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c  
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް                                           

  މެާލ    

  ިދވެހިރާއްޖެ 

  ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭންުނވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތް 

 

 ރައިޓްްސ ހިއުމްަނ ށްއެހީއަށް ބޭންުނާވ މީހްުނގެ މަރުކަޒަ ޚާއްޞަދައުލުަތގެ  ގައި ގުރައިދޫ .ކ   

 ގައިގުރައިދޫ .ކމި ޒިޔާރަތަކީ  .ކުރީމެެވ ޒިޔާރަތް ގައި 2007 ޮނެވމްބަރު 28 ަފރާތްުނ ކޮމިޝަނުގެ

އެހީއަށް ބޭންުނާވ މީހްުނގެ މުަރކަޒުގެ ކަްނތައްތައް ހުރެިންތގޮތް ބެުލމަށާއި  ހުންނަ ދުައލަތުގެ ޚާއްޞަ

ަނށް ދޭ ޚްިދމަތްަތކުގެ ެފްނވަރާއި، ތުަނގެ ސާފުތާހިރުކަމާ އްޞައެހީއަށް ބޭންުނާވ މީހްުނއެމަރުކަޒުން ޚާ

ގައި  2006ޑެިސމްބަރު  13އަދި . އެމީހުނާްނމެދު އަޅައިލެވޭ މްިނވުަރ ބެުލމްަށ ކުރި ިޒޔާރަތެކެވެ

މިޮކމިޝުަންނ އެމަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ބެލިބުެލމްުނ ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ާފހަަގކުރެވިފައިވާ 

ޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ ޯތ ބަަލއި އިތުރްަށ ރަނގަޅުކުރަންއްތްައ ރަނގަޅުކުރެވިފައިވަނީ ކިހާމްިނވަަރކަށްކަްނތަ

މިޒިޔާރަތުގައި މަޢޫުލާމތު އެއްކޮށްފައިވީަނ އެތުަނގެ  .ޮކބައިޯތ ވްެސ މިޒިޔާރަތުގައި ާފހަގަ ކުރެވެުނވެ

އްަދުލކޮށްގެނާްނއި ވަިކ ވަކިން ބަ ްނާނއިމުީހއިސްވެރްިނނާއި ވާހަކަދައްކައި، އެތުަނގައި ތިިބ ބައެއް 

   .މާރާތްތަާކއި އެހިެނހެން ވަސީލްަތތައް ބަލައިގްެނެނވެއިތަނުގައިވާ 

  މި ޒިޔާރަތުގައި ބައިވިެރވި ބޭފުޅުނަްނކީ؛
 )  މެމްބަރު(އަހުމަދު އަބްދްުލކަރީމް  •
 )ޑިރެކްޓަރ، ކޮމްޕެްލިއންސް(ޢަލީ ަނޝާތު ޙީަމދު   •
 )ޑިރެކްޓަރ، ީލގަލް( މަުހއްމަދު ޝަފާޒު ވީަޖހު •
  ))  ޓ(ކޮމްޕްލިެއންސް އޮފިސަރ( މަުހއްމަދު އަހުމަދު ސައީދު •

  

  ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭންުނވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ މީހުން 
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އެހީއަށް ބޭންުނާވ މީހްުނގެ މުަރކަޒުގެ  ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ ގައިގުރައިދޫ .ކ ގައ 2007 ޮނެވމްބަރު 28

 30(މީހްުނނަކީ  46ީމގެތެެރިއްނ  .މަޢޫުލމާތު ލިބެުނެވ މީހްުނވާކަމަށް 149މިުޅޖުމްލަ އި ޖިސްޓީްރގަަރ

އަދި ބާކީ . ރިއުޅެމުންދާ މީހްުނެނވެއެީހގެ ަދށުން މިމަރުކަޒުގައި ިދޚާއްޞަ ) ައްނހެނުން 16ިފިރހެންުނާނ 

  . ެނވެސިކުނޑީގެަބީލގެ މީހްުނ) ައްނހެނުން 34ިފރިހެންުނނާ  69(މީހްުނނަކީ  103

  

  މުވައްޒުަފްނ 

 1މި މުަރކަޒުގައި . ޖެނެރަލްއެކެވެ ޑިރެކްޓަރޑިެޕއުޓީ މިމަރުކަޒުގައި ެއްނމެ އިސްވިެރއަކަށް ހުނަްނވަނީ 

މިމަރުކަޒުގައި  .ޒިއޯތެރަޕިސްޓް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންގެނަްދވައެވެިފ 1ސައިކިއެޓްރިސްޓްއާއި 

އަދި  .ޮޑކްޓަރެވެ 1ތެެރިއްނ މަިވގުތު ގުރައިދޫގައި ހުނެްނީވ  މެޑިކްަލ ޮޑކްޓަރްުނގެ  2މަސައްކަތްކުރާ 

ބަިލމީހުންބާަލމީހުން  116އަދި ީމގެ އިތުރްުނ  .ަނުރހްުނ މިމަރުކަޒުގައި މަަސއްކަތް ކުރެއެވެ 4މެޑިކްަލ 

  . މަސައްކަތް ކުރަމުންގެނަްދވައެވެމިމަރުކަޒުގައި ) އެޓެންޑެންޓުން(

ން ހަަމޖެހިފިައ ޮއނަްނީނ ވަކިވަިކ ަދނަްފޅިއަށް ބަހާލައިގެންކަމަށް މަުވއްޒުަފންގެ މަަސއްކަތް ކުރަ

 ަނަމވްެސ ޭރގަނޑު. ވެގަޑިއިރެ 7ކޮންމެ ަދނަްފޅިއެއްގެ ިދގުމަިނކީ  .މިޮކމިޝަަންށ މަޢޫުލމާތު ލިބެުނެވ

އަދި މިދަންފީަޅގައި މަަސއްކަތް ކުރާ . ގަޑިއިރަށް ެދމިގެންދެއެވެ 8ގައަިފާށ ަދނަްފީޅ  9:30

ކޮްނމެ . އިތުރު ަވގުތުގެ ާލިރ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސުޫލްނ ލެިބމުންދެއެވެ  މީހުންބަލާ އެޓެންޑެންޓްުނަނށްބަިލ

މަަސއްކަތް  އެޓެންޑެންޓުން 5ޫނީނ  4ކޮންމެ ގެއެއްގައި  ނަްފޅިއެއްގައި މީހުންބައިތިއާްބަދ

  .ކުރަމުންގެންދެއެވެ

  

  ާފހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 .މީހުން ތިބެނީ ކެޓެގަރައިޒް ކުރެވި އެކިވޯޑްތަކަށް ބަހެާލވިފިައ  ޅޭިދިރއުމުަރކަޒުގައި  .1

  .ވޯޑްތައް ހުނަްނނީ އެހްެނީމހުނަްނށް ުނވެަދވޭގޮތައް ތަޅެުލވިފިައ ައްނހެނުން ިދިރއުޅޭ .2
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ރިޮކށޭްދ ފަޑި ހްުނ ެއނުދްނ ވެއްޓުން ރައްކާތެ މުސްކުޅިން އަދި ބިަލ މީހްުނގެ ެއނުދގައި އެމީ .3

ަނމަވްެސ މެޑިކްަލ ސެންޓަރުގައި ހުންނަ ެއނދުތަކުގައި ފަޑެިނތްކަްނ ާފަހގަ  .ވީަނ ހުަރކުރެވިފައި

 .ކުރެވުުނ

ިޑތަކުގައި ތައްޔާރުކުރާ  .4 ކެއުން ބުއުިމގެ ކަްނތައް ހަަމޖެހިފިައވާ ގޮތަށް ބަާލއިރު، ުދަވުހގެ އެކި ގަ

އަދި ހަކުރު ަބިލ ުނަވތަ ބްަލޑް ްޕރެޝަރމަތި . ކާާނ ެއނގެޭނ ތަާވލްެއ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވޭ

 .އްުނހަމަޖެހިފައިވޭަނއް ވަކި މޫެނއެއްގެ ަދށުން ކެމީހްުނ

 .ކުރާ ާފޚާާނތައް ސާފު ތާހިރުަކމަށް ެފޭނބަިލމީހުން ބޭންުނ .5

އަދި ކާނާ  .ބަދިގެޭގ ސާފުތާހިރުކަން ކުރީ ދަތުރްަށވެުރ ރަނގަޅު ކަމަށް ާފހަގަ ކުރެވޭ  .6

 .ތައްޔާރުކުރާ މީހުން ްޕލާސްޓިކް ައްނގި ބޭންުނކުރާކަން ާފހަަގކުރެވުނު

އަދި މުަރކަޒުގައި މިހާރުވަނީ . ސައިކިއެޓްރިސްޓެއް މިމަރުކަޒުގައި މިހާރު މަަސއްކަތް ކުރަމްުނދޭ .7

 .ބައެއް ަފާރތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް އެކި ްޕޮރގްރާމްތައް ެފށިފިައ

 މިމަރުކަޒުގެ ވަޒީާފގައި ކައްުނސަެލރުން ެނތްކަން ާފހަަގކުރެވުނު، .8

 .މީހުން ބަްނދުކުރާ ކޮށިތައް މިހާރުވަނީ ަނއްތާލެވިފައި .9

އަދި މީިމހުނަްނކީ . މަދުކަމަށް ާފހަގަ ކުރެވޭ ) ންއެޓެންޑެންޓު(ބަިލމީހުން ބަލްަނތިބޭ މުވައްޒުަފްނ  .10

 .ވަަރށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ބައެއްކަން ާފހަަގކުރެވުނު

މިކަމްަށ  ތަާވލެއްހިެދ އެގޮތައް . މަީހކު ހުނަްނންޖެހޭ ބައެއް ބަލިމީހްުނަކއިރީ އަބުަދވެސް .11

 .އަމަލުކުރެެވމުންދޭ

 .އި ިދިރއުޅެމުންދާކަންކުދިން މުަރކަޒުގަ 2އަހަރުނުުފރޭ  18 .12

 .ވަިކާވގޮތައް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ާކޑެއް އެޓެންޑެންޓުން ގެންގުޅޭ އެޓެންޑެންޓްުނނާ ބަިލމީހުން  .13

 

 . ވޯޑްތަކުގައި މުނޫުފހި ިފުލވުމަށަްޓކައި ޭކބަލް ޓީވީ ލޭިބގޮތް ހަދެާދވިފައިވާކަން ާފަހގަ ކުރެވުުނ .14
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ހްުނަނށް އެފަދަ މަސައްކަތް ކުރަންބުޭންނވާ ތަފާތު އެކިކަހަލަ ކިުދ މަސައްކަތްކުރްަނ ބޭންުނާވ ީމ .15

 .ސާމާނުދެވިފައިވާކަން ާފހަަގކުރެވުނު

އަލަށް ހިެދ އިމާރާތުގައި ުނކުޅޭުދ މީހްުނަނށް  ވީލްޗެއަރގައި ވަދިެނުކމެ އުޅެވެޭނގޮތަށް ވަނީ  .16

 .ރޭމްޕް އެޅިފައިކަްނ

އަދި ީމގެ ސަބަބުްނ ނެޕީތައް . ނީެޕ ައްނދާ މެޝެިންއ މިހާރުވަނީ ިއންސްޓޯލް ކުރެވިފައިކަން .17

 .ގަިނވުމެުގކުރިން ަނއްތެާލވޭކަން

ަފހަރު ެފންވުަރވާ އަދި  2ބަިލމީހްުނގެ ސާފުތާހިރު ކަމަށް ބަާލއިރު މަދެުވގެން ުދވާލުަކ  .18

 .ބަިލމީހުން އުޅޭ ވޯޑްތައްވެސް އަދި ސަރަހައުްދވެސް ސާފުތާހިރު ކަމަށް ާފހަަގކުރެވުނު 

ވަރަކަށް ސިއްޙީ ޚްިދމަތް ެދވެން ެނުތމްުނ މީހުން ބަިލވާ ކޮންމަެފހަަރކު ރަނގަޅު ެފްނ މުަރކަޒުގައި .19

 .މާލެގެނަްނން ޖެހުމުން ވަރަށްދަތިވާ ކަމަށް މައޫުލާމތު ލިބުނު

މުަރކަޒުގައި މްިސކިތެއްވަނީ އެޅިފިައ އަދި މިމިސްކިތަީކ ވީލްޗެއަރ ވެަދޭވގޮތައް  .20

  .ހެދިފައިވާތެަނއްކަްނ

  

  ހުށަހެޅުންތައް 

އަދި މިތަނުގައި އާދައިގެ ލެބޮރަޓަރީ . ސެންޓަރުގެ ފެންވަރު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ކުރުން މެޑިކަލް* 

.އިންވެސްޓިގޭޝަން ހެދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން  

މެޑިކަލް ސެންޓަރ މިހާރަށްވުރެ ބޮޑުކުރުން އަދި މިތަނުގައިވާ އެނދުތަކުގެ އަދަދު ގިނަކޮށް އެނދުތަކުގައި * 

.ފަޑިހަރުކުރުން  

ކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މާލެ ނުގެނެސްވާނެ ގޮތަކަށް މަރުކަޒުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ ފެންވަރު ޑޮ* 

.ަރނގަޅުކުރުން  

މުސްކުޅިވެ ހިނގްަނ އުދަގޫވާ މީހްުނާނ ޮލާލއި އަޑުއިވުުމގެ ބާރެުދރަވެފައިވާ މީހްުނނަށް އަސާ، * 

  .އްސުންރްަށވުރެ ރަނގަޅަށް ހަަމޖެމާިހ ޒާމްއައިނު، ހިޔަރްިނގ އެއިޑްފަދަ އެއްޗެތި ޯފރުކޮށެްދުވުމގެ ިއްނތި
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މިހްެނަކމްުނ މިމަރުކަޒުގައި . މިމަރުކަޒުގައި ކައްުނސަެލރްުނގެ ބޭނުން ވަަރށްބޮޑުަކމްަށ ާފހަަގކުރެވުނު* 

  .ކައްުނސަެލރުން އަބުަދވެސް ވަޒީާފގައި ތިބުން 3މަދެުވގެން 

ނގަޅު މީހެއްގެ ގެއަށް ޮފނުވުާލމްަށ ަރބުރާ އެމުަރކަޒަށް ގެންނަ ބަލިމީހުން ރަނގަޅުވުމަށްފަހު ައނ * 

ކޮމިޝަނަށް މައޫުލމާތު ލިބުުނގޮތުގައި މިފަދަ ނިޒާމެއް . (ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅިފައިއޮތްުނ

  )އެކަުލވުާލަމށްޓަކައި މުަރކަޒްުނވަނީ ރައީސް އޮފުީހގައި ެދނެްނވިފިައ

  .އެޓެންޑެންޓްުނގެ ިއނާޔަތްތައް އިތުރުކުރްުނ* 

ކޮޓަރިތަކެއް ) އިސަްޕްނޖް ޖަހާފައިވާ(އުްލނޭްދީމހްުނ ހާިމޔަތް ކުރުމަށްޓަަކއި ޕަެޑޑް ގެ އަމިއްލައަށް* 

ރެއިޓް އެފަދަ މީހުން ލްައވެާނ ސްޓް އަދި މިފަދަ މީހުން އަމިއްލައަށްދޭ ައިނޔާ ހުއްޓުވުމްަށ. ހެދުން

އަދިމި . އެކަންޏެވެ ރެއިޓް ޖެކެޓް ބޭންުނކުރްަނ ވީާނ ޙާއްސަ ހަާލތްތަކުގައިސްޓް( .ޖެކެޓް ހޯދުން

 .)ޖެކެޓްތައް ބޭންުނކުރުުމގެ ކުރިން މިަކުމގެ ތަމްރީނު ހޯދުން މިުހއްމެވެ

 


