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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް                                             
  މާލެ  
 ދިވެހިރާއްޖެ   

  

  
  ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯރޓް ކުރި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް

  
 

  ފްތަޢާރު – 01
  

ނލީގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ވިލިގި .ކ ،ދުވަހު ބުދަ ވ12ީ ނޮވެމްބަރ 2008 ،މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން    
ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަދި  ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަކީ .ކޮށްފައިވެއެވެމޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ހިޔާއަށް

ބުތަކަށްޓަކައި އެކި އެކި ސަބަ މިތަނަކީ .ތަނެކެވެ ހިނގަމުންދާ ބެލުމުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެމިހާރުގެ 
   .ކެވެދަޢުލަތުގެ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ތުއްތުކުދިންނާއި ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ މާތް މަޤްޞަދުގައި ހިނގަމުންދާ ތަނެ

  
ކުރި ދަތުރާއި އެދަތުރުގެ މިޝަނުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށްވަނަ ދުވަހު މިކ1ޮއޯގަސްޓް  2007ތުރަކީ މި ދަ    

އަމަލީ ސިފަ ގެނެސްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކަށް ން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަމައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަނު
  .ގޮތުންކޮށްފައިވާ ދަތުރެކެވެ

  
އުނިކަމެއް ބައެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤުތަކަށް  ޒިޔާރަތަކީމި ކުރިކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް 

ލަތްތައް ތިބޭ ތަންތަނުގެ ވަޞީ އެމީހުން ،ބަލައި ދިރާސާކޮށް އެމީހުންގެ މަޞްލަޙަތުތައް، އިތޯ ބަލަނުވަތަ ގެނެސްފައިވޭ އައިސްފައި
ކަމާއި ކަަމށް ފެންނަނަމަ، އެކަންނުވަތަ އެމީހުންނަށް ލިބިދޭ އިނާޔަތްތައް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ، ގަޅު ކުރަންޖެހޭކަމަށްފެންނަނަމަރަ

ކީ މިކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ، ށް ހުށަހެޅުމަކަތަތްކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ފެންނަގޮތް ސަރުގުޅޭ
އަދި މިމަރުކަޒު އުފައްދާ ހިންގާ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާ މިންވަރު ދެނެގަތުންވެްސ  .ކުރިޒިޔާރަތެކެވެ ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުންއެކަންކަން 

  .މިޒިޔާރަތުގއ ބޭނުމަކަށްވެއެވެ
  

އެވަގުތު  އިސްކޮށްމަށް ޓުތައް ބެލެހެއްކަންތައް ތަނުގެ ހޯދާފައިވަނީމަޢުލޫމާތު  ނުންކޮމިޝަމި ޒިޔާރަތުގައި 
 ންނާއިބައެއް ކުދިތިބި  އެތަނުގައި އަދި މުވައްޒަފުން ތަނުގެ ބައެއް ފަރާތުންނާއި ވެރިންގެ ބިތި އެތަނުގައި

 ބައެއް މެމްބަރުންނާއިކޮމިޝަނުގެ  ރަތުގައިމިޒިޔާ .ބަލައިގެންނެވެތަނުގެ އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް   ،ގެންނާއިވާހަކަދައްކައި
 .މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ
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 އެއީ  .ކުދިން ތިއްބެވެ 42އިރު އެތަނުގައި ޖުމްލަ ންގެ ހިޔާއަށް ޒިޔާރަތްކުރިމިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދި
 36އަހަރުން ދަށުގެ  9ކުދިންނާއި  7ދަށުގެ  އަހަރުން 1މީގެތެރޭގައި . ކުދިންނެވެ 21ކުދިންނާއި ފިރިހެން  21 އަންހެން

އްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކުވެސް ގެ ތެރޭގައި ޚާއަދި މިކުދިން. ކުދިން ހިމެނެއެވެ 6އަހަރުން މަތީގެ  9ކުދިން އަދި 
ހުންނަނީ  މިކުދިންގެ ތެރެއިން އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ ކުދިންނާއި ދެ ޖިންސުގެ ކުދިންގެ ނިދުމާއި ކެއުން .ހިމެނެއެވެ

  .ވަކިކޮށްފައެވެ
  
  

  

  ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައްލިބުނު މަޢުލޫމާތުން  މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ –02
  

 

ތެރިވި ރަކާތްޙަ އިސްކޮށްއެވަގުތު  ތަނުގައިފިލުވުމަށް ޙާލަތު އޮޅުން ތަނުގެ މިޒިޔާރަތުގައި    
ކުރެވުނު ފާހަގަމިގޮތުން . ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިފައިވެއެވެ ސާފުކުރުމުގެ އިތުރުންތު މަޢުލޫމާ ވާހަކަދައްކައި މުވައްޒަފުންނާ
  :ކަންތައްތަކަކީ

  
 

ބައްޕަ ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކުރުމުން  ރެއިން އެންމެ ގިނައީ މަންމަ އަދިކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ ތެ) ހ(
  .ކަންކުދިން އާއިލާގެ އެހެން ފަރާތަކުން ބެލުމަށް ޙަވާލުނުވާ

  
ތަނުގައި ތިބޭ ކުދިން އެކުދިންގެ އަމިއްލަ މައިންބަފައިންނާއި ގުޅުން ބާއްވާ، ބައްދަލުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ) ށ(

 ބާއްވައިދިނުމަށް ރަނގަޅު ގުޅުމެއްބޭނުންވާަކމަށާއި ހިޔާއިން އެކަންތައް ހަމަޖައްސައިދީ އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާއި 
  .ންރާކަމަސައްކަތްކު

  
 9 ގެ ކުދިންނަށްކަމަށްވީނަމަވެސްދަށު އަހަރުން 9ކުރަނީ އުމުރުން އަމާޒުތަނަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެގޮތުގައި ބޮޑަށް  )ނ(

މެދު މަލުކުރަމުންދަނީވެސް އެހެން ކުދިންނާއިތިބިކަމަށާއި މިކުދިންނާއިމެދު ޢަ ކުދިން އެތަނުގައި 6އަހަރުން މަތީގެ 
  .ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުންކަން

  
ތަނަށް މިވަގުތު ޖާގައިގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިނުވާކަމަށާއި އެހެނަސް މުވައްޒަފުްނގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް  )ރ(

 15 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްޓާފުންނާއި  08މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ މިގޮތުން ތަނުގައި . ދިމާވެފައިވާކަން
   .ންކައުންސިލަރުންކަ 2ކަރުން އަދި ކެއރ ވަރ ޗައިލްޑް

  
ގައިކަން އަދި މަށްފަހުސްކްރީންކުރު ،ރެކޯޑަށް ބަލައި ގެކުށު ކޮންމެމީހެއްގެއްޒަފުން ވައްދަމުންގެންދަނީ ތަނަށް މުވަ) ބ(

ސް ތަނުގައި ންނަމަވެއެހެއިގްރާރެއްގައި ސޮއިކުރުވާކަމަށާއި ރކަރުންގެ ގޮތުގައި ވައްދާ ފަރާތްތައް ޗައިލްޑް ކެއަރ ަވ
  .ގްރާރެއްގައި ސޮއިނުކުރުވާކަންއެފަދަ އި ން މުވައްޒަފުން ލައްވާކުރާ އެހެނިހެމަސައްކަތް
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 ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައި އަމަލުތައް ތަނުގެ މުވައްޒަފުން) ޅ(
  .އަދި ހެދިފައިނުވާކަންއް އެތިކް ކޯޑެ

  
ސް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެ އިތުރުކުރުމަށް ތަނަށް ބޭނުންވާ ައދަދަށް މުވައްޒަފުން) ކ(

މިގޮތުން ތުަނގައި ތިބޭ ކުދިންގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުންދާއިރު . އެކަމުގައި އެދެވޭ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިނުވާކަން
  .އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުވަމުންނުދާކަން

  
ރކަރުންގެ ދަތިކަްނ ވަރަށް މުގައިވާ ޗައިލްޑް ކެއަރ ވަފުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު އެއްބައެއްކަތަނުގެ މުވައްޒަ) އ(

 3 ގަޑިއިރު 24 މުވައްޒަފުން 15ރކަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ށާއި މިވަގުތު ޗައިލްޑް ކެއަރ ވަބޮޑަށް ދިމާވެފައިވާކަމަ
  .ދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވާކަންމަސަްއކަތްކުރަމުންދާއިރު ކު )ގަޑިއިރަށް 8( ށްކަޝިފްޓަ

  
ހުންނަ ގޮތަށް އެކި ޝްފިޓްތަކަށް  ވަރކަރެއްޗައިލްޑް ކެއަރ  ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުއްޖަކަށް 6ކޮންމެ  ތަނުގައި 

ފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށާއި މިގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު އެތަނުން މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަ
 .މުގެ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާކަންޗުއްޓީ ނުވަތަ ސަލާމުގައި ތިބޭކަމަށްވާނަމަ އެކަ

 
ފިރިހެން ކުދިން  ،ރކަރުން މަސައްކަތްކުރަމުންނުދާތީކެއަރ ވަ ޗައިލްޑްތަނުގައި ފިރިހެން  

ހެން މޫނެއް ެނތުމުގެ ފިރި ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނެދިން ބޮޑުވަމުން އަންނައިރު ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށާއި އެކު
މުގެ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާކަން އަދި ފިރިހެން ކުދިން ބޭރަށް ގެންދިއުމުގައިވެސް ސަބަބުން ހެދިބޮޑުވުމަށް އެކަ

 .ކުދިން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ދަތިވާކަން
 

އީ އޯ .ސީ.އީ ޖީރކަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ގިނަޗައިލްޑް ކެއަރ ވަ 
ލެވެލް ިއމްތިހާނު ނިންމާފައި ތިބޭ ކުދިންކަމަށާއި މިކުދިންނަކީ ސީދާ މިމަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ތަމްރީނު 

 . ކުދިންނޫންކަން Iތިބ ލިބިފައި
 

ރކަރުންގެ އެލަވެންސްތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަކަމަށާއި ކޮއްތު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޗައިލްޑް ކެއަރ ވަ 
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  8ޑިއުޓީގައި ހޭދަކުރާ ރުފިޔާއަކީ އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއޫްނންކަން އަދި  -/450ންދާ ލިބެމު
 .ށް އެތަނުން ބޭރަށް ނުދެވޭކަމަށާއި ތަނުންވެސް ކެއުން ހަމަޖެހިފައިނުހުންނަކަންކެއުމަ

 
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް  އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރކަރުންނަށްމަސައްކަތްކުރާ ޗައިލްޑް ކެއަރ ވަތަނުގައި  

  .ހިންގާކަމާއި އަދި މިއީ އެއް ދުވަސް ނުވަތަ ދެ ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެއްކަން
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މިވަގުތު ސޯޝަލް ވަރކަރުން މީހުންކަމަށާއި  2ދަނީ ތަނުގައި ކައުސިލަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން) ވ(
 އަދި ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފަިއވާކަންކަރުން އިތުރުރސޯޝަލް ވަ މިއަންނަ އަހަރުމަސައްކަތްކުރަމުންނުދާކަމާއި 

  . މިނިސްޓްރީއިންކަން ނީވަކައުންސިލަރުން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވަމުންގެންދަ
  

ރާތްތަކުން ލިބެމުންދާ އެހީތަްއ މިހާރު އަމިއްލަ ފަހެޔޮއެދޭ  އަދި ރިސޯޓުތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް) މ(           
ހިޔާއާއި ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ތަނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ސީދާ  އިތުރުވެފައިވާކަމަށާއި

އެންމެ ބޮޑު އެއް  އެކަންތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަކަމަށާއި ތަނަށް ލިބެމުންދާ އެހީތައް އިތުރުވުމުގެ
  .ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމަށްސަބަބަކީ އެއީ

  
ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ބެހެއްޓިފައިހުންނަނީ ކުދިންނަށް ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަކާއި ތަނަށް އެހީގެ  

ބޭނުންކުރުމަށްކަމަށާއި ހެޔޮއެދޭ ފިހާރައަކުން ކޮންމެ މަހެއްގައި ) ބޭސް ފަރުވާފަދަކަންކަން(ބޮޑެތި ކަންތަކުގައި 
 .ންއައު ހެދުމެއް ފޮނުވައިދޭކަ އެތަނުގަިއ ތިބޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް

 
ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ މޭޒުފަދަ (ނަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ތަ 
  .ޖާގަނެތުމުގެ ސަބަބުން ބޭނުންނުކުރެވި، ގުދަންކުރެވިފައި ބަހަްއޓަންޖެހޭކަން) ތަކެތި

  
ޤާމު އިތުރުކުރުންފަދަ ކަންކަން ނިންމަމުންގެންދަނީ އަމިއްލަ ބަޖެޓެއް ލިބިފައިވާކަމުގައިވިއަސް މަ ހިޔާއަށް) ފ(

މިނިސްޓްރީއިންކަމަށާއި އެހެނަސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ތަނުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަުމންދާ 
  .މުންގެންދަނީ ވަރަށް މަދުންކަންގޮތް ގާތުން ބަލަ

  
މަހުގައި ކުރި އިޢުލާނަކަށް މީހަކު ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 2008މިޮގތުން މިނިމިގެންދާ  

  .ނުނެރެވިވާކަންއޭނާގެ ވަޒީފާ އަދިވެސް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ މަސައްކަތަށް 
  
ހިޔާގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކުއްޖަކު ބަލިވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި ހާލަތެއްގަިއ އެކުދިންގެ ) ދ(

  .ސް ކޮންމެވެސް އެއް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރު ހޭލާ ހުންނަކަންގާތުގައި އަބަދުވެ
  

ތަނުގައި ނަރުހެއް ނުވަތަ ސިއްހީ ތަމްރީނު ލިބިފައި ހުންނަ މީހަކު ނުހުންނަކަމަށާއި އެހެނަސް ފަސްޓް  
  .އެއިޑް ލިބެން ހުންނަކަން

   
. ތަނަށް ގެންނަ އެއްވެސް ކުއްޖަކު ކކުދިން އެތަނުގައި ނުތިބޭކަމަާށއި އެ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތައް ދިމާވާ) ތ(

  .މަރުކަޒަށް ފޮނުވަމުންނުދާކަން މާފުށީގައި ހުންނަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު އުގަންނައިދޭ
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ޖިންސީ ގޯނާފަދަ އަނިޔާތައް ލިބޭ ކުދިން ވަގުތީ ގޮތުން ތަނުގައި ބައިތިއްބާފައިތިބޭކަމަށާއި މިނިސްޓްރީގެ ) ލ(
ދޭކަމަށް އަދި އެކުދިންނާއިމެދު އަމަލުކުރަމުންގެންދަނީވެސް ތަނުގައި ތިބޭ އެހެން ންގްންނަށް ކައުންސަލިފަރާތުން އެކުދި

  . ކުދިންނާއި އެއްގޮތަށްކަން
  
ގަމުްނދަނީ ކުރީގެ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އަދި މިހާރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ހިން ޕްރޮސެސްން އެޑޮޕްޝަ) ގ(

މިހާތަނަށް ވަނަ އަހަރު އެތަނުގައި ތިބި ކުދިންގެ ތެރެއިން 2008މާއި މިނިމިގެންދާ އެންޑް ފެމިލީއިންކަ
 މަރުހަލާތައްއެޑޮޕްޓްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުއްޖެއްކަން އަދި މިގޮތަށް ގެންދާ ކުދިން މަދުވާން ދިމާވަނީ އެކަމުގެ ޤާނޫނީ 

  .ދިގުކަމުންކަމަށް އުނދަގޫވެފައި
  
ލް ރަހްމާްނ ޕްރީ ލިނގިލީ މުހްޔިއްދީން ސްކޫލާއި ޝޭހް އަބްދުވި. ތަނުގައި ތިބޭ ހުރިހާ ކުދިންވެސް ގެންދަނީ ކ )ޏ(

  .ގެންދާކަމަށް ނުގައި ތިބޭ ކުދިން މާލޭ ސްކޫލްތަކަށްއެހެނަސް ވަގުތީ ގޮތުން އެތަ ސްކޫލަށްކަމަށާއި
  

ވަކި ތާވަލެއްގެ ދަށުން އެތަނުގައި  ހިޔާގައި ތިބޭ ކުދިން ސްކޫލަށް ގެންގޮސް ގެނެސް ހަދަނީ ހެދިފައިވާ 
  .އްކަތްކުރާ ޗައިލްޑް ކެއާރ ވޯރކަރުންކަންމަސަ

  

ންސް އޮފިސަރުންފަދަ މެއިންޓެނަތަނަށް ބޭނުންވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްޓާފުންގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވާކަމަށާއި ) ސ(
މަސައްކަތްތައް ކުރަން އެފަދަ މަޤާމުތަކަްށ މިހާރު މީހުންނެތުމުގެ ސަބަބުން  މްތަކަށް މީހުން ބޭނުންވާކަމަށް އަދިމަޤާ

  .ރައްޓެހި މީހެއްލައްވާކަމަށް ،ދަންނަޖެހެނީ ކޮންމެވެސް ކުރުވަންޖެހިއްޖެނަމަ 
  
 ހަމަޖައްސާފައިވާފައިވާކަމަށާއި ކެއުން ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 75 ކުްއޖަކަށް ލަކަށްދުވާކެއުމަށް  ކުދިންގެ ތަނުގައި ތިބި )ޑ(

  .ންމަ ކެއުން ތަފާތުކޮށްލާކަފާހަގަކުރެވޭނަ ނުކާކަމަށް އެއްވެސް ކުއްޖަކު
  
ކިޔާ ތަކެތި ދަސްކޮށްދެމުންދާކަމަށާއި މަރުކަޒަށް ޓީޗަރެއް ގެނެސްގެން  ތަނުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ނަމާދުގައި) ޒ(

   .ދި ނަމާދުކުރުމަށް ބާރުއަޅާކަންކީރިތި ގުރުޢާން ކިޔަވައިދެމުންދާކަމަށް އަ
  
އަހަރުން މަތީގެ ކުދިން  9އެހެނަސް  ބެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއިތަނުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ލެ )ޓ(

  .ންއެތަނުގެ އޮފީހަށް ގެންގޮސް ކޮމްޕިއުޓަރ މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދެމުންދާކަ
  
ދާވާ ނުވަތަ ހަޑިވާ ކުރަމުންދާކަމަށާއި ރޭގަނޑު މަސައްކަތް ތަނުން އަންނައުނު ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމުެގ ކުދިންގެ) ޔ(
  .ނު ދޮންނަކަންދުވަހުގެ ހެނދު ންނައުނު ޖެހިގެން އަންނައަ
  
ވަކި  ތަނުގައި ލައިބްރަރީއެއް ހެދިފައިވާކަމާއި ވަކި ތާވަލެއްގެ ދަށުން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވްެސ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު) ޕ(

  .ލައިބްރަރީގެ ވަގުތު ލިބެމުންދާކަން ގަޑިތަކެއްގައި
  



info@hrcm.org.mv :އީމޭލް  3338658: ފެކްސް  3336539: ފޯން.  ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ ، ކެނެރީމަގު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ 5، އުތުރުވެހި.މއ  
 6 / 10  

ތަނުގައި ށް އެތަނަށް ލިބެމުންނުދާކަމަށާއި އެހީތެރިކަން އެއްވެސް ގޮތަކަ) އޯސްގެ.ޖީ.އެން(އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ) ޖ(
އެހެނަސް އެގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް  ންނަކަމަށްވޮލަންޓިއަރކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި އޮ

   .އެތަނަށް އަންނަނީ ވަރަށް މަދު އަދަދެއްގެ ބައެއްކަން
  
އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގައި އަންހެން ފިރިހެން ދެ ޖިންސު ވަކިކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށާއި  ހިޔާޤްބަލަށް ބަލާއިރު މުސްތަ) ޗ(

  .ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މިފަދަ ހިޔާތައް ޤާއިމުކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްކަމުގައި އެފަރާތުންދެކޭކަން
  
  

  
  ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް – 03

  
  

ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހަޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއިމެދު މީހުންގެ ) ހ(
ހޭޅުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކްަތކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ތަނަށް ލިބެމުންއަންނަ އެހީތައް 

  .އިތުރުވެފައިވާކަން
  
ދުމަތްދޭން ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ތަނުގައި ޚި ގެ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާފަދައިންކޮމިޝަނުގެ ކުރީ) ށ(

  .އެކަށީގެންވާވަރަށް މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލެވަންސްތައް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން
  
ށުގެ ކުދިންކަމުން އަހަރުން ދަ 9ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ ރިޕޯޓުގައި ތަނުގައި ބެއިތިއްބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އުމުރުން ) ނ(

ދުމަތްދެވޭނެ ގޮތް ތީގެ ކުދިންނަށް އެމަރުކަޒުގައި ޚިރުން މައަހަ 9އަޅާލުން ނުލިބޭ އުމުރުން މައިންބަފައިންގެ 
އެއުމުރުން ގެ ކުދިންނަށްކަމާއި، އަހަރުން ދަށު 9ބޮޑަށް އަމާޒުކުރަނީ  ޅާފައިވީހިނދު، އަދިވެސްހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަ

އެތަނުން ހިދުމަތްދޭގޮތަށް  ނަށްމީ ގޮތުން އެއުމުރުގެ ކުދިންރަސް، އްބަމުންދާކަމުގައިވިއަސްގެ ކުދިން ބައިތިމަތީ
  .ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން

  
ސީދާ އެކުދިންގެ  ސަ ގޮތެއްގައި ކުދިންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު،އްފުންގެ އަދަދު މަދުކަމާއި ޚާތަނުގެ މުވައްޒަ) ރ(

  .ޑް ކެއަރ ވޯރކަރުން މަދުކަންކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާނެ ޗައިލް
  

ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކެއުން ރަނގަޅުކަމަށާއި އެހެނަސް މުވައްޒަފުންގެ ކެއުން އެތަނުން  ތަނުގައި ތިބޭ) ބ(
  .ލިބެންނުހުންނަކަން

  

ކަން އަދި މުވައްޒަފުން މުޢާމަލާތްކުރަމުންދަނީ ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަމާއެކުގައި ތަނުގައި ތިބި ކުދިންނާމެދު ތަނުގެ) ޅ(
  .އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުދިންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކަން

  



info@hrcm.org.mv :އީމޭލް  3338658: ފެކްސް  3336539: ފޯން.  ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ ، ކެނެރީމަގު ،ވަނަ ފަންގިފިލާ 5، އުތުރުވެހި.މއ  
 7 / 10  

ކުދިން ސްކޫލަށް ގެންދިއުމާއި ބަލާދިއުންފަދަ ކަންކަން ހިނގަމުންދަނީ ހެދިފައި ހުންނަ ވަކި ތާވަލެއްގެ ) ކ(
  .ހުންނަކަން ްނނަށް ފެންނަދަށުންކަމާއި މިގޮތަށް ހެދިފައި ހުންނަ ތާވަލުތައް މުވައްޒަފުން

  
ގުއިޝާރސްފަދަ ތަކެތި ންސްޓިކްސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރެވި، ފަޔަރ އެ ޕްރޮޓެކްޝަންތަނުގެ ފަޔަރ ) އ(

  .ހުރިކަމުގައިވިނަމަވެސް އެތަކެތި ޤަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުންނުދާކަން
  
  .ވެސް ރަނގަޅުކަންތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ވަރަށް ރަނގަޅުކަމާއި ލޯންޑަރީގެ ކަންތައްތައް) ވ(
  
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެފަދަ ގޮތެއް  ބޮޑުކަމެއްގައި ވަގުތުންކުއްޖަކަށް ސިއްޙީގޮތުން ދިމާވެދާނެ ކުއްލި، ) މ(

  .ތަނުގައި ނެތްކަން
  

ފޮތް  އާއި ގުޅޭބި ކުދިންގެ އަދަދާއި އުމުރުފުރަތަނުގައި ލައިބްރަރީއެއް ހެދިފައިހުރިކަމުގައިވިއަސް ހިޔާގައި ތި) ފ(
  .މަދުކަން) އްފޮތްތަ ފަދަވާހަކަ ފޮތް އަދި މަޢުލޫމާތު ލިބިދޭ(
  
މިގޮތުން އަންހެން . ތަނުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ނިދުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށްކަން) ދ(

   .ވަކިކޮށްފައިކަން ގެ ނިދުން ހުންނަނީފިރިހެން އަދި އެކި އުމުރުފުރައިގެ ކުދިން
 
ތަޢާރަފްވާންވީ ނަށް އެތަން ންތަނުގެ ވެބްސައިޓެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާކަން އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އާއްމު) ތ(

  .ނުވާކަންތަޢާރަފްވެފައިމިންވަރަށް 
  
އަދި ކެއުމާއި  ވީ ބެލުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކަންތައްތައް ވަކި ތާވަލެއްގެ ދަށުން ކުރިއަްށގެންދާކަމާއި.ޓީ) ލ(
ވީ ބެލުން ހަމަޖެހިފައިވަީނވެސް މިގޮތުގެ .ޓީ ންނަށް ވަކިކުރެވިފައިވާކަމާއިދުމުގެ ކަންތައް އެކި އުމުރުފުރާގެ ކުދިނި

  .މަތިންކަން
  
  
  

  ތައްހުށައެޅުން 50
  

  

ދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް ކުދިންނަށް އެމަރުކަޒުން ޚި މަތީގެއަހަރުން  9މައިންބަފައިންގެ އަޅާލުން ނުލިބޭ އުމުރުން ) ހ(
  .ދުމަތްދެވޭނެފަދަ އެހެން މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުންސުން ނުވަތަ އެފަދަ ކުދިންނަށް ޚިހަމަޖެއް

  
ގޮތެއްގައި އްޞަޚާ. ން މިހާރަށްވެސް އިތުރުކުރުންމުވައްޒަފުން މިހާރު ތަން ރަނގަޅަށް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު) ށ(

ންދާ ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރުންނާއި މެއިންޓެނެންސް ކުޑަކުދިން ެގންގުޅުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމު
  .މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން
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މިނިސްޓްރީއިން ކައުންސިލަރުންނާއި ސޯޝަލް ވަރކަރުން ހަމަޖެއްސުމުގެ ބަދަލުގައި ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ   

ންނަށް އަިދ ސީދާގޮތުން ކުދި ގޮތުގައި ކައުންސިލަރުންނާއި ސޯޝަލް ވަރކަރުން ހަމަޖެއްސުން
  .ންސިލިންގް ދެވޭނެފަދަ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުންކައު

  
އްސަކޮށް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރުންނަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމާއިގުޅޭ ދާއިރާތަކުން ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާ) ނ(
 ކަށް އެމީހުންތަތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދީ އެމީހުންގެ މަސައްކަތް) ޗައިލްޑް ސައިކޮލަޖީ، ސޯޝިއޮލޮޖީފަދަ ދާއިރާތަކުން(

  .ކުރުވުންއިތުރަށް އަހުލުވެރި
  
ކޮންވެންޝަން އޮން "ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ މުއާހަދާކަށްވާ ) ރ(

ޒަފުނަްނށް އާއި ގުޅޭގޮތުން ތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިހާ މުވައް)ސީ.އާރ.ސީ" (ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް
  .ޚާއްޞަކޮށް ޗައިލްޑް ކެއަރ ވަރކަރުންނަށް މަޢުލޫމާތުދީ، އެ މުޢާހަދާއަށް އެފަރާތްތަށް އަޙުލުވެރިކުރުވުން

  
ކުޑަކުދިންތަކެއް ގޮވައިގެން އުޅޭ ބައެއްކަމުން ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި މެދުނުކެނޑި ޗައިލްޑް ކެއަރ ވޯރކަރުންނަކީ ) ބ(

އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާނެ އިތުރު ޗައިލްޑް ކެއަރ . ގަޑިއިރަށް މަދުކުރުން 6 ގެންގިނަވެގަޑިއިރު  8ހަމަޖެހިފައިވާ 
  . ވޯރކަރުން ހޯދުން

  
  .ނުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރުމަށް ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއެއް އެކުލަވާލާ، އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުންތަ) ޅ(
  
ތިބުމުގެ ގޮތުން ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްަޓމް ޤަވާޢިދުން ތަނުގައި ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ހާދިޘާއަކަށް ތައްޔާރުވެ ) ކ(

  .ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންގެންދިއުން
  
ބޮޑަށް އެކުލެވިފައިވާ މިހާރަށްވުރެ ތިބި ކުދިންނަކީ ބޮޑެތިވަމުން އަންނަ ކުދިންކަމުން، އުނގެނުމުގެ ބައި  ގައިތަނު) އ(

  .ގެ ލައިބްރަރީއިން ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުންތަނު ތައްފޮތްތަކާއި ކުދިންގެ އުމުރާއި ގުޅޭ ވާހަކަ ފޮތް
  
ދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް ބުން ޚިތަނުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއް ާޤއިމުކޮށް، ވަކި ތާވަލެއްގެ ދަށުން ހުރިހާ ކުދިންނަށް އެލެ) ވ(

  .ހަމަޖެއްސުން
  
ހީތެރިކަން ފޯރޮުކށްދިނުމަށް އެދޭ ތަނުގެ ވެބްސައިޓެއް ހަދައި، ޤަވާޢިދުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދިއުން އަދި ތަނަށް އެ) މ(

  .އެކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުންއިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ފަރާތްތަކަށް 
  
އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ މަަސއްކަތްކުރަމުން އަންނަ  ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ) ފ(

އެފަރާތްތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި މިތަނުގައި ތިބި ކުދިން ޖަމާޢަތްތަކުން މިތަނަށް އެހީތެރިވެދީ، 
  .ބައިވެރިކުރުވުން
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  .އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން ތަނުން ކާންލިބޭނެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޑިއުޓީ ގަޑިތަކުގައި ) ދ(
  
ޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ވިސްަނއި އެޑޮޕްޝަން ޕްރޮސެސް މިހާރަށްވުރެ އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅެންހުރި ފި) ތ(

  .އެކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ހަލުވި މަސައްކަތްތަކެއްކުރުން
  
އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާނެ އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުން ލިބިދެވޭނެފަަދ  މިވަގުތު ހުރި ޚާއްޞަ ހިޔާގައި) ލ(

އެހީއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ކުދިން  ގައިވެސް މިކުއްޖާފަދައިން ޚާއްޞައިތުރު ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން އަދި މުސްތަޤްބަލު
  .ކަމަށް ބަލައި މިކަމަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެތިބުންއަތުވެދާނެ އެތަނަށް

  

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހަމަކޮންމެ  މިތަނަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި މާހަޢުލަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ތަނުގައި) ގ(
ޤާނޫނީ އިގްރާރެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި ތިބޭ  އެތަނުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރާނެކަމަށް މުވައްޒަފަކީވެސް

  .ބައެއްކަމަށް ހެދުން
  

ގުޅޭ ތަމްރީނުތައް  ތަނަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ކުޑަކުދިން އުޅޭ ތަނެއްކަމުން މުވައްޒަފުންނަށް ފަސްޓް އެއިޑްއާއި) ޏ(
  .ހިންގައި އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެދާނެ ވަގުތަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުން

  

ރާއްޖޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ބަހާލައިގެން މުސްތަޤްބަލުގައި މިފަދަ އިތުރު ހިޔާތަކެއް ޤާއިމުކޮށް، ރާއްޖޭގެ އެކި ) ސ(
ރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުްނ އަދި ހިސާބުތަކުގެ މިފަދަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކުޑަކުދިންނަށް އެފު

  .ދެ ޖިންސަށް ބަހާލައިގެން މިފަދަ ތަންތަން ޤާއިމުކުރުން
  

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްކަމުން އެތަނުގެ ) ޑ(
ބައްލަވައި، އެތަނަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި މިނިސްޓްރީއިން ނގަޅަށް މިހާރަށްވުރެ ރަކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް 

އެގޮތުގެ މަތިން  ،ފަސޭހައިން ހަމަޖެއްސޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާ) މަޤާމު އިތުރުކުރުންފަދަ(ކަންތައްތައް 
  .މަސައްކަތްކުރުން

  
ދާ ސާ، ސީހަމަޖައް މިގޮތުން އެތަނުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާނެ ވަކި ފަރާެތއް މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން 

  .އެފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުން
  
  
  

  ނިންމުން -60
 ،މައްސަލަތަކަކީ މަށްފަހު ފާހަގަކޮށްފައިވާލުމިކޮމިޝަނުން ބެ ޒިޔާރަތުގައި މިކުރި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް    

ރިޢާޔަތްކޮށް މިކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް . ގަުކރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެޒިޔާރަތްކުރެވުނު ތާރީޚްގައި މިކޮމިޝަނަށް ފާހަ އެތަނަށް
  .މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަންތައްތަކެވެ ރަގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް ހުށަހެޅުންތަކަކީ،ފައިވާ ރިޕޯރޓްގައި ހުށައަޅާ
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 ވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށްފައިމިޝަނަށް ލިބިފަރާތުން މިކޮގެ މުވައްޒަފުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެމިޒިޔާރަތުގައި     
  .ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވަމެވެއެ
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