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ޝުކުރުއަދާކުރުން
މިގައިޑް ތައްޔާރުކޮށްފައި މިވަނީ ،ޔޫ.އެން .އޮޕްކެޓް ފަންޑްގެ ދީލަތި އެހީގެ ދަށުން ،ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ޞިއްޙީ
ރިކޯޑު ތައްޔާރުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުއެއްގައި ހިމެނިގެންވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައިއެވެ .މި ގައިޑް ބިނާވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއާއި ގުޅިގެން ޖަނަވަރީ 5102ގައި ހިންގާފައިވާ ތަމްރީނުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ .އަދި މިގައިޑްއަކީ (މުޅި ގައިޑްގެ
ތެރޭގައި ރިފަރެންސް ދީފައިވާ) އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްއާއި ބެހޭ ތަފްޞީލު މެނުއަލްއަކާއި ،ފަނޑިޔާރުންނާއި ޕްރޮސެކިޔުޓަރުންނާއި ޤާނޫނީ
ވަކީލުންނަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކުރު ގައިޑްއެއް ހިމެނިގެންވާ ޕެކޭޖްއެއްގެ ބައެއްވެސް މެއެވެ.
މި ގައިޑްގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް އަސާސީގޮތެއްގައި ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ސޭރާ ފުލްޓަންއެވެ .ނަމަވެސް ޑރ .ލުޓްޒް އޮއެޓް،
ޑރ .އިވޯން އެންޓިކޯ (ނަފްސާނީ ދާއިރާއިން) ،ޑރ .ކްލިފޯޑް ޕެރޭރާ (ފޮރެންސިކް ރިކޯޑު ތައްޔާރުކުރުން) ،އަދި ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ދީދީ
(ދާޚިލީ ޤާނޫނުތައް) ފަދަ ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދެއްވި އެތަކެއް ފަރާތްތަކަކުން ދެއްވާފައިވާ އެތައް މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިގައިޑް ތައްޔާރުކުރުމުގައި
ވަނީ ބޭނުންކޮށްފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،ތަމްރީނުފޯރުކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކާއި ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރި ޚިޔާލުތައް
މިގައިޑްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ރީޑްރެސް ،ފިޒީޝަންސް ފޯ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ކައުންސިލް ފޯ ދަ ރީހެބިލިޓޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ
ވިކްޓިމްސް އަދި ޓަރކިޝް ފައުންޑޭޝަން ފޯ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ފަދަ އެތަކެއް ޖަމާޢަތްތަކަކުން އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
'މޮޑަލް މެޑިކަލް ކަރިކިޔުލަމް' ގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެތައް ލިޔެކިޔުމެއް މިގައިޑް ތައްޔާރުކުރުމުގައިވަނީ ބޭނުންކޮށް
އެލިޔެކިޔުންތަކަށް މިގައިޑްގައި ހަވާލާ ދީފައިވާނެއެވެ (އިތުރު މަޢުލޫމާތަށް http://www.phrtoolkits.org/toolkits/istanbul-
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ފަރާތްތަކުގެ ދައިރު
ތކުގެ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހިންގުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ޓޯޗަރކުރުމާއި އެހެނިހެން ބާވަތް ަ
ނކުރާ ކަންކަމެވެ .ނަމަވެސް ޓޯޗަރއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ބާރުލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަކުން ބަންދު
ޤާނޫނުތަކުން ކަނޑައެޅިގެން މަ ާ
ކމެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހިނގުމުން އެކަންކަން ރިކޯޑު
ދޮރުތަކެއްގެ ފަހަތުގައި ހިންގާ ަ
ކުރުމަކީ އެފަދަ ޢަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ވަރަށްވެސް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
ގތަށް ރިކޯޑްތައް ތައްޔާރުކޮށްގެންނާއި ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ
މިކަމުގައި ،ޙަޤީގަތާއި އެއްގޮތް ތަފްޞީލުތައް ހިމެނޭނެ ޮ
ހއްމު ދައުރެކެވެ .މިތަކެތިން،
ތަޖްރިބާކާރު ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލައިގެން ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ޙަރާކަތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކުޅެނީ މު ި
އބައިދޭ މުހިއްމު ހެކިތަކެއް
ސބިތުކުރުމަށް ބާރުލި ް
ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހިނގާފައިވާކަން ާ
ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
މިގައިޑް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކާއި ބެހޭ ރިކޯޑުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާނެގޮތަށް
ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އަސާސީ ގައިޑެއްގެ ގޮތުގައިއާއި
ނން ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ރެފަރެންސްއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެންމެ އެކަށީގެންވާ
މަޢުލޫމާތެއް ބޭ ު
ނ ފަދަ ހެއްކަކަށް އެރިކޯޑު
ތނުގައި ބޭނުން ހިފޭ ެ
ނހެން ތަން ަ
ގޮތަށް ރިކޯޑު ތައްޔާރުކުރުމުން ޤާނޫނީ ކޯޓުތަކުގައާއި އެފަދަ އެހެ ި
ކޑުކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ތަފްޞީލު ލިޔުންތައް ކިޔައި
ވެގެން ދާނެއެވެ .ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރިޢަމަލުތައް ރި ޯ
އެތަކެއްޗާއި އަހުލުވެރިވެފައިވާކަން ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ:


ނވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް ކްރުއަލް ،އިންހިޔުމަން
މެނުއަލް އޮން ދަ އިފެކްޓިވް އި ް
ރޓޮކޯލް)،
އޯ ޑީގްރޭޑިންގް ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް (އިސްތަމްބުލް ޕް ޮ
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ރީޑްރެސް ،އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ހޭންޑްބުކް :ސްޓޭންޑަރޑް އެންޑް ޓޫލްސް ފޯ މެޑިކަލް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އޮފް
ޓޯޗަރ އެންޑް އިލް ޓްރީޓްމަންޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް ( .)5102މިގައިޑްގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތަށްވުރެ ތަފްޞީލު
އވާނެއެވެ .އަދި މިގައިޑްގައި އެއަށް ކްރޮސް ރެފަރެންސް ކޮށްފައިވާނީ "އައި.ޕީ
މަޢުލޫމާތުތަކެއް އޭގައި ހިމެނިފަ ި
ހޭންޑްބޫކް" ގެ ގޮތުގައެވެ.

1

ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ދައުރެއް އަދާކުރަންވީ ކީއްވެ؟
ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރިޢަމަލުތައް ރިކޯޑުކުރުމުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެތިކަލް
އަދި ޤާނޫނީ ޒިންމާތަކެއް ވެއެވެ.
ނމެ ފައިދާ ހުންނާނެ ގޮތަކަށް
ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަގުދައްކަނީ ބަލިމީހާއަށް އެ ް
އގާތެރިކަމާއިއެކު އަޅާލުން ދިނުމަށް މަޖްބޫރުކުރާ އެތިކަލް
ނ ނުދިނުމާއި' އަދި ބަލިމީހާއަށް ޯ
ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމާއި' ،ގެއްލު ް
އަސާސް ތަކަކުންނެވެ .މި އެތިކަލް އަސާސްތަކަށް ބިނާކޮށް ،ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ޕްރިންސިޕަލްސްއިން ސާފުކޮށްދީފައިވާގޮތުން

އައި.ޕީ
ހޭންޑްބުކް،
ޗެޕްޓަރ 6

"ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ މާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ
ރވުމާއި އެއްވެސް
ތން ބައިވެ ި
ފަރާތްތަކުގެ މޯރަލް ޒިންމާއެއް ވެއެވެ"" 1.ޓޯޗަރގައި ޢަމަލީ ގޮތުންނާއި ޢަމަލީ ނޫންގޮ ު
ސިފައެއްގައި ޓޯޗަރ ހިނގިޔަ ދިނުމަކީ ސިއްޙީ ފަރުވާދިނުމާއި ބެހޭ އެތިކްސްއާއި ޚިލާފުވުމެވެ" ،2އަދި ވަރލްޑް މެޑިކަލް
ވލާފައެވެ" .3އެހެންކަމުން،
އެސޯސިއޭޝަންއިން ވަނީ "މެލްޓްރީޓްމަންޓްއާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް އަމިއްލަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ގޮ ާ
ޓޯޗަރ ނުވަތަ ރަޙުމުކުޑަ ލާއިންސާނީ އެހެން ޢަމަލެއްގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހަކާއި ދިމާވާހިނދު އެކަމާއިމެދު ޢަމަލީ ފިޔަވަޅު
އަޅައި އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު އެފަދަ ކަމަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަމުން ދާނަމަ އެމީހަކަށް އެއްބާރުލުން
ދިނުމުގެ ޒިންމާއެއް ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އޮވެއެވެ.
ދެވަނަ ކަމަކަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 5103ގައި ވަނީ ޓޯޗަރއާއި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް
ތބި
މަސައްކަތްކުރުމުގައި ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު ކަނޑައަޅާފައެވެ .އެ ޤާނޫނުން ،ބަންދުގައި ި
ހން
ކށްފައި ހުރިތަން ނޫން އެ ެ
ބންދު ޮ
ވ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތް ބެލުމަށް ަ
ދން ވީއްލާފައި ާ
މީހުންނާއި ބަން ު
ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމުގެ ޙައްޤު ލިއްބައިދެއެވެ .ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަންގުވައިދޭ
އލުގައި ހިމަނަންވާނެކަމަށްވެސް
ޞިއްޙީ ރިޕޯޓެއް އެމީހަކު ބެލި ޑޮކްޓަރު އެކުލަވާލައި އެރިޕޯޓު އެމީހެއްގެ ބަންދާއިބެހޭ ފަ ި
މ ރިޕޯޓު ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
އެޤާނޫނުގައި ބުނެއެވެ 4.ފަހުން ި

 1ޔޫއެން އޮފިސް އޮފްދަ ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިޔުމަން ރައިޓްސް (އޯ.އެޗް.ސީ.އެޗް.އާރް) ،މެނުއަލް އޮން ދަ އިފެކްޓިވް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް
ކްރުއަލް ،އިންހިޔުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގް ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް(އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް) ،5114،އެޗް.އާރް/ޕީ/ޕީ.ޓީ/1/ރެވް .0.ޕެރެގްރާފް  ،25ރިފަރކޮށްފައިވަނީ ޔޫ.އެން
ޕްރިންސިޕަލްސް އޮފް މެޑިކަލް އެތިކްސް ރެލެވަންޓް ޓުދަ ރޯލް އޮފް ހެލްތް ޕަރސަނެލް ،ޕަރޓިކިޔުލަރލީ ފިޒިޝަންސް ،އިން ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ޕްރިޒަނަރސް އެންޑް ޑިޓެއިނީސް
އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް ،އިންހިޔުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގް ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް ()0815
2އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޕެރެގްރާފް  .25ޕެރެގްރާފް 24-23އަށް ވެސް ބަލާށެވެ
3އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޕެރެގްރާފް  ،22ރިފަރކޮށްފައިވަނީ ވަރލްޑް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހެމްބަރގް ( )0883އަށް
4އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  ،5103ޤާނޫނު ނަމްބަރު  ،5103/03މާއްދާ 51-08
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އައި.ޕީ
ހޭންޑްބުކް،
ޗެޕްޓަރ 4

ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޓޯޗަރ އަދި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި ދިމާވަނީ
ކިހިނެއް؟
ބފައިވާ މީހުންނާއި އެއްމެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތުގައި ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ އަނިޔާތައް ލި ި
އާންމުގޮތެއްގައި ދިމާވާ ގޮތްތަކަކީ:


ނޔާވެރި
ބނަމުން ނުވަތަ ޓޯޗަރ އަދި އަ ި
ޓޯޗަރ ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަމަށް ު
ތކަކާއިއެކު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ
ވކަމަށް ހީކުރެވިދާނެފަދަ ހާނިއްކަ ަ
ޢަމަލުތަކެއްގެ ގެއްލުން ލިބިފައި ާ
ނ
ކްލިނިކަކަށް އައިސްފައިވާ މީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމު ް



ދށުން
ބަންދުގެ މަރުކަޒަކުން ނެރެގެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ކްލިނިކަކަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަ
ނ
ގެނެސްފައިވާ މީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމު ް



ތ ބަންދުގެ މަރުކަޒަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ
ބަންދުގެ މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުން ނުވަ ަ
ނ
ޓީމެއްގައި ހިމެނޭ މީހެއްގެ ގޮތު ް



ވތަ އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އެދުމަކާއި ގުޅިގެން
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 5103ގެ ދަށުން ނުވަތަ މީހެއްގެ ނު ަ
ޙ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ތަޖްރިބާކާރު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
އެމީހަކު ބެލުމަށް ނުވަތަ ޞިއް ީ
އެދުމެއް ލިބުން.

ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ޢަމަލުކުރަންވީ ކިހިނެއް؟
ޓޯޗަރއާއި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހަކާއި މިއިން ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ

އައި.ޕީ
ހޭންޑްބުކް،

ޞލު މިންވަރަކަށް ޞިއްޙީ ހެކިތައް ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.
ފަރާތަކާއި ދިމާވިނަމަވެސް ،އެޙާލަތެއްގައި ވާންއޮތް އެންމެ ތަފް ީ

ޗެޕްޓަރ 01

މީގެ މާނައަކީ އަމިއްލަ ކްލިނިކް ،ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ބަންދުގެ މަރުކަޒެއްގައިނަމަ ،ޑޮކްޓަރު:


ހޯދުންތަކާއި ބެހޭ ތަފްޞީލު އަދި ޙަޤީގަތާއި އެއްގޮތް ޞިއްޙީ ރިކޯޑެއް ޞިއްޙީ ނޯޓުތަކުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ



ވީހާވެސް ގިނަ ތަފްޞީލެއް ހިމަނައި އަދި ތަޖްރިބާހުރި މިންވަރަކުން ވީހާވެސް އެކަށޭނަ ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި
އަދި ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިނަމަ އިތުރު ދިރާސާއާއި ފަރުވާއަށް މަގުދައްކައި މެޑިކޯ-ލީގަލް ރިޕޯޓެއް
ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ



މާއްދީ އަނިޔާތަކުގެ ފޮޓޯ ނަގަންވާނެއެވެ

3

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


ނއެވެ.
ޞިއްޙީ ޙާލަތު ބެލުމާއި އެކަމާއި ބެހޭ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ހުއްދަ ހޯދަންވާ ެ
ބހުރެ ދީފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ.
ބހޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ލި ި
އެހުއްދަ ވާންވާނީ އޭނާއަށް ކަމާ ެ



ހ
އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްހަމަވާގޮތަށް އެޝަކުވާއަކާއި ބެ ޭ
ލލާށެވެ).
ބ ާ
ލންވާނެއެވެ (ތިރީގައިވާ ބައި ަ
ތަފްޞީލު ބަޔާނެއް ތައްޔާރުކޮށް ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިނެތްގޮތް ބަ ަ



އެމީހުންނަށް ހޯދިފައިވާ ކަންކަމާއި ،އެމީހުންގެ ނަޒަރުގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ސިއްޙީ ހެކިތައް
ނ އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތާއިއެކު ވީހާވެސް އަވަހަށް ލިޔުމުން ރިޕޯޓެއް
އެއްގޮތްވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަ ް
ތައްޔާރުކުރުން



ބހޭ އިދާރާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
އެރިޕޯޓު އެމީހަކަށް އަދި ހުއްދަލިބިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަމާއި ެ

ނވަތަ ރަޙުމްކުޑަ
ބންވާނީ ޓޯޗަރ ު
ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިނަމަވެސް ،ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ތި ެ
ސއްކަތްކުރާ ކްލިނިކް ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ
ގ ތުހުމަތުތައް އެފަރާތަކުން މަ ަ
ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލުތަކު ެ
ށހަޅަން ތައްޔާރަށެވެ.
ހ ަ
ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ު

މިގޮތުން" ،އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހިނގާފައިވާކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެވޭ ކޭސްތަކާއި ޞިއްޙީ ރިކޯޑު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޭސްތައް ރިޕޯޓުކުރަންވީ
ކިހިނެއް ކޮންވަގުތެއްގައި ކޮންފަރާތަކަށްކަން ސާފުކޮށް އަންގައިދޭ ގައިޑްލައިންތަކެއް" ޑޮކްޓަރުންނަށް ލިއްބައިދިނުމުގެ ގޮތުން
ސިޔާސަތުތަކެއް ހުންނަންވާނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ " .ބަންދުގައި ހުރިމީހާ އޭނާގެ ނަން ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަން ބޭނުން ނުވެއްޖެނަމަ ،ޑޮކްޓަރު
އެކަންކުރަންވާނީ އޭނާގެ ސިއްރިއްޔާތު ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ".

5

ރިކޯޑުތަކުގެ ޞިއްޙީ ސިއްރިއްޔާތު ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި އެމީހެއްގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ބެލިބެލުމާއި ބެހޭ ރިކޯޑުތައް ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ
ބަންދުގެ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

6

5ސަބްކޮމިޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ' ،ރިޕޯޓް އޮން ދަ ވިޒިޓް އޮފް ދަ ސަބްކޮމިޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް ،އިންހިޔުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގް
ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް ޓު ދަ މޯލްޑިވްސް' ،ސީ.އޭ.ޓީ/އޯ.ޕީ/އެމް.ޑީ.ވީ 56 ،0/ފެބްރުއަރީ  ،5118ޕެރެގްރާފް 021
6އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް 056

4

ޓޯޗަރއާއި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ޞިއްޙީ ރިކޯޑު ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެންމެ މަދުވެގެން ހުންނަންވީ
މިންގަނޑުތައް
ނލް އަޤްވާމީ
ޓޯޗަރއާއި އަނިޔާވެރި އެހެނިހެން ޢަމަލުތައް ރިކޯޑުކޮށް ތަޙުޤީގު ކުރުގައި އެންމެ މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ ބައި ަ

އައި.ޕީ
ހޭންޑްބުކް،

މިންގަނޑުތަކެއް ވެއެވެ .މިކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް"ގެ ނަމުން އެނގިފައިވާ މެނުއަލް އޮން ދަ

ޗެޕްޓަރ 0

އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ޑޮކިޔުމަންޓޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް ،އިންހުޔުމަން އޯ ޑިގްރޭޑިންގް ޓްރީޓްމަންޓް
އޯ ޕަނިޝްމަންޓް ގައެވެ.
މި ޕްރޮޓޮކޯލްއަކީ ޓަރކިޝް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ފައުންޑޭޝަންއާއީ ފިޒިޝަންސް ފޯ ހިޔުމަން ރައިޓްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ
ނގި ތަޖްރިބާއާއި ޢިލްމު ޙިއްސާކުރުމުގެ ދިގު ޙަރަކާތެއްގެ ނަތީޖާއެކެވެ .އެކަމުގައި 32
ފަރާތްތަކުން އިސްނަގައިގެން ހި ް
ފޮރެންޒިކް ސައިންޓިސްޓުންނާއި ،ފިޒިޝަނުންނާއި ،ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް މޮނީޓަރ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި
ފއިވެއެވެ .ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އަށް އެޕްރޮޓޮކޯލް
އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބައިވެރިވެ ަ
ހުށަހަޅާފައިވަނީ  8އޮގަސްޓް  0888ގައެއެވެ .އަދިއޭގައި ހިމެނިފައިވާ އަސާސްތައް ޔޫ.އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީއާއި ޔޫ.އެން
ކޮމިޝަން އޮން ހިޔުމަން ރައިޓްސްއިން އެންޑޯސް ކޮށްފައިވަނީ  5111ގައެވެ.

7

އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް


އަކީ "ޓޯޗަރއާއި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މީހުން އެސެސްކުރުމަށާއި ޓޯޗަރ ހިނގާފައިވާކަމަށް
ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކޭސްތައް ތަޙްޤީގު ކުރުމަށާއި އެފަދަ ހޯދުންތައް ޖުޑިޝަރީ ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަޙުޤީގުކުރާ
ބޮޑީއަކަށް ރިޕޯޓު ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގައިޑްލައިން ތަކެކެވެ"

8

 47ޑިސެމްބަރު 5111ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ ޤަރާރު  22/18އަދި  51އޭޕްރިލް 5111ގެ ކޮމިޝަން އޮން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ޤަރާރު  .5111/43ދެޤަރާރުވެސް ބަލައިގަނެފައިވަނީ
ވޯޓަކާއި ނުލައެވެ .އެއަށްފަހު މި ޕްރޮޓޮކޯލްވަނީ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޔޫ.އެން .ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ އަދި ޔޫ.އެން ކޮމިޝަން އޮން ހިޔުމަން ރައިޓްސްގެ ފަހުން އައި ޔޫ.އެން ހިޔުމަން
ރައިޓްސް ކައުންސިލް ،ކޮމިޓީ އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ސަރަޙައްދީ ކޯޓުތައް އަދި ޔޫ.އެން ސްޕެޝަން ރެޕޯޓަރ އޮން ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް ،އިންހިޔުމަން އޯ
ޑީގްރޭޑިންގް ޓްރީޓްމަންޓްގެ އެތަކެއް ޤަރާރު ތަކަކުން އެންޑޯސްކޮށްފައެވެ :މިސާލަކަށް ކޮމިޓީ އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ ،ޖެނެރަލް ކޮމެންޓް ނަމްބަރު  :3އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް އާޓިކަލް  04ބައި

ރ ްގ ާ
ސްޓޭޓް ޕާޓީސް ( ،)5105ސީ.އޭ.ޓީ/ސީ/ޖީ.ސީެ ،3/ޕ ެ
ރ ްފ  01އަދި 52؛ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ޤަރާރު ' :55/50ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް ،އިންހިޔުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގް
ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް؛ ރީހެބިލިޓޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ ވިކްޓިމްސް' އޭ/އެޗް.އާރް.ސީ/55/އެލް/00.ރެވް 55 ،0.މާޗް 5103؛ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ 'އިންޓެރިމް ރިޕޯޓް އޮފްދަ ސްޕެޝަލް
ރެޕޯޓަރ އޮން ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް ،އިންހިޔުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގް ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް' ،އޭ 53 ،313/68/ސެޕްޓެމްބަރު .5104
8އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ސަފުޙާ 0

5

ނނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ގައިޑަންސް
ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ޤާނޫނީ ވަކީލު ް


ޓޯޗަރއާއި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ރިކޯޑުކުރުމާއި ގުޅޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޕްރޮފެޝަނަލް އެތިކްސް އޮބްލިގޭޝަންތަކުގެ
ގައިޑަންސް ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.



ޓޯޗަރއާއި އަނިޔާވެރި އެހެނިހެން ޢަމަލުތަކުގެ ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ އަސަރުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އެކަންކަން
ވ
އެސެސް ކުރާނެ ގޮތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއެ ެ



ތން ބަސްދީގަތުން
ކމަށް ބެލެވޭ މީހުންގެ ފަރާ ު
ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ަ
ނެގުމުގައި ވިސްނަންވީ ޚާއްސަ ކަންތައްތަކެއް އަންގައިދެއެވެ.

މެޑިކޯ-ލީގަލް ރިޕޯޓުތަކާއި ބެހޭ މިންގަނޑުތައް


ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިކޯޑަކީ ޤާނޫނީ ކޯޓެއްގައި ބޭނުންކުރަން އެކަށޭނަ އަދި ބޭނުންތެރި އެއްޗަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން،

ޯ
ޓ ަޗރގެ ޢަލާމަތްތައް ދެނެގަނެ ރިކޯޑު ކުރާނެ ގޮތާއި ބެހޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް
ހިމެނިފައިވެއެވެ.


ޑކޯ-ލީގަލް ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ކްރިޓިކަލް ގޮތަކަށް އިވެލިޔުއޭޓްކުރާނެ
ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ މެ ި
އވެ.
މިންގަނޑުތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވެ ެ

ތަޙްޤީގު ކުރުމާއިބެހޭ މިންގަނޑުތައް


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

ނސް
ދައުލަތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ގައިޑަ ް


އބެހޭ ސިއްޙީ ރިކޯޑުތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ
ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ތުހުމަތުތަކާ ި
ނ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްހަމައެއްގައި އަދި އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި
ނތަކަކު ް
ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޤާނޫ ު
ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަގުފަހި ކުރުމަށްޓަކައި ،ބަންދުގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަންޖެހޭނެ އުސޫލުތަކާއި ބެހޭ
ގައިޑަންސް ދައުލަތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

ތ
ބޭނުމާއި ހައިބަ ު


ކްރިމިނަލް ތަޙްޤީގުތަކާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ކަންކަން ތަޙްޤީގުކޮށް މޮނީޓަރކުރުމުގައާއި ،ރެފިޔުޖީންގެ
އެޕްލިކޭޝަން އިވެލިޔުއޭޓްކުރުމުގައާއި ،ޓޯޗަރގެ ތެރޭގައި ޖަރީމާ ހިންގާފައިވާކަމަށް "އެއްބަސްވާ" މީހުންގެ
ދިފާޢުގައާ އި ،އަދި ޓޯޗަރ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް އެމީހުންގެ ބޭނުންތައް އަންދާޒާކުރުމުގައި ،އަދި
ތއް އެއްކުރުމަށް
ލންތެރިކަން އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ހެކި ަ
ޓޯޗަރއާއި ދެކޮޅަށް ބާރުއަޅައި އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހޭ ު
ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.



އެއީ ބަލައިގަނެވިފައިވާ އ.ދގެ ޑޮކިޔުމަންޓްއެކެވެ .އަދި އެއީ ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް،
ފަނޑިޔާރުން ،ޤާނޫނީ ވަކީލުން ،ދައުލަތުގެ އޮފިޝަލުން ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް މޮނީޓަރކުރާ ބޮޑީތައް އަދި އަމިއްލަ
މށް އޮންނަ "ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޕޮއިންޓް އޮފް ރެފަރެންސް" އެއްވެސް މެއެވެ.
ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބޭނު ަ
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އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މިންގަނޑުތައް ޚާއްސަގޮތެއްގައި އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ޓޯޗަރއާއި ބެހޭ ރަސްމީ މެޑިކޯ-ލީގަލް ރިކޯޑުތައް
ތައްޔާރުކުރުމަށެވެ .މިކަން ކުރެވެނީ ބަސްދީގަތުމަކާއި ކަމުގެ މާހިރަކު ހިންގާ ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ ތަޙުޤީގަކަށްފަހު ތަޙުޤީގެއް
ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނީ ޙަރަކާތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެފަދަ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށްގެންނެވެ.
ކއްގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ
ނހުރި ކަމާއިބެހޭ މާހިރެއް ނުވަތަ މާހިރުންތަ ެ
މިބާވަތުގެ މެޑިކޯ-ލީގަލް ރިކޯޑުގައި ހިމެނެނީ ޤާބިލްކަ ް
މން ފެނުނު ކަންކަމާއި ދެމެދު
ލބެލު ު
މހާ ކުރާ ތުހުމަތުތަކާއި ބެ ި
ކކެވެ .އެ މާހިރުން "ބަލާނީ ބަލި ީ
މާއްދީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ހެކިތަ ެ
ވސްވާނެއެވެ .އަދި
ށތޯއެވެ" 9.އަދި އެމާހިރުންނަށް ކޮންމެވެސް ނިންމުމަކަށް އާދެވެން ެ
އެއްގޮތްކަންހުރީ ކިހާ މިންވަރަކަ ް
ހ އެހެން އިދާރާތަކަށް
އ އެކަންކަން އެމީހަކު މާނަކުރާގޮތްތައް ޖުޑީޝަރީ ނުވަތަ ކަމާއިބެ ޭ
އެމާހިރުންނަށް ހޯދުނު ކަންކަމާ ި
ކިޔައިދެވެންވާނެއެވެ.

10

11

ހ އެތަކެއް އަސާސްތަކެއް
ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްއިން ތަޙްޤީގް ކުރުމާއިބެ ޭ
އަންގައިދެއެވެ .އޭގައި ހިމެނެނީ:


ޔވެރި ޢަމަލުތައް ތަޙްޤީގު ކުރުމުގައި ޞިއްޙީ މާހިރުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެތިކަލް
ޓޯޗަރ ނުވަތަ އެހެނިހެން އަނި ާ

އައި.ޕީ
ހޭންޑްބުކް،

ގ ކުރިން އޭނާގެ
މިންގަނޑުތަކުގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައެވެ .އަދި އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ ބެލުމު ެ

ޗެޕްޓަރ 2

ފަރާތުން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި އެހުއްދަ ވާންވާނީ އޭނާއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިހުރެ ދީފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ (އަސާސް
)6


ބަލިމީހާ ބެލުމުގެ ކަންކަން ހިންގަންވާނީ ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްހަމައެއްގައެވެ .އެންމެ
މުހިންމު ކަމަކަށް ،ބަލިމީހާ ބަލަންވާނީ ސަލާމަތީ އޭޖެންޓުންނާއި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން އެތަނެއްގައި ނުތިބޭނެ
އެކަހެރި ގޮތަކަށް ޞިއްޙީ މާހިރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ (އަސާސް )6



ޞިއްޙީ މާހިރު ވަގުތުން ޙަޤީގަތާއި އެއްގޮތް ރިޕޯޓެއް ލިޔެ ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ .އޭގައި އެންމެ މަދުވެގެން
މތުތައް ހިމަނާފައިވާން ވާނެއެވެ (އަސާސް )6
ހނެ އެންމެހާ މަޢުލޫ ާ
ހުންނަންޖެ ޭ



ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މާހިރު ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓު ވާންވާނީ ސިއްރުކުރެވިފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ .އަދި އެރިޕޯޓު ބަލިމީހާ ނުވަތަ
އޭނާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންދޫބަކަށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ .ބަލިމީހާ ބެލުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތާއި މެދު ބަލިމީހާ
ނވާނެއެވެ (އަސާސް
ނުވަތަ އޭނާގެ މަންދޫބުގެ ޚިޔާލު ހޯދައި އެޚިޔާލުތަކަށް ތާޢީދުކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަ ް
)6



އެކަށީގެންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ޓޯޗަރ ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކާއި ބެހޭ ތުހުމަތުތައް ތަޙުޤީގުކުރުމަށް ޒިންމާވާ
އިދާރާއަށް އެރިޕޯޓު ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އެރިޕޯޓު ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ރައްދުކުރެވޭނެކަން ދައުލަތުން ކަށަވަރު

9އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޕެރެގްރާފް 055
10އިބިޑް.
 11ޕްރިންސިޕަލްސް އޮން އިފެކްޓިވް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް ،އިންހިޔުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގް ޓްރީޓަމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް،
އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޞަފުޙާ 28
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ގންވާ ކޯޓެއްގެ
ނވަތަ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބާރުލިބި ެ
ބނާ މީހާގެ ހުއްދަ ު
ކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އަދި ޓޯޗަރ ލިބުނުކަމަށް ު
އަމުރަކާއި ނުލާ އެ ރިޕޯޓު އެހެން ފަރާތަކަށް ވާޞިލްވިޔަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ.
ވސް ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޓޯޗަރގެ
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި ެ
ނސީ ރޫމްތަކުން ނުވަތަ ބަންދުގެ
ޢަމަލުތައް ރިކޯޑުކުރުމުގައި ޝާމިލްވެވިދާނެއެވެ – މިސާލަކަށް ފަރުވާދޭ ފިޒީޝަނުން ،އިމަރޖަ ް
މަރުކަޒުތަކަށް ކުރާ އާންމު ޒިޔާރަތްތަކުގައިއެވެ .އެހެންކަމުން ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ސަމާލުކަން
ވސްނައި އެއިން ކޮންމެ ޙާލަތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާނެ ގޮތަކަށް އެކަންކަން
ނތައްތަކާއިމެދު ި
ބަހައްޓަންވީ ކަ ް
ށ ކުއްލިޙާލަތެއްގެ މާޙައުލެއްގައިނަމަ ބަލިމީހާގެ ހިސްޓްރީއާއި ބެހޭ ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތު
ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ .މިސާލަކަ ް
އެއްކުރެވޭގޮތް ނުވެދާނެއެވެ .އަދި އެއިރުން (އެންމެ ކުޑަމިނުން އިތުރު އިތުރު އިރުޝާދަކާއި ނުލައި) 'ތަޖްރިބާކާރު ރިޕޯޓެއް'
ފޞީލު
ލިޔުމަށް އެޙާލަތުގައި އެކަށީގެންނުވެދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެވަގުތު ޑޮކްޓަރު ހުރީ ޞިއްޙީ ޙާލު ހުރިނެތްގޮތް ބަލައި ތަ ް
ތއް ނޯޓު ކުރެވިދާނެފަދަ ޙާލަތެއްގައިކަމަށް ވެދާނެއެވެ .ނުވަތަ
ޞިއްޙީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެފަދަ ނުވަތަ ޞިއްޙީ ހޯދުން ަ
މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޙާލަތެއްގައިހުރި ޑޮކްޓަރަކަށް ރިފަރ ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުވާ އުސޫލެއްވެސް
ކށް ހެކިދައްކަފާނެފަދަ ޞިއްޙީ
މފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ޓޯޗަރ ނުވަތަ އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަ ަ
ޤާއިމްކޮށްފައި ބޭއްވިދާނެއެވެި .
ހޯދުންތަކާއިމެދު ޑޮކްޓަރު ސަމާލުވެ ހުރެ އެކަންކަން އެކަށީގެންވާ ތަފްޞީލާއިއެކު ރިކޯޑު ކުރުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް މުހިއްމު
ލތަނަށް
ނ އުސޫލުތައް (މިސާލަކަށް އަނިޔާލިބިފައިވާ މީހާ ބަ ާ
ކަމެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޑޮކްޓަރުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ެ
ރ ކުރަންވާނެއެވެ.
ވން) ދެމެހެއްޓިފައިވާކަން ކަށަވަ ު
ފުލުސް އޮފިސަރުންނަށް ނުވަދެ ު

އެހެންނަމަވެސް:


"ޞިއްޙީ ހެކިތަކަކުން ކަމެއް ސާބިތުވަނީ މަދު ފަހަރެއްގައެވެ"



ފއިވާ ކަމުގެ ވަރަށް މަދު ނިޝާންތަކެކެވެ .އަދި
ހންނަނީ އެކަންހިނގައި ަ
"ޓޯޗަރގެ އެތައް ބާވަތްތަކަކުން ފެންނަން ު
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ށވުރެވެސް
ނނީ އެއަ ް
ދގުމުއްދަތަކަށް ދެމިހުން ަ
އދޭނެ ފަދަ މާއްދީ ނިޝާންތައް ި
އެކަން ހިނގާފައިވާ ކަން އަންގަ ި
މަދުންނެވެ"


13

ވމާއި ގުޅިގެން ،ޓޯޗަރކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް
ދެފުށް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރު ު
ބދަލުގައި މޮކް
އދާނެއެވެ (މިސާލަކަށް ތެޅުމުގެ ަ
ބަދަލުވެ އޭގެ ސަބަބުން މާއްދީ ނިޝާންތައް މަދުވެގެން ހިނގަ ި
އެކްސެކިޔުޝަން)



ވ އެފަދަ
ލބިފައި ާ
ހމަތުކުރެވޭ ޒަޚަމް ނުވަތަ ލަކުނަކީ އެހެން ސަބަބު ތަކުން ި
ޓޯޗަރއިން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ތު ު
ޒަޚަމާއި ލަކުނާއި ކޮންމެ ފަހަރަކު ޔަޤީންކަމާއިއެކު ތަފާތުކުރެވޭ ތަކެއްޗެއް ނޫނެވެ.

14

12ކެމިލް ގްލިފަރޑް' ،ދަ ޓޯޗަރ ރިޕޯޓިންގް ހޭންޑް ބޫކް :ހައު ޓު ޑޮކިޔުމަންޓް އެންޑް ރެސްޕޮންޑް ޓު އެލިގޭޝަންސް އޮފް ޓޯޗަރ ވިދިން ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިސްޓަމް ފޯ ދަ
ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ހިޔުމަން ރައިޓްސް' ،ހިޔުމަން ރައިޓްސް ސެންޓަރ ،ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެސެކްސް ،ސެލްޝަން .2.0
13އިބިޑް.
14އިބިޑް.
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ހޭންޑްބުކް،
ޗެޕްޓަރ 01



ބނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ"
ވނެފަދަ ގޮތަކަށް ޭ
"މާއްދީ ހެއްކެއް ނެތުން ޓޯޗަރ ހިނގާފައި ނުވާކަމަށް މާނަކުރެ ޭ
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ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން ކުރިމަތިވެދާނެ ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ
އަސަރުތައް

އައި.ޕީ

ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން މަނާކުރެވިފައިވާ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
ނ
ދށު ް
ނތަކުގެ ަ
ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޤާނޫ ު
ގއި އެތައް ސިފަތަކެއް
ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރގެ ދަށުން ،ޢަމަލެއް ޓޯޗަރއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ އެޢަމަލެއް ަ
ވންޝަންގެ  0ވަނަ މާއްދާގައި ޓޯޗަރގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަމަލުތަކަކީ އެޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން:
ހިމެނިގެންނެވެ .ކޮން ެ


މާއްދީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ތަދެއް ނުވަތަ ވޭނެއް



ގަސްތުގައި މީހަކަށް ކުރިމަތިކޮށް



ށ ނުވަތަ
އގެ ކިބައިން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަ ް
ވނަ ފަރާތެ ް
އަދި އެއަނިޔާއަކީ އޭނާގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެހެން ތިން ަ
ރތަކުން ކުރިކަމަކަށް ނުވަތަ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު
ތންވަނަ ފަ ާ
ޢިއުތިރާފެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ،އޭނާ ނުވަތަ އެހެން ި
ނވަތަ ކަމެއް
ވނަ ފަރާތެއް ބިރުގެންނެވުމަށް ު
ތން ަ
ވތަ އޭނާ ނުވަތަ ި
ކުރެވޭ ކަމަކަށް އަދަބުދިނުމުގެ ގޮތުން ،ނު ަ
ދފައިވާ
ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން ފަދަ މަޤްޞަދަކަށް ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުމަކަށް ބިނާކޮށް ީ
އަނިޔާއަކަށްވެފައި



ނ އިޙްސާސް ކުރުވުމަށް ކުރާ ޢަމަލުތައް ކުރިމަތިކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ
ވ ް
އެފަދަ ވޭން ދިނުމަށް ނުވަތަ ޭ
މުވައްޒަފަކު ،ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމުރަށް ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރުހުމާއިއެކު ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ
އެނގުމުގައި ކަމަށްވުމެވެ.

ރަޙުމްކުޑަ ،ލާއިންސާނީ ނުވަތަ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ބުރޫއަރާފަދަ ޢަމަލުތައް ނުވަތަ އަދަބުތަކަކީވެސް މަނާކުރެވިފައިވާ
އންސްޓް ޓޯޗަރގައި
ކ ކޮބައިކަން ކޮންވެންޝަން އަގެ ި
ކަންކަމެވެ .އިހާނެތި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިބާވަތްތަކަ ީ
ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ އެތައް ކޭސްއެއް ބެލުމުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުންވަނީ އެފަދަ އަނިޔާތަކުގެ
އކަން ސާފުކޮށްދެއްވާފައެވެ .ރަޙުމްކުޑަ ނުވަތަ ލާއިންސާނީ ޢަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ޢަމަލެއް
ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ކޮން ކަންކަމެ ް
އ ނުވަތަ އަނިޔާއެއް އިޙްސާސްކުރަން މެދުވެރިކުރާފަދަ
ބެލެވެނީ "ސީރިއަސް މިންވަރެއްގެ ނަފްސާނީ ނުވަތަ މާއްދީ ވޭނެ ް
ވ ސީރިއަސް ޙަމަލާ އަކަށް"
ނުވަތަ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ދެ ޭ

16

ލފަދަ ޢަމަލެއްގެ ގޮތުގައި
ވެދާނެފަދަ ޢަމަލުތަކެވެ .އަބުރު ގެއް ޭ

ދގަނެ ނުވަތަ އޭނާގެ އަގުވެއްޓި ،އެޢަމަލަކުން އެމީހެއްގެ އިންސާނީ ކަރާމަތަށް އިޙްތިރާމެއް
ބެލެވެނީ އެކަމަކުން "މީހަކު ލަ ު
ނެތްކަން ނުވަތަ އިޙްތިރާމު ކުޑަކަން ދައްކުވައިދޭ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ރޫޙާއި މާއްދީ ބާރު ގެއްލުވާލާނެފަދަ ގޮތަކަށް އެމީހަކު
ބިރުވެރިކަމާއި ހާސްކަން އިޙްސާސްކުރަން މެދުވެރިވާނެފަދަ"

17

ޢަމަލުތަކަކަށެވެ.

16އައި.ސީ.ޓީ.ވައި ،ޑިލަލިކް ކޭސް ،ނިންމުން 0351؛ ކޯޑިކް އެންޑް ޗަރކެޒް ކޭސް ،ނިންމުން .0331
17އީ.ސީ.ޓީ.އެޗް.އާރް ،ޕްރިޓީ ވީ ޔޫ.ކޭ ( ،)5115އެޕް ނަމްބަރު  58 ،5346/15އޭޕްރިލް 5105ގެ ނިންމުން ޕެރެގްރާފް .25
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ޓމާއި ބެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ނުޙައްޤުގޮތުގައި ބާރުގެ ބޭނުން
ތގެ މުވައްޒަފުން ޢާއްމު މަސްލަޙަތު ބެލެހެއް ު
ފުލުހުންނާއި ދައުލަ ު
ނން
ކުރުމަކީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތު ކުރުވަފާނެފަދަ ޙާލަތެކެވެ .ސަބަބަކީ ބައެއް ކަނޑައެޅިގެންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ބާރުގެ ބޭ ު
އފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް
ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާތީއެވެ .މިކަމުގައި އާއްމު ގަވާއިދެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ ެ
ބާރުގެ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެބާރަކީ:


ދ
ނންކުރަންޖެހޭ އަ ި
ކޮންމެހެން ބޭ ު



ހިނގަމުންދާ ކަމަކާއި އެއް ނިސްބަތެއްގެ އަދި



އއްގޮތަށް
ގތަށް ހައްޔަރުކުރުން ،ޤާނޫނާއި ެ
ޤާނޫނު ހުއްދަ ކުރާ މަޤްޞަދެއް (މިސާލަކަށް ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ޮ
ހރުވުމަކުން އެހެން މީހަކު ސަލާމަތްކުރުން،
ޤނޫނާއި ޚިލާފު ލޭއޮ ޮ
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހަކު ފިލިޔަ ނުދިނުންާ ،
ނވަތަ މުޒާހަރާއެއް ރޫޅާލުމަށް އަޅާ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ
އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ދިފާޢުގައިު ،
ޙޞިލްކުރުމަށް ކުރާކަމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ހަމަނުޖެހުމެއް ހުއްޓުވުމަށް) ާ

ތ ބާރުގެ ބޭނުން
ވނީ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކަމަށްވާނަމަ ،ނުވަ ަ
ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައި ަ
ނ ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށްނަމަ ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ކަމަކާއި އެއް
ކޮށްފައިވަނީ އެޙާލަތަށް ކޮންމެހެ ް
ނތި ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށެވެ .އަދި އެއީ ޓޯޗަރގެ
ނިސްބަތެއްގައި ނޫންނަމަ އެކަން ބެލެވޭނީ މަނާކުރެވިފައިވާ އިހާ ެ
ގޮތުގައިވެސް ބެލެވިދާނެއެވެ.

18

ޖގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 5103ގެ ދަށުން ޖިނާއީ ކުށެކެވެ.
ޓޯޗަރ އަދި އެހެނިހެން އިހާނެތި ޢަމަލުތައް ހިންގުމަކީ ދިވެހިރާއް ޭ
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ޓޯޗަރ މާނަކުރަނީ:
ނވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ
ނ ބޭނުމެއް ހާސިލުކުރުމުގެ ގަސްދުގައި ،ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކުު ،
ނންތަކުގެ ތެރެއި ް
އަންނަނިވި ބޭ ު
އަމުރަށް ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރުހުމާއެކު ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އެނގުމުގައި ،ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މާއްދީ
ދނުމަށް ނުވަތަ ވޭން އިޙްސާސްކުރުވުމަށް ކުރާ ކަންކަމަށެވެ.
ސނީ ގޮތުން ނަމަވެސް ،ވޭން ި
ގޮތުން ނަމަވެސް ނުވަތަ ނަފް ާ
ލށެވެ.
ނުވަތަ ހިންގާ ޢަމަ ަ
ތ
މށް؛ ނުވަ ަ
މތެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އިޢުތިރާފެއް ހޯދު ަ
ތންވަނަ ފަރާތަކުން މަޢުލޫ ާ
 .0އޭނާގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެހެން ި
ކން ކުރިކަމަކަށް
ވނަ ފަރާތަ ު
 .5އޭނާ ކުރިކަމަކަށް ނުވަތަ އޭނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކަށް ،ނުވަތަ އެހެން ތިން ަ
އދަބެއް އޭނާއަށް
ކން ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކަށް ،ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންނުވާ ަ
ނުވަތަ އެ ތިންވަނަ ފަރާތަ ު
ވތަ
ދިނުމަށް؛ ނު ަ

18މިސާލަކަށް މެންފްރެޑް ނޮވަކް އެންޑް އިލިޒަބަތު މެކްއާތަރ' ،ދަ ޑިސްޓިންކްޝަން ބިޓްވީން ޓޯޗަރ އެންޑް ކްރުއަލް ،އިންހިޔުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގް ޓްރީޓްމަންޓް' 06 .ޓޯޗަރ ()5116؛
ރީޑްރެސް' ،ސިރެންކޯ ވީ ޔޫކްރެއިން :ރީޓަން ކޮމެންޓްސް ބައި ރީޑްރެސް' ،އީ.ސީ.އެޗް.އާރް ،އެޕް ނަމްބަރު  06 ،8131/04އޭޕްރިލް  ،5104ޕެރެގްރާފް 06-05
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ކން ކުރިކަމަށް
ވނަ ފަރާތަ ު
 .3އޭނާ ކުރިކަމަށް ނުވަތަ އޭނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކަށް ،ނުވަތަ އެހެން ތިން ަ
ކން ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން ،އޭނާއަށް ބިރުދެއްކުމަށް ނުވަތަ އޭނާ
ނުވަތަ އެ ތިންވަނަ ފަރާތަ ު
ތ
ލަދުގެންނެވުމަށް؛ ނުވަ ަ
 .4އޭނާ ކުރިކަމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އޭނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން ،އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް
ވތަ
ނ ފަރާތެއް ލަދުގެންނެވުމަށް؛ ނު ަ
ވ ަ
ބިރުދެއްކުމަށް ނުވަތަ އެ ތިން ަ
ކށް ،ދެމީހެއްގެ
އނެތް ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާ ޮ
 .2ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ތަފާތެއް ކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފަ ި
ދެމެދުގައި ،އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތަފާތެއްކުރުމަށް.
ނނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
މގައި ވީނަމަވެސް ،ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަކުރެވިގެންވާ އަދަބެއް ،ޤާ ީ
މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްކަ ު
ޖހުމަކީ ،ނުވަތަ އިޙުސާސްކުރެވުމަކީ ،މިޤާނޫނުގެ
ގއި އުފުލަންޖެހޭ ވޭނެއް އުފުލަން ެ
މީހަކަށް ދިނުމުގައި ،އޭގެ ޒާތު ަ
ބޭނުމަށްޓަކައި ،ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ނފައިވެއެވެ .މި އަތްމަތީފޮތުގައި
މާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ ޓޯޗަރގެ ބާވަތްތަކުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލިސްޓެއް މި ޤާނޫނުގައި ހިމެ ި
އެމަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނީ އެނެކްސް ދޭއްގައެވެ .ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ،މި ލިސްޓު އެނގިތިބެ،
ތކާއި މެދު ވިސްނުން ބެހެއްޓުމަކީ އެހީއަކަށް ވެދާނެކަމެކެވެ.
ލ ަ
މެޑިކޯ-ލީގަލް އިވެލުއޭޝަންތައް ހިންގާއިރު އެބާވަތްތަކުގެ ޢަމަ ު

ނ މާއްދާގައި "ރަޙުމްކުޑަ ،ލާއިންސާނީ ،އިހާނެތި ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:
އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  00ވަ ަ
ފއިވާ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބާވަތުގެ
މިޤާނޫނުގެ  03ވަނަ މާއްދާއާއި  04ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ
މވައްޒަފު ،ނުވަތަ އެ
ހއްޓުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކަށް ،އެ ު
ކަމެއް ،އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލެ ެ
މުވައްޒަފުގެ އަމުރަށް ،ނުވަތަ އެމުވައްޒަފުގެ ރުހުމާއެކު ،ނުވަތަ އެމުވައްޒަފުގެ އެނގުމުގައި ،ކުރުމުގެ ސަބަބުން ،އޭނާއަށް
ނސާނީ އެއްވެސް ކަރާމާތެއް
އ ް
ނުހަނު ވޭން ވާސިލްކުރުވަނިވި ކަންކަމަށް ،ނުވަތަ އޭނާގެ ރޫޙު މަރާލަނިވި ކަންކަމަށް ،ނުވަތަ ި
ވސްނުވައިދެނިވި ކަންކަމަށެވެ.
އޭނާގައި ނެތްކަމަށް އޭނާއަށް ި

ޤާނޫނުގެ  02ވަނަ މާއްދާގައި "ރަޙުމްކުޑަ ،ލާއިންސާނީ ނުވަތަ އިހާނެތި ޢަމަލު" ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ:
ފއިވާ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައްފަދަ ޢަމަލުތައް ފިޔަވައި،
މިޤާނޫނުގެ  03ވަނަ މާއްދާއާއި  04ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ
އެހެންކަމެއް ،އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ،ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމުރަށް ،ނުވަތަ އެމުވައްޒަފެއްގެ
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ސދުގައި ކޮށްގެން ،އެކަމުން،
އޓުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކަށް ،ގަ ް
ރުހުމާއެކު ،ނުވަތަ އެމުވައްޒަފެއްގެ އެނގުމުގައި ،އޭނާގެ ބެލެހެ ް
ވތަ ލަދު ،ނުވަތަ ނިކަމެތިކަން އިޙްސާސްކުރުވާ ކޮންމެ ކަމަކަށެވެ .ނުވަތަ ޢަމަލަކަށެވެ.
އެމީހަކަށް ،ވޭން ،ނު ަ
(ށ) ވަކި ޢަމަލަކީ އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ކަމުގައި ކަ ނޑައަޅާނީ ،މައްސަލައިގައި ހިމެނިގެންވާ ހުރިހާ ނުކުތާތަކަކާއި
ސިފަތަކަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންނެވެ.
(ނ) ވަކި ޢަމަލަކީ ،އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއްކަން ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައެޅުމުގައި ،އެކަން
ގތުން ދިމާކުރުވި
ހކަށް މާއްދީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ޮ
ދތާއި ،ވަގުތާއި ،އެކަމުގައި އެމީ ަ
ހިނގާދިޔަގޮތާއި ،ޙާލަތާއި ،މުއް ަ
ނސާއި ޢުމުރާއި ،އޭނާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރި ނިސްބަތް ވަޒަންކުރަންވާނެއެވެ.
ކަންތައްތަކާއި ،އެމީހެއްގެ ޖި ް

ޓޯޗަރ ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް މީހަކާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާފައިވާކަން ނުވަތަ ނުވާކަން ކަނޑައެޅުމަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެއް ނޫނެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޞިއްޙީ
ހެކިތައް ރިކޯޑުކޮށް ،އެމީހަކު ބުނެދީފައިވާ ހިސްޓްރީއާއި ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ ހޯދުންތައް އެއްގޮތްވާ މިންވަރާއި ބެހޭގޮތުން
ނވާކަން ކަނޑައެޅުމަށް
ވތަ ު
ޚިޔާލު ދެވިދާނެއެވެ .އެމީހަކާއި ދެކޮޅަށް ޓޯޗަރ ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ޢަމަލު ހިންގާފައިވާކަން ނު ަ
ބނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.
ތަޙުޤީގުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޤާނޫނީ ކޯޓުތަކަށް އެހެކިތައް ޭ

ޓޯޗަރ ނުވަތަ އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ މާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ ހެކި
ޓޯޗަރ ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މީހަކު ބަލާއިރު އާއްމުގޮތެއްގައި އެދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރާ

އައި.ޕީ
ހޭންޑްބުކް،

އެފަދަ ޢަމަލުތަކާއި އެކަންކަމުން އެމީހަކަށް ކޮށްފާނެ މާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ އަސަރުތައް ދެނެހުރުމަކީ އެހީއަކަށް ވާނެކަމެކެވެ.

ޗެޕްޓަރ 3

ޝންތަކެއް އެކުއެކީގައި
ކން މާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ ނި ާ
ވތްތަ ު
ސަމާލުވާންވީ އެއްކަމަކީ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ތަފާތު ބާ ަ
ދައްކުވައިދީފާނެކަމެވެ .އަދި އެއިން އެއްވެސްކަމެއްގެ ނިޝާނެއް ނުފެނިދާނެކަމެވެ.
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ވތްތަކުން ދައްކުވައިދީފާނެ މާއްދީ ޞިއްޙީ ހެކިތައް އެނެކްސް
ޓޯޗަރއާއި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ބައެއް ބާވަތްތަކާއި އަދި އެބާ ަ
ރސް ރިފަރަންސް
އެކެއްގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާނެއެވެ .އަދި އެލިސްޓްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނަށް ކް ޮ
ކޮށްފައިވާނެއެވެ (އެނެކްސް ދޭއްގައި ވާގޮތަށް) .އެނެކްސް ހަތަރެއްގައި ފްލޯޗާޓަކުން އާއްމު ނިޝާންތަކާއި ޓޯޗަރއާއި އަނިޔާވެރި
ތކެއް އިތުރަށް ތަޙުޤީގު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .މިބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ޢަމަލުތަކުގެ އާއްމު ގިނަ ބާވަތް ަ
ނސީ އަނިޔާ ،ނޭވާހާސްކުރުވުން އަދި ހޫނުކުރުން ފަދަ ކަންކަމެވެ.
ވން ،ޖި ް
ހިމެނެނީ ތެޅުން ،އެލު ު
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އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް މުހިއްމުވަނީ ޓޯޗަރއާއި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ތުހުމަތުތައް ތަޙުޤީގުކުރުމުގައި ނަފްސާނީ ހެކިތަކުގެ
ޝ ް
ނ ެމ ިއ ެވ ުލއޭ ަ
ކ ް
ރގ ޮ
ޓ ަޗ ެ
މަރުކަޒީ ދައުރު އެއިން ބަލައިގަންނާތީއެވެ .އަދި އޭގައި ބަޔާން ކުރާގޮތުންޯ ،
ނ ެއ ްއ ަގ ިއ ެވސްް
ނަފްސާނީ އެސެސްމަންޓެއް ޝާމިލްކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ.
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ފސާނީ ކަންތައްތަކެއް
ޓޯޗަރގެ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއްގައިވެސް ނަ ް

ހިމެނިފައިވެއެވެ .އަދި ނަފްސާނީ އަސަރުތަކަކީ ޓޯޗަރގެ މާއްދީ އަސަރުތަކަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިކޮށް ފިލުވާލަން
އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.
ޓޯޗަރ ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއްގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކީ ޑަޔަގްނޯސް ކުރެވޭނެ ފަދަ ނަފްސާނީ ބައްޔެއް އޭނާގެ
ނނެވެ .ނަމަވެސް ޓޯޗަރއާއި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކާ ކުރިމަތިލާފައިވާ ގިނަމީހުންނަކީ
ގައިގައި އަށަގަންނާނެ މީހެއް ޫ
އިޙްސާސްތަކުގެ ނުހަނު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއި ނަފްސާނީ ސިމްޕްޓަމްތަކަކާއި ކުރިމަތިލާ ބައެކެވެ.
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ތޖާއެއް ނޫނެވެ .އަދި އެއްބާވަތެއްގެ ޓޯޗަރއިން އެކި މީހުންނަށް
ނނާނީ އެއް ނަ ީ
ބވަތްތަކުން ނިކު ް
ހަމަ މިގޮތަށް ،ޓޯޗަރގެ ހުރިހާ ާ
ކުރާ އަސަރުތައްވެސް ތަފާތުވެދާނެއެވެ" .އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެއްގޮތްކަމަކާއި އެކު ،ޓޯޗަރގެ އަނިޔާ
ނ އަދި ލިޔެކިޔުމުން ރިކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ސިމްޕްޓަމްތަކަކާއި އިޙްސާސްތަކުގެ ބާވަތްތަކެއް ވަނީ
އން ފެ ި
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ކިބަ ި
ފާހަގަކުރެވިފައެވެ".
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ނ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންނަށް
އެނެކްސް އެކެއްގައި ލިސްޓް ކުރެވިފައިވަނީ ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެ ް
އާއްމުގޮތެއްގައި އިޙްސާސްކުރެވޭ ނަފްސާނީ ކަންތައްތަކެވެ .އެއާއިއެކު ޓޯޗަރއަދި ޓްރޯމާ ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންގެ ކިބައިން
ވނެއެވެ.
އާއްމުކޮށް ޑަޔަގްނޯސްކުރެވޭ ނަފްސާނީ ބަލިތައްވެސް ހިމަނާފައި ާ
" ޓްރޯމާއާއި ގުޅުންހުރި ނަފްސާނީ ބައްޔެއް ޑަޔަގްނޯސް ކުރެވުމަކީ ޓޯޗަރކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރާ ދަޢުވާއަކަށް ބާރުލިއްބައިދޭ
ކަމަކަށް ވީނަމަވެސް  ،ނަފްސާނީ ޑަޔަގްނޯސިސްއެއްގެ ކްރައިޓީރިއާ ހަމަނުވުމުގެ މާނައަކީ އޭނާ ޓޯޗަރނުވާކަމަށް ނޫންކަން"
ނޯޓު ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
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20އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޕެރެގްރާފް .014
21އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޕެރެގްރާފް .536
22އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޕެރެފްރާފް .534
23ޓަރކަން ބޭކަލް އެޓް.އެލް' ،ސައިކޮލޮޖިކަލް އެވިޑަންސް އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އިލް ޓްރީޓްމަންޓް' ،މޮޑަލް މެޑިކަލް ކަރިކިޔުލަމްގެ މޮޑިޔުލް  ،6ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމަންޓޭޝަން
ޕްރޮޖެކްޓް (އައި.އާރް.ސީ.ޓީ،އެޗް.އާރް.އެފް.ޓީ ،ރީޑްރެސް ،ޕީ.އެޗް.އާރް) ސްލައިޑް ،3

http://phrtoolkits.org/downloads/?did=29.
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މެޑިކޯ-ލީގަލް ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އުސޫލުތައް
ތިރީގައި އެވަނީ ޓޯޗަރ ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ މެޑިކޯ-ލީގަލް ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރާއިރު އޭގައި އެންމެ މަދުވެގެން

އައި.ޕީ
ހޭންޑްބުކް،

ބލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ޚުލާސާއެކެވެ .ޞިއްޙީ
މށް އިސްތަމް ު
ހުންނަން ޖެހޭނެކަ ަ

ޗެޕްޓަރ ،01

ގނެ ،ޞިއްޙީ ޙާލަތު ބެލުމާއި ޞިއްޙީ ރިކޯޑުތަކާއި މެޑިކޯ-ލީގަލް
ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން މި މިންގަނޑުތައް ދެނެ ަ

އެނެކްސް ،0
4 ،3

މލީ ޙަރަކާތްތަކާއި މިމިންގަނޑުތައް ގުޅިފައިވާގޮތް އެފަރާތްތަކަށް
ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި އިވެލުއޭޝަންތައް ހެދުންފަދަ ޢަ ަ
އެނގިފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
އއި ،އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މާއްދާ  Vއަދި  VIގައި
މިކަމާއި ބެހޭ ތަފްޞީލު އައި.ޕީ ހޭންޑްބޫކް ގެ  01ވަނަ ބާބުގަ ާ
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ކަމާއިބެހޭ އެތިކަލް އަސާސްތައް
ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ލިޔެކިޔުމުން ރިކޯޑުކުރާއިރު ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން

އައި.ޕީ
ހޭންޑްބުކް،

ބހައްޓަންވާނެއެވެ:
އަބަދުވެސް އެފަރާތްތަކުގެ އެތިކަލް ޒިންމާތަކާއިމެދު ވިސްނުން ަ


އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކަށް 'ގެއްލުން ނުދިނުން'



ނ
ބހެއްޓު ް
ނނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ެ
ހން ާ
ބަލިމީހާއަށް އެންމެ ފައިދާ ު



ނ
އޯގާތެރިކަމާއިއެކު އަޅާލުން ފޯރުކޮށްދިނު ް



ނ
ކން އުފެއްދު ް
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެޙައްޤުތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރި ަ



ނ
ކން ހިފެހެއްޓު ް
ބަލިމީހާގެ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ަ



ލބިހުރެ ދޭ ހުއްދަ ހޯދުން
ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ި



ވރުކުރުން.
ތަފާތުކުރުމެއް ނުހިނގާކަން ކަށަ ަ
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އކުރަނީ ކޮން މަޤްޞަދެއްގައި ކަމާއި ،އެއިން ހިފާނީ ކޮން
ދމަށް މީހަކު ބަލާނަމަ ،އެކަމެއް ެ
މެޑިކޯ-ލީގަލް އިވެލުއޭޝަން ހެ ު
ބޭނުމެއް ކަމާއި ،އެމަޢުލޫމާތުން ބައެއް އާއްމު ކުރާނެނަމަ އެއީ ކޮން ބައެއްކަން އެމީހަކަށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ .އަދި ކުރިއަށް
ދިޔުމުގެ ކުރިން އެމީހެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ހުއްދަ ވާންވާނީ އޭނާއަށް އެކުރާ ކަމަކާއި ބެހޭ އެންމެހާ
ހއްދައަކަށެވެ.
މަޢުލޫމާތު އެނގިހުރެ ދީފައިވާ ު
ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަފާތު ދެ ޒިންމާއެއް އެއްފަހަރާ އުފުލަމުންދާ ފަރާތްތަކުންވެސް
ފގެ ވެރިފަރާތަށް އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ޒިންމާތައް އެކުއެކީގައި އުފުލާ ޖަލުގެ ޑޮކްޓަރުން) މިހުރިހާ
(މިސާލަކަށް ބަލިމީހާއަށާއި ވަޒީ ާ
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މލު ކުރުމާއި،
ތށް ޢަ ަ
ޒިންމާތަކެއް އަދާކުރަން ޖެހެއެވެ .އެޙާލަތުގައިވެސް ބަލިމީހާއަށް އެންމެ ފައިދާ ހުންނާނެ ގޮ ަ
މިނިވަންކަމާއިއެކު ޢަމަލުކުރުމާއި ،އަދި ބަލިމީހާގެ މަޢުލޫމާތުތައް ސިއްރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ.

24

ރިވައިޒްޑް ސްޓޭންޑަރޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯ ދަ ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަރސް ( )5102ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން:
ނނާއި ދެމެދު ބާއްވަންވާނީ
އތިބޭ މީހު ް
ޑޮކްޓަރުންނާއި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން ފަރާތަކުން ބަންދުގަ ި
އ ދެމެދުވެސް ބާއްވާ ގުޅުމާއި އެއްހަމައެއްގައިވާ އެތިކަލް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކެއް
ހންނާ ި
މުޖްތަމަޢުގެ އެހެން ބަލިމީ ު
ދެމެހެއްޓިގެންވާ ގުޅުމެކެވެ .މީގައި ހިމެނެނީ:


ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ މާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޒިންމާއާއި އެމީހުން ބަލިތަކުން
ރައްކާތެރިކޮށް އެމީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ކަންކަން ހަމައެކަނި ޞިއްޙީ ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުން



ތއްގެ ނުފޫޒެއް
މމުގައި އޭނާ ނޫން އެހެން ފަރާ ެ
ބަންދުގައި ހުރި މީހާގެ އަމިއްލަ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ކަންކަން ނިން ު
އެކަމަށް ފޯރިޔަ ނުދިނުމުގެ އުސޫލާއި ،ޑޮކްޓަރާއި ބަލިމީހާގެ ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމްކުރުމުގައި ބަލިމީހާގެ ފަރާތުން
މަޢުލޫމާތު އެނގިހުރެ ދީފައިވާ ހުއްދައެއް ހޯދަން ޖެހުމުގެ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން



ނވާ އެންމެހާ ޙާލަތް
އ ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ބެލެވިފައި ު
ނވަތަ އެހެން މީހަކަށް ނުރައްކަލެ ް
އެކަމެއްގެ ސަބަބުން ބަލިމީހާ ު
ތަކެއްގައި ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރިއްޔާތު ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ.



ޓޯޗަރ ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ޢަމަލަކަށް ވެދާނެ ކަމެއްގައި ޢަމަލީ ގޮތުން އަދި ޢަމަލީ ގޮތުން ނޫންނަމަވެސް ބައިވެރިވުމަކީ
ފދަ ޞިއްޙީ ނުވަތަ
ކަނޑައެޅިގެން މަނާކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ .މީގައި ބަންދުގައި ހުރި މީހާގެ ޞިއްޙަތަށް ބުރޫއަރާފާނެ ަ
ވތަ ގުނަވަންތައް
ށގަނޑުގެ ސެލްތައް ،ޓިޝޫ ނު ަ
ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތައް ،މިސާލަކަށް ބަންދުގައިހުރި މީހާގެ ހަ ި
ފއިވެއެވެ.
މނި ަ
ނެގުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހި ެ
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ބަންދުގައި ހުރި މީހުން ބަލާއިރު ސަލާމަތީ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ އުސޫލުތައް
އ ހުރި މީހެއްނަމަ އަޅަން ޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްއިން ވަނީ
ބަލަމުންގެންދާ މީހާއަކީ ބަންދުގަ ި
ކަނޑައަޅާފައެވެ .އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ޕެރެގްރާފް  054-053ގައި ވާގޮތުން:


ނން އެހެން
ހން ޫ
ދންވާނީ ސިފައިންނާ ފުލު ު
ބންދުގައިހުރިމީހާ ގެން ަ
ފޮރެންޒިކް އެގްޒެމިނޭޝަން ހަދާތަނަށް ަ
ވ
މުވައްޒަފުންނެ ެ



ކ
ބަންދުގައިހުރި މީހާ ގެންދިޔުމުގެ ކަންތައްތައް ސުޕަރވައިޒްކުރާ މުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީވާނީ ޕަބްލި ް
ވ
ކށް ނޫނެ ެ
ޕްރޮސެކިޔުޓަރުންނަށެވެ .ޤާނޫނު ދަމަހައްޓާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަ ަ

24އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޕެރެގްރާފް 33-66
25ރިވައިޒްޑް ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ސްޓޭންޑަރޑް މިނިމަމް ރޫލްސް ފޯ ދަ ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަނަރސް (ދަ މަންޑޭލާ ރޫލްސް) ،ކޮމިޝަން އޮން ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަންއިން އެންޑް
ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސްއިން މި އެޑޮޕްޓް ކޮށްފައިވަނީ  50މޭ 5102ގައި ،އީ/ސީ.އެން/5102/02.އެލް/6.ރެވް ،0.ރޫލް .35
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އައި.ޕީ
ހޭންޑްބުކް،
ޗެޕްޓަރ 01



ށހަޅާއިރުގައާއި ޑޮކްޓަރު ބެލުމަށްފަހު ބަންދުގައިހުރި މީހާ އަނބުރާ ގެންދާއިރު އޭނާގެ
ޑޮކްޓަރު ބަލައުދިނުމަށް އެދި ހު ަ
ނވާނެއެވެ.
ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާޒިރުވެ ހުންނަ ް



ފހުވެސް ދެވަނަ ނުވަތަ ތަފާތު ޞިއްޙީ
ގއާއި ބަންދުގެ މުއްދަތު ނިމުމަށް ަ
ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭ ަ
ގންވެއެވެ
އިވެލުއޭޝަންއެއް ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ބަންދުގައި ހުރި މީހާއަށް ލިބި ެ



ކށީގެންވާ ތަނެއް ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ކަނޑައަޅާ
ހންގެ ޞިއްޙީ އިވެލުއޭޝަން ހިންގަންވާނީ އެ ަ
ބަންދުގައި ތިބޭ މީ ު
ތަނެއްގައެވެ .މިސާލަކަށް ޖަލުގެ ބަދަލުގައި ރަސްމީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއްގައެވެ



ވސް ބަލަންވާނީ ވަކިން އެކަހެރިކަމާއި އެކުގައެވެ
ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މީހަކު ެ



އވެ.
އޓާ އެހެން މުވައްޒަފުން ބަލިމީހާ ބަލާ ކޮޓަރީގައި ތިބެގެން ނުވާނެ ެ
ސިފައިން ނުވަތަ ޤާނޫނު ދަމަހަ ް



އެއީ "ބަންދުގައިހުރި މީހާގެ ސަބަބުން ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހާގެ ޞިއްޙަތަށް ސީރިއަސް ގެއްލުމެއް
ކތަކެއް ޑޮކްޓަރަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ފިޔަވާއެވެ.
ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް ބެލެވިދާނެފަދަ ހެ ި
ބންވާނީ ޑޮކްޓަރު އެދިއްގެ
އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއްގެ ސަލާމަތީ މުވައްޒަފުން ބައިތިއް ަ
ނނު ދަމަހައްޓާ
ޙާލަތެއްގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ .މިކަމުގައި ފުލުހުން ނުވަތަ ޤާ ޫ
ކގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ސަލާމަތީ މުވައްޒަފުން
ގން ނުވާނެއެވެ .މިފަދަ ޙާލަތްތަ ު
އެހެން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ެ
މހާގެ ދެމެދު ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އަޑުނުއިވޭ ހިސާބެއްގައެވެ (މިސާލަކަށް އަޑުނުއިވި އެކަމު
ތިބެންވާނީ ޑޮކްޓަރާއި ބަލި ީ
ވ)".
ފެންނަ ގޮތަށެ ެ



ދމަހައްޓާ
ބަލިމީހާ ބަލާ ކޮޓަރީގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ނުވަތަ ބަންދުގެ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ޤާނޫނު ަ
ތބިނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ .ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިނުވާ
އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ި
ނންކުރެވިދާނެއެވެ.
ކަމަށް ބުނާ ޞިއްޙީ ރިޕޯޓެއް ބަލައިނުގަތުމަށް އެ މަޢުލޫމާތު ބޭ ު



އހުރި މީހާ
ހމަތުތަކަށް ބާރުދޭނަމަ ،ބަންދުގަ ި
ފޮރެންޒިކް މެޑިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަންއިން ޓޯޗަރކުރިކަމަށް ބުނާ ތު ު
ލގައި އޭނާގެ ޤާނޫނީ ޙައިސިއްޔަތު ކަނޑައެޅުމުގެ
ނވައިގެން ނުވާނެއެވެ .އޭގެ ބަދަ ު
އަނބުރާ ބަންދުގެ މަރުކަޒަށް ފޮ ު
ވނީ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކައިރިއަށެވެ.
ގޮތުން ގެންދަން ާ

މނުވެފައެވެ .މިސާލަކަށް،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތަށް ބަލާލާއިރު ،މީގެ ތެރެއިން އެތައް ބައިވަރު މިންގަނޑުތަކެއް އޮންނަނީ ހަ ަ
އނާގެ ބަސްދީގަތުން ނަގާ
ގނެސް ،އޭނާ ބަލާ ވަގުތުގައާއި ޭ
ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ބެލުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ެ
ސ އޮފިސަރުން އާއްމު ގޮތެއްގައި ބާރުއަޅާކަން އޮންނަނީ ރިޕޯޓު ކުރެވިފައެވެ .މިފަދަ
ވަގުތު ކޮޓަރީގައި ތިބުމަށް ފުލު ް
މައްސަލަތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހެނީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ފެންވަރުގައެވެ .އެއީ އެފަދަ އެގްޒެމިނޭޝަންތަކާއި ބެހޭ
ޤަވާއިދުތަކާއި ޕްރޮޓޮކޯލްތައް އެކުލަވާލައިގެންނެވެ .އަވަސް ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް މިވަގުތު އެންމެ މުހިއްމު ވެފައިވާ ކަމަކީ މެޑިކޯ-
ށދީ،
ނތިބޭނެކަން ކަށަވަރުކޮ ް
ދއުލަތުގެ އޮފިޝަލުން ހާޒިރުވެ ު
އރު ބަލިމީހުން ބަލާ ކޮޓަރީގައި ަ
ލީގަލް އެގްޒެމިނޭޝަން ހިނގާ ި
އަދި ބަންދުގައި ހުރި މީހާ އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އެތަނުގައި ހާޒިރުވެ ހުރެވޭނެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭނެ
ޕްރޮޓޮކޯލްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމެވެ.
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ބަސްދީގަތުމާއި ބަލިމީހާ ބެލުން
ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ޞިއްޙީ ރިކޯޑު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހިމެނެނީ:


ރޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ހުއްދަ ހޯދުން .އެ ހުއްދަ ވާންވާނީ އޭނާއަށް
ބަލިމީހާ ބަލައި އެކަމާއި ބެހޭ ި
ފއިވާ ހުއްދައަކަށެވެ.
ބހުރެ ދީ ަ
އެންމެހާ މަޢޫލޫމާތު ލި ި



ނ
ބަލިމީހާގެ ހިސްޓްރީ ނެގު ް



ނ
ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ ތަފްޞީލު އެގްޒެމިނޭޝަންއެއް ހިންގު ް



މާއްދީ ހާނިއްކަތަކެއްވާނަމަ ފޮޓޯ ނެގުން



ގ ކިބައިން އިތުރު
ހން ެ
އ ބަންދުކޮށްފައިވާ އެހެން މީ ު
ނގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި އެކުގަ ި
އެކަށީގެންވާ ޙާލަތެއްގައިނަމަ އޭ ާ
ނ
މަޢުލޫމާތު ހޯދު ް



ހސްޓްރީއާއި އެއްގޮތްވަނީ ކިހާވަރަކަށްކަން
ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ ހޯދުންތަކާއި ބަލިމީހާ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ި
އޔާރުކުރުން.
ކަނޑައަޅައި އެކަން ހިމެނޭގޮތަށް ހޯދުނު ހޯދުންތަކުގެ ރިޕޯޓެއް ތަ ް

ދިވެހިރާއއްޖޭގައި ،ޞިއްޙީދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކުން ހޮސްޕިޓަލެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ކްލިނިކެއްގައި ހިންގާ މިފަދަ
އެގްޒެމިނޭޝަންއެއްގެ ނަތީޖާ އާއްމުގޮތެއްގައި ރިކޯޑުކުރާނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެޑިކޯ-ލީގަލް ފޯމުގައެވެ .ބަލިމީހާގެ
ޢލޫމާތާއި ،ފޮޓޯއާއި ،އަދި
ފޞީލު މަ ު
ހިސްޓްރީގެ ކުރު ޚުލާސާއަކާއި ،މާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ އެގްޒެމިނޭޝަންގެ ނަތީޖާގެ ތަ ް
ވާންއޮތް މިންވަރަކަށް ޞިއްޙީ ހޯދުންތަކާއި ބަލިމީހާގެ ހިސްޓްރީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހާގެ ނަޒަރުގައި
އެއްގޮތްވަނީ ކިހާމިންވަރަކަށްކަން އެފޯމުގައި ހިމަނަން ޖެހެއެވެ.
އވާ ޙާލަތްތަކުގައި ،ފޮރެންޒިކް
އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތުންނަމަ ،ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފަ ި
އޝަންއެއް ހިންގައި
އަދި ސައިކޮލޮޖިކަލް/ސައިކިއޭޓްރިކް ސްޕެޝަލިސްޓުން އެއަށްވުރެ ތަފްޞީލު މެޑިކޯ-ލީގަލް އިވެލު ޭ
އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމޫނާއަށް އެއަށްވުރެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.
ނކަމަކީ:
ބަސްދީގަތުމުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ވިސްނުން ބަހައްޓަންވީ ކަ ް

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


ވ
ކން ބަހައްޓާށެ ެ
ފއިވާގޮތް އަދި ތަރުތީބަށް ސަމާލު ަ
ކށް ަ
ސުވާލުތަކުގެ ޓޯން ،އިބާރާތް ޮ



ނންތަކާއި އެއްގޮތަށް ސުވާލުތައް ފަރުމާކުރާށެވެ:
ކުރެވެން އޮތް ޙާލަތެއްގައިނަމަ ،ޖަވާބުދޭ މީހާގެ ބޭ ު
-

ރވާށެވެ
މެދުކެނޑުންތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުރު ބައިބަޔަށް ބަސްދީގަތުން ާ

-

ވ
އާއްމު ކަންކަމާއި ބެހޭ ސުވާލުތައް ފަދަ އެހާ ސެންސިޓިވް ނޫން ސުވާލުތަކަކުން ފަށާށެ ެ

-

ޞލު
އެއަށްފަހު ސެންސިޓިވް ކަންކަމާއި ފުން މައްސަލަތަކައިގެން ކުރިއަށްދާށެވެ .އަދި ވީހާވެސް ތަފް ީ
މަޢުލޫމާތު ހޯދާށެވެ
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ނ އެކަމާއި ގުޅިގެން ބަލިމީހާގެ ގައިގައި އުފެދުނު އިޙުސާސްތައް ހަމަޖެހުމަކަށް
ބަސްދީގަތުން ނިންމާލުމުގެ ކުރި ް
އައިސްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރާށެވެ



ވ
ބހައްޓާށެ ެ
ނ ަ
މުޢާމަލާތު ކުރަން ފަށާގޮތް ،ސްޓައިލް އަދި އުޅުން ޓޯޗަރގެ ޙާލާތު ހަދާންވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ު



ހއަށް
ތތަކުގައި ބަސްދީގަތުން މެދުކަނޑާލައި ހުސް ވަގުތުކޮޅެއް ނެގިދާނެކަން ޖަވާބުދޭ މީ ާ
ބޭނުންވާ ވަގު ު
ވ
އަންގައިދޭށެ ެ



ތނެއްގައ އެކަންކުރާށެވެ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ވަގުތެއް ބަސްދީގަތުމަށް ކަނޑައޅައި ،އުނދަގޫނުވާނެފަދަ ަ



ކށް ވަގުތާއި ޖާގަ ދޭށެވެ
ނންތަކަށް ބިނާ ޮ
ސުވާލުކުރުމުގައި ބަލިމީހާގެ ބޭ ު



ނށެވެ
ބަލިމީހާގެ ޙާލަތު ދަސްކޮށް އެޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ތައްޔާރުވެ ހުން ާ



ވ
ޢަމަލީ ގޮތުން އަޑުއެހުމުގެ އުސޫލު ބޭނުންކުރާށެ ެ



ކން އަދި އޯގާތެރިކަމުގެ މާޙައުލެއް އުފައްދާށެވެ.
އިތުބާރު ،އިޙުތިރާމު ،ތެދުވެރި ަ

ސަމާލުވާންވީ ކަންކަން:


ޓްރޯމާގެ އަސަރު އަލުން އޭނާއަށް ކުރިމަތިވުމުގެ ނުރައްކަލަށް



ރގަދަ
އށް ބާ ު
އިވެލުއޭޓް ކުރެވެނީ ވަރަށް ބޮޑު މިންވަރެއްގެ ޓްރޯމާއެއްނަމަ ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަލިމީހާ ަ
އިޙްސާސްތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެކަން

ޒކަށް ވެދާނެފަދަ ޑޮކްޓަރުގެ
އތައް ސިފަކުރެވޭ ގޮތާއި ނިންމުންތައް ނިންމޭގޮތުގެ މައްޗަށް ނުފޫ ަ
ނތަ ް
ބަލިމީހާ ބަލާ ޑޮކްޓަރަށް ކަ ް
އަމިއްލަ އިޙްސާސްތައް.

ގ ރަސްމީ ބަސްދީގަތުން
ކގެ މެޑިކޯ-ލީގަލް އިވެލުއޭޝަން ެ
އެނެކްސް ތިނެއްގައި ،ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަ ު
ހިންގާއިރު ވިސްނަންޖެހޭ ވަކި ކަންތައްތަކެއްގެ އިތުރު ތަފްޞީލު ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި
އޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެންވެސް މިކަންކަމަށް
މށް ބުނާ މީހުން ބެލުމުގައި ޞި ް
ޢަމަލުތަކުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަ ަ
ނއެވެ.
ވިސްނައި އެޙާލަތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އެކަންކަން ބަދަލު ކުރަންވާ ެ

ބަސްދީގަތުމާއި ބެލުން :ފްލޯޗާޓެއް
ލމީހާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ބެލުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު މި ފްލޯޗާޓް
މެޑިކޯ-ލީގަލް ބަސްދީގަތުމާއި ބަ ި

ކތި ނަގައިފައިވަނީ 'މެޑިކަލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް
ތަކުން ދައްކުވައިދޭނެއެވެ .މިތަ ެ
ފއިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް އިލް ޓްރީޓްމަންޓް' ،އިސްލާޙު ކޮށް ަ
ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް :އައި.އާރް.ސީ.ޓީ ( )5113އިންނެވެ.
ފްލޯޗާޓްތަކުގައި ދައްކުވައިދީފައިވާ އުސޫލުތަކަކީ މެޑިކޯ-ލީގަލް ފޯމު ފުރުމާއި ފުރިހަމަ މެޑިކޯ-ލީގަލް އިވެލުއޭޝަންއެއް ހެދުމާއި
ބލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ބާބު ( IVމެޑިކަލް އެވިޑެންސް) އަދި ބާނު VI
ގުޅުންހުރި ކަންކަމެވެ .ފުރިހަމަ ތަފްޞީލަށް އިސްތަމް ު
(ސައިކޮލޮޖިކަލް އެވިޑެންސް) އާއި އެނެކްސް ދެއަކާއި ތިނެއް ބަލާލާށެވެ .ފުރިހަމަ މެޑިކޯ-ލީގަލް އިވެލުއޭޝަން ފޯމުގެ ނަމޫނާ
ބެލުމަށް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ އެނެކްސް  IVބަލާށެވެ.
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ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތްތައް ބަލާތަން
ޕްރީމަމް ނޮން ނޮކޭރޭ -ފުރަތަމަ ގެއްލުމެއް ނުދިނުން
-

އިވެލުއޭޝަން ހިންގަންވާނީ އެކަންކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާތަންކަމަށް ޑޮކްޓަރު ކަނޑައަޅާތަނެއްގައެވެ

-

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
* ޞިއްޙީ އެގްޒެމިނޭޝަން ހެދޭވަރަށް އެތަނުގައި އިކުއިޕްމަންޓް ހުރުން
* އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ އަރާމުކަމާއި ބޭނުންވާނެ ޚިދުމަތްތައް ލިބެންހުރުން
* އެކަށީގެންވާ ވަރެއްގެ ވަގުތު އޮތުން

އާއެކެވެ

ނޫނެކެވެ

އެކަންކަމަށް ލިޔުމަކުން އެދިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ތަނުގައި އެކަށީގެންވާ ޙާލަތު ނެތުން

ބިޑިއަޅުވާފައި ނުވަތަ ކަނުބަނދެފައިވާނަމަ އެތަކެތި ނައްޓާލާށެވެ
ފޯރުކޮށްދީފައިވާނަމަ

ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާނަމަ

އެގްޒެމިނޭޝަން ތަނުގައި އެކަށީގެންވާ ޙާލަތު
ނެތްކަން ނޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ

ޑޮކްޓަރު:
ޕްރޮސެކިޔުޓަރ/ކޯޓު އަދި ޞިއްޙީ
އިދާރާތަކަށް ލިޔުމަކުން އަންގާށެވެ

-

އަމިއްލަމީހާ ތަޢާރަފްވެ ،ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާ ދާއިރާއާއި އަދާކުރާ ދައުރުތަކާއި ޒިންމާތައް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ

-

ބަސްދީގަތުމުގެ ބޭނުން ،ޙާލަތު ،އުސޫލުތައް އަދި އޭގެ މިންވަރު ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ

-

ބަސްދީގަތުމުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރެވޭނެ މިންވަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއްވާނަމަ އެކަން ޖަވާބުދޭ
މީހާއަށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ

-

އެމީހާގެ ކިބައިން ހުއްދަ ހޯދާށެވެ .އެ ހުއްދަ ވާންވާނީ އޭނާއަށް އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ލިބިހުރެ ދީފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ .އަދި އެ
ހުއްދައަކީ:
 އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޞިއްޙީ އިވެލުއޭޝަންއިން ލިބިދާނެ ފައިދާތަކާއިގެއްލުންތައް އެނގިހުރެ
 -އެހެން ބައެއްގެ ނުފޫޒަކާއި ނުލާ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދީފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ހުއްދަ ނުލިބުން

 ބަލިމީހާގެ ފަރާތުން ހާސްކަން ނުވަތަ ޒަޚަމުގެ ހެކިތައް ފެންނަނަމަ އެކަން ނޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ ބަސްދީގަތުމަށް/އެގްޒެމިނޭޝަންއަށް ބަލިމީހާ އިންކާރު ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން ނޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ -އިންކާރުކުރި ސަބަބު ނޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ

ހުއްދަ ލިބުން

ބަސްދީގަތު
ން

 އެމީހަކީ ބަންދުގައި ހުރި މީހެއްނަމަ އެލިޔުމުގައި އޭނާއާއި އޭނާގެ ވިކީލު އަދި އެހެން ޞިއްޙީ މުވައްޒަފެއްގެ ސޮއިހިމަނަންވާނެއެވެ

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


ނ
ކ ް
ކ ަ
ކ ކާ ު
ނއަ ީ
އ ާ
އ ޭ
ނމާ ި
ގ ަ
މހާ ެ
ދ ީ
ބ ޭ
ގއި ޖަވާ ު
ތމު ަ
ބަސްދީގަ ު



ޑގެ ކުލަ).
ތށިގނ ު
ނތައް ،އުމުރު ،އިސް ަ
ނ ލަކު ު
ހން ަ
ނ ު
ނނަ ް
ފ ް
ލގެ ކުލަެ ،
ދން ،ލޮ ު
ފޞީލު (މިސާލަކަށް އިސްކޮޅު ،ބަރު ަ
ގ ތަ ް
ތކު ެ
ނ ސިފަ ަ
ހން ަ
ނ ު
ނނަ ް
ފ ް
އދި ެ
ދ ަ
މާއް ީ



ތއި ތާރީޚް.
ވގު ާ
ގ ަ
ތމު ެ
ބަސްދީގަ ު



ސ
ނގެ އެޑްރެ ް
އތަ ު
ބވަތް ،އަދި ެ
ނގެ ާ
ތ ު
މއި ،އެ ަ
ކކަ ާ
ކންތާ ު
ބަލިމީހާ ބަލަނީ ޮ



އ
އ ސަބަބާ ި
ނ ި
ގ ަ
ށ ެ
ތނަ ް
ކން ،އެ ަ
ށ ަ
ދވެރިކޮ ް
މއް މެ ު
ކޔު ެ
ނ ލިޔެ ި
ކ ް
ކން ކުރީ ޮ
ކން ަ
މ ަ
ކކަންި ،
ށހެޅީ ކާ ު
އދިހު ަ
ށ ެ
ދޔުމަ ް
ށ ި
ތނަ ް
ކން ،އެ ަ
ކކު ަ
ނ ާ
މތު ދި ީ
ކށް މަޢުލޫ ާ
ގ ޙާލަތު (މިސާލަ ަ
ތމު ެ
ބަސްދީގަ ު
ސބަބު)
ދޔަ ަ
ގން ި
ނ ެ
ތނު ް
އެ ަ



އ
ތ ް
އވާ ފަރާތް ަ
ޅފަ ި
އ ގު ި
ނނާ ި
ހ ް
މ ު
އ އެ ީ
ނ ި
ހން ާ
މ ު
ގއި ތިބޭ ީ
ނ ަ
ތ އެތަ ު
ވގު ު
ބަލިމީހާ ބަލާ ަ



ރގޮތް،
ނ ހު ި
ނގެ އުޅު ް
ހ ް
ނ މީ ު
ނ ަ
ގން އަ ް
އ ެ
ގވަ ި
މހާ ޮ
ރ ީ
އ ހު ި
ދގަ ި
ބން ު
އކަންަ ،
ނމަ ެ
ތވި ަ
ރމަ ި
އ ކު ި
ތ ކެ ް
ށ ދަތި ަ
އއުމަ ް
ލކަށް ަ
ޢލޫމާތު (މިސާ ަ
މ ު
އމު ަ
މހި ް
ހ ު
އ ބެ ޭ
ތ ި
އތްގޮ ާ
ތ ޮ
ތ ޙާލަ ު
ވގު ު
ބަލިމީހާ ބަލާ ަ
ތއް).
އވާ ހުރަސް ަ
ފ ި
ތވެ ަ
ގއި ކުރިމަ ި
މހާ ބެލުމު ަ
ގތައް ،ބަލި ީ
އވާ އުނދަ ޫ
ފ ި
ތ ވެ ަ
މ ި
ކން ،ކުރި ަ
ނމަ އެ ަ
އވާ ަ
ފ ި
ބނެ ަ
ޗއް ު
އއް ެ
ވމަށް ެ
އކު ު
ބިރުދެ ް

-

ނއެވެ.
ވ ެ
ދން ާ
ށ ޭ
ކން ފޯރުކޮ ް
އ ސަލާތަމް ަ
ތއް އަޅަ ި
ޔވަޅު ަ
ފ ަ
މގެ ި
ރކަ ު
ރއްކާތެ ި
ޖހޭ ަ
ޅން ެ
ދ އަ ަ
ނއެވެ .އަ ި
ވ ެ
ޓން ާ
އ ަ
ބހަ ް
ނން ަ
ސ ު
ދ ވި ް
ތއިމެ ު
މންދާ ޙާލަ ާ
ގ ހިނގަ ު
ޙޤީ ު
ތކުން ،އެތަ ު
ކރާފަރާތް ަ
ޤގު ު
ތަޙް ީ
ހން
މ ު
ކރާމީހާ ،އެ ީ
ސވާލު ު
އނަމަު ،
އގަ ި
ލތެ ް
ހން ޙާ ަ
އ ެ
ކހަލަ ެ
ދ އެ ަ
ދނެފަ ަ
މތިވެ ާ
ރ ަ
އ ކު ި
ގ ޢަމަލެ ް
ފމު ެ
ތ ބަދަލު ހި ު
ނވަ ަ
އނަމަު ،
ގ ި
ނދު ަ
ބ ބަ ް
ސ ތި ީ
ގއިވެ ް
ތ ަ
ވގު ު
ގ ަ
ތމު ެ
ދގަ ު
ހން ބަސް ީ
މ ު
ރވޭ ީ
ސުވާލުކު ެ
އވެ.
ނ ެ
ނވާ ެ
ޓ ް
ހއް ަ
ކން ބަ ަ
ށ ސަމާލު ަ
އކަލަށް ނުލުމަ ް
ނުރަ ް

-

ގ
ނވަރު ެ
މ ް
ދވޭ ި
ކށް ެ
ރ ޮ
ކށަވަ ު
ނ ަ
ރކަ ް
އކާތެ ި
އ ރަ ް
ޔތާ ި
ރއް ާ
ނ ސިއް ި
ނ ީ
އން ާ
އ ޮ
ފ ި
ނވެ ަ
ކން ބި ާ
އދި އެ ަ
އވެަ .
ނ ެ
ތވާ ެ
ގއި ތަފާ ު
ތކު ަ
އކިޙާލަތް ަ
ތ ެ
ގ ފުރުސަ ު
މ ެ
ކ އެހު ު
އއެ ު
ރކަމާ ި
އކާތެ ި
އ ރަ ް
ލތަ ް
އ ސުވާ ު
ބައެ ް
އޗަށެވެ.
މަ ް

ބަންދު(ތަކާއި) ޓޯޗަރގެ ވާހަކަ
ނުރައްކަލާއި ކުރިމަތިވި ވަގުތުން ފެށިގެން ނުވަތަ ބަސްދީގަތުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ޙާދިސާތައް ފެށުނު ހިސާބުން ފަށައިގެން ބަސްދީގަތުމާއި ހަމައަށް ހިނގާފައިވާ ކަންކަމުގެ މުޅި
ވާހަކަ ރިކޯޑުކޮށް ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.
-

ވާހަކަ ލިޔަންވާނީ އޭނާ ހަމަ ކިޔައިދިން ބަސްތަކުންނެވެ.

-

ސުވާލުތައް ބައްޓަންކުރަންވާނީ ވަކިޖަވާބަކަށް މަގުނުދައްކާގޮތަށް އަދި ހުޅުވިފައިވާ ގޮތަކަށެވެ.

-

ކަންހިނގި ގޮތުގެ ތަފްޞީލެއް ހޯދުމަށްފަހު ،ޓޯޗަރގެ އެހެން ބާވަތްތައް ރިވިއު ކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ގޮތެކެވެ.

-

ގޮތްތައް ލިސްޓު ކުރުމުގެ އުސޫލުން އެހާބޮޑު ފައިދާއެއް ނުކޮށްފާނެއެވެ .ސަބަބަކީ ޓޯޗަރގެ މުޅިޖުމްލަ ކްލިނިކަލް ފޮޓޮއަކީ ލިސްޓެއްގައިވާ ގޮތްތަކަކުން އުފައްދާފައުވާ
ލަކުނުތަކުގެ ޖުމްލައަށްވުރެ މިންވަރުންމާ ބޮޑުކަމަކަށް ވާތީއެވެ.

ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާއި ދީފައިވާ އަނިޔާގެ ޚުލާޞާ :ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ހޯދުމުގެ ކުރިން،ތާރީޚު ތަކާއި ،ތަންތަނާއި ،ބަންދުގެ މުއްދަތު ،އަދި ޓޯޗަރ ސެޝަންތަކުގެ
އާއްމުކަމާއި ދިގުމިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޚުލާސާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާށެވެ.
ޙާލަތާއި ކަންބޮޑުވުންތައް :ކޮން ވަގުތެއްގައި ،ކޮންތާކުން ،ކާކު (ލިބޭނެނަމަ ،ތަފްޞީލާއިއެކު)؛ ވަށައިގެން ތިބި އެހެނިހެން މީހުން ހެކިން/ބަލަންތިބި މީހުން؛ ޢާއިލާގެ
މެމްބަރުންނާއިއެކު ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް؛ ލޭއޮހޮރުވުން/ބިރުގެންނެވުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނުރައްކާތައް؛ ވާޖެހުން ނުވަތަ ކަނުބަނިން.
ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނާއި އެތަނުގެ ޙާލަތު :ފުރަތަމަ ހިނގީ ކޮންކަމެއް ކަމާއި ،ކޮންތާކުކަމާއި ،ކާކުކަން ބެލުމުގެ ޙަރަކާތެއް ހިންގާފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،އެއްތަނުން އަނެއް
ތަނަށް ގެންދިޔުމާއި ،ހަމައެކަމަށް ޚާއްސަ ނިޝާންތަކާއި؛ އެހެނިހެން ކަންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ،ގޮޅި ނުވަތަ ކޮޓަރީގެ ޙާލަތާއި؛ ސައިޒު/މިންތައް ،ވައިދައުރުވުން ،އަލި،
ފިނިހޫނުމިން ،ފާޚާނައިގެ ޚިދުމަތްތައް ،ކާނާ ،ތިންވަނަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބޭއްވުން (ޢާއިލާގެ މެމްބަރުން ،ޤާނޫނީ ވަކީލުން ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން)؛ ބަންދު
ކޮށްފައި ހުންނަތަނުގައި މީހުން ތޮއްޖެހުން ނުވަތަ އެކަހެރިކަމުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރުން އަދި މިނޫންވެސް
ޓާޗަރއާއި ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލުތައް ހިންގާ ގޮތްތައް:
-

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

-

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

-

ޖިންސީ ޙަމަލާ.

-

މަޙުރޫމު ކުރުން (ނިދި ،ކާނާ ،ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތްތައް ،ޙިއްސުތައް ސްޓިމިޔުލޭޓްވުން ،އިންސާނުންނާއި ބައްދަލުވުން ،މޯޓަރ ޙަރަކާތްތައް ،ނުރައްކާތައް ،ލަދުގެންނެވުން،
ޓެބޫތައް ވަޔަލޭޓްކުރުން ،އުޅުން ގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުން އަދި މިނޫންވެސް.

-

(ހުރިނަމަ) ،ކުރީގެ މެޑިކޯ-ލީގަލް ޕްރޮސެސް ހިނގާފައިވާގޮތް.

އލް ޓްރީޓްމަންޓް' ،އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ
ނވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ި
ނޑް އި ް
ކލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެ ް
މޑި ަ
މޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސްެ ' ،
ނަގާފައިވަނީ :ސޮސައިޓީ އޮފް ެ
ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް :އައި.އާރް.ސީ.ޓީ ()5113
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ޝަކުވާތައް
ބަލިމީހާގެ ޝަކުވާތައް ތަފްޞީލުގޮތަކަށް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ:
-

އަނިޔާވެފައިވާ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތައް؛ ކޮންތަނެއްގެ ގުނަވަންތަކެއްކަން ،ކޮންމެ ސިމްޕްޓަމްއެއް ދިމާވަނީ ކިހާ އަވަސްއަވަހަކަށްކަމާއި އެކަން އެހެންވާތާ ކިހާ މުއްދަތެއް
ހިނގައިފައިވާކަން؛ ފުރަތަމަ ކުރިމަތިވި ސިމްޕްޓަމްތަކާއި ފަހުން ކުރިމަތިވި ކަންކަން؛ ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ގޮތް.

-

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

-

ޓޯޗަރއާއި ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިން ހިންގާފައިވާ ޞިއްޙީ އިވެލުއޭޝަންތަކަށް ބަލާލުން

-

މީގެ ކުރިން އެހެން ފަހަރަކު ބަންދުގައި ހުރިނަމަ އެމަޢުލޫމާތާއި ،އެކަމުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނދަގޫތައް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ
ސައިކޯސޯޝަލް ހިސްޓްރީ

-

ބަސްދީގަތުމުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ އެވަގުތުގައިވެސް ހުރީ ބަންދުގައިނަމަ ވަޒީފާއާއި ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރުގޮތަކަށް ސައިކޯސޯޝަލް ހިސްޓްރީ ނެގުމުން
އެކަން ފުދިދާނެއެވެ.

-

އެޙާދިސާ ދިމާވުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަމާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ.

-

ބޭނުން ކުރަމުންދާ ބޭސްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުން (ބަންދުގައި ހުންނައިރު ބޭސް ނުލިބޭނަމަ ،އޭނާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާތަކެއް ކުރިމަތި ވެދާނެއެވެ)

-

ބެކްގްރައުންޑް މަޢުލޫމާތު؛ މި ބައި ފުރިހަމަ ކުރުން ބަސްދީގަތުމުގެ އެންމެ ފަހު ކަމަކަށް ހެދިދާނެއެވެ .ސަބަބަކީ އެމަޢުލޫމާތަށް ބަސްދީގަތުން ފަށަމުން އަހައިފިނަމަ ނޭދެވޭ
އަސަރުތަކެއް އެކަމާއި ގުޅިގެން ބަސްދީގަތުމަށް ކުރިމަތި ވެދާނެތީއެވެ.

-

އެމީހަކު ހުރީ ބަންދުގައިނަމަ ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ވަރަށް ފަހުންނަމަ ،ނުވަތަ ވަގުތުގެ ދަތިކަމެއް ވާނަމަ ،ސުވާލުކުރާމީހާ އެޙާލަތަކާއިމެދު ވިސްނައި ،ބެކްގްރައުންޑް
މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ނޯޓްކުރާނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްކަން ނިންމަންވާނެއެވެ.

ބަލިމީހާ ހުރީ ޓޯޗަރ ކުރެވުނު ވަގުތުގައި އޭނާ ލައިގެންހުރި އަންނައުނުގައިނަމަ ،ތަފްޞީލުގޮތެއްގައި އެއަންނައުނު ތަޙްޤީގު ކުރުމަށް އެތަކެތި އޭނާގެ އަތުން އަތުލައި އަދި
ޕްރޮސެކިޔުޓަރގެ އޮފީހަށް އެތަކެތި ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
އެކަންކުރުމުގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބު ބަލިމީހާއަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އަންގައިދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެކަން ކުރުމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ހުއްދަ ހޯދައި އޭނާއަށް އެތަކެތީގެ ބަދަލުގައި ލާނެ
އެކަށީގެންވާ އަންނައުނު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އލް ޓްރީޓްމަންޓް' ،އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ
ނވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ި
ނޑް އި ް
ކލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެ ް
މޑި ަ
މޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސްެ ' ،
ނަގާފައިވަނީ :ސޮސައިޓީ އޮފް ެ
ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް :އައި.އާރް.ސީ.ޓީ ()5113

22

ބަސްދީގަތުން
ވާހަކައިގައި ދެކޮޅު ދިމާނުވާ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިގެންވާނަމަ

ވާހަކައިގައި ދެކޮޅު ދިމާނުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުގެ މާނައަކީ ޓޯޗަރގެ ތުހުމަތު ދޮގުވުން ނޫންކަން ވިސްނަންވާނެއެވެ.
ޓޯޗަރގެ ތަޖްރިބާއާއި ބެހޭ ބައެއް ތަފްޞީލުތަކާއި އަދި ހިސްޓްރީގެ ބައެއް ބައިތައް ހަދާންކޮށް ކިޔައިދޭން ޓޯޗަރކުރެވިފައިވާ މީހުންނަށް އުނދަގޫވެދާނެއެވެ .އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވާހަކަ ދެކޮޅު ނުޖެހި ،ހިސްޓްރީގައި މަޢުލޫމާތުނެތް ބައިތަކެއް ހުރެދާނެއެވެ.
ޓޯޗަރގެ ވާހަކަ ހަދާންކޮށް ކިޔައިދޭން ދަތިވެދާނެ ސަބަބުތަކަކީ:
-

ޓޯޗަރގެ ތަޖުރިބާ (ކަނުބަނުން ،މަސްތުވާތަކެތި ދިނުން ،ހޭނެތުން ،ޓޯޗަރގެ ވަގުތުގައި ތަނާއި ވަގުތު އޮޅުން)

-

ޓޯޗަރގެ ނަފްސާނީ އަސަރު (ޕީ.ޓީ.އެސް.ޑީ އާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ހަނދާން ނެތުން ،އެއްކަމަކަށް ވިސްނަން އުނދަގޫވުން ،އެކަމަކީ ނުހިނގާ ކަމަކަށް ހެދުން ،އެކަމާއި

-

(ނިޔުރޯ-ސައިކިއޭޓްރިކް) ނާރުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ހަދާންނެތުން (ބޮލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ،ނޭވާ ހާސްވުމުގެ ސަބަބުން ،އަދި

ޝ ް
ސއޭ ަ
ސ ެއ ޯ
ކުރިމަތިލާން ބޭނުން ނުވުން؛ އޮޅުންއެރުންި ،ޑ ް
ނ ،ހަނދާންނެތޭ ބަލިޖެހުން
ސ ި
މިނޫންވެސް)

-

ސަޤާފީ ކަންކަން (އެކަމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމަށް ހީވެފައިއޮތުން ،ލަދުގަތުން ،މީހުން ދެކިފާނެގޮތަކާއިމެދު ކަންބޮޑުވުން)

-

ބަސްދީގަތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޙާލަތު ނުވަތަ މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ހުންނަ ދަތިތައް (އިތުބާރު ނެތުން ،ރައްކާތެރިކަން އިޙްސާސް ނުކުރެވުން ،އެކަހެރިކަން ނެތުން ،އެކަށީގެންވާ
ވަރަށް ވަގުތު ނެތުން ،ތަދުވުން)

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

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

ވާހަކައިގެ ދެކޮޅު ދިމާނުވާން ދިމާވެދާނެފަދަ އެންމެހާ
އިތުރަށް ސާފުކޮށްދޭން އެދޭށެވެ

އެހެން ހެކިތަކެއް ފެނޭތޯ ބަލާށެވެ .ދެކޮޅު ދިމާވާ ،އަދި އެއްކަމަކުން އަނެއްކަމަކަށް

ސަބަބުތައް (މަތީގައިވާ) އިވެލުއޭޓްކުރާށެވެ

އިތުރު އެގްޒެމިނޭޝަންތައް ބާއްވާށެވެ

ބާރު ލިއްބައިދޭ ތަފްޞީލުތަކެއްގެ ވިއުގައަކުން އެމީހާގެ ވާހަކަ ސާފުކޮށް ކަށަވަރު
ކޮށްދީފާނެއެވެ

ބަލިމީހާ އެހެން ޑޮކްޓަރަކަށް ރިފަރ ކުރުމަށްފަހު
އޭނާގެ ޚިޔާލު ހޯދާށެވެ

ރިޕޯޓުގައި ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވާނަމަ ،އެކަންކަން ސާފުކުރުމަށްޓަކައި
އިތުރު ބަސްދީގަތުންތަކެއް ރާވަންވާނެއެވެ .
ޢައިލާއާއި ރައްޓެހިންނަށް ހިސްޓްރީގެ ތަފްޞީލުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ވާހަކަ ކިޔައިދީފައިވަނީ ހަދަހަދައިގެން ކަމަށް ތުހުމަތު
ކުރެވިގެން އެކަން ރިކޯޑުކުރާނަމަ އެރިކޯޑުގައި ދެ
ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިޔާލު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އލް ޓްރީޓްމަންޓް' ،އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ
ނވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ި
ނޑް އި ް
ކލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެ ް
މޑި ަ
މޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސްެ ' ،
ނަގާފައިވަނީ :ސޮސައިޓީ އޮފް ެ
ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް :އައި.އާރް.ސީ.ޓީ ()5113

23

މާއްދީ އެގްޒެމިނޭޝަން
ޑ
ވ ސަބަބުތަކާއިއެކު ރިކޯ ު
ނ ދިމާ ި
ނ ކުރަ ް
ނ އެހެ ް
ކއްކަން ،އެކަ ް
ކން ބައިތަ ެ
ނ ހަށިގަނޑުގެ ޮ
އ ނުބަލަ ީ
އ ކަމާ ި
ނ ކޮން އަންނައުނުތަކެ ް
ނ ބޭލުވުމެވެ .ނުބާލުވަ ީ
ނނައު ު
ގ އަ ް
ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ ބަލިމީހާ ެ
ކުރަންވާނެއެވެ.
ޔއިދީ އޭނާގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
ނ ފަސޭހަވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ބަލިމީހާއަށް ކި ަ
ނކަން ވިސްނައިގަންނަ ް
އމުކަމާއި އެޙަރަކާތުން ހޯދިދާނެ ކަ ް
ގ މުހި ް
މާއްދީ އެގްޒެމިނޭޝަން ެ
ހާނީއްކަވެފައިވާ ތަންތަން:
-

އޒު އަދި ހަށިގަނޑުގެ ކޮންތަނެއްގައިކަން ތަފްޞީލުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
އޭގެ ޒާތާއި ،ސަ ި

-

ވ
ޑަޔަގްރަމްތަކުން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެ ެ

-

ފޮޓޯނަގަންވާނެއެވެ

-

ވ
ސ ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެ ެ
އެގްޒެމިނޭޝަންގެ ތެރޭގައި ލޮލަށް ފެންނަފަދަ ހާނިއްކައެއް ނެތްނަމަ އެކަންވެ ް

އާންމުކަންކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ކޑު ކުރަންވާނެއެވެ:
އެމީހަކާއިބެހޭ ތިރީގައިވާ ކަންކަން ރި ޯ

މަސްކިޔުލޯސްކެލެޓަލް ނިޒާމް

ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުން (މޮބިލައިޒޭޝަން)
އ
ވ އިޙްސާސްތަ ް
މޫނުމަތިން ފާހަގަ ކުރެ ޭ
ނ
އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަ ް
ކެއުންބުއިމުގެ ޙާލަތު

ވ:
ތިރީގައިވާ ސިމްޕްޓަމްތައް ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެ ެ
-

ސމްޕްޓަމްތައް
ގ ި
ވޭނެއް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާކަމު ެ

ހޅު
ޑންު ،
ތަދުވުން؛ ހިނގަން އުނދަގޫވުން؛ ޓެން ަ

އނިޔާ
ނ ހާނިއްކަ ނުވަތަ ަ
ލޮލަށް ފެންނަން ހުން ަ

މސްލް
ނުވަތަ މަސްތަކަށް އަނިޔާވެފައިވުން؛ ަ

ނ
ތ ނޫންކަ ް
ޅން ބާއްވާކަން ނުވަ ަ
މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި ލޮލުގެ ގު ު

އެޓްރޮފީ ،އައިބު އަދި އައިބަކާއި ނުލާވެސް

ބޭނުންކުރާ ބަސްތަކާއި އިބާރާތްތައް

ނ
ރެނދުލުމާއި ޑިސްލޮކޭޝަ ް

ވ ގުޑުންތައް ،ދާހިއްލުން ،ތުރުތުރު އެޅުން
ގަސްތުގައި ނޫންގޮތަށް ހަށިގަނޑަށް ގެނެ ޭ

-

ހުޅުތަކާއި ،މައިބަދަ އަދި ގުނަވަންތަކުގެ މޮބިލިޓީ

ނ
ހޭހުރި މިންވަރު ،އޮރިއެންޓޭޝަން ،ހަދާ ް

-

ކޮންޓްރެކްޗަރތައް ،ސްޓިފްވުން ،ކޮމްޕާޓްމަންޓް

ކމަށް
ނމާވާން ޖެހޭ ަ
ޒ ް
ހސްވުން ،ބިރުގަތުން ،ލަދުގަތުން ،އެކަމަކަށް ި
ސސެއް ނެތުންާ ،
ސ އިޙް ާ
ނ އުޅުން ،އެއްވެ ް
އިޙްސާސްތައް :އެކަމާއި ކުރިމަތިނުލާ ް
ގ ބިރުހީވުން ،އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު ނެތުން
ގސްކޮށް ހިނގައިދާނެ ކަމު ެ
ކމެއް ޯ
ހސްވުންަ ،
އިޙްސާސްކުރެވުން ،ކުއްލިކުއްލިއަށް ބިރުގަނެ ާ

މ
ސިންޑްރޯ ް

މެއާއި

މޫނު/ބޯ

ބަނޑު
ރމަތިވެފައިވާ ވޭންދެނިވި އަދި
ނޒާމަށް ކު ި
ނޭވާލުމުގެ ި

-

އ
ގ ކަށިގަނޑުގަ ި
ދިގުލާފައިވާ މައްސަލަތައް ،މޭ ެ
ސމާ،
ރެނދުލުން ،ސަބްކިޔުޓޭނިއަސް އެމްފި ީ

-

ވަރޓިބްރަލް ޕެޑިކްލްސްގައި ހުރި ރެނދުތައް ،ބަނޑުގައި
ސލަތައް ،އެތެރޭގެ ގުނަވަނެއް
ހުރި ވޭންދެނިވި މައް ަ

-

ފަޅައިގެން ދިޔުން ،ރެޓްރޯޕެރިޓޯނިއަލް އަދި އިންޓްރާ

އެޕޯނިޔުރޯޓިކާ ހަރުވެފައިވުން ،ކްރެޕަޓޭޝަން ،ރެނދު،
ނސް
ހމަރޭޖް ،ލެ ް
ލޮލަށް ލިބިފައިވާ ޒަޚަމުތައް (ކޮންޖަންކްޓިވަލް ެ

އަދި ޑިމާކޭޝަން ހިމަނައިގެންނެވެ.
-

-

ފެނުން ކުޑަވުން).

ގ
ޒަޚަމުތައް ،ފުންކޮށް ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ތަންތަން ،ހަމު ެ

ދަތުގައި ބާގަނޑު އުފެދިފައިވުން އަދި ދަތަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވުން،
ދަތް ހިރުގަނޑުން ނެއްޓިފައިވުން (ދަތުގައި ރެނދު ހުރުން ،ދަތުގެ

ލައްތައް ،ދުޅަވެފައިވާތަންތަން ،ތޫނު ހަތިޔާރެއް ގަޔަށް ހެރުމުން
ޒަޚަމްވެފައިވާ ތަންތަން

ކަންފަތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން (އިއަރ ޑްރަމް ފަޅައިގެން ދިޔުން،

-

ނޭފަތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން (ލޭއައުން ،ސެޕްޓަލް ޑީވިއޭޝަން،

-

ކަރަންޓުގެ ޒަރީޢާއިން ދީފައިވާ ޒަޚަމްތައް

-

ނ
ސިގިރެޓު ނުވަތަ ހޫނުކޮށްފައިވާ އެހެން އެއްޗެއްގެ ސަބަބު ް

ރެނދު)

-

ހަމުގެ ބަލިތައް ،ވައި.ޕީ.އޯ/ހައިޕަރ ޕިގްމެންޓޭޝަން ފެންނަން

ފިހިފައިވުން

ނ ކުޑަވުން)
ލޭއައުން ،އަޑުއިވު ް
-

މަށައިގެން ގޮސްފައިވާތަންތަން ،ނާރުތައް ހަލާކުވާވަރަށް ލިބިފައިވާ
ތެރެއަށް ލޭއައުމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ރަތް ނުވަތަ ދަނބުކުލައިގެ

ފިލިންގްތައް ނެއްޓިފައިހުރުން ،ޕްރޮސްތެސިސް ހަލާކުވެފައިހުރުން.

ގ
ސންޑްރޯމް ެ
ހމަޓޯމާތައް ،ކްރަޝް ި
އެބްޑޮމިނަލް ެ
ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ރީނަލް ފެއިލިއަރ ،ހައިޕަރޓެންޝަން

އ
ނޖެސްޓް ވެފައިވުން ،ގެލި ާ
ތަދުވުން ،ބޮލުގައި ރިއްސުން ،މޫނު ކޮ ް

މޓްރީ،
އަނިޔާތައް ތަފްޞީލު ކޮށްދޭންވާނީ އަނިޔާތައް ހުރިތަންތަން ،ސި ެ
ގއިކަން،
ހމުގެ މަތީ ފަށަލައިން ކިހާ ފުންމިނެއް ަ
ބައްޓަން ،ސައިޒު ،ކުލަަ ،

ގ
ހމޮރޭޖް ،ލޮލު ެ
ނެއްޓުން ،ސަބްހައިލޮއިޑް ހެމަރޭޖް ،ރެޓިނަލް ެ

ނިޔުމޯތޯރެކްސް ،ހިތާއި މެއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން،

ހަން

ދަތްދޮޅިއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް (މެންޑިބިޔުލާ ރެނދުތައް ނުވަތަ

ހުރި ތަންތަން ،އެޓްރޮފީ ،އާއްމުކޮށް ގައިގައި އިސްތަށި

ރމް)،
ނޑިބިޔުލާ ޖޮއިންޓް ސިންޑް ޯ
ޑިސްލޮކޭޝަންތައް ،ޓެމްޕޮރޮމެ ް

ހުންނަތަންތަނުގައި އިސްތަށިނެތުން ،ނިޔަފަތި ނެއްޓިފައިވުން،

ލ ކާޓިލޭޖްގައި
އ ނުވަތަ ލެރިންގިއަ ް
ހައިއޮއިޑް ކަށިގަނޑުގަ ި

ދަތްއަޅާފައިވާކަމުގެ ނިޝާން ހުރުން.

ރެނދުލާފައި ހުރިތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.

އަތުގެ ނުވަތަ ފައިގެ ވަށައިގެން ،ޚާއްސަގޮތެއްގައި އަތުހުޅު
މޖް،
ކޯޓިކަލް އެޓްރޮފީ ،ޑިފިޔުޒް އެކްސޯނަލް ޑެ ޭ

ނ ރޮނގެއް އެޅިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް
ނުވަތަ ކުޑަހުޅު ވަށައިގެ ް

ކޮންޓިޔުޝަން ،ސަބްޑިޔުރަލް ހެމަޓޯމާ،

އ އިސްތަށި
ކމެއް ދޭށެވެ .އެ ރޮނގުގަ ި
ޚާއްސަ ސަމާލު ަ

ސެރެބްރަލް އޮޑެމާ ،އޮރިއެންޓޭޓް ނުވެވުން،

މަދުވެފައި އިސްތަށީގެ ފޮލިކަލްތައް ޒައިޒުން ކުޑަކޮށް

ނަފްސާނީ ޙާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ޚާއްސަ

ހުރެދާނެއެވެ .އެއީ ސިކަޓްރީޝަލް އަލޮޕީޝިއާއަށް ވެދާނެއެވެ.

އ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ސަމާލުކަމެ ް

އލް ޓްރީޓްމަންޓް' ،އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ
ނވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ި
ނޑް އި ް
ކލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެ ް
މޑި ަ
މޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސްެ ' ،
ނަގާފައިވަނީ :ސޮސައިޓީ އޮފް ެ
ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް :އައި.އާރް.ސީ.ޓީ ()5113
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ގ ގުނަވަންތަކާއި ބުރަކަށީގައި ތެޅުން،
ޖިންސީ ޓޯޗަރ ،ކަރަންޓް-ހޫނު ގައިގައި ޖެއްސުން ،ނޭވާހާސް ކުރުވުން ،ބޮލުގައި ތެޅުން ،މެއާއި ބުރަކަށީގައި ތެޅުން ،އެތެރޭ ެ
އެލުވައި/ހަށިގަނޑުވަކިގޮތަކަށް ބަހައްޓައިގެން ކުރާ ޓޯޗަރގެ ސިމްޕްޓަމްތަކުގެ ފްލޯޗާޓްތަކާއި އެކަންކަމަށް ލަފާދޭ ޑަޔަގްނޯސްޓިކް ޓެސްޓްތައް މިގައިޑްގެ އެނެކްސް ހަރަތެއްގައި
ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .އަނިޔާތައް ރިކޯޑު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ނަމޫނާ އެނަޓަމިކަލް ކުރެހުންތައް އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ އެޕެންޑިކްސް IIގައިވާނެއެވެ .އަދި އެވަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެޑިކޯ-ލީގަލް ފޯމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން އުފައްދާފަވެސްމެއެވެ.
ޓކޯލްގެ ޕެރެގްރާފް  302-561ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ނގެ އިތުރު އިރުޝާދުތައް އިސްތަމްބުލް ޕްރޮ ޮ
ރކް އިވެލުއޭޝަ ް
ސައިކޮލޮޖިކަލް/ސައިކިއޭޓް ި

25

ސައިކޮލޮޖިކަލް/ސައިކިއޭޓްރިކް އިވެލުއޭޝަން
ސައިކޮލޮޖިކަލް/ސައިކިއޭޓްރިކް އިވެލުއޭޝަންގައި އާއްމުގޮތެއްގައި ވިސްނުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަންތައްތައ ް
-

އދި ބަސްދީގަތުމާއި އެސެސްމެންޓްގެ
މގައި އަބަދުވެސް ސަޤާފީ ،ސިޔާސީ ،އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތަށާއި ަ
ރ ު
ނ މާނަކު ު
ސައިކޮލޮޖިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމާއި އެ އިވެލުއޭޝަ ް
ޙާލަތަށް ވިސްނަންވާނެއެވެ.

-

މކެވެ .ނަމަވެސް އަނިޔާލިބިފައިވާ
މ ކަ ެ
ނ ދެނެގަތުމަކީ މުހިއް ު
ހން ނޫންކަ ް
ނ ބައްޔެއް ކުރިމަތިވާނެ މީ ު
ނ ފަދަ ނަފްސާ ީ
ޓޯ ޗަރކޮށްފައިވާ އެންމެންނަކީ ޑަޔަގްނޯސް ކުރެވޭ ެ
ޓމްތަކާއި ކުރިމަތިލައެވެ.
ނ ސިމްޕް ަ
ޙސާސްތައް ތަޙައްމަލުކޮށް ނަފްސާ ީ
ގިނަމީހުން ބޮޑެތި އި ް

-

ނ ަކ ް
ސ ާޤ ީފ ަކ ް
ސ ައ ިދ ަ
ސ ާ
ނ.
މޒާ ު
އލައަށްދޭ މާނަި ،
ގ ޙާލަތަކީ :އަމި ް
ޓޯޗަރގެ ނަފްސާނީ އަސަރުތައް އާއްމުކޮށް ހިނ ާ
ޔ ީ
ޖ ތަރައްޤީވުން ،އިޖްތިމާޢީި ،

-

ލކަން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ
މ ދެބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާއްމު ކަންތައްތަކަށް ސަމާ ު
ގތުން" ި
ކުރިންދިޔަ "ޞިއްޙީ އެގްޒެމިނޭ ޝަން ހިނގާތަން" އަދި "ބަސްދީ ަ

-

ކ
ކ އެމީހަ ު
ސގެ ކްރައިޓީރިއާ ހަމަނުވުމަ ީ
ސސްއަކުން ޓޯޗަރގެ ދަޢުވާއަށް ބާރުލިއްބައިދިންނަމަވެސް ،ޑަޔަގްނޯސި ް
ގ ޑަޔަގްނޯ ި
ރ ނަފްސާނީ މައްސަލައެއް ެ
ޓްރޯމާ އާއި ގުޅުންހު ި
ޓޯޗަރ ވެފައި ނުވުމެއް ނޫނެވެ.

ސައިކޮލޮޖިކަލް/ސައިކިއޭޓްރިކް އިވެލުއޭޝަންގެ މައިގަނޑު ބައިތައ ް

-

ނ
ތޖްރިބާތަކުގެ ހިސްޓްރީ ރިކޯޑުކުރަން ކުރެވު ު
ހސްޓްރީ :ޓޯޗަރ ،އަދަބެއް އަދި އެހެނިހެން ޓްރޯމާ ކުރިމަތިކުރުވާ ަ
ނ އިހާނެތި ޢަމަލުތަކުގެ ި
ޓޯޗަރ އަދި ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާ ީ
ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނެއެވެ.

-

ފރަތަމަ ފެނުނީ ކޮންއިރަކުކަމާއި ،އެކަން
ނމެ ސިމްޕްޓަމްއަކަށް؛ ު
ނމެއް ނޫން ،ކޮ ް
އކަނި ސިމްޕްޓަމްތަކުގެ ަ
އެވަގުތެއްގައިހުރި ނަފްސާނީ ޝަކުވާތަކާއި ސިމްޕްޓަމްތައް( :ހަމަ ެ
މށް ދުވަސްތައް ހޭދަވާ ވަރަކުން އަންނަ
ނ ކަމާއި ،އަދި އެކަންކަ ަ
އ ދިމާވެގެންކަމާއި ،ކިހާ ވަގުތަކަށްކަމާއި ،ކިހާމިންވަރަކަށްކަމާއި ،ކިހާ ގިނަގިނައި ް
ކުރިމަތިވަނީ ކޮންކަންކަމެ ް
ބަދަލުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ރިކޯޑުކުރަންވާނީ ތަފްޞީލުތަކާއި މިސާލުތަކާއި އެކުގައެވެ).

-

ޓޯޗަރއަށް ފަހުގެ ހިސްޓްރީ :އެވަގުތުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ހުރި ގޮތާއި ،ކުރިމަތިވާ އިތުރު ޓްރޯމާތަކާއި ،ގެއްލުންތަކާއި ،އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުމާއި؛ ކަންކަން
ގޅޭ އުކުޅުތައް ހޯދަންވާނެއެވެ.
ތަޙައްމަލު ކުރުމުގައި ގެން ު

-

ގ
އ ދިމާވެފައިވާ ޓްރޯމާއެއްވާނަމަ އެކަމު ެ
ވޒީފާއާއި ބެހޭ ހިސްޓްރީ؛ ސަޤާފީ އަދި ދީނީ ބެކްގްރައުންޑް؛ އަދި ކުރީގަ ި
ހސްޓްރީ :ޢާއިލާ ،ތަޢުލީމުަ ،
ޓޯޗަރ ހިނގުމުގެ ކުރީގެ ި
ހިސްޓްރީ.

-

ޞިއްޙީ އަދި ސައިކިއޭޓްރިކް ހިސްޓްރީ؛ ޓްރޯމާގެ ކުރީގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު.

-

ނ
ނަފްސާނީ ޙާލަތު ބެލު ް

-

ނ
ގ ޤާބިލްކަން އެސެސްކުރު ް
މުޖްތަމަޢުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމު ެ

-

ކްލިނިކަލް އިމްޕްރެޝަންތަކެއް ތައްޔާރުކުރުން (އެޕެންޑިކްސް  ،0ދެން އޮތް ޞަފުޙާ)

-

ލ ޓެސްޓުތައް ފަދަ އިތުރު ޓެސްޓްތަކެއް ހެދުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ .ނުވަތަ ޞިއްޙީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ފަރުވާ ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން
ލަފާ ދިނުން :މިއީ ނިޔުރޯ ސްއިކޮލޮޖިކަ ް
ސ ވެދާނެއެވެ.
ނ ކަމަށްވެ ް
ނުވަތަ ޙިމާޔަތް ބޭނުންވާކަމުގެ ލަފާ ދިނު ް

ސައިކޮލޮޖިކަލް/ސައިކިއޭޓްރިކް އިވެލުއޭޝަންގެ މައިގަނޑު ދައުރ ު
އވެ .ސަބަބަކީ:
މނަންވާނެ ެ
ހ ތަޙްޤީގުތަކާއި އިވެލުއޭޝަންތަކުގައި ތަފްޞީލު ސައިކޮލޮޖިކަލް އިވެލުއޭޝަންއެއް ހި ަ
ޓޯޗަރގެ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅޭ އެންމެ ާ
-

ރމުގެ ބާރު އެކުލެވިގެންވާތީއެވެ.
އސަލަތައް ކުރިމަތިކު ު
ޅ ދާއިރާއެއްގެ ނަފްސާނީ މަ ް
ކ އެކަމުގައި ފު ާ
ކމަކަށް ވުމާއިއެ ު
ޓޯޗަރއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ަ

-

ނ އަދި
ގ ނަފްސާ ީ
އ ހިމެނިފައިވެއެވެ .ޓޯޗަރގެ މައި މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީ އަނިޔާލިބޭ މީހާ ެ
ޓޯޗަރގެ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއްގައިވެސް ސައިކޮލޮޖިކަލް ކަންތައްތަކެ ް
ލމެވެ.
އިޖްތިމާޢީ ޙައިބަތާއި އެދާއިރާތަކުގައި ރަނގަޅަށް ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމުގެ ޤާބިލްކަން ހަލާކުކޮށް ު

-

ގނަ ޙާލަތްތަކުގައި ،މާއްދީ އަނިޔާތަކަށްވުރެ ޓޯޗަރގެ
ނތަކެއް ފެންނަން ހުންނާނެ ގޮތަކަށް ނޫނެވެި .
ޓޯޗަރގެ ބާވަތްތައް ގިނައިން ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަނީ މާއްދީ ލަކު ު
ނއެވެ.
ގނަވެފައި ނައްތާލަން އުނދަގޫވެސްވާ ެ
ނަފްސާނީ ސިމްޕްޓަމްތައް ި

އލް ޓްރީޓްމަންޓް' ،އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ
ނވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ި
ނޑް އި ް
ކލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެ ް
މޑި ަ
މޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސްެ ' ،
ނަގާފައިވަނީ :ސޮސައިޓީ އޮފް ެ
ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް :އައި.އާރް.ސީ.ޓީ ()5113
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ސައިކޮލޮޖިކަލް/ސައިކިއޭޓްރިކް އިވެލުއޭޝަން -ފްލޯ/ގައިޑް
ނ ގޮތް ،ހަށިގަނޑުން
ބލިމީހާއާއި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވާ ހިސާބުންނެވެ .ހެދުންއަޅާފައިވާ ގޮތް ،އިށީނދެގެން ނުވަތަ ކޮޅަށް ހުން ަ
ސައިކޮލޮޖިކަލް އިވެލުއޭޝަން ފެށެނީ ބަސްދީގަތުން ފެށޭހިނދުަ ،
ނ ހަނދާންކޮށް ބުނާގޮތް ،އަލުންކިޔައިދޭގޮތް ،އަދި
ސ އޭނާ އެކަންކަ ް
ގ ބަދަލުގައި ނަމަވެ ް
އއްޗެއްސަށް ވިސްނުމު ެ
ނ ބުނާ ެ
ދައްކުވައިދޭ ކަންތައްތައް؛ ހަމައެކަނި ބަލިމީހާ އަނގަބަހު ް
ބަސްތައްބުނާގޮތާއިމެދު ވިސްނަންވާނެއެވެ.

ސމްޕްޓަމްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުން
ި
ސނީ
މ އާއްމު ނަފް ާ
ޓޯޗަރއާއި ގުޅުންހުރި އެއް ެ

ކގެ ހިސްޓްރީ
ނ އިހާނެތި ޢަމަލުތަ ު
ޑ ލާއިންސާ ީ
ޓޯޗަރ އަދި އެހެނިހެން ރަޙުމްކު ަ

(އެޕެންޑިކްސް  ،5ދެން އޮތް ޞަފުޙާ)
ގ ޤާބިލްކަން އިވެލުއޭޓްކުރުން
މުޖްތަމަޢުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމު ެ
އެމީހެއް ޝަކުވާތަކާއި އިޙްސާސްތަކަށާއި ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތަށް އަންނަ ބަދަލުތައް
ކުރިމަތިވެފައިވެދާނެ

ކަމަށް

ބެލެވޭ

އެހެނިހެން

ކލް
ސައިކޮލޮޖި ަ

އ
ސިމްޕްޓަމްތަ ް

ނ
ލ ބަހުރުވައި ް
އެމީހެއްގެ އަމިއް ަ

ތަޙުޤީގުކުރުން

ޓްރޯމާގެ ކުރި ،ޓްރޯމާގެ ތެރޭގެ އަދި ޓްރޯމާގެ ފަހުގެ ވާހަކަ އިތުރަށް ފުންކޮށް ހޯދުން
ނުރައްކަލަކަށް ވެދާނެފަދަ އިތުރުކަންކަން އިވެލުއޭޓްކުރުން
އެޕެންޑިކްސް  .0ހޯދުނުކަންކަން މާނަކުރުމާއި ކްލިނިކަލް އިމްޕްރެޝަން ތައްޔާރުކުރުން
-

ވ
ކމެކެ ެ
އމު ަ
މ މުހި ް
ސ އެއީ އެހާ ެ
އންމެހާ ކަންތައްތައް ދެނެހުރުންވެ ް
ނނެވެ .ނަފްސާނީ ދާއިރާއިން ކުރިމަތިވެދާނެ ެ
ލ ތަޙުޤީގުތަކަށް ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ޑަޔަގްނޯސިސްއެއް ޫ
ޓޯޗަރއާއި ބެހޭ މެޑިކޯ-ލީގަ ް

-

ވސްނަންވާނެއެވެ.
ވކި ބައިތައް އެކަތި އަނެކައްޗާއި ގުޅޭގޮތާއި މެދު ި
ހޯދޭ ހުރިހާ ހޯދުންތަކެއް ބަލަންވާނީ އެކައްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ؛ ވަކި ަ

-

އ
ނސިސް ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ .އެހެން ނޫންނަމަ ،ސައިކޮލޮޖިކަލް ހޯދުންތަކާއި ޓޯޗަރގެ ހިސްޓްރީއާއި ދެމެދުވާ ގުޅުމާ ި
ސމްޕްޓަމްތައް ހުރިނަމަ ،ޑަޔަގް ޯ
ި
ސައިކިއޭޓްރިކް ޑަޔަގްނޯސިސްއެއް ހެދޭނެ މިންވަރަކަށް
ލ ގޮތެއްގައި އިވެލުއޭޓްކޮށް ރިޕޯޓުގައި އެކަން ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ.
އެއްގޮތްކަން މުޅި ޖުމް ަ

-

ނ
ވކިކަމެއް ހޯދިފައިވާނަމަ އެކަމެއްގެ ސިފަތަކާއި އަދި ނަފްސާނީ ކަންކަން ކުރިމަތިވަ ީ
ސނީ ަ
ހމެނިފައިވާ ކަންކަމާއި ،ނަފް ާ
ބައެއް ސިމްޕްޓަމްތައް ފެންނަންފެށީ ކޮންއިރަކުކަމާއި ،ޓްރޯމާއާއި ގުޅުންހުރި ސިމްޕްޓަމްތަކުގައި ި
ކޮން ސިފައެއްގައިކަން ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.

-

ނން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
އވާ ގޮތާއި މެދު ވިސް ު
ނ މައްސަލަތައް ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަދަލު ވަމުން ގޮސްފަ ި
އިވެލުއޭޝަންކުރިއަށް ގެންދާއިރު ،ޓްރޯމާއާއި ގުޅުންހުރި ނަފްސާ ީ

-

އކަން އިވެލުއޭޓްކޮށް މާނަކުރަންވާނީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކުގައެވެ.
ނމަ ެ
ނ ނެތިއްޖެ ަ
ބަސްދީގަތުމުގެ ވަގުތުގައި ސިމްޕްޓަމްއެއް ފެންނަ ް

އެޕެންޑިކްސް  . 5ޓޯޗަރ ތަޖްރިބާ ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ކިބައިން އާއްމުކޮށް ފެންނަ ސިމްޕްޓަމްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ .ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ސިމްޕްޓަމްތަކުގެ އިތުރު ކަންކަންވެސް މިކަމުގައި ހިމެނިފައިވެދާނެއެވެ:
-

ވ
ހސް ެ
ނޒަރު ކުއްލިއަކަށް ފެނުން ،އުނދަގޫވާގޮތަށް ހަނދާންވުން ،އެއް ބިރުވެރި ހުވަފެނެއް ފެންނަމުން ދިޔުން ،ޓްރޯމާ ކުރިމަތިވި ޙާދިސާ ހަދާންވާ ފަދަ ކަންތައްތައް ވުމުން ާ
ޓްރޯމާ އަލުން ތަޖުރިބާ ކުރެވުން (މަ ް
އުނދަގޫވުން)

-

ނ
ޓްރޯމާއާއި ގުޅުންހުރި ސްޓިމިޔުލަސްތަކުން އެއްކިބާވު ް

-

ނ
ސސްވު ް
ށ ސިހުން ،ރުޅިވެރިކަން ކުއްލިކުއްލިއަށް އިޙް ާ
ވޖިލަންސް ،ކޫސަނިކަން ،އަވަހަ ް
ހައިޕަރ އަރައުސަލް ،ހައިޕަރ ި

-

ލޖިކަލް ރިއެކްޝަންތައް
ރމަތިވާ ސައިކޮ ޮ
ޓްރޯމާ ހަދާންވުމުން ކު ި

-

ޓ
ޑ އެންޒަޔަ ީ
ޖެނެރަލައިޒް ް

-

ވިސްނުން އެއްކަމަކަށް ބަހައްޓަން އުނދަގޫވުން

-

ނ
ނވަރު މަދުވު ް
ނ ކަންކަމަށް ދެވޭ މި ް
ހަނދާން ކުރުމަށް އުނދަގޫވުން ،ސަމާލުކަ ް

-

ނިދުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވުން

-

ނ
އިޙްސާސްތައް މޮއްވެފައިވާވު ް

-

އެކަހެރިކަން ،ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އުޅުމަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ގެއްލުން

-

ނ
ކޑަވު ް
ޅމުގެ ޤާބިލްކަން ު
ގޅުން ބާއްވާ އު ު
އހެން މީހުންނާއި ު
ސ ކުރެވުންެ ،
އިޖްތިމާޢީ އެކަހެރިކަން އިޙްސާ ް

-

ނ
މުސްތަޤްބަލު ވަރަށް ކުރުކަމަށް އިޙުސާސްކުރެވު ް

-

ތބާރު ގެއްލިފައިވުން
އ އަމިއްލަ މީހާއަށް ކުރާ އި ު
މހާއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަތުމާ ި
އަމިއްލަ ީ

-

ސ
ކމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން ،ލަދުގެ އިޙުސާ ް
ނމާވާން ޖެހޭ ަ
އެކަމަށް ޒި ް

-

އ
ހޑޮނި ާ
ރން ،އެން ެ
ޑިޕްރެސްޑް މޫޑެއް ހު ު

-

ނ
ސސް ކުރެވު ް
އ ނެތްކަމުގެ އިޙު ާ
އުންމީދުނެތުމާއި ކުރެވޭނެކަމެ ް

-

ނ
ކާހިތްވާ މިންވަރަށް ބުރޫ އަރައި ހިކު ް

-

ނ
ވަރުބަލިވުމާއި ހަކަތަ ގެއްލު ް

-

ނ
ސައިކޯމޯޓަރ އެޖިޓޭޝަން ނުވަތަ ރިޓާޑޭޝަ ް

-

ނ
ނ ކުރަން އުޅެފައިވު ް
މދު ވިސްނުން ނުވަތަ އެކަ ް
އ ެ
އ އަމިއްލައަށް މަރުވުމާ ި
ވސްނުމާ ި
މަރު ނުވަތަ މަރުވުމާއިމެދު ި

-

ސޮމެޓިކް ޝަކުވާތައް

-

ރމަށް ދަތިވުން
އިމްޕަލްސް ކޮންޓްރޯލް ކު ު

-

ނ
ނުރައްކާތެރި ޢަމަލުތައް ހިންގު ް

އލް ޓްރީޓްމަންޓް' ،އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ
ނވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް ި
ނޑް އި ް
ކލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެ ް
މޑި ަ
މޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސްެ ' ،
ނަގާފައިވަނީ :ސޮސައިޓީ އޮފް ެ
ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް :އައި.އާރް.ސީ.ޓީ ()5113
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ފޮޓޯނެގުން
މާއްދީ އަނިޔާތަކުގެ ކުލަ ފޮޓޯ ނެގުން ވާންވާނީ ޞިއްޙީ ކޮންމެ އެގްޒެމިނޭޝަންއެއްގައިވެސް އާދައިގެ މަތިން ކުރާ ކަމަކަށެވެ

އައި.ޕީ
ހޭންޑްބުކް،
ޗެޕްޓަރ 8

ފޮޓޯ:26


ނަގަންވާނީ އެމީހެއްގެ ކިބައިން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ .އަދި އެހުއްދަ ވާންވާނީ ކަމާއިބެހޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު އެނގިހުރެ
އޭނާ ދީފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ



ނަގާފައިވާންވާނީ އާދައިގެ ކެމެރާއަކުން ނަމަވެސް ވީހާވެސް އަވަހަކަށެވެ



ނަގާފައިވާންވާނީ ގިނަ އޭންގަލްތަކަކުންނެވެ



ފޮޓޯއިން ފޫޓު ފީތާއެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިން ދައްކުވައިދޭ އެހެން އެއްޗެއް ދައްކުވައިދޭންވާނެއެވެ



ކުލަތަކުގެ ޙަޤީގަތް އަންގުވައިދިނުމަށްޓަކައި ވާންއޮންނަ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ކަލަރ ބާއެއް ދައްކުވައިދޭންވާނެއެވެ



ނަގާފައިވާންވާނީ ދުވާލުގެ އަލިކަމުގައި ނުވަތަ ނިޔުޓްރަލް ބެކްގްރައުންޑް އެއްގެ ކުރިމަތީގައި ބެކްގްރައުންޑް ލައިޓިންގްއާއި
އެކުގައެވެ



އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއިން ނުވަތަ ނޫސްކަރުދާސްފަދަ ތާރީޚު އަންގައިދޭ އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެދުވަހެއްގެ ޙަޤީގީ
ތާރީޚު ދައްކުވައިދޭންވާނެއެވެ



އަނިޔާތަކެއް ދައްކުވައިދޭނަމަ ،އެއަނިޔާތައް ނިސްބަތްވަނީ ކާކަށްކަން ދައްކުވައިދެވެންވާނެއެވެ .މިސާލަކަށް ފޮޓޯތަކުގެ ތެރޭގައި
އެމީހެއްގެ މޫނު ފެންނާނެގޮތަށް މެދު ރޭންޖްގެ ފޮޓޯއާއި މުޅި ހަށިގަނޑު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ ހިމެނުން

ފޮޓޯ ނެގީ ކާކުކަމާއި ،ކޮން ޙާލަތެއްގައިކަމާއި ،ކޮން ވަގުތެއްގައިކަން ތަފްޞީލު ކޮށްދޭނެ ގޮތަށް ލޮގެއްގައި ރިކޯޑުކޮށް ،ޑޭޓާއާއި
ފިލްމްއާއި ޕްރިންޓްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޗެއިން ރާވާފައިވާ ގޮތް ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ -ޞައްޙަކަން އަންގައިދޭ ހެކިތައް ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި
ފޮޓޯތަކަކީ ވަރަށް ބަލިކަށި ހެކިތަކަކަށް ވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

ވީޑިއޯކުރުންފަދަ އެހެނިހެން ގޮތްތަކުންވެސް ހެކިތައް ރިކޯޑު ކުރެވިދާނެއެވެ .ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނުނެގޭނެ ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރެހުމެއްވެސް
ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ .ފޮޓޯނެގުމާއި ،ވީޑިއޯ ބޭނުންކުރުމާއި ކުރެހުމާއި ބެހޭ ތަފްޞީލު އިރުޝާދު 'އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ދަ
ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ސެކްޝުއަލް ވަޔަލަންސް އިން ކޮންފްލިކްޓް :ބޭސިކް ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮފް ބެސްޓް
ޕްރެކްޓިސް އޮން ދަ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އޮފް ސެކްޝުއަލް ވަޔަލަންސް އޭސް އަ ކްރައިމް އަންޑަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ'
("ޕީ.އެސް.ވީ.އައި ޕްރޮޓޮކޯލް") އެނެކްސް  1އިން އަންގައިދެއެވެ.

ހޯދުންތައް ރިކޯޑުކުރުން

26އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް 016؛ ޔޫ.ކޭ ފޮރިން އޮފިސް' ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ދަ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ސެކްޝުއަލް ވަޔަލަންސް
އިން ކޮންފްލިކްޓް :ބޭސިކް ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮފް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އޮން ދަ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އޮފް ސެކްޝުއަލް ވަޔަލަންސް އޭޒް އަ ކްރައިމް އަންޑަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ'
("ޕީ.އެސް.ވީ.އައި ޕްރޮޓޮކޯލް") ،ޖޫން  ،5104ސެކްޝަން ،5.3
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އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ބުނާގޮތުން ،ޞިއްޙީ/ނަފްސާނީ އިވެލުއޭޝަންއަކަށްފަހު ވަގުތުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ

އައި.ޕީ
ހޭންޑްބުކް،

ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ:

ޗެޕްޓަރ 01

( )iއިންޓަރވިޔުގެ ޙާލަތު :މީހާގެ ނަމާއި އެގްޒެމިނޭޝަންގެ ވަގުތުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި މީހުންގެ ނަމާއި އަދި އެމީހުން ނިސްބަތްވާ
ފަރާތްތައް؛ ޙަޤީގީ ވަގުތާއި ތާރީޚު؛ ތަން ،އެ އިންސްޓިޓިޔުޝަންއެއްގެ ބާވަތާއި އެޑްރެސް (އޭގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ޙާލަތެއްނަމަ
ކޮން ކޮޓަރިއެއްކަން އަންގައިދޭންވާނެއެވެ) ،އެގްޒެމިނޭޝަން ހިންގަނީ ކޮންތާކުކަން (މިސާލަކަށް ބަންދުގެ މަރުކަޒުގައި ،ކްލިނިކް ނުވަތަ
ގޭގައި)؛ އެގްޒެމިނޭޝަން ވަގުތުގައި މީހާގެ ޙާލަތު (މިސާލަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަންއަށް އައިއިރު ނުވަތަ އެގްޒެމިނޭޝަންގެ ތެރޭގައި އޭނާ
ހުރީ ބިޑި އަޅުވާފަނަމަ ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ޙަރަކާތްކުރުމަށް ދަތިކުރުވާފަނަމަ ،ސަލާމަތީ ބާރުތައް އެގްޒެމިނޭޝަންގެ ވަގުތުގައި
އެތަނުގައި ތިބުން ،ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާއާއި އެކު އައިސްތިބި މީހުންގެ އުޅުން ހުރިގޮތް)؛ އަދި މިނޫންވެސް އެހެން ކަމާއިބެހޭ މުހިއްމު
ކަންކަން؛
( )iiހިސްޓްރީ :ޓޯޗަރ ނުވަތަ އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ގޮތްތަކާއި ވަގުތުތައް އަދި މާއްދީ އަދި
ނަފްސާނީ ސިމްޕްޓަމްތަކުގެ ޝަކުވާތައް ހިމަނައިގެން ބަސްދީގަތުމުގައި ޖަވާބުދިން މީހާ ކިޔައިދީފައިވާގޮތަށް ،އެމީހެއްގެ ވާހަކައިގެ
ތަފްޞީލު ރިކޯޑު؛
( )iiiމާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ އެގްޒެމިނޭޝަން :އެކަށީގެންވާ ޑަޔަގްނޯސްޓިކް ޓެސްޓްތަކާއި ،ނެގެން އޮތް ޙާލަތެއްގައިނަމަ ޒަޚަމްތަކުގެ
ކުލަ ފޮޓޯ ހިމެނޭގޮތަށް ކްލިނިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަންއާއި ބެހޭ މާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ ހުރިހާ ހޯދުންތަކުގެ ރިކޯޑު؛
( )ivއޮޕީނިއަން :މާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ ހޯދުންތަކާއި ހިނގާފައިވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ޓޯޗަރ ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކާއި މެދު އޮވެދާނެ
ގުޅުން މާނަ ކުރެވޭގޮތާއި ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ ބަލީގެ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އަދި/ނުވަތަ އިތުރަށް ބެލުމަށް ލަފާދިނުން؛
( )vލިޔެފައިވާފަރާތް :ރިޕޯޓުގައި ،އެގްޒެމިނޭޝަން ހިންގީ ކޮންބައެއްކަން ސާފުކޮށް އަންގައިދީ އެމީހުންގެ ސޮއި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 5103ގެ  51ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން މެޑިކަލް ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު
ހިމަނަންވާނެއެވެ (މާއްދާ :)51
( )0ބަންދުގައި ހުރި މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ޢުމުރު އަދި އެމީހެއްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު.
( ) 5ބަންދުގައި ހުރި މީހާގެ އެންމެ ކައިރި ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިއަކީ ކޮބައިކަން ނުވަތަ އެންމެ ގާތް ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިއަކީ ކޮބައިކަން.
( )3ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި އޭނާ ގެނައި މީހެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް.
( ) 4އޭނާގައި ހުރިނަމަ ހުރި ޒަޚަމެއް ނުވަތަ ތަދެއް ނުވަތަ ވޭނެއް ނުވަތަ ބައްޔެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޙާލަތެއް އެހުރީ ޑޮކްޓަރަށް ފެންނަ
ގޮތުގައި ކޮން ސަބަބުތަކެއް ދިމާވުމުންކަން.
( )2އޭނާގެ ހުރި ޒަޚަމެއް ނުވަތަ ތަދެއް ނުވަތަ ވޭނެއް ނުވަތަ ބައްޔެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޙާލަތެއްގެ ސިފައާއި ބާވަތަކީ ކޮބައިކަން.
( ) 6އޭނާއަށް އެ ޒަޚަމެއް ނުވަތަ ތަދެއް ނުވަތަ ވޭނެއް ނުވަތަ ބައްޔެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޙާލަތެއް ދިމާވިކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތަކީ
ކޮބައިކަން.
( )3އޭނާއަށް އެ ޒަޚަމެއް ނުވަތަ ތަދެއް ނުވަތަ ވޭނެއް ނުވަތަ ބައްޔެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޙާލަތެއް ދިމާވިކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ،ކިހިނެއް،
ކޮން ގޮތަކަށް ،ކޮންކަމެއް ދިމާވެގެންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަން.
( )1އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެވުނު ތާރީޚާއި ވަގުތާއި އެ ދެވުނު ފަރުވާއެއްގެ ބާވަތާއި ވައްތަރު.
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( )8އޭނާގައި ހުރިތޯ ބެލި ކަންކަމާއި ފާހަގަވި ކަންކަމާއި ،އޭނާގައި ހުރިކަމަށް ފާހަގަވި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ޞިއްޙީގޮތުން ކުރިއަށް
އަންދާޒާކުރެވޭގޮތް.
މި މާއްދާގައި ބޭނުންވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ދެމެދު
ތަފާތުތަކެއްވެއެވެ .ނަމަވެސް މިދެ މިންގަނޑު އެކުއެކީގައި ކިޔައި އެކުއެކީގައި ބޭނުންކުރުމުން އެންޓި ޓޯޗަރ އެކްޓްގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ
ރިޕޯޓު އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްހަމައެއްގައި ހުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

ރިޕޯޓު ރައްކާކުރާނެ ފަރާތް
އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި (ޕެރެގްރާފް  056ގައި) ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން:


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



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



ބަންދުގައިހުރި މީހާ ބެލި ޑޮކްޓަރުގެ އަތުގައި ހުރިހާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓުތަކުގެ ކޮޕީ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.



އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި މެޑިކަލް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ޤާނޫނު ދަމަހައްޓާ މުވައްޒަފުންނަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

މިގޮތުން ،އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާގެ އެދުމަށް ތައްޔާރުކުރާ މެޑިކޯ-
ލީގަލް ރިޕޯޓު އެމީހާގެ ބަންދާއި ގުޅޭ ފައިލްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ .މިކަން މާނަކުރަންވާނީ މެޑިކަލް ރިކޯޑުގެ ސިއްރިއްޔާތު ދެމެހެއްޓޭނެފަދަ
ގޮތަކަށެވެ .މިކަމާއި ގުޅިގެން ،ސަބްކޮމިޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ ޓު ދަ މޯލްޑިވްސް އިން "މެޑިކަލް ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރިކޯޑުތައް
ބެހެއްޓުމުގައި ސިއްރިއްޔާތު ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް"
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ދީފައިވާ ލަފަޔަކީ މިކަމުގައި ނުހަނު

އިސްކަންދޭންވީ ކަމެކެވެ .އެފަދަ ރިކޯޑުތަކުގެ ސިއްރިއްޔާތު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމްވެފައިވާކަން ކަށަވަރު
ކުރުމަށްޓަކައި ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ،އެފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގެ އިދާރީކަންކަން ބަލަހައްޓާ
ފަރާތްތަކުގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ.

27އިބިޑް ،ޕެރެގްރާފް .028
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އެނެކްސް އެކެއް :ޓޯޗަރއާއި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ބާވަތްތަކާއި އަދި އެކަންކަމާއި ގުޅުން ހުރެދާނެ ޞިއްޙީ
އަދި މާއްދީ ހެކިތައް
ތިރީގައިވާ ޓޯޗަރއާއި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ލިސްޓު "ދީފައި މިވަނީ ހިނގާފާނެ ގޯނާތަކުގެ ކެޓަގަރީތައް ބަޔާންކުރުމަށް" އަދި އެކަންކަމުން
ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް އަންގައި ދިނުމަށެވެ .ނަމަވެސް މިލިސްޓު ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ ޗެކްލިސްޓެއްހެން ނުވަތަ ރިޕޯޓެއްގައި ޓޯޗަރގެ
ބާވަތްތައް ލިސްޓުކުރުމަށް އޮންނަ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ .ސަބަބކީ ޓޯޗަރއާއި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ އެހެން ބާވަތްތައް އަނިޔާދޭ
ފަރާތްތަކުން އުފައްދާ އެބާވަތްތައް ބޭނުން ކޮށްފާނެތީއެވެ.
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އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މާއްދީ އަދި

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

މާއްދީ އަދި ނަފްސާނީ ހެކިތަކެއް އެކުއެކީގައި ދައްކުވައިދީފާނެ ފަދަ ޓޯޗަރ އާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލު ތަކުގެ ބާވަތްތައް
( )iތޫނު ނޫން އެއްޗެއްގެ ޓްރޯމާ (އިތުރަށް އައި.ޕީ ،ޕެރެގްރާފްތައް )512-513 ،515-510 ،088-081 ،083 ،083-018
މީގައި ބަރު ޗާބޫކު ،ބެޓަން ،ދަނޑިބުރިއެއްފަދަ ތޫނު ނޫން އެއްޗަކުން ޖެހުން ،ކޮޅުފައިން ޖެހުން ،ގޮށް މުއްކަވާފައިޖެހުން ނުވަތަ
މަރުތޭލުން ތަޅާ ގޮތަށް ތެޅުން ،ހެލްމެޓެއް އެޅުވުމަށްފަހު ތަކުރާރުކޮށް ބޮލުގައި ތެޅުން ،ތޫނު ނޫން އެއްޗަކުން ބާރަށް ޖިންސީ
ގުނަވަނެއްގައި ތެޅުން ،ފަލަންގަ (ފައިގެ ދަށްފުށުގައި ތަކުރާރުކޮށް ތެޅުން) ،ޓެލެފޯނޯ (އަތްތިލަ ބޭނުން ކޮށްގެން ތަކުރާރުކޮށް ދެކަންފަތުގައި
އެއްފަހަރާ ތެޅުން).
އިތުރު މާއްދީ ހެކިތަކާއި އަދި ތަޙްޤީގުތައް އެނެކްސް ހަތަރެއްގައިވާ  -ބޮލުގައި ތެޅުން ،މެއާއި ބުރަކަށީގައި ތެޅުން ،އެތެރެ
ހައްޓާއި ފުރަގަހުގައި ތެޅުން  -ފްލޯޗާޓްތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

( )iiޕޮޒިޝަނަލް ޓޯޗަރ (އިތުރު މަޢުލޫމާތު އައި.ޕީ ޕެރެގްރާފް )500-516
މީގައި އެލުވުމާއި އަނިޔާ ލިބޭ މީހާގެ ހަށިގަނޑު އާދަޔާއި ޚިލާފު މިންވަރަކަށް ދެމިފައިވާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އާދަޔާއި ޚިލާފުގޮތަކަށް ލެނބި
ކުރުގެޅިފައިވާ ގޮތަކަށް އައްސައި ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ނަމަވެސް ވަކިގޮތަކަށް ހަށިގަނޑު ހިފަހައްޓައިގެން ކުރާ ޓޯޗަރ ހިމެނެއެވެ.
އިތުރު މާއްދީ ހެކިތަކާއި އަދި ތަޙްޤީގުތައް އެނެކްސް ހަތަރެއްގައިވާ  -ސަސްޕެންޝަން-ޕޮޒިޝަނަލް ޓޯޗަރ  -ފްލޯޗާޓްތަކުގައި
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

( )iiiހޫނުގެ ޒަރީޢާއިން ކުރާ ޓޯޗަރ (އިތުރު މަޢުލޫމާތު އައި.ޕީ ،ޕެރެގްރާފް )082-084

28އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޕެރެގްރާފް .042
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މީގައި ހޫނުކޮށްފައިވާ ތަކެތި ،ސިގިރޭޓު ،ކެކިކެކި ހުންނަ ދިޔާތަކެތި ނުވަތަ އެސިޑު ފަދަ އެއްޗަކުން ހަންގަނޑު އެނދުން ހިމެނެއެވެ.
އިތުރު މާއްދީ ހެކިތަކާއި އަދި ތަޙްޤީގުތައް އެނެކްސް ހަތަރެއްގައިވާ – ކަރަންޓް-ހޫނު ގައިގައި ޖެއްސުން  -ފްލޯޗާޓްތަކުގައި
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

( )ivކަރަންޓް ޝޮކްއިން ކުރާ ޓޯޗަރ (އިތުރު މަޢުލޫމާތު އައި.ޕީ ޕެރެގްރާފް )505
އިތުރު މާއްދީ ހެކިތަކާއި އަދި ތަޙްޤީގުތައް އެނެކްސް ހަތަރެއްގައިވާ – ކަރަންޓް-ހޫނު ގައިގައި ޖެއްސުން  -ފްލޯޗާޓްތަކުގައި
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

( )vދަތުގެ ޓޯޗަރ (އިތުރު މަޢުލޫމާތު އައި.ޕީ ޕެރެގްރާފް )503
މީގައި ހިމެނެނީ ދަތް ބިންދުން ،އުފުރުން ނުވަތަ ދަތުގެ ތެރެއިން ކަރަންޓް ފޮނުވުންފަދަ ކަންކަމެވެ.

( )viއެސްފިކްސިއޭޝަން (އިތުރު މަޢުލޫމާތު އައި.ޕީ ޕެރެގްރާފް )504
މިސާލަކަށް ބޮލުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅެއް އަޅުވައިގެން ،އަނގައާއި ނޭފަތް ބަންދު ކޮށްގެން ،ކަރަށް ބާރުކޮށްގެން ނުވަތަ އެއްޗެއް ކަރުގެ
ވަށައިގެން އޮޅައިގެން ނުވަތަ މޫނުމަތީގައި ފޮތިގަނޑެއް އަޅައި އޭގެ މައްޗަށް ފެންއަޅައިގެން ނޭވާ ހާސްކުރުމެވެ.
އިތުރު މާއްދީ ހެކިތަކާއި އަދި ތަޙްޤީގުތައް އެނެކްސް ހަތަރެއްގައިވާ – އެސްފިކްސިއޭޝަން -ފްލޯޗާޓްތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

( )viiބާރުބާރަށް ތެޅުވުން (އިތުރު މަޢުލޫމާތު އައި.ޕީ ފެރެގްރާފް )511
( )viiiއުނދަގޫވާފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ޓޯޗަރ ހިންގާ އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލު
ގައި ނުވަތަ ލޯ ،ލޮނު ނުވަތަ މިރުސް ފަދަ އުނދަގޫކުރުވާ ފަދަ ތަކެއްޗަށް ހާމަކުރުން އަދި ކަރުނަގޭސް ނުވަތަ ޕެޕަރ ސްޕްރޭފަދަ
ތަކެއްޗަށް ނޭވާލާ ނިޒާމްއާއި ލޯ ހާމަކުރުން.
( )ixކޮށުމާއި ހެރުން (އިތުރު މަޢުލޫމާތު އައި.ޕީ ޕެރެގްރާފް )086
ވަޅި ،ބެޔޮނެޓް ނުވަތަ ބިއްލޫރިފަދަ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަންގަނޑު ކެނޑުން.
( )xޗިސްކުރުމުގެ އަނިޔާ
( )xiލޯ ،އުރަމަތި ،ޖިންސީގުނަވަންތަކަށް ބާރުލާ އޮއްބުން/އެނބުރުން/ފިއްތުން
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( )xiiޖިންސީ ޓޯޗަރ (އިތުރު މަޢުލޫމާތު އައި.ޕީ ޕެރެގްރާފް )535-502
މީގައި އޮރިޔާން ވުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުން ،ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އަނގަބަހުން ބިރު ދެއްކުން ،ޖިންސީ ގޮތުން ލަދުގެންނެވުމާއި
މަލާމާތް ކުރުން ،ޖިންސީ ގުނަވަންތަކުގައި ހިފުން އަދި ރޭޕްކުރުން.
އިތުރު މާއްދީ ހެކިތަކާއި އަދި ތަޙްޤީގުތައް އެނެކްސް ހަތަރެއްގައިވާ – ޖިންސީ ޓޯޗަރ-އަންހެނުން އަދި ޖިންސީ ޓޯޗަރ
ފިރިހެނުން -ފްލޯޗާޓްތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
( )xiiiދިގުމުއްދަތަށް އެކަހެރި ކަމުގައި ބެހެއްޓުމާއި ޙިއްސުތަކަށް އިޙްސާސްކުރެވުނަ ނުދިނުން
( )xivއާދަޔާއި ޚިލާފު މިންވަރެއްގެ ހޫނު މިނަކަށް ނުވަތަ ފިނިމިނެއްގައި ބެހެއްޓުން
( )xvނިދިޔަ ނުދިނުން
( )xviބޭސް ބޭނުން ކޮށްގެން ކުރާ ޓޯޗަރ
ސެޑަޓިވް ،ނިޔުރޯލެޕްޓިކްސް ،ޕެރަލަޓިކްސް ފަދަ ތަކެތި ވިހަވާނެ މިންވަރަކަށް ދިނުން
( )xviiޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދިޔަ ނުދިނުން
( )xviiiލާއިންސާނީ ޙާލަތެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން

މާއްދީ ހެކިތަކެއް ދައްކުވައިނުދީފާނެފަދަ ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ބާވަތްތައް
( )iލަދުގެންނެވުން ،މިސާލަކަށް ބަހުގެ ޙަމަލާދިނުން ،ލަދުގަންނަ ފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރަން ޖެއްސުން
( )iiމަރާލާނެ ކަމަށް ،ޢާއިލާއަށް ގެއްލުން ދޭނެކަމަށް ،އިތުރަށް ޓޯޗަރ ކުރާނެކަމަށް ،ނުވަތ ބަންދުކުރާނެކަމަށް ބުނެ ބިރުގެންނެވުން
ނުވަތަ މަރުގެ އަދަބު ނުވަތަ އެހެންވެސް އަދަބެއް އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެހެންމީހަކަށް ލިބެމުންދާކަމަށް އޭނާއަށް ހީވާނެގޮތަކަށް ގަސްތުގައި
ޢަމަލުކުރުން (މޮކް އެކްސެކިޔުޝަން).
( )iiiޖަނަވާރެއްގެ ޙަމަލާއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން
( )ivއެމީހެއްގެ ރޫޙު ގެއްލުވާލުމަށްޓަކައި ނަފްސާނީ އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރުން .އޭގައި އެހެން މީހަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާން މަޖުބޫރުކުރުން،
ކުރެވޭނެކަމެއް ނެތްކަމުގެ އިޙު ސާސްތަކަށް އިތުރަށް ބާރުދިނުން ،އޮޅުން އަރާ ފަދާ ޙާލަތްތަކަށް އެމީހަކު ލުން ނުވަތަ އޮޅުން އަރާފަދަ
މަޢުލޫމާތު އޭނާއަށް ދިނުން.
( )vޢިޖްތިމާޢީގޮތުން ގޯސް ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެއް ކުރަން ޖެއްސުން
( )viޢަމަލެއް ކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވުން ،މިސާލަކަށް އޭނާގެ ދިނާއި ޚިލާފުކަންތައްތައް (މިސާލަކަށް މުސްލިމަކަށް އޫރު މަސްކާން
މަޖުބޫރުކުރުން) ،ޓޯޗަރ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލަކުން އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވުން،
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އިމާރާތެއްފަދަ ތަނެއް ހަލާކު ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުވުން ،އެހެން މީހަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ އެމީހަކު ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަކަށް ލުމަށް މަޖުބޫރު
ކުރުވުން.
( )viiއަނިޔާ ލިބެމުންދާ މީހާއަށް ޓޯޗަރ ނުވަތަ އެހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކެއް އެހެން މީހުންނަށް ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ތަން ބަލަން
ޖެއްސުން
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ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އާއްމުކޮށް ތަޖްރިބާކުރެވޭ ނަފްސާނީ އަސަރުތައް


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



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



ހައިޕަރ އަރައުސަލް -މީގައި ނިދަން އުނދަގޫވުން ،ކުދިކަންތައްތަކާއި ހެދި އުނދަގޫވުން ނުވަތަ ރުޅިއައުން ،އެއްކަމަކާއި މެދު

ނަ ،އ ަ
ދ ިހ ްއ ުލ ް
ގިނަވަގުތު ވިސްނަން އުނދަގޫވުން ،ހައިޕަރ ވިޖިލަންސް ،ޖެނެރަލައިޒްޑް އެންޒަޔަޓީ އަދި ނޭވާ ކުރުވުންާ ،
ނގ

ނ ިހ ެމ ެ
ރ ަމ ިތ ެވ ަފ ިއ ުވ ް
ނދ ޫ
ށ ުއ ަ
ނ ާޒ ަމ ް
ޖ ުމ ުކ ު
ބ ަތ ެކ ިތ ަހ ަ
ނ ައ ިދ ާކ ޯ
ރ ް
ނބ ު
ބ ެއ ު
ނ ަވ ަތ ޯ
ނ ު
ިހ ުކ ް
ނ ެއ ެވ.
ގ ަތ ްއ ުކ ި
ރ ުމ ެގ ި


ޑިޕްރެޝަންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަކީ ޑިޕްރެސްވެފައިވާ މޫޑު ،އެންހެޑޮނިއާ (ފާހަގަ ކުރެވޭ މިންވަރަކަށް ކަންކަމާއިމެދު ޝަޢުޤު
ވެރިކަން ނެތުމާއި އެކަންކަމުން އުފާ ނުލިބުން) ،ކާހިތްވާ މިންވަރަށް ބުރޫއެރުން ނުވަތަ ހިކުން ،ނުނިދުން ނުވަތަ
ހައިޕަރސޮމްނިއާ ،ސައިކޯމޯޓަރ އެޖިޓޭޝަން ނުވަތަ ރިޓާޑޭޝަން ،ވަރުބަލިވުން އަދި ހަކަތަ ގެއްލުން ،އަގެއް ނެތް މީހެއްގެ
ގޮތުގައި އިޙްސާސްކުރެވުން އަދި ޓޯޗަރވުމަކީ އަމިއްލަ މީހާ ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން ،ކަމަކަށް ސަމާލުކަން
ދިނުމަށް ،ވިސްނުމަށް ނުވަތަ ހަދާން ކުރުމަށް އުނދަގޫވުން ،މަރު އަދި މަރުވުމާއި ބެހޭގޮތުން ،އަމިއްލައަށް މަރުވުމާއި ބެހޭ
ގޮތުން ވިސްނުން ނުވަތަ އަމިއްލައަށް މަރުވާން މަސައްކަތްކުރުން



އަމިއްލަމީހާއަކީ ކޮންކަހަލަ މީހެއްކަން ނޭގުމާއި މުސްތަޤްބަލަކީ ކުރު އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިފައި އޮތުން



ޑިސޯސިއޭޝަން ،ޑީޕަރސަނަލައިޒޭޝަބް އަދި އޭޓިޕިކަލް އަޚްލާޤު



ސޮމެޓިކް ޝަކުވާތައް މިސާލަކަށް ރިއްސުން ،ބޮލުގައި ރިއްސުން ނުވަތަ އެހެނިހެން މާއްދީ ޝަކުވާތައް



ޖިންސީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް ނުކުޅެދުން



ސައިކޯސިސް



ރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުން



ނިޔުރޯ ސައިކޮލޮޖިކަލް އިމްޕެއާމަންޓް -މިސާލަކަށް ބޮލުގައި ތެޅުމުން ،ނޭވާ ހާސްކުރުމުން އަދި ގިނަ މުއްދަތަކަށް ހަށިގަނޑަށް
ބޭނުންވާ ކާނާ ނުދިނުމުން.

ޓްރޯމާ އަދި ޓޯޗަރ ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންގެ ކިބައިން އާއްމު ގޮތެއްގައި ޑަޔަގްނޯސް ކުރެވޭ މައްސަލަތައް
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ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައް ކުރިމަތި ވެފައިވާ މީހުންގެ ފަރާތުން ހޯދޭ ކަންކަން އެހާމެ ގިނަވެފައި "އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ތަޖްރިބާތަކާއި
އޭނާހުރި ޘަޤާފީ ،އިޖްތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ ޙާލަތަކާއި"

30

އެކަންކަމާއި ވާނީ ގުޅިފައެވެ .ނަމަވެސް ޓްރޯމާ އަދި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައް

ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންގެ ކިބައިން އާއްމުކޮށް ޑަޔަގްނޯސްކުރެވޭ މައްސަލަތަކެއް ހުރެއެވެ .ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި
އަދި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައް ދިމާވެފައިވާ މީހުންނާއިއެކު މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް އެކަންކަން އެނގިފައިއޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
މީގައި ހިމެނެނީ:


ޑިޕްރެސިވް މައްސަލަތައް



ޕޯސްޓް-ޓްރޯމަޓިކް ސްޓްރެސް ޑިސްއޯޑަރ



މިޒާޖު ބަދަލުވުން



މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުން

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


ޖެނެރަލައިޒްޑް އެންޒަޔަޓީ ޑިސްއޯޑަރ .މިކަމުގައި ހިމެނެނީ ތަފާތު ގިނަ ޙާލަތްތަކަކާއި ޙަރަކާތްތަކަކާއި މެދު އާދަޔާއި
ޚިލާފުމިންވަރަކަށް ހާސްވުން ،މޯޓަރ ޓެންޝަން އަދި އޮޓޮނޮމިކް ޙަރަކާތްތައް އިތުރުވުމެވެ.



ޕެނިކް ޑިސްއޯޑަރ ފާޅުވަނީ ކުއްލި ކުއްލިއަށް އާދަޔާއި ޚިލާފު މިންވަރަކަށް ބިރުގަނެ ނުވަތަ އުނދަގޫވުމުންނެވެ .މީގައި
ދާހިއްލުން ،ނޭވާހާސްވުން ،ތުރުތުރުއެޅުން ،ހިތްއަވަސްވުން ،ބޯއެނބުރުން ،ހޮޑުލެވުން ،ހީކެރުވުން ނުވަތަ ހޫނުވުން ފަދަ
ކަންކަން ހިމެނިގެންވެއެވެ.



އެކިޔުޓް ސްޓްރެސް ޑިސްއޯޑަރގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަކީ އެކަންކަމުގެ އަސާސްގައި ޕީ.ޓީ.އެސް.ޑީއިން ދައްކުވައިދޭ ކަންކަމާއި
ހަމައެއް ކަންތައްތަކެކެވެ .ނަމަވެސް މިކަމުގައި ޑަޔަގްނޯސް ކުރަނީ ޓްރޯމާ މެދުވެރިކުރި ކަން ހިނގިތާ އެއްމަސް ފަހުންނެވެ.



ސޮމަޓޮފޯމް ޑިސްއޯޑަރތައް .މީގައި ދައްކުވައިދޭނީ ޞިއްޙީ ޙާލަތަކުން ބަޔާން ނުކޮށްދެވޭ ފަދަ މާއްދީ ކަންތައްތަކެކެވެ.



ބައިޕޯލާ ޑިސްއޯޑަރ .މީގައި ހިމެނެނީ އާދަޔާއި ޚިލާފަށް މޫޑު ރަނގަޅުވެ ނުވަތަ ފުޅާވެ ނުވަތަ ފަސޭހައިން ރުޅިއަންނަ ،އަމިއްލަ
މީހާއަކީ މާމަތީ ފެންވަރުގެ މީހެއްކަމަށްފެނި ،ނިދަން ބޭނުންވާ މިންވަރު މަދުވެ ،ފިލުމުގެ ޚިޔާލުތައް އައިސް އަދި ހާސްވެ
ހިތްނުތަނަވަސް ވުމާއި ގުޅިގެން ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތައް ގަސްތަކާއި ނުލާ ގުޑުވި ،މޭނިކް ނުވަތަ ހައިޕޯމޭނިކް އެޕިސޯޑްތަކާއި
އަދި މިކަމާއި ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން ނަފްސާނީ ޢަލާމާތްތަކެވެ.



ހޭވެރިކަން ،އަމިއްލަ ނަފްސު ހުރިތަން އެނގުން ،ސަމާލުކަން ،އެއްކަމަކަށް ވިސްނުމުގެ ހުނަރު ،ހަދާން އަދި ކަންކަންކުރުމުގެ
ޤާބިލްކަމަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބަދަލުއައިސް ނުވަތަ އެކަންކަމުގެ ފެންވަރު ދަށްވުން ނަތިޖާއަކަށް ވާފަދަ ސިކުނޑީގެ ބައްލިތަކުގެ
ސިފައިގައި ހުންނަ ޞިއްޙީ ޙާލަތްތަކާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ މައްސަލަތައް



ސޯޝަލް ފޯބިއާ ނުވަތަ އެގޮރަފޯބިއާފަދަ ފޯބިއާތައް

ވަރަށް ގިނަ ޙާލަތްތަކުގައި އަޅާ ނުލެވި ދޫކޮށްލެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:


ކޮމްޕްލެކްސް ޕީ.ޓީ.އެސް.ޑީ ގެ ސިމްޕްޓަމްތައް



އެއްފަހަރާ ދެބައްޔެއް ހުރުން



އުޅުން ބަހައްޓާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ކަންތައްތައް
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ފަންކްޝަނަލް ޖިންސީ މައްސަލަތައް



ޘަޤާފަތާއި ހުރެ ދިމާވާ ޚާއްސަ ކަންތައްތައް



މައިލްޑް ޓްރޯމަޓިކް ސިކުނޑީގެ އަނިޔާ

އެނެކްސް ތިނެއް :މެޑިކޯ-ލީގަލް އިވެލުއޭޝަންގެ ބަސްދީގަތުމުގައި ވިސްނަންވީކަންކަން
ނށް ފަރުވާދޭ
ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ބަލިމީހުން ަ
ނގުމާއި ހަވާލުވެފައިވާ ޞިއްޙީ
ޑޮކްޓަރުންގެ ބަދަލުގައި ރަސްމީ މެޑިކޯ-ލީގަލް އިވެލުއޭޝަން ހި ް
ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ގތް އަންގައިދޭ މި މިންގަނޑުތަކާއި އެއްހަމައެއްގައި ފަރުވާދޭ
ކަންއޮތުން އެންމެ އެދެވެގެންވާ ޮ
އިމަރޖަންސީ ޑޮކްޓަރުން ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މި މިންގަނޑުތައް
އަބަދުމެހެން ސިކުނޑީގައި ބަހައްޓާ ،ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ވާން އޮތް މިންވަރަކުން އަދި
ގން މި މިންގަނޑުތަކުގެ ބޭނުން ހިފަން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތައް ގެނެސް ެ
ބަސްދީގަތުން ބާއްވާތަން
ވނީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއްގައެވެ:
ބަސްދީގަތުން ބާއްވަން ާ


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



ވ
ސިއްރިއްޔާތު ދެމެހެއްޓުމާއި އެކަހެރިކަން ލިއްބައިދޭންވާނެއެ ެ



ވ
ސުވާލުކުރާ މީހާއާއި ޖަވާބުދޭ މީހާއަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދޭންވާނެއެ ެ



ވ
ގން ނުވާނެއެ ެ
ތބެ ެ
ހއްޓާ ފަރާތްތައް އެތަނުގައި ި
ސަލާމަތީ ބާރުތައް/ޤާނޫނު ދަމަ ަ



ފާޚާނާ ކުރެވޭނެ ގޮތަކާއި ލުއިކާނާ އާއި ބުއިން އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ފަދަ ޚިދުމަތްތައް
ވ
ފުދޭމިންވަރަށް ޖަވާބުދޭ މީހާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެ ެ
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ސުވާލުކުރާ މީހާ
އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތުންނަމަ ،ސުވާލުކުރާނީ ކޮން ޖިންސެއްގެ މީހެއްކަން ޖަވާބު ދޭމީހާއަށް ޚިޔާރު ކުރެވެންވާނެއެވެ (އަދި
ޖމާކޮށް މާނަކޮށްދޭ މީހާގެވެސްމެއެވެ) .32މިއީ ޖިންސީ އަނިޔާއާއި ގުޅުން ހުރި ކޭސްތަކުގައި އަދި
ބޭނުން ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ތަރު ަ
ވަކިން މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ .ސަބަބަކީ "ޓޯޗަރ ކުރި މީހުންނާ އެއް ސިފައެއްގައި
ގތް ކިޔައިދޭން ޖެހުމުން (ޖަވާބުދޭމީހާ) އަލުން ޓްރޯމަޓައިޒްވާ މިންވަރު ގިނަފަހަރަށް މައްޗަށް
ހުންނަ މީހަކަށް ކަންދިމާވި ޮ
ގޮސްދާނެތީއެވެ".

33

31ސޮސައިޓީ އޮފް ފޮރެންޒިކް މެޑިސީން ސްޕެޝަލިސްޓްސްއިން ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް :އައި.އާރް.ސީ.ޓީ ( )5113އިން ރިވައިސްކޮށްފައިވާ
އައި.އާރް.ސީ.ޓީ' ،މެޑީކަލް ޗެކްލިސްޓް/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް އިލް ޓްރީޓްމަންޓް ،ޞަފުޙާ .3
32އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .024
33އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .024
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ބަސްދީގަތުން
ތށެވެ .މިސާލަކަށް ތަފްޞީލު
މންވަރެއްގެ ވަގުތު އޮންނާނެ ގޮ ަ
ސުވާލުކުރާ މީހާ ބަސްދީގަތުން ރާވަންވާނީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ި
ހރުތަކުގައި ފުރަތަމަ
އންމެ މަދުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުވެސް ނަގާފާނެއެވެ .ވަރަށް ގިނަފަ ަ
މެޑިކޯ-ލީގަލް ބަސްދީގަތުމަކަށް ެ
ބވެސް ހިނގައިދާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ސުވާލުކުރާ މީހާ
ތތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ނުލި ި
ބަސްދީގަތުމުން މަޢުލޫމާ ު
މށްވެސް ތައްޔާރަށެވެ.
ޙލަތެއްގައި އެމީހަކާއިއެކު އިތުރު ބަސްދީގަތުންތަކެއް ބޭއްވު ަ
ހުންނަންވާނީ ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ާ
ރތްތަކަކަށް ވީނަމަވެސް-
ވކީލުން ،ނުވަތަ ތަޙުޤީގުކުރާ ފަ ާ
ބަސްދީގަތުމުގައި ސުވާލުކުރާ މީހުން -އެއީ ޑޮކްޓަރުން ،ޤާނޫނީ ަ
ވފައިވާ މީހާއާއި މުޚާތަބްކޮށް ގުޅުން ބާއްވާއިރު "ވަރަށް ފަރުވާތެރިވާންވާނެ" އެވެ .ސަބަބަކީ
އަނިޔާލިބިފައިވާކަމަށް ބެލެ ި
ސދީގަތުމުގައި ބައިވެރިވާން
ތން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާ ބަ ް
ބސްތަކާއި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާގޮ ު
"މުޚާތަބްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ަ
އެއްބަސްވާވުމަށާއި އެކަމުގައި އޭނާއަށް ބައިވެރިވެވުމުގެ ޤާބިލްކަ ަ
މށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރާނެތީއެވެ" .34ސުވާލުކުރާ މީހާ:


ނގެންވާނަމަ) އާއްމު ކުރާނީ ބަސްދީގަތުމުގެ ކޮން
މ ި
ނން(ތައް)( ،ހި ެ
ނ ހިފާފާނެ ބޭ ު
ބަސްދީގަތުމުގެ މަޤްޞަދު ،އެއި ް
ބައިތަކެއްކަން ޖަވާބުދޭ މީހާއަށް ކިޔައިދީ ބަސްދީގަތުމާއިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ހުއްދަ
ތ އެނގިހުރެ ދީފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ.
ވނީ އޭނާއަށް ކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާ ު
ހޯދަންވާނެއެވެ .އެ ހުއްދަ ވާން ާ



ބަސްދީގަތުމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތްތަކުގައި ސުވާލުތައް މެދުކަނޑާލައި އަރާމުކޮށްލުމަށް ހުސް
ވަގުތުކޮޅުތަކެއް ނެގިދާނެކަމާއި ،ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެބައޮތްކަން ޖަވާބުދޭ މީހާއަށް
ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ
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ވ މީހާގެ ވާހަކައަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޓްރޯމާ ކުރިމަތި ކުރުވާ ފަދައެއްޗަކަށް ވުމާއި
"އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބެލެ ޭ
ރވާތެރިކަން
އޓާ ގޮތާއިމެދު ފަ ު
ބރާތްކުރާގޮތް އަދި ސުވާލުތަކުގެ ތަރުތީބު ބަހަ ް
ގުޅިގެން އަޑު ބަހައްޓާގޮތް ،އި ާ
ވނެއެވެ"
ބަހައްޓަން ާ
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ބނުން ކުރާށެވެ (މިސާލަކަށް "ޖަލުގައި ޓޯޗަރ ކުރިހޭ؟" މިހެން
ވަކި ޖަވާބަކަށް މަގު ނުދައްކާ ގޮތަށް ހުންނަ ސުވާލު ޭ
އެހުމުގެ ބަދަލުގައި "ކޮންކަމެއް ކޮންތާކުހޭވީ؟")



"އެމީހަކަށް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު ދޭށެވެ .ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތުތައް ކަށަވަރުކޮށް
ސާފުކޮށްދޭނެ ފަދަ ސުވާލުތައް އަހައި އޭނާއަށް އެކަން ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭށެވެ"
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ކަން ހިނގިގޮތް ކިޔައިދިނުމުގައި ހުރިހާ ޙިއްސުތަކަކުން ތަޖްރިބާ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ކިޔައިދިނުމަށް ހިތްވަރުދޭށެވެ-
އވުނު އަދި އިޙްސާސްކުރެވުނު"
"އޭނާއަށް ފެނުނު ،ވަސްދުވިި ،
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އެއްޗެހި -މިއީ އަނދިރީގައި ނުވަތަ ކަނުބަނދެފައިވާ

ޙާލަތްތަކުގައި އަދި ވަކިން މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

34އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .83
35އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް ( 83ތަޙްޤީގުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބެހޭ) .މިއީ ބަސްދީގަތުން ހިންގާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއިވެސް ގުޅުންހުރި ކަމެކެވެ.
36އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .83
37އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .83
38އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .83
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މާނަކޮށްދޭ ނުވަތަ ތަރުޖަމާކޮށްދޭ މީހުން ބޭނުން ކުރުން
މތު ލިބިފައިވާ
އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތުންނަމަ ،މާނަ ނުވަތަ ތަރުޖަމާކޮށްދޭ މީހާ ވާންވާނީ ޓޯޗަރއާއި ބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ޕްރޮފެޝަނަލް ގޮތެއްގައި މާނަކުރުމާއި ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށެވެ.
ތ އިޖްތިމާޢީ ގްރޫޕުގެ
ބދޭ މީހާގެ އަމިއްލަ ޢާއިލާ ނުވަ ަ
ނކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް ،ޖަވާ ު
ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި މިހެން ކަ ް
ބޔަކު މެދުވެރިކޮށް
މީހަކު މާނަކޮށް ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ .ސަބަބަކީ ދަންނަ ަ
ނތީއެވެ.
އަމިއްލަ ތަޖްރިބާތައް ކިޔައިދޭން ޖަވާބުދޭ މީހާއަށް ދަތިވެދާ ެ
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އަދި އެއިރުން ޖަވާބުދޭ މީހާ ބިރުގަތުމުގެ ފުރުސަތު

ފރުސަތުވެސް ބޮޑުވެގެން ހިނގައިދާނެތީއެވެ.
ފުޅާވެ މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންނުވާ ގޮތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވުމުގެ ު
ތކަށް" ،ބަސްދީގަތުމުގެ ތެރޭގައި އިވޭ އެއްޗެއްސާއި މާނަކުރާ އެއްޗެއްސަކީ
"މާނަކޮށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭ ފަރާތް ަ
ސިއްރުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައްކަން"

40

ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ .މާނަކޮށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭ މީހާވެސް ބަސްދީގަތުން ފަށާވަގުތު

އޭނާއަކީ ކާކުކަމާއި އޭނާ ބަސްދީގަތުމުގައި އަދާކުރާ ދައުރަކީ ކޮބައިކަން ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަށް ކިޔައިދީ އޭނާގެ ފަރާތުން
ރނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން
ނން ނުކު ާ
ވސް އަދި މާނަކޮށްދޭ މީހާވެސް ނުއެދެވޭ ގޮތްތަކަށް ބޭ ު
ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ސުވާލުކުރާ މީހާ ެ
ޖަވާބުދޭ މީހާއަށް ދޭންވާނެއެވެ.
މާނަކޮށް ތަރުޖަމާ ކުރާ މީހަކު ބޭނުން ކުރާއިރު "ޖަވާބުދޭ މީހާ އަށް ބޭއިޚުތިޔާރުގައި މާނަ ކުރާ މީހާއާއި މުޚާތަބު ކުރެވުނު
ކަމުގައިވިޔަސް ،ޖަވާބުދޭ މީހާއާއި ލޮލުން ގުޅުން ބާއްވައި އޭނާއާއި މުޚާތަބްކޮށް ވާހަކަދެއްކުމަށް" ސުވާލުކުރާ މީހާ
ތބޭ ގޮނޑިތައް ސުވާލު ކުރާ މީހާއާއި
ށވަރު ކުރުމަށް ބަސްދީގަތުމުގައި އިށީނދެގެން ި
ހަދާންކުރަންވާނެއެވެ .މިކަން ކަ ަ
ނކުރާ މީހާ ސުވާލު
ގ ބައްޓަމަށް އެތުރިދާނެއެވެ .މާ ަ
ތށް ޓްރޭންގަލްއެއް ެ
ޖަވާބުދޭ މީހާ ސީދާ ކުރިމަތިލައިގެން ތިބެވޭގޮ ަ
ގން ނުވާނެއެވެ .ސަބަބަކީ
ބނުންކޮށް ެ
ކިޔައިދޭ ވަގުތާއި ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ ޖަވާބުދޭ ވަގުތު ސުވާލުކުރާ މީހާ ނޯޓު ނެގުމަށް ޭ
އެހެން ހެދުމުން ސުވާލުކުރާ މީހާ އަޑުނުއަހާކަމަށް ޖަވާބުދޭ މީހާއަށް ހީވެދާނެތީއެވެ.
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39އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .81
40އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .021
41އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .025

39

އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި ރެފެރަލް
އޔާރުކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު
ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން "ޓޯޗަރ ގެ ރިކޯޑެއް މެޑިކޯ-ލީގަލް ބޭނުމަށް ތަ ް
ބލީގެ
ނތައް ވެސް ބަލަންވާނެއެވެ .މިއީ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުން ،ނަފްސާނީ ަ
ބަލާނަމަ އެކަމާއި އެކުއެކީގައި އެމީހާގެ އެހެން ބޭނު ް
ޑޮކްޓަރުން ،ފިޒިއޯތެރަޕިސްޓުން ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިކަމާއި ލަފާ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް ި
ރފަރ ކޮށްގެންނެވެ".42
މއްގެ ގޮތުގައި ފެނިއްޖެ ޙާލަތްތަކުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން
ނން ޖެހިފައިވާ ކަ ެ
ކޮންމެހެން ބޭ ު
"ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ނުވަތަ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ބާރުއަޅަން" ފަސްޖެހިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އިތުރު ޞިއްޙީ ނުވަތަ
ށ ބެލެވޭ މީހުން އެކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތަކަށް ރިފަރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ނަފްސާނީ ފަރުވާ ބޭނުންވާ ކަމަ ް
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ޞިއްޙީ

ބހޭ އުސޫލުތައް
ގ ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާއި ެ
ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިހެން ޢަމަލުކުރުމުގެ މަ ު
ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ހުންނަންވާނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ.

ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ ފަރާތުން ބަސްދީގަތުން ހޯދުމުގައި ވިސްނަންވީ ކަންކަން
ބަންދުގައި ހުރި މީހެއްގެ މެޑިކޯ-ލީގަލް އެގްޒެމިނޭޝަން ހެދުމާއި ބެހޭ ޚާއްސަ މިންގަނޑުތަކެއް ވެއެވެ ( 05ވަނަ ޞަފުޙާގައިވާ
ރައްކާތެރިކަމުގެ އުސޫލުތައް).
މވަނީއެވެ:
ހއްޓަންވީ ކަންތައްތައް ތިރީގައި ި
އޭގެ އިތުރުން ފަރުވާތެރިކަން ބަ ަ


ހަމައެކަނި އެންމެ ފަހަރަކު ކުރާ ޒިޔާރަތްތަކަށް ސަމާލުކަން ބަހައްޓާށެވެ -ޓޯޗަރއާއި އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި
ނނަށް އެކަންކަން ކުރިމަތި ކުރުވުމުގައި ޒިންމާ އުފުލާ
ނށް ،އެމީހު ް
ށ ބުނާ މީހުން ަ
ޢަމަލުތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަ ް
މ ފަހަރަކު ޒިޔާރަތްކޮށް ،ކަންހިނގަމުން ދާގޮތް
ފަރާތްކުން އިތުރު އަދަބު ތަކެއް ދީފާނެއެވެ .އެހެން ކަމުން އެން ެ
ބަލައި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް އޭގެ ފަހުން ޒިޔާރަތް ނުކުރާނެނަމަ އެކަން ކުރުމަކީ
ނުރައްކާތެރިކަމަކަށްވެ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޒިޔާރަތް ނުކުރުމަށްވުރެ ގެއްލުން ދެނިވި ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ
އހާ ފުރިހަމަ ނުވުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ.
ޒިޔާރަތްތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ެ
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ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް "އެންމެ ރަނގަޅީ ،ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭ ވަރުގަދަ އުސޫލުތަކެއް މަސައްކަތުގައި
ށ ތަޙްޤީގު
ގެންގުޅޭ އަދި ޒިޔާރަތްކުރުމާއި އެޒިޔާރަތަށްފަހު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޕްރޮފެޝަނަލް ގޮތެއްގައި ކޮ ް
ލމެވެ".
ކުރެވޭނެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށް ު
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"ބަންދުގައި ހުރި މީހުންނަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތި ނުވާނެކަން ކަށަވަރު ކުރަން ކުރެވޭނެ ހުރިހާ ކަމެއް
ތ ބޭނުން
މ ު
ކުރަންވާނެއެވެ .ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޓޯޗަރ ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ގާތުން ،މަޢުލޫ ާ
ބދާނެ ކަމުގެ
ވނެއެވެ .މިސާލަކަށް އަދަބެއް ލި ި
ކން ގޮތަކަށްކަން އޮޅުން ފިލުވަން ާ
ކުރެވޭނެތޯއާއި ބޭނުންކުރެވޭނީ ޮ

42އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .026
43އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .026
44އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .053
45އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .051

40

ނ ބިރުގަނެފާނެއެވެ .ތަޙްޤީގުކުރާ ފަރާތްތަކާއި
ދ ް
އމިއްލަ ނަން ބޭނުން ކުރަން ޭ
ބިރަށް ،ފަހަރެއްގައި އެމީހުން ަ
ނކަމަށް
މ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ،ބަންދުގައި ހުރި މީހާއަށް ވަޢުދުވެފައިވާ ކަ ް
ޑޮކްޓަރުންނާއި މާނަކޮށް ތަރުޖަ ާ
އިޙުތިރާމް ކުރަންވާނެއެވެ".

46

މއްލަ ނަފްސު
ދގައި ތިބި މީހުން އެމީހުންގެ އަ ި
ގތެއްގައި ،ބަން ު
އަދި ބޭނުން ނެތް ޮ

ކށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ .ޚާއްސަކޮށް އަލުން ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން
ނުރައްކަލަކަށް ނުލާނެކަންވެސް ަ
ނެތްނަމައެވެ.
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އވާކަން
ބންދުގައި ތިބި ގިނަ ބިޔަކު ޓޯޗަރ ކޮށްފަ ި
ފންނަން ހުންނަ އަނިޔާތަކުން ަ
ބައެއްފަހަރު ،ލޮލަށް ެ
ބނުންކުރުމުގެ
ރށް ،އެމީހުން އެމީހުންގެ ވާހަކަތައް ޭ
ފާހަގަކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އަދަބެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ ބި ަ
ގ "ޞިއްޙީ ތަޙްޤީގެއް" ބަންދުގެ މަރުކަޒުގެ
މން ެ
ނއެވެ .ބަންދުގައި ތިބި އެން ެ
ހުއްދަ ދިނުމަށް އިންކާރު ކޮށްފާ ެ
އާއްމު ސަރަޙައްދެއްގައި ހިންގުމަކީ މިފަދަ ޙާލަތްތަކަށް އޮތް ޙައްލެއްކަމަށް ވެދާނެއެވެ .އެއިރުން ޓޯޗަރގެ ތުހުމަތު
މތައް ސީދާ
އުފުލިކަން އެއްވެސް އެކަކުގެ ބޮލުގައި އެޅުވުމަކާއި ނުލާ ޓޯޗަރގެ ލޮލަށް ފެންނަ ފަދަ ސިމްޕްޓަ ް
ބަލާލެވޭނެއެވެ.



ކމާނުބެހޭ
ތތައް ވާންވާނީ މިނިވަން އަދި " ަ
ނމަ ،މާނަކޮށް ތަރުޖަމާކުރާ ފަރާ ް
އެންމެ އެދެވިގެންވާ ޙާލަތުގައި ަ
މީހެއް"
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ނމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ދަތިތަކެއް ހުރެދާނެއެވެ.
ހެން ހީވާ ބަޔަކަށެވެަ -

ވސް ދެންހުރި މީހާއަށް ދިން ސަމާލުކަމާއި އެއްވަރުގެ ސަމާލުކަމެއް ޙައްޤުވެއެވެ؛
ބަންދުގައިހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް ެ
ދވިގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.
އެހެން ކަމުން ވަގުތު ކަނޑައަޅައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ އެންމެ އެ ެ

50

46އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .058
47އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .035
48އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .031
49އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .033
50އިސްތަމްބުލް ޕްރޮޓޮކޯލް ،ޕެރެގްރާފް .034

41

އެނެކްސް ހަތަރެއް :ޓްރޯމާގެ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ މާއްދީ ސިމްޕްޓަމްތަކާއި އިތުރު ތަޙުޤީގުތައް
ފަހުގެ މުއްދަތު
 6ހަފްތާގެ ފަހުން

ހަން -އިސްތަށިހުންނަހަން

ބޮލުގައި ތެޅުން

އެގްޒެމިނޭޝަން

ކުރީ މުއްދަތު
ފުރަތަމަ  6ހަފްތާ

ހަން -އިސްތަށިހުންނަހަން ،ސޮފްޓް ޓިޝޫ

ސްކާ ޓިޝޫ

ބޮލުގައި ރިއްސުން ،ހައިޕަރ ސެންސިޓިވިޓީ،

ގަލެއާ ހަރުވުން

ދުޅަވުން ،ހައިޕަރަމިއާ ،އެބްރޭޝަން ،ކޮންޓިޔުޝަން،

ތކެތޯގެ ސަބަބުން އެޕޯނިޔުރޮޓިކާ
ކށްފައިވާ ަ
ތަތް ޮ
އިސްތަށިފޭބުން ،ތުނބުޅި ،މަތިމަސް

ރ
އެކްސް ޭ
ސީޓީ
އެމް.އާރް.އައި

ލެސަރޭޝަން،
އިސްތަށިފޭބުން ،ތުނބުޅި ،މަތިމަސް

ސިންޓިގްރަފީ
ކަށިގަނޑު

ކަށިގަނޑު

ކޗަރ
ފިޝަރ-ފްރެ ް

ކެލަސް އުފެދުން

އ
ކޮންޓިޔުޝަންތަ ް

އައިބުވުން

ލޭއައުން
ލޮލުގެ ކޮންސަލްޓޭޝަން

ލޯ
ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލުން

ލޯ

ވިޝުއަލް ފީލްޑް

ކޮންޖަންކްޓިވް ހެމަރޭޖް

އެގްޒެމިނޭޝަން

ލެންސް ޑިސްލޮކޭޝަން

ޔޫ.އެސް.ޖީ
އެމް.އާރް.އައި

ރެޓިނަލް ހެމޮރޭޖް
ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލުން

ކަންފަތް-ނޭފަތް-ކަރު
އޯޑިޓަރީ ފްންކްޝަންތައް ގެއްލުން
ދަތުގައި ރެނދުއެޅުން ނުވަތަ ދަތްނެތުން

އީ.އެން.ޓީ ކޮންސަލްޓޭޝަން
ޑެންޓިސްޓް
ކޮންސަލްޓޭޝަން

ބޮލުގެ އެތެރެ
ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބޮލުގައި ރިއްސުން
އޮރިއެންޓޭޝަން ޑިސްއޯޑަރ

އޯޑިއޯމެޓްރިކް ޓެސްޓްތައް
އެކްސްރޭ ،ސީޓީ،
އެމް.އާރް.އައި

މެންޓަލް ބަދަލުތައް

އިއަރ ޑްރަމް ފަޅައިގެންދިޔުން
އޮޓޮރެއާ
އަޑުއިވުން ގެއްލުން
ނޭފަތުން ލޭއައުން
ނޭސަލް ސެޕްޓަމް ދުރުވުން
ނޭފަތުގައި ރެނދުއެޅުން
ދަތުގައި ރެނދުއެޅުން/އުފުރުން

ޑިފިޔުސް އެކޯނަލް ޑެމޭޖް
ފ
ކޯޓިކަލް އޭޓްރޮ ީ

ކަންފަތް-ނޭފަތް-ކަރު

މެންޑިބިޔުލާ ރެނދު
ނިޔުރޮލޮޖިކަލް
ކޮންސަލްޓޭޝަން
ސައިކިއޭޓްރިކް

ޓެމްޕޮރޮމެންޑިބިޔުލާ ޖޮއިންޓް ސިންޑްރޯމް
ހައިއޮއިޑް ކަށިގަނޑު ނުވަތަ ލެރިންގިއަލް ކާޓިލޭޖްގައި
ރެނދުއެޅުން

ކޮންސަލްޓޭޝަން
އޯޑިއޯމެޓްރިކް ޓެސްޓްތައް
އެކްސްރޭ ،ސީޓީ،
އެމް.އާރް.އައި
ނަގާފައިވަނީ :ސޮސައިޓީ އޮފް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް' ،މެޑިކަލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް
އިލް ޓްރީޓްމަންޓް' ،އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް :އައި.އާރް.ސީ.ޓީ ()5113
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މެއާއި ބުރަކަށީގައި ތެޅުން

 6ހަފްތާގެ ފަހުން

ކުރީ މުއްދަތު
ފުރަތަމަ  6ހަފްތާ

އެގްޒެމިނޭޝަން
ހަން ،ސޮފްޓް ޓިޝޫ

ހަން ،ސޮފްޓް ޓިޝޫ

އޭސިމެޓްރިކްކޮށް ހުންނަ ބައިވެރު ލަކުނު

ރިއްސުން ،ހައިޕަރ ސެންސިޓިވިޓީ ،ދުޅަވުން،

ހައިޕޯ ނުވަތަ ހައިޕަރ ޕިގްމެންޓޭޝަން ހުރި

ހައިޕަރަމިއާ ،އެބްރޭޝަން ،ކޮންޓިޔުޝަން،

އ
ސަރަޙައްދުތަ ް

ލެސަރޭޝަން،

ރ
އެކްސް ޭ

ކަށި
ކެލަސް އުފެދުން

ސީޓީ

އައިބު އުފެދުން

އެމް.އާރް.އައި
ސިންޓިގްރަފީ

ކަށި
ފރެކްޗަރ
ފިޝަރ ް
ކޮންޓިޔުޝަން
ލޭއައުން

އޯތޮޕީޑިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން

މެއާއި މޭގެ ސަރޖަރީއާއި ބެހޭ
އ
ކޮންސަލްޓޭޝަންތަ ް
އެކްސްރޭ ،ސީ.ޓީ ،އެމް.އާރް.އައި

މޭގެ ސްޓްރަކްޗަރ
ހިތް ،މެއަށް ލިބިފައިވާ އިންޖަރީތައް
ސަބްކިޔުޓޭނިއަސް އެމްފެޒީމާ
ސ
ނިޔުމޯތޮރެކް ް
ސ
ހީމޯތޮރެކް ް
ލަންގް އޮޑެމާ
އޭ.އާރް.ޑީ.އެސް

ނަގާފައިވަނީ :ސޮސައިޓީ އޮފް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް' ،މެޑިކަލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް
އިލް ޓްރީޓްމަންޓް' ،އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް :އައި.އާރް.ސީ.ޓީ ()5113
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ފަހުގެ މުއްދަތު
 6ހަފްތާގެ ފަހުން

އެތެރެހައްޓާއި ފުރަގަހުގައި
ތެޅުން

ކުރީ މުއްދަތު
ފުރަތަމަ  6ހަފްތާ

އެގްޒެމިނޭޝަން
ހަން ،ސޮފްޓް ޓިޝޫ

ހަން ،ސޮފްޓް ޓިޝޫ

އޭސިމެޓްރިކްކޮށް ހުންނަ ބައިވެރު ލަކުނު

ރިއްސުން ،ހައިޕަރ ސެންސިޓިވިޓީ ،ދުޅަވުން،

ހައިޕޯ ނުވަތަ ހައިޕަރ ޕިގްމެންޓޭޝަން ހުރި

ހައިޕަރަމިއާ ،އެބްރޭޝަން ،ކޮންޓިޔުޝަން،

އ
ސަރަޙައްދުތަ ް

ލެސަރޭޝަން،

ރ
އެކްސް ޭ
ސީޓީ
އެމް.އާރް.އައި
ކަށި

ސިންޓިގްރަފީ

ކަށި

ކެލަސް އުފެދުން

ފރެކްޗަރ
ފިޝަރ ް

އައިބު އުފެދުން

ކޮންޓިޔުޝަން
ލޭއައުން

އޯތޮޕީޑިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން

އެބްޑޮމިނަލް ،ރެޓްރޯޕެރިޓޯނިއަލް ،ސްކްރޯޓަލް
ޖެނެރަލް ސަރޖަރީ ކޮންސަލްޓޭޝަން
އެކްސްރޭ ،ޔޫ.އެސް.ޖީ ،ސީ.ޓީ ،އެމް.އާރް.އައި،
ބްލަޑް ،ޔޫރީން ،އާދައިގެ ބައޯކެމިކަލް

ނ ައ ްލ ަލވ ޭ ް
ރ ޯ
ޖ
ޓ ި
އެނަލަސިސްެ ،ޕ ި

ސަރަޙައްދު
ޕެރެންކިމަލް ގުނަވަންތަކުގެ އިންޖަރީތައް
އެބްޑޮމިނަލް ހެމޮރޭޖް
ހެމަޓިޔުރިއާ
ރެކްޓަލް ނުވަތަ ވެޖައިނަލް ބްލީޑިންގް

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

 6ހަފްތާގެ ފަހުން

ކުރީ މުއްދަތު
ފުރަތަމަ  6ހަފްތާ

ކްރޮސް ސަސްޕެންޝަން ،ބުޗަރީ ސަސްޕެންޝަން ،ރިވަރސް ބުޗަރީ ސަސްޕެންޝަން ،ޕެލަސްޓީނިއަން
ސަސްޕެންޝަން" ،ޕެރަޓް ޕަރޗް" ސަސްޕެންޝަން ،ބަނާނާ ސްޓޭންޑް ،ކޮޅަށް ހުންނަން މަޖުބޫރު
ރވޭނެ ގޮތްހެދުން
ކތް ނުކު ެ
ވން ،ކުޑަ ކޮށްޓަކަށްލައިގެން ޙަރަ ާ
ކުރުވުން ،ސްކުއޮޓް ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރު ު

އެގްޒެމިނޭޝަން

ހަން ،ސޮފްޓް ޓިޝޫ

ހަން ،ސޮފްޓް ޓިޝޫ

ބުރަކަށި ،އަތްތިލަ ،ކަރުގައި ރިއްސުން.

ކތްކުރެވޭ މިންވަރު މަދުވުން،
ތަދު ،ޙަރަ ާ

ތކުރަން ދަތިވުން ،މަސްތަކުގެ ބާރު
ޙަރަކާ ް

ދުޅަވުން ،ހައިޕަރަމިއާ ،އެބްރޭޝަން،

ދަށްވުން ،ސެންސިޓިވިޓީ ކުޑަވުން ،މަސްތަކުގެ

ކޮންޓިޔުޝަން ،ލަސެރޭޝަން (އަތުހުޅު،

އލް ޕްލެކްސޯޕަތީ (އެއްފަޅި
އެޓްރޮފީ ،ބްރޭކި ަ

އަޕަރއާމް ،ކިހިލިފަތް) ،އިންސެންސިޓިވިޓީ،

ނުވަތަ ދެފަޅީގެ)

ބަރނިންގް ސެންސޭޝަން ،މަސްތަކުގެ ބާރު
ސތައް
ގެއްލުން ،މަސްތައް ހަލާކުވުން ،ރިފްލެކް ް
ބަލިކަށިވުން ،ކޮނޑުހުޅު ކައިރީ ސަރަޙައްދު
ޓެންޑަރވުން ނުވަތަ ވީދިފައިހުރުން ،ބްރޭކިއަލް
ލގެ
ޕްލެކްސިސްއަށް އިންޖަރީ ވެފައިވުން ،ކަކު ު
ކްރޫޝިއޭޓް ލިގަމެންޓް ވީދިފައިވުން

ކަށި

ނ
ނިޔުރޮލޮޖިކަލް ކޮންސަލްޓޭޝަ ް

ކެލަސް އުފެދުން

އޯތޮޕީޑިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން

ހުޅު ،ކަށި

އައިބު އުފެދުން

އެކްސްރޭ ،ޔޫ.އެސް.ޖީ ،ސީ.ޓީ،

އޮޑެމާ ،ކޮނޑު ހުޅުގެ ކްޕްސޫލް ވީދުން

އެމް.އާރް.އައި،

ސްކެޕިޔުލާ ނެއްޓުން

ފ
ސްކިންޓިގްރަ ީ

(ވިންގްޑް ސްކެޕިޔުލާ)
ނ
ބެންކަރޓް ލީޝަ ް
ޔޝަން ،ލޭއައުން
ކޗަރ ،ކޮންޓި ު
ފރެ ް
ފިޝަރް ،

ނަގާފައިވަނީ :ސޮސައިޓީ އޮފް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓްސް' ،މެޑިކަލް ޗެކްލިސްޓ/ގައިޑް ފޯ އިފެކްޓިވް ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ފޯމްސް އޮފް
އިލް ޓްރީޓްމަންޓް' ،އިސްލާޙު ކޮށްފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަން ތްރޫ ޑޮކިޔުމެންޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް :އައި.އާރް.ސީ.ޓީ ()5113
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ކަރަންޓް-ހޫނު ގައިގައި ޖެއްސުން
ފރުވާދޭންވާނީ މިކަންކަމަށް ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެންނެވެ :އެކަން ހިނގާފައިވާ މުއްދަތު؛ އެކަން ހިނގާފައިވަނީ ކިހާގިނައަކުންކަން؛
ޝކްއަށް ަ
ޮ
އިލެކްޓްރިކް

ވނީ ގައިގެ ކޮން ގުނަވަންތަކަކަށްކަން ،އެކަމުގެ ތެރޭގައި
ގައިގައި ޖައްސާފައިވަނީ ކޮންބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ކިހިނެއްކަން؛ ެއ ަކ ުމ ެގ އަސަރުކޮށްފައި ަ

ށފައިވަނީ ކިހާ ވޭނެއްކަން ،ކަރަންޓު ޝޮކް ޖެއްސި ފަހުން އެކަމަށް ފަރުވާއެއް ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަން .ކަރަންޓް ޝޮކް ޖެއްސިއިރު ގައިގައި
ތަޙައްމަލުކޮ ް
ޖެހޭގޮތަށް ދަގަނޑު އެއްޗެއް (މިސާލަކަށް ގަޑި ،ބްރާގެ ބުޅިގަނޑު ،ކެވެލި ،އަނގޮޓި ،ހާރު ،އަދި މިނޫންވެސް) ހުރިތޯވެސް ބަލަންވާނެއެވެ.

އަދި

ޓން ގައި ނުފިހޭނެކަން
ގއިގެ ތެރެއަށް ވަންނަ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ،އަދި ލޮލަށް ފެންނާނެ މިންވަރަކަށް ކަރަން ު
ރކޮށް ،ޝޮކް ަ
ކަރަންޓް ޝޮކްގެ ބާރު އިތު ު
ކރުމަށް ފެން ފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްފައިވޭތޯވެސް ބަލަންވާނެއެވެ.
ކަށަވަރު ު
ކަރަންޓު ޝޮކް ދީފައިވާނަމަ ،ކަރަންޓުގެ ބާވަތް ،ވޮލްޓޭޖް އަދި އެމްޕިއަރވެސް އިވެލުއޭޓްކުރަންވާނެއެވެ.
ކަރަންޓް ޝޮކް

ނ
ނ ތަކެތި ޖެއްސު ް
ސިގިރެޓާއި އެހެން ހޫ ު

ތަދު

ތަދު
-

ސިގިރެޓް ޖެއްސުމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ލަކުނުތައް އާއްމު ގޮތެއްގައި

-

ކށެވެ .ލަކުނުގެ
ހުންނަނީ  01-2މިލިމީޓަރ ދިގުމިނުގައި ނުވަތަ ވަށް ޮ

-

ދަތްއެޅުމުގެ ސަބަބުން ދޫ ،ހިރުގަނޑު ،އަދި ތުންފަތަށް ވެފައިވާ
އަނިޔާތައް

މެދު އިންނާނީ ހައިޕަރ ނުވަތަ ހައިޕޯ ޕިގްމެންޓެޑްކޮށެވެ .އަދި ބޭރު

-

މަސްގުޅަ ކެއުމާއި އަކުނިވަޔަށް ދެމުން

ފަށަލަ އިންނާނީ ފާޅުކަން ކުޑަކޮށް ހައިޕަރ ޕިގްމެންޓެޑްކޮށެވެ.

-

ކޮނޑުހުޅުން ނައްޓައިގެން ދިޔުން ،ރެޑިކިޔުލޮޕަތީސް

ހޫނު އެއްޗެއް ޖެއްސުމުން އުފެދޭނީ އޭޓްރޮފިކް ލަކުނު ތަކެކެވެ .އަދި

-

އ
ށފައިވާ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތަކާއި މެދު ހުރި ޝަކުވާތަ ް
އަސަރުކޮ ް

އެޖެއްސި އެއްޗެއްގެ ބައްޓަން އެ ލަކުނުން ފެންނާނެއެވެ .އަދި އޭގެ

-

ތކުރުމުގެ މައްސަލަތައް
ޙިއްސުތައް ބޭނުންކުރުމާއި ޙަރަކާ ް

ށލަ ހުންނާނީ ފަސޭހައިން ފެންނަގޮތަށް ހައިޕަރޓްރޮފިކް ނުވަތަ
ބޭރުފަ ަ

-

ބޮޑުވާ ބިއްލޫރިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަންގަނޑު ރަނގަޅަށް

ހައިޕަރ ޕިގްމެންޓަޑްކޮށެވެ .ފިހުމުގެ ސަބަބުން ހައިޕަރޓްރޮފިކް ނުވަތަ

ބަލަންވާނެއެވެ.

ކިލޮއިޑް ލަކުނުތަކެއް ހުރެދާނެއެވެ .ރަބަރު އެނދުމުން އުފެދޭ
ލަކުނުތައް ފަދައިންނެވެ.
-

ލީޝަން

ލީޝަން ނެތުން

ބޮޑުވާ ބިއްލޫރިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަންގަނޑު ރަނގަޅަށް
ބަލަންވާނެއެވެ.

-

-

ޑަރމަޓޮލޮޖިކަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން

-

ބަޔޮޕްސީ

-

ނ
ޕެތޮލޮޖިކަލް ކޮންސަލްޓޭޝަ ް

-

ބަޔޯކެމިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަން

-

ޔޫ.އެސް.ޖީ

ޓްރޭސް މިންވަރަށް ކަރަންޓުން ފިހިފައިވާ ތަންތަން
ޝންއެއްހެނެވެ.
އާއްމުކޮށް ހުންނާނީ މުށިކުލައިގެ ވަށް ލީ ަ
ޑަޔަމީޓަރުގައި ހުންނާނީ  3-0މިލިމީޓަރެވެ.

-

ހައިޕަރޕިގްމަންޓަޑް ލަކުނު

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

ޕޮޒިޓިވް ޑަޔަގްނޯސިސްއިން އަންގައިދެނީ ކަރަންޓު ޖައްސައިފައިވާކަމެވެ

ނަތީޖާ

ނަމަވެސް ނެގަޓިވް ހޯދުންތަކުގެ މާނައަކީ ޓޯޗަރވެފައިނުވުމެއް ނޫނެވެ
ނަތީޖާ

ކށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .އެއީ
ހުރިހާ ޑަޔަގްނޯސިސްއަކާއި ތަދަކާއި އުނދަގޫތަކެއް ވަކިވަކިން އިވެލުއޭޓް ޮ
އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކަންކަން ގެންދިޔަގޮތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނަތީޖާތަކާއިމެދުވެސް ވިސްނައިގެންނެވެ.
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އެސްފިކްސިއޭޝަން
ބޮލުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އެޅުވުން ،އަނގަޔާއި ނޭފަތް ބެއްދުން ،ކަރުގެ ވަށައިގެން އެއްޗެއް އެއްސުން ނުވަތަ ބާރުކުރުން ،ނުވަތަ ހިރަފުސް،
ސިމެންތި ،ކުޅި މިރުސްފަދަ އެއްޗެއް ގަދަކަމުން ނޭވާގެ ތެރެއަށް ފޮނުވުން

ފަހުން

ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ކްރޯނިކް މައްސަލަތައް

ނ
ކުރި ް

ހަމުގެ ޕެޓެޝިއާ ،މޫނު ކޮންޖެސްޓްވުން ،އަނގައިގައި އިންފެކްޝަން
އުފެދުން ،ނޭފަތުން ލޭއައުން ،ކަންފަތުން ލޭއައުން ،ކަރުގައި
އެބްރޭޝަން ނުވަތަ ކޮންޓިޔުޝަން ހުރުން ،ހަޔޮއިޑް ކަށިގަނޑާއި
ލެރިންގިއަލް ކާޓިލޭޖްގައި ރެނދުލުން ،އެކިޔުޓް ނޭވާލުމުގެ
މައްސަލަތައް

ފ
ލަ ާ

ފ
ލަ ާ

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

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

އަންހެނުން

ކުރީކޮޅުގެ
ސިމްޕްޓަމްތައް

 01-3ދުވަހުގެ

 01-3ދުވަހާ

ފަހުން

ހަމައަށް

ރތުގައި ރިއްސުމާއި ލޭއައުން
ފުރަގަސްފަ ާ
ވެޖައިނަލް/އޭނަލް ޑިސްޗާޖް
ވަލްވާއާއި ވެޖައިނާގައި ލަކުނު ހުރުން
އޭނަލް ލަކުނު/ފިޝަރ

ރޝަން
އެބްރޭޝަން ،ކޮންޓިޔުޝަން ،ލެސަ ޭ
އަނގަޖަހައިގެން ބުއިމުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ ޕެޓެޝިއޭ ނުވަތަ
ދަތްއެޅުމުގެ ސަބަބުން ހުންނަ ސަޚަމްތައް
ސން
ފރާތުގައި ރިއް ު
ފރަގަސް ަ
ފރާތުގައިު /
ކުރިމަތި ަ
ވެޖައިނާ އިންފެކްޓްވުން

ބަނޑުހަރުވުން/ޑަޔަރިއާ
އ
ކުޑަކަމުދާން ޖެހެނީ ކިހާ އަވަހަކަށްކަން/ޑިސްޔޫރި ާ
ނ
ޙައިލުވުމުގައި އެކިފަހަރު އެކިގޮތްވު ް
ބަނޑުބޮޑުވުން ،އެބޯޝަން ،ވެޖައިނާއިން ލޭއައުން
ތރިވެ އުޅުމުގައި މައްސަލަދިމާވުން
ޖިންސީގޮތުން ޙަރަކާތް ެ
އ
ޖިންސީގޮތުން ފެތުރޭ ބަލިތަ ް

ވަލްވާ ވީދިފައިވުން
ބަނޑުހަރުވުން ،ބޮޑުކަމުދިޔުމުގެ މައްޗަށް އަމިއްލަ ބާރެއް ނެތުން
އ
ކުޑަކަމުދާން ޖެހެނީ ކިހާ އަވަހަކަށްކަން/ޑިސްޔޫރި ާ
ނ
ޙައިލުވުމުގައި އެކިފަހަރު އެކިގޮތްވު ް
ކށް މައްސަލަ ޖެހުން .މީގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގުޅުން
ޖިންސީ ޙަރަކާތްތަ ަ
ހިންގުމާއި ފުރަގަސް ފަރާތުގައި ރިއްސުން ހިމެނޭ
އ
ޖިންސީގޮތުން ފެތުރޭ ބަލިތަ ް
އ
ޔޫރިނަރީ އިންފެކްޝަންތަ ް

ފ
ލަ ާ
ފ
ލަ ާ
-

ޝންތައް އަދި
ކލް ކޮންސަލްޓޭ ަ
ގައިނޮކޮލޮޖިކަލް ،ޔޫރޮލޮޖި ަ
ޖެނެރަލް ސަރޖަރީ

-

-

ޓތައް ހޯދައި
އިނީޝަލް ކަލްޗަރތަކާއި ސެރޮލޮޖިކް ޓެސް ް
ފަރުވާދޭން ފަށަންވާނެއެވެ

ޝންތައް އަދި
ކލް ކޮންސަލްޓޭ ަ
ގައިނޮކޮލޮޖިކަލް ،ޔޫރޮލޮޖި ަ
ޖެނެރަލް ސަރޖަރީ

-

ކސީ
އެޗް.އައި.ވީ އަދި މާބަނޑުވުމުގެ ޕްރޮފިލެ ް

-

ޓތައް ހޯދައި
އިނީޝަލް ކަލްޗަރތަކާއި ސެރޮލޮޖިކް ޓެސް ް
ފަރުވާދޭން ފަށަންވާނެއެވެ

މާއްދީ ހެކިތަކެއް ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ .ޕޮޒިޓިވް
ޑަޔަގްނޯސިސްއަކުން އަންގައިދެނީ ޓޯޗަރ ވެފައިވާކަމެވެ .ނަމަވެސް
ނެގަޓިވް ޑަޔަގްނޯސިސްއަކުން ،އެހެންވެފައި އޮވެދާނެކަމުގެ ފުރުސަތު
ދުއްވައެއް ނުލައެވެ .ޖިންސީ ޓޯޗަރ ހިނގާފައިވާކަން ކަނޑައެޅުމުގައި

-

 2ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ވެޖައިނާގެ ސްވޮބް ސާމްޕަލް

-

 3ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ފުރަގަސްފަރާތުގެ ސްވޮބް
ސާމްޕަލް

*ލެބޯޓްރީއެއް ބޭނުން ކުރެވެން ނެތްނަމަ ،ވައިން ހިއްކުމަށްފަހު އެ
ވ
ފޮނުވާށެ ެ

ވސް ބޭނުންތެރިވެދާނެއެވެ.
ސައިކޮލޮޖިކަލް ކޮންސަލްޓޭޝަންއެއް ވަރަށް ެ

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

ރތުގައި ރިއްސުން ،ޑިސްޗާޖް ނުވަތަ ލޭއައުން
ފުރަގަސްފަ ާ
ރތުގައި ލަކުނުހުރުން/ފިޝަރ
ފުރަގަސްފަ ާ
ސްކްރޯޓަލް ނުވަތަ ޕީނައިލް ލަކުނު
ބަނޑުހަރުވުން/ޑަޔަރިއާ
ކުޑަކަމުދާން ޖެހެނީ ކިހާ އަވަސް
އ
އަވަހަކަށްކަން/ޑިސްޔޫރި ާ
ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ކްރޯނިކް މައްސަލަތައް
ފ
ޓެސްޓިކިޔުލާ އޭޓްރޮ ީ
ނ
އިރެކްޓައިލް ޑީސްފަންކްޝަ ް
ތރިވެ އުޅުމުގައި
ޖިންސީގޮތުން ޙަރަކާތް ެ
މައްސަލަދިމާވުން ،ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމުގައިވެސް

ތަދުވުމާއި ސެންސިޓިވިޓީ
ހައިޕެރެމިއާ
ރތުން ލޭއައުން ނުވަތަ ޑިސްޗާޖް
ފުރަގަސްފަ ާ
ރޝަން
އެބްރޭޝަން ،ކޮންޓިޔުޝަން ،ލެސަ ޭ
ދުޅަވުން
ހެމަޓޮކޯލް
ނ
ޓެސްޓިކިޔުލާ ޓޯޝަ ް
ބަނޑުހަރުވުން ނުވަތަ ބޮޑުކަމުދިޔުމުގެ މައްޗަށް އަމިއްލަ ބާރެއް ނެތުން
ކުޑަކަމުދާން ޖެހެނީ ކިހާ އަވަސް އަވަހަކަށްކަން/ޑިސްޔޫރިއާ
ތރިވެ އުޅުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވުން
ޖިންސީގޮތުން ޙަރަކާތް ެ
އ
ޖިންސީގޮތުން ފެތުރޭ ބަލިތަ ް
ނ
ޔޫރިނަރީ އިންފެކްޝަ ް

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

ޔޫ.އެސް.ޖީ ،ސްކިންޓިގްރަފީ ،ޖެނެރަލް ސަރޖަރީ އަދި ޔޫރޮލޮޖިކަލް

ހޯދައި ފަރުވާދޭން ފަށަންވާނެއެވެ.

ކޮންސަލްޓޭޝަންތައް ،އެޗް.އައި.ވީ ޖެހުނަ ނުދިނުމުގެ ޕްރޮފިލެކްސިސް.
ޓތައް ހޯދައި ފަރުވާދޭން
އިނީޝަލް ކަލްޗަރތަކާއި ސެރޮލޮޖިކް ޓެސް ް
ފަށަންވާނެއެވެ .އޭނަލް ސްވޮބް ސާމްޕަލްތައް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ނަގަންވާނެއެވެ.

މާއްދީ ހެކިތަކެއް ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ .ޕޮޒިޓިވް
ޑަޔަގްނޯސިސްއަކުން އަންގައިދެނީ ޓޯޗަރ ވެފައިވާކަމެވެ .ނަމަވެސް
ނެގަޓިވް ޑަޔަގްނޯސިސްއަކުން ،އެހެންވެފައި އޮވެދާނެކަމުގެ ފުރުސަތު
ދުއްވައެއް ނުލައެވެ .ޖިންސީ ޓޯޗަރ ހިނގާފައިވާކަން ކަނޑައެޅުމުގައި
ވސް ބޭނުންތެރިވެދާނެއެވެ.
ސައިކޮލޮޖިކަލް ކޮންސަލްޓޭޝަންއެއް ވަރަށް ެ
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