c
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ކުރި ޒިޔާރަތް
މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  06މާޗް 2008ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކ .ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން
ވ
ސެންޓަރަށް މޮނިޓަރިންގް ޒިޔާރަތެއްވަނީ ކޮށްފައެވެ .މި ޒިޔާރަތަކީ މި ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށްދެ ޭ
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން އަދި އެމީހުންނާއި މެދު އަޅާލެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރި
ޒިޔާރަތެކެވެ.
މި ޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވި ބޭފުޅުންނަކީ؛
•

އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް )މެމްބަރު(

•

ޢަލީ ނަޝާޠު ޙަމީދު )ޑިރެކްޓަރ ފޯރ ކޮމްޕްލެއިންސް(

•

މުޙައްމަދު ޝަފާޒް ވަޖީހު)ޑިރެކްޓަރ ފޯރ ލީގަލް އެފެއާޒް(

•

އާޝިޔަތު ޝިއުނާ )ސީނިއަރ ކޮމްޕްލެއިންސް އޮފިސަރ(

•

މޕްލެއިންސް އޮފިސަރ)ޓ((
މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ސަޢީދު )ކޮ ް

މި ޒިޔާރަތުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދީ ސެންޓަރުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެވުމަށް އެވަގުތު އެތާގައި އިސްކޮށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި ،ތަނުގެ
ގ
ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އެތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ބައެއް މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް ،ވާހަކަދައްކައިގެންނާއި ސެންޓަރު ެ
ބނުންކުރެވޭ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ބަލައިގެންނެވެ.
އެތެރެއަށް ވަދެ އިމާރާތްތަކާއި ތަނުގައި ޭ

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މި ވަގުތު ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ  150ރެސިޑެންޓުން ތިބިކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި  10އަންހެން ކުދިން އަދި
 18އަހަރުން ދަށުގެ  2ކުޑަކުދިން ހިމެނޭކަން.

 .2ސެންޓަރުގައި ދެވެމުންދާ ފަރުވާގެ އުޞޫލަކީ ތެރަޕިއުޓިކް ކޮމިއުނިޓީ ކޯޑެއްކަމާއި އެ ކޯޑުގެ ތެރޭގައި މެލޭޝިޔާގައި
ބޭނުންކުރާ އިސްލާމިކް ބައެއް ބައިތައް ހިމާނާފައިވާކަން .މި ގޮތުން ޤަވާޢިދުން ނަމާދުކުރުން ހިމާނާފައިވާކަމާއި ،އަދި
މި އުޞޫލު ބޭނުންކުރެވެމުންދާތާ މިހާރު  6އަހަރު ވެއްޖެކަން.
 .3ރެސިޑެންޓުންނަށް ދީނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ސެމިނަރތައް ބާއްވަމުންދާކަމާއި ،ނަމާދުގައި ކިޔާ ތަކެތި
ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިސްލާމް ޓީޗަރަކުވެސް އެތަނުގައި ހުންނަކަން.
 .4ސެންޓަރުގައި މި ވަގުތު ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ  150ކްލަޔަންޓުންނާއި  147ސްޓާފުންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިބީ އެންމެ
އ
ޑޮކްޓަރަކާއި  2ނަރުހުންކަން .އަދި އެތަނުގައި ހުންނަ ސިކް ރޫމްގައި ހުންނަނީ  6އެނދުކަމަށާއި އެއްވެސް ޓެސްޓެ ް
އެތަނުން ހެދެން ނުހުންނަކަން.

 .5ސެންޓަރުގައި

ރެސިޑެންޓުންނަށް

ބޭނުންވާ

ބޭސް

ނުހުންނަކަމަށާއި

އެތަނުގައި

މިކަމަކީ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ޑޮކްޓަރުވެސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއްކަން .އަދި އަމިއްލަ ޚަރަދުގައިވެސް ބޭސް ގަންނަން ޖެހޭ ފަހަރު އަންނަކަމަށާއި ކ.
ނވަރުދަށް ތަނެއްކަން.
ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލަކީވެސް ފެ ް
 .6ސެންޓަރުގައި މި ވަގުތު އެއްވެސް ސައިކޭޓްރިސްޓެއް ނެތްކަން.

 .7ސެން ަ
ޓރުގައި މި ވަގުތު ބޭސިކް ކައުންސިލިންގް ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  16ކައުންސިލަރުން ޚިދުމަތްކުރަމުންދާކަން.
ނަމަވެސް އޭގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާވަރުގެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ އެކަކުވެސް ނެތްކަން.
¾

ކައުންސިލަރުން
ނާކޮޓިކްސް

މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ

ކޮންޓްރޯލް

ބިއުރޯގައި

އެމީހުންގެ

ތަޖުރިބާގެ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށާއި
ކައުންސިލަރުންނާއި

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކައުންސިލަރުންނާއި ދެތެރޭގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާގޮތް ތަފާތުކަން.
¾

ނޭޝަނަލް
ސެންޓަރުގައި

އެޑިކްޝަން ތެރަޕީ ކިޔަވާފައި ހުރި އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ނެތްކަން.

 .8ސެންޓަރުގައި ދެވެން ހުންނަ އެކަމޮޑޭޝަން ،ކެއުން ،އަދި ބޭސް ފަރުވާފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ވަރަށް
ދަށްކަން.
¾ ސެންޓަރުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުނޫންކަމަށާއި ،ދޭތެރެ ދެތެރެއިން ކަރަންޓު ކަނޑައިގެންދާކަން.

¾ ސެންޓަރުގައި ފެންވަރަން ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ފެނަކީ ބޭނުންކުރަން އެކަށީގެންނުވާ ފެނެއްކަމަށާއި،

އެ

ޙ
ފެނުން ފެންވެރުވުމުން ގައިގެ ހަންގަނޑު ރަތްވެ ހަންގަނޑަށް ގެއްލުންވާކަމާއި ،ލޯ ރަތްވުންފަދަ ޞިއް ީ
މައްސަލަތައް ދިމާވާކަން ކަންތައްތައް ދިމާވާކަން.
¾ ސެންޓަރުގައި މަދިރި ވަރަށް ގިނަކަމަށާއި ،މަދިރި މަރަން ބޭނުންކުރާ "ގަން" ހަލާކުވެފައި ހުންނަތާ މިހާރު 2
އަހަރުވެފައިވީ ނަމަވެސް އެކަން ހައްލުކުރުމަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެހީއެއް ލިބިފައިނުވާކަން.
¾ ސެންޓަރުގެ ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންކުރުމަށް އޮންނަނީ ކުޑަ ދޯން ެ
ޏއްކަން .އަދި މި ދޯނީގައި މާލެ ދެވެނީ 1
ގަޑިއިރާއި  10މިނެޓުންކަން .ރެސިޑެންޓަކު ބަލިވުން ފަދަ ކިތަންމެ ސީރިއަސްކަމެއް ދިމާވި ނަމަވެސް މާލެ
ގެންދަން ޖެހެނީ އެ ދޯނީގައިކަން.

 .9ސެންޓަރުގައި ރެސިޑެންޓުންނާއި ސްޓާފުންވެސް ކެއުމަށް ހުންނަނީ އެކައްޗެއްކަމަށާއި އަދި ޚާއްޞަ ކެއުމެއް
ބޭނުންވާކަމަށް ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވައިފިނަމަ ،އެމީހަކަށް ޚާއްޞަ ކެއުމެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭކަމަށާއި ރޯދަ މަހަށްފަހު ތަނުގެ
ކެއުން ރަނގަޅުވެފައިވާކަން.

 .10ސެންޓަރުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ އެކަމަޑޭޝަން ވަކިކުރެވިފައި ހުރިކަމުގައިވިއަސް
އެކުދިންނަށްވެސް ހިންގަނީ ހަމަ އެއް ޕްރޮގްރާމެއްކަން.

އދި ނޯންނަކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި
 .11ސެންޓަރުގައި އެކަޑެމިކް ޕްރޮގްރާމެއް ަ
ހދިފައިވާކަން.
ޕްރޮޕޯސަލެއް ެ

 .12ސެންޓަރުގައި ލައިބްރަރީއެއް ހެދިފައިވާކަން އެހެނަސް އެތަނަށް އިތުރަށް ފޮތް ބޭނުންވާކަން.
 .13ސެންޓަރުގައި ވޮކޭޝަނަލް ޑިޕާޓްމަންޓެއް ހެދިފައިވާކަން .އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެތަނަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތަކާއި
އިކުއިޕްމަންޓްސް ފޯރުކޮށްނުދޭކަން .އަދި މިކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮޕޯޒަލްއެއް
އެން.އެން.ސީ.ބީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން.
¾ މީގެ ކުރީ ފަހަރެއްގައި ރެސިޑެންޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ތަކެތި މައުރަޒުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފޮނުވުމުން
އެތަކެއްޗަށް ވީނުވީގޮތެއް ނޭންގޭކަން.

އ
 .14މީގެ ކުރިން ސެންޓަރުގައި ދުންފަތުގައި އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާކަން .އެހެނަމަވެސް މިހާރު ކެއުމަށްފަހު ވަކިތަނެއްގަ ި
އެންމެން އެއްކޮށް ތިބެގެން ސިނގިރޭޓު ބުއިމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަކަން.

 .15ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއެއް ނެތްތާ މިހާރު މަހެއްހާ ދުވަސްވެއްޖެކަމަށާއި
ވފައިވާކަން.
ކުރިން ބޭނުންކުރެވެމުންއައި ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް މާލެ އޮފީހަށް ގެންދެ ި

 .16މިވަގުތު ސެންޓަރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ  147ސްޓާފުން ތިބިކަމަށާއި މީގެ ތެރެއިން  80ސްޓާފުންނަކީ
ސެކިއުރިޓީ ގާޑުންކަމާއި ،ތަނުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން މާގިނަކަން.

ގންގޮސް
 .17ސެކިއުރިޓީ ސްޓާފުން ރެސިޑެންޓުންނާއި މުޢާމަލާތުކޮށް ހަދަންނުޖެހޭކަމަށާއި ރެސިޑެންޓުން ކްލާސްތަކަށް ެ
ހަދަނީވެސް ކައުންސިލަރުންކަން.

 .18ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް ރެކްރިއޭޝަންގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނަކަމަށާއި ކައުންސިލަރުން
މގެ ގޮތުން ކުރާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނަކަން .އަދި ދާދި ފަހަކާއި ޖެހެންދެން އެތަނުގައި
ބޯހަމަޖައްސާލު ު
ޓީ.ވީއެއްވެސް ބެހެއްޓިފައި ނުހުންނަކަން.
ލތެއް
 .19ސެންޓަރުގެ ފަރުވާއަށް އަންނަ ކުދިން އާއްމުކޮށް ވަޔަލެންޓުވެ ގަދަފަދަކަން ދައްކާފައިނުވާކަމަށާއި އަދި މިފަދަ ހާ ަ
ނ
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ކުދިން ފުލުހުން ނުވަތަ އެކުއްޖެއްގެ އާއިލާއާއި ޙަވާލުކުރާކަން .ސެންޓަރުން ގަދަފަދަކަ ް
ހންނަށް ދޭ އެންމެ ބޮޑު އަދަބަކީ ގޮނޑީގައި ބެއިންދުންކަން.
ދައްކާ މީ ު

 .20ސެންޓަރުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް އަންނަ ކްލަޔަންޓުންގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ނުލިބުންފަދަ ކަންތައްތައް ދިމާވެގެން
ވކިވުމަށްއެދޭ ކްލަޔަންޓުން ތިބޭނީ  24ގަޑިއިރު ނަރުހަކާއި ކްލިނިކަލް ސްޓާފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަން.
ފަރުވާއިން ަ
އަދި މިފަދަ ކްލަޔަންޓަކު ހިފަހައްޓަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިވެސް އެކަންތައް ކުރަން ތިބެނީ މިފަރާތްތައްކަން.

 .21ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މާލެއިން ހޯދުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވާކަމަށާއި މިގޮތުން އިސްތިރި ހަލާކުވެގެން  3މަސް
ބ
ލ ި
ދުވަސް ފާއިތުވެގެންދާއިރު އިސްތިރިއެއް ނުލިބޭކަމަށާއި ފާޚާނާ ދޮންނަ ފުޅި ހުސްވެގެން އެއަށް އެދިގެން އެނު ި
އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ތިބެންޖެހުނުކަން.

ޔ
 .22ސެންޓަރަށް މިހާތަނަށް ޑްރަގް ވައްދާފައިވާކަން އެނގިފައިނުވާކަމާއި ،އެހެނަސް އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދި ަ
މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވްވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން.
 .23ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ އެއްވެސް މީހަކު ޑްރަގަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ މައްސަލަ ޤާނޫނީ ބޯޑަށް
ހުށަހަޅާކަން.

 .24ޤާނޫނީ ބޯޑުގައި މީގެކުރިން އެން.އެން.ސީ.ބީގެ ބޭފުޅަކު ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމާއި ،ނިންމުންތަކުގައި ސެންޓަރުގެ
ޑއިގަންނަވާ ކަމަށާއި،
އެއްވެސް ބަހެއް ނޯންނަކަން .އެހެނަސް މިހާރު ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބޯޑުގައި ބޭފުޅަކު ހިމެނިވަ ަ
ކަންތައްތައް ނިންމުމުގައި ސެންޓަރުގެ ބަހެއްވެސް މިހާރު އޮންނަކަން.

 .25ސެންޓަރުގެ ކަންތައްތައް ހުރިނެތް ގޮތްބަލާ އެތަން މޮނިޓަރކޮށްދިނުމަށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެދުމުންވެސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެފަރާތުން އެތަން މޮނިޓަރކުރުމަށް އަންނަނީ ވަރަށް މަދުންކަން.

 .26ސެންޓަރުން ދެވޭ ޕްރައިމަރީ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމަށްފަހު ރީއެންޓްރީއަށްދާން ބޭނުންވާ ރެސިޑެންޓުންނަށް ހިންގާ
ސ
ވ ް
ރީއެންޓްރީ ޕްރޮގްރާމުގައި ހުންނަނީ  20ރެސިޑެންޓުގެ ކެޕޭސިޓީއެއްކަމަށާއި ،މިތަނުގައި  2ނުވަތަ  4މަސް ދު ަ
ހޭދަކުރަން ޖެހޭކަން .ނަމަވެސް ޖާގައިގެ ދަތިކަމުން މި ޚިދުމަތް އަންހެން ރެސިޑެންޓުންނަށް ފޯރުކޮށްނުދެވޭކަން.
ބމެއް
 .27ރީ އެންޓްރީ ޕްރޮގްރާމަށްދާ ކުދިންގެ އެކަމޮޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ތަނެއް ހެދުމުގެ ގޮތުން ރެސިޑެންޓުން ި
ސާފުކުރުމުން އެކި ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރުން އެބިން ނަގާފައިވާތީ ،ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ރީއެންޓްރީ ޕްރޮގްރާމް
ހުއްޓާލަން ޖެހިފައިވާކަން.
 .28ސެންޓަރުން ޓްރީޓްމަންޓު ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާ ،ރެސިޑެންޓުން ހަވާލުކުރަނީ މާލޭގައި ހުންނަ ކޮމިޔުނިޓީ ސެންޓަރ
)ޖާރނީ(އާކަން.

ހުށަހެޅުންތައް
 .1ސެންޓަރުގައި ދެވޭ ފަރުވާގެ ބާވަތްތައް އިތުރުކުރުމާއި މިކަމުގައި ބޭރުގެ މާހިރެއްގެ ލަފާ ބޭނުންކުރުން .މިގޮތުން ކޮންމެ
ކްލައިންޓަކީވެސް

ތަފާތު

ޙާލަތްތަކެއް

ދިމާވެފައިވާ

މީހެއްކަމަށްދެކި،

ފަރުވާގެ

ޕްރޮގްރާމެއް

އެކަށައެޅުމުގައި

އެކްލައިންޓަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި އެކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅެފައިވާ މުއްދަތާއި
އެމީހެއްގެ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ސިއްޙަތާއި އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މައްޗަށް ރަނގަޅަށް ބެލުން.
ޔކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް
 .2ސެންޓަރުގައިދެވޭ ފަރުވާގެ ބާވަތްތަކުގައި ކްލައިންޓުންގެ ރޫހާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެ ޮ
ރއެޅުން .މިގޮތުން "ކޮގްނިޓިވް ބިހޭވިއަރަލް ތެރެޕީ" )މީހާގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރާއި ވިސްނުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ
ބާ ު
ފަރުވާއެއް(" ،އެކްޒިސްޓެންޝަލް ތެރަޕީ" )ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ހުރަސްތަކާއި ކުރިމަތުލުމަށް ބާރުއަޅާދޭ ފަރުވާއެއް(،
"ގެސްޓޯލްޓް ތެރެޕީ" )މީހާ ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް ބާރުއަޅާ ފަރުވާއެއް(ފަދަ ފަރުވާތަކުގެ ބޭނުން ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިފުން.
 .3ސެންޓަރުގައި ދެވޭ ކޮންމެ ފަރުވާއެއްގައިވެސް ކްލަޔަންޓުން ދީނީ ކަންކަމަށްދޭ އަޙައްމިއްޔަތު އިތުރުކުރުވުމަށް ބާރުއަޅާ،
އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި އަޚްލާޤު ލިބިފައިވާ ބައަކަށް އެމީހުން ހެދުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ
ގން އެކަށީގެންވާ ދީނީ ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ހިންގުން.
މަޖިލީހާއި ގުޅި ެ

 .4ސެންޓަރުގައި މި ވަގުތު އެއްވެސް ސައިކޭޓްރިސްޓަކު ނެތުމާއިއެކު ތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ
ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެފަދަ ތަޖުރިބާ ހުރި ފެންވަރު ރަގަޅު ސައިކޭޓްރިސްޓުން ބެއިތިއްބުން.

 .5ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކައުންސިލަރުންނަށް މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ތަމްރީނުދީ
އެމީހުންގެ މަސައްކަތަށް އިތުރަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން .އަދި އެޑިކްޝަން ތެރަޕީފަދަ މި ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި ފެންވަރު
ރަނގަޅު ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކޮށް ތަނުންދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރު ް
ނ.

 .6ސެންޓަރުން ފަރުވާ ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މިހާރަށްވުރެ
ރަނގަޅުކުރުން.
¾ ތަނުގެ އެކަމަޑޭޝަންއާއި ބޭސް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ދަށްކަމަށާއި ތަނުގެ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމް ރަނގަޅުނޫންކަމަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއިއެކު ،މި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން.
ލކޮށް އެ ފެނަކީ
¾ ތަނުގައި ފެންވަރަން ބޭނުންކުރާ ފެނުގައި ހުންނަ ރަތް ކުލައިގެ ފަނިތަކުގެ މައްސަލަ ހައް ު
ސިއްހީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ފެނަކަށް ހެދުން .އަދި ފެން ލޮނުވެފައިވާތީ މަރުކަޒަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން
ފންޕްލާންޓެއް
ެ

ޤާއިމުކުރުން

ނުވަތަ

ރަށުގައި

ފެންޕްލާންޓެއް

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާނަމަ

މަރުކަޒަށްވެސް

އެޕްލާންޓުން ފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ވރު ރަނގަޅުކުރުން އަދި އެތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާނޭ
¾ ތަނުގައި ހުރި ފާމަސީގެ ފެން ަ
ބޭހާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ތަކެތި ޤަވާޢިދުން ލިބެން ހުންނަ ތަނަކަށް އެތަން ހެދުން.

¾ ތަނުގައި ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ފަރުވާ ބޭނުންވާނެ ބަލި މީހުން ކަމަށްވުމާއެކު
މަދުވެގެން

 2ޑޮކްޓަރުން އަބަދުވެސް ތަނުގައި ބެއިތިއްބުން .މިގޮތުން އާއްމު ބަލިތަކަށް ވަކި ޑޮކްޓަރެއް

ހުރުމާއިއެކު މި ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ލިބިފައިހުރި ޚާއްޞަ އެއް ޑޮކްޓަރު ހޯދުން .އަދި ތަނުގައި ހުރި ސިކް
ށ މަދުވެގެން  10އެނދު ބެހެއްޓުމާއި އެތަނުގައި މުހިންމު ބައެއް
ރޫމްގައި ހުރި އެނދުގެ އަދަދު އިތުރުކޮ ް
ޓެސްޓުތައް ހެދޭނެފަދަ ލެބޯޓަރީއެއް ޤާޢިމުކުރުން.

 .7ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން .މި ގޮތުން މަދިރި ނައްތާލާނެ ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާ އެ
މަސައްކަތް ފެށުމާއި ،މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތައް )މަދިރި އާލާވާނެފަދަ ތަންތަން ސާފުކޮށް
ނައްތާލުންފަދަ ކަންތައް( ކުރުން.

 .8ސެންޓަރުގައި ފަރުވާހޯދާމީހުންގޮވައިގެން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކުގައި މާލެއަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭއިރު
އެތަނުގައި އޮންނަ ދޯނީގެ އިތުރުން ސްޕީޑް ލޯންޗެއް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.
 .9ސެންޓަރުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ އެކަމަޑޭޝަން ވަކިކުރުމުގެ އިތުރުން އެ ކުދިންނަށްދެވޭ
ޓްރީންޓްމަންޓްސް ނުވަތަ ތެރެޕީވެސް ވަކިކުރުން .އަދި އެކުދިންގެ އުމުރާއި ގުޅޭ ޓްރީޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ
ބޭނުންހިފުން.

 .10ސެންޓަރުގައި ދެވޭ ފަރުވާއަކީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް އެނބުރި މުޖްތަމަޢަށް ނެރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދެވޭ
އކަމުން ތަނުގައި އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމެއް އޮތުން މުހިންމުކަން .މިގޮތުން މިހާރު ހެދިފައިވާ
ފަރުވާއެ ް
އ
ޕްރޮޕޯސަލް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި އެއަށް އަމަލީ ސިފައެ ް
ގެނައުން.

 .11ރެސިޑެންޓުންގެ ފަރުވާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފޮތް ކިޔުން ހިމަނައި ،ސެންޓަރުގައި ހުރި ލައިބްރަރީއަށް އިތުރަށް ފޮތް
ހޯދުން.

 .12ސެންޓަރުގައި ހުރި ވޮކޭޝަނަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަކީ ފަންނުވެރި
އ
ބައަކަށް ހެދުން .އަދި ރަނގަޅު ގޮތުގައި އެފަރާތްތައް އެނބުރި މުޖްތަމަޢަށް އައުމަށް ހިތްވަރުލިބޭ ކަމެއްކަމުގަ ި
މިކަންތައްތައް ހެދުން.

 .13މީގެ ކުރީ ފަހަރެއްގައި ރެސިޑެންޓުން ތައްޔާރުކޮށް މައުރަޒަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ތަކެއްޗަށް ވީނުވީގޮތެއް އެނގިފައިނުވާތީ
މީގެފަހުން މިފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.

ވ
 .14ސެންޓަރުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން މުޅިން މަނާކުރުން .އެހެނީ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަކީ އެޑިކްޓި ް
ށވާތީ
ނުވަތަ ދެވިހިފާފަދަ ޢަމަލަކަ ް

އެފަދަ ފުރުޞަތެއް

ކްލައިންޓުންނަށް ނުލިބޭނެފަދަ

ތއް
ގޮތަކަށް ކަންތައް ަ

ހަމަޖެއްސުން.
ރން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މުވައްޒަފުންގެވެސް ކޯޑް
 .15މިފަދަ މަސައްކަތެއްކުރާ ތަނެއްގައި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އިތު ު
އޮފް

އެތިކްސްއެއް

އޮތުމަކީ

މުހިއްމުކަމެއްކަމުން

މިހާރުން

މިހާރަށްވެސް

ހަރުދަނާ

އެތިކްސްތަކެއް

ހެދި

ބޭނުންކުރަމުންގެންދިއުން.
 .16ތަނުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުންގެ

އަދަދު

މަދުކޮށް

އެކަށީގެންވާ

ރަނގަޅު

މުސާރައަކާއި

ޢިނާޔަތްތައް

މުވައްޒަފުންނަށްދީ ،މި މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ހޯދުން.

ލވުމާއި،
ކގައި މުނިފޫހިފި ު
 .17ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް )ޙާއްސަކޮށް ކައުންސިލަރުން( ހުސް ވަގުތުތަ ު
ކުޅިވަރު ކުޅުންފަދަ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

ދ
 .18ވަޔަލެންޓުވާ ފަރާތަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ފަރުވާއެއް ހޯދުން .މިގޮތުން ވަޔަލެންޓުވުމަކީ އެމީހުން ފަރުވާ ހޯދަމުން ާ
ބަލީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެއްކަން ޤަބޫލުކޮށް ،އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާގެ އެހީ ހޯދައިދިނުން .މިގޮތަށް ޖެހޭ
މައްސަލަތަކުގައި އެމީހުން ސެންޓަރުން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި ވާހަކަދައްކާ ،ވިސްނައިދިނުން.

 .19ސެންޓަރުގެ އެތެރޭގެ ކަންތައްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުން އަދި އެތަނުގެ ކަންތައް އެއްވެސް ދަތިކަމަކާނުލައި
ޖޓެއް ކަނޑައަޅާ ،ތަނަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު
ހިންގޭނެފަދަ އިންޓާނަލް ބަ ެ
ތަން ހިންގަވާ ބޭފުޅަކަށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

 .20ސެންޓަރުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުންވެސް ތަނުގެ އެތެރެއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ސްކީރްންކުރެވި ،ފާސްކުރެވޭނެފަދަ
ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

 .21މި ސެންޓަރަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަނެއްކަމުން ،އެ މިނިސްޓްރީއިން މިތަނުގެ
ހާލަތު ޤަވާޢި ު
ދން މޮނިޓަރކޮށް ބަލާ ،ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ޤަވާޢިދުން އެކަންތައްތައް
ރަނގަޅުކުރަމުން ގެންދިއުން.

މ
ފހު މުޖްތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ނިކުންނަ ކްލައިންޓުންނަށް އާއް ު
 .22ސެންޓަރުގައި ހިންގޭ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ނިންމުމަށް ަ
ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދޭނެ ސައިކޭޓްރިސްޓުން ތިބި ކްލިނިކެއްފަދަ ތަނެއް
ޤާއި ު
މކުރުން .އަދި ގްރޫޕް ތެރެޕީފަދަ އެކަކު އެނެކަކުގެ މައްސަލަތައް ހާމަކޮށް ،އަޑުއަހާ ހިތްވަރުދޭނެފަދަ ފަރުވާއެއް
އެފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

ދ
 .23ރީއެންޓްރީ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ސެންޓަރަށް ދިނުން .އަ ި
މި

ޕްރޮގްރާމުގައި

ބައިވެރިވާ

ފަރާތްތަކުގެ

އެކަމޮޑޭޝަން

ހަމަޖެއްސޭނެފަދަ

ޖާގަހުރި

ހަމަޖައްސައިދީ އަންހެން ކްލައިންޓުންނަށްވެސް މި ފުރުޞަތު ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
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ޢިމާރާތެއް

ލިބޭނެގޮތް

