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އި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާ

 (ބައިނަލްއަޤްވާމީ ުމޢާހަދާހުއްޓުވުމާގުޅޭ 

 ޓޯޗަރ ވެންޝަން އެގެއިންސްޓްއޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮން     :އޮޕްކެޓް .4

ނެިތ އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާ)
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ގެ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ
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 ފު ރުޢާތަ  .1

 

ވުމާއި، ރަޙުމްކުަޑ އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުގައި ތަޞްދީޤްޮކށްފައިވާ، އ.ދ.ގެ 20އޭޕްރިލް  2004ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ބުދިނުން ަމނާކުރުމާިއ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ ައދަލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިްނގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ 

 އޯ އިންހިއުމަން ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ )ކޮންވެންަޝން އަގެިއންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކުރުއަލް،

 2005ހިރާއްޖެއިން ދިވެ، ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިފަިއވާ(ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމެންޓް )ކެޓް ކޮންވެންަޝން(

މުޢާހަދާ،  އިޚްތިޔާރީގައި ތަސްދީޤްކޮށްފައިވާ، އެ ުމޢާހަާދގެ 15ެފބްރުވަރީ  2006ގައި ސޮއިކޮށް، 14ސެޕްޓެންބަރު 

 ޑީގްރޭޑިންގ އޯއިންހިއުމަން ، އެންޑް އަދަރ ކުރްއެލްއޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯަޗރ 

ގާ ސަރަޙައްދުގައި ދައުލަތެއްގެ ާބރުހިނ ދަށުން ކޮންމެ ދަުއލަތަކުންވެސް އެ )އޮޕްކެޓް(ގެޝްމެންޓް ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނި

އެއް  ޒަމް )އެން.ޕީ.އެމް(އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުުވމަށް ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނި

އި ހިއުމަން ރައިޓްސް ގެ ގޮތުގަ. ދިވެހި ދައުލަުތން، ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެން.ޕީ.އެމް ،ޤާއިމުކުރުމަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ. މިގޮތުން

 2008ވެ. އަދި ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި ހަމަޖައްސާފައިވެއެ 2007ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް )ކޮމިޝަން( 

 ސައްކަތް ރަސްމީގޮތުންގެ މަ. ގެ ފަރާތުން އެން.ޕީ.އެމްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަނު 28ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 

ނ( ގަިއ )ވަނަ މާއްދާގެ  44)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާޫނނު(ގެ  13/2013ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ހަމަެއހެންމެ .ވަނީ ފަށާފައެވެ

ކަމުގައި  އަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޭ

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 

ންދާގޮތާއި މިފަދަ ތަންތާގައި ހިނގަމު ،ކީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މީހުން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުގެ ކަންތައްތައްރޭވިރިޕޯޓަ މި

އްޒަފުންގެ އާންމު ޙާލަތު ުމވަނާއި ންއި، މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުބައިތިއްބާފަިއތިބޭ މީހުްނނާމެދު ޢަމަލު ކުރެވޭގޮތާ

ށް ބޭނުންވާ އެހީއަކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްސަ ދުވަހަށްވަނަ  8ން  6ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ  2022 ދެނެގަތުމަށް

ޒިޔާރަތުގައި  މިޒިޔާރަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯެޓކެވެ.  މޮނިޓަރިންގކުރި  މީހުންގެ މަރުކަޒަށް

 މި މަރުކަޒަށް މިއީ މުވައްޒަފުްނެނވެ.)ހަތަރެއް(  4އިތުރުން ކޮމިޝަުނގެ އްގެ މެންބަރެއިވެރިވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ބަ

 ( ވަނަ ޒިޔާރަތެވެ.)ފަނަރަ 15ކޮމިޝަނުގެ އެން.ޕީ.އެމްއިން ކޮށްފައިވާ 

 

އެހެނިހެްނ  ،ތަކާއިތަންތަާނއި، ތަނުގައި ބޭުނންކުރާ ލިޔެކިޔުން މަރުކަޒުގެފައިވަނީ މި ޒިޔާރަތުގައި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް

 ސުވާލު ކޮށްގެންނެވެ. ންނާމުވައްޒަފު އިވެރިންނާ ބިަމށް އިސްކޮށްތިތަނުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓު ،ވަޞީލަތްތައް ބަލައިގެްނނާއި

 

 27މަހުގެ  މާރިޗުގެ ވަނަ އަހަރު 2022 އަވަސް ކަރުދާހެއްތަކާގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްޔާރަތުގައި ފާހަގަމި ޒި

ށް އެހީއަޚާއްސަ އަދި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހާއި، ވަނަ ދުވަހު

ގޮތުްނ ގުޅޭ މު ކަންތައްތަކާމުޙިއް މީގެއިތުރުން، ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު  ނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.ވާބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒާ 

  ދުވަހުވަނަ 15 މަހުގެ މާރިޗު ވަނަ އަހަރުގެ 2022އާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

  އެވެ.ތައްތައް ވާނީ ގެނެސްފަކަންއެ އެ މުއައްސަސާގެ ސަމާލުކަމަށް  ،ބައްދަލުކޮށް

 

 

 

 

 

amid
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 މަޤްޞަދު ޒިޔާރަތުގެ  .2

 
 ތަކަކީ:ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދުމި 

 

 

ންސާނީ ނުވަތަ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނގެ މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންނާދޭތެރޭ އަނިޔާވެރި، ލާއި .1

 ން.ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ހިނގާޯތެބލު

 

 ،ާޤނޫނުއަސާސީއާއި ރާއްޖޭގެދިވެހި ފަރާތްތަކަށް ތިބޭ ބައިތިއްބާފައި ގެއްލޭގޮތައް މިނިަވންކަން ބެލުމުގެދަށުގައި ދައުލަތުގެ .2

 ،ގަނޑުތަކާއިމިން އެހެިނހެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ޤައުމީ އާއި(ޤާނޫނު  ޗަރޓޯ ެއންޓި) 13/2013 ނަްނބަރު ޤާނޫނު

 ނެގަތުން.ހައްުޤތައް ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ދެލިބިދޭންޖެހޭ  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދުތަކާ

 

 ކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ އާންމު ޙާލަތު ދެނެގަތުން.މަރު .3

 

 .ންގަތު ދެނެ އި މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައްރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތާމަ .4

 ޚުލާޞާ  .3

 

ނާ ދޭތެރޭ އަނިޔާވެރި، ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ަމރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންނީ އިފައިވާބަލަ ރިޕޯޓުގައި މި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ިތބޭަފރާތްތަކަ ،އިހިނގާތޯއާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަަޖއިގެ ޢަމަލެއް

 އެހެނިހެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި  ޤައުމީ އާއި(ޤާނޫނު ޗަރޓޯ އެންޓި) 13/2013 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ތަނުގެ އާންމު  ، މިންވަރަށާއިިލބިދޭންޖެހޭ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ގަވާއިދުތަކާ ،މިންގަނޑުތަކާއި

ގައި އުލެއްމިފަދަ މާޙަ ،ޙާލަތާއި އާންމުގެ ފުންމުވައްޒަަމރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ،މީގެއިތުރުންޙާލަތަށެވެ. 

ސައްކަތްކުރާއިރު މަމިފަދަ މާޙައުލެއްގައި ތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާއި، މަސައްކަތްކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ދަތި

 އެވެ.ޒަފުންނަށް ލިިބދޭތޯމުވައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަުކން ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން 

 

 ގައި އަލިއަޅުވާލައިފައިވާ ބައިތަކަކީ:ރިޕޯޓުމިގޮތުން މި 

 

 ުމަޢުލޫމާތު  އާންމ 

  ްލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލުތައ 

 ުފަރުވާހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ދިރިުއޅުމުގެ ޙާލަތ 

  ްހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް މަރުކަޒުގައި ބޭސް ފަރުވާގެ އިތުރުނ 

  ާމަރުކަޒުންދޭ ޞިއްޙީ ފަރުވ 

  ާތަކާއި އުކުޅުތައްވަޞީލަތްކިޔަމަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރ 

  ުކެއިން ބުއިން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮުތގެ މަޢުލޫމާތ 

 

ފައި އިސްލާޙުގެނެވިމިހާަތނަށް ުއޞޫލު ނުވަތަ ގަވާއިަދށް   ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެމަރުކަޒުޒިޔާރަތުގައި މި 

މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ިގނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ނުދެއްކި  ނުވާކަމާއި،

 ސަބަބުން ޮގންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތި ލާންޖެހޭކަާމއި، މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ  ނެތުމުގެތިބިކަމާއި، މަރުކަޒުގައި ސައިކިއެޓްރިސްޓެއް 

 ންހުރިކަ ލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ބޭސްތަކާއި ސިރިންޖްފަދަ ތަކެތި ިލބުމުގަިއ ދަތިތަކެއްއިމަރޖެންސީ ޙާ

did
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އި، ަމރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފައިނުވާކަމާއްލެއް ިލބިހަފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުުރން، މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމަށް އެެދވޭ 

މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީންތައް ލިބުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، މަރުކަޒުގެ މާއްދީ 

 ރެވިފައިވެއެވެ.ރެވެސް ދައްކަމާއި، ބަލިމީހުންގެ ޙާލަތުވެސް ދައްކަން ފާހަގަކުޙާލަތު ކުރީގެ އަހަރުތަކަށްވު

 

 ވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެންކުރެ ފާހަގަކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި ޒަށްޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ 

 ފައިވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ (1)ޖަދުވަލު  މި ރިޕޯޓުގައިކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުމެއް ( އްހައެ) 6އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

 މަޢުލޫމާތު  އާންމު  .4

 

 ،ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއިގުރައިދޫގައި ހުންނަ  ކ.

ނަފްސާނީގޮތުންނާިއ، ސިކުނޑީގެގޮތުންހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްެގ ސަބަބުން ބަލަދުވެިރން ނުވަަތ ބެލެނިވެރިންަނށް ނުވަަތ 

އެނޫން ބަޔަކަށް ވެސް ސަލާމަތާ، ރައްކާތެރިކަމާއެކު މުޖްތަމަޢުގައި އެމީހުން ގެންގުޅެންދަތި މީހުންނާއި، ކުދިންނާއި އަދި 

ސަބަބުން ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު މުޖުތަމަޢުގައި އެކަނި އުޅެން ދަތިވުމުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ ޢުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ 

ޒަރޫރީކަންކަން އަމިއްލަޔަށް ފުއްދައިގަތުމަްށ ، ބަލަދުވެރިއަކު ނުވަތަ ބެެލނިވެރިއަކު ނުވަތަ އަޅާލާނެ ޔާރެއް، ޢިޔާރެއްނެތުމާއެކު

 6 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 1976 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން، ނުކުޅެދިފައިވާ މީހުން ސަލާމަތާ

މަރުކަޒެއްކަމަށް "ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ މެންޑޭްޓ"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  ވަނަ ދުވަހު

 ހަމައެކަނި މަރުކަޒެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތައް މަރުކަޒުކުރެވިގެން ބަލަހައްޓަމުންގެްނދާ މި މަރުކަޒަކީ ދައުލަތުގެ ބެލެމުގެދަށުގައި 

 

ޝަލް ށް މީހުން ފޮނުވަން ިނންމަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި ސޯމަރުކަޒަ

މަޢުލޫމާތު ީދފައިވެއެވެ. ން ސަރވިސް ވޯކަރުންކަމަށް މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްެތރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، މުވައްޒަފު 

އެއްވެސް ހައްޓާ މަރުކަޒުަގއި ބަލައުމަށްފަހު ަބލިމީހާގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުން ގެނަބަލިީމހާ މަރުކަޒަށް މީގެއިތުރުން، 

ވެސް މި ންދާކަމަށްގެމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ޖެންޑަރ ލިޔެކިއުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ނުޖެހޭކަމަށާއި، 

 ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެެއވެ.

 

ެވސް އެމަޖެންސީ ޙާލަތެއް  ކުރިން މަރުކަޒުން ޢާއިލާއަށް އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދޭކަމަށާއި، ނަމަބަލިމީހާގެ ފަރުވާ ފެށުމުގެ

ކަރުން ޢާއިލާއަށް މަުޢލޫމާުތ ލަތްތަކުގައި ކޭސް ވޯޙާމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ޢާއިލާއަށް ފޯނުކުރާކަމަށާއި، އެފަދަ 

 ލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.މަޢުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، މުވައްޒަފުން ގުމުހިއްސާކުރާކަމަށް މަރުކަޒު ހިން 

ލިމީހުންގެ ޙާލަތު އަންގާދެޭވ 'ބަލިީމހުންގެ ޢާއިލާތަކާއި ގުޅައިގެން ބަ  ގެވަނަ އަހަރު 2015ބަލިމީހުންގެ ފަިއލްތައް ބެިލބެލުުމން، 

މަށް' ޢާއިލާއަށް މަޢުލޫމާތު 'ބަލިމީހާގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކަމަށާއި، ކާންދީ ފެންވަރުވާކަގައި ' ހިމަނާފައިހުރިކަމާއި، މި ފޯމެއްފޯމް

 ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށް ހިމަނާފަިއވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

ޒެއްކަމާއި، ކޮމިޝަނުން ޖާގައިގެ މަރުކަ )އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް( މީހުންގެ 160ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަކީ 

ނުގެ ޖާގައަށްވުރެ މުންދާަކމާއި، ތަ)އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް( މީހުން ބަލަހައްޓަ 194ން ޒިޔާރަތްކުރި އިރު މަރުކަޒު

ތްތަކުންނާިއ، ވާ ފަރާމަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރި މަރުކަޒުން ބަލަހައްޓަމުންދާ މީުހންގެ އަދަދު ގިނަކަން

 އެެވ. ފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނނާއި ލިޔެކިއުންތައް ބެލިބެލުުމން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެން ދީމުވައްޒަފު

 

fat



                                     2022ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ  7      
 

ޔަށް ފަރުވާހޯދަމުންދާ ކީ ނަފްސާނީ ބައް)އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް އަށެއް( މީހުންނަ 158 މީހުންގެ ތެރެއިންމަރުކަޒުން ބަލަހައްޓާ 

ރޭގައި އަންހެން ކުއްޖަކާއި ހިމެނޭކަމާއި، އޭގެތެ ކުދިން)ދޭއް(  2އަހަރުން ދަށުގެ )އަށާރަ(  18މީގެތެރޭގައި   ،ބަލިމީހުންކަމާއި

 މަޢުލޫމާތުންނާިއ މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ ދީފައިވާ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ތިބި ކަމަށް

 ވެ. ކުރެވިފައިެވއެލިޔެކިއުންތަކުން ފާހަގަ

 

އެ  ،މުގެ އިތުރުންޢުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުްނ ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު މުޖުތަމަޢުގައި އެކަނި އުޅެން ދަތިވު

މީހުން  ތިރީސް ހައެއް() 36މީހުންގެ ބެލެނިވެރިއަކު ނުވަތަ އަޅާލާނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތުމާއެކު ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ 

ފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާިއ ދީމަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ން މަރުކަޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިތިބިކަ 

 ލިޔެކިއުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ.  

 

ުޢގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓައިގެްނ މުުޖތަމަނުވަތަ  ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާކުރަމުްނދާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެ މީހެއްގެ ޢާއިލާގެ ތެރޭގައި

)ބާވީސް(  22 ފައިވާށްދޫކޮމި މަރުކަޒުން ، ފައިވާ ކަމަށް ސައިކިއޭޓްރިސްޓުން އިރުޝާދުދީގެންގުޅެވޭ ވަރަށް ޙާލަތު ރަނގަޅުވެ

މަރުކަޒު ބިކަން ތިސް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދޫކޮށްފައިވާ މީހުްނވެ 2017މާއި، މީގެތެރޭގައި މީހުން މަރުކަޒުގައި ތިބިކަ

 ގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިއުންތަުކްނ ފާހަ

ޙާލަތު  ންގުޅެވޭ ވަރަށްގެމުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ބަލި ޙާލަތު ރަނގަޅުވެ، އެ މީހެއްގެ ޢާއިލާގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ  ،އިތުރުންގެމީ

)ފަނަރަ( މީހުން  15މަރުކަޒުން ދޫކޮށްލުމަށް ސައިކިއޭޓްރިސްޓެއްގެ އިރުޝާދު ބޭނުންވެފައިވާ ، ނަމަވެސް ރަނގަޅުވެފައިވީ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ނާއި ލިޔެކިުއންތަކުންތިބިކަންވެސް މި ފަރާތްތަކުން ީދފައިވާ މަޢުލޫމާތުން

 

ލެވިފައި ނުވާކަމާއި، އެކުލަވާ މިހާތަނަށްތާ ގުޅޭގޮތުން އުޞޫލެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެގޮ

 ހުށަހަޅާފައިވާ ޓްރީއިންޖެންޑަރ މިނިސް ،މަރުކަޒުންނާއިކުރީކޮޅު،  އަހަރުގެ ވަނ2019ަ އަތްމަތީޮފތަށް ބޭނުންކުރާ މަރުކަޒުގައި

ކަމާގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް މި ،އިފޮނުވާފައިވާކަމާ މިނިސްޓްރީއަށް ކުރުމަށް ޖެންޑަރ (ރިވިއު) މުރާޖަޢާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު

 ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާމަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު މަރުކަޒަށް ލިބިފައިނުވާކަން 

ވޯލްޑް  ފަރާތުން ޓްރީގެމީގެއިތުރުން، ޖެންޑަރ މިނިސް .ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިއުންތަކުްނ 

ގައި ޕްރޮސީޖާތަކެއް ވަނަ އަހަރު 2021 އެހީތެރިކަމާއެކު ކޮންސަލްޓަންޓްއެއްގެ ގެ(އޯ.އެޗް.ޑަބްލިޔު ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން )

ޞްލާހެއް އިއުޞޫލުތަކަށް އިތުރު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިޔަކަމާއި، ނަަމވެސް މަރުކަޒުގެ 

ެއސް.އޯ.ޕީތައް އެކުލަވާލުމުގެ  ހަމައެހެންމެ މި އައިސްފައިނުވާކަން މި ފަރާތްތަުކން ދީފައިވާ މަުޢލޫމާތުން ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.

އްޒަފުްނނާ ވަމަސައްކަތްކުރާ ކޮންސަލްޓަންްޓ މި މަރުކަޒަށް ޒިޔަރަތްކޮށް މަރުކަޒުގެ ކަންކަން ހިނާގގޮތް ބަލައި މު

ތަކުން މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެވެ. ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގިފައިުނވާކަމަށް، މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި ިއސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް 

ރިއަށްދާކަމާއި، މި ކު މަސައްކަތްގެ ފީ.އޯ.އެސް ކުރާގޮތުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި މަރުކަޒު މީހުންގެ  ބޭނުންވާ އެހީއަށްސައްޚާ

ނަ އަހަރުގެ ވަ 2022ވަަނ ުދވަހަށް ނިމޭނެކަަމށް ލަފާކުރެވޭަކން  31މަހުގެ  ވަނަ އަހަުރގެ ޖުލައި 2022އްކަތް މަސަ

 ގަކޮށްފައިވެއެވެ.ވަނަ ދުވަހު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުަގއި ފާހަ 10އެޕްރީލް މަހުގެ 

 

 ނަމަވެސް ޤާއިމްކޮށްފައިވީ، ނިޒާމު އަލިފާންނިއްވާ އިމާރާތްތަކުގައި އެހެނިހެން ޒުގެމަރުކަ ވޯޑުތަކުގައާއި މަރުކަޒުގެ 

 ހަމަވެފައިވާކަން މުއްދަތު ވަނަ ދުވަހަށް 10ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ  2020ފުޅިތައް  ނިއްވާ އަލިފާން ބަހައްޓާފައިވާ

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ކުރީ މަހުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުުމން

ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަީރގައި( މި މަރުކަޒުގައި އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް އެސެސްމަންޓް ހަދާފައިވާކަމަްށ  2022)

day



                                     2022ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ  8      
 

ވަނަ އަހަރުގައި  2021މިކަމަކީ މާތު ދީފައިވެއެވެ. މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވަ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫ

 ކޮމިޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިގެން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމެކެވެ.

 ފުޅިތައް  ިނންވަން ބޭުނންކުރާ  އަލިފާންމަރުކަޒުގެ ކޮންމެ ވޯޑެއްގައާއި މަރުކަޒުގެ އެހެނިހެން އިމާރާތްތަކުގައިމީގެއިތުރުން، 

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން  2019ދުން މޮނިޓަރކުަރމުން ގެންދިއުމަށް ބަހައްޓާ ގަވާއި

 އެވެ.ފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށް

 

)ދޭއް( މުވައްޒަފުން އެ މީހަކާެއކު ދާނެކަމާއި، މަރުކަޒަށް  2ހޯދަމުންދާ ަބލި މީހަކު މާލެ ގެންދާނަމަ މަރުކަޒުން ފަރުވާ 

ބިލްކުރާ ގޮތަށް ކުރިން ލޯންޗް ފެރީގައި ބަލިމީހުން ގެންދެވޭކަމާ ނަމަވެސް މިހާރު މީހަކު ލޯންޗް ފެރީގައި ގެންދާނަމަ ވަގުތުން 

އިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެންމެ އަގުހެޔޮ ގޮތަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހޭތީ މިހާރު މަރުކަޒުގެ ފައިސާ ދޭންޖެހޭތީއާއި މާލިއްޔާތު ގަވާ

މުވައްޒަފުން ބަލި މީހުން ގޮވަިއގެން ދަތުރުކުރަންޖެހެނީ ދޯިނެފރީގައިކަން މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ 

ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ. ދޯނިފެރީގައި މިހާރު މި ަރށުގެ އެއްވެސް ރައްޔިތެއް ފަރާތްތަކުންނާއި މުވައްޒަުފން ދީަފއިވާ މަޢުލޫމާތުން 

ދަތުރުނުކުރާކަމާއި، ދޯނިފެރީ ބޭުނންކުރަނީ މުދާ އުފުލުމަށްކަންވެްސ މި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ދީަފއިވެއެވެ. މިކަމާގުޅޭގޮތުން 

މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާވެސް މުއާމަލާތު ކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 ރު މުވައްޒަފުންގެ ދަފުތަ  4.1

 

 ރާކަމަށާއި، މީގެތެރޭގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކު އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރެއް() 164މަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގައި 

( އެކެއް) 1، އި)އެކެއް( ޑިރެކްޓަރއާ 1ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރއަކާއި، އަކާއި، ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

 97 ރިޒަރުންނާއި،)ނުވައެއް( ސުޕަވަ 9)އެކެއް( ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓާއި،  1)ހަތެއް( ނަރުހުންނާއި،  7މެޑިކަލް އޮފިސަރއާއި، 

ބަދިގޭ މަސައްކަތުގައާއި، ، އޮގްޒިލިއަރީން އަދި އިދާރީ މަސައްކަތުގައާއި( ހެލްތް )ދޭއް 2ކެއަރވޯކަރުންާނއި،  )ނުވަދިހަ ހަތެއް(

މުވައްޒަފުންެގ  ފައިވެއެވެ.)ތެއާޅީސް( މުވައްޒަފުން ހިމެޭނކަން ލިޔެކިއުންތަކުން ާފހަގަކުރެވި 43އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކުގައި 

 ޙަރަކާތްތެރިވާ ސްކޮށްއި ހިންގުމުގައި  މަރުކަޒުންދާކަމަށް އޮނިގަނޑު ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ މަްޝވަރާތައް މިނިސްޓްރީގައި ކުރެވެމު

 މަޢުލޫމާތުީދފައިވެއެެވ. ފަރާތްތަކުން

 

، ދަދު މަދުކަމާއިޢަރުންގެ ދަދާ އަޅާބަލާއިުރ، ަބލި މީހުން ބަލަހައްޓާ ކެއަރ ވޯކަ ޢަމަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ބަލި މީހުންގެ 

 އެކަނި ވޯކަރުން އަރ)ދޭއް( ކެ 2 ނުވަތަ )އެކެއް( 1 ޝިފްޓެއްަގއި ވޯޑުތަކުގައި ބައެއް ެބލެހެއްޓުމަށް  އެގޮތުން ބަލިީމހުން

 ގޮސް ބެލިބެލުުމން ނާއި ކޮމިަޝނުން ޯވޑުތަކަށްމުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ގިނަކަން ކުރަންޖެހޭފަހަރު މަސައްކަތް

ިތބޭއިރު އެ މީުހން  ވުރެ ގިަނ ބަލިމީހުންަނށް ީރސް ފަހެއް()ތި 35ކޮންމެ ޯވޑެއްގައި މަދުވެގެން . ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

މުވައްޒަފުންގެ  ،ންޖެހޭއިރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިއުޓީ މުވައްޒަފުން ކުރަސާފު ބަލި މީުހންނާއި ވޯޑުތައް ،ބެލެހެްއޓުމާއި މީހުން

ދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރަްށ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށާއި، ބަިލ މީހުންަނށް ފޯރުކޮށްޭދ ޚި ،ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ދުޅަެހޔޮކަމަށާއި

ރެވިފައިވާއިރު، ތުން ލިބިފައިވާ މަުޢލޫމާުތން ފާހަގަކުމިކަމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ ައސަރުކުރާކަން މުވައްޒަފުންގެ ފަރާ

 ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.  ކޮމިޝަނަށްވެސް މިކަން

 

ހައި ލިޔެކިއުންތަކެއް ބަލަހައްޓަނީ މެނުައލްކޮށްކަމާިއ، މަރުކަޒަށް ވަންނަ ދޮރުކައިރީގައި މުވައްޒަފުންގެ ފިންގަރ މަރުކަޒުގެ ހުރި

ޕްރިންޓް ޖެހުމަށް މެިޝނެއް ަބހައްޓާފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް ަމރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންގެ ފިންގަރ 

މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްަތކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ޅިަފއިނުވާކަން ޕްރިންޓްތައް މި މެޝިނަށް އެ

damp



                                     2022ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ  9      
 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތްކުރަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އައި.ޓީ މުވައްޒަފެއް މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ،

އްކަތް ނުނިމިހުރިކަންވެސް މި ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާުތން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެ މުވައްޒަފަށް ނާދެވިގެން މި މަސަ

މީގެއިތުރުން، މަރުކަޒަށް ވަންނަ ދޮރު ތަޅުނުލައި ހުންނަކަމާއި، ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މަރުކަޒަށް ވަދެ 

މަރުކަޒަށް ވަދެ ނުކުމެވާ ފަރާތްތަުކން އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ ފައިވެއެވެ. ނުކުމެވޭކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެުލމުން ފާހަގަކުރެވި

ނޯޓުކުރުމަށް މި މަރުކަޒަށް ވަންނަ ގޭޓް ސަރަޙައްދުގައި ފޮތެއް ބާއްވާފައިވީ ނަމަވެސް މި ފޮތުގައި އެކަށިގެންވާގޮތަށް މަޢުލޫމާުތ 

މަރުަކޒުން ބަލައި ޗެކް ނުކުރާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުްނ ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި މި ފޮތުގަިއ ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު މި 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

ގޮތުން ހުރިހައި އިދާރީ ބައިގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް މަދުަކމާއި، އެ

އި، އިދާރީ )އެކެއް( ޕްރިންޓަރކަމާއި، ސުޕަރވައިޒަރުންނާ 1ލިޔެކިއުންތައް ޕްރިންޓްކުރުމަށް އޮފީހުގައި ހުންނަނީ 

ސް ކޮމްޕިއުޓަރކަށް )ހަތަރެއް( ކޮމްޕިއުޓަރކަމާއި، ެއއްވެ 4ރުމަށް ހުންަނނީ އެންމެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ބޭުނންކު

ޢުލޫމާތުން މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަނެޓްވޯކް އަޅާފައިނުވާކަން 

 ހުރިއިރު، މަރުކަޒުގައި ގޮންޖެހުންަތއް ގޮތުން ތަފާތު ތްކުރަންޖެހޭ މާޙައުލުގެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މުވައްޒަފުން މަސައްކަ

ބުން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނުިލބުުމގެ ސަބަ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ލޫމާުތންމަސައްކަތް ކުރުމަށްހުންނަ ޝައުގުވެރިކަމަށް ބުރޫއަރާކަންވެސް މި ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢު

 

އްސަ ތަނެއް ނެތްކަމާއި، ޚާވަކި އަދިވެސް މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް މަރުކަޒުގައި ބަލިމީހުންނާ ެއންމެ ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ 

ްއދިމާވެއްޖެނަ  ދާންޖެހެނީ މެބަލިމީހުންަނށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ އަންނައުނު ބަދަުލކޮށް ގައިން ތާހިރުވާން ޖެހޭކަ

އަށްދާ ގަޑީގައި އެ ވޯޑެއްގައި ގެއަށްކަމާއި، ބަލިމީުހން ެބލުމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އެހާ މަދުއިރު އެކަކު ގެ

ްނ ޢުލޫމާތު )އެކެއް( މުވައްޒަފުކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަ 1ތިބޭ އެންމެހައި ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓަންެޖހެނީ 

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

ޤާއިމްކުރުމަށް  މަރުކަޒުގައި އްވަކި ތަނެ ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ މަށްބޭނުންކުރު ގަޑިތަކުގައި ޑިއުޓީ މުވައްޒަފުން ަބލަހައްޓާ ބަލިމީހުން

ފައިވާ ޙިއްސާކޮށް ވަނަ އަހަރު ކޮމިަޝުނން މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ 2019

 އެވެ.ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެ

 

ވެފައި، މުވައްޒަފުްނ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ ގާތުން އެންމެ މީހުންނާ ބަލިނަފްސާނީ  ހޯދަމުންދާ ފަރުވާ މަރުކަޒުން

 ސަޕޯރޓްދިނުމުގެ  ލްސޯޝަ-ސައިކޯމުވައްޒަފުންނަށް  )ސޯޅަ( ގަޑިއިރުވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭއިރު 16މަދު ދުވަސްތަކުގައި 

 ރަކާތްތެރިވާޙަ އިސްކޮށް ހިންގުމުގައި  މަރުކަޒު ކަންކުރިއަށްނުގެންދާއަދިވެސް މަރުކަޒުގައި  އްޕްރޮގްރާމެ އެއްވެސް

 ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ. ންމަޢުލޫމާތު ީދފައިވާ މުވައްޒަފުން ފަރާތްތަކުންނާއި

  ޑިއުޓީ ބެހިފައިވާގޮތް  4.2

 

އަށް )ހަތަރެއް( ދަންފަޅި 4މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީ އަދާކުރަނީ ބަލިމީހުން ބެލެެހއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ  މަރުކަޒުގައި

 2 ގައި ކޮންމެ ވޯޑެއްގައިދަންފަޅިއެއް )ހައެއް( ގަޑިއިރުކަމަށާއި، 6ގެ ދިގުމިނަކީ ކޮންމެ ދަްނފަޅިއެއް ބަހާލައިގެންކަމަށާިއ،

 ތިބޭކަމަށް މުވަްއޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ މުވައްޒަފުން)ިތނެއް(  3ނުވަތަ  )ދޭއް(

މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ  ވެސް ންންޖެހޭކަހުންނަ އެކެއް( މުވައްޒަފު) 1 ބައެއް ވޯޑުތަކުގައި ގެ ސަބަބުންންހުރުމުދަތިކަ

ބަލިމީހުން ބެލުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުން،  މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ސާފުތާހިރުކަން ދެެމހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްވެސް  ބަލިމީހުންގެ ަކންތައްތައް ކުރުުމގެ އިތުރުން ޑިއުޓީ އަދާކުރާ ވޯޑުތަކުގެ

 ުމން ކޮމިޝަނަށްލިޔެކިއުންތައް ބެލިބެލުމުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި  ކުރަންޖެހޭކަން

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 ،ގައި  23ޓަރ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭނުންކުރާ އަތްމަތީ ފޮތުގެ ޗެޕް ޚާއްސަ 

ސިކުނޑީގެ  ،ގައި ބަލިމީހުންގެ ނިސްބަތުން މުވައްޒަފުން ތިބެންޖެހޭނެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައި 

 1ޓެއްގައި ކޮންމެ ބަލިމީހަކަށް ޝިފް ( ވައިލެންޓް މީހުން)ބަލިމީހުންގެ ތެރެއިން ހައިރިސްކް 

، ލޯރިސްކް މުވައްޒަފަކު  1ބަލިމީހަކަށް ޝިފްޓެއްގައި  4މުވައްޒަފަކު، މީޑިއަމް ރިސްކް ކޮންމެ 

ގެ ތެރެއިން އްވާ މީހުން އެހީ ދެ ޚާއްސަ މުވައްޒަފަކު އަދި  1ބަލިމީހަކަށް ޝިފްޓެއްގައި  8ކޮންމެ 

އްޒަފަކު، ވީލް މުވަ  1މީހުން ކޮންމެ ބަލިމީހަކަށް ޝިފްޓެއްގައި ( ބެޑް ރިޑްން )ތަންމަތީގައި ތިބޭ 

އަދި  މުވައްޒަފަކު  1ބަލިމީހަކަށް ޝިފްޓެއްގައި  4ޗެއަރގެއެހީ ބޭނުންވާ މީހުން ކޮންމެ 

މުވައްޒަފަކު  1ގައި ބަލިމީހަކަށް ޝިފްޓެއް  8ހިނގާބިނގާވެ އުޅެވޭ މީހުން ކޮންމެ 

 .ހުންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 

 

ހުންގެ ހުރިހާކަމެއް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ީމހުންތަކެއް އެއްފަހަރާ ބަލަމުްނ، އެ މީ ،ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާީނގޮތުން ބަލި

ންގެ މަސައްކަތްބުރަވެ، )ިތނެއް( މުވައްޒަފު ހުރުމަކީ މުވައްޒަފު 3)ދޭއް( ނުަވތަ  2ވޯޑުގެ ހުރިހާކަމެއް ކުރުމަށް  ،ކުރަމުން

މާނީ ގޮތުންވެސް މީހާ އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އެންމެފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރެވި، ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސް

 މިަޝނުން ފާހަގަކުރަމެވެ. ބަލިކަށިކޮށްާލނެކަމެއްކަން ކޮ

 

 ީމހުންގެ ބޭނުންވާ ހީއަށްޚާއްސައެ  ،އަދަދު ގެ(ވޯކަރުން ކެައރ) މުވައްޒަފުން ބަލަހައްޓާ ކަންތަްއތައް ބަލިމީހުންގެ މަރުކަޒުގައި

ވަނަ ައހަރު  9201ަމށް ގާތްކުރު އަދަދާ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 23 ޗެޕްޓަރ ފޮތުގެ އަތްމަތީ  ކުރާބޭނުން މަރުކަޒުގައި

ސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްޮމނިޓަރިންގ ކޮމިޝަނުން މަރުކަޒަށް ކުރި 

 އެޓެންޑެންޓުންގެ  10 ވާިލބިފައި  ބަޖެޓް ،ހަްއލުކުރުމަށްޓަކައި ދަތިކަން  މުވައްޒަފުންގެމީގެއިތުރުްނ،  ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

ޒިޔާރަތާއި ރިންގ މޮނިޓަވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މަރުކަޒަށް ކުރި  0820މަށް ހަމަޖައްސައިދިނު އަވަހަކަށް ވީހާވެސް މަޤާމް

 ބޭނުްނވާ  މަރުކަޒަށް، އިވުމުގެ ިއތުރުންގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފަ

މޮނިޓަރިންގ ށް ކުރި ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މަރުކަޒަ 2009 އިތުރުކުރުން އަވަހަކަށް ވީހާ ވާވަރަށްއެކަށީގެން މުވައްޒަފުން

 އެވެ.ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެ

 

 ތަމްރީންތައް މުވައްޒަފުން ސުޕަވައިޒްކުރުމާއި  4.3

 
 

ކުރަނީ އިޒްސުޕަރވަ ވޯކަރުންގެ މަސައްކަތް މޮނިަޓރކޮށްރކެއަމީހުން ބަލަހައްާޓ ބަލިމަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންާދ 

-ވިޑްވައިޒަރުން ކޮގިނަ ސުޕަނަމަވެސް ކުރިން ދިޔަ )ދޭއް( އިރަށް ވޯޑުތަކަށް 2ސުޕަރވައިޒަރުންކަމަށާއި، ސުޕަރވައިޒަރުން 

 ެވއެވެ.މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިނުދާކަމަށް މިހާރު ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތައްފަހު މޮނިޓަރކުރުމަށް 19

 

އަޅާލުން ބޭނުންވާ ، އިޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންނަކީ ޚާއްސައެހީތެރިކަމާ

މީހުން ބަލަހަްއޓައި، މުވައްޒަފުންނަށް މިފަދަ ތަނެއްގައި ތިބޭ އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ ހިނދު، މިފަދަ މީހުްނނާ ބަޔަކަށްވާ

މްރީންތައް ހިންގުަމކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ކެއަރވޯކަރުންނަްށ ތައެހީތެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކަށީގެންވާވަރަށް 

Amma
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ހިންގާފައިނުވާކަން މުވައްޒަުފންގެ ފަރާތުން ިލބިފައިވާ މަުޢލޫމާތުންނާއި ލިޔެކިއުންަތްއ އެކަށީގެންވާވަރަށް ތަމްރީްނތައް 

 ބެލިބެލުުމން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.

 

އި ކަޒަށް ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރުންނާގައި މި މަރުމަހު ފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ 2022އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ 'މަންފާ'ގެ ފަރާތުން 

ން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަާކ މި ޒިޔާރަތުގައި މި މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަްމރީ ،ނަރުހުންގެ ޓިމަކާއެކު ޒިޔާރަތްކުރިކަމަށާއި

 ދީފައިވެއެވެ.ޢުލޫމާތުމަ ފަރާތްތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވާ އިސްކޮށް ހިންގުމުގައި މަރުކަޒުގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމަށް 

 

ދަށުން ހުރިހާ ސުޕަވައިޒަރުން މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، މި ޕްރޮގްރާމްގެ

 ިއވެއެވެ.ދީފަމަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވާ އިސްކޮށް ހިންގުމުގައި މަރުކަޒުޓްރެއިންކޮށްފައިވާކަމަށް 

 

ބޭނުންާވ އަޅާލުން އްސަ ޚާ  މީހުންެގ މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންނަކީ ޚާއްސައެހީތެރިކަމާއި، ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ

ހެއްޓުމުގެ އެކަށީގެންވާ ހިނދު، މިފަދަ މީހުްނާނ އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ މިފަދަ މީހުން ބެލެބަޔަކަށްވާ

 ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށްވުމަީކ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ. 

 

އްކަތައް ކުރަމުންދާކަމަށައި ނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސަރަށުގައި ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ

 ޕްރޮގްރާމްގައި އެގޮތުން ރަށުގައި އަންހެުނންެގ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެކި މުއައްސަސާތަކުގެމެދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ

 މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. ންފަރާތްތަކު  ތެރިވާޙަރަކާތް އިސްކޮށް ހިންގުމުގައި މަރުކަޒު  މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށްބައިވެރިވެވޭތޯ

 ވެސްރުމަށް ރާވަމުންދާކަމަށްމި މަރުކަޒަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ލިބޭ ތަކެތި ޭބނުންކޮށްެގން ރެކްރިއޭޝަނަލް ހޯލެއް ތައްޔާރުކު 

 ދީފައިވެއެވެ.މަޢުޫލމާތު ފަރާތްތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވާ އިސްކޮށް ހިންގުމުގައި މަރުކަޒު

 

އ.ދން ނަފްސާނީގޮތުން ބަލި އަދި ނަފްސާނީގޮތުން ބަލިމީހުންގެ ޙާލަތަ ރަގަޅުކޮށް 

)ހ( އެފަދަ  ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ 14ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ 

ތަޖްރިބާ  ދާއިރާއިން ޚިދުމަތެއް ދޭ މަރުކަޒެއްގައި ބަލިމީހުން ބެލުމަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް ކަމާއިބެހޭ 

ހުރި ފަންނީ މުވައްޒަފުން ތިބެންޖެހެއެވެ. އަދި، ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާވަރަށް 

ރޫނާރާ ވަރަށްޖާގަ ޖާގަފޯރުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް، ބަލިމީހުންގެ ޒާތީ މިނިވަންކަމަށް ބު 

މަށް ދިނު ދިނުމުގެ އިތުރުން، ކަސްރަތާއި މިފަދަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގައި، ފަރުވާފޯރުކޮށް 

 އެކަށީގެންވާވަރަށް ޖާގައޮންނަންޖެހެއެވެ.

 

ކަން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރި 

ށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާ "ޞިއްޙީ ދާއިރާ" ގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮ  21ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

، ދައި ތަމްރީނުކޮށް ގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ފަންނީ މީހުން އުފައް ފަދައިން ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާ 

 .ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ 

 

 ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާގޮތް ތަނުގެ  4.4

 

 ކެމެރާ ( ވީ.ޓީ.ސީ.ސީ) ޓެލެވިޜަން ސަރކިޓް ގޯތީގެ ބޭރާއި، ވޯޑުތަކުގެ ބޭރު ފެންނަގޮތަށް ކްލޯޒްޑް ކަޒުގެމަރު

ކެމެރާތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް މަރުކަޒަށް ވަންނަ ގޭޓްގައި ހުންނަ ޕޯސްޓުގައާއި އޮފީސް ބައިގައި  ހަރުކޮށްފައިވާކަމާއި، މި

ސިސްޓަމްތައް ހަރުކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރެއާއި ގޯތީގެ ބޭުރ 

amino



                                     2022ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ  12      
 

ކަން ކޮމިޝަުންނ .ވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވޯޑުތަކުގެ އެތެރެ ފެންނަގޮތަށް ކެމެރާ ނުހުންނަމޮނިޓަރކުރުމަށް ސީ.ސީ.ޓީ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. ބެލިބެލުުމން

 

 ކުރިއަށްދާކަމާއި،  ކަތްމަސައް ހަރުކުރުމުގެކެމެރާ  ވީ.ޓީ.ސީ.ސީ މޮނީޓަރކުރުމަށް އެތެރެ ވޯޑުތަކުގެ ތިބޭ މީހުން މަރުކަޒުގައި

ނަ އަހަރުގެ ވަ 2022ވަނަ ދުވަހަށް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭަކން  31މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ މެއި 2022އްކަތް މަސަ މި

ގަކޮށްފައިވެއެވެ. ވަނަ ދުވަހު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ފާހަ 10އެޕްރީލް މަހުގެ 

ވަނަ ދުވަހު  15 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 2022އިޢުލާންކޮށް ބިޑްކޮށްފައިވާކަން )އަށާރަ( ކެމެރާއަށް  18އެގޮތުން 

 ެވ.ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާއެކު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެ

 ކުނި ނައްތާލުން  4.5

 

 ދުމަށް އިންސިނަރޭޓަރމީހުން ޭބނުންކުރާ ނެޕީ އެންބަލިމަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ  ،މަރުކަޒުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ ތެރެއިން

ފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ގެންގޮސްގެން އުކާލާކަމަށް މުވައްޒަ ކަމަށާއި، މެޝިނު ހަާލކުވެއްޖެނަމަ ތިލަފުއްޓަށް ކުނި ބޭނުންކުރާ

އެގޮތުން މަރުކަޒުގެ ، ލުގެ ދަށުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ނައްތާލާކަމަށާއިކުނިވާ ޒާތުގެ ކާތަކެތި އޮންނަ އުޞޫ މީގެއިތުރުން،

ލާކަމަށާއި، ގަހުން ފައިާބ މަސައްކަތު މީހުން ރަށުގައި މިތަކެތި އުކާލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ މޫދަށް މިތަކެތި އުކާ

ތި ރަށަށް އުކާނުލެވޭކަމަށާއި ދަޅު ފަދަ ތަކެ މާތުދީފައިވެއެވެ.ފަތް ފަދަ ކުނި ރަށުގެ ކުނިގޮނޑަށް އުކާލާކަން މުވައްޒަފުން މަޢުލޫ 

އެންމެފަހުން ތިލަފުއްަޓށް  )ތިނެއް( މަހަކުން އުކާލުމަށް ތިަލފުއްޓަށް ގެންދާކަމަށާއި އެގޮތުން 3އެހެންކަމުން މިތަކެތި ކޮންމެ 

 ވެއެވެ.އްޒަފުން މަޢުލޫމާުތދީފައިވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި ކަމަށް މުވަ 2021ކުނި ގެންގޮސްފައިވަނީ 

 

 ހުށަހެޅުން  4.6

 

، ދުވަހުން ފެށިެގން ހިއްސާކުރާ  ރިޕޯޓުއާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް .1

، ރުން ވޯޑުތަކަށްކެއަރވޯކަރުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ބަލިމީުހންގެ ކަންތައްތައް ުހރިނެތްގޮތް ެބލުމަށް ސުޕަރވައިޒަ

 ޤަވާއިދުން ޒިޔާރަތްކޮށް، ލިޔެކިއުމުން ބެލެހެއްޓުން މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން 

 

ޚާއްސައެހީއަށް ، ދުވަހުން ފެިށގެން ހިއްސާކުރާ އާ ރިޕޯޓުމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް .2

)އެންޓި ޓޯޗަރ  13/2013ގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު

 ން ޤާނޫނު(ގެ މަޢުލޫާމތު ހިމެނޭ ތަްމރީންތައް ގަވާއިދުން ފޯރުކޮށްދީ އެކަން ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓު

 ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލުތައް  .5

 

ބަލިމީހުްނ ރުން )ެކއަރވޯކަބައެއް މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި  ފަރުވާ ހޯދަމުންދާމަރުކަޒުން ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނގެ 

ހަޑިހުތުރު ބޭއަދަބީ،  މީހުންނާ ދިމާލަށް އެގޮތުން ބަލި ،ލާއިްނސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގާކަމާއި (ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން

މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި ށް މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި އަނިާޔވެރިގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބަހަްއޓާކަމަ ތު ކުރާކަމަށާއި، ބަލިބަހުން މުޢާމަލާ

 ޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މަ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓަުމންދާމަރުކަޒުން އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްަތކުންނާއި، 

 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރާކަން ބަލިމީހުންގެ ފަރާތުްނ ބަލިމީހުްނނަށް  އެހެން ބަލިމީހުންބައެއް މަރުކަޒުން ފަރުވާހޯދަމުންދާ 

މީގެއިތުރުން، ފާހަގަކުރެިވފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާުތންނާއި ކޮިމޝަނުން ވޯޑުތަކަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި 

dm



                                     2022ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ  13      
 

ބަލިމީހާއަށް ތަކުރާރުކޮށް ަނސޭހަތްދީފައިވާކަމާ އަދި ިމ  ބަލިމީހުންަނށް ޖިންސީގޯނާކުރާ ަބލިމީހަކު މަރުކަޒުގައި އުޅޭކަމާއި، އެ

ނަމަވެސް މިކަމަށް އެކަށޭނަ ޙައްލެއް  ބަލިމީހާގެ ވާހަކަ އޮފީހަށްވެސް އަންގާފައިވާކަމަށް ކެއަރވޯކަރުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 ލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ.ލިބިފައިނުވާކަމަށް މުވައްޒަފުން ީދފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަުނން ބެލިބެ

 

ތުން ބަލިމީހުން ކުރާ ހިނގާ ލާއިންސާނީ މިފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭގޮންނާއި ދޭތެރޭގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ބަލިމީހުމަރުކަޒުން 

އް ލިޔެކިއުމުން ފެންނަން ޝަކުވާތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަރުކަޒުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތެ 

ތިތެރެއާއި ގޯތީގެ ބޭރު ގޯމަރުކަޒުެގ ގެއިތުރުން، މީާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަުނން ލިޔެކިއުްނތައް ބެިލބެލުމުން ނެތްކަން 

ގެ އެތެރެ ފެންނަގޮތަްށ ެކމެރާ ހަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވޯޑުތަކު( ވީ.ޓީ.ސީ.ސީ) ޓެލެވިޜަން ސަރކިޓް ކްލޯޒްޑްމޮނިޓަރކުރުމަށް 

ޒަފުންނަްށ ރާ މުވައްކެމެރާ ނެތުމުގެ ސަބަބުންނާިއ، މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ވޯޑުތަކުގައި މަސައްކަތްކު

 ންނައިރު އަނިޔާއެއް ފެއެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ބަލިީމހުން މޮނިޓަރކުރާނެ ގޮތެއްނެތުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންނަށް ބަިލމީހާ 

ދިސާ ރިޕޯޓުތައް އި، ނަމަވެސް އަނިޔާ ލިބުނީ ކިހިނެއްކަން އެނގޭނެގޮތެއް ެންތކަން ހާލިބިފައިހުްނނަ ފަހަރު ގިނަކަމަށާ 

ައނިޔާކުރާކަމާއި، ބަލިމީހުްނ  މީގެއިތުރުން، އެއް ބަލިމީހަކު އަނެއް ަބލިމީހަކަށް ބެލުުމން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.ބެލި

ނިޔާކުރާކަން ހާދިސާ އަމިއްލަ ނަފްސައް އަނިޔާކުރާކަމާ އަދި ޢާއިލާތަކުން ބަލިމިހާއަްށ ފޯނުނުކުރާތީ އަމިއްލަ ނަފްސައް އަ

( ހާދިސާ ތިރީސް ހައެއް) 36ވަނަ އަހަރު  2021ލިޔެކިއުންތައް ބެލިެބލުމުން ރިޕޯޓުތައް ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުެރވިފައިވެއެވެ. 

ޓު ފައިލްކޮށްފައިވާކަން )ހައެއް( ހާދިސާ ރިޕޯ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީގެ ނިޔަލަށް  2022ރިޕޯޓު ފައިލްކޮށްފައިވާކަމާ އަދި 

 ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

 

 ޒަމާނީ  ގޮތުން ލުކުރުމުގެޙައް ށްމައްސަލައަ ބެލެހެއްޓުމުގެ ބަލިމީހުން މަދުވުމާއެކު މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން

ވަނަ  2014ރުމަށް މަރުކަޒުގައި ގާއިމްކު ނިޒާމެއް ކުެރވޭނެ މޮނިޓަރ ޤަވާއިދުން ބަިލމީހުން ބޭނުންޮކށްގެން ވަސީލަތްތައް

ރިޕޯޓުގައި ފައިވާ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށް

ން ލާއިންސާނީ އިހާނެތި މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ކެއަރވޯކަރުއެވެ. މީގެއިތުރުްނ، ހުށަހަޅާފައިވާނެ

ދަ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަްއ ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނުން މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވި އެފަ 2016ޢަމަލު ހިންގާކަން 

އެވެ. ށަހަޅާފައިވާނެޓުމަށް ކޮމިަޝނުން ހު މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅުއަޅައި އެކަން ލިޔެކިއުމުން ބެލެހެއްހިންގާ

ވަނަ  9201 އިމްކުރުމަށްޤާ  ސިސްޓަމްތައް ކެމެރާ ބެލެެހއްޓުމަށް ގޮތެއްގައި އެންމެއެދެވޭ ސެކިއުރިޓީ މަރުކަޒުގެހަމައެއާއެކު، 

ކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާއި ުގޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަމޮނިޓަރިންގ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މަރުކަޒަށް ކުރި 

 ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

 

ކޮށްދޭ ނަފްސާނީ ބަލިމީހުން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގައާއި، ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމަށް ފޯރު 

ން ވަނަ މާއްދާކަމުގައިވާ "އެހީތެރިކަ  8 ،ހިމެނޭ މުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު ތަކުގައި އެހީތެރިކަ 

 ބަލިމީހެއްވެސް ކޮންމެ  ،ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  2ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަޑު" ގެ 

އެހެން ، ސްދިނުންގުޅޭ ބޭ ބައްޔާނު ، ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުމަކުން ޙިމާޔަތް ކުރެވެންޖެހެއެވެ. މީގެތެރޭގައި 

ވައްޒަފެއްގެ ރާތުން ގޯނާކުރުން ނުވަތަ މު ބަލިމީހުންގެ ފަރާތުން ގޯނާކުރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ފަ 

ވަތަ އެފަދަ ނުތަނަވަސްވާ ފަދަ އެހެން ޢަމަލުތައް ނު  މީހެއްގެ ފަރާތުން ހިތް ފަރާތުން ނުވަތަ އެހެން 

  ދަގޫތައް ހިމެނެއެވެ.ޢަމަލަކާއި ގުޅިންގެން ދިމާވާ ޖިސްމާނީ އު 

 
 

aw
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 ހުށަހެޅުން  5.1

 

ްނ، ދުވަހުން ފެށިގެ  ހިއްސާކުރާ ރިޕޯޓުއާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ެފމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް .3

 ފުރައްސާރައާއި ކުރާ ޖިންސީ ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންެގ މަރުކަޒުން ބަލަހައްާޓ މީހުްނ، އެކަކު އަނެކަކަށް

ފިޔަވަޅުތައް  ޅުނުމި ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އެ، ހުއްޓުވުމަށް ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި އްޖިންސީ ގޯނާގެ ޢަމަލުތަ

 ލިޔެކިއުމުން ބަލަހައްޓަމުން ގެްނދިއުން

 

 ހަރުގެ)އެކެއް( އަ 1ތާ ހިއްސާކުރާ އާ ރިޕޯޓުމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެިމލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް .4

ޑުތަކުގެ އެތެރެ ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ވޯ ،ތެރޭގައި

ނޑައަޅާ މަރުކަޒުން ކަ، ކެމެރާ ހަރުކޮށް( ވީ.ޓީ.ސީ.ސީ) ޓެލެވިޜަން ސަރކިޓް މޮނިޓަރކުރެވޭގޮތަށް ކްލޯޒްޑް

 ޮމނިޓަރކޮށް ބެލެހެްއޓުން އުޞޫލެއްގެ މަތިން ޤަވާއިދުން 

 ފަރުވާހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު  .6
 

 ވޯޑުތަކުގެ ޖާގައާއި ޙާލަތު  6.1

 

މީހުން ޒެއްކަމާއި، )އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް( މީހުންގެ ޖާގައިގެ މަރުކަ 160ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންެގ މަރުކަޒަކީ 

 5އިން ބޭނުންކުރަނީ )ހަތެއް( ވޯޑުގެ ތެރެ 7ޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރިކަމާއި، ނަމަވެސް ވޯޑު ަމރުކަ)ހަތެއް(  7ބޭތިއްބުމަށް 

ން ނުކުރާކަން )ަހތެއް( ޭބނު 7)ފަހެއް( އޭ އަދި ވޯޑު ނަްނބަރު  5)އެކެްއ(،  1)ފަހެއް( ވޯޑުކަމާ އަދި ވޯޑު ަނންބަރު 

 ިލބެލުމުން ކޮމިޝަނުން ބެވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ ދީފައި

 ފައިވާކަމާ އަދި ބަންދުކޮށް)އެކެއް(ެގ ޙާލަތު ދައްވުމުގެ ސަބަބުްނ  1އެގޮތުްނ ވޯޑު ނަންބަރު  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގުމުގައި އިސްކޮށް މަރުަކޒު ހިންމުވައްޒަފުންގެ ރިކްރިއޭޝަން ަކންތައްތަކަށް ިމ ވޯޑު ބޭުނންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން 

ހަތެއް( ) 7( އޭ އަދި )ަފހެއް 5ވޯޑު ނަންބަރު  ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ ދީަފއިވާ މަޢުލޫމާތުން ާފހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތުން ކުން ދީފައިވާ މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަ ވެސްކުރުމަށް ބަންދުކޮށްފައިވާަކންމަރާމާތު

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

ނަމަވެސް މި ވޯޑަށް ބޭނުންވާ ތަެކތި  ،އިވާކަމާއިމަރާމާުތ ކޮށްފައޭ( -5)ފަހެއް(ގެ ިތރީ ފަންގިފިލާ ) 5ވޯޑު ނަންބަރު 

 ފަރާތްތަކުްނ ކާތްތެރިވާަމރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަލިބިފައިނުވުމުގެ ސަބަުބން ވޯޑު ބޭނުންކުރަން ފަާށފައިނުވާކަން 

( މަރާމާތުކޮށްފަިއީވ )ފަހެއް 5ވޯޑު ނަންބަރު  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮިމޝަނުން ބެިލބެލުމުންދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި 

ކޮމިޝަނުްނ  ސީލިންގައި ހަންޑިކުޑަ ޖަހާފައިވާކަންނަމަވެސް ވޯޑުގެ ހޯލުގެ ސީލިންގއިން ފެން ލީކްވުމުގެ ސަަބބުން 

 ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. 

 

ކޮމިޝަނުން މި އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގައި ބަލިމީހުން ބޭނުންކުރާ ހުރިހައި ވޯޑުތަކެއްގެވެސް މާއްދީ ޙާލަތު ވަރަށް ދަށްކަން 

ފައިވާކަމާއި، ތައް ނެއްޓިަތށި ޚާނާބައެއް ފާ، ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. އެގޮތުން ގިނަ ވޯޑުތަކުގެ ފާޚާނާތައް ހަލާކުވެ

ބައެއް ތަންަތނުްނ ތަށިމުށިތައް ، ކަޅުވެފައިވާކަމާއި ފާޚާނާތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ތަށިމުިށތައް ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކުލަ ބަދަލުވެ

ގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ނެއްޓިފައިވާކަމާއި، ބައެއް ފާޚާނާތަކުގެ ދޮރުތައް ހަލާކުވެފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިެބލުުމން ފާހަ

މީގެއިތުރުން، ބަލިމީހުން ބޭނުންުކރާ ބާލީހާއި ގޮދަޑިފަދަ ތަކެތި ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ޙާލަތު ދަށްވެފައިވާކަމާއި، ބައެއް 

army
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ނުން މަކުނު އަޅާފައިވާކަން ކޮމިޝަ އަދި އެނދުފަދަ ތަކެތީގައި ތަތްވޯޑުތަކުގައި ބަލިމީހުން ބޭނުންުކރާ ގޮދަޑިއާއި، ބާލީސް 

ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. ހަމައެއާއެކު ބަލިމީހުން ބޭނުންުކރާ ގިނަ އަލަމާރިތައް ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ދޮރުަފތްތަްއ 

 ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި ބަލިމީހުން ޭބނުންކުރާ ނެއްޓިފައިވާކަންވެސް ކޮމިޝަނުްނ ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެެއވެ. މީގެއިތުރުން، 

ކުރަން ަދތިވާކަންވެސް މުވައްޒަފުންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވި މީހުން ގެ ސަބަބުން ބޭުނންގިނަދުވަސްވެ ދަބަރުެޖހުމުފަދަތަކެތި 

 ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ. ނާއި ކޮމިަޝނުން ބެިލބެލުމުންދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން

 

ގެ މަރުކަޒުގެ އިމާރާތްތަކުށް، މުގެގޮތުން އިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮމަރުކަޒުގައި ބަލިމީހުން ދިރިއުޅޭ ވޯޑުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރު

އިދާރާތަކާ  ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން ކަމާގުޅޭ 2019އާބާތުރަ ގަވާއިދުން ފިލުވުމަްށ 

 އެވެ.ގައި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު

 

   

 : ވޯޑުތަުކގެ ޙާލަތު 1 ތަސްީވރު

 

މާނު ގިނަ އަދަދަކަށް މަރުކަޒުގެ ވޯޑުތަކުގައި ކުރިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ދަގަނޑު އެނދުތަކާއި މިނޫންވެސް ބައެއް ދަގަނޑު ސާ

 ފަދައިން މި އަހަރުެގ ކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރިކަން، ކޮމިޝަނުން ކުރިންކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާމަރު

ލިސްޓްނަގަިއ  މި ތަކެތީގެ ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ ނީލަންކިއުމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތިކަމާއި،

ގައި ފޮނުވާފައިވާކަމާިއ، )ތިެނއް( އަހަރު މި މަރުކަޒުން، މިިނސްޓްރީން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ލިސްޓްނަ 3ތުވި މިނިސްޓްރީއަށް ފާއި

ރީން ޒިޔާރަތްކޮށް )ދޭއް( ވަނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓް 2ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ  2022މިކަމާގުޅިގެން 

ވާ މަޢުލޫމާތުން މަތިން ނަްއތާުލމަށް އަންގާފައިވާކަން މުވައްޒަފުްނ ދީފައިމި ތަކެތި މާލިއްޔަތު ޤާޫނނުގައިވާ ގޮތުގެ

އި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ބައްޔައް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުން ބަލަހައްޓާ މިފަދަ މަރުކަޒެއްގަފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އް ބަލަހައްޓާ މި ފަރާތްތަ ތަކެތި ހުރުމަކީ މި ފަރާތްތަކާއި، މިފަދަ ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭގޮތަށް ނުަވަތ ފަސޭހައިން ނެގޭނެގޮތައް 

މަރުކަޒުގައި ނައްތާލުމަްށ ވެ. ވާނެކަމެްއކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެހިއިތުރަށް ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅުމަށް މަގުފަ މުވައްޒަފުން

 ބަހައްޓާފައިވާ، ނަރުދާ އިން އުކާލުމަށްހުރި ތަކެތިބަހައްޓާފައިވާ ދަގަނޑުގެ ބާވަްތަތކާއި ހިފާގެންގުޅޭ ބޮޑެތި ސާމާނުގެ ތެރެ

 ވަނުމަށް ހުރި ދޮރު ޖަހައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ބައެއް ދިމާތަކުގެ ނަރުދާތައް ހަލާކުވެފައިވާކަމާއި، މި ތަނަށް

މީހުންނަށް ވަދެ އުޅުމުގެ ވާ ބަލިއިހުޅުވާފައިހުރިކަމާއި، އެހެންކަމުްނ މި ތަނަށް މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭަގއި އުޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފަ

 ފުރުސަތު އޮތްކަން ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

 

ކޮށްދޭ ފްސާނީ ބަލިމީހުން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގައާއި، ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމަށް ފޯރު ނަ 

 ވާގޮތުން ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި  2ވަނަ މާއްދާގެ  14އެހީތެރިކަމުގައި އ.ދން ގެންގުޅޭ  އުޞޫލްތަކުގެ 

ދަތުތަކެއްގެ ނަފްސާނީ ފަރުވާދޭ ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށްވެސް އަވަސް އަވަހަށް )ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ މުއް 

ލިމީހުންނަށް އަޅާލެވޭ ތެރޭގައި( ޒިންމާދާރު ވުޒާރާއަކުން ޒިޔާރަތްކޮށް ތަނުގެ ޙާލަތާއި، ފަރުވާދެވޭގޮތާއި، ބަ 

ތަކާ އެތްގޮތްވާ މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައް އަދި މިކަންތައްތައް ހުރީ  ގޮތްތައް ބަލަންޖެހެއެވެ.

 ގޮތަކަށްކަން ޔަގީންކުރަންޖެހެއެވެ.

 

day



                                     2022ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ  16      
 

  ން ކުރު ގިންތި ބަލިމީހުން  6.2

 

ން އަދި އެހެނިހެން މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުން ގިންތިކުރަނީ ނަފްސާނީ ބަލިމީހުންނާއި، ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހު

ގައި އެޑްމިޓްކުރެވޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީުހންނަށް ބަލައިގެންކަމަށް "ޚާްއސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންގެ މަރުކަޒު

ީނ ނީ ބަލިމީުހން ގިންތިކުރަސާ ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ނަފްކުރަންޖެޭހގޮތުގެ އަތްމަތީ ޮފތް"ބަލިމީހުންނާެމދު ޢަމަލު

ދި އެހެނިެހން މީޑިއަމް ރިސްކް" އަދި "ލޯ ރިސްކް"އަށް ބަލާފައިކަމާއި، ޢުމުރުން ދުވަސްީވ މީހުން އަ"، "ހައި ރިސްކް"

ނުންވާ މިުހން އަދި ބޭގެ އެހީ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީ، މަތީގަިއތިބޭ މީހުންނާއިނީ ދާން ހުންނަ ީމހުްނ ގިންތިކުރަނުކުޅެދުންތެރިކަން

 . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ މި ފޮތުގައި މީހުންނަށް ބަލާފައިކަމަށްދައިގެ ވަރެއްގައި ހިނގާބިނގާެވއުޅެވޭ އާ

 

ވަކިންކަމާިއ،  ފިރިހެނުން، ނާއި ލިޔެކިއުމުގައި މިގޮތަށް އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ބަލިމީހުން ވޯުޑތަކަށް ބަހާލައިފައިަވނީ އަންހެުނން

 18މީގެއިތުރުން،  އެވެ.ިލބެލުމުްނ ފާހަގަކުރެވިފަިއވެމީހާގެ ޙާލަތަށް ބަލާފައިޫނންކަްނ ލިޔެކިއުންތަކުންނާއި ކޮމިަޝުނން ބެ

 ވިފައިވެއެވެ.އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންވެސް ތިބެނީ ބޮޑެތި މީުހންނާއެކުކަން ޮކމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެ

 

 މީހުން ބަހާލާފައިވާގޮތް  ޖިންސް  ވޯޑު ނަންބަރު 

 ނަފްސާނީ ބަލިމީހުން  އ 2

 ބަލިމީހުން އަދި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ނަފްސާނީ  އ 3

 ނަފްސާނީ ބަލިމީހުން  ފ 4

 ނަފްސާނީ ބަލިމީހުން އަދި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން  ފ 5

 ނަފްސާނީ ބަލިމީހުން އަދި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން  ފ 6

 ބަހާލައިަފިއވާ ގޮުތގެ ތަފްޞީލް ވޯޑުތަކަށް މީހުން : 1 ތާވަލް

 

)ހަތެއް(  7ނަންބަރު  ވޯޑު ބެއިތިްއބުމަށް ކުދިން  އަންެހން ކުދިްނނާިއ ފިރިހެން ދަށުގެ އަަހރުން 18 ހޯދާ ފަރުވާ މަރުކަޒުން

ވަނަ  2022ސައްކަތް މި ވޯޑުގެ މަ ،ދާކަމާއިކުރިއަށް މަސައްކަތް ކުރެވި ހަވާލުޔަކާބަ އުސޫލުން ބިޑް މަސައްކަތް މަރާމާތުގެ

ވަނަ ދުވަހު  10ހުގެ މަވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް  2022ަކން ވަނަ ދުވަހަށް ނިމޭނެކަަމށް ލަފާކުރެވޭ 31އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 

އަށެއް( ކުދިންގެ ) 8މި ވޯޑަކީ  ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުަގއި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުދިންނަށް ތިބެވޭގޮަތްށ  )ހަތަރެއް( ފިރިެހން 4)ހަތަރެއް( އަންހެން ކުދިންނާއި  4ޖާގައިގެ ވޯޑެއްކަމާއި، އެގޮތުން މި ވޯޑަކީ 

ރީއާއެކު މިނިސްޓް ވަނަ ދުވަުހ ޖެންޑަރ 15ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ  2022އްކަން ވޯޑެޚާއްސަކޮށްގެން މަރާމާތުކުރެވޭ 

 ތައްޔާރުކުރުމަށް ވޯޑުގައި މީގެއިތުރުން، މި ވޯޑު  ބައްދަލުވުުމގައި އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ީދފައިވެއެވެ. އްވިބޭއޮންލައިންކޮށް 

ންޑަރ މިނިސްޓްރީން ޖެހުންނަންޖެޭހނެ މިންގަނޑުތަކާއި، ވޯޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދެނެަގނެފައިވާކަމަށް މި ބައްދަލުވުމުގަިއ 

 މާތު ދީފައިވެއެވެ.މަޢުލޫ

 

 އަހަރުން  18ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ  2019އަދި  2017

 2020ކޮްނޓެރެކްޓް އުޞޫލުން ނަގާފައިވާ ޚާއްސަ މުވައްޒަފުން ތިބިކަން ފާހަގަކުރެިވފައި ވީނަމަވެސް  ެބލުމަށް ކުދިން ދަށުގެ

އަަހރުން ދަށުގެ ކުދިން ބެލުމަށް ޚާްއޞަކޮށްގެން ވަކި މުވައްޒަފެއް ުނހުންނަކަމަށް މުވައްޒަފުްނ  18އަހަރުން ފެށިެގން ވަނަ 

އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ބެލުމަށް ވަކި ޚާއްސަ  18މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ހަމަމިފަދައިން މި އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގައިވެސް 

)ދޭއް( ކުދިްނ  2އަހަރުްނ ދަށުގެ  18ނަމަވެސް މަރުކަޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  ،ނެއް ނެތްކަމާއިމުވައްޒަފުން އަދި ޚާއްސަ ތަ

army



                                     2022ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ  17      
 

ތިބިކަން މަރުކަޒު ިހންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްަތކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫާމތުންނާއި ކޮމިޝަނުން ެބލިބެލުުމްނ 

ން ބަލަހައްާޓ ވޯޑްތަކުގައި މުވައްޒަފުން އާންމުކޮށް ޑިއުޓީގައި އުޅޭ އަހަރުން ދަށުގެ ކުދި 18 ވެއެވެ.ފާހަގަކުރެވިފައި

ބައިތިއްބާކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަނުން ބެލިެބލުމުން އެ ކުދިން ސަރަޙައްދުގައި 

ވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން، ކުއްޖާ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް މި ކުދިން ބައިތިއްބާއިރު، މި ވޯޑުތަކުގައި ޑިއުޓީ މު

އޮންނަ އެނދުން ދުރަށް ނުދެޭވެނހެން )މޫވްމަންޓް ރެސްޓްރިކްޓްކޮްށ( އަދި ކުއްޖާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެކަން 

ކުން އައްސާފައި ކަށަވަރުކުރުމަށް އެނދުގެ ފަޑިއާއެކު އަތުގައި ނުވަތަ ކުއްޖާ ލައިގެން ހުންނަ އަންނައުނުގަިއ ވާކޮޅަ

ވޯޑުތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ޓީުމން ޒިޔާރަްތކުރިއިރު، މިގޮތަށް ކުދިންެގ  ދީފައިވެއެވެ. މަރުކަޒުގެމަށް މުވައްޒަުފން މަޢުޫލމާތުބަހައްޓާކަ

ނަކީ ކުދިން)ދޭއް(  2ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި  އަންނައުނާއެކު އަދި އަތުގައި ވާކޮޅަކުން އެނދާއެކު އައްސާފައި

ކުދިްނކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުޫލމާތުންނާއި ލިޔެކިޔުންތަްއ )ދޭއް(  2ވެސް ނަފްސާނީ ބައްޔަކަށް ބޭސް ކުރަމުންގެންދާ 

 ބެލިބެލުުމން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.

 ބަލިމީހުންގެ ސާފުތާހިރުކަން  6.3

 

ބޭނުންކުރާ  އެ މީހަކު ޅެވޭވަރުގެ ބަލިމީހުންއަމިއްލައަށް ސާފުތާހިރުވެ އުގެ ތެރެއިން މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުން

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނުން ެބލިބެލުުމންބަހައްޓާފަިއހުރިކަން  އްގައިއެކޮށްފައިވާ އަލަމާރިޚާއްސަކަށް ތަކެތި އެ މީހަ

 ކަމާއި، މިފަދައްޓާލަހަވޯކަރުން ބަންކަން ކެއަރގެ ކަކުރުމުސާފުތާިހރުނޫޅެވޭ ބަލިމީހުން، އަމިއްލައަށް ސާފުތާހިރުވެ ،ނަމަވެސް

 ން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ބެިލބެލުމު ކޮމިޝަނުން ގައި ބަހައްޓާަފއިހުރިކަން ގެ ކަބަޑުތަކުގެ ސްޓޮކް ރޫމްބަލިމީހުންގެ ތަެކތި ވޯޑު

އެއްވެސް އްފަދައިން އެއެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް  ތީގައިއާއި މޭޒުމަބަލިމީހުންގެ އަންނަުއނު ބެހެއްުޓމަށް ހުރި ކަބަޑުތަކުގަ

ހުރި ިގނަ  ހަްށޓާފައިބައަންނައުުނ  ބެއްނެިތ އަންނަުއތައް ހުިރކަން ކޮމިޝަނުްނ ބެިލބެލުމުްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ތަރުތީ

ރިފައިވާކަން ކޮމިޝަނުްނ ފުއަްނނައުނުން ތަރުތީބެއްނެތި އްވެސް އަލަމާރިއެހަލާކުވެފައިާވކަމާ އަދި ކޮންމެ ބައުވެ ތައް އަލަމާރި

 ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ. 

 

ންކުރަމުންދިޔަ ކޮމިޝަނުން މަރުކަޒަށް ކުރިްނ ކުރާ ޒިޔާރަތްތަކާ ޚިލާފަށް މި އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގައި ބަިލމީހުން ޭބނު

ނަ ތަންތަނުން ވީދި ލައިގެންތިބި އަންނައުނުގަިއ ގިއަންނައުނުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ަބއުވެފައިހުރިކަމާއި، ގިނަ ބަލިމީުހން 

 ބާކޮޅުތައް ހެދިފައިހުރިކަން ކޮިމޝަނުން ބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

ދި ބާލިހުއުރަފަަދ ތަކެިތ ަބލިމީހުންގެ އަްނނައުނު ތަކާިއ، ޯވޑުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބެޑްޝީޓް އަ މުންދާމަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަ

މުރުން އްޒަފު ޢު)އެކެއް( މުވަ 1ރެއިން )ތިނެއް( މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާކަމާއި، މީގެތެ 3ލޯންޑްރީގައި ދޮވުމަށް 

ވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު މުކަމަށް ލޯންޑްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގައި ރިޓައަރވާވުމުގެ ސަބަބުން ދުވަސް

މާއި، އަންނައުުނ ކުރާކަ)ދޭއް( މެޝިން ހިއްކުމަށް ޭބނުން 2( މެޝިން ތަކެތި ދޮވުަމށާ އަދި )ދޭއް 2ދީފައިވެއެވެ. ލޯންޑްރީގައި 

ިލބެލުމުން މުވައްޒަުފްނ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނނާއި ކޮމިޝަނުން ބެ ަޤވާއިދުން ލިބޭކަން ދޮވުމަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި

މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދާ  ލޯންޑްރީގައި ދޮންނަ ތަކެތި ހިކުމުން ވޯޑުތަކަށް ގެންދިއުމަށް ފަތްޖެހުމަށް  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

  މާތުދީފައިވެއެވެ.ބަލިމީހުންެގތެރެއިން "ރަނގަޅު"ވެފައިތިބޭ ބައެއް ަބލިމީހުން އެހީެތރިވެދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫ

 

ނެއް ވަކިކުރެވޭގޮތަށް ހަަދނީ ވޯޑުތައް ވަކިވަކިންކަމަށާ ަނމަވެސް ވަކި ބަލިމީހެއްގެ އަްނނައުވެ ބަލިމީހުންގެ ައންނައުނު ދޮ

  ނުހުންނަކަމާ އަދި އިސްތިރިވެސް ނުކުރެވޭކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

 

daunt
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"ތަންފާރު )ެބޑް ސޯ ގެ ތެރެއިން މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދާންމަތިވެފައިިތބޭ މީހުން
1
ހެދިފައި ތިޭބ  "(

ާބތް  "ބެޑްަނށް ބަލިމީހުން
2
ބަލިމީހުން ފުރުޅުލީ ގޮނޑީގައި ފާޚާނާއަށް ގެންގޮސްގެްނ ކަމާ ނަމަވެސް ފާޚާނާއަށް ދެވޭ ވަރުގެ ދޭ "

ތަންފާރު  ން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.ފެން ވަރުކާމާއި، އަމިއްލައަށް އުޅެވޭވަރުގެ މީހުން އަމިއްލައަށް ފެންވަރާކަމަށް މުވައްޒަފު

އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް )އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް(ގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ބަލިެވގެން ހެދިފައިވާ ބަލިމީހުްނނަކީ 

ގޮތުން ފާރުތައް ހިކުަމްށ ކަމާއި، އެ މީހުންގެ ބަލިޙާލަތުެގ ބަލިމީހުން ހެއްޓުމަްށފަހު މަރުކަޒަށް ގެަނއިއިރު ފާރު ހެދިފައިވާ ލެބެ

 ދުވަސްނަގާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 

ކޮށް ރީތިކޮށްފައި ގެ ކުރިން މޫނުދޮއްވައި، ނެޕީ ހަޑިވެފައިވާނަމަ ނެޕީ ބަދަލ7:30ުދާންމަތިވެފައި ތިބޭ މީހުން ެހނދުނު 

 ފާޚާނާއަށް  ބާތްދޭކަަމށާއި، ފުޮރޅުލީ ގޮނޑީގައިއާ ދެމެދުގައި ބެޑ11:30ްއާއި  10:00ބައިތިއްބާކަމަށާިއ، ހެނުދނު 

ކަމަށް މުވައްޒަފުން ގެ ކުރިން )ހެނދުުނ ދަންފަީޅގެ ޑިއުޓީ ފެށުމުގެ ކުރިން( ެފްނވަރުވ7:30ާގެންދަންޖެހޭ މީުހން ހެނުދނު 

ބަދަލުކޮށް ހަދާކަމަށްވެސް  ނެޕީ  ދާންމަތިވެފައި ތިބޭ މީހުންގެ މޫނުދޮވެ ،މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ހަވީރުގަޑީގައި

   މި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ދީފަިއވެއެވެ.

 

ރުން ދުވަސްވެ ކޮމިޝަނުން މަރުކަޒަށް މި ައހަރު ކުރި ޒިޔާރަތުގައި މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ ެތރެއިން ޢުމު

ރުން ފެންވަރުވާކަމާއި، ފާޚާނާއަށް ގެންގޮސް ކެއަރވޯކަފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި ގެ ކުރިން 4:00ދާންމަތިވެފައިވާ މީހުން ފަތިހު 

އެއް ކެއަރވޯކަރުްނ މިގޮތަށް ފެންވަރުވާއިރު ހުތުުރ ބަހުން މުޢާަމލާތު ކުރާކަމާ އަދި އަނިޔާވެރި، އިހާނެތިގޮތްޮގތަށް ބަ

އާއި  05:00ުހން ހެނދުނު  ބަލިމީމަތިވެފައިވާމީހުން މަޢުލޫމާތު ދީަފއިވެއެވެ. ދާންބައެއް ޢަމަލުކުރާކަމަށް ޢުމުރުން ދުވަްސވީ 

ޒަށް ކުރި ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މަރުކަ 2016ފާޚާނާއަށް ގެންގޮސް ފެންވަރުވާކަން ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި  06:30

 އެވެ.ސަމާލުކަމަށް އެކަންގެނެވިފައިވާނެ ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވި، ކަމާގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުގެ

 

އާ ހަމައަށް 12:00ދުރު މުންދާ މީހުންގެ ތުނބުޅިއާއި ބޯޮކށުމުގެ ކަންތައްތައް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެން މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަ

 7ހައެއް( ނުވަަތ ) 6ކުރިއަށް ގެންދާކަމާއި، އެގޮުތްނ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫުލން މަސަްއކަތްކުރާ މީހަކު ދުވާލަކު ވޯޑަުކން 

ޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މަކުރާކަމަށް މުވައްޒަފުން މަރުކަޒަްށ އައިސް ތައްތައް )ހަތެއް( މީހުންގެ ތުނބުޅިއާއި ބޯކޮށުމުގެ ކަން

 ފައިވެއެވެ.ދީބަލިމީހުންގެ ނިޔަފަތި ެކނޑުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރަނީ ކެއަރވޯކަރުންކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު 

 

 ތަކެތި ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އުޅޭކަމާއި، އެގޮތުންމަށް ޭބނުންވާ ތަކެތި ޤަވާއިދުން ލިުބމުގައި ސާފުތާހިރުވުބަލިމީހުން 

 ވިފައިވެއެވެ.ލަސްވާކަމާއި އެގޮތުން ނެޕީ ލިބުމުގައި ލަސްވާކަމަށް މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެ 

 ވޯޑުން ބޭރަށް ނިކުތުން  6.4
 

 

ޔަވައި އެހެން ފި އުޅޭ ބަލިމީހުން ގައިވޯޑު )ތިނެއް( ނަްނބަރު 3)ދޭއް( ނަންބަރު އަދި  2އަށް  17:30ން  08:30ހެނދުނު 

ގުޅިގެން ބަލިމަޑުކަމާ  ގ19ެ-ކޮވިޑް ންނަކަމާއި، ނަމަވެސްއޮ ފުރުޞަތު ގޯތިތެރެއަށް ނިކުމެއުޅުމުގެ މަރުކަޒުގެ މީހުންނަށް 

ކުރިން  ގުޅިގެން ތުމާއިޖައްސާފައިއޮނުުކތުމުގެ ކަންތައްތައް މަޑު ބޭރަށް މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ބަލިމީހުން ވޯޑުތަކުން

 މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާުތ މަދުކަމަށް ލިމީހުން ވޯޑުން ޭބރުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުމިހާރު ބަވޯޑުން ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތަްށވުރެ 

 ދީފައިވެއެވެ.

 

                                                           
1 Damage to an area of the skin caused by constant pressure on the area for a long time.  
2 A bed bath is done to help wash someone who cannot get out of bed. 

day
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ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ކުރިން ޝެޑިއުލްކޮށްގެން މަދުން ަނމަވެސް ބައެއް ޙަރަކާތްތައް ބަލިމީހުންނަށް ވޯޑުން ބޭރުގައި 19-ވިޑްކޮ

 ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު އެފަދަ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްނުގެންދާކަމަށް މުވައްޒަފުްނ މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. 

 

ޅުލީ ގޮނޑީގައި އެ ނަމަ، ފުރޮވަގުތެއް ހުސް ނަށް ޑިއުޓީގައިބޭުނންެވއްޖެނަމަ އަދި މުވައްޒަފުން މީހުން  ދާންމަތިވެފައިވާ

 ބަލިމީހެއް، އެ ވޯޑެއް ހުންނަ ސަރަޙައްދަކަށް ނެރޭކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

 

 ކެއް( ސުޕަރވައިޒަރު )އެ 1ބަލިމީހުން ބޭރުގައި އުޅޭއުޅުމުގައި ސުޕަވައިޒްކުރުމަށް ގިނަ ސުޕަރވައިޒަރުން ނުދާކަމާ ނަމަވެސް 

މީގެއިތުރުން،  އިވެއެވެ.ގޮސް ބަލިމީހުން އުޅޭނޫޅޭގޮތް ބަލައިހަދާކަމަށް ކެއަރވޯކަރުން މަޢުލޫމާތު ދީފަވޯޑުތަކަށްޤަވާއިދުން 

ހާރު ނުދާކަމަށްވެސް މިދޭ ގަޑީގައިވެސް ކުރިން ސުޕަވައިޒަރުން ވޯޑުތަކަށްގޮސް ބަލައިހަދާކަމާ ނަމަެވސް ބަލިމީހުންަނށް ކާން

 މި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ދީފަިއވެއެވެ.

 ޢާއިލީ ގުޅުން  6.5

 

މަށްހުރި ބައެއް މަޢުލޫމާުތ ކޯލް ނޯޓްކުރުމަށް ވަކި ފޮތެއް ބަލަހައްޓަުމންދާަކމާއި ނަމަވެސް މި ފޮތުގައި ހިމެނުމި މަރުކަޒުގައި ފޯނު

ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ފޯނުކޯލު ފަށާފައިވާ ގަިޑ ކޮމިޝަަނށް ހިމަނާފައިނެތްކަްތ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުުމން 

ްނ އެނގެންނެތްކަށްދީފައިވަނީ ކިހާ ވަގުތަކަށްކަން ނާފައި ނެތުމުން ފޯނުކޯލު ފޯރުކޮހިމަނާފައިވީނަމަވެސް ކޯލު ނިންމިގަޑި ހިމަ

ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުމުން ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މަރުކަޒުގައި ތިބި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނަފްސާނީ ބައްޔަށް 

ފަރުވާހޯދަމުންދާ ގިނަ މީހުންގެ ޢާއިލާތަކުން މި ފަރާތްތަަކށް ުނގުޅާކަމާއި، މަރުކަޒުން ޢާއިލާތަކަށް ގުޅުމުންވެސް ފޯނަްށ 

ނުދޭކަން މުވައްޒަފުންނާއި، ބަލިމީހުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި، ލިޔެކިއުންތައް ެބލިބެލުމުން ކޮމިޝަަންށ ޖަވާބު

ުބ ޖަވާ ަބއެއް ނަންބަރުތަކުން ަބރުތައް ނިއްވާލާފައިވާކަމަށާއި، ޢާއިލާއަށް ގުޅާއިރު ބައެއް ނަންފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، 

ފޯނު ބިޒީ ކުރާކަމަށް ފޯންކޯލް ނޯޓްކުރާ ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ތަފްޞީލްގައި ތަކުރާރުކޮށް ހުން ނުދޭކަމަށަ އަދި ބައެއް މީ

 ހިމަނާފައިހުރިކަން ލިޔެކިޔުންތަްއ ބެލިބެލުމުން ކޮމިަޝނަށް ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

އްދަލުވުްނަތއް މެދުކަނޑާލާފައިވާކަމަށް ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މަރުކަޒަށް ޢާއިލާ އައިސްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ބ19ަ-ކޮވިޑް

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ވަނަ އަހަރު މަރުކަޒަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތުގައި 2021ކޮމިޝަނުން ވެއެވެ. މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައި

 ލުތަކާއި ޢަމަލުކުރާގޮަތށް،ުއޞޫ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް އެ މީހުންގެ ޢާއިާލއިން ތަކެތި ،ފަދައިން

  އިތުރު ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަމަށް މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިެވއެވެ.

 

ހުންނަށް ދެވޭ ފަރުވާއާިއ ބަލިމީހާ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލުކުރާއިރު ޢާއިލާއިން ސޮއިކުރުމަށް ހިމެނޭ އިގުރާރުގައި ، ބަލިމީ

ޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުުމްނ އިލާ މީހުންނާ ހިއްސާކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާކަން ލިޢާތު ބަލިމީހުންނާއި ޑިސްޗަރޖްކުރާގޮތުގެ މަޢުލޫމާ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމް  6.6

 

މާއި، ނަމަވެސް މަރުކަޒުން ފަރުވާ ވަކި ޚާއްސަ ނިޒާމެއް މަރުކަޒުގައި އަދިވެސް ގާއިމުވެފައިނުވާކަޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް 

ބަލިމީހުން ކެއަރ އެގޮތުން  ،އޮންނަކަމަށާއި ފުރުޞަތު ބަލިމީހުްނނަށް އަަބދުވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ހޯދަމުންދާ 

މި  މަށް ޒަފުންނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެކަ އަދި މަރުކަޒުގެ އިދާރީބައިގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްވޯކަރުންނާއި، ސުޕަވައިޒަރުންނާ

damn



                                     2022ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ  20      
 

ޝަކުވާ  ނަމަވެސް އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގައި މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 ހުށަހެޅުމުގެ ކަންކަން ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓަމުްނނުދާކަމަށް މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 

އް ބެހެއްުޓނުކަމާ، މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ޝަކުވާ ފޮށްޓެމަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތައް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް 

 2017ކަން ތަކެތި ސް ފަދަބަލިީމހުްނ ގިނައިން އަޅަނީ ޝަކުވާގެ ބަަދލުގައި ލަވައާއި ސުޕާރީ ކަރުދާނަމަވެސް އެ ފޮއްޓަށް 

ށް ލެވޭ އެއްވެސް ފޮށްޓަވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން އެ 

ގައި މަރުކަޒު ތަކުގެ ލޮގެއް ން ކުރާ ޝަކުވާ ލިޔުމެއްގެ ލޮގެއް މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަމާއި، އަދި ބަިލމީހުން އަނގަަބހު

 ންވެސް އެ އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ޓާފައި ނުވާކަ ބަލަހައް

 ބޭސް ފަރުވާގެ އިތުރުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް  .7

 
 އެ މީހުން ެތރަޕީގެ އިތުރުންރުވާއާއި ފިޒިއޮފަވާ ހޯދަމުންދާ ަފރާތްތަކަށް ބޭސްމަރުކަޒުން ފަރުޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ 

ތަ ޢާއިލާއަށް ައނބުާރ ރިހެބިލިޓޭޓްޮކށް، އަމިއްލައަްށ ޭބނުންވާ ޒަރޫރީ ކަންކަން ކުރުމަްށ ދަސްކޮށްދީ، މުޖުތަމަޢުައށް ުނވަ

ޒިޔާރަތްތަކުގައި  ގެނައުމަށްޓަކައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރަމުންނުދާކަން ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި ކޮމިޝަނުންކޮށްފައިވާ

ބޭސް ދިނުމަށްފަުހ މީުހންނަށް ފައިވާފަދައިން މި އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ބަލިފާހަގަކުރެވި

ޔަށް ފަރުވާހޯދަމުންދާ ނަފްސާީނ ބައް، މާއިހަދަމުން ނުދާކަ އެސެސްމަންޓް  ަބދަލު ދެނެގަތުމަށް މުންދާއަންނައޭނާގެ ޙާލަތަށް 

އާއި އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީކައުންސެލިން ފޯރުކޮށްޭދ ޑަކްޓަރީ ބޭހާއެކު ކުރިއަށްގެންދިއުން މުހިއްމު  ކުދިންނަށްމީހުންނާއި 

މިފަދަ އެއްވެސް  ،މާއިގެންދިއުމުގެ އެއްވެސް އިންތިާޒމެއް މަރުކަޒުގައި ހަމަޖެހިފައިުނވާކަކުރިއަށް ތެރަޕީފަދަ ތެރަޕީތައް 

 ބެލުމުން މުވައްޒަފުްނ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާިއ ކޮމިޝަނުން ބެލި  ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދަމުން ނުދާކަން

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

ންކަން ކޮށްދިނުމަށްަފުހ ކަވޯޑުތަކުގައި ބަލިމީހުންނާ އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ބަލިމީހުންގެ ޒަރޫރީ 

ފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކި ކަހަލަ ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ބޭނުންވިނަމަވެސް މުވައްޒަމީހުންގެ މުނިފޫހިފިލުވުމަށާއި އެކުގައި އެ އެ

ަކމާއި، ޒިޔާރަތްކުރި ވަގުތު ވަގުތު ނުވާކަމަށް މުވައްޒަފުން ާފހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ކޭބަލް ޓީ.ވީ ކޮންމެ ވޯޑެއްގެ ހޯލުގައި ހުންނަ

ލްގައި ބައެއް ބަލިމީހުްނ  ހިމެނޭ ބައެއް ފިލްމުތައް ބަަލން ވޯޑުގެ ހޯބައެއް ވޯޑުތަކުގައި ތަޅާފޮޅުމާއި ހަރުކަށި މަންޒަރުތައް

ށް ދިވެހި ޗެނެލްއަކަށް ތިބިކަން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ބަންގި ވަގުތު ވުމުން ވަކި ވަގުތަކަ

އެވެ. ނަފްސާނީ ބައްޔެއްގެ ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެ ބަދަލުކުރާކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަނުން ބެލި

ރެ ދައުލަތުން މި އިލާއިން ދައުލަތާ ޙަވާލުކޮށްގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަަބބަކާހުޢާސަބަބުން ނުވަތަ އުމުރުން ދުަވސްވެ 

ދި އޯޑިއޯ މެޓީރިއަލްއަކީ އަވީޑިއޯ  މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދީގެން ބަލަހަްއޓާ ފަރާތްތަކަްށ ހުސްވަގުތުތަކުަގއި ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ދޭ

ށޭނަ މަންޒަރާއި އަޑުތައް ފަރާތްތަކަށް އެންމެ އެކަ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާފަދަ، މިފަދަ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދަމުންގެންދާ

 ޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ.ކޮމިކަމެއްކަން  ހިމެނޭ ތަކެއްޗަށް ވުމަކީ ބަލިމީުހންގެ ފަރުވާއަށް އެދެވޭ އަސަރުކުރުވުމަށް މުހިއްމު

 

ސްޕީޗް ތެރަޕިސްޓެއް އަދި ސޯޝަލް ވާކަރއެއްގެ  އި،އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕިސްޓަކާ، އިސައިކޯތެރަޕިސްޓަކާ ،އިސައިކޮލޮޖިސްޓަކާ

ފުރިހަަމ  އެންމެ އެހީތެރިކަން މަރުކަޒުން ފަރުވާޯހދަމުންދާ ބަލިީމހުންަނށް ނުިލބުުމގެ ސަބަބުްނ މަރުކަޒުން ފޯރުކޮްށދޭ ފަރުވާ

ހޯދަމުންދާ  އެހީތެރިކަން މަުރކަޒުން ފަރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތުގައި ފޯރުކޮށްނުދެވޭކަން ކޮިމޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާީތ، މި ގޮ

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މަރުކަޒަށް ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން  2014ންތިޒާުމ ހަމަޖެއްސުމަށް ބަލިމީހުންަނށް ލިބޭނެ އި

ammo



                                     2022ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ  21      
 

ނުވާކަްނ ތައްޔާރުކޮށް، ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، މިކަމަށް އިްޞލާހެއް ގެނެވިފައި

މީގެއިތުރުން، އެޗް.ޕީ.އެސް.އެންއަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަްއ  ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ާފހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ.

ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުންވެސް މި ވަނަ އަހަރު  2021ޛުވެފައިވާ މިންވަރާގުޅިގެްނ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ތަންފީ

 ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާހެއް ގެނެވިަފއިނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފަހާގަކުެރވިފައިވެއެވެ. 

 

މާއި މާލީ ރައްކާތެރިކުރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ) 2010/8ނޫނު ނަންބަރު ޤާ 

 ވަނަ މާއްދާ "ޞިއްޙީ ދާއިރާ" ގެ )ބ(ގައި  21(ގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު 

މިއްލަ އަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެކިއެކި ހިދުމަތްތައް އެމީހުންގެ 

ކަމަށް ވާނެ ން ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދޭން މުޖްތަމައުގައި ތިބެގެން ނުވަތަ އެ މުޖްތަމައާ ވީހާވެސް ގާތު 

ކަމަށްވެސް ނަންވާނެ . މި ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިއެވާ ކަންތައްތައްވެސް ހިމަ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 

 އެގޮތުން؛ .އެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދެނެގަންނާނެގޮތާއި އެފަދަ މީހުންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނުތަކާ ބެހޭގޮތުން  .1

ތައް ހިންގުމާއި ލޫމާތު ދިނުމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ޢު ހުންނަ މީހުންނަށާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް، މަ 

 .ނުކުޅެދުންތެރިކަން ބަލައިގަތުމަށް 

 .ބާރުއަޅާ މަގުފަހިކޮށްދީ އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން  .2

އާއި މިނޫންވެސް ނަލް ތެރަޕީ އާއި ސްޕީޗް ތެރަޕީ އާއި ބިހޭވިއަރަލް ތެރަޕީ ޝަ ޕޭ ފިޒިއޮތެރަޕީ އާއި އޮކިއު  .3

 .މިފަދަ ފަރުވާތައް 

ފުމަށް ހި ތަފާތު އެކިއެކި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދެނެގަންނާނެ ވަޞީލަތްތަކާއި ނިޒާމުތަކުގެ ބޭނުން  .4

 .މަގުފަހިކޮށްދިނުން 

ންތެރިކަން އިތުރަށް ކުޅެދުންތެރިކަމަށާއި އެ ނުކުޅެދު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް، އެމީހުންގެ ނު  .5

 .ފަހިކޮށްދިނުން  ފަރުވާތަކާއި އެނޫންވެސް ފަރުވާތައް ލިބޭނެ މަގު ޙީއް ޞި ގޯސްވެދިޔަ ނުދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

 

 ގުޅޭގޮތުން  އުނގެނުމާއި ގެނައުާމއި މުޖުތަމަޢުައށް އަނބުރާ ކުދިން އެ  ހެދިބޮޑުވުމާއި ކުޑަުކދިންމި މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓާ 

ފައުންޑޭޝަން  އެސް.އީޕީހިންގުމަށް ކޮމިޝަނުން ހުަށހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން،  ޕްރޮގްރާމްތައް ،ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް
3
 

 މި  ސޮއިޮކށްފައިވާކަމާ، އެގޮުތންޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ )އެމް.އޯ.ޔޫ(އެއްގައި މެމޮރަ އާއެކު

 ޙަރަކާތްރާވާ  ަދސްކޮށްދިނުމުގެ ހުނަރު ،ދަސްކޮށްދިނުމާއި އުޅެން  ގައިތެރޭމުޖުތަމަޢު ަބިލމީހުން ތެރޭގައި( 2022) އަހަރު

ވަނަ  2021 ހުށަހެޅުންަތކާ ގުޅޭގޮތުން ،މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއިަކން ފެށޭނެ ހިންގަން

 ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިނިސްޓްރީން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުންޖެންޑަރ އަހަރު 

 

 ފަންގިފިލާގައި ހުރިކަމާއި، މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ލައިބްރަރީއެއް މަރުކަޒުގެ ޞިއްޙީ ބައިގެ ފުރަތަމަ

ވަސްވެފައިވާ މި ތަނުގައި ޝެލްފްތަކުގައި ފޮތްތައް ބަހަްއޓާފައިވާކަމާ ނަަމވެސް ތަނުގައި ހުރި ފޮތްތަަކކީ ގިނަ ދު

ުޢލޫމާތުންނާއި ކޮމިަޝނުން މަ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ ށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އައު ފޮްތތައް ލިިބފައިުނވާކަން ފޮތްތަކެއްކަމާއި، ަތނަ

 ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

 

                                                           
3 EPS Foundation is an NGO registered by the past pupils of the EPS School to revive the name of the school and carryout 
educational activities in the Maldives. 

funny
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 މަރުކަުޒގެ ލަިއބްަރރީ : 2 ތަސްީވރު

ރުމެއް ނެތި ގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތަފާތުކު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  36ވަނަ ބާބުގެ  2ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެކު، ނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމަމިއާކަށްމެ ލިބިގެންވާ މީހަ ކޮންމެ އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު 

ގަޑުތަކުގެ ގަވާއިދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިން 

ޖަކަށްވެސް، ކޮންމެ ކުއް  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން  (ށ)އަދި  (ހ)ނަ މައްދާގެ ވަ  15)ޑްރާފްޓް(ގެ 

ވާނެއެވެ. އަދި ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތުގެ ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު  ސްކޫލުންނާއި މަރުކަޒުން ލިބެން ހުންނަން 

ޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. ލަޔާޤަތަށް ރި ކުއްޖާ ކުރާހިތްވާކަންތަކާއި، ކުއްޖާގެ ، މިކަންކަމުގައި ކުއްޖާގެ ޢުމުރާއި 

ޖާއަށް އަދި ކުއްޖާގެ ކިޔެވުމަށާއި ހޯމް ވޯރކް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް މަރުކަޒުން ކުއް 

 ،ގޮތުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  15 އަދި މި މިންގަނޑުގެ  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 ،ލާތަކާއި ށްޓަކައި، އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމާއި، މަޖައް ކުދިންގެ އާންމު މަޢުލޫމާތު އިތުރުކުރުމަ 

 .ނޫސްތަކާއި، ޖާރނަލްފަދަ ފޮތް ކިޔުމަށް މުވައްޒަފުން އެކުދިންނަށް އެހީތެރިވާންވާނެއެވެ 

އްބުމަްށ އިތިހުން ވަކިން ބެނަފްސާނީ ބައްޔައް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީ ،މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި

ކުރިން  ،ސަބަބުން ހުރުމުގެ ފާރެއް ރާނާފައިއިގެން ގެ ވަށަ(2އަދި ވޯޑު ނަންބަރު  1)ވޯޑު ނަންބަރު  މަރުކަޒުގެ ދެ ވޯޑެއް 

ޅިވަރެއް ކުޅެންވެސް ބަލިމީހުންނާއި މުވައްޒަފުން ކުެޅން ބޭނުންކުރި ހުސް ބިން މިާހރު ބޭނުންނުކުރެވޭީތ، ފުޓުބޯޅަަފދަ ކު

ިލބެލުމުްނ ނެއް މަރުކަޒުގައި ނެތްކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިޝަނުން ބެބޭނުންކުރެވޭނެ ތަ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

ގްރާމްތައް ޤަވާއިދުން ހިންާގ ޕްރޮވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް މަރުކަޒުން ފަރުމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން 

ބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނުހިންގޭީތ، ގުރައިދޫ ކައުންސިލް ރަށު ފެންވަރުގައި ރާވައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި، މަރުކަޒުގައި ތި

ޅު ގުރައިދޫ އަތޮ މާލެވަނަ ދުވަހު  7ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ  2022ސްޓޭބަލް ފަރާތްތަށް ބައިވެރި ކުރުމާގުޅޭގޮތުން 

ރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ބައްދަލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްއިން މަރުކަޒުގެ ކަންތައްތަކުގައި ފު

މިނިސްޓްރީއަށް ބިމެއް  ދޭނެކަމާއި، ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބެލެހެއްޓުަމށް ޚާއްސަ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުމަށްވެސް ޖެންޑަރ

މާ ގުޅިގެން އަލުން ކަމަށާ ނަމަވެސް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ބަދަލުވުމުން އެ މަރުކަޒު އައްޑޫ އަތޮޅުގައި އެޅުމަށް ނިންމުދިން

 ބިން ނަގާފައިވާކަމަށް ކައުންސިްލއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

 ދޭ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށް  މަރުކަޒުން  .8

 

ން މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންކުރަޖަޕާން އެމްބަސީގެ އެހީގެ ދަށުން  ފަރުވާދޭ ބައި ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ 

އެގޮތުން ފަށާފައިވާކަން މި ޒިޔާރަތުގައި މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންާނއި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ޓްރިސްޓް ބޭނުންކުރުމަްށ ސައިކައި އޭގެތެރެއިން ހަދާަފއިވާކަމާއި،)ދޭއް( ޮކޓަރި ތިރީ ފަންގިިފލާގައި  2ބަލިމީހުން ބެލުމަްށ 

dim
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ތުމުން ބޭުނންކުރަން ފަށާފައި ނުވާކަމާއި، އަނެއް ކޮޓަރި  ނެޓްރިސްޓެއްވަގުތު މަރުކަޒުގައި ސައިކައިމި)އެކެއް( ކޮޓަރި  1ހުރި 

 ސިޓީތައް ޕްރިންޓްކުރުމަށް ޑޮކްޓަރު ދާންޖެހެނީ ބޭސް ،ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވީ ނަމަވެސް އެ ކޮޓަރިއަށް އިންޓަރނެޓް ނުލިބޭތީ

މީގެއިތުރުން ބަލިމީހުްނ އިދާރީ ބައަށްކަން މުވައްޒަފުްނނާއި ޑޮކްޓަރު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ކޮމިޝަުންނ  ކަންފައިވާ)ދޭއް( އެނުދ ބަހަްއޓާ 2ގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން ބެލެހެްއޓުމަށް ކުރިންވެސް ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ވޯޑު

 ބެލިބެލުުމން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

 

 މެޝިން އިންސްޓޯްލ މިބައިގައި ހުރިކަމާއި، ނަމަވެސް ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ މި މަރުކަޒަށް ލިބިފައިވާ ޕޯެޓބަލް އެކްސްރޭ މެޝިން 

ރަން ފެށިފައިނުވާކަމަށް ގުރައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައިވެސް ނެތުމުން އަދިވެސް ބޭުނންކު ކުރާނެތަނެއް މި މަރުކަޒުގައި އަދި ކ.

 މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުްނނާއި ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

ކަމާއި، ޚާއްސަކޮށްފައިވާނުމަށް  ޚިދުމަތް ދިކުރިން ލައިބްރަރީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ަބއި، ފިޒިއޯތެރަޕީގެމަރުކަޒުގައި 

ހުރިކަން މުވައްޒަފުން  ވަދެވޭގޮތަށްގެ ތެރެއިންވެސް ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ބައިމަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރެއިންނާއި މަރުކަޒުގެ  މި ބަޔަށް

  ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮމިަޝނުން ބެިލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފަިއވެއެވެ.

 

   

 ފިޒިއޯެތރަޕީގެ ޚިުދމަތް ިދނުމަށް ާޚއްސަކޮށްަފިއވާ ބައި : 3 ތަސްީވރު

 

ނިސްޓްރީ އޮފް ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގައި މި 2022ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދި  ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ބައިމަރުކަޒުގެ 

ނުވާނެކަމަށް ބުނެފަިއާވ ހެލްތް މިނިސްޓްރީއިްނ ފޮ ހެލްތުގައި އެދިފައިވާކަމާ ނަމަެވސް މިހާތަނަށް އެކަމާގުޅިގެން ަމރުކަޒަށް

މާުތ ތްތަކުން މަޢުލޫންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާމަރުކަޒު ހި ކްޓްކުރުމަށް އައިސްފައިނުވާކަމަށްއިންސެޕެޓިމް 

 ދީފައިވެއެވެ.

 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ންމިނިސްޓްރީއި ހެލްތު ހުށަހަޅައި، ފޯރމް ކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރީ  މަރުކަޒު މި ހެލްތްގައި އޮފް މިނިސްޓްރީ

ވަނަ އަހަރުގެ  2022 ،ވާކަމާއިފައިކޮށްއިންސްޕެކްޓް ސެންޓަރ ހެލްތު ޒިޔާރަތްކޮށް މަރުކަޒަށްވަނަ ދުވަހު  9އެޕްރީލް މަހުގެ 

ހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ވަނަ އަ 2022 ކަމަށްނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މަރުކަޒު ރެޖިސްޓަރ ކުރެވޭވަނަ ދުވަހަށް 31އެޕްރީލް މަހުގެ 

 .ގަކޮށްފަިއވެއެވެވަނަ ދުވަހު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ފާހަ 10

 

ކުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންްޓ މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްެގ މީހުން ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއް

ތިން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަާމ )ަހތަރެއް( ފަހަރެއްގެމަ  4ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުންެފށިގެން  2021އަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްހޯދުމަށް 

ކުން ދީފައިާވ މަރުކަޒު ހިންުގމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަނަމަވެސް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ިލބިފައިނުވާކަން 

 ފާހަގަކުެރވިފައިވެއެވެ.މިޝަަނށް ކޮ ލިޔެކިއުންތައް ެބލިބެލުމުންމަޢުލޫމާތުންނާއި 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންަބރު މަހުގައި ސެންޓަރ ފޮ މެްނޓަލް ހެލްުތން މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ނަފްސާނީ ބައްޔަށް  2021

 ދިވެސް ޓްރިސްޓުންނަށް ދައްކަން އަލާފައިވާކަާމއި، ނަމަވެސް ސައިކައި)ވިހި( މީހުން ބަ 20ފަރުވާހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 

އިންދިރާ ދީފައިވެއެވެ.  މަުރކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫާމތު އެތައް މީހުންނެއް ތިބިކަން

amino



                                     2022ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ  24      
 

މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަރުކަޒުގައި މި  ލްތުން މަހަކު އެއްފަހަރުގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެންޓަރ ފޮ މެންޓަލް ހެ

ވެސް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ އެދިފައިވާކަމާއި، ނަމަމަރުކަޒުން ތިބި ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާހޯދަމުންދާ މީހުން ބަލައި ދިނުމަށް 

 މަހުގައި މަރުކަޒަށް )ދޭއް( މަހުްނ އެއް 2ތީ، ކުރުމަށް ދަތިވާޓްރިސްޓުންނަށް މަހަކު އެއްފަހަރު މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްސައިކައި

ަވނަ  2021ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާތުން މަރުކަޒަށް ބުެނފައިވާކަމާ ނަމަވެސް އެންމެފަުހން އެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތްކުރުމަށް 

 .ދީފައިވެއެވެ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައިކަން މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަުޢލޫމާތު

 

މުންގެންދާ ބޭސްތަކުގެ ޓްރިސްޓުން މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ބަލި މީހުންނަށް ދެސައިކައި

ގުޅެން އުނދަގޫވުމުގެ ޑޯޒޭޖަށް ބަދަލުގެނެއުމާއި ގުޅިގެން ބަލި މީހުންަނށް އޭގެންކުރާ އަސަރުގެ ސަބަބުން ބަލި މީހުްނ ގެން

 މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އިއެ ބަލި މީހަކު ބޭނުންކުރި ޑޯޒަށް ބޭސް ބަދަލުކުރަންޖެހޭކަމާއި، އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގަސަބަބުން ކުރިން 

ނާިއ ރިވާ ފަރާތްތަކުންޓްރިސްޓުންގެ ލަފާއާއި އިރުޝާދު ހޯދަންދަތިވާކަން މަުރކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެސައިކައި

  ދީފައިވެއެވެ. އްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ބައިގައި މަސަ

 

 މަރުކަޒުގައި ޑޯޒޭޖަށް ބަދަލުގެންަނނީަބލިމީުހންނަށް ދޭ ބޭހުގެ މިޮގތަށް މަރުކަޒުގައި ސައިކޭޓްރިސްޓެއް ނެތުމުން، 

 ފަރުވާ ހޯދަމުންގެންާދ މަރުކަޒުަގއިދީފައިވެއެވެ. މި  ފަރާތްތަކުން ަމުޢލޫމާތު މަށްވެސް އެމަސައްކަތްކުރާ މެޑިކަލް އޮފިސަރކަ

ޑިކް އިމަރޖެންސީ ތެރެއިން ނަފްސާީނ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރަމުންގެންދާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ އެޕިސޯ ބަލިމީހުންގެ

ޔާރަތްކުރިއިރު، ޖެްކޝަން، ޒިޙާލަތްތަކުގައި ބަލިމީާހ ކޮންޓްރޯްލކޮށް ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ފޯރުޮކށްދޭންޖެހޭ ބައެއް ބޭހާއި ިއން

 މުވައްޒަފުން ފަދަ ބޭސްތައް ނެތުމަކީ ދިާމވެފައިވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްކަމަްށ ޞިއްޙީމި މަރުކަޒުގައި ނެތްކަމަށާއި އެ

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

ބަދަލުތަކެްއ ނަ ބޭހަށް ެގންނަ ބައެްއ ބަދަލާ ގުޅިގެންވެސް ބޭހުގެ ޑޯޒޭޖް ަބދަލުކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ބަލިީމހާއަށް ގި

ޓްރިކް މެޑިކޭޝަންގެ އިކައިސަ ޖްކުރުމުގައި މަރުކަޒުގައި ވައިލަންޓް އެޕިސޯޑްތައް ދިމާވާކަމަށާއި އެކަންކަން މެނޭ ،އަންނަކަމަށާއި

ރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރުވާތައް ޞިއްޙީ މުވައްޒަފުންނަށް ިއރުޝާދު ދީގެން ވަގުތުން ވަުގތައް ފޯނީ މާހިރަކު ޤާއިމްވެ ހުރެ ެއހެން ފަން

ރާތުން ލިބިފައިާވ ފަފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުރުމަކީ މި މަރުކަޒަށް މުހިއްމުކަމެއްކަން މުވައްޒަފުންގެ 

 މިޝަނަްށ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތުންނާިއ، ޞިއްޙީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުުމން ކޮ

 

ން ސައްތަ މީހުންނަކީ )އައްޑިހަ އެކެއް( އި 81ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންެގ މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 

ށް ބޭސް ދިނުމަށްފަުހ ންނަފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ބައަކަށްވެފައި، މިފަދަ މީހު އެކިއެކި ގިންތިތަކަށް، ނަފްސާނީ އެކިއެކި ބަލިތަކަށް

ޒޭޖްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އެ މީހުންނަށް އަންނަމުންދާ ބަަދލުތައް ޤަވާއިދުން ދެނެގަނެ، އެ ފަރާތްތަކަށް ދެމުންދާ ބޭސްތަކުެގ ޑޯ

ހިއްމު އްކުމަކީ ވަރަށް މުބަދަލުތައް ގެނެއުމަށް އެ ފަރާްތަތއް ޤަވާއިދުން ނަފްސާނީ ބަލިތަާކބެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ދެ

ކާބެހޭ ޞިއްޙީ އެފަދަ ފަރާތްތައް ޤަވާއިދުން ނަްފސާނީ ބަލިތަ، ން ފާހަަގކުރަމެވެ. ހަމައެހެންމެކަމެއްކަން ކޮމިޝަނު

ނާއި ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ނުދެއްކި ހޭދަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އެ މީހުންގެ ބަލި ޙާލަތު ގޯސްވެ، މިފަދަ މީހުން

 އިތުރު ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމެްއކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.މުވައްޒަފުން 

 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރަމުންގެންދާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި،  2008ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކޮމިޝަނުން 

ޓްރިސްޓެއް ނިޔަލަށް މަރުކަޒުގައި ސައިކައި ގެވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު 2011ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެްނ  2009

ޓްރިސްޓެއް ނަ އަހަރަށް މަރުކަޒުގައި ސައިކައިވަ 2016ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2012ނަމަވެސް  ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމާ

މަރުކަޒުން ފަރުވާ ގައި އަދި މި އަހަރުތަކު ން ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މަސައްކަތްނުކުރާ

dime



                                     2022ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ  25      
 

ޓްރިސްޓެއް މަރުކަޒަށް ލް )އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް(ގެ ސައިކައިހޯދަމުންދިޔަ ބަލިމީހުން ބެލުަމށް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަ

 ފާހަގަކުެރވިފައިވެއެވެ.  ވެސް މަރުކަޒުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާުތންޒިޔާރަތްކުރިކަން

 

ވަީނ ޓްރިސްޓެއް ހުރިކަންޒިޔާރަތުގައި މަރުކަޒުގައި ސައިކައިމަރުކަޒަށް ކުރި ވަނަ އަހަރު ކޮމިަޝނުން  2017

ކުިރ ޝަނުން ކޮމި އަށ30ްން  29 އޭޕްރީލް މަހުގެވަނަ އަހަރުގެ  2019މަރުކަޒަށް ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ހަމައެއާއެކު، 

ކަން  ވެފައިވާދުވަސް )ފަނަރަ( 15ތާ މަސައްކަތްކުރަމުންދާޓްރިސްޓެއް އިއި މަރުކަޒުގައި ސައިކަޒިޔާރަތުގަ މޮނިޓަރިންގ

ކައިޓްރިސްޓެއް ވަނަ އަހަރުގެ ެފބުރުވަރީ މަހުން ފެށިެގން މަރުކަޒުގައި ސައި 2020 ،ނަމަވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 2021ގައާއި، ޒިޔާރަތުވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި ކޮމިޝަނުން ކުރި ވަރޗުއަލް  2020ން ކަކުރަމުން ނުދާމަސައްކަތް

ވެސް ވާނީ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގައި ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ޮކްށފައިވާ ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގައާ އަދި މި އަހަރުގެ

 ފައެވެ. ފާހަގަކޮށް

 

ރަތާއި ން ކުރި ޒިޔާވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނު 2013މަރުކަޒަށް ސައިކައިޓްރިސްޓެއް ނުވަތަ ސައިކައިޓްރިކް ނަރސްއެއް ހޯދުމަށް 

 ސައިކިއޭޓްރިސްޓެއްއިތުުރން، މީގެކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.  ،ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް

 މީހުންނަށް  މުންދާހޯދަ ފަރުވާ މަރުކަޒުން ހަމަޖެހެންދެން މަސައްކަތްކުރުމަށް މަރުކަޒުގައި ނަރުހެއް ސައިކިއެޓްރިކް އަދި

ކޮމިޝަނުން ކުރި  ވަނަ އަހަރު 2013މަށް ހަމަޖެއްސު މިހާރަށް މިހާރުން އިންތިޒާމް ދެވޭނެ ފަރުވާ ޑޮކްޓަރީ ވަގުތީގޮތުން

  ނެއެވެ.ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ،ޒިޔާރަތާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް

 

 މަރުކަޒަށް  ދުވީހިނ މީހުންަނށް ފަރުވާކުރަމުންދާ ބައްޔަށް ނަފްސާނީ އާބަދީއަކީ ބޮޑު މަރުކަޒުގެއަދި ހަމައެއާއެކު، 

 ހަފްތާއަކު ދުވެގެންމަ ހާލަތްތަުކގައި ނުހުންނަ ސައިކިއޭޓްރިސްޓް އަދި ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ލިބޭނެ ސައިކިއޭޓްރިސްޓެއް

ޝަނުން ކުރި ޒިޔާރަތާއި ވަނަ އަހަރު ކޮމި 4201މަށް މަޖެއްސުހަ ކުރާގޮތައް ތްޒިޔާރަ މަރުކަޒަށް ސައިކިއޭޓްރިސްޓެއް އެއްފަހަރު

 ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. ،ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް

 

 2022ވާކަމާއި ފައިކޮށް ލާންޢުއިނަރުހުން ހޯދުމަށް  ސައިކައިޓްރިސްޓްއަކާއި ށްމަރުކަޒަ މީހުންގެ ބޭނުންވާ ޙާއްޞައެހީއަށް

ރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ވަަނ އަހަ 2022 ހަމަޖެހޭނެކަަމށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ަވނަ ދުވަހަށް މިކަން  1ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 

. މީގެއިތުރުން، ވަނަ ދުވަހު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެ 10

ނިސްޓްރީއާ މިވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާކަމާއި، ހެލްތް  2023ސައިކައިޓްރިސްޓެއް ހޯދުމަށް މަރުކަޒަށް 

ވަނަ ދުވަހު  15ހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މާިރޗު މަ 2022ގުޅިގެންވެސް ސައިކައިޓްރިސްޓެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާަކމަށް 

 ެވ.އްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާއެކު އޮންލައިންކޮށް ބޭ

 

ވާހޯދަމުންާދ އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ނަފްސާީނ ބައްޔަށް ފަރު)އައްޑިހަ އެކެއް(  81މި މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ 

ތްކުރަން ނެތުމަކީ ނަފްސާނީ ޤާއިމްވެހުރެ މަސައްކަޓްރިސްޓެއް ދާއިމީގޮތެއްގައި ސައިކައިމީހުންނަށްވެފަިއ، މިފަދަ މަރުކަޒެއްގައި 

ރުވާ ނުދެވި އިތުރު ފަވަގުތުން ވަގުތަށް ފޯރުކޮށްޭދންެޖހޭ  ،ަފރާތްތަކަށް ދުވަހުން ދުވަަހށް ފަދައެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މި 

އި އެންމެ ގާތުްނ ނުމުގަފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދި ފަދަތްތަްއ ހުށަހެޅިގެންދާކަމެއްކަމާ އަދި މިފަރާ ފަދަނުރައްކަލަކަށް މި

 ހަގަކުރަމެވެ.ކޮމިޝަނުްނ ފާ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންވެސް ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުއޮތް ކަމެއްކަން

 

)އެކެއް( ސްޓާފް  1)އެކެއް( މެޑިކަލް އޮފިސަރއާއި،  1ކޮމިޝަނުން މަރުކަޒަށް މި އަހަރުކުރި ޒިޔާރަތުގައި މަރުކަޒުގައި 

މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި )ހައެއް( ރެޖިސްޓަރޑް ނަރުހުންނާއި ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓެއް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން  6ނަރުހުންނާއި، 

Danny
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މާތުންނާއި ލިެޔކިއުންތައް ބެލިބެލުުމން ކޮމިޝަަނށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫއިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަ

)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްކަމާއި، މެޑިކަލް  1މީގެއިތުރުން މި ފަރާތްތަކަކީ 

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންކަން ލިޔެކިއުންތަްއ  19ނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ވަ 2021އޮފިސަރ މަސައްކަތްފަށާފައިވަނީ 

އިތުރު  )ހަތެއް( ނަރުހުން މިވަގުތު މަސައްކަތްކުރާކަމާ އަދި 7ބެލިބެލުުމން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަުކރެވިފައިވެއެވެ. މަރުކަޒުގައި 

ވަނަ ދުވަހު ެޖންޑަރ  15 އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ވަނަ 2022 ށް އަަވހަށް މަރުކަޒާ ގުޅޭނެކަމަށްވަރަ )އެކެއް( ނަރުސް 1

ލްތާއި ގުޅިގެްނ މިނިސްޓްރީއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެ

ބައްދަލުވުމުގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މި  ކަމަށްކުރަމުންދާވެސް ޓްރިސްޓުން މަރުކަޒަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް)ދޭއް( ސައިކައި 2

 ފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތު ދީ

 

ބޭސްތައް ޤަވާއިދުން ހޯދުުމގައި ދަތިތަކެއް އުޅޭކަމާއި،  ބޭނުންކުރަްނޖެހޭ ކޮންމެހެން ބަލިމީހުން ހޯދަމުންދާ ފަރުވާ މަރުކަޒުން

އި އޯގަނައިޒޭޝަން )އެސް.ޓީ.އޯ(އިން ލިބުމުގަ އެގޮތުން ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ބޭސްކުރާ މީހުންގެ ބޭސްތައް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ

ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ބައިގައި ފަރާތްތަކުންނާއި،  ޙަރަކާތްތެރިވާ އިސްކޮށް ހިންގުމުގައި މަރުކަޒު އަދިވެސް ލަސްތަކެއް އުޅޭކަމަށް

ްށ ދަތިވާކަމާއި، މަރުކަޒުގައި މީގެއިތުުރން، ސިރިންޖް ލިބުމަށްވެސް ވަރަފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ދީމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން 

ތިބި ގިނަ މީހުންނަށް ސިރިންޖް ބޭނުންކޮށްެގން ބޭސްދޭންޖެހޭއިރު ސިރިންޖް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދަތިވާކަމާއި، އިމަރޖެންސީ 

މީހުންގެ ޙާލަުތ  މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ބޭސް ލިބެންދެން ބަލި، ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބޭސްަތއް މަރުކަޒުން ހުސްވެފައިވާކަމާއި

 އޮފް  މިނިސްޓްރީފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ދީމުވައްޒަފުން ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ބައިގައި މަސައްކަތްކުރާ ވެސް މޮނިޓަރކުރާކަމަށް

 10ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ  2022 ލިބޭނެކަމަށް ހައްލެއް  މިކަމަށް ލިބުމުން ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މަރުކަޒުހެލްތުން 

މީގެއިތުރުން، މަރުކަޒުގައި  ވަނަ ދުވަހު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫމާތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ނެތްކަމާއި، ލޭަގއި ގުލްކޯޒް ހުރިވަރު ބެލުމަށް ޭބނުންކުރާ "ގުލުކޮމީޓަރ އެއްއަމްބޫ ބޭގް
4
ތްކަމާ އަދި މަރުކަޒުގައި ވެސް ނެ"

އޮޓޯކްލޭވް މެޝިން "ހުރި 
5
ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ބައިގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދީފައިާވ  ވެސް މަސައްކަތްނުކުރާކަމަށް"

 މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.

 

އް ގަވާއިދުން މަރުކަޒުން ފަރުވާހޯދާ ބަލި މީހުންނަށް ބޭސް ދީފައިވާ ގޮުތގެ ލިޔެކިއުންތަކާއި، ނަރުހުންގެ ރެކޯޑްތަ

ބެލި ފައިލްތަކުގެ ތެރެއިން  އަދާހަމަކޮށްފައިނުވާކަން ލިޔެކިުއންތައް ބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޝަނުން

ވަނަ  31ސްޓް މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަ 2021ބޭސް ދީފައިވާ ގޮތް އެންމެފަހުން ރެކޯޑްކޮށްފައިވަނީ ބައެއް ފައިލްތަކުގައި 

ރުހުން ބަލަހައްޓާ ލިޔެކިއުންތަްއ ވަކިވަކި ބަލި މީހުންނާ ގުޅޭގޮުތން ނަ ،ދުވަހުގެ ނިޔަލަށްކަން ފާހަގަކުރެިވފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން

 ރެވިފައިވެއެވެ.ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށްކަންވެސް ފާހަގަކު 15ރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ވަނަ އަހަ 2022ބަލަހައްޓާފައިަވނީ 

އި މަހުން ފެށިެގން ވަނަ އަަހރުގެ މެ 2021ތައްޔާރުކުރާކަމާއި،  މީގެއިތުރުން ހާދިސާއެއް ހިނގުުމން "މެޑިކަލް ރިޕޯޓް"އެއް

 16ގެ މަހު ބުރުވަރީވަނަ އަހަރުގެ ފެ 2022ކަމާ އަދި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ)ނުވައެއް( ރިޕޯޓު  9ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 

 މުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.)ފަެހއް( މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިއުންތައް ބެލިެބލު  5ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 

 

 

 

                                                           
4 A glucometer, also known as a glucose meter or blood glucose monitoring device, is a home measurement system you 
can use to test the amount of glucose (sugar) in your blood 
5 An autoclave is a machine that uses steam under pressure to kill harmful bacteria, viruses, fungi, and spores on items that 
are placed inside a pressure vessel. 

doing
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 ހުށަހެޅުން  8.1

 

ދުވަހުގެ ސް މަ )ހައެއް( 6 ތާހިއްސާކުރާ އާ ރިޕޯޓުސަރވިސަސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް  .5

ކޮށް ޚިދުމަތް ފޯރު ،އާއެކުމުވައްޒަފުންގެ މަޝްވަރާމަސައްކަތްކުރާ  ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ބައިގައިގެ މަރުކަޒު ،ތެރޭގައި

 ހޯދުން  ބަޔަށްފަރުވާދޭ ޞިއްޙީ ދިނުމަށް ބޭުނންވާ މުހިއްމު ޞިްއޙީ ޢާލާތްތައް 

 

ސް ދުވަހުގެ ( މަހައެއް) 6ހިއްސާކުރާތާ  އާ ރިޕޯޓުއޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްމިނިސްޓްރީ  .6

 ސަ އްޚާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާ މަްޝވަރާކޮށް ޯފރުކޮށްދޭ ދުމަތްޚި ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ ސްޕެޝަލިސްޓްތެރޭގައި، 

 ހަމަޖެއްސުންތިޒާމެއް އަވަހަްށ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ އިން ހުންަނށްބަލިމީ ލަފާދޭ ޑޮކްަޓރު ދެއްކުމަށް ޑޮކްޓަރުންނަށް

 ކިޔަމަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް  .9

 

އެހެން މީހުންނާ ވަކިްނ ، ބަލިމީހުންނަށް ދިމާވާ އެކި ޙާލަތްތަކާ ގުޅިގެން ބަލިމީހާ ކިޔަމަންކޮށްމަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ 

 މިހާރު މަރުކަޒުގައި ކިޔަމަން ކުރުމަށްބަލިމީހުން ބައިތިއްބާނެ ތަނެްއ މިހާރު މަރުކަޒުގައި ނުހުންނަކަމާއި، އެކަހެރިކޮށް 

ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މީހަކު ކިޔަމަން ކުރަންޖެހޭފަދަ ޙާބަލި އެއްވެސްކަމަށާއި، )އިންޖެްކޝަން/ބޭސް( ބޭނުންކުރަނީ ކެމިކަލް

ފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކަން މުވައްޒަފުން ދީޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ޓަރުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިންއެ މީހަކު ކިޔަމަންކުރަނީ ޑޮކް

މަ އެ ބަލިމީހަކާ ވާހަަކ ކޮމިޝަނުން ެބލިބެލުުމން ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި އެންމެ ުފރަތަ

ނަމަ އިންޖެކްޝަންޖަހައިގެްނ ބަދަލެއް ނާންނަ ދެންވެސްބަލިމީހާގެ އުޅުމަށް އި، ލާކަމާދައްކައިގެން އެ މީހަކު ކިޔަމަން ކުރެވޭތޯ ބަ

ކްޓަރު މަޢުލޫމާުތ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮ ކަމަށްއްގެ ޙާލަތު މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާކަމާ އަދި އެ މީހެ ކިޔަމަން ކުރާ

ށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސައް ތުން އެހެން މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ދިނުމަދީފައިވެއެވެ. ބަލިމީހަކު ކިޔަމަން ކުރަނީ އެ ބަލިމީހާގެ ފަރާ

ފަރާތުން  އެ މަށްވާނަމަކަމަށްޢަމަލެއް ހިންގާކަ އަނިޔާއެއްވާފަދަ ޢަމަލެއްކުރާނަމަ ނުވަތަ ލައިގެން ހުންނަ އަންނަުއނު ބޭލުންފަދަ

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ލިމިހުން ބައެއް ބަތިބި  ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަސްތަކުގައި ބައެއް ވޯޑުތަކުގައި ފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތު ދީ

އާއި އެނދުގަިއ އިންކޮށްފަރެސްޓްރެ ހެދުމުން  ބަލިމީހާ ލައިގެން ހުރިނުވަތަ އެހެން މީުހނަށް ގެއްލުމެްއދީފާނެކަމުގެ ބިރުހީވާތީ 

މަންކޮއްފައި ތިބޭއިރު ކިޔަ ބަލިމީހުން ކޮމިޝަނުން ބެިލބެލުމުން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ތިބިކަން ވާފަށެއްޖަހައި އައްސާފައި

 ފައިވެއެވެ.އުޓީގައި ތިބޭ ސުޕަވައިޒަރުންކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީމޮނިޓަރކުރަނީ ކެއަރ ވޯކަރުން އަދި ޑި

 

މި ވޯޑުގައި ޅިއެއް ވައެލެްނޓްވާ މީހުން އެކަހެރިކުރުމަށް ވަކިން ގޮ)ދޭއް( ގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން  2ނަންބަރު  ވޯޑު

ނަގޮތަށްކަްނ ގެ އެތެރެ ފެން އެހެން ބަލިމީުހންނަށްވެސް ގޮޅީނަމަވެސް މި ގޮޅި ހުންނަނީ ވޯޑުގައި އުޅޭ، ހުރިކަމާއި

 ބަލިމީހަކުގައި  ވޯޑުތްކުރި އިރު މި)ދޭއް( އަށް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަ 2 ޑު ނަްނބަރުވޯފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، 

ނަށާ އަދި މުވައްޒަފުންނަްށ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި އެހެން ބަލިމީހުން  އައްސާފައިވަނީ މި ބަލިމީހާއެނދާއެކު އައްސާފައިއޮތްކަމާއި، 

   ގެއްލުންދޭތީކަމަށް މުވައްޒަފުން ަމޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

 

   

 ބަެއއް ވޯުޑތަކުަގއި މީހުްނ ރެސްޓްެރއިންކޮށްފައި : 4 ތަސްީވރު

de
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ލީ މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ ތަފްޞީގައި ކަމާ ފޯމު ފުރާކަމާއި، މި ފޯމު ކިޔަމަންކުރުމަށްފަހު "ރެސްޓްރެއިން ކުރެވޭ މީހުންގެ ރެކޯޑް ފޯރމް"

ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ފާ ލިޔެކިއުންތައް ެބލިބެުލމުން ހިމަނަންޖެހޭކަން މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކޮިމޝަނުން

ލަހައްޓަމުންދާަކންވެސް ބަލިޔެކިއުންތައް  ވުމަށް ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދުދީފިނަމަ، އެކަމާގުޅޭޖެކެްޓ ލެއް ސްޓްރެއިޓްމީގެއިތުރުން، 

 ބަލިމީހާ ލައިގެން ހުންނަ ނަމަވެސް ވެއެވެ.ފާހަގަކުރެވިފައި މި ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫާމތުންނާއި ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުުމން 

ަތއް ބެލިބެލުމުން ކޮމިޝަނަްށ ތިބި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔެކިއުމުން ފެންނަށް ނެތްކަން ލިޔެކިއުން ހެދުމުން ރެސްޓްރެއިންކޮށްފައި

ވަނަ  2022ދި ވާކަމާ އަ)ތިނެއް( މީހުން ރެސްޓްރެއިން ކޮށްފައި 3ވަނަ އަހަރު  2021އެގޮތުން  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ގަކުރެވިފައިވެއެވެ.)އެކެއް( މީހަކު ރެސްޓްރެއިންކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިއުންތަކުން ފާހަ  1އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީގެ ނިޔަލަށް 

 

، އިކުރެވުނުގޮތާ މަންކިއަ، ހާއިއެޑްރެ، މާއިކުރެވުނު ބަލިމީހާގެ ނަ ކިޔަމަންފޯމުގައި ރެސްޓްރެއިން ކުރެވޭ މީހުންގެ ރެކޯޑް 

ކުރެވުނު  މަންކިއަ، އިރީޚާކުރެވުނު ތާ ކިޔަމަން، އިކުރުމަށް ހުއްދަދިން ޑިއުޓީ އޮފިސަރާ ކިޔަމަން، ބާއިކުރެވުނު ސަބަ ކިޔަމަން

، އި ދަދިން ޑިއުޓީ އޮފިސަރާދޫކޮށްލުމަށް ހުއް، އާއިދޫކޮށްލި ގަޑި، އިދޫކޮށްލި ތާރީޚާ، ނާއިކުރި މުވައްޒަފުން ކިޔަމަން، އާއިގަޑި

ޢުލޫމާތު މަ ސް ބައެއް ފޯމުތަކުގައި މި ހުރިހާލަތު ހިމަނާފައިީވނަމަވެޙާލި މުވައްޒަފުން އަދި ބަލިމީހާގެ ދޫކޮށް

 ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ފާކުރީ އަަހރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މި އަހަރުވެސް ކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ

 

ލޫމާތު ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަކޮށް ފޮތްތަުކގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢު ،ބަލިމީހުންނާ ގުޅޭގޮުތން މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓާ ފޯމުތަކާއި

ޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް ގުވަނަ އަހަރު ޮކމިޝަނުން މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތާއި  2019 މަށްލިޔެކިއުމުން ބަލަހައްޓަމުން ެގްނދިއު

 ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

 

ޓްކުރެވޭ ބަލިމީހުްނނާމެުދ "ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި އެޑްމިބަލިމީހުން ކިޔަމަން ކުރުމުގައި ަޢމަލުކުރަނީ 

 ،ތު ދީފައިވީނަމަވެސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންކަމަށް މުވައްޒަފުން މަުޢލޫމާ"ފޮތު ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އަތްަމތީ

 ކެއް ހެދިފައިނެތްކަމާއި ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ޤަވާއިދެއް ނުވަތަ އުޞޫލުތަމަންބެލިބެލުމުން ބަިލމީހުން ކިޔަލިޔެކިއުންތައް 

 ހިމަނާފައިވާކަްނ ނަމަވެސް ބަލިމީހާ ސްޓްރައިޓް ޖެކެޓްގައި ބަހައްޓާއިރު ޢަަމލު ކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު އަތްަމތީ ފޮތުގައި

 ރެވިފައިވެއެވެ.ބެލިބެލުުމން ފާހަަގކުލިޔެކިއުންތައް 

 

 ތްކުރާ ކެއަރވޯކަރުންނަށްމަރުކަޒުގައި މަސައްކަ ކުރާނެ ގޮްތތަކާގުޅޭގޮތުން ބަލިމީހުން ކިއަމަން ކުރުމާގުޅޭޮގތުންނާއި ކިއަމަން

އެއްގައި  ރުގެ އެމް.އޯ.ޔޫއަހަ އެއްކޮށް އެއްއޭޖްކެއަރ މޯލްޑިވްސްއާ ނަމަވެސް ، ކަމާއިތަމްރީންއެއް ހިންގާފައިނުވާ އްސަޚާވަކި 

މަރުކަޒު ކަންވެސް ގެ ދަށުން މަރުކަޒުގައި ޓްރޭނިންގް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގޭނެއަދި މި އެމް.އޯ.ޔޫ ސޮއެކޮއްފައިވާކަމާ

 ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިެވއެވެ.

 ކެއިން ބުއިން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  .10
 

 ހިފައިވާ ގޮތް ކެއުން ހަމަޖެ  10.1

 

މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީުހންނަށް ކެއުން ފޯރުކޮށް ދިނުަމށް މެނޫ ތަކެއް ހަދާފައިވާކަމާއި، ަނމަވެސް މެނޫގައިވާ ގޮތުގެ 

. މަތިން ބަލި މީހުްނނަށް ކެއުން ޯފރުކޮށް ނުދެވޭކަން ކޮމިޝަނުން ުކރި ޒިޔާރަތުގައި ވޯޑުތަކަށްދިޔަ ގަޑީގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

ގެ މެންދުރު ގަޑިއަށް އެންމެނަށް ރިހާކުރާިއ ބަތް އަދި ގަރުދިޔައާިއ ހުޒިޔާރަތްކުރި ދުވަވޯޑިތަކަްށ ، ކޮމިަޝނުން އެގޮތުން

 ،ބަލިމީުހންނަށް ބާރުގަދަ ބޭސްތައް ދޭއިރުބަތްއެކަނި ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މަރުކަޒުން ފަރުވާހޯދަމުންދާ 

amid



                                     2022ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ  29      
 

 2019 ށް ބޭނުންވާ ފައިދާހުރި ކާނާ އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައިއެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑަ

ކޮށްފައިވާ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މަރުކަޒަށް ވަނަ އަހަރު އެން.ޕީ.އެމްއިން މަރުކަޒަށް 

ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ާކނާގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ހިމެނޭޮގތަށް ެކއުން އެންމެ އެކަށީގެންާވ ލިބޭ ބަެޖޓް ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުްނ 

މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ިލބިފައިވާ މަޢުލޫާމތުންނާއި،  ވެސްވަނަ އަހަރުގެ ޒިޔާރަތުގައި  2021 ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށް ނުދެވޭަކން

 ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުން ބެލި ، ލިޔެކިއުންތަކާއި

 

އި މެނޫ އެކުލަވާލުމުގައި ކެއުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އާއްމު މެނޫ އެކުލަވާލަނީ މި މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭވް މުވައްޒަފުންކަމާ

މުގައި، މަރުކަޒުގައި ވާލުކަމާ ގުޅުންހުރި ޞިއްޙީ ދާއިރާއެކު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ލަފާއާއި މަޝްވަރާ ނުހޯދާކަމާއި މެނޫ އެކުލަ

  ވެއެވެ.ތިބޭ މިހުން ކާ ހިތްވާ ތަެކތި މެނޫގައި ހިމެނުމަށް އިސްކަން ދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައި 

 

ކޮށްދިނުމުގައި ހެނދުުނ ނަމަވެސް ބަކުން ޯފރުހޯދާކަމަށާ، ބަކުން ދޭ ބަލިމީހުންގެ ކެއުން ަތއްޔާރުކުރުމުގައި ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާ 

އްޔާރުކުރާ ހެދިކާ ތަށް ލުންބޯ އަދި މަސް، ހަވީރު މަޑުކޮ ،އި ގަރުދިޔަމެންދުރު ބަތާ ،ލުންބާ އަދި މަސް ،ގަރުދިޔަރޮށްޓާއި 

ދުވަހު ތަރުކާރީ ދިނުމަްށ  3ރުކޮށްދޭކަމަށް މުވައްޒަފުން ފާަހގަކޮށްފައިވެއެވެ. ބަކުން ފޯރުކޮްށދޭ ބަލިމީހުްނނަށް ހަްފތާއަކު ފޯ

ތިވާތީ އަވަހަށް ދަނަމަވެސް މުވައްޒަފުން މަދުވުމުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަމަށާއި 

ވޭކަމަށް މުވައްޒަފުން ތަރުކާރީފަދަ ތަކެތި ފޯރުކޮށް ނުދެ ތި ތައްޔާރުކުރުމަށް ބަލާކަމަށާ އެހެންކަމުންތައްޔާރުކުރެވޭ ތަކެ

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

ގައި ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާ ހޯދާކަމަށް ރާތްތަކަށް ވަކި މެނޫއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެ މެނޫ ތައްޔާރުކުރުމު ހޮޅިން ކާންދޭންޖެހޭ ފަ

ގަިއ 7:30މެޫނގައި ހެނދުނު  މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ހޮޅިން ާކންދޭންޖެހޭ ަފރާތްތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ޕެން ިދނުމަްށ ގައި ބަތ7:00ްގައި ބަތްޕެން އަިދ ރޭގަނޑު 1:30 ތަރުކާރީ ސޫޕް، މެންދުރު ގައި  10:3ކިރުސައި، ހެނދުނު 

ްށ ވަނަ ދުވަހުގެ މެނޫގައި ހިަމނާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިބެލުުމން ކޮމިޝަނ18ަވަނަ އަހަރުގެ  2022

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  

 

ބަލިމީހުންަނށް ފޯރުކޮށްދޭ ކެއުްނބުއިމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  މި މަރުކަޒުން ފަރުވާހޯދަމުންދާ

ވަނަ އަހަރު އެސެސްމަންޓެްއ ހަދާފައިވާކަމާ ނަމަވެސް  2020ހުށަހެޅުންތަކަކާ ގުޅިގެން ޑައެީޓޝަނެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު 

މާއި، ނަަމވެސް އަލުން އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލިސްޓުކުރެވިފައިވާކަމާއި ކޮވިޑްގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން މި މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައިވާކަ

ވަނަ ދުވަހު ޖެންޑަރ  15ަވނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ  2022މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކަން ހައްލުކުރެވޭނެކަމަށް 

 އިވެއެވެ. މިނިސްޓްރީއާއެކު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެފަރާތުްނ މަޢުލޫމާތު ދީފަ

 

 އިންނާއި،(ޗް.ޕީ.އޭއެެޖންސީ )ން އޭހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަ މި މަރުކަޒުގެ ކެއުން ބުއިން ފޯރުކޮށްދިނުން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް

ކުރުމާއި ގެންގުޅުމާ މިފަދަ ތަނެއްގައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ،ރަށުގެ ހެލްތް ސެންޓަރުންވެސް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި

މެއް މި މަސައްކަތުަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ަމޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާ ގުޅޭގޮތުން

ޖެންސީ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭކުރިއަށްގެންގޮސްފައިނުވާކަމަށައި ނަމަވެސް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއިން 

މަސް ގެންގުޅުމާ  ަރުތަގއި ިމ ިޒޔ  ، ށްވެސް ޒިޔާރަތްކުރިކަމަށާއިވާ ޒިޔާރަތެއްގައި ބަދިގެއައާއެކު މަރުކަޒަށް ކޮށްފައި(އެންސްޕާ)

 ވެ.ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް މުވަްއޒަފުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެ
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 ބޭނުންކުރާ ފެން  10.2

 

މިގޮތަށް  ،ވިކަމާއިކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ދިމާފެން ރަށުން )ދޭއް( ފަހަރެއްގެ މަތިން މުޅި  2ވަނަ އަހަރު ފެށުނުފަހުން  2022

ބުއިމަށް މިނަރެލް ވޯޓާރ  ކަމާއި ދިމާވާއިރު ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް މަރުކަޒުގެ ވަޅުފެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭފެން ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ 

ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ން ފާމަރުކަޒު ހިންގުުމގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ަމޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭކަން 

މި ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން  މަރުކަޒުގައި  ވެސް އަދިސަޕްލައިފެން ރައްކާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައިމީގެއިތުރުން، 

ހަވީރުން ފެށިގެން ދުވަހުގެ  )ދޭއް( ވަނަ 2ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރި 

ވަގުތުތަކުގައި ފެން  މުޅި ރަށުން ސަޕްލައިފެން ކެނޑިފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ފެން ކެންޑޭ

 .މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެމުަވއްޒަފުން  ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުްނނުދާކަމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޅު ގަވާއިދުން
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އަށް ބޭނުންވާ އެހީޚާއްސަ ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ އިންއެން.ޕީ.އެމްއަށް،  8އިން  6 މަހުގެ މާރިޗްވަނަ އަހަރުގެ  2022

 ކޮމިޝަނަށް ންގަޅުކުރަްނޖެހިފައިވާކަގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރަނއެ މަރުކަޒުގެ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި 

މަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގެ ސަލާޢުމުޖުތަމަ ،ޚާއްސަކޮށް އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ސަލަމާތާއި ރައްކާތެރިމާއި އެވެ.ފައިވެފާހަގަކުރެވި

އި ކޮންމެހެން ހުންަނންޖެހޭނެ އިމްކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއްގަޤާްނ ލަތުްށ އަޅާލާ ފަރުވާދިނުމަށް ދައުނުބެލެހެއްޓޭވަރުގެ ަބލިމީހުންނަ 

ޝަންގެ ޒިޔާރަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ އަސާސީ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް މިހާތަނަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވާކަްނ ކޮމި ކަމަށް މި

ރަށް ދެއްކުމުގެ ވަސީލަތާއި، ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަ އެވެ. އެގޮތުން ސައިކޭޓްރިސްޓްގެ ޚިދުމަތާއި، ތަފާތު އެކިފާހަގަކުރިފައިވެ

ރިކަްނ އި ގާތުްނ އެހީތެބަލިމީހުންަނށް އެކަށީެގންވާ ގޮެތއްގައި އަޅާލާނެ ވަރަށް މުވައްަޒފުން ނެތުމާިއ، މިފަދަ ބަލިމީުހންނާ

ގޮތުގައި ހިމެނޭ މަތްތަކުގެ ންނެތުމާއި، އަސާސީ ޚިދުވައްޒަފުފަްނނީ މު  ލިބިފައިވާ ތަމްރީންލީާމއި ޢު ތަފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޭބނުންވާ 

ށްވުރެ ދައްކަން ކުރުމާއި، އަންނައުނު ފަދަ ތަކެތި ރައްކާކޮށް ބެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު އެކަށީގެންވާ ވަރަނިދުމާއި ފާޚާނާ

 ވެ. ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެ

 

ކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަްނއިން މީގެ ކުރިން ކޮްށފައިވާ ޒިޔާރަތްތަ ގިނަ ކަންކަމަކީ، މި  ށްފައިވާރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮ މި

ކޮށްފައިާވ އި ފާހަގަގަތަކުހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓު ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަށްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގައި އިސްލާހުކުރުމަށް 

 ކަންވެސް ފާގަކަރެވެއެވެ. އްކަންތައްތަ

 

ކަމާގުޅޭ ށަހެޅުމެއް ހު (އްހައެ) 6އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެންކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި ޒަށްމަރުކަ

 އެވެ. ހުށަހަޅާފައިވެ މި ރިޕޯޓުގައިއިދާރާތަކަށް 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ކަޒުގެ މަރުންނާިއ ތަކުފަރާތް ގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާހިންގުމު މަރުކަޒު ،ކުރި ޒިޔާރަތުގައި މަރުކަޒަށް

  މެވެ.ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންަނވަ ފާހަގަކޮްށ އެ މާއި އެހީތެރިކަންފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ިލބުނު އެްއބާރުލު

 
      .................................................... 
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 1 -ޖަދުވަލް 

 

 ހުށަހެޅުންތައް.ޒިޔާރަތުގެ މި  

 

 
 
 
 
 

 ގެ ހުށަހެޅުންތައް ރިޕޯޓު މި  #

ވޯކަރުންެގ ދުވަހުން ފެށިގެްނ، ކެއަރ ހިއްސާކުރާ އާ ރިޕޯޓުމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 1

ޒުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ބަލިމީހުންގެ ކަންތައްތައް ހުރިނެތްގޮތް ބެލުަމށް ސުޕަރވައިޒަރުން ވޯޑުތަކަށް، މަރުކަ

 މަތިން ޤަވާއިދުން ޒިޔާރަތްކޮށް، ލިޔެކިއުމުން ބެލެހެއްޓުން 

 

އެހީއަށް ބޭނުންާވ ދުވަހުން ފެިށގެން، ޚާއްސަ ހިއްސާކުރާ އާ ރިޕޯޓުއެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ  2

ޤާނޫނު(ގެ މަޢުލޫާމުތ  )އެްނޓި ޓޯޗަރ 13/2013މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ާޤނޫނު ނަްނބަރު 

  ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުން ހިމެނޭ ތަމްރީންތައް ގަވާއިދުން ޯފރުކޮށްދީ އެކަން

އެހީއަށް ބޭނުންާވ ދުވަހުން ފެިށގެން، ޚާއްސަ ހިއްސާކުރާ އާ ރިޕޯޓުމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 3

މަލުތައް ހުއްޓުވުަމްށ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ބަލަހައްޓާ މީހުން، އެކަކު އަނެކަކަށް ކުރާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ޖިންސީ ގޯނާގެ ޢަ

 ދިއުން ޓަމުން ގެންނިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި، މި ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅުތައް ލިޔެކިއުމުން ބަލަހައް

 ،ގައިތެރޭ )އެކެއް( އަހަރުގެ  1ތާ ހިއްސާކުރާ އާ ރިޕޯޓުމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 4

 ޓަރކުރެވޭގޮތަށް ކްލޯޒްޑްޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންެގ މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންާދ މީހުން ދިރިއުޅޭ ވޯޑުތަކުގެ އެެތރެ މޮނި

 ނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްުޓން މޮކެމެރާ ހަރުކޮށް، މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ޤަވާއިދުން ( ވީ.ޓީ.ސީ.ސީ) ޓެލެވިޜަން ސަރކިޓް

 ، ތެރޭގައިދުވަހުގެ)ހައެއް( މަސް  6ތާ ހިއްސާކުރާ އާ ރިޕޯޓުމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 5

ނުމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްުމ ދިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް  ،އާއެކުމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަޝްވަރާ ޙީ ފަރުވާދޭ ބައިގައިމަރުކަޒުގެ ޞިއް

 ހޯދުން  ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ބަޔަށްޞިއްޙީ ޢާލާތްތައް 

ގެ ތެރޭގައި، )ހައެއް( މަސް ދުވަހު 6ހިއްސާކުރާތާ  އާ ރިޕޯޓުމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 6

 ޑޮކްޓަރު  އްކުމަށްދެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާއްސަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ ސްޕެޝަލިސްޓް

 ަހމަޖެއްސުން އަވަހަށް ޮޑކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމެއް ހުްނނަށްލަފާދޭ ބަލިމީ

dim
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