަސަރުތައް އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން 

 ްމީގައި ކުއްލި ކުއްލިއަށް މަންޒަރު ސިފަވުން ނުވަތަ ކުއްލި ކުއްލިއަށް ހަނދާންވުން، ބިރުވެރި  -ޓްރޯމާ އަލުން ތަޖުރިބާކުރެވުނ
 އިވާ މީހުންނަށް އިތުބާރު ނުކުރުމާއި އެމީހުން ދެކެ ބިރުގަތުން ހިމެނެއެވެ.ހުވަފެން ތަކުރާރުކޮށް ފެނުން އަދި ބާރު ލިބިފަ

 ްމީގައި ހިމެނެނީ ޓްރޯމާ  -ޓޯޗަރވި ޙާލަތާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންކަމުން އެއްކިބާވުމާއި އެއްވެސް އިޙްސާސެއް ނުކުރެވުނ
 މީހުންގެ ކިބައިން އެއްކިބާވެ ހުރުމެވެ.ހަދާންވެދާނެފަދަ ޚިޔާލާއި، ވާހަކައާއި، ޙަރަކާތާއި، ތަންތަނާއި 

 ްމީގައި ނިދަން އުނދަގޫވުން، ކުދިކަންތައްތަކާއި ހެދި އުނދަގޫވުން ނުވަތަ ރުޅިއައުން، އެއްކަމަކާއި މެދު  -ހައިޕަރ އަރައުސަލ
ާދިހްއުލްނ، ައނަގ ، ގިނަވަގުތު ވިސްނަން އުނދަގޫވުން، ހައިޕަރ ވިޖިލަންސް، ޖެނެރަލައިޒްޑް އެންޒަޔަޓީ އަދި ނޭވާ ކުރުވުން

 . ިހުކްނ ުނަވަތ ޯބެއނުބުރްނ ައިދ ާކޯބަތެކިތ ަހަޖުމ ުކުރުމެގ ިނާޒަމްށ ުއނަދޫގަތްއ ުކިރަމިތެވަފިއުވްނ ިހެމެނެއވެ 
  ުޑިޕްރެޝަންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަކީ ޑިޕްރެސްވެފައިވާ މޫޑު، އެންހެޑޮނިއާ )ފާހަގަ ކުރެވޭ މިންވަރަކަށް ކަންކަމާއިމެދު ޝަޢުޤ

ރިކަން ނެތުމާއި އެކަންކަމުން އުފާ ނުލިބުން(، ކާހިތްވާ މިންވަރަށް ބުރޫއެރުން ނުވަތަ ހިކުން، ނުނިދުން ނުވަތަ ވެ
ހައިޕަރސޮމްނިއާ، ސައިކޯމޯޓަރ އެޖިޓޭޝަން ނުވަތަ ރިޓާޑޭޝަން، ވަރުބަލިވުން އަދި ހަކަތަ ގެއްލުން، އަގެއް ނެތް މީހެއްގެ 

ރވުމަކީ އަމިއްލަ މީހާ ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން، ކަމަކަށް ސަމާލުކަން ގޮތުގައި އިޙްސާސްކުރެވުން އަދި ޓޯޗަ
ދިނުމަށް، ވިސްނުމަށް ނުވަތަ ހަދާން ކުރުމަށް އުނދަގޫވުން، މަރު އަދި މަރުވުމާއި ބެހޭގޮތުން، އަމިއްލައަށް މަރުވުމާއި ބެހޭ 

 ކަތްކުރުން ގޮތުން ވިސްނުން ނުވަތަ އަމިއްލައަށް މަރުވާން މަސައް
  ްއަމިއްލަމީހާއަކީ ކޮންކަހަލަ މީހެއްކަން ނޭގުމާއި މުސްތަޤްބަލަކީ ކުރު އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިފައި އޮތުނ 
  ުޑިސޯސިއޭޝަން، ޑީޕަރސަނަލައިޒޭޝަބް އަދި އޭޓިޕިކަލް އަޚްލާޤ 
 ްދީ ޝަކުވާތައް ސޮމެޓިކް ޝަކުވާތައް މިސާލަކަށް ރިއްސުން، ބޮލުގައި ރިއްސުން ނުވަތަ އެހެނިހެން މާއ 
  ްޖިންސީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް ނުކުޅެދުނ 
 ްސައިކޯސިސ 
  ްރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުނ 
 ްމިސާލަކަށް ބޮލުގައި ތެޅުމުން، ނޭވާ ހާސްކުރުމުން އަދި ގިނަ މުއްދަތަކަށް ހަށިގަނޑަށް  -ނިޔުރޯ ސައިކޮލޮޖިކަލް އިމްޕެއާމަންޓ

 ނުދިނުމުން. ބޭނުންވާ ކާނާ

 

 ޓްރޯމާ އަދި ޓޯޗަރ ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންގެ ކިބައިން އާއްމު ގޮތެއްގައި ޑަޔަގްނޯސް ކުރެވޭ މައްސަލަތައް 

                                                           
 042އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 29 
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"އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ތަޖްރިބާތަކާއި  ގިނަވެފައިޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައް ކުރިމަތި ވެފައިވާ މީހުންގެ ފަރާތުން ހޯދޭ ކަންކަން އެހާމެ 
. ނަމަވެސް ޓްރޯމާ އަދި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައް އެކަންކަމާއި ވާނީ ގުޅިފައެވެ 30އޭނާހުރި ޘަޤާފީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ ޙާލަތަކާއި"

ވެ. ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންގެ ކިބައިން އާއްމުކޮށް ޑަޔަގްނޯސްކުރެވޭ މައްސަލަތަކެއް ހުރެއެ
މު ކަމެކެވެ. އަދި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައް ދިމާވެފައިވާ މީހުންނާއިއެކު މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް އެކަންކަން އެނގިފައިއޮތުމަކީ މުހިއް

 މީގައި ހިމެނެނީ:

  ްޑިޕްރެސިވް މައްސަލަތައ 
 ްޑިސްއޯޑަރ ޓްރޯމަޓިކް ސްޓްރެސް-ޕޯސްޓ 
  ްމިޒާޖު ބަދަލުވުނ 
  ްމަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުނ 

 (:528ހަމައެކަނި މިކަންތައްތަކަށް މިކަން ހަނި ނުކުރާގޮތަށް، ވިސްނުން ބެހެއްޓިދާނެ އެހެން ޑަޔަގްނޯސަސް ތަކަކީ )އައި.ޕީ ޕެރެގްރާފް 

  ަޙާލަތްތަކަކާއި ޙަރަކާތްތަކަކާއި މެދު އާދަޔާއި  ޖެނެރަލައިޒްޑް އެންޒަޔަޓީ ޑިސްއޯޑަރ. މިކަމުގައި ހިމެނެނީ ތަފާތު ގިނ
 މެވެ.ޚިލާފުމިންވަރަކަށް ހާސްވުން، މޯޓަރ ޓެންޝަން އަދި އޮޓޮނޮމިކް ޙަރަކާތްތައް އިތުރުވު

  ިޕެނިކް ޑިސްއޯޑަރ ފާޅުވަނީ ކުއްލި ކުއްލިއަށް އާދަޔާއި ޚިލާފު މިންވަރަކަށް ބިރުގަނެ ނުވަތަ އުނދަގޫވުމުންނެވެ. މީގައ
ލެވުން، ހީކެރުވުން ނުވަތަ ހޫނުވުން ފަދަ ތްއަވަސްވުން، ބޯއެނބުރުން، ހޮޑުދާހިއްލުން، ނޭވާހާސްވުން، ތުރުތުރުއެޅުން، ހި

 .ކަންކަން ހިމެނިގެންވެއެވެ
 ްމާއި އިން ދައްކުވައިދޭ ކަންކަކަމުގެ އަސާސްގައި ޕީ.ޓީ.އެސް.ޑީއެކިޔުޓް ސްޓްރެސް ޑިސްއޯޑަރގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަކީ އެކަނ

 .ކުރި ކަން ހިނގިތާ އެއްމަސް ފަހުންނެވެޔަގްނޯސް ކުރަނީ ޓްރޯމާ މެދުވެރިހަމައެއް ކަންތައްތަކެކެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގައި ޑަ
 ެސޮމަޓޮފޯމް ޑިސްއޯޑަރތައް. މީގައި ދައްކުވައިދޭނީ ޞިއްޙީ ޙާލަތަކުން ބަޔާން ނުކޮށްދެވޭ ފަދަ މާއްދީ ކަންތައްތަކެކެވ. 
 ަރ. މީގައި ހިމެނެނީ އާދަޔާއި ޚިލާފަށް މޫޑު ރަނގަޅުވެ ނުވަތަ ފުޅާވެ ނުވަތަ ފަސޭހައިން ރުޅިއަންނަ، އަމިއްލަ ބައިޕޯލާ ޑިސްއޯޑ

މީހާއަކީ މާމަތީ ފެންވަރުގެ މީހެއްކަމަށްފެނި، ނިދަން ބޭނުންވާ މިންވަރު މަދުވެ، ފިލުމުގެ ޚިޔާލުތައް އައިސް އަދި ހާސްވެ 
ނޑުގެ ގުނަހިތްނުތަނަވަސް ވުމާއި ގުޅިގެން ހަށި  މޭނިކް ނުވަތަ ހައިޕޯމޭނިކް އެޕިސޯޑްތަކާއި ވަންތައް ގަސްތަކާއި ނުލާ ގުޑުވި، ގަ

 އަދި މިކަމާއި ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން ނަފްސާނީ ޢަލާމާތްތަކެވެ.
 ްކަންކުރުމުގެ ހޭވެރިކަން، އަމިއްލަ ނަފްސު ހުރިތަން އެނގުން، ސަމާލުކަން، އެއްކަމަކަށް ވިސްނުމުގެ ހުނަރު، ހަދާން އަދި ކަނ

ނޑީގެ ބައްލިތަކުގެ  ޤާބިލްކަމަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބަދަލުއައިސް ނުވަތަ އެކަންކަމުގެ ފެންވަރު ދަށްވުން ނަތިޖާއަކަށް ވާފަދަ ސިކު
 ސިފައިގައި ހުންނަ ޞިއްޙީ ޙާލަތްތަކާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ މައްސަލަތައް 

  ްސޯޝަލް ފޯބިއާ ނުވަތަ އެގޮރަފޯބިއާފަދަ ފޯބިއާތައ 

 ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: މައްސަލަތަކުގެރަށް ގިނަ ޙާލަތްތަކުގައި އަޅާ ނުލެވި ދޫކޮށްލެވޭ ވަ

  ެސިމްޕްޓަމްތައްކޮމްޕްލެކްސް ޕީ.ޓީ.އެސް.ޑީ ގ 
  ްއެއްފަހަރާ ދެބައްޔެއް ހުރުނ 
  ްއުޅުން ބަހައްޓާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ކަންތައްތައ 
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  ްފަންކްޝަނަލް ޖިންސީ މައްސަލަތައ 
 ަހުރެ ދިމާވާ ޚާއްސަ ކަންތައްތައްޤާފަތާއި ޘ 
 ާނޑީގެ އަނިޔ  މައިލްޑް ޓްރޯމަޓިކް ސިކު
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 ލީގަލް އިވެލުއޭޝަންގެ ބަސްދީގަތުމުގައި ވިސްނަންވީކަންކަން -އެނެކްސް ތިނެއް: މެޑިކޯ 

 

 

 

 

 

 

 ބަސްދީގަތުން ބާއްވާތަން 

 :ތަނެއްގައެވެބަސްދީގަތުން ބާއްވަންާވނީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ 

  ްއަދި އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ކޮޓަރީގައި އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ޖާގައެއް އޮވެފައި، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވައި ދައުރުކޮށ
 އަލިކަމެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

  ެސިއްރިއްޔާތު ދެމެހެއްޓުމާއި އެކަހެރިކަން ލިއްބައިދޭންވާނެއެވ 
  ެސުވާލުކުރާ މީހާއާއި ޖަވާބުދޭ މީހާއަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދޭންވާނެއެވ 
 ައި ިތބެެގން ނުވާނެއެވެ ސަލާމަތީ ބާރުތައް/ޤާނޫނު ދަމަަހއްޓާ ފަރާތްތައް އެތަނުގ 
  ްފާޚާނާ ކުރެވޭނެ ގޮތަކާއި ލުއިކާނާ އާއި ބުއިން އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ފަދަ ޚިދުމަތްތައ

 31ފުދޭމިންވަރަށް ޖަވާބުދޭ މީހާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ 

 ސުވާލުކުރާ މީހާ 

ންސެއްގެ މީހެއްކަން ޖަވާބު ދޭމީހާއަށް ޚިޔާރު ކުރެވެންވާނެއެވެ )އަދި އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތުންނަަމ، ސުވާލުކުރާނީ ކޮން ޖި
. މިއީ ޖިންސީ އަނިޔާއާއި ގުޅުން ހުރި ކޭސްތަކުގައި އަދި 32(މެއެވެބޭނުން ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ތަރުަޖމާކޮށް މާނަކޮށްދޭ މީހާގެވެސް

ނެފައެވެ. ސަބަބަކީ "ޓޯޗަރ ކުރި މީހުންނާ އެއް ސިފައެއްގައި ވަކިން މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ވަނީ ބު
ހުންނަ މީހަކަށް ކަންދިމާވިޮގތް ކިޔައިދޭން ޖެހުމުން )ޖަވާބުދޭމީހާ( އަލުން ޓްރޯމަޓައިޒްވާ މިންވަރު ގިނަފަހަރަށް މައްޗަށް 

 33ގޮސްދާނެތީއެވެ".

 

                                                           
( އިން ރިވައިސްކޮށްފައިވާ 5113ސްޕެޝަލިސްޓްސްއިން ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.ސީ.ޓީ )ސޮސައިޓީ އޮފް ފޮރެންޒިކް މެޑިސީން 31 

 .3އޮފް އިލް ޓްރީޓްމަންޓް، ޞަފުޙާ  މްސްއައި.އާރް.ސީ.ޓީ، 'މެޑީކަލް ޗެކްލިސްޓް/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯ
 .024އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 32 
 .024އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 33 

ނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ބަލިމީހުންަނށް ފަރުވާދޭ  ނޑުތައް މައިގަ ތިރީގައިވާ މިންގަ
ލީގަލް އިވެލުއޭޝަން ހިްނގުމާއި ހަވާލުވެފައިވާ ޞިއްޙީ -ޑޮކްޓަރުންގެ ބަދަލުގައި ރަސްމީ މެޑިކޯ

 ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ނޑުތަކާއި އެއްހަމައެއްގައި ފަރުވާދޭ  ކަންއޮތުން އެންމެ އެދެވެގެންވާޮގތް އަންގައިދޭ މި މިންގަ
ނޑުތައް  އިމަރޖަންސީ ޑޮކްޓަރުން ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރެވިދާނެއެެވ. ނަމަވެސް މި މިންގަ

ނޑީގައި ބަހައްޓާ، ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ވާން އޮތް މިންވަރަކުން އަދި  އަބަދުމެހެން ސިކު
ނޑުތަކުގެ ބޭނުން ހިފަން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.އެކަށީގެންވާ ބަދަލު  ތައް ގެނެސްެގން މި މިންގަ
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 ބަސްދީގަތުން 

ސުވާލުކުރާ މީހާ ބަސްދީގަތުން ރާވަންވާނީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ިމންވަރެއްގެ ވަގުތު އޮންނާނެ ގޮަތށެވެ. މިސާލަކަށް ތަފްޞީލު 
ލީގަލް ބަސްދީގަތުމަކަށް ެއންމެ މަދުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުވެސް ނަގާފާނެއެވެ. ވަރަށް ގިނަފަަހރުތަކުގައި ފުރަތަމަ -މެޑިކޯ

ޢުލޫމާުތތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ނުލިިބވެސް ހިނގައިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ސުވާލުކުރާ މީހާ ބަސްދީގަތުމުން މަ
 ހުންނަންވާނީ ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ާޙލަތެއްގައި އެމީހަކާއިއެކު އިތުރު ބަސްދީގަތުންތަކެއް ބޭއްވުަމށްވެސް ތައްޔާރަށެވެ. 

 -ކަށް ވީނަމަވެސްކަކްޓަރުން، ޤާނޫނީ ަވކީލުން، ނުވަތަ ތަޙުޤީގުކުރާ ފަާރތްތައެއީ ޑޮ -ބަސްދީގަތުމުގައި ސުވާލުކުރާ މީހުން
އަނިޔާލިބިފައިވާކަމަށް ބެލެިވފައިވާ މީހާއާއި މުޚާތަބްކޮށް ގުޅުން ބާއްވާއިރު "ވަރަށް ފަރުވާތެރިވާންވާނެ" އެވެ. ސަބަބަކީ 

ުތން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާ ބަްސދީގަތުމުގައި ބައިވެރިވާން "މުޚާތަބްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ަބސްތަކާއި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާގޮ
 . ސުވާލުކުރާ މީހާ:34"އެއްބަސްވާވުމަށާއި އެކަމުގައި އޭނާއަށް ބައިވެރިވެވުމުގެ ޤާބިލްކަަމށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރާނެތީއެވެ

 ާއްމު ކުރާނީ ބަސްދީގަތުމުގެ ކޮން ބަސްދީގަތުމުގެ މަޤްޞަދު، އެއިްނ ހިފާފާނެ ބޭުނން)ތައް(، )ހިެމިނގެންވާނަމަ( އ
ހުއްދަ ފަރާތުން  އެމީހެއްގެ ދިޔުމުގެ ކުރިންކުރިއަށް ބަސްދީގަތުމާއިގެން ބައިތަކެއްކަން ޖަވާބުދޭ މީހާއަށް ކިޔައިދީ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ. އެ ހުއްދަ ވާންާވނީ އޭނާއަށް ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާުތ އެނގިހުރެ ދީފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ.
 ުނޑާލައި އަރާމުކޮށްލުމަށް ހުސް ބަސްދީގަތުމ ގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތްތަކުގައި ސުވާލުތައް މެދުކަ

ވަގުތުކޮޅުތަކެއް ނެގިދާނެކަމާއި، ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެބައޮތްކަން ޖަވާބުދޭ މީހާއަށް 
 35ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ

  ެވާހަކައަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޓްރޯމާ ކުރިމަތި ކުރުވާ ފަދައެއްޗަކަށް ވުމާއި "އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބެލެޭވ މީހާގ
ގުޅިގެން އަޑު ބަހައްޓާގޮތް، އިާބރާތްކުރާގޮތް އަދި ސުވާލުތަކުގެ ތަރުތީބު ބަހަްއޓާ ގޮތާއިމެދު ފަުރވާތެރިކަން 

 36ބަހައްޓަންާވނެއެވެ"
  ްކުރާށެވެ )މިސާލަކަށް "ޖަލުގައި ޓޯޗަރ ކުރިހޭ؟" މިހެން ވަކި ޖަވާބަކަށް މަގު ނުދައްކާ ގޮތަށް ހުންނަ ސުވާލު ޭބނުނ

 އެހުމުގެ ބަދަލުގައި "ކޮންކަމެއް ކޮންތާކުހޭވީ؟"(
  ްއެމީހަކަށް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު ދޭށެވެ. ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތުތައް ކަށަވަރުކޮށ"

 37ކަން ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭށެވެ"ސާފުކޮށްދޭނެ ފަދަ ސުވާލުތައް އަހައި އޭނާއަށް އެ
 ެކަން ހިނގިގޮތް ކިޔައިދިނުމުގައި ހުރިހާ ޙިއްސުތަކަކުން ތަޖްރިބާ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ކިޔައިދިނުމަށް ހިތްވަރުދޭށެވ- 

ވާ މިއީ އަނދިރީގައި ނުވަތަ ކަނުބަނދެފައި -އެއްޗެހި 38"އޭނާއަށް ފެނުނު، ވަސްދުވި، ިއވުނު އަދި އިޙްސާސްކުރެވުނު"
 ޙާލަތްތަކުގައި އަދި ވަކިން މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

                                                           
 .83އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 34 
 ހިންގާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއިވެސް ގުޅުންހުރި ކަމެކެވެ.)ތަޙްޤީގުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބެހޭ(. މިއީ ބަސްދީގަތުން  83އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 35 
 .83އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 36 

 
 .83އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 37 
 .83އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 38 
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 މާނަކޮށްދޭ ނުވަތަ ތަރުޖަމާކޮށްދޭ މީހުން ބޭނުން ކުރުން 

އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތުންނަަމ، މާނަ ނުވަތަ ތަރުޖަމާކޮށްދޭ މީހާ ވާންވާނީ ޓޯޗަރއާއި ބެހޭ މަޢުލޫާމތު ލިބިފައިވާ 
 ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށެވެ.ޕްރޮފެޝަނަލް ގޮތެއްގައި މާނަކުރުމާއި 

ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި މިހެން ކަްނކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް، ޖަވާުބދޭ މީހާގެ އަމިއްލަ ޢާއިލާ ނުވަަތ އިޖްތިމާޢީ ގްރޫޕުގެ 
މާނަކޮށް ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ދަންނަ ަބޔަކު މެދުވެރިކޮށް  ހަކުމީ

އަދި އެއިރުން ޖަވާބުދޭ މީހާ ބިރުގަތުމުގެ ފުރުސަތު  39އަމިއްލަ ތަޖްރިބާތައް ކިޔައިދޭން ޖަވާބުދޭ މީހާއަށް ދަތިވެދާެނތީއެެވ.
 ނުވާ ގޮތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވުމުގެ ުފރުސަތުވެސް ބޮޑުވެގެން ހިނގައިދާނެތީއެވެ.ފުޅާވެ މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެން

"މާނަކޮށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭ ފަރާތްަތކަށް، "ބަސްދީގަތުމުގެ ތެރޭގައި އިވޭ އެއްޗެއްސާއި މާނަކުރާ އެއްޗެއްސަކީ 
ޖަމާކޮށްދޭ މީހާވެސް ބަސްދީގަތުން ފަށާވަގުތު ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ. މާނަކޮށް ތަރު 40ކަން"އްރުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައްސި

އޭނާއަކީ ކާކުކަމާއި އޭނާ ބަސްދީގަތުމުގައި އަދާކުރާ ދައުރަކީ ކޮބައިކަން ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަށް ކިޔައިދީ އޭނާގެ ފަރާތުން 
ނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ސުވާލުކުރާ މީހާެވސް އަދި މާނަކޮށްދޭ މީހާވެސް ނުއެދެވޭ ގޮތްތަކަށް ބޭުނން ނުކުރާ 

 ޖަވާބުދޭ މީހާއަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

މާނަކޮށް ތަރުޖަމާ ކުރާ މީހަކު ބޭނުން ކުރާއިރު "ޖަވާބުދޭ މީހާ އަށް ބޭއިޚުތިޔާރުގައި މާނަ ކުރާ މީހާއާއި މުޚާތަބު ކުރެވުނު 
ކަދެއްކުމަށް" ސުވާލުކުރާ މީހާ ކަމުގައިވިޔަސް، ޖަވާބުދޭ މީހާއާއި ލޮލުން ގުޅުން ބާއްވައި އޭނާއާއި މުޚާތަބްކޮށް ވާހަ

ނޑިތައް ސުވާލު ކުރާ މީހާއާއި  ހަދާންކުރަންވާނެއެވެ. މިކަން ކަަށވަރު ކުރުމަށް ބަސްދީގަތުމުގައި އިށީނދެގެން ިތބޭ ގޮ
 އެތުރިދާނެއެވެ. މާަނކުރާ މީހާ ސުވާލު ޓްރޭންގަލްއެއްެގ ބައްޓަމަށްޖަވާބުދޭ މީހާ ސީދާ ކުރިމަތިލައިގެން ތިބެވޭގޮަތށް 

ކިޔައިދޭ ވަގުތާއި ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ ޖަވާބުދޭ ވަގުތު ސުވާލުކުރާ މީހާ ނޯޓު ނެގުމަށް ޭބނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. ސަބަބަކީ 
  41އެހެން ހެދުމުން ސުވާލުކުރާ މީހާ އަޑުނުއަހާކަމަށް ޖަވާބުދޭ މީހާއަށް ހީވެދާނެތީއެވެ.

 

 

 

 

 

                                                           
 .81އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 39 
 .021ޕެރެގްރާފް އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، 40 
 .025އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 41 
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 އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި ރެފެރަލް 

ލީގަލް ބޭނުމަށް ތަްއޔާރުކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު -ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން "ޓޯޗަރ ގެ ރިކޯޑެއް މެޑިކޯޞިއްޙީ 
ބަލާނަމަ އެކަމާއި އެކުއެކީގައި އެމީހާގެ އެހެން ބޭނުްނތައް ވެސް ބަލަންވާނެއެވެ. މިއީ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުން، ނަފްސާނީ ަބލީގެ 

. 42ޓުން ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިކަމާއި ލަފާ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް ިރފަރ ކޮށްގެންނެވެ"ޑޮކްޓަރުން، ފިޒިއޯތެރަޕިސް
ކޮންމެހެން ބޭުނން ޖެހިފައިވާ ކަެމއްގެ ގޮތުގައި ފެނިއްޖެ ޙާލަތްތަކުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން 

ބާރުއަޅަން" ފަސްޖެހިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އިތުރު ޞިއްޙީ ނުވަތަ ދެއްކުމަށް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ޑޮކްޓަރަކަށް "ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ 
ޞިއްޙީ  43ނަފްސާނީ ފަރުވާ ބޭނުންވާ ކަމަްށ ބެލެވޭ މީހުން އެކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތަކަށް ރިފަރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާއިެބހޭ އުސޫލުތައް  ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިހެން ޢަމަލުކުރުމުގެ މަގު 
 ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ހުންނަންވާނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. 

 

 ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ ފަރާތުން ބަސްދީގަތުން ހޯދުމުގައި ވިސްނަންވީ ކަންކަން 

ނޑުތަކެއް ވެއެވެ )ލީގަލް އެގްޒެމިނޭޝަން ހެދުމާއި ބެހޭ ޚާއްސަ މިން-ބަންދުގައި ހުރި މީހެއްގެ މެޑިކޯ ވަނަ ޞަފުޙާގައިވާ  05ގަ
 ރައްކާތެރިކަމުގެ އުސޫލުތައް(.

 އޭގެ އިތުރުން ފަރުވާތެރިކަން ބަަހއްޓަންވީ ކަންތައްތައް ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ:

 ެއެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޓޯޗަރއާއި  -ހަމައެކަނި އެންމެ ފަހަރަކު ކުރާ ޒިޔާރަތްތަކަށް ސަމާލުކަން ބަހައްޓާށެވ
ޒިންމާ އުފުލާ  ކުރުވުމުގައިކުރިމަތި  ކަންކަމަްށ ބުނާ މީހުންަނށް، އެމީހުްނނަށް އެކަން ތައް ކުރިމަތިވެފައިވާޢަމަލު
އެހެން ކަމުން އެންެމ ފަހަރަކު ޒިޔާރަތްކޮށް، ކަންހިނގަމުން ދާގޮތް  ދީފާނެއެވެ.އިތުރު އަދަބު ތަކެއް  ތްކުންފަރާ

ބަލައި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް އޭގެ ފަހުން ޒިޔާރަތް ނުކުރާނެނަމަ އެކަން ކުރުމަކީ 
ެވ. އަދި އެފަދަ ނުރައްކާތެރިކަމަކަށްވެ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޒިޔާރަތް ނުކުރުމަށްވުރެ ގެއްލުން ދެނިވި ކަމަކަށް ވެދާނެއެ

 44ފުރިހަމަ ނުވުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ. ހާޒިޔާރަތްތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު އެ 
  ،ީމަސައްކަތުގައި  ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭ ވަރުގަދަ އުސޫލުތަކެއްޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް "އެންމެ ރަނގަޅ

ތަޙްޤީގު  ކޮށް ކަންކަން ޕްރޮފެޝަނަލް ގޮތެއްގައި ގެންގުޅޭ އަދި ޒިޔާރަތްކުރުމާއި އެޒިޔާރަތަށްފަހު ކުރަންޖެހޭ 
  45ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްުލމެވެ". ފަދަކުރެވޭނެ

 "ްނުރައްކަލެއް ކުރިމަތި ނުވާނެކަން ކަށަވަރު ކުރަން ކުރެވޭނެ ހުރިހާ ކަމެއް  ނަށް ބަންދުގައި ހުރި މީހުނ
ވާ މީހުންގެ ގާތުން، މަޢުލޫާމުތ ބޭނުން ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޓޯޗަރ ކުރެވިފައި ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރެވޭނެތޯއާއި ބޭނުންކުރެވޭނީ ޮކން ގޮތަކަށްކަން އޮޅުން ފިލުވަންާވނެއެވެ. މިސާލަކަށް އަދަބެއް ލިިބދާނެ ކަމުގެ 
                                                           

 .026އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 42 
 .026އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 43 
 .053އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 44 
 .051އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 45 
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ބިރަށް، ފަހަރެއްގައި އެމީހުން ައމިއްލަ ނަން ބޭނުން ކުރަން ޭދްނ ބިރުގަނެފާނެއެވެ. ތަޙްޤީގުކުރާ ފަރާތްތަކާއި 
ކްޓަރުންނާއި މާނަކޮށް ތަރުޖަާމ ކުރާ ފަރާތްތަކުން، ބަންދުގައި ހުރި މީހާއަށް ވަޢުދުވެފައިވާ ކަްނކަމަށް ޑޮ

އަދި ބޭނުން ނެތް ޮގތެއްގައި، ބަންުދގައި ތިބި މީހުން އެމީހުންގެ އަިމއްލަ ނަފްސު  46އިޙުތިރާމް ކުރަންވާނެއެވެ".
ނެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަލުން ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ނުރައްކަލަކަށް ނުލާނެކަންވެސް ަކށަވަރު ކުރަންވާ

 47ނެތްނަމައެވެ.
   ްބައެއްފަހަރު، ލޮލަށް ެފންނަން ހުންނަ އަނިޔާތަކުން ަބންދުގައި ތިބި ގިނަ ބިޔަކު ޓޯޗަރ ކޮށްފަިއވާކަނ

ގެ ވާހަކަތައް ޭބނުންކުރުމުގެ ފާހަގަކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އަދަބެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިަރށް، އެމީހުން އެމީހުން
" ބަންދުގެ މަރުކަޒުގެ ޞިއްޙީ ތަޙްޤީގެއް ހުއްދަ ދިނުމަށް އިންކާރު ކޮށްފާެނއެވެ. ބަންދުގައި ތިބި އެންެމންެގ "

ޓޯޗަރގެ ތުހުމަތު  އާއްމު ސަރަޙައްދެއްގައި ހިންގުމަކީ މިފަދަ ޙާލަތްތަކަށް އޮތް ޙައްލެއްކަމަށް ވެދާނެއެވެ. އެއިރުން
ތައް ސީދާ ސިމްޕްޓަމް ފަދަ  ޓޯޗަރގެ ލޮލަށް ފެންނަ ން އެއްވެސް އެކަކުގެ ބޮލުގައި އެޅުވުމަކާއި ނުލާ އުފުލިކަ

 48ބަލާލެވޭނެއެވެ.
 " ިަކމާނުބެހޭ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ޙާލަތުގައިަނމަ، މާނަކޮށް ތަރުޖަމާކުރާ ފަރާްތތައް ވާންވާނީ މިނިވަން އަދ

 ަނމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ދަތިތަކެއް ހުރެދާނެއެވެ. -ހެން ހީވާ ބަޔަކަށެވެ 49"މީހެއް
  ްޙައްޤުވެއެވެ؛  ބަންދުގައިހުރި ކޮންމެ މީހަކަށްެވސް ދެންހުރި މީހާއަށް ދިން ސަމާލުކަމާއި އެއްވަރުގެ ސަމާލުކަމެއ

ނޑައަޅައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ   50އެންމެ އެެދވިގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.އެހެން ކަމުން ވަގުތު ކަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 058އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 46 
 .035އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 47 
 .031އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 48 
 .033އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 49 
 . 034އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް، ޕެރެގްރާފް 50 
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 އެނެކްސް ހަތަރެއް: ޓްރޯމާގެ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ މާއްދީ ސިމްޕްޓަމްތަކާއި އިތުރު ތަޙުޤީގުތައް 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

ޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ނަގާފައިވަނީ: ސޮސައިޓީ އޮފް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް، 'މެޑިކަލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންވެސް
 (5113ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.ސީ.ޓީ ) އިލް ޓްރީޓްމަންޓް'، އިސްލާޙު

 ބޮލުގައި ތެޅުން 

 އިސްތަށިހުންނަހަން، ސޮފްޓް ޓިޝޫ  -ހަން 
ބޮލުގައި ރިއްސުން، ހައިޕަރ ސެންސިޓިވިޓީ، 

ދުޅަވުން، ހައިޕަރަމިއާ، އެބްރޭޝަން، ކޮންޓިޔުޝަން، 
 ލެސަރޭޝަން،

 އިސްތަށިފޭބުން، ތުނބުޅި، މަތިމަސް

 އިސްތަށިހުންނަހަން  -ހަން 
 ސްކާ ޓިޝޫ

 ގަލެއާ ހަރުވުން 
 ތަތްޮކށްފައިވާ ަތކެތޯގެ ސަބަބުން އެޕޯނިޔުރޮޓިކާ

 އިސްތަށިފޭބުން، ތުނބުޅި، މަތިމަސް

 
 

 ން އެގްޒެމިނޭޝަ

 އެކްސްރޭ 
 ސީޓީ

 އެމް.އާރް.އައި 
 ސިންޓިގްރަފީ

ނޑު   ކަށިގަ
 ފްރެްކޗަރ-ފިޝަރ

 ކޮންޓިޔުޝަންތައް 
 ލޭއައުން

 ލޯ 
 ހެމަރޭޖް ކޮންޖަންކްޓިވް 

 ލެންސް ޑިސްލޮކޭޝަން
 ރެޓިނަލް ހެމޮރޭޖް 

 ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލުން 

 ކަރު -ނޭފަތް -ކަންފަތް 
 އިއަރ ޑްރަމް ފަޅައިގެންދިޔުން 

 އޮޓޮރެއާ
 ގެއްލުން އަޑުއިވުން 

 ނޭފަތުން ލޭއައުން
 ނޭސަލް ސެޕްޓަމް ދުރުވުން 

 ނޭފަތުގައި ރެނދުއެޅުން
 ދަތުގައި ރެނދުއެޅުން/އުފުރުން

 މެންޑިބިޔުލާ ރެނދު 
 ޓެމްޕޮރޮމެންޑިބިޔުލާ ޖޮއިންޓް ސިންޑްރޯމް 

ނޑު ނުވަތަ ލެރިންގިއަލް ކާޓިލޭޖްގައި  ހައިއޮއިޑް ކަށިގަ
 ރެނދުއެޅުން

 
 

 ލޮލުގެ ކޮންސަލްޓޭޝަން
ވިޝުއަލް ފީލްޑް 
 އެގްޒެމިނޭޝަން 
 ޔޫ.އެސް.ޖީ 
 އެމް.އާރް.އައި 

ނިޔުރޮލޮޖިކަލް 
 ކޮންސަލްޓޭޝަން
ސައިކިއޭޓްރިކް 
 ކޮންސަލްޓޭޝަން

 އޯޑިއޯމެޓްރިކް ޓެސްޓްތައް
އެކްސްރޭ، ސީޓީ، 

 އެމް.އާރް.އައި 
 
 

 އީ.އެން.ޓީ ކޮންސަލްޓޭޝަން 
ޑެންޓިސްޓް 
 ކޮންސަލްޓޭޝަން

 އޯޑިއޯމެޓްރިކް ޓެސްޓްތައް
އެކްސްރޭ، ސީޓީ، 

 އެމް.އާރް.އައި 

ނޑު   ކަށިގަ
 ކެލަސް އުފެދުން

 އައިބުވުން

 ލޯ 
 ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލުން 

 ކަރު -ނޭފަތް -ކަންފަތް 
 އޯޑިޓަރީ ފްންކްޝަންތައް ގެއްލުން

 ދަތުގައި ރެނދުއެޅުން ނުވަތަ ދަތްނެތުން 

 
 

 ބޮލުގެ އެތެރެ 
 ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބޮލުގައި ރިއްސުން

 އޮރިއެންޓޭޝަން ޑިސްއޯޑަރ
 ޑެމޭޖް ޑިފިޔުސް އެކޯނަލް 
 ކޯޓިކަލް އޭޓްރޮފީ 

 މެންޓަލް ބަދަލުތައް
 

 
 

 ކުރީ މުއްދަތު
 ހަފްތާ 6ފުރަތަމަ 

 މުއްދަތު ފަހުގެ
 ހަފްތާގެ ފަހުން 6
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އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް  ނަގާފައިވަނީ: ސޮސައިޓީ އޮފް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް، 'މެޑިކަލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް

 (5113އިލް ޓްރީޓްމަންޓް'، އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.ސީ.ޓީ )

 މެއާއި ބުރަކަށީގައި ތެޅުން 

 ން އެގްޒެމިނޭޝަ

 ކުރީ މުއްދަތު
 ހަފްތާ 6ފުރަތަމަ 

 މުއްދަތުފަހުގެ 
 ހަފްތާގެ ފަހުން 6

 ސޮފްޓް ޓިޝޫ ، ހަން 
ރިއްސުން، ހައިޕަރ ސެންސިޓިވިޓީ، ދުޅަވުން، 

ހައިޕަރަމިއާ، އެބްރޭޝަން، ކޮންޓިޔުޝަން، 
 ލެސަރޭޝަން،

 

 ސޮފްޓް ޓިޝޫ ، ހަން 
 އޭސިމެޓްރިކްކޮށް ހުންނަ ބައިވެރު ލަކުނު

ހައިޕޯ ނުވަތަ ހައިޕަރ ޕިގްމެންޓޭޝަން ހުރި 
 ސަރަޙައްދުތައް 

 

 އެކްސްރޭ 
 ސީޓީ

 އެމް.އާރް.އައި 
 ސިންޓިގްރަފީ

 ކަށި 
 ފިޝަރ ްފރެކްަޗރ

 ކޮންޓިޔުޝަން 
 ލޭއައުން

 

 ކަށި 
 ކެލަސް އުފެދުން
 އައިބު އުފެދުން 

 

 އޯތޮޕީޑިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން

މެއާއި މޭގެ ސަރޖަރީއާއި ބެހޭ 
 ކޮންސަލްޓޭޝަންތައް 

 އެކްސްރޭ، ސީ.ޓީ، އެމް.އާރް.އައި
 

 މޭގެ ސްޓްރަކްޗަރ
 އިންޖަރީތައްހިތް، މެއަށް ލިބިފައިވާ 

 ސަބްކިޔުޓޭނިއަސް އެމްފެޒީމާ 
 ނިޔުމޯތޮރެކްސް 
 ހީމޯތޮރެކްސް 
 ލަންގް އޮޑެމާ 

 އޭ.އާރް.ޑީ.އެސް 
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ޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ނަގާފައިވަނީ: ސޮސައިޓީ އޮފް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް، 'މެޑިކަލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންވެސް

 (5113ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.ސީ.ޓީ )އިލް ޓްރީޓްމަންޓް'، އިސްލާޙު 

އެތެރެހައްޓާއި ފުރަގަހުގައި 
 ތެޅުން 

 ން އެގްޒެމިނޭޝަ

 މުއްދަތުކުރީ 
 ހަފްތާ 6ފުރަތަމަ 

 މުއްދަތުފަހުގެ 
 ހަފްތާގެ ފަހުން 6

 ސޮފްޓް ޓިޝޫ ، ހަން 
ރިއްސުން، ހައިޕަރ ސެންސިޓިވިޓީ، ދުޅަވުން، 

ކޮންޓިޔުޝަން، ހައިޕަރަމިއާ، އެބްރޭޝަން، 
 ލެސަރޭޝަން،

 

 ސޮފްޓް ޓިޝޫ ، ހަން 
 އޭސިމެޓްރިކްކޮށް ހުންނަ ބައިވެރު ލަކުނު

ހައިޕޯ ނުވަތަ ހައިޕަރ ޕިގްމެންޓޭޝަން ހުރި 
 ސަރަޙައްދުތައް 

 

 ކަށި 
 ފިޝަރ ްފރެކްަޗރ

 ކޮންޓިޔުޝަން 
 ލޭއައުން

 

 ކަށި 
 ކެލަސް އުފެދުން
 އައިބު އުފެދުން 

 

 އޯތޮޕީޑިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން

 އެކްސްރޭ 
 ސީޓީ

 އެމް.އާރް.އައި 
 ސިންޓިގްރަފީ

 ޖެނެރަލް ސަރޖަރީ ކޮންސަލްޓޭޝަން
 ޔޫ.އެސް.ޖީ، ސީ.ޓީ، އެމް.އާރް.އައި،އެކްސްރޭ، 

ބްލަޑް، ޔޫރީން، އާދައިގެ ބައޯކެމިކަލް 
 ެޕިރޯޓިނައްލ ަލވޭޖް ، އެނަލަސިސް

އެބްޑޮމިނަލް، ރެޓްރޯޕެރިޓޯނިއަލް، ސްކްރޯޓަލް 
 ސަރަޙައްދު 

 ޕެރެންކިމަލް ގުނަވަންތަކުގެ އިންޖަރީތައް
 އެބްޑޮމިނަލް ހެމޮރޭޖް 

 ހެމަޓިޔުރިއާ
 ރެކްޓަލް ނުވަތަ ވެޖައިނަލް ބްލީޑިންގް 
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ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް  ސޮސައިޓީ އޮފް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް، 'މެޑިކަލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފްނަގާފައިވަނީ: 

 (5113ސީ.ޓީ )އިލް ޓްރީޓްމަންޓް'، އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.

 އެގްޒެމިނޭޝަން 

 ޕޮޒިޝަނަލް ޓޯޗަރ*-ސަސްޕެންޝަން 

ކްރޮސް ސަސްޕެންޝަން، ބުޗަރީ ސަސްޕެންޝަން، ރިވަރސް ބުޗަރީ ސަސްޕެންޝަން، ޕެލަސްޓީނިއަން 
ސަސްޕެންޝަން، "ޕެރަޓް ޕަރޗް" ސަސްޕެންޝަން، ބަނާނާ ސްޓޭންޑް، ކޮޅަށް ހުންނަން މަޖުބޫރު 

 ނެ ގޮތްހެދުން ކުރުވުން، ސްކުއޮޓް ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުުވން، ކުޑަ ކޮށްޓަކަށްލައިގެން ޙަރަާކތް ނުކުެރވޭ

 ސޮފްޓް ޓިޝޫ ، ހަން 
 ބުރަކަިށ، އަތްތިަލ، ކަރުގައި ރިއްސުން.

ޙަރަކާްތކުރަން ދަތިވުން، މަސްތަކުގެ ބާރު 
ދަށްވުން، ސެންސިޓިވިޓީ ކުޑަވުން، މަސްތަކުގެ 

އެޓްރޮފީ، ބްރޭކިައލް ޕްލެކްސޯޕަތީ )އެއްފަޅި 
 ނުވަތަ ދެފަޅީގެ( 

 

 ސޮފްޓް ޓިޝޫ ، ހަން 
ތަދު، ޙަރަާކތްކުރެވޭ މިންވަރު މަދުވުން، 
ދުޅަވުން، ހައިޕަރަމިއާ، އެބްރޭޝަން، 

ކޮންޓިޔުޝަން، ލަސެރޭޝަން )އަތުހުޅު، 
އަޕަރއާމް، ކިހިލިފަތް(، އިންސެންސިޓިވިޓީ، 
ބަރނިންގް ސެންސޭޝަން، މަސްތަކުގެ ބާރު 

ގެއްލުން، މަސްތައް ހަލާކުވުން، ރިފްލެކްްސތައް 
ނޑުހުޅު ކައިރީ ސަރަޙައްދު ބަލިކަ ށިވުން، ކޮ

ޓެންޑަރވުން ނުވަތަ ވީދިފައިހުރުން، ބްރޭކިއަލް 
ޕްލެކްސިސްއަށް އިންޖަރީ ވެފައިވުން، ކަކުުލގެ 

 ކްރޫޝިއޭޓް ލިގަމެންޓް ވީދިފައިވުން

 ނިޔުރޮލޮޖިކަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން 
 އޯތޮޕީޑިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން

އެކްސްރޭ، ޔޫ.އެސް.ޖީ، ސީ.ޓީ، 
 އެމް.އާރް.އައި،
 ސްކިންޓިގްރަފީ 

 
 

 ހުޅު، ކަށި 
ނޑު ހުޅުގެ ކްޕްސޫލް  ވީދުން  އޮޑެމާ، ކޮ

 ސްކެޕިޔުލާ ނެއްޓުން
 )ވިންގްޑް ސްކެޕިޔުލާ(
 ބެންކަރޓް ލީޝަން 

 ފިޝަރ، ްފރެްކޗަރ، ކޮންޓިުޔޝަން، ލޭއައުން

 ކަށި 
 ކެލަސް އުފެދުން
 އައިބު އުފެދުން 

 

 ކުރީ މުއްދަތު
 ހަފްތާ 6ފުރަތަމަ 

 މުއްދަތުފަހުގެ 
 ހަފްތާގެ ފަހުން 6
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 ހޫނު ގައިގައި ޖެއްސުން -ކަރަންޓް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ނީ ކިހާގިނައަކުންކަން؛ އިލެކްޓްރިކް ޮޝކްއަށް ަފރުވާދޭންވާނީ މިކަންކަމަށް ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެންނެވެ: އެކަން ހިނގާފައިވާ މުއްދަތު؛ އެކަން ހިނގާފައިވަ 
އަސަރުކޮށްފައިަވނީ ގައިގެ ކޮން ގުނަވަންތަކަކަށްކަްނ، އެކަމުގެ ތެރޭގައި ެއަކުމެގ ؛ ކިހިނެއްކަންގައިގައި ޖައްސާފައިވަނީ ކޮންބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް 

ޖެއްސިއިރު ގައިގައި ތަޙައްމަލުކޮްށފައިވަނީ ކިހާ ވޭނެއްކަން، ކަރަންޓު ޝޮކް ޖެއްސި ފަހުން އެކަމަށް ފަރުވާއެއް ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަން. ކަރަންޓް ޝޮކް 
ނޑު  ނޑު، ކެވެލި، އަނގޮޓި، ހާރު، އަދި މިނޫންވެސް( ހުރިތޯވެސް ބަލަންވާނެއެވެ. ޖެހޭގޮތަށް ދަގަ އަދި    އެއްޗެއް )މިސާލަކަށް ގަޑި، ބްރާގެ ބުޅިގަ

ހޭނެކަން  ގައި ނުފިކަރަންޓް ޝޮކްގެ ބާރު އިތުުރކޮްށ، ޝޮކް ަގއިގެ ތެރެއަށް ވަންނަ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، އަދި ލޮލަށް ފެންނާނެ މިންވަރަކަށް ކަރަންުޓން
 ކަށަވަރު ުކރުމަށް ފެން ފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްފައިވޭތޯވެސް ބަލަންވާނެއެވެ. 

 ކަރަންޓު ޝޮކް ދީފައިވާނަމަ، ކަރަންޓުގެ ބާވަތް، ވޮލްޓޭޖް އަދި އެމްޕިއަރވެސް އިވެލުއޭޓްކުރަންވާނެއެވެ.

 ތަދު 
ދަތްއެޅުމުގެ ސަބަބުން ދޫ، ހިރުގަނޑު، އަދި ތުންފަތަށް ވެފައިވާ  -

 އަނިޔާތައް
 މަސްގުޅަ ކެއުމާއި އަކުނިވަޔަށް ދެމުން  -
ނޑުހުޅުން ނައްޓައިގެން ދިޔުން، ރެޑިކިޔުލޮޕަތީސް -  ކޮ
ނޑުގެ ގުނަވަންތަކާއި  -  މެދު ހުރި ޝަކުވާތައް އަސަރުކޮްށފައިވާ ހަށިގަ
 ޙިއްސުތައް ބޭނުންކުރުމާއި ޙަރަކާްތކުރުމުގެ މައްސަލަތައް -
ބޮޑުވާ ބިއްލޫރިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަންގަނޑު ރަނގަޅަށް  -

 ބަލަންވާނެއެވެ.
 

 ތަދު 
ސިގިރެޓް ޖެއްސުމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ލަކުނުތައް އާއްމު ގޮތެއްގައި  -

މިލިމީޓަރ ދިގުމިނުގައި ނުވަތަ ވަށްޮކށެވެ. ލަކުނުގެ  01-2ހުންނަނީ 
މެދު އިންނާނީ ހައިޕަރ ނުވަތަ ހައިޕޯ ޕިގްމެންޓެޑްކޮށެވެ. އަދި ބޭރު 

 . ފަށަލަ އިންނާނީ ފާޅުކަން ކުޑަކޮށް ހައިޕަރ ޕިގްމެންޓެޑްކޮށެވެ
ހޫނު އެއްޗެއް ޖެއްސުމުން އުފެދޭނީ އޭޓްރޮފިކް ލަކުނު ތަކެކެވެ. އަދި  -

އޭގެ  އެޖެއްސި އެއްޗެއްގެ ބައްޓަން އެ ލަކުނުން ފެންނާނެއެވެ. އަދި 
ބޭރުފަަށލަ ހުންނާނީ ފަސޭހައިން ފެންނަގޮތަށް ހައިޕަރޓްރޮފިކް ނުވަތަ 
ހައިޕަރ ޕިގްމެންޓަޑްކޮށެވެ. ފިހުމުގެ ސަބަބުން ހައިޕަރޓްރޮފިކް ނުވަތަ 

ކިލޮއިޑް ލަކުނުތަކެއް ހުރެދާނެއެވެ. ރަބަރު އެނދުމުން އުފެދޭ 
 ލަކުނުތައް ފަދައިންނެވެ.

ގެން ހަންގަނޑު ރަނގަޅަށް ބޮޑުވާ ބިއްލޫރިއެއް ބޭނުންކޮށް -
 ބަލަންވާނެއެވެ.

ޓްރޭސް މިންވަރަށް ކަރަންޓުން ފިހިފައިވާ ތަންތަން  -  -
ހުންނާނީ މުށިކުލައިގެ ވަށް ލީަޝންއެއްހެނެވެ. އާއްމުކޮށް 

 މިލިމީޓަރެވެ. 3-0ޑަޔަމީޓަރުގައި ހުންނާނީ 
 ހައިޕަރޕިގްމަންޓަޑް ލަކުނު  -

 

 ޑަރމަޓޮލޮޖިކަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން -
 ބަޔޮޕްސީ -
 ޕެތޮލޮޖިކަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން  -
 ބަޔޯކެމިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަން -
  ޔޫ.އެސް.ޖީ -

 

ކަރަންޓުގެ ސަބަބުން ފިހުމާއި ގުޅިގެން ހިސްޓޮލޮޖިކަލް ބަދަލުތަކެއް އައުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް 
 ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައެއް ނޫނެވެ. 

 ޕޮޒިޓިވް ޑަޔަގްނޯސިސްއިން އަންގައިދެނީ ކަރަންޓު ޖައްސައިފައިވާކަމެވެ
 އް ނޫނެވެނަމަވެސް ނެގަޓިވް ހޯދުންތަކުގެ މާނައަކީ ޓޯޗަރވެފައިނުވުމެ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އެއީ  ހުރިހާ ޑަޔަގްނޯސިސްއަކާއި ތަދަކާއި އުނދަގޫތަކެއް ވަކިވަކިން އިވެލުއޭޓްޮކށް ކަ
 އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކަންކަން ގެންދިޔަގޮތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނަތީޖާތަކާއިމެދުވެސް ވިސްނައިގެންނެވެ. 

 

 ހޫނު ޖެއްސުން 
 

 ސިގިރެޓާއި އެހެން ހޫުނ ތަކެތި ޖެއްސުން  ކަރަންޓް ޝޮކް

 ލީޝަން ނެތުން ލީޝަން

 ނަތީޖާ

 ނަތީޖާ
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 އެސްފިކްސިއޭޝަން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ނަގާފައިވަނީ: ސޮސައިޓީ އޮފް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް، 'މެޑިކަލް 

 (5113އިލް ޓްރީޓްމަންޓް'، އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.ސީ.ޓީ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ހިރަފުސް،  ބޮލުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އެޅުވުން، އަނގަޔާއި ނޭފަތް ބެއްދުން، ކަރުގެ ވަށައިގެން އެއްޗެއް އެއްސުން ނުވަތަ ބާރުކުރުން، ނުވަތަ
 ގަދަކަމުން ނޭވާގެ ތެރެއަށް ފޮނުވުންސިމެންތި، ކުޅި މިރުސްފަދަ އެއްޗެއް 

ހަމުގެ ޕެޓެޝިއާ، މޫނު ކޮންޖެސްޓްވުން، އަނގައިގައި އިންފެކްޝަން 
އުފެދުން، ނޭފަތުން ލޭއައުން، ކަންފަތުން ލޭއައުން، ކަރުގައި 

ނޑާއި  އެބްރޭޝަން ނުވަތަ ކޮންޓިޔުޝަން ހުރުން، ހަޔޮއިޑް ކަށިގަ
ން، އެކިޔުޓް ނޭވާލުމުގެ ލެރިންގިއަލް ކާޓިލޭޖްގައި ރެނދުލު

 މައްސަލަތައް 

 ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ކްރޯނިކް މައްސަލަތައް

އެކްސްރޭ، ސީ.ޓީ، އެމް.އާރް.އައި، މައިކްރޯބަޔޮލޮޖިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަން، 
 ޕަލްމަނަރީ ކޮންސަލްޓޭޝަން، ކަރުންމަތީގެ ކޮންސަލްޓޭޝަން

 ފަހުން ކުރިން 

 ލަފާ  ލަފާ 
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'މެޑިކަލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ނަގާފައިވަނީ: ސޮސައިޓީ އޮފް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް، 

 (5113އިލް ޓްރީޓްމަންޓް'، އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.ސީ.ޓީ )

 

 ޖިންސީ ޓޯޗަރ
 އަންހެނުން 

 ފުރަގަސްފަާރތުގައި ރިއްސުމާއި ލޭއައުން
 ވެޖައިނަލް/އޭނަލް ޑިސްޗާޖް 

 ވެޖައިނާގައި ލަކުނު ހުރުން ވަލްވާއާއި 
 އޭނަލް ލަކުނު/ފިޝަރ
ނޑުހަރުވުން/ޑަޔަރިއާ  ބަ

 ކުޑަކަމުދާން ޖެހެނީ ކިހާ އަވަހަކަށްކަން/ޑިސްޔޫރިއާ 
 ޙައިލުވުމުގައި އެކިފަހަރު އެކިގޮތްވުން 

ނޑުބޮޑުވުން، އެބޯޝަން، ވެޖައިނާއިން ލޭއައުން  ބަ
 މާވުން ޖިންސީގޮތުން ޙަރަކާތްެތރިވެ އުޅުމުގައި މައްސަލަދި

 ޖިންސީގޮތުން ފެތުރޭ ބަލިތައް 

ގައިނޮކޮލޮޖިކަލް، ޔޫރޮލޮޖިަކލް ކޮންސަލްޓޭަޝންތައް އަދި  -
 ޖެނެރަލް ސަރޖަރީ 

އިނީޝަލް ކަލްޗަރތަކާއި ސެރޮލޮޖިކް ޓެސްްޓތައް ހޯދައި  -
 ފަރުވާދޭން ފަށަންވާނެއެވެ

 
 

މާއްދީ ހެކިތަކެއް ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ޕޮޒިޓިވް 
ޑަޔަގްނޯސިސްއަކުން އަންގައިދެނީ ޓޯޗަރ ވެފައިވާކަމެވެ. ނަމަވެސް 

ވް ޑަޔަގްނޯސިސްއަކުން، އެހެންވެފައި އޮވެދާނެކަމުގެ ފުރުސަތު ނެގަޓި
ނޑައެޅުމުގައި  ދުއްވައެއް ނުލައެވެ. ޖިންސީ ޓޯޗަރ ހިނގާފައިވާކަން ކަ
 ސައިކޮލޮޖިކަލް ކޮންސަލްޓޭޝަންއެއް ވަރަށްެވސް ބޭނުންތެރިވެދާނެއެވެ.

ގައިނޮކޮލޮޖިކަލް، ޔޫރޮލޮޖިަކލް ކޮންސަލްޓޭަޝންތައް އަދި  -
 ޖެނެރަލް ސަރޖަރީ 

ނޑުވުމުގެ ޕްރޮފިލެްކސީ -  އެޗް.އައި.ވީ އަދި މާބަ
އިނީޝަލް ކަލްޗަރތަކާއި ސެރޮލޮޖިކް ޓެސްްޓތައް ހޯދައި  -

 ފަރުވާދޭން ފަށަންވާނެއެވެ
 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ވެޖައިނާގެ ސްވޮބް ސާމްޕަލް  2 -
ވަހާއި ހަމައަށް ފުރަގަސްފަރާތުގެ ސްވޮބް ވަނަ ދު 3 -

 ސާމްޕަލް
*ލެބޯޓްރީއެއް ބޭނުން ކުރެވެން ނެތްނަމަ، ވައިން ހިއްކުމަށްފަހު އެ 

 ފޮނުވާށެވެ 

 އެބްރޭޝަން، ކޮންޓިޔުޝަން، ލެސަޭރޝަން
އަނގަޖަހައިގެން ބުއިމުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ ޕެޓެޝިއޭ ނުވަތަ 

 ސަޚަމްތައް ދަތްއެޅުމުގެ ސަބަބުން ހުންނަ 
 ކުރިމަތިަފރާތުގައި/ުފރަގަސްަފރާތުގައި ރިއްުސން

 ވެޖައިނާ އިންފެކްޓްވުން 
 ވަލްވާ ވީދިފައިވުން

ނޑުހަރުވުން  އަމިއްލަ ބާރެއް ނެތުން  ބޮޑުކަމުދިޔުމުގެ މައްޗަށް، ބަ
 ކުޑަކަމުދާން ޖެހެނީ ކިހާ އަވަހަކަށްކަން/ޑިސްޔޫރިއާ 

 ޙައިލުވުމުގައި އެކިފަހަރު އެކިގޮތްވުން 
ޖިންސީ ގުޅުން ޖިންސީ ޙަރަކާތްތަަކށް މައްސަލަ ޖެހުން. މީގެ ތެރޭގައި 

 ފަރާތުގައި ރިއްސުން ހިމެނޭ  ސްފުރަގަ ހިންގުމާއި
 ޖިންސީގޮތުން ފެތުރޭ ބަލިތައް 
 ޔޫރިނަރީ އިންފެކްޝަންތައް 

 

ކުރީކޮޅުގެ 
 ސިމްޕްޓަމްތައް

ދުވަހާ  3-01
 ހަމައަށް

 ލަފާ 

 ލަފާ 

ފަހުން ފެންނަ 
 ސިމްޕްޓަމްތައް

ދުވަހުގެ  3-01
 ފަހުން 
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ޝަން އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ނަގާފައިވަނީ: ސޮސައިޓީ އޮފް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް، 'މެޑިކަލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭ
 (5113އިލް ޓްރީޓްމަންޓް'، އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: އައި.އާރް.ސީ.ޓީ )

 

 

 ފިރިހެނުން 

 ގަސްފަާރތުގައި ރިއްސުން، ޑިސްޗާޖް ނުވަތަ ލޭއައުންފުރަ
 ފުރަގަސްފަާރތުގައި ލަކުނުހުރުން/ފިަޝރ

 ސްކްރޯޓަލް ނުވަތަ ޕީނައިލް ލަކުނު
ނޑުހަރުވުން/ޑަޔަރިއާ  ބަ

ކުޑަކަމުދާން ޖެހެނީ ކިހާ އަވަސް 
 އަވަހަކަށްކަން/ޑިސްޔޫރިއާ 

 ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ކްރޯނިކް މައްސަލަތައް
 ޓެސްޓިކިޔުލާ އޭޓްރޮފީ 

 އިރެކްޓައިލް ޑީސްފަންކްޝަން 
ޖިންސީގޮތުން ޙަރަކާތްެތރިވެ އުޅުމުގައި 

 ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމުގައިވެސްމައްސަލަދިމާވުން، 
 

ޔޫ.އެސް.ޖީ، ސްކިންޓިގްރަފީ، ޖެނެރަލް ސަރޖަރީ އަދި ޔޫރޮލޮޖިކަލް 
އިނީޝަލް ކަލްޗަރތަާކއި ސެރޮލޮޖިކް ޓެސްޓްތައް  ކޮންސަލްޓޭޝަންތައް.

 ނެއެވެ.ހޯދައި ފަރުވާދޭން ފަށަންވާ

މާއްދީ ހެކިތަކެއް ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ޕޮޒިޓިވް 
ޑަޔަގްނޯސިސްއަކުން އަންގައިދެނީ ޓޯޗަރ ވެފައިވާކަމެވެ. ނަމަވެސް 

ނެގަޓިވް ޑަޔަގްނޯސިސްއަކުން، އެހެންވެފައި އޮވެދާނެކަމުގެ ފުރުސަތު 
ނޑައެޅުމުގައި ދުއްވައެއް ނުލައެވެ. ޖިންސީ ޓޯޗަރ  ހިނގާފައިވާކަން ކަ

 ސައިކޮލޮޖިކަލް ކޮންސަލްޓޭޝަންއެއް ވަރަށްެވސް ބޭނުންތެރިވެދާނެއެވެ.

ޔޫ.އެސް.ޖީ، ސްކިންޓިގްރަފީ، ޖެނެރަލް ސަރޖަރީ އަދި ޔޫރޮލޮޖިކަލް 
 އެޗް.އައި.ވީ ޖެހުނަ ނުދިނުމުގެ ޕްރޮފިލެކްސިސް.ކޮންސަލްޓޭޝަންތައް، 

އިނީޝަލް ކަލްޗަރތަކާއި ސެރޮލޮޖިކް ޓެސްްޓތައް ހޯދައި ފަރުވާދޭން 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ފަށަންވާނެއެވެ. އޭނަލް ސްވޮބް ސާމްޕަލްތައް 

 ނަގަންވާނެއެވެ. 

 ތަދުވުމާއި ސެންސިޓިވިޓީ 
 ހައިޕެރެމިއާ 

 ފުރަގަސްފަާރތުން ލޭއައުން ނުވަތަ ޑިސްޗާޖް 
 އެބްރޭޝަން، ކޮންޓިޔުޝަން، ލެސަޭރޝަން

 ދުޅަވުން
 ހެމަޓޮކޯލް

 ޓެސްޓިކިޔުލާ ޓޯޝަން 
ނޑުހަރުވުން ނުވަތަ ބޮޑުކަމުދިޔުމުގެ މައްޗަށް އަމިއްލަ ބާރެއް ނެތުން  ބަ

 ކުޑަކަމުދާން ޖެހެނީ ކިހާ އަވަސް އަވަހަކަށްކަން/ޑިސްޔޫރިއާ
 ޖިންސީގޮތުން ޙަރަކާތްެތރިވެ އުޅުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވުން 

 ޖިންސީގޮތުން ފެތުރޭ ބަލިތައް 
 ރިނަރީ އިންފެކްޝަން ޔޫ
 


