 21އޮކްޓޯބަރ  2009ގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒައް
ކުރި މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
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ފިހުރިސްތް
 .1ތަޢާރަފް
 .2މަޤުޞަދް
 .3ތަނުގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތް  -ހުށަހެޅުންތައް
 .4އަމަލުކުރެވޭގޮތް  -ހުށަހެޅުންތައް
 .5ހިންގުމާއި ހަރާކާތްތައް -ހުށަހެޅުންތައް
 .6ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް -ހުށަހެޅުންތައް
.7

ސިއްޙީ ހިދުމަތް -ހުށަހެޅުންތައް

 .8މުވައްޒަފުނާ ބޭހޭ  -ހުށަހެޅުންތައް
 11 .9ޖޫން 2008ގައި ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ހުށަހެޅުންތައް.
 .10ނިންމުން
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 – 01ތަޢާރަފް
މި ޒިޔާރަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް)އެން.ޕީ.އެމް(އެއްގެ ގޮތުގައި ހިއުމަން ރައިޓް ސ ް
ކޮމިޝަން ހަމަޖެހުނު ފަހުން ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރެވެ.
މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ  3މުވައްޒަފުންނާއި މި ކޮމިޝަނުގެ

މެމްބަރަކާއި

މިކޮމިޝަންގެ  2މުވައްޒަފުންނެވެ .
މި މަރުކަޒަކީ ތަފާތު މައްސަލަތަކާއި ހުރެ އާއިލާއާއި ވަކިކުރަން ޖެހޭ އުމުރުން  9އަހަރާއި  18އަހަރާއި
ދެމެދުގެ ފިރިހެންކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ހަދާފައިވާ ތަނެކެވެ .މިމަރުކަޒަކީ  88ކުދިންގެ ޖާގައިގެ ތަނެއް ނަމަވެސް

މިހާރު

އެތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ތިބީ  54ކުދިންނެވެ .އޭގެ ތެރެއިން ބައެއްކުދިން ޗުއްޓީއަށް އާއިލާގާތަށް ގޮސްފައި
ތިބުމުން މި ޒިޔާރަތްކުރެވުނު އިރު އެތާނގައި ތިބީ  25ކުދިންނެވެ.
މިޒިޔާރަތުގެ

މަޢުލޫމާތު

އެއްކުރެވިފައިވަނީ

އެތަނުގައިވާ

ތަންތަން

ބަލައިގެންނާއި،

އެތަނުގެ ކަންތައްތައް

ބެލެހެއްޓުމަށް އިސްކޮށްތިއްބެވި ވެރިންގެ ފަރާތުންނާއި ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުންނާއި އެތަނުގައި
ބަންދުކޮށްފައިތިބި މީހުންގެ ފަރާތުންނާއި އަދި ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ބަލައިގެންނެވެ.

 – 02މަޤުޞަދު
މި ޒިޔާރަތަކީ އެމަރުކަޒުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި  11ޖޫން  2008ގައި މިކޮމިޝަނުން

އެމަރުކަޒަށް

ކުރެވުނު ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް މިހާރު ހުރިގޮތް ބެލުމަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތެކެވެ.

 .3ތަނުގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތް:
 .3.1އެމަރުކަޒުގައި ކުދިން ނިދުމަށް ޖެހިގެހިގެން ދެތަން ހަދާފައިވާއިރު ކޮންމެ ތަނެއްގައި  37އަކަމީޓަރުގެ  6ކޮޓަރި
ހުރެއެވެ .އޭގެތެރެއިން ބައެއް ކޮޓަރިތަކުގައި  6އެނދު ހުރިއިރު އަނެއްބައި ކޮޓަރިތަކުގައި  8އެދު ހުރެއެވެ .ކޮންމެ
ކޮޓަރިއެއްގައި ދެ ފާޚާނާ ހުރެއެވެ .ހުރިހާ ކޮޓަރިތަކުގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ބަލީހާއި އެދުގައި އަޅާނެ ބެޑްޝީޓާ އި
އެއްޗެހިބަހައްޓަން އަލަމާރީހުރެއެވެ .އަދި ނިދާބޮތްކާއި ހޮޅިބުރިތައްވެސް ހަރުކުރެވިފައި ހުރެއެވެ .ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި
ކުޑަދޮރާއި އެގްޒޯސްޓް ހަރުކޮށްފައި ވުމުން އެތަންތަނުގެ ތެރެއަށް ދުވާލުގެ އަލިކަމާއި ވައިލިބޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
 .3.2މަރުކަޒުގައި ފެންވެރުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ފެން މޫދާ ކާރިވުމުގެ ސަބަބުން ލޮނުވެ ފާވަސް ދުވާކަމަށާއި ،އެކަމު ގ ެ
ސަބަބުން ކުދިންނަށް ތަފާތު ހަމުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވާކަމަށް މަރުކަޒުގެ ޑިރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .އަދި
އެމަރުކ ުަޒގައި ފެންޕްލާންޓެއް ބަހައްޓާދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި އެދުމުން އެރަށުގައި ބަހައްޓާ
ފެންޕްލާޓުން މަރުކަޒަށްވެސް ފެން ހޮޅިއެއް އަޅާދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
ވީމާ ،ކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުމަކީ މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރެޖް ކޮމްޕެނީގެ ފާރާތުން މާފުށީ ފެންޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް
އަވަސްކޮށް މަރުކަޒަށް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ސާފްފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.
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 .3.3ކުދިންގެ އަންނައުނު ދޮވެ އިސްތިރި ކުރުމަށް ވަކިންތަނެއްހަދާ އެތަނުގައި ދޮވެއިސްތިރި ކުރުމަށް ވަކިން ޙާއް ސަ
މުވައްޒަފުން

ހަމަޖައްސައި

ހުރިހާ

ކުދިންގެ

އަންނައުނު

ދޮވެ

އިސްތިރިކޮށް

ބަހައްޓާނެ

ލޮކަރުތައް

ކޮންމެކުއްޖަކަށްވާގޮތައް ނަންބަރުޖަހާފައި ހުރެއެވެ .އަދި ހުރިހާކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އަންނައުނާއި ރީތިވާ ސާމާނު
ލިބޭކަމަށް ކުދިންގެ ފާރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
 .3.4އަންހެން ކުދިން ބޭތިއްބުމަށް މަރުކަޒުގެ އިމުގެތެރޭގައި ހަދާފައިވާ އިމާރާތް ،އަންހެން ކުދިން ބޭތިއްބުމަށް
ވިލިނގިލީގައި ތަނެއްހަދާފައި ވުމުން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ކުދިންނަށް ސާނަވީ ތަޢުލީމު ދިނުމަށް ސްކޫލެއްގެ
ގޮތުގައި ކަމަށް ތަނުގެ އިސްވެރިންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .އެތަނުގައި ގްރޭޑް 1ން ފެށިގެން ގްރޭޑް 6ކާ
ހަމަޔަށް ސާނަވީ ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި  6ކްލާސްރޫމާއި ލައިބްރަރީއެއް ހެދިފައި ހުރެއެވެ .މިތަނަކީ ވަށާފާރުރާނާ
މަރުކަޒުގެ އެތެރެޔަށް ވާގޮތަށް ގޭޓްލާފައިވާ ތަނެކެވެ .ކޮންމެ ކްލާސް ރޫމެއްގައި ޑެސްކާއި ،ގޮ ނޑިޔާއި ވައިޓްބޯޑާއި
ކިޔެވުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮތްތައް ހުރެއެވެ .އެތަނަކީ މޫދު ކައިރީގައި ހެދިފައިވާ ތަނަކަށް ވުމުން ސުނާމީގައި އެތަނުގެ
ބޭރުން ލެވިފައިވާ ފާރުގެ ބޮޑުބައެއް ވެއްޓި މު ޅި އެހިސާބު ގިރައިގެންގޮސް އެއިމާރާތާއި ހަމަޔަށް ރާޅުގެ އަސަރުތައް
ކުރަމުންދާކަން

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މީގެ

އިތުރުން

އެއިމާރާތް

ޕްރޮވިންސް

އޮފީހުގެ

ބޭފުޅުންގެ

އެކޮމޮޑޭޝަން

ބްލޮކެއްގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ނަގަން އުޅޭކަން އެމަރުކަޒަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި އެއިމާރާތަކީ އެމަރުކަޒުގެ
ސްކޫލަކަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ތަނަކަށްވާތީ އެތަނަކީ އެމަރުކަޒަށް ވަރަށް މުހިންމު ތަނެއްކަމަށް

މަރުކަޒުގެ

އިސްވެރިންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.
ވީމާ ،ކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުމަކީ އެއިމާރާތުގެ ބޭރުން ،އިމާރާތް މޫދުގެ ރާޅުން ސަލާމަތް ވާނެފަދަ ގޮތަކަށް އެހިސާބުގައި
ތޮއްޓެއްލައިގެންނަމަވެސް ވީހާއަވަހަކަށް މަރާމާތުކުރުން  .އަދި އެއިމާރާތަކީ މިހާރުވެސް އެމަރުކަޒުގެ ކުދިން ކިޔެވުމަށް
ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ތަނަކަށްވާތީ އެއިމާރާތް މީހާރުވެސް ބޭނުންކުރަމުންދާގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް
މިކޮމިޝަނަށް ފެނެއެވެ.
 .3.5މިހާރު އިންޑޯ ކުޅިވަރުތަކާއި ޓީވީބެލުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ހޯލަކީ ކުރިން ސާނަވީ ތަޢުލީމާއި ،އެހެނިހެ ން
ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ތަނެވެ .އެތަނުގައި ކުދިން ކުޅިވަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ

ތަފާތު ސާމާނުތައް

ބެހެއްޓިފައިވާއިރު ގިނަތަކެތި ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ހަލަކުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3.6ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ކެއުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަމުންގެންދަވަނީ  30ރުފިޔާ ކަމަށާއި މަރުކަޒުގެ އެކޮމޮޑޭޝަންގަ އި
ތިއްބަވާ މުވައްޒަކަފަށް ކެއުމަށް ދުވާލަކަށް ލިބެނީ  15ރުފިޔާ ކަމަށާއި ،މިހާރު ބާޒާރުގައިވާ ކާތަކެތީގެ އަގަށް ބަލާއިރު
ކުދިންގެ ހެދި ބޮޑުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ކާނާ ފޯރުކޮށް ނުދެވޭކަމަށް އެމަރުކަޒުގެ ޑިރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
މިގޮތުން އެކުދިންނަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކިރު ނުލިބޭކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ކމިޝަންގެ ހުށަހެޅުމަކީ މިކުދިންނަށް ކެއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބަޖެޓް ހަމަޖެއްސުމުގައި ކޮންމެ މަހަކު
ވީމާޮ ،
މަރުކަޒުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ތިބި ކުދިންގެ އަދަދަށްބަލައި އެކުދިންގެ ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާނެ ކާނާ
ފޯރުކޮށްދެވޭވަރަށް ބަލައިގެން ކުދިންގެ ކެއުމުގެ ބަޖެޓް ވިހާވެސް އަވަހަކަށް ހަމަޖެއްސުން.

 .4އަމަލުކުރެވޭގޮތް:
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 .4.1މަރުކަޒުގައި ނުކިޔަމަންތެރިވެ އެތާނގެ ޤަވާއިދާއި ހިލާފުވާ ކުދިންނަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭކަމަކީ
އެހެން ކުދިންނާއި ވަކިން ދުރުގައި ގޮނޑިއެއްގައި ބޭންދުމާއި ،އެކުއްޖަކު އެންމެބަލާ ހިއްވާ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއް
އެދުވަހު ބެލުނަ ނުދިނުމާއި ،ބައެއް ކުޅިވަރިތަކުގައި ބައިވެރި ނުކުރުންފަދަ ކަންކަންކަމުގައި ކުދިންގެ ފަރާތުންނާއި
ތަނުގެ އިސްވެރިންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .
ވީމާ ،ކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުމަކީ ކުދިންނަށް އަދަބު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރުމަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައ ް
ވަކިނިޒާމެއްގެ ދަށުން ރެކޯޑްކޮށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެޓުން .

 .5ހިންގުމާއި ހަރަކާތްތައް :
 .5.1މަރުކަޒުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައިވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް މަހަކު އެއްފަހަރު ފޯނުކޯލުގެ ހިދުމަތް ދެވެއެވެ .އަދި
އާއިލާއިން ބައްދަލު ކުރަން ބޭނުން މީހުންނަށް މަރުކަޒައް އައިސް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތާއި ،ކޮންމެ އަހަރަކު
ޗުއްޓީއަށް އާއިލާ ގާތައް ގެންދަން ބޭނުންވާ ކުދިން އާއިލާގާތަށް ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ .އެ މަރުކަޒަކީ ކުޑަކުދިން
އުޅޭތަނަކަށް ވާތީ އެކުދިން އެކުދިންގެ އާއިލާއާއި ގުޅުންބަދަހި ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ .
ވީމާ ،ކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުމަކީ ކުދިންގެ އުމުރާއި ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަހަކު އެއްފަހަރުދެވޭ ފޯނުކޯލުގެ ބަދަލުގައި،
ރދަނާ ޢުސޫލެއްގެމަތިން ،ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ފަދ ަ ގޮތަކަށް މި ހިދުމަތް ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .
މިހާރަށްވުރެ ހަ ު
 .5.2މަރުކަޒުގައި ގްރޭޑް 1ން ފެށިގެން ގްރޭޑް 6ކާއި ހަމަޔަށް އަސާސީ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދެއެވެ .މިގޮތު ނ ް
އެމަރުކަޒުން ދެވޭ ތަޢުލީމަކީ އެޑިއުކޭޝަނުން ސްކޫލުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުގައްރަރެވެ .އެމަރުކަޒުން ތަޢުލީމު
ހާސިލްކޮށް ނިމޭދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އަޚުލާގު ރަނގަޅު ދަރިވަރުންނަށް ކ.މާފުށީ ސްކޫލުން ސާނަވީ ތަޢުލީމް
ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ .އަދި އަޚުލާގީ މައްސަލަ ހުންނަ ކުދިން ކުލާސް ރިޕީޓް ކޮށްގެން އެކުއްޖާގެ އަޚުލާގީ
މައްސަލަތަށް ރަގަޅުކުރުވުމަށްފަހު މާފުށީ ސްކޫލަށްވަނުމުގެ ފުރުސަތުދެވޭ ކަމަށް މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިންގެ ފަރާތުން
މަޢުލޫމަތު ލިބުނެވެ.
 .5.3ކުދިންނަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ކުލާސްތައް ހިންގުމަށް  4ކޮމްޕިއުޓަރ ހުރިނަމަވެސް  2ކޮމްޕިއުޓަރ ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން
ކޮމްޕިއުޓަރ ކުލާސް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވެއެވެ .ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ މިހާރު ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައިވެސް
އަސާސީތަޢުލީމްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ އެއްޗަކަށްވާތީ އެމަރުކަޒުގައި ތިބިކުދިންނަށް ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމްތަށް
ހިންގުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ.
ވީމާ ،ކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުމަކީ ހަލާކުވެވައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރތަށ ް މަރާމާތު ކޮށްގެންނަމަވެސް އެކުދިންނަށް އެފުރުސަތު
ލިބޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން.
 .5.4ކުދިންނަށް ފުޓްބޯޅަ ،ވޮލީ ވަދަ ތަފާތު ކުޅިވަރުތައްހިންގޭ ކަމަށާއި އެފުރުސަތު ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ލިބޭކަމަށް
ކުދިންގެ ފަރާތުންމަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ .ނަމަވެސް އެމަރުކަޒުގައިވާ ކުދިން ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ގެންގުޅޭ ކެރަމް ބޯޑް ،ޓީޓީ
މޭޒު ފަދަ ގިނަތަކެތި ހާލާކުވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން އެއްޗެހީގެ ބޭނުން ނުކުރެވޭކަން ފަހަގަކުރެވުނެވެ.
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 .5.5އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ އިތުރުން ކުދިންގެ އުމުރުފުރާއަށް ބަލައިގެން ކުދިންނަށް މަސައްކަތް އުގަންނައިދިނުމުގެ ގޮތުން
ކުރަހާ ކުލާހަކާއި ،ފާހާތަނަކާއި ،ވަޑާންކުރާތަނަކާއި ،ވެލްޑިންކުރާތަނެއް ހަދާފައިވެއެވެ  .ނަމަވެސް މިހާރު ވެލްޑި ނ ް
ކުރާތަނުގައި ހުރި ސާމާނުތައް )ހާއްސަކޮށް ސޭފްޓީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާތަކެތި( ބާވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ  .އަދި
ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭނެ މީހެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިމަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާތާ މިހާރުވަނީ  1އަހަރުވެފައެވެ .
އަދި އޭރު ކުދިން މިމަސައްކަތް ކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ތަކެތި ވިއްކާހަދައިފައިވެއެވެ.
މިތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ނަގަނީ ސަރުކާރުގެ މަލިއްޔަތަށެވެ .އެމަރުކަޒުގައި ތިބި ބައެއްކުދިންނަކީ ތަފާތު
ސަބަބު ތަކާހެދި އަސާސީ ތަޢުލީމު ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭ ކުދިންނަށް ވާތީ މިފަދަ ކުދިން މުޖުތަމައުގައި ބޭނުންތެރި
ކުދިބަޔަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ދަސްކޮށް ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ.
ވީމާ ،ކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުމަކީ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ފަންނީ މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް
ގާއިމްކޮށް ،ވަސީލަތްތައް ހޯދާ ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ކުދިންނަށް މަސައްކަތެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން .

 .6ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް :
 .6.1މަރުކަޒަށް ކުދިންވެއްދުމުގައި މަރުކަޒުގެ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނޯންނަކަމަށާއި މަރުކަޒަށް ކުދިންވައްދަނީ މިނިސްޓްރީގެ
ބެލުމުގ ަެދށުން ކަމަށްވީނަމަވެސް އެމަރުކަޒުން ކުއްޖާއާއި ހަވާލުވާހިސާބުން ފެށިގެން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވަކި ފައިލެއްހަދާ
އެކުއްޖެއްގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފައިލްކުރެވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށް މަރުކަޒުގެ ޑިރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

 .7ސިއްޙީ ހިދުމަތް :
 .7.1މަރުކަޒަށް ކުދިންގެނެވޭ ފުރަތަމަ ދުވަހު މެޑިކަލް ޗެކަޕެއް ނެހެއްދޭކަމަށާއި ،ކުއްޖަކު ބަލިވެއްޖެނަމަ ގެންދަނީ ރަށުގެ
ސިއްޙީމަރުކަޒަށް ކަމަށާއި ،އޭގެ އިތުރުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މަރުކަޒަށް ޑޮކްޓަރުން ގެނެސްގެން ކުދިން ދައްކާކަމަށް
އެމަރުކަޒުގެ ޑިރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތުދެއްވިއެވެ .އަދި މަރުކަޒުގައި ފަސްޓްއެއިޑްގެ ހިދުމަތް ލިބެން ހުންނަކަމަށްވެސް
މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
 .7.2މަރުކަޒުގައި ކައންސެލަރެއް ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް ކައުންސެލަރ ޗުއްޓީގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް
ނުގެންދެވޭތާ ވަރަށްގިނަ ދުވަސްވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު އެމަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވުނު
އިރުވެސް ކައުންސެލަރު ޗުއްޓީގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެހިދުމަތް ނުދެވޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.
ވީމާ ،ކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުމަކީ މަރުކަޒުގައި ތިބިކުދިންނަކީ ތަފާތު މައްސަލަތައް ދިމާވެފައި ތިބި ކުދިން ތަކަކައްވާތި
އެކުދިންނަށް ގަވާއިދުން ކައުންސެލިންގެ ހިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

 .8މުވައްޒަފުންނާއި ބޭހޭ
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 .8.1މަރުކަޒުގައި މުޅިއެކު ތިބީ  52ސްޓާފުންނެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި  6ޓީޗަރުންނާއި ،މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ 5
މީހުންނާއި 1 ،ކައުންސެލަރު ހިމެނެއެވެ .ބާކީ މުވައްޒަފުންތައް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ ތަން ސާފްކުރުމާއި ،ކެއްކުމާއި،
ދޮވުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކައްތަކުގައެވެ.
 11 .9ޖޫން  2008ގައި މިކޮމިޝަނުން އެމަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް މިހާރު
ހުރިގޮތް :
 .9.1ބަދިގޭގައި ކައްކަން ގެންގުޅޭ ގޭސްފުޅިތައް އުދުންކާރީ ނުބެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް މިޒިޔާރަތުގައި
ބަދަލ ްެއ ގެނެވިފައި ނުވިމަވެސް އޭގެ އެއްހަފްތާ ފަހުން މިކޮމިޝަނުން އެމަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތެއްގައި ހުރި ހ ާ
ގޭސްފުޅިތައް ބަދިގެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .
 .9.2ކުރިން ތަޢުލީމުދިނުމާއި އެހެނިހެން ހަރާކާތްތައް ހިންގަން ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ހޯލު މިހާރު ކުދިން ޓީވީބެލުމަށާއި
ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ބޭނުން ކުރެވެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .

 -10ނިންމުން
އެ މަރުކަޒަށްކުރެވުނު ޒިޔާރަތުގައި އެމަރުކަޒުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިންނާއިމެދު އެއްވެސްކަހަލަ
ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ހިންގާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި މަރުކަޒުގެ ކުދިންގެ ފަރާތުން
އެއްވެސްކަހަލަ ޝަކުވާއެއްވެސް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް މި ޒިޔާރަތުގައި މިކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެވުނު ތާރީޚްގައި މިކޮމިޝަނަށް ފެނުނު އަދި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ
ކަންތައްތަކެވެ .މިކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރިޕޯރޓްގައި ހުށައަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން
ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކަންތައްތަކެވެ.
މިޒިޔާރަތުގައި

ތަޢުލީމާއި

މަސައްކަތް

އުގަންނައިދޭ

ކުޑަކުދިންގެ

މަރުކަޒުގެ

އިސްވެރިންނާއި

މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މިކޮމިޝަނަށް ލިބުނު އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.
 11ޛުލްގައިދާ  1430ޙ.
 29އޮކްޓޯބަރ  2009މ.
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