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c

ގެ ަމޤްަޞުދ ހިާސލެުވަފއިވާ )ޚާްއަޞެއީހައްށ ބޭުންނވާ ީމުހްނގެ ަމުރަކުޒ(  ޯސަޝލް ޕޮްރެޓކަްޝްނ ްސީކމް 
 ރިޕޯޓް  ގެ ޮއިޑޓް ަޕރޯފަމްންސ ިމްނަވުރ ެބލަުމްށަޓކިައ ުކެރުވުނ 

އާއި ނިންމުން  ޞާ ލާ ޚު 

މުޖުތަމަޢުގެ ޙާލަތު ހެޔޮގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ތަފާތު ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  .1
 )ަހތެއް( 7ތަފާތު  ގޮުތގައި ސޯަޝލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސްކީމްގެވަަނ އަހަރު  2017މި ޮގުތން  އެވެ.ސްކީމްތައް ހިންގަ

ފައިވެއެވެ.ހިންގާސަރުކާރުން  ށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒެއްޚާއްސަ އެހީއަ މަކާއިޕްރޮގްރާ

 ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓަށް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސްކީމްގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ކުރި .2
 ސަބަބަކީ ަބޖެޓް ލިބުމުގައާއި މަރުކަޒަށް ބޭުނންވާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ޙާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ނަގާފައިވާ 

ހޯދުމަށް ހުރި ދަިތތަކާއި  މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ހުރި ޮގންޖެހުން ތަުކގެ ސަބަބުން  ެއހެން ސޯޝަލް ސްކީމްތަކާ އަޅައިބަލާއިރު 
)ރިސްކް( ބޮޑުވީމައެވެ.  ހިރާސްޙާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންެގ މަރުކަޒުގެ މަޤްސަދު ހާސިލްނުވުމުގެ 

އަޅާލާނޭ މީހަކުނެްތ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނގެ މަރުކަޒަކީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނނާއި  .3
ނޑީގެ ބަލިމީހުންނަށް ޭބނުްނވާ ބޭސްފަރުވާއާއި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއެކު އެއުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި  ފަދަ ސިކު

 ގައ1976ިފެބްރުއަރީ  28ފަރާތްތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުަމށް ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒެކެވެ. މަރުކަޒު އުފައްދަވާފައި ވަނީ 
ސީދާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. 

ކުގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސްކީމްތަ ކުރިޔަށް ގެންދާރާއްޖޭގައި  މި އޮޑިޓްގެ މަޤްޞަދަކީ .4
 2014 މިގޮތުންކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވޭތޯ ބެލުމެވެ.  ރުދަނާ ގޮތެްއގައިހަބޭނުންވާ މީުހންގެ މަރުކަޒު ހިންުގމުގެ ކަންތައްތައް 

 ލިބިފައިވޭތޯމުވައްޒަފުންނާއި ތަކެތި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް  އަށް  2016 އިން
 ކޮށް މަރުކަޒު ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ސަމަކާރަ އިއާތަކެތީގެ ބޭނުންޮކށްަފއިވޭތޯނާއި މުވައްޒަފުންރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހަ އިއާ

ދަނާ ރުހަސަމަކާރަކޮށް އަދި  ދުމަތްތައްޚިބަލިމީހުންަނށްދޭ  އިގޮތަށް މެނޭޖްކޮށްފައިވޭތޯއާލުވާ މަރުކަޒުގެ މަޤްސަދު ހާސިއަދި 
ބަލާފައިވާނެއެވެ. ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވޭތޯ 

 ކަންތައްތަކަށްާވތީ، އްސަސާތަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާއަ ބޭނުންވާ މީުހްނނާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކަކީ އެކި އެކި މުޚާއްޞަ އެހީއަށް .5
މި އޮޑިޓްގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ ެއހީއަށް ބޭުނންވާ މީުހންގެ މަރުކަޒުގެ އިތުރުން، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، 

http://www.audit.gov.mv/
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މޯލްޑިްވސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
 ބަާލފައިވާނެއެވެ.  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ މީހުންނާ ގުޅޭ ކަންތައްތައްހިންގާ 

  ޞާ ލާ ޚު ފާހަގަ ކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ 

ވަޞީލަތްތައް ހުރިތޯއާއި އަދި މުވައްޒަފުންނާއި މަރުކަޒުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުން 
 ކޮށްތޯ ބެލުންސަމަކާރަ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދަނީ މުވައްޒަފުންނާއި 

. މު ަކންތައްތައް ނުކުރެވިހުރުން ންސީދާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަަކށް ބަެޖޓް ލިިބފައި ނުވުމުން ބައެއް މުހިބަލިމީހުންނާ  .6
މަށް ހިނާގ ޓީވީ ހަރުކުރު.ސީ.ތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަްށ ސީ އިޚަރަދާ މްޔުނިފޯމިގޮތުން މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ 

 ޓާ އަދި މަރުކަޒުގައި ބަލިމީހުން ބަލަހައް  ނާބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާ އިމަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާ އިރަދާޚަ
 ށްފައިވާ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިމަރުކަޒުން ތައްޔާރު ކޮ ވަނަ ައހަރު 2016އިން  2014ތަމްރީނު ިދނުަމށް  މުވައްޒަފުންނަށް

. ވުންއުނިކޮށްފައި ބަޖެޓު ހިމަާނފައިވާ ވީނަވެސް ބަޖެޓު ފާސްކުރިއިރު މިކަންތައްތަކަށް 

ަބލަހައްޓާފައި ނުވުމުގެ ސަަބބުން އޮޑިޓަރުންގެ ހިސާބާިއ  ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މަރުކަޒަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިޭބ ފައިސާ .7
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެހީގެ  2016 މީގެ އިތުރުންހިސާބު ދިމާނުވުން.  ން ތައްާޔރުކޮށްފައިވާއޮފް ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

)އެއްމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ އޮނަތިރީސްހާސް ހަސަތޭކަ  1,529,649ލިބުނުކަމަށް އޮޑިޓަރުންގެ ހިސާބު ތަކުން ދައްކާ  ގޮތުގައި
ސް ލިބިފައި ވީނަމަވެސް، މިފައިސާގެ ބޭނުން އެއްވެވިހި( ޑޮލަރު ) 20އާއި ރުފިޔާ ސާޅީސް ނުވަރުފިޔާ ސާޅީސް ނުވައެއް( 

ގޮތަކަށް ކޮށްފައި ނުވުން.

ނަންބަރު: )އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންެގ އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުމުގެ( އާއި ގަވައިދު  R-22 /2014ނަންބަރު: ގަވައިދު  .8
2011/R-2  ،ިނޑައެޅުމާއ ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި، )ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުން ކަ
 އަދި ދައުލަތުެގ ޚަރަދުގައި ފުލްޓައިމްކޮށް ަބލަހައްޓަމުންދާ ފަރާްތތަކަށް ައސާސީ ޕެންޝަންގައި  ބެލެހެއްޓުމުގެ(

ޚާއްސަ ންކޮށްަފއި އޮތްނަމަވެސް ދިނުން ުހއްޓާލަންޖެހޭނޭކަމަށް ބަޔާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީުހްނނަށް ދޭ އިނާޔަށްތައް
އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ތިބި މީހުންނަށް ނުވަތަ އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ދައުލަތުން ދޭ އެކި އެކި އިނާނަތްތައް 

ހަރުން ަމތީގެ އަ 65ަވނަ އަހަރުން ެފށިގެން މަރުކަޒުަގއި އެޑްމިޓްކޮށް ބަލަހަްއޓަމުން ެގންދާ  2014ދީފައިވުން. މިގޮތުްނ 
ފަސް ސަތޭކަ އެއްތިރީސް ) 531,740 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 2017މީހުންނަށް ޕެންޝަންގެ ގޮތުގަިއ 

ވަނަ އަހަރުން  2014ދީފައިވުމާއި ައދި  ނުންމޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަރުފިޔާ ( ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ސާޅީސް
ފެށިގެން މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެްނދާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުްނނަްށ ދޭ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި 

ރުފިޔާ އެންސްޕާއިން )ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ފައްސަތޭކަ(  275,500 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް 2017
.ދީފައިވުން

ކޮށް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ރިކޯޑުއަށް ލިބިފައިވާ ތަކެތި  2016އިން  2014އްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ޚާ .9
ކާއި އަދި އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަ ން.ޕޮލިސީއެއް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވު

ކުންވެސް ތަކެިތ ހަދިޔާކޮށްފައި ވާއިރު އެތަކެތި މަރުކަޒަށް ލިބުނު ތާރީޚް އެނގޭނޭ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތަްއ އަމިއްލަ ފަރާތްތަ
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3   ގެ 45 ޙާފުޞަ

މަރުކަޒަށް އެހީގެ ގޮތުގައި އެވަގުތަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި މީގެ އިތުރުން  .ނުވުން އިބަލަހައްޓާފަ
 އެއްޗެހި އެނގެން ނެތުން. ރާްތތަކަށް ތަނަށް އެންމެ ބޭނުްނތެރިނުވުމުން ތަކެތި ހަދިޔާކުރާ ފަ

ދަލުގެ ހަރުމު ނުވުމާއިފައިބައެއްތަކެތި ރިކޯޑުކޮށް ލިބިފައިވާ ވަނަ އަހަރުގައި  2016އިން  2014 ،މަރުކަޒަށް އެހީގެ ގޮތުގައި .10
ބަލަހައްޓަމުްނ ގަޅަށް ރަހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ވައްދާ އަދި މުދަލުގެ ނަންބަރުޖަހާ  ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ބައެއް ތަކެތި 

ކުރެެވްނ ޔަޤީންތަ ނޫންކަން މަރުކަޒުގައި ހުރިކަން ނުވަގޮތުގައި ިލބިފައިވާ ހަރުމުދާަތއް  ގެގެންގޮސްފައި ނުވާތީ މަރުކަޒަށް ެއހީ
ނެތުން. 

މްލަކޮްށ ޖު. މިގޮތުން ރުކަޒުގައި އެކަށީގެްނވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެުތންންގެ މަހުއެހީއަށް ބޭނުންވާ މީ  ޚާއްސަ .11
ންމެ އަންހެން ބަލިމީުހްނ ވަނަ އަހަރު ކޮ  2016ބަލަހައްޓާމީހަަކށް ނިސްބަތުން ބަިލމީހުން ތިބި އަދަދަށް ބަލާއިރު މަރުކަޒުގައި 

 6މީހަކަށް ނިސްބަުތން ބަލިމީހުން )ައންހެން( އަދި ޮކންމެ ފިރިހެން ބަލިީމހުން ަބލަހަްއޓާ 7ބަލަހައްޓާމީހަަކށް ނިސްބަުތން 
ނޑައަޅާފައިވާ )ބަލިމީހުން ބަ ނޑުގެ ގޮތުގައި ކަ  8ހައްޓާ މީހަކަށް ލަބަލިމީހުން )ފިރިެހން( ިތބުން. ިމއީ އެންމެ ދަށްމިންގަ

ނޑަށް ވުރެ މަދު އަދަދެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް  ޓަރަށް ދެއްކުމަށް މާެލ މުވައްޒަފުންނަކީ ބަލިމީހުން ޮޑކް މިބަލިމީހުން( ިމންގަ
ދަ ކޮށް ބެލެހެއްުޓން ފަދިއުމާއި ބަލިމީހުްނނަށް ކާންިދުނމާއި އަދި ބަލިމީހުްނ ފެންވަރުާވ ބެލެހެއްޓުމާއި އަިދ ވޯޑުތައް ސާފު

ގައި ވެސް ތިބޭނޭ  ޗުއްޓީސަލާމުގެ ޗުއްޓީއާއި އަހަރީ  މުވައްޒަފުންނަކީ މި ވުމާއިކަންތައްތައްވެސް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް
ކަން ފާހަގަ ކުރެވުން. ގެ އަދަދު މަދުޓާ މީހުންއް ބަލިމީުހންގެ ނިސްަބތުން ބަލަހަބަޔަކަށްވާތީ 

ދި ނަތިޖާ ހާސިލްކުރުމަށް މަރުކަޒު ހިންގަމުން ދަނީ ސަމަކާރަކޮށް )އެފިޝިއެންޓްކޮށް( ތޯއާއި އަ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުންގެ 
 މަގުފަހިވާގޮތަށްތޯ ބެލުން 

)ސަތޭކަ  180ކީ އަމަރުކަޒުގެ ކެޕޭސިޓީޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ީމހުްނގެ މަރުކަޒުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި  .12
ނަންބަރު  6ގައި  (2017ގައި )ޖުލައި މުއްދަތުކަމުގައި ވީނަަމވެސް އޮޑިޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މީހުން އަށްޑިހަ( 

 ނަމަވެސް  ން.މީހުންކަ )ސަތޭކަ ސާޅީސް އަށެއް( 148 މަރުކަޒުގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ ގެ ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، އެމުއްދަުތގައި 
،ގޮސްފައިވާތީންބަލަހައްޓަމުން ގެ މަރުކަޒުގައި މީހުން ދިހަ ހަތެއް()ސަތޭކަ ހަތް 177ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2017ޖުލައި 

ނޑައަޅާފައިވާ ދެއް ކަމުގައިވުން. ކަމީހުން އިތުރު އަދަ)ނަވާވީސް(  29 ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ މިއީ މަރުކަޒުގައި އޭރުހުރި 
 ކުރާ ބައެއްފަރާތްތައް ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ އިތުރަށް މީހުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވަީނ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުންނާއި އެޑްމިޓް

ކަޒުން މަޢުލޫމާތު ރުމަމީހުންެގ ހަވާލުނުވާތީކަމަށް ާޚއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އެފަރާތްތަކާ ރަނގަޅުވުމުންވެސް އާއިލާތަކުން 
ދީފައިވުން. 

ންބަރު ނަ 5މިގޮތުން  އަޅާފައިވުން.ވަނަ އަހަރު އިތުރު އިމާރާތްތަކެއް  2016މަރުކަޒުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް  .13
 އިތުރުކުރި ރާމާތުކޮށްނަންބަރު ޭގގެ މަ 6މީހުންގެ ޖާގަޔާއި )އަށާވީސް(  28ގޭގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު 

ދެ"ގެ" ޭބނުްނ  މިގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން  ،މީހުންގެ ޖާގައިގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ީވނަމަވެސް )ތިރީސް ދެއެއް( 32
ށް ބޭުނންވާ ނަްނަބރު ގެ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައި ުނވަނީ އެތަނަ 6ނަންބަރު ގެ އާއި  5އަދި  ުވން.ނު ކުރަން ފަށާފައި

ވުން. ލިބިފައި ުނވާތީ ކަމަށް މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާުތ ދީފައިއެނދާއި މުވައްޒަފުން 
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 އްޓަުމން ގެންދިޔަ ގައި އޭރު ބަލަހަތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރިއިރު މަރުކަޒުގެމަރުކަޒުގެ  ގައި 2017 ޖުލައި 10އޮޑިޓަރުން   .14
މަޖެހިފައި ނުވުމާިއ ބަލިމީުހން ނިދާނެ ވަކި އެނެދއް ހަ)އެގާަރ(  11ބަލިމީހުންގެ ތެރެއިން  )ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތެއް(  177

ފާހަގަ ކުރެވުން.  ބަލިމީހުްނ ނިދަނީ ގޮދަޑިއަޅައިގެން ބިންަމތީގައިކަން)އެގާރަ(  11އަދި މި 

ފެންވަުރ ދޭ މަރުކަޒުތަކުަގއި ހުންނަންޖެހޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުންނަށް ޚިދުމަތް) R-557/2013 :ގަވާއިދު ނަންބަރު .15
ނޑައަޅާ ގަވާ ށީގެންވާ އަލި މާއްދާ ގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާގޮތުން ނިދާ ތަން ވާންޖެހޭނީ އެންމެ އެކަ 3.5.2 ގެ ( ދުއިކަ

ނެ  ވަރަށް ވައިދައުރުވާމަރުކަޒުގެ ބައެއް ގެތަކުގައި އެކަށީގެްނވާވީނަމަވެސް ކަމުގައި ަތންތަން ވެންިޓލޭޝަން ރަނގަޅު ހުންނަ
އި ބައެއް ގެތަކުގެ އިންތިޒާމެއް ނެތުމާ ރަނގަޅުނެތުމާއި ބަލިމީހުންގެ އަންނައުނު ގެްނގުޅޭނެ  ރެވިފައިނިޒާމެއް ޤާއިމުކު

ނެތްކަްނ  ތެއްގޮ ނެދައުރުވާއެކަށީެގންވާ އަލި ލިބޭނެ ޮގތަކާއި ވައިއެތެރޭގައި އަންނައުނު ހިއްކަން ައޅުވާފައި ހުރުން. މިގޮތުން 
ދި އަންނައުނު ވަކި ނަންބަރު ގޭގައިކަމަށްުވން. އަ 4ނަންބަރު ގެ އާއި  1އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައިަވނީ މަރުކަޒުގެ 

ބަުރ ންކަޒުގެ ހަތަރު ނައިންތިޒާމެއް ނެތި އެއްތަނެއްގަިއ ބަހައްޓާފައި ހުރިކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ މަރު 
 5ކުރެވިފައިވަނީ އަދި އަންނައުނާިއ ބެޑްޝީޓް ފަދަ ތަކެތި ހިއްަކްނ އަޅުވާފައި ހުންނަކަމަްށ ބޮޑަްށ ފާހަގަ .ކަންގޭގައި

. ކަންބަރުގޭގައިންނަ

ށް ފައިނަލް ކޮށްފަިއ މެދު އަމަލު ކުރަންެޖހޭ އުސޫލުތައް މިނިސްޓްރީއިން ސޮއިކޮ މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކުރެވޭ ބަލިމީހުންނާ .16
އަށް ބޭނުންވާ މީުހންެގ ފައި ނުވުން. "ޚާއްސަ އެހީކާތެރި ކާރިޡާތަކުގައި ތަން ހުސްކުރާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާނުވުމާއި ނުރައް

ބައެއް  ދައި.އޯ.ޕީއެއް ހަތް" ނަމުގައި ެއސްމަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކުރާ ބަލިމީހުންނާ މެދު ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ޮގތުގެ އަތްމަތީފޮ
 ރުކަޒުގައި ނެތުން.މަމިނިސްޓްރީއިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ފައިނަލް އެސް.އޯ.ޕީއެއް ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް 

ސް.އޯ.ޕީ އެނޮވެމްބަރުގެ ިނޔަލަށްވެސް  2017ވަަނ އަހަރުގައި ަނމަވެސް  2015މި އެސް.އޯ.ޕީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ 
ގައި މަރުކަޒުގައި މަރުކަޒުގައި މިހާރު ހެދިފައިވާ ޑްރާފްޓް އެސް.އޯ.ޕީ އިނަލްކޮށްފައި ނުވުން.މިނިސްޓްރީން ސޮއިކޮށް ފަ
ރިޡާތަކުގައި ަތން ަގއިފިނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުގެ ުއސޫލެއް އޮތް ނަމަވެސް ނުރައްާކތެރި ކާނނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހި

ނޑައަޅާފައި ނުވުން. ހުސްކުރާނެ އުސޫލެއް ކަ

ލުކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގެ  ބަދިގެ އަދި ފާޚާނާ ސާފުކުރުމާއި ބަލި މީހުންގެ އަންނަުއނު ބަދަލުކުރުމާއި ބެޑްޝީޓް ބަދަމަރުކަޒުގެ .17
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތަްށ  ތައް ބަލަހައްޓާަފއި ނުވުމުގެ ސަބަބުން މަރުކަޒުން ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން. މި ފަދަ ރިކޯޑު

ބަދަލުކުރުމާއި ބެޑްޝީްޓ  ދިގެ އަދި ފާޚާނާ ސާފުކުރާކަމާއި ދުވާލަކު ދެ ފަހަރު ބަލިމީހުންގެ އަންނަުއނުދުވާލަކު ދެފަހަރަށް ބަ 
ކުރެވެން ނެތުން. ބަދަލުކުރާކަން ޔަގީން 

ރ ކުރާނޭ އެކަށީގެންވާ ބަލިީމހުން މޮީނޓަ ދިނުމަށްޓަކައި،ލިބި ބަލިމީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުންދާ  .18
ވީ ކެމެރާއެއް ގެ ނިޔަލަށް އެއްވެްސ ސީސީޓީ 2017މިގޮތުން މަރުކަޒުގައި ނޮވެމްބަރ  ެނތުން.ގާއިމުވެފައި ގޮތްތަކެއް 

އަދި ގާޑު  އި ހުރުންގޭޓްތައް ތަޅުލެވޭ ގޮތަށް ހުރި ނަމަވެސް ގޭޓްތައް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ތަޅުނުލަ ހަރުކޮށްފައި ނެތުމާއި
ޕޯސްޓެއް ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބައެއްގަޑިތަކުގައި ގާޑު ޕޯސްޓުގައި ގާޑެއް ނެތުން. 

ނޑައަޅާފައި ނުވުން.  ވަކި ޚާއްޞަ ތަނެއްމަރުކަޒުގައި ބަލިމީހުންނާ ބައްަދލުކުރުމަށް  އާއިލާއިން .19  ްނނަށް ބަލިމީހުމިގޮތުން ކަ
ގޯތިތެރޭގައި  މަރުކަޒުގެ މީޓިންގ ރޫމްގައާއި ބައްދަލުކުރަނީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައާއިބަލިމީހުންނާ ޒިޔާރަތްކުރާ އާއިލާމީހުން 
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މީގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކަްށ އެގެންނުޖެހޭ އެހެންބަލިމީހުްނގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތަކާއި  ކަމަށްވުން.ހަދާފައިވާ ޖޯލިތަކުގައި
 ވެފައިވުން.  މެދުވެރިކަންތައްތައް އެގި ބަލި އެހެންމީުހންގެ ޕްރައިވެސީ ގެއްލެން

ގައި މުވައްޒަފުން ހާއްސަކޮށް މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެިރކަން ދީފައި ނުވުން. މަރުކަޒު .20
އި ނެތުން. ވަޅެއް އަޅާފަބަލިމީހުނާއި ސީދާ މުޢާމަލާތް ނުކުރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްޓާފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެއްވެސް ފިޔަ

ކަމުން  ގޮތަށްދެވޭ މިގޮތުން މަރުކަޒު އޮފީސް ހުންނަނީ ބަލިމީހުން ބޭުނން ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި ވަ
 ބައެއްފަހަުރ ބޮޑެތި އަނިޔާތައްވެފައިވުން.ބަލިމީހުންގެ ފަރާުތން އޮފީހުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް 

. މިގޮތުްނ ނެތުން މަރުކަޒުގައި މެޝިނަރީސްފެންވަރެއްގައި ދިނުމަށް ބޭުނންވާ ބައެއް  ރަނގަޅުމަރުކަޒުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތް  .21
މު ދެ މެިޝން ންހިބަލިމީހުްނގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭުނންވާ ވަަރށް މު ،ނުންއޮޑިޓަރުންކުރި އިންސްޕެކްޝަގައި  2017ޖުލައި 

ޒުގެ ލޯންޑްރީގައި މަރުކަ މާއިތްކައިޒާ މެޝިން" މަރުކަޒުގައި ނެކަމުގައިވާ "ވައިޓަލް ސައިންސް މޮނީޓަރ"  އާއި "ސްޓެރެލަ
ވާކަން ފާހަގަކުރެވުން. މަސް ވެފައި 3ެމޝިން ހަލާކުވެ ބޭުނންނުކުރެވި  2 ނުންމެޝި 6ބޭނުންކުރާ 

އި އަންގިފަދަ ތަކެތި ދުމަތި ވެފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ޭބނުންކުރެވޭ ނެޕީ އާނމަރުކަޒުގައި އުފެދޭ ކްލިނިކަލް ވޭސްޓް އަދި އެ .22
ޕީ ބޭނުންކުރަންެޖހޭ ނެގެ ނިޔަލަށް  2017މަރުކަޒުގައި ޑިސެމްބަރ  ނުވުން.ނައްތާލުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރެވިފައި 

ކެތި އުކާލަންޖެހޭއިރު ތަށް ގިނައަދަދަކަށް ނެޕީ ފަދަ ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓަުމން ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަ 50
އެއްމަސް   ކެތި މަރުކަޒުގައިގިނައަދަދެއްގެ ނެޕީ ފަދަ ތަ .ަކން މިތަކެތި ނައްތާަލނީ މަހަކު އެއްފަހަރު ތިލަފުށްަޓށް ފޮނުވައިގެން

 މި ތަކެތި ބަހައްޓާފައި ވަންދެން ބަހައްާޓފައި ހުންނައިުރ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވުން. މިގޮތުން
ދުކުރެވޭނެ ގޭޓެއް ނުވަތަ އަދި ކުނި ކޮތަޅުތައް ބަހައްޓާފައި ހުންަނތަން ަބން  ދޭ ތަނެއްގައިކަން.ހުންނަނީ ވާރޭ ވެހޭ އަދި އަވި 

ޅުން.ނޫންވެސް އިންތިޒާމެއް ނެތުމުެގ ސަބަބުން ބަލިމީުހން ކުނި ބަަހއްޓާފައި ހުންނަަތނަށް ވަދެ ނިުކމެއުއެ

ޝަކުވާ ހުށަހަޅޭނެ އުސޫލެއް ތައްޔާރުކޮށް ޚިދުމަތް  ގުޅޭގޮތުންޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ  .23
 ވުމާއިއެކި ފަހަރު އެކި އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިމަރުކަޒާ ގުޅޭގޮތުން  މުގެ ސަބަބުންުނވުހޯދާ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކޮށްފައި 

ނުވުން. ފައި ކޮށްގާއިމު އްޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ހަރުދަނާ ނިާޒމެ

ބެލުން   ގޮތަށްތޯ ކޮށްތޯއާއި އަދި ނަތީޖާ ހާސިލްވާ ސަމަކާރަ ބަލިމީހުން ބެލެހެއްޓުމާއި ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން ހިގަމުންދަނީ 

ނޑައަޅާފައި ވަކި މުއްަދތެއް މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކުރުމަށް އަންނަ ރިކުއެސްޓްތައް ޕްރޮސެސްކުރާނެ  .24 ބައެއްފަހަުރ  ތީއާއި ނުވާކަ
ޖެހޭ އެސެސްމެންޓް ން ހަދަންއޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ން ހުށަހަޅާފައި ވީނަމަވެސް މިނިސްޓްރީޔުނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރުގެ ލި

ންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ފުރިހަަމ ކުރަ އޮފް ެޖންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ޒުގައި ބަލިމީހާ އެޑްމިޓްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީހަދާ މަރުކަ
 ހޭދަވުމާއިދުވަސްތަކެއް  ވުމުން ބަލިމީހުން މަުރކަޒުގައި އެޑްމިޓް ކުރުމަށް ގިނަފުރިހަމަކުރުމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި

.  ން މެދުވެރިވެފައިވުންދިސާތައް ހިނގަޙާހިތާމަވެރި  މީގެ ސަބަބުން

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަލިީމހުން އެޑްމިްޓ  2016އިން ފެިށގެން  2014ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހްނގެ މަރުކަޒުގައި  .25
އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށްފަހުގައި ނަމަވެސް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ އާއިލާއިން  ބަލި ރަނގަޅުވުމުން، ކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ

ބަލިމީހާގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުން ޑިސްޗާޖްކުރުމުން ބައެއް އާއިލާ ތަކުން ބަލިމީހުންނާ 
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6   ގެ 45 ޙާފުޞަ

ބާވީސް( ) 22ވަނަ އަހަރު  2015މީހުން، )ތޭރަ(  13ވަނަ އަހަރު މަރުކަޒުން  2014ހަވާލުވެފައި ނުވުން. މިގޮތުން 
ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ  2017މީހަކު ޑިސްޗާޖް ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް )ސާދަ(  14ވަނަ އަހަރު  2016މީހުން އަދި 

މީހަކު އާއިލާއިން ހަާވުލ ނުވާތީ މަރުކަޒުގައި )ބާީވސް(  22ނިޔަލަށް ޑިސްޗާޖް ކުރެވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 
 މަޑުކުރަންޖެހިފައިވުން.

ނޑީގެ  .26 އްޓަމުން ދާއިުރ ބަލަހަމަރުކަޒުގައި ޑީގެ ބަލި ކުދިން ނއަހަރު ނުފުރޭ ސިކު)އަށާރަ(  18އަދި  އިބަލިމީހުންނާސިކު
ފިޒިއޮތެރަޕީ ބޭނުންވާ  ތަކުން އެގެންނެތުން. އަދިރިކޯޑުކަމެއް މެޑިކަލް ދޭވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކައުންސިލިންގެ ޙިދުމަތް 

ތިބި ނަމަވެސް ( އެނދުަމތި ވެފައިވާ މީހުންނާއި ގިނަ ައދަދެއްގެ އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ މީހުން 50)ބަލިމީހުން   ގިނަ
ދުމަތް ބޭނުންވެއްޖެ މު ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިންއާ މަސައްކަތް ކުރުން. ޓުންފިޒިއޮތެރަޕިސްދެ މަރުކަޒުގައި 

މަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ކަމަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީުހންނަށް ިޚދު ހޭފަސޭހަކަމާއެކު ލިބެން ހުންނަންޖެ ތެއްގައިލަޙާ
ނޑައަޅާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީ ނޑީ ،ނަމަވެސްހުންނަންޖެހޭ ެފންވަރު ކަ  މީހުން  ގެ ބަލިފިޒިއޮތެރަޕީ އާއި ސިކު

އެހެން ހުރިހާ ފަރުވާއަކަށް ބަލިމީހުން މާލެ ެގންދަން ޖެުހން. ވައިފިޔަ

މިގޮތުްނ  ވުން.ފައި ނުކޮށްއަދާހަމަމަރުކަޒުގެ ބަލިމީހުންގެ މެޑިކަލް ފައިލުގައި ހުންނަންޖެހޭ މާޢުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް  .27
ލަހަްއޓާފައި ނުވުމާިއ ތައް ފުރިހަމައަށް ބަރިކޯޑުފަދަ  ރިކޯޑުބަލިމީހުންގެ މެޑިކަލް ހިސްޓްރީ ރިކޯޑްސް އާއި ސްޕެޝަލިސްޓް 

ހުންގެ  ހެދިކަމުގެ އިދުން ޗެކްކުރަން ޖެޭހ ލޭގެ ޕްރެޝަރު، ހަކުރު ކޮލެްސޓްރޯލް ފަދަ ޓެސްުޓތައް ބައެްއ ބަލިމީވާއަދި ގަ
ތައް ބަލަހައްޓާފައިނުުވން. ޑުރިކޯތައް ފައިލްކުރެވިފައި ހުރި ނަމަވެސް ބައެއް ބަލިމީހުންގެ މި ފަދަ ޓެސްޓުތައް ހެދި ކަމުގެ ރިކޯޑު

ތަކުން ކަން އެގޭނޭ ވަމުންދަނީ ކިހާ މުއްދަރަނގަޅުވަމުންދާ ގޮތާއި ހާލަތު ރަނގަޅުމީގެ އިތުރުން ބަލިމީހާގެ ބަލި ހާލަތު 
ކޮށްފައި ރިކޯޑުފައިލުގައި  އްންތަޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓު ފަދަ ދުވަހުން ދުވަހަ ނުވަތަ މަހުން މަހަށް އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔު

ނުވުން. 

ވާކަން އެގެން ހުރި ނަމަވެސް ބައެއް ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ިހންގާފައިވާ ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި .28
 އެކަށީގެންވާ ކަމާއި ގުޅޭމަރުކަޒުގައި ބަލިމީހުން ބަލަހަްއާޓމީހުންނަށް ބަލިމީހުން ބެލެހެއްުޓމާއި ސާފުތަހިރުކުރުން ފަދަ ކަން

ގެންނެުތން.ނތަމްރީން ދީފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން އެ

ަނށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުން ބައެއް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޝޯިދުނމާއި ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި ޕިކްނިކް ދަތުރު ދިއުން ފިޔަވައި ބަލިމީހުން .29
ރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައި ޕްދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުން ފަދަ  އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކާއި  ތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި 

ވާން ކުިދންނަްށ ޒުއަހަރުން ަދށުގެ ކުޑަކުދިންނާއި  18މީގެ ސަަބބުން މަރުކަުޒގައި ތިބޭ ބަލިމީހުްނ ހާއްސަކޮްށ  ނުވުން.
 ލައިބްރަރީއެއް ހުރި އިތުރުްނ މަރުކަޒުގައި މީގެގެނުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެްއ ނެތުން. ނމަރުކަޒުގައި ތިބޭ ދުވަސްތަކުގެ އު 
ުކރުން ހުއްޓާލާފައިވުން. ނަމަވެސް ލައިބްރަރީގެ ބޭނުން 

ކުރެވުނު ހަރަދާ އަޅާބަލާއިރު ނެރެވުނު ނަތީޖާއާމެދު ދެކޭގޮތް 

މަރުކަޒުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  އެއް ކެކަންތައްތަ ގިނަޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ހިންގުމުގެ  .30
ިމގޮތުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ޭބނުންާވ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭުނންވާ ައދަދަށް މުވައްޒަފުންނާިއ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައެއް ނޫނެވެ. 

ނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ބަލިމީހުން ތަކާއިބޭނުްނކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާއި މަރުކަޒު ހިންގުމުގެ ކަންތައްމިތަކެތި ތަކެތި ހޯދުމާއި 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ

7   ގެ 45 ޙާފުޞަ

ށް ކަގޮތަފަދަ ސަމަކާރަކޮށް އަދި މަރުކަޒުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކަންތައްތައްއެންމެހާ ގުޅޭ 
 ނޫންކަން މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ. 

ބަބަކީ ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ ން ނުދެކޭ ސަޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ހިންގާފައިވަނީ ސަމަކާރަކޮށް ކަމަށް މިއޮފީހު .31
ގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ އަުއ އިތުރަށް ބަލިމީުހން ަބލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމާއި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް މަރުކަޒުގެ ތެރޭ

އެއްކަންތައް އެކަށީގެންވާ ބަ މުންޅޭ މުހިބަލިމީހުންނާއި ގު ،އި އިމާރާތްތަކުގެ ބޭނުން ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ކޮށްފައިނުވުމާ
ގޮތަކަށް އިންތިޒާމް ކޮށްފައިނުާވީތއެވެ. 

މިޓްކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއްފަހަރު ބަލިމީުހން އެޑްމަރުކަޒުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލު ނުވާކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކޭ ސަބަބަކީ އަދި  .32
އިން ގެންދާ ގޮތަށް  ދިނުމަށްފަހު ރަނގަޅުވުމުން އައިލާފަރުވާ، ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނަގާފައިވުމާއި

އެ ކަމާ ގުޅިގެްނ  ވީނަމަވެސް ގިަނ ބަލިމީހުްނ ރަނގަޅުވުމަށްފަހުެވސް އާއިލާއިން ގެންގޮސްފައި ުނވުމުން އެއްބަސްވެފައި
ގެ ރިކޯޑުތަކާއި ބަލީގެ ބަލިމީހުންމަރުކަޒުން ވެސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުންވެސް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވުމާއި 

ން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ އަމާޒުކޮށްގެ ަނށްން ބަލިމީހުޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާފަިއުނވުމާއި
ކަޒުން ޞަތު މަރުޕްރޮގްރާމާއި އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކާއި އުނގެނުމުގެ ޤާިބލުކަްނ ހުރި ފަރާތްތަކަށް އުނެގނުުމގެ ފުރު

ފަހިކޮށްދީފައިނުވާތީއެވެ.

ވައްޒަފުންނާއި ތަކެތި މުރުކަޒުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންާދ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުްނވާ މަ .33
ނުކުރެވިއެވެ.  އްވަނީލިބުމުގައި ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ުހރުމުގެ ސަބަބުން ބަލިމީހުންނާ ގުޅުންހުރި ބައެއް މުހިންމު ކަންތައްތަ
ނޑު މަޤްޞަ ދު ހާސިލުވާނޭ ފަަދ އެހެންކަމުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ޭބނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ސަމަކާރަކޮށް މަރުކަޒުގެ މައިގަ

ޝަނަރީޒް އަދި އެކިއެކި މެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިމަގުގައި ހިންގުމަށް މަރުކަޒަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުންނާއި 
ނޑަައޅާފައިވާ ބަޖެޓު ހޯދުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހެއެކަންތަ ވެ.  އްތައް ހިންގުމަށް ކަ

އިސްލާޙުކުރުމަށް ލަފާދޭ ގޮތް 

ންވެސް ބޭނުންާވ ކޮންމެހެ ދިނުމަށް ފެންވަރެއްގައި ރަނގަޅުމަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުންދާ ަބލިމީހުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް  .34
ބެހޭ އިދާރާތަކާއި ކަމާޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ީމހުންގެ މަރުކަޒުްނ  ކަންތައްތައް ހިންގުަމށް ބޭުނންާވ ބަޖެޓު ހޯދުމަށް

 މިފަދަ އަދި  ވަމެވެ.)މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް( އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ދަންނަ
ތް ދިނުމުގައި ހުރި ދަތިތައް މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަ ހަމަނުޖެހުުމގެ ސަބަބުންކަންތައްތަކަށް ބަޖެޓު 
މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.   ޙިއްސާކޮށްކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ 

ކޮށް ރުަދނާ ގޮތެއްގައި ރިކޯޑުހަފައިސާ  ށް ދޭ ތަ އޮފް ހެލް ދި މިނިސްޓްރީ މަރުކަޒަށް އަކުން އެހީެގ ގޮުތގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަ .35
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުްނ ެބލެހެއްޓުމަށް ހަރުދަނާ ޮގތްތަކެއް ފައިސާ ގޮތުގައި ލިބޭ ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެހީގެ 

ނޑައެޅުމަށާއި  ޑުތައް ޗެކްކޮށް ހިސާބުތަކުގައި މައްސަލަ މިހާތަނަްށ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާއާއި ބެހޭ ރިކޯ އަދިކަ
އަދި މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ފަރާތްތަަކށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ  އުޅޭނަމަ ރަނގަޅުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ނަށް ބޭުނންާވ ޚަރަދުތައް ބަޖެޓުގެ ަދތިކަން ުހރުމުން ނުކުރެވިވާތީ، މަރުކަޒަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ބަލިމީުހން
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ނޑައެޅުމަށްފަހު އެފައިސާ ބަލިމީހުންނަށް ފައިދާވާނޭ ގޮތަްށ  ނޑުތަކެއް ކަ މުހިންމު ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނޭ މިންގަ
 ބޭނުންކުރުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.  

މަށްފަުހ ދޫކޮްށާލ ފަރުވާ ދިނުއި، މަރުކަޒުން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންގެ މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓް ކުރާ ފަރާތްތަކާ .36
 ޖެންސީ އެން ޝަޓެކްނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮ ން އާއިލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަމޯމައުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުގެ
އްސަސާއާ ރާނެ މުއައްސަސާއެއް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އެ މަޢުލޫމާތު ގަވާއިދުން އެ ދެ މުއަހިއްސާކުއާ  )އެންސްޕާ(

އިްނ ދި އެންސްޕާމީގެ އިތުރުން ޯމލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދަްނނަވަމެވެ. ށް ންދެވުމަހިއްސާކުރަމުން ގެ
 ކުރި ދުވަސްތައްކަށްއެ މީހުން އެ މަރުކަޒުގައި ހޭދަ ،ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހްނގެ މަރުކަޒުގައި ތިބި ފަރާތްތަަކށް

  އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ދަންަނވަމެވެ.

 އުސޫލާތައްޔާރުކޮށް އެ  އް މަރުކަޒުން އުސޫލެނޭ އަދި ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތުގެ ލިބޭ ތަކެތި ރިކޯޑުކުރާއެހީގެ ގޮތުގައި މަރުކަޒަށް  .37
ކޯޑުކުރުމުގައި ރިތަކެތި އަދި  ދަންނަވަމެވެ.މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންަނށް އެންގުމަށް އެއްގޮތަށް ތަކެތި ރިކޯޑުކޮށް ބެލެެހއްޓުމަށް 

އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ   މީގެ އިތުރުންތަކެތި ލިބުނު ތާރީޚާއި އަދަދު އެނގޭނޭ ގޮތަށް ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
ތުގެ ރީ އޮފް ހެލްކަޒަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް ިމނިސްޓްމަރުތަކެތީގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހިފުމަށް 

އެހީގެ   ަމށް ދަންނަވަމެވެ.ހު މަރުކަޒުން ބޭނުންވާ ތަކެީތގެ ގޮތުގައި މިތަކެތި ޢާންމު ކުރުތައްޔާރު ކުރުމަށްފަ މަޝްވަރާއާ އެކު
ޓްރީގައި ހިމަނައި ތަކެއްޗަށް ދަލުގެ ރަޖިސްހަރުމުމަރުކަޒުން ދަލުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ތަކެތި ހަރުމުގޮތުގައި ލިބޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން 

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރެއް ދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

  ދަތިތަކެއް ހުރި ނަމަ މަރުކަޒަށް ހޯދުަމށް ގެ ގޮތުގައިބަލިމީުހން ަބލަހައްޓާމިުހންތަޢުލީމީ އަދި ތަޖުިރބާ ހުރި ަފރާތްތައް  .38
ކެއަރ ޅިގެން ން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާ )ޓެރޭނިންގ އިންސްިޓޓިއުޓް( ގުއޮފް ހެލްތު ރީމިނިސްޓް އިނާފަކުރިމަގަށް ވިސް

ނޑައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ވޯރކަރުން ތަމްރީން ޓެކްނިކަލް ދާއިރާގެ ވާ މީގެ އިތުރުން މަރުކަޒަށް ބޭނުންކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކެއް ކަ
މަޝްވަރާކޮށް ހެލްުތ އި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ މުވައްޒަފުން ލިބުމުގައި ހުރި ދަިތތައް މަރުކަޒުން ދެނެގަނެ 

މަނައިގެްނ ދާއިރާއަށް ބޭނުންާވ ފަރާތްތަުކގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހެލްތުގެ ޓްޭރނިންގ ރިކުއަރމަންޓުގައި ހި
ދުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  މަރުކަޒަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާގޮތަށް ހެޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންގެ މުވައްޒަފުން  ތަމްރީނުކުރެވޭ

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ފުންގެ ދަތިކަން މަރުކަޒުގައި ހުރި މިންވަރު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެްލތްއްޒަމުވަ .39
ނުމަށް އެންމެ މަދު ދިރެއްގައި ފެންވަ ޅުރަނގަފަހު މަރުކަޒުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ( މަޝްވަރާކުރުމަށް

ނޑައަޅައި އެ ދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ދަދަށް މުވައްޒަފުން މަރުކަޒަށް ހޯއަ މިންވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުްނވާނޭ އަދަދެއް ކަ
ބެހޭ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ތަކުގެ ބޭނުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބޭނުންކުރަން ފެށޭނޭ އިންިތޒާމު މަރުކަޒުން ކަމާގުޅޭ ރާތްމަރުކަޒުގައި ހަދާފައިވާ އާ ޢިމާ .40
ފަރުވާ ހޯދުމަށްފަހު ރަނގަޅުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިދަރާތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި 

އްޓާފައި ހުރި ފަރާތްތައް އާއިލާއާއި ހަވާލުކުެރވޭ އިންތިޒާމް މިނިސްޓްީރ ތެރެއިން އާއިލާއިން ހަވާލު ނުވެެގން މަރުކަޒުގައި ބަހަ
އޮފް ހެލްތާއި މަޝްވަރާކޮށްގެްނ ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަރުކަޒުގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ އިތުރަށް ބަލިމީުހްނ 

ގެއްލުން ހުރި ކަމަކަށްވާތީ މަރުކަޒުގެ މަރުކަޒުގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ ދެްނ ތިބި ބަލިީމހުންަނށް ވެސް ސިއްޙީ ގޮތުން 
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އަދި ބަލިމީހުން އެޑްމިޓްކުރުމަށް ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެްއ  ެމވެ.ދަންނަވަ އެޑްމިޓް ނުކުރުމަށްކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ އިތުރުން ބަލިމީުހން 
    އަންނަނަމަ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯުދމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މަްޝވަރާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ބެލެހެއްޓުަމށް  ދީކޮށްބޭުންނވާ ކަންތައްތައް މަރުކަޒުން ފުރިހަމަކޮންެމހެން މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުންދާ ަބލިމީހުންނަށް  .41
ލިމީހުންގެ އަންނައުުނ ބަ ވަކި އެނދެއް ހުރުމާ،ނިދަން ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓާ ކޮންމެ ބަލިމީހަކަްށ 

އް ނެނޫން ވަކިތަ  އެތެރެގޭގެ ބެހެއްޓުމަށް ޮކންމެ ބަލިީމހަކަށް ވަކި ކަބަޑެއް ހުރުމާ، ަބލިމީހުްނގެ ތަކެތި ހިއްކަން އެޅުމަްށ 
ނޑައަޅާފައިހުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަލިމީހުން ަބލަހައްޓާ ގެތަކުގެ ވެންޓިލޭަޝްނ  ގައި ކޮށް ގެތަކުގަޅުރަނކަ

ރަނގަޅަށް ވައި ދައުރުވާނޭ ގޮތް ހެދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ހާވެސް އަވަހަކަްށ މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކުރާ  ބަިލމީހުންނާމެދު ޢަަމލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްުތން ވީ .42
ތަން ޞާތަކުގައި ދިޙާނުރައްކާތެރި ސޮއިކޮށް ފައިނަލްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި އުސޫލު ފައިނަލް ކުރުމުގެ ކުރިން 

ހުސްކުރާނޭ އޫސުލެއް ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ލުކުރުން ފަދަ ކަންތައްތަްއ ސާފުކުރުމާއި ބަލިމީހުންގެ އަންަނއުނު ބަދަލުކުރުމާއި ބެޑްޝީޓް ބަދަ   މަރުކަޒުގެ ބަދިގެ އަދި ފާޚާނާ .43
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫ ކޯޑު ކުރުމަށް ލާ އެއްގޮތަށް ކުރުމަށްފަހު ކެއަރ ވޯރކަރުން އެކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާކަަމށް ރިކަ

ސުޕަވައިޒަރުން  ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޝިޕްޓް ނިމުމުގެ ކުރިން މިކަންތައްތައް ކޮށްފައިވޭތޯ އެޝިޕްޓަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ
ޗެކްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ނެތް ދުވަސްވީ  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނނާއި އަޅާލާނެ މީހަކު މަރުކަޒަކީމީހުންގެ  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ .44
ން ގެންދާ މުވައްޒަފުންގެ ސިކުޑީގެ ބަލިމީހުން ބަލަމުން ގެންދާ ތަނަކަށްވެފައި އަދި މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކުރަމު މީހުންނާއި 

ންވާ ކަމަކަށް ނުާވީތ މަދުކަމަށްވާތީ ހުރިހާ ަވގުތެއްގައި މުވައްޒަފުންނަްށ ބަިލމީހުން ގާތުގައި ތިބުމަކީ އެކަީށގެ އަދަދު
. މިގޮތުން މަރުކަޒުގެ ކުރެވޭނޭ އެހެނިހެން ިއންތިޒާްމތައް ޚަރުދަނާ ކުރުމަށް ދަންނަަވމެވެ މަރުކަޒުގައި ބަލިމީހުން މޮނީޓަރ

ތުެގ ކު ހުންނާނޭ ގޮޑިއުޓީގައި ގާޑަ ދުވެސްއަބަސް ތަޅުލެވޭ ގޮތަށް ހުރުމާއި ގާޑު ޕޯސްޓުގައި ގޭޓް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެ
މަރުކަޒުގައި ގެން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކޮށްދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން  އިންތިޒާމް މަރުކަޒުން ހަމަޖެއްސުމަށް

ދަންނަވަމެވެ.  މަށްސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރު

ންނަވަމެވެ. ޖެއްސުމަށް ދަހަމަމަރުކަޒުގައި ވަކި ތަނެއް  މަށްބައްދަލުކުރުގެ އާއިލާތަުކން އެ މީހުންނާ ންބަލިމީހު .45

ަރއްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެޭހ  ބަލިމީހުންނާ ސީދާ މުއާމަލާތް ނުުކރާ މުވައްޒަފުންނަށް ަބލިމީހުންގެ ފަރާތުން ލިިބދާނޭ ގެއްލުމަކުން .46
ހެން ބަލިމީހުން ވަންަންނ ފަރާތުން އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން މަރުކަޒުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެއް މަރުކަޒުގެ ޅެހުރިހާ ފިޔަވަ
ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މުވައްޒަފުްނގެ ހުއްދައާއެކު ވަދެވޭ ގޮަތށް އެްކސެސް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ގާއިމް ތަނުގައިނުޖެހޭ ތަން 

ޒަށް ކޮންމެހެން ޭބނުންާވ ފެންަވރެއްގައި ހިދުމަތް ދިނުމަށް މަރުކަ  ރަނގަޅުްނނަށް މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ބަލިމީހު .47
 ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ   އިމާރާތްތަކުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްމެޝަނަރީޒް އާއި

ތައް ކުރެވޭނޭ މިކަންތައް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ( މަޝްވަރާކޮށްގެން
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންަނވަމެވެ. 
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މަސައްކަތް ކުރުމަށް ން މަރުކަޒުގައި އުފެދޭ ކުނި ނަންާތލުގެ ޚަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މަރުކަޒު .48
 ފަށާއިގަތުމާއި އަިދ ދަންނަނަވަމެވެ. މިގޮުތން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އިންސިނެރޭަޓރުގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަށް

 ކުލިނިކަލް ވޭސްޓް އަދި އިންސިނެރޭޓަރުގެ މަސައްކަތް މިހާރުން މިހާރަށް ފަށައިގަނެވެން ެނތްނަމަ މިހާރު މަރުކަޒުގައި އުފެދޭ
ގައި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ދުމަތިވެފައިވާ މީހުްނނަށް ޭބނުންކުރާ ނެޕީއާއި އަންގިފަދަ ތަެކތި މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާ މުއްަދތު ނއެ

ބަލިމީހުންަނށް ނުވަދެވޭ ސަރަހައްދެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ދަްނނަވަމެެވ.  

ަކޒަށް ހުށަހަޅާ އެކި ކަަހލަ އާއިލާ އަދި އާންމުންގެ ފަރާތުން މަރު މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުންގެްނދާ ބަލިމީހުންނާިއ، އެމީހުްނގެ .49
ރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ަޝކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ޚަރުދަނާ ނިޒާމެއް މަރުކަޒުން ގާއިމުކު މަށާއިޝަކުވާތައް ބަލައިގަތު

ތައް ކުރުމަށް ވަިކ ކުރަންޖެހޭ އެކި ކަންތައްށާއި އަދި އެޑްމިޓްކުރުމުގެ ކުރިން މަރުކަޒުގައި ބަލިމީހުން އެޑްމިޓް ކުރުމަ .50
ނޑައަޅައި  ންޑް ފެމިލީ އަދި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެ މުއްދަތެއް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ޒު( ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނގެ މަރުކަ ވަމެވެ. ންނައުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދަކަ

ާރތްތައް ހަވާލުވެފައިުނވަނީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އާއިލާތަުކން ބަލިމީހާއާ ހަވާލުެވފައިނުވާ ފަރަނގަޅުފަރުވާއަށް ފަހު  .51
 އެއާއިލާތަކަށް އެންގުމަށް ދެނެގަނެ އެޑްމިޓް ކުރިއިރު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ބަލިމީހާއާ ހަވާލުވުމަށް ކަން ކޮން ސަބަބަކާހުރެ

ނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި އާއިާލތަކާ މެދު ާޤނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅެން އޮތް  ތިބިދަންނަވަމެވެ. އަދި ބަލިީމހާއާ ަހވާލުނުވެ 
ވެ.މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެ

މައަށް ބެލެހެއްޓުަމްށ މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެްނދާ ބަލިމީހުންނާ ގުޅޭ އެންމެާހ މަޢުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކޮށް ުފރިހަ .52
ަބިލ ތަކާއި ބަލިމީހާގެ ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން ބަލިމީުހންނަށް ދެވޭ އެކިއެކި މެޑިކަލް ޗެކަޕްތަކާއި ކުރެވޭ އެކިއެކި ޓެސްޓް

ޒުން ބެލެހެއްޓުމަށް ގޮތް އެނގޭނޭ ރިޕޯޓުތައް މެޑިކަލްފައިލްތަކުގައި ފުރިހަމައަށް އަދާއިހަމައަށް މަރުކަ ފަސޭހަވަމުން ދާ
ދަންނަވަމެވެ. 

ޓްރޭނިންގ ގަވާއިދުން ކާމެދު ނަށް ބަލިމީހުން ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓާނޭ ގޮތްތަމުވައްޒަފުންމަރުކަޒުގައި ބަލިމީހުން ބަލަހައްަޓމުންދާ  .53
 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ވޭނެ ދެ

ުމގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ބަލިމީހުންަނށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އިޖުތިމާޢީ އަދި ހޭލުންތެރިކުރުވު .54
ންނަވަމެވެ. މިގޮތުން ސުމަށް ދަކަމާގުޅޭ މާހިރުންނާ މަޝްވަރާކޮށްގެން މަރުކަޒުގައި ހިންގޭނޭ އިންތިޒާމް މަރުކަޒުން ހަމަޖެއް 

ހަރު ތެރެއަށް ބަހާލައިގެްނ އަ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހިންގާނޭ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޕްލޭނެއް އަހަރު ފަށާއިރު އެކުލަވާލައި މުޅި 
މުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ނގެނުއަދި މަރުކަޒުގައި ހިމެނޭ ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވވެ.  

 ން ހަމަޖެއްސުމަށްމަރުކަޒުގައި ތިބޭއިރު އުނގެނުމަށް އެކިއެކި ވަސީލަްތތައް ބޭނުންކުރެޭވނޭ ގޮތްތައް ަމރުކަޒު ގައިހިން
ދަންވަމެވެ. 
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ތަޢާރަފު ފުރަތަމަ ބައި: 

ޙާލަތު ހެޔޮގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިޖްތިމާީޢ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ  1.1
ބޭސް ފަރުވާގެ އެހީ، މިގޮތުން  އެވެ.ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސްކީމްތައް ހިންގަތަފާތު  ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން

ފަގީރު  ،ޕްރޮގްރާމްފަގީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ އެކަނި ދަރިން ބަަލހައްޓާ މައިން ުނވަތަ ބަފައިްނނަށް ދެވޭ މާލީ ެއހީގެ 
ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ މައިންަބފައިްނގެ އެހީތެރިކަމެއް ނެތި ެއހެން ީމހަކު ބަލަހައްޓާ ކުދިންަނށާއި އެުކދިން ބަަލހައްޓާ ފަރާަތށް 

ހުސްނުވާ  ،ބެޔަސް ނުބެޔަސް ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްަތކަށް ދެވޭ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމް ،ދެވޭ މާލީ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްރޮގްރާމް އަދި  ގެ ފަޤީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް ދެވޭ މާލީ އެހީ، އާސަންދަ

 މުން ދިޔަ ސަރުކާރުން ހިންގަ ވަނަ އަހަރު 2017ޒަކީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކައެހީ ލްތުގެ ދަުށން ހިގަުމންދާ ޚާއްޞަހެ
ތަކެވެ.ޕްރޮގްރާމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 

 އެހީއަށް ބޭުނންާވ މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސްކީމްތަކުގެ ތެރެއިން މި އޮޑިޓަށް ނަގާފައިވަނީ ޚާއްޞަ 1.2
ބުމުގައާއި މަރުކަޒަށް ލިބަޖެޓް ޙާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު ނަގާފައިވާ ސަބަބަކީ މީހުންގެ މަރުކަޒެވެ. އަދި  

ސަބަބުން  އެހެން  މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ  ބޭނުންވާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ޯހދުމަށް ހުރި ދަތިތަކާއި
 (ރިސްކްހިރާސް)މުގެ ސޯޝަލް ސްކީމްތަކާ އަޅައިބަލާއިރު ޙާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ މަޤްސަދު ހާސިލްނުވު

އެހީއަށް ބޭނުންވާ ީމހުންގެ މީގެ އިތުރުންވެސް ޙާއްޞަ .ފާހަގަކުރެވިފައިވާީތއެވެ ޕްލޭނުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ޑުކަން މި އޮޑިޓްބޮ
ނޑީގެ ބަލިމީހުންނަށް ސި  އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއިއަޅާލާނޭ މީހަކު ނެތް  ނާއިންމަރުކަޒަކީ ޙާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހު ކު

ނޑީގެ ގިބެލެހެއްޓުަމށް ރާއްޖޭގައި ހުރި ހަމައެކަނި މަރުކަޒަށް ވެފައި މި މަރުކަޒުގައި ނިސްބަތުން ފަރުވާދީ  ނަ އަދަދެއްގެ ސިކު
ންތައްތައް ހަރުދަާނ ކަތަނުގެ ހިންގުމުެގ  ދިއުމާއެކު،ބަލިމީހުންނާިއ ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހން ަބލަހައްޓަމުްނ ގެން

ުބތަކަށްޓަކައި މި ދެްނނެވުނު ސަބައަދި  ކުރާނެތީއެވެ. އެ ކަމުގެ ނޭދެވޭ އަަސރުްތަތކަކަށް ވަރަށް ިގނަ ފަރާ ނޫންނަމަ
ށް ހަރުދަނާ ވާެނ ޙާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ ޕާރފޯމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯރޓުން މަރުކަޒު ހިންގުން އިތުރަ

ކަމަށް ފެންނާތީއެވެ. 

ނޑީގެ ބަލިމީހުންނަްށ މީުހންނާއި ސިޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަކީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ  1.3 ކު
އިވާ ފަކޮށް ގާއިމްރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށްއެފަދަ ފަރާތްތައް ބޭނުންވާ ބޭސްފަރުވާއާއި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއެކު 

އި، ފަޤީރުން ގަ 1976ފެބްރުއަރީ  28ހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު އުފައްދަވާފައި ވަނީ މަރުކަޒެކެވެ. ޚާއްޞައެ
 މަރުކަޒު މިގައެވެ.  1976ޖޫން  6 ހުޅުޥާފައިވަނީބަލަހައްޓާ ވެރިޔާގެ އޮފީސް )ފ.ބ.ވ( މިނަމުގައެވެ. މި މަރުކަޒު 

ޞައެހީއަށް އުފައްދަވާފައިވަނީ ސީދާ ރަީއސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބެއްލެވުމުގެ ަދށުންނެވެ. ަދއުލަތުގެ ޙާއް
 އެހީއަށް އަދި ޙާއްޞަ ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 1991ެފބްރުއަރީ  11ބޭނުންވާމީުހންގެ މަރުކަޒު، މިނަަމށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވަނީ 
ގައެވެ. 2001އޯގަސްޓް  27ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ ަނމަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވަނީ 

ިތއްބެވެ. ލިމީހުން ބަ 178ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް  2017މަރުކަޒުގައި  1.4
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އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މިންވަރާއި އޮޑިޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް 

( އިްނ INTOSAIކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް )މި އޮޑިޓް  1.5
( ފޯރ ISSAIނެރެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "އިންަޓނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް )

މިގޮތުން މި އޮޑިޓަކީ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓްގެ ދެ އެޕްރޯޗު  ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް"  ގައިވާ އަސާސްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.
ކަމަށްވާ 'ޕްރޮބްލަމް އޮރިއެންޓެޑް' އަދި 'ރިޒަލްޓް އޮރިއެންޓެޑް' ެއޕްރޯޗް އެއްކޮށްލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އޮޑިޓެކެވެ. ިމ 

ންގެ މަރުކަޒުގައި ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ގެ ދަށުން މި އޮޑިޓްގައި ބަލާފައިވާނީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުރޯޗުދެ އެޕް
މި އޮޑިޓުގައި އެ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތަކުން ހާސިލްކުރަން ބޭުނންވި ނަތީޖާ ހާސިލު ކުރެވުނު ިމންވަރަށެވެ.  އިމައްސަލަތަކަށާ

ނޑައަޅާފައިވަނީ  ށް ބޭުނންވާ އަސާސީ އަށް މަރުކަޒުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި ބަލިމީހުްނނަ 2016އިން  2014ބެލުމަށް ކަ
ނޑުމިގޮތުން  ޚިދުމަތަކާއި ބޭސްފަރުވާގެ ކަންަތއްތައް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ަމއްޗަށެވެ. ބަޔަކަށް  3 މި އޮޑިޓުގަިއ މައިގަ

ތަކަީކ:ބައި . އެބަލައިލާފައިވާނެއެވެ

 އަދި އިހުރިތޯއާ ަވޞީލަތްތައް  މިންވަރަށް އެކަށީެގންވާ މަރުކަޒުގައިގެ ބޭުނންާވމީހުން އެހީއަށް ޚާއްސަހ. 
 ބެލުން  ބޭނުންކުރަމުންދޭތޯ ގޮތެއްގައިސަމަކާރަ އެވަޞީލަތްތައް

ސިލްކުރުމަށް ތޯއާއި އަދި ނަތިޖާ ހާކޮށްރަމަކާސަ ހިންގާފައިވަނީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާީމހުންގެ މަރުކަޒު ށ. 
 މަގުފަހިވާގޮތަށްތޯ ބެލުން 

ސިލްވާ ގޮތަށްތޯ ހާއަދި ނަތީޖާ  ކޮށްތޯއާއިރަކާމަދަނީ ސަބޭްސފަރުވާގެ ކަންކަން ހިގަމުންބަލިމީހުން ބެލެހެއްޓުމާ ނ. 
ބެލުން 
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  އި މަރުކަޒުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވަޞީލަތްތައް ހުރިތޯއާ ގެ މީހުން  ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  ދެވަނަބައި:
 ބެލުން  ކޮށްތޯ ރަ ކާ މަ ދަނީ ސަ ގެން ބޭނުންކުރަމުން  އެވަޞީލަތްތައް 

ތޭކަ ދެހާސް )ތެއްތިރީސް މިލިއަން ސަ 33,102,677ވަނަ އަހަރު  2014ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން  2.1
)ތޭވީސް މިލިއަްނ  23,345,833ރުފިޔާ ލަފާކުރިއިރު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ  ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ަހތެއް(

 37,941,729ވަނަ އަހަރު  2015ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެއް( ރުފިޔާ އެވެ. އަދި 
 ފައިވަނީޒަށް ލިބިރުފިޔާ ލަފާކުރިއިރު މަރުކަސް( )ތިރީސް ހަތް މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް އެއްހާސް ހަތް ސަތޭކަ ނަވާވީ

އެވެ. އަދި ( ރުފިޔާހަތަރެއް)ސައްބީސް މިލިއަން އަށްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރުހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ  26,844,484
އްސަތޭކަ އެ )ތިރީސް ނުވަ މިލިއަން ދުއިސައްތަ އަށްިޑހަ ތިންހާސް 39,283,163ވަނަ އަހަރު ލަފާކުރި ަބޖެޓަކީ  2016

ފައްސަތޭކަ  )ތިރީސް މިލިއަން ހަސަތޭކަ ތިީރސް ފަސްހާސް 30,635,514ރުފިޔާ އަދި ލިބިފައިވަނީ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް( 
ކެތި މަރުކަޒަްށ ސާދަ( ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ އާއި ބަލިމީހުންނަށް ޭބނުންވާ ތަ

ކޮށްފައިވެއެވެ. ހަދިޔާ

ން މަސައްކަތް މުވައްޒަފު 133ޖުމްލަ  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2016 އްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ  މަރުކަޒުގައި ޚާ  2.2
ދިޔައެވެ.ކުރަމުން 

ޝަންގެ ގޮތުގައި ިލޭބ މިބައިގައި ބަލާފައިވާީނ މަރުކަޒަށް ލިބޭ ބަޖެޓަކީ އެކަށީގެންާވ ބަޖެޓެއްތޯއާއި އަދި މަރުކަޒަްށ ޑޮނޭ  2.3
ާރއި ޤާބިލިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ބަލިމީހުން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭުނންވާ ހުނަ އިކޮށްތޯއާރަކާމާފައިސާއާއި ތަކެތި ބޭނުންކުރަމުން ދަނީ ސަ
މަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަރުކަޒު ހިންގު  އިއާފައިވާ ބަލިމީހުްނނަށް ލިބޭތޯށްޑްމިޓްކޮމުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތް މަރުކަޒުގައި އެ

ކަށް ބަލާފައިވާނެއެވެ.ތަތޯއެވެ. މިކަންަތއްތައް ހާސިލުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އޮޑިޓްގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްބިމުވައްޒަފުން ތި

ންވަރަށް ބަޖެޓް ލިިބފައިވޭޯތ ކުރުމަށް އެކަށޭނަ މި ތަްއތައްަނށް ޭބނުންވާ ކަންބަލިމީހުން ވާފައިށްމަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކޮހ. 
ބެލުން 

 ކޮށްތޯ ބެލުން ރަމަކާޭބނުންކޮްށފައިވަނީ ސަތަކެތި  އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި އެހެނިހެންށ. 
 މަރުކަޒުގައި  ތްޚިދުމަ މުވައްޒަފުންގެ ލިބިފައިވާ  ާޤބިލިއްޔަތު ހުނަރާއި ބޭނުންވާ  ެބލެހެއްޓުމަށް  ބަލިމީުހންގެނ. 

 ެބލުން  ފައިވާ ބަލިމީހުްނނަށް ލިބޭތޯށްއެޑްމިޓްކޮ
ޯތބެލުން.ތިބި ވަރަށް މުވައްޒަފުން  ބޭނުންވާއަދި މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ރ. 

މުން އެކަންތައްތައް ކުރެވިފައި ނުވުން ނުވު ކަންތައްތަކަށް ބަޖެޓް ލިބިފައި މުހިއްމު ބަލިމީހުންނާއި ސީދާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް 

އްސަސާއަކުން އެ އަހަރަކަށް ހާސިލްކުރުމަށް އައެ މުކި ވަކި މުއައްސަސާތަކުން ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ބޭނުަމކީ ވަ  2.4
ނޑައެޅުމެވެ. އަދި  ނޑައަޅައި އެ ކަންތައްތައް ހާސިލުުކރުމަށް ހިނގާނޭ އެސްޓިމޭޓް އަަދދެއް ކަ އިސްކަންދޭނެ ކަންތައްތައް ކަ

މަުގޞަދުތަކެއް ހާސިލްކުރުމަށް އިޤުިތޞާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ވަކި ، ބަޖެޓަކީ ލިޭބ އާމްދަނީން ޚަރަދުަތއް ފޫބެއްދޭނެ އުސޫލުން
އްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ މީހުންެގ މަރުކަޒުން ވެސް ބަޖެްޓ ތަްއޔާރުކުރުމުގައި މަރުކަޒުގެ ޚާ .ދުރާލާ އެޅޭ ފިޔަވަޅެކެވެ

ނޑު އެއް މަޤްޞަދުކަމުގައިވާ މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ފެންވަރު  ކޮންމެ  ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ރަނގަޅުމައިގަ
މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ  ،އަހަރުކު ވެސް އެފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައެވެ. ނަމަވެސް

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ތާވަލު  މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް މުހިންމު ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ބަޖެޓު ިލބިފައެއް ުނވެއެވެ. މިގޮތުން
އަށް މަރުކަޒުން ތައްޔާރު ކުރި ބަޖެޓާއި ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ިހމެނޭ ބަޖެޓް ލިބިފައިނުާވ  2016އިން  2014 ވަނީ ގައި 1

 މު ކަންތައްތަކެވެ.ންމުހި

ލިބިފައިނުވާ ކަންތަްއތައް މަރުކަޒުން ތައްޔާރުކުރި ބަޖެޓާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ބަޖެޓު : 1ތާވަލު 

2016 2015 2014

ތަފްޞީލް  ޚަރަދުތަކުގެ 

 ކުރިތައްޔާރު
ބަޖެޓުން 
ފާސްވި 
ބަޖެޓްގެ 
އިންސައްތަ

ފާސްކުރި 
ބަޖެޓް 

މަރުކަޒުން 
ތައްޔާރުކުރި 

ބަޖެޓް 

 ކުރި ތައްޔާރު 
ބަޖެޓުން 
ފާސްވި 
ބަޖެޓްގެ 
އިންސައްތަ 

ފާސްކުރި 
ބަޖެޓް 

މަރުކަޒުން 
ތައްޔާރުކުރި 

ބަޖެޓް 

 ކުރި ތައްޔާރު 
ބަޖެޓުން 
ފާސްވި 
ބަޖެޓްގެ 
އިންސައްތަ 

ފާސްކުރި 
ބަޖެޓް 

މަރުކަޒުން 
ތައްޔާރުކުރި 

ބަޖެޓް 

0% - 103,600 - - 0% - 95,000 ހޯދާތަކެތި  ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި

0%  ޔުނިފޯމު އެލަވަންސް  273,550  

0% - 47,960 0% - 40,050 25% 10,000 40,050 ތަކެތި ހޯދުމަށް  ހިފާގެންގުޅޭ

0% - - 41% 200,000 486,000 13% 60,000 462,000
ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ  ބޯފެނާއި

 އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު 

3% 10,000 335,880 5% 10,000 211,880 9% 20,000 211,880
ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ  ޢިމާރާތާއި

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
36% 100,000 279,700 35% 100,000 284,380 100% 54,450 54,450 ޚަރަދު  އުފުލުމުގެ 

0% - 144,750 0% - 36,580 16% 10,000 63,800
މުބާރާތްތަކާއި  އެކިއެކި ރަސްމީ

މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ 
 ޚަރަދު

- - - - 24% 15,000 63,648
ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ  ކުރުމުއްދަތުގެ
 ދާމީހުންގެ ޚަރަދު  ޓުއާސްގައި

0% - 34,950 0% - 34,850 0% - 34,850
ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ  ވާރކްޝޮޕް

 ޚަރަދު

0% - 84,230 0% - 145,430 0% - 18,423
 ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ރާއްޖޭގައި

ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ 

0% - 62,980 0% - 18,650 - -
ޓްރޭނިންގ  އެކިއެކިރާއްޖޭގައި 

ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 
30% 200,000 677,090 0% - 537,670 19% 90,000 469,892 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް 

އްތަކުގެ ތެރެއިން މަރުކަޒުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ މުހިންމު ކަންތަވަނަ އަހަރު  2016އިން  2014 2.5
 މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ހަރުކުރުމާއިކެމެރާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯމަާށއި ތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ސީ.ސީ.ޓީވީ 

ބަދިގެއަށް ޭބނުންާވ  ނު ދިނުަމާށއިޓާ ފަރާތްތަކަްށ އެކަށީގެންވާ ތަމްރީއްފަރުނީޗަރާއި އަދި މަރުކަޒުގައި ބަލިމީހުން ބަލަހަ
ނޑައެޅި އަދަދުތައްސާމާނު ހޯދުމަށް  . ފާސްވެފައެއް ނުވެއެވެ  ކަ

ޓަުމން ގެންދާ އްޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުންެގ މަރުކަޒަކީ އެކިކަހަލަ ބަލިމީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހަ 2.6
ވާތީ ަބލިމީހުންނާއި މުަވއްޒަފުން ވަކިވާނެގޮތަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިފޯމެއް ދީފައިނުުވމަކީ މަރުކަޒަށް އަންނަ ތަނަކަށް
މީހުންނާއި މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ބަލި މީުހންނަށް މަރުކަޒުެގ މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރަން ދަތިވާނެކަމެކެވެ. އަދި ހަމަ  ޢާންމު

ަމ ނަފައި ނުހުންނަށްސީ.ސީ.ޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮ ޒުގައިކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި މަރުކަ ތެރިކަންއެއާއެކު ބަލިމީހުންގެ ރައްކާ
ބަލިމީހުން އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮެތއްގައި މޮނީޓަރ ނުކުރެވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

ބަލިމީހުންނާ ސީދާ  ބަެޖޓް ދީފަިއނުވުމަކީ ބަލިމީހުްނނަށް ދޭ ޚިދުަމތަށް އެކަމުން އަސަރުކުރާނޭ ކަމެކެވެ. ދިނުމަށްތަމްރީނު 

http://www.audit.gov.mv/
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ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޓަމުން ެގންދާ ފަރާތްތަކަށް އްނުިލބުމަކީ މަރުކަޒުގައި ބަލަހަބަޖެޓް ކަންތައްތަަކށް  ރި މުހިންމުގުޅުން ހު
 ކެެވ.ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދަތިވާނެކަމެ

 އެހީގެ ލިބިފައިވާ  އި ލިބޭ އެހީ ފައިސާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާފައިނުވުމާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 
 ވުން ފައިސާއިން މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ބަލިމީހުންނަށް ޚަރަދޮކޮށްފައި ނު 

ށް ދޭ އެހީއަކަށްވާތީ މަރުކަޒަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއަކީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ބަލިމީުހންނަ 2.7
ނަށް ބަލިމީހުން ތިބޭ  ރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަންޖެހެއެވެ. އަދި އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ މަރުކަޒުގައިހައެފައިސާ 
 ފައިސާގެ ތެރޭގައި އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިަފއިވާ ހާވެސް ބޭނުންތެރި ގޮތެއްގައި ހޭދަކުރަްނވާނެއެވެ.ވީކަންކަމަށް  ބޭނުންވާ

ދިޔާކުރި ފައިސާ ހިމެނެއެވެ. މަރުކަޒުގައި ތިބި ބަލިމީުހންނަށް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފަިއސާއާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާއްތަކުން ހަ
ކަ )އެއްމިލިއަން ފަސްސަތޭ 1,529,649މަރުކަޒަށް އެހީގެ ގޮތުގައި  ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރުގެ  2016މިގޮތުން 

އޮޑިޓަރުންގެ   ލިބިފައިވާކަމަށް )ވިހި( ޑޮލަރު  20އާއި އޮނަތިރީސްހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަރުފިޔާ ސާޅީސް ނުވައެއް( 
ޑު ޚަރަދު ރިޕޯރޓުން ރަްސޓް ފަންތުގެ ހެލްތު ޓްޞިއްހީ ޚިދުމަ ނަމަެވސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެދައްކައެވެ.  ހިސާބުތަކުން
 ިލބިފައިވަނީޓަށް ކޮްމޕޯންން ހާއްސައެހީއަށް ޭބނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެވަނަ އަަހރުގެ ނިޔަލަށް  2016 ދައްކާގޮތުގައި

އެހީގެ ވަނީ ދެ އަދަދު ތަފާތުވެފައިމި އެވެ.  ރުފިޔާ ( އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ހަ ހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް)836,630  ލަޖުމް
 ތުން  އޮފް ހެލްމިިނސްޓްރީރިކޯޑުތައް ޖަމާކުރާ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ވަކިވަކި ކޮމްޕޯނަންޓުތަކުގެ  ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ 

. އެވެގައި ބަލަހައްަޓމުން ގެންގޮސްފައިނުވާތީތެއްއެކަށީގެންވާ ގޮ

އަދަދެއްގެ ނަ ގެ ނިޔަލަށް އެހީގެ ގޮތުގައި، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންގެ މަރުކަޒަށް ގިވަނަ އަހަރު 2016 އަދި 2.8
މިފައިސާގެ ބޭނުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ލިބިފައި ވީނަމަވެސް،  ފައިސާ

ހިނދު އެފައިސާ ކަށް ވީހުންަނށް ދޭ އެހީއަ ަބލިމީ މަރުކަޒަށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކުރާ ފައިސާއަކީ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ 2.9
ށް ނުލިބޭނޭކަމެކެވެ. އަދި މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ބަލިމީހުންގެ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ނުކުރުމަކީ އޭގެ ބޭނުން އެންމެ ޙައްޤު ފަރާތްތަކަ

މުން ނުދާނަމަ މަރުކަޒަްށ ޓައްންޑުން ކުރާ ޚަރަދުތައް ބަލަހަމަރުކަޒަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ފަންޑަށް ޖަމަކުރާ ފައިސާއާއި ފަ 
ގެން ނޯންނާނެއެވެ.ނލިބޭފައިސާގެ އަދަދު ސައްޙަ ކަމާއި އެކު އެ

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ތިބި މީހުންނަށް ނުވަތަ އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ދައުލަތުން ދޭ އެކި އެކި 
އިނާނަތްތައް ދީފައިވުން 

 :ނަންބަރުއާއި ގަވައިދު ދިނުމުގެ(  ޕެންޝަން އަސާސީ މީހުންގެ  ދުވަސްވީ އުމުރުން) R-22 /2014ގަވައިދު ނަންބަރު:  2.10
2011/R-2  ،ިނޑައެޅުމާއި، ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއ )ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުން ކަ

 އަދި ޕެންޝަން ައސާސީ ފަރާްތތަކަށް ަބލަހައްޓަމުންދާ ފުލްޓައިމްކޮށް ޚަރަދުގައި ދައުލަތުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ( ގައި 
ޚާއްޞަ ުހއްޓާލަންޖެހޭނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތްނަމަވެސް  ދިުނން ތައްން ހުންނަ ީމހުްނނަށް ދޭ އިނާޔަތްނުކުޅެދުންތެރިކަ

 ފަރާްތތަކަްށ އަސާސީ ޕެންޝަންއާއި އަަހރުންމަތީގެ ބައެއް 65އެހީއަށް ބޭުނންވާ މީހުންގެ ަމރުކަޒުން ބަލަހައްޓާ 
ދުންތެރިކަން ހުރި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާޔަްތތައް ދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުްނ ޅެނުކު

ންނަށް ޕެންަޝންގެ އަހަރުން މަތީގެ މީހު 65ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ަމރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ބަލަހައްަޓމުން ގެންދާ  2014
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)އެއްމިލިއަން ތިްނސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރުހާސް   1,334,261ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2017ގޮތުގައި 
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2014ދީފައިވެއެވެ. އަދި  ނުންދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް އެކެއް( ރުފިޔާ ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ

މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ބަލަހަްއޓަމުން ގެންާދ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުރި ފަރާތްތަކަްށ ނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުންަނ މީހުންަންށ 
ހާސް( ރުފިޔާ އެންސްޕާއިން )ތިން ސަތޭކަ ހަ  306,000ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް  2017ދޭ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި 

 ދީފައިވެއެވެ. 

ން އޮޑިޓް )ތިްނ ސަތޭކަ ހަ ހާސް( ރުފިޔާގެ ތެރެއި 306,000ނޭޝަނަލް ސޯޝަްލ ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީއިން ދީފައިވާ  2.11
ފައެވެ. )ތިީރސްހާސް ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ވަނީ އަނބުރާ ހޯދާ 30,500ގެ ނިޔަލަށް(  2017ކުރި މުއްދަތުގައި )ޖޫން 

 275,500ލަ އަދަދަކީ ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުން ަބލަހައްޓަމުްނގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ދިފައިވާ ޖުމް  2017
 )ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާއެވެ.  

ތަރުހާސް ތިރީސް ހަ )އެއްމިލިއަން ތިންަސތޭކަ  1,334,261ދީފައިވާ  ނުންމީގެ އިތުރުން ޕެންޝަން އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަ 2.12
 802,520އި  ގަގެ ނިޔަލަށް(  2017ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް އެކެއް( ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މި އޮޑިޓް ކުރި މުއްދަތު )ޖޫން 

ގެ ޖޫން މަހުެގ ަވނަ އަހަރު 2017ދެހާސް ފަސްސަޭތކަ ވިހި( ރުފިޔާ ވަނީއަނބުރާ ޯހދާފައެވެ. އެހެންކަމުން  ސަތޭކަ )އަށް
 އެއްތިރީސްހާސް )ފަސްސަތޭކަ 531,740ތުން ބަލަހައްޓަުމންގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ޖުމްލަ އަދަދަކީ ނިޔަލަށް ދައުލަ

 ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސް( ރުފިޔާއެވެ. 

ށް ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނގެ މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަ ޞައްޚާ 2.13
ދުގައި އްސަސާތަކުގެ މެއަމެދު މު ކި އުސޫލުތަކެއް ހަމަޖައްސާފައިނުވުމާއި މައުލޫމާތު ހިްއޞާކުރާނޭ ގޮތަކާވަ

އަދި  އެންޑް ފެމިލީ މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމެއް އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގޭކަން ނެތެވެ.  އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ
ތު ޕެންޝަްނ ބެޭހ މައުލޫމާ މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކުރާ ފަރާތްތަކާ ،ޒުންޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭުނންވާ ީމހުންގެ މަރުކަ

ތަކަށް ދައުލަތުން ޭދ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި އެންސްޕާއާ ހިއްސާކޮށްފައި ނުވުމަކީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތް
ކި އުލަތުން ޭދ އެކިއެއިނާޔަތްތައް ދިނުމަްށ މެދުވެރިެވފައިވާ ސަބަބެކެވެ. ދައުަލތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިާވ ފަރާތްތަކަްށ ދަ

ިލބޭ އިނާޔަތްތައް ދައުލަތުެގ  އިނާޔަތްތައް ލިބުމަކީ ދައުލަުތން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އިތުރުވެގެން ދާނޭކަމަކަށްވެފައި އަދި މިގޮތުން
އެފަރާތްތަކުން އަނބުާރ  ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކުން ބޭޫނންކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. އަދި މިފައިސާ

 ގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ހޯދުމު

ކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމާއި  ރިކޯޑު ޚާއްސާ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުންގެ މަރުކަޒަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި 
ދޭ ނުވަތަ ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް ޕޮލިސީއެއް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމާއި މަރުކަޒުން އެންމެ އިސްކަން  ބެހޭ 

  ފައި ނުވުން ތައްޔާރުކޮށް 

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންގެ މަރުކަޒަކީ ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން އެ މަރުކަޒަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއާއި ތަކެތި   2.14
މިގޮތުން ޚާްއސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީުހންގެ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ބަލިމީހުްނނަށް ެހޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި، ހަވާލުކުރާ ތަނެކެވެ. 

އެހެންކަމުން މަރުކަޒަށް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުްނނާއި އަދި ބައެއް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފައި ވެއެވެ. 
ކޮށް އަދި ރިކޯޑުއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް މިފަަދ ތަކެތި  ހެނިހެން ތަކެތި އަާމނާތްތެިރކަމާއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާިއ އެ

  އެވެ.ބޭނުންކުރަންޖެހެ ،ޓައި، ރިކޯޑުޮކށްބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ޕޮލިސީއެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް ލިބޭ ތަކެތި ަބލަހައް
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ބޭުންނކުރުމާ ގުޅޭ ޕޮލިސީއެއް ކޮށް ރިކޯޑު ތަކެތިިލިބފައިވާ  ގެ ނިޔަލަށް 2016އިން  2014މަރުކަޒަށް  ،ނަމަވެސް
ކާއި އަދި އަމިއްަލ ޓާފަިއ ނުވެެއވެ. އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ ކުްނފުނިތައްތައްޔާރުކޮށް ބަލަހަ

ނޭ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހާއި ތާރީޚް އެނގޭކުންވެސް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފައި ވާއިރު އެތަކެތި މަރުކަޒަށް ލިބުނު ދުވަފަރާތްތަ
ރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްަޓމުން ނުގެންދާނަމަ މިފަަދ ހަމަރުކަޒަށް ލިބޭ ތަކެތީގެ ރިޯކޑު  މިގޮުތންފައެއް ނުވެއެވެ. ޓާބަލަހައް

 ކަންމު ކަންންބަލިމީހުންނާ ގުޅޭ ވަރަށް މުހި ،އަދި .ތަކެތި މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުމަކީ އެކަށީގެންާވކަމެކެވެ
ނޑިވަޅެއްގައި އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭފައިސާގެ ދަތިކަމުން ފައިސާ ރުދަނާ ހަޭބނުން ކުރާނޭ  އާއި ތަކެތިނުކުރެވި ހުރި ދަ

ފައިސާއާއި ތަކެތި  ހިފިނުގެ ބޭުނން އޭގެ އެންމެ ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް އާއި ތަކެތީޕޮލިސީއެއް ނެތުމަކީ މިގޮތަށް ިލބޭ ފައިސާ
 މަށް މަގުފަހިވެގެން ާދނޭކަމެކެވެ.ނުކުރެވުބޭުނން  ބޭނުންތެރި ގޮތުގައިއެންމެ 

ރުކަޒަށް އެވަގުތަށް މަތަކެތީގެ ޭބނުްނ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހިފުމަށް މީގެ އިތުރުން މަރުކަޒަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  2.15
މަށް ކެތި ހަދިޔާކުރުތަ ތަކެތި ހަދިޔާކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަރުކަޒަށް ބޭނުްނވާ އޮތުމަކީއެއްޗެހީގެ ލިސްޓެއް  ވާއެންމެ ބޭނުން

 ނެތެވެ.ންތަކުން އެނގޭަކށްވާކަމެއް ލިޔެކިޔު ސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިމިފަދަ ލި ކަށް ީވނަަމވެސް މަރުކަޒުންފަސޭހަވެގެން ދާނޭކަމަ
ނަށާއި ތަނަށް ބޭުނން ގައި ލިބޭ ބައެއް ތަކެއްޗަކީ ބަލިމީހުންއެހީގެ ގޮތު އަދި މިފަދަ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުމުން

ނަަމ ންދެއް ަބހައްޓާވަާނނެއެވެ. އަދި ތަެކތި ބޭުނންނުކޮްށ ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ންނުހިފޭ ފަަދ ތަކެއްޗަށް ވުމުގެ ުފރުޞަތު އޮ
 އި ތަކެތި ގެއްލުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.ތަކެތީގެ ބޭުނން ނުކުރެވުމާ

ބައެއް ހަރުމުދަލުގައި ނުވުމާއި ރިކޯޑުކޮށްފައި ތަކެތި ބައެއް މީހުންގެ މަރުކަޒަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ބޭނުންވާ ޚާއްސަ އެހީއަށް 
 ނަންބަރު ޖަހާފައިނުވުން 

މުދަލުގަިއ ހަރު ކުރުމަށްފަހު ގައި ރިކޯޑު ރަޖިސްޓަރީ ރުމުދަލުގެހަމަރުކަޒަށް ލިބުމާއިއެކު ހަދިޔާކުރާ ތަކެތި ގޮތުގައި ރުމުދަލުގެ ހަ 2.16
ނަންބަރު  ލަށްރުމުދަހަފައިވާ ބިގައި ލި 2015އަދި  2014 ،މަރުކަޒަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ޖަހަންވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު 

މުދާ ހުރިތަނުން  ވާތީއާއިނަންބަރު ޖަހާފައި ނު  މުދަލުގައިމި  ވައްދާފައި ވީނަމަވެސްހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް  ފަހުދިނުމަށް
 ރަޖިސްޓަރީގައި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމާއި އަދި މުދާ ހަލާކުވެގެން ނައްތާލި ކަމުގައި ވިއަސް އެކަން ހަރުމުދަލުގެ

 2016 އަދި  ވެއެވެ.ނުނޯޓުކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާތީ މިތަކެތި މަރުކަޒުގައި ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަޤީންކުރެވިފައި 
ޖިސްޓަރީއަށް ވައްދާފައި ރަހަރުމުދަލުގެ ޖަހާފައި ވީނަމަވެސް ނަންބަރު  ގައިލުރުމުދަހައެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ  ވަނަ އަހަރު
ލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އޮޑިޓަރުން ޗެކްކުރިއިރު ހަރުމުދަިހމެނޭ ހަރުމުދާ އޮފީހުގައި ހުިރޯތ  ގެ ތެރޭގައިތަކެތީމި ނުވެއެވެ.

މިގޮތަށް ހަރުމުަދލުެގ  .ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަގީންކުރެވިފައި ނުވެއެވެއެތަކެތިވެްސ މަރުކަޒުގައި ހިމަނާފައި ނުވުމުްނ 
ންނަ ބަދަލުތަްއ  މުދަލަށް އަނުވަތަ ހަރުމުދަލުަގއި ނަންބަރުނުޖަހާނަމަ އަދި ރަޖިސްޓަރީއަށް މުދާ ނުވައްދާ ހުންނަނަމަ

  .އް ނޯންނާނެއެވެއެމުަދލެއް ގެއްލުނަސް އެކަން އެނގޭނެގޮތެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރިކޯޑުކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ،

ޔުމެއްގައި މީގެ އިތުރުން މަރުކަޒަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަރުމުދާ ނޫން ތަކެތި  އެއްވެސް ލިޔެކި 2.17
މިފަދަ ތަކެތި އެއްވެސް ލިޔެިކޔުމެއްގައި ރިކޯޑު ނުކޮށް ބަހަްއޓާފައި ހުންަނނީ ކޮންމެ  ކޯޑު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ރި

ނޑުތަކުގެ އޮޑިޓަރުންގެ  1ފޮޓޯ ތެރޭގައިކަްނ،  މީހަކަށްވެސް މިތަކެތި ނެޭގޭނ ފަދަ ގޮތަކަށް ތަކެތި ިލބުުނ ފޮށިގަ
ތަކެތި ރިކޯޑުނުކުރާނަމަ އެފަދަ ތަކެއްޗާއި މުދާ ގެއްލި ނުވަތަ  އިންސްޕެކްޝަންތަކުންވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ. މަރުކަޒަށް ލިބޭ

 ހަލާކުވިއަސް އެކަން ބެލޭނެ ގޮެތއް ނޯންނާނެއެވެ.
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 ހިމަނާފައިނުވޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ދަތްއުގުޅާ ބޭސްތަކެއް ލިޔެކިޔުންތަކުގައި  :1ފޮޓޯ     

 

މާއި އަދި ބަލިމީހުންގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެތު 
 މަދުވުން  ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާމީހުން 

 މަރުކަޒުތަކުަގއި ހުންނަންެޖހޭ ފެންވަރު ޚިދުމަތްދޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުންނަށް ) R-557/2013 :ގަވާއިދު ނަންބަރު 2.18
ނޑައަޅާ ގަވާ ން ދޭންޖެހޭނެ ޚިދުމަތް ގައި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުްނވާމީހުންގެ މަރުކަޒު ފަދަ ތަްނތަނު  3.3ގެ ޖަދުވަލު ( ދުއިކަ

ދޭންޖެހޭ  ރިއާޔަތްކޮށްކަމަށް ޅެދުންތެރިނުކު އިބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން އާންމު ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތާ
ތްތަކުގައި ދޭންޖެހޭ ޚާއްސަ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންާވ ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓް، ސައިކޭޓްރިސްޓް، ކައުންސިލަރު އަދި ކުއްލި ޙާލަ

 ،އި ވެއެވެ. ނަމަވެސްށްފަދުގައި ބަޔާންކޮއިޚިދުމަތްތައް ވަގުތުން ލިބޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަވާ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުއެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެތުމުން  ޒުގައި  ބޭނުންވާމީހުންެގ މަރުކަޚާއްސަ އެހީއަށް
ރުން އިތުރުން އުމު ުހންގެ ޖެހިފައި ިތބޭ މީ. އަދި ސިކުޑީގެ ތަފާތު ބަލިތަކާއި ނަފްސާނީ ބަލިވެއެވެނުދެ ކެއްހުރިހާ ޚިދުމަތްތަ

ންގެ ތައުލީމާއި ތަޖުރިާބ ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ މަރުކަޒަކަށް ވީހިނދު ތަުނގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މުވައްޒަފު 
 .އްޓާފައި ނުވެއެވެއަދި ހުނަރުތައް ބަޔާންކޮށް ތަަނށް ބޭނުންވާ ސްކިލްޑް އެމްޕޮލޯއީސް ގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހަ

ލަ މުވައްޒަފުން އަށް މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ޖުމް 2016ން  2014ކިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، މަރުކަޒުގެ ލިޔެ
 ގައި ވަނީއެވެ. 1ޗާޓު  ގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައިވާތިބި އަދަދު އަދަދާއި މުވައްޒަފުން 
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 ތަފްޞީލް  އަދަދުގެ މަދުވާ މުވައްޒަފުން އަދަދާއި މުވައްޒަފުން ޖުމްލަ ބޭނުންވާ މަރުކަޒަށް އަށް 2016 ން 2014 :1 ޗާޓު

               

 ށްފައިވީ ނަމަވެސްަބޔާންކޮ ކަަމށްބޭނުންވާވަނަ އަހަރު  2014މުވައްޒަފުން  )ތިންަސތޭކަ ފަންސާސް( 350މަރުކަޒަށް ޖުމްލަ  2.19
އި ނަ އަހަރުގަ ވަ 2016ވަނަ އަހަރާއި  2015އަދި  މުވައްޒަފުންނެވެ. (ސަތޭކަ ސައްބީސް) 126 ލިބިފައިވަނީ މީގެ ތެރެއިން

 ލިބިފައިަވނީ ރެއިންތެޭބނުންާވކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މީގެ  މުވައްޒަފުން )ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ތިނެއް( 243ޖުމްލަ 
  ނެވެ.މުވައްޒަފުން (ތިރީސް ތިނެއް )ސަތޭކަ 133

ނޑީގެ ބަލިމީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަކީ  2.20  ހައްޓަމުންދާ ލަސިކު
ގަޅު ފެންވަރެއްގައި ވެފައި މިފަދަ ފަރާތްތަަކކީ ޚާއްޞަ އަޅާލުމާ އޯގާތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަކަށްވާީތ، ރަނތަނަކަށް

 މަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. ތިބު ބަލަހައްޓާމީހުންއި ތިބި ބަލިމީުހންނަށް އެކަށީގެންާވ މިންވަރަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަރުކަޒުގަ
 ދަންފަޅިއެއްގަިއ ވެފަިއ ކޮންމެއެހީއަށް ބޭުނންވާމީހުްނގެ މަރުކަޒަކީ ދަންފަޅި އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކަށް ޞަޚާއް

ވާ މީހުންގެ މަރްކަޒުގައި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންިތބެންޖެޭހނޭ މިންަގނޑުތަކެއް  ަބލަހައްޓާމީހުންވެސް ބަލިމީހުންގެ ނިސްބަުތން 
އެންމެ  ދަށް ފޮތުގައި ދި މިއައެޑްމިޓްކުރެވޭ ބަލިމީހުންނާއިމެދު އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އަތްމަތީފޮތުގައި ބަޔާންކޮފައިވެއެވެ. 

ނޑެއް ގޮތުގައި ކޮންމެ  . ކޮށްފައިވެއެވެށް ބަޔާންުހންނަންޖެޭހނޭކަމަ  ަބލަހައްޓާމީހަކު 1)އަށެއް( ބަލިމީހަކަްށ  8މިންގަ
ނޑަތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާގެފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ބައެއް  ންއޮޑިޓަރުން ކުރި އިންސްޕެކްޝަނު ،ނަމަވެސް ށް  މިންގަ

ންސްޕެކްޝަން ރުކަޒުގެ އިގަިއ މަ 2017ނޮވެމްބަރު  7 ،ނެތްކަމެވެ. މިޮގތުން މުވަްއޒަފުންބަލިމީހުން ބެލެހެްއޓުމަށް 
 ގައިވަނީއެވެ.   2ތާވަލު ސްަބުތން ބަލިމީހުން ިތބި އަދަދު ނި ބަލިމީހުން ަބލަހައްޓާއޮޑިޓަރުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައިރު، 
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 : ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާމީހުންގެ ނިސްބަތުން ބަލިމީހުން ތިބި އަދަދު 2ތާވަލު 

ބަލިމީހުން ތިބި  ގޭގެ ނަންބަރު 
 އަދަދު 

 ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާމީހުން 
 
 

 ބަލަހައްޓާމީހުންގެ 
ނިސްބަތުން ބަލި 
 މީހުން ތިބި އަދަދު 

ޑިއުޓީ ރޯސްޓާގައި 
 ތިބި 

ޑިއުޓީގައި 
 ތިބި 

1 26 2 2 13 
2 30 5 3 10 
3 30 5 6 5 
4 46 5 5 9 
5 45 8 8 5 

 

 10 ހައްޓާީމހަކަށްބަލަގައި ކޮންެމ ވަަނ ގޭ 2ބަލިމީހުްނ ތިބިއިރު )ތޭރަ(  13 ބަލަހަްއޓާމީހަކަށްގައި ކޮންމެ ވަނަ ގޭއެއް  2.21
ގައި ވަނަ ގޭ 4ތިބިއިރު  ބަލިީމހުން  5ނިސްބަުތން  ބަަލހައްާޓމީހަކަށްގައި ކޮންމެ ވަނަ ގޭ 3 ބަލިީމހުން ިތބިކަމާއި)ދިހައެއް( 
 5ނިސްބަތުން  ކަށްބަލަހައްޓާމީހަކޮންމެ  ވަނަ ގޭގައި 5 ކަމާއިބަލިމީހުން ިތބި 9ނިސްަބތުން  ބަލަހައްޓާމީހަކަށްކޮންމެ 

ން ިތބި އަދަދަށް ބަލިމީހުނިސްަބތުން ބަލަހައްޓާމީހުންގެ  ބަލިމީހުން ތިބި  ވަނަ ގޭގައި 4އަދި  1,2ބަލިމީހުން ތިްއބެވެ. 
ނޑަށް ވާޑްރާފްޓް އަތްމަތީ ފޮތުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިބަލާއިރު   ވުނެވެ.ދުކަން ފާހަކުރެމަ ވުރެއެންމެ ދަށްިމންގަ

ވަނަ އަހަރު  2016ގައި މަރުކަޒު  މީގެ އިތުރުން ޖުމްލަކޮށް ބަލަހަްއޓާމީހަކަށް ނިސްބަުތން ބަލިމީުހްނ ތިބި އަދަދަށް ބަލާއިރު 2.22
ހެން ބަލިމީހުްނ ފިރި ކޮންމެ އަދި )އަންހެްނ( ބަލިމީހުން 7 ބަަލހައްޓާމީހަކަށް ނިސްބަުތންއަންހެން ބަލިމީހުން  ކޮންމެ

ނޑުގެ ގޮތުމި)ފިރިހެން( ިތބެއެވެ.  ލިމީހުންބަ 6ބަލަހައްޓާމީހަަކށް ނިސްބަތުން  ނޑައަޅާފައިވާ އީ އެންމެ ދަށްމިންގަ ގައި ކަ
ނޑަށް 8)ބަލިމީހުްނ ބަލަހަްއޓާ މީހަކަްށ  ނަީކ ވައްޒަފުންމުވުރެ މަދު އަދަދެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް  ބަލިމީހުްނ( މިންގަ

ަވރުވާ ބެލެހެއްޓުމާއި، އަދި ބަލިމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މާލެ ދިއުމާއި، ބަލިމީހުްނނަށް ާކންދިނުމާއި އަދި ބަލިމީހުން ެފން
ލާމުގެ ޗުއްޓީއާއި އަހަރީ ވޯޑުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ަފދަ ކަންތައްތައްވެސް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ވުމާއި އަދި  ސަ

 ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.ދުމަވައްޒަފުން މުޓާ އް ބަލަހަަބލިމީހުން  ނަގާނެ މުވައްޒަފުން ކަމަްށވާތީ ބަލިމީހުންގެ ނިސްބަތުން ޗުއްޓީ

ނަކަށް ވީހިނދު އެަތނަްށ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުންގެ މަރުކަޒަކީ ބަލިމީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަ  2.23
ރެއްގައި ނުދެވުމަކީ ފެންވަ ރަނގަޅުބޭނުންވާ އަދަދަށް މުވައްޒަފުން ނުތިބޭނަމަ ަބލިމީހުންަނށް ދޭންެޖހޭ އަޅާލުމާއި ފަރުވާ 

ަމްށވުރެ ތަނަށް ެގނެވޭ ވެ. މިފަދަ މަރުކަޒުތަކުގެ ބޭނުމަކީ ހަމައެކަނި ަބލިމީހުން ބަލަހަްއޓާ ތަނަކަށްވުއެކަށީގެންވާކަމެކެ
ްއކަތްކުރާ ތަނަކަށްވުމެވެ. ށް ނެރުމަށް މަސަޢުއަބަލިމީހުންގެ ތެރެއިން ފަރުވާދީގެން އަލުން އަނބުރާ އެފަދަ ފަރާތްަތއް މުޖުތަމަ

ންނަ އަދަދު މަދުވާނެއެވެ. ދެވޭނަމަ މަރުކަޒަށް ގެނެވޭ ބަލިމީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ނުކު އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނު  ،ނަމަވެސް
 އަދި މިކަމުން މަރުކަޒުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. 
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ތޯއާއި އަދި ނަތިޖާ ށް މަކާރަކޮ ހިންގަމުން ދަނީ ސަ  މަރުކަޒުޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުންގެ  ތިންވަނަ ބައި:
 ހާސިލްކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށްތޯ ބެލުން 

އިރު ރިއަށް ގެންދިޔަ ހުރެއެވެ. އޮޑިޓް ކު ގެ 6އެހީއަށް ބޭނުންާވ މީހުްނގެ މަރުކަޒުގައި ބަލިމީހުން ބެލެެހއްޓުމަށް  ޞަޚާއް 3.1
 5ބޭނުންކުރަމުްނދާ . ުހރީ މަރާމާތަށް ަބންދުކުރެވިފައި ެއވެ ގެ  ބާކީހުރިވެ. ގެއެ 5މުްނ ދިޔައީ ކުރަމީގެ ތެރެއިން ޭބނުން 

ފިރިހެނުްނނަށެވެ.   ޚާއްސަކުރެވިފައިވަނީގެ 3އަދި  ނަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ގެަތކެވެ.ކީ އަންެހނުންގެއަ 2 ގެ ތެރެއިންގޭ
މަސް  އިކާބަދިގެއަކާއި އަލައިބްރަރީސެންޓަރަކާއި  ތުހެލްގެ އިތުރުން މަރުކަޒުގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި މީ

  ހުރެއެވެ. ސްޓޯރޫމް 2ކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ރައްކާކުރާ ރޫމަ ރސްޓޯ ރައްކާކުރާ

 ން ބަަލހައްޓާހުގަޑިއިރު ބަލިމީ )ސައުވީސް( 24ގަޑިއިރުގެ ތިން ޝިފްޓަށް  8މަރުކަޒުގައި ބަލިމީހުންގެ ޚިދުމަތުގައި  3.2
 މުވައްޒަފުން ތިބެއެވެ. 

 އާއި ތޯދޭމަރުކަޒުން ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ ޮގތެއްގައިމަރުކަުޒން ބަލަހައްޓަުމން ގެންދާ ބަލިީމުހންނަށް މި ބައިގައި ބަލާފައިވާނީ  3.3
 މަކާރަ  ނިޒާމަކީ ކިހާ ސައަދި ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދަނީ މަރުކަޒުގެ މަޤްސަދު ހާސިލްވާގޮތަށްތޯއެވެ. އަދި މަރުކަޒުގެ ހިންގުމުގެ

 ފައިވާނެއެވެ.  ލާކަށް ބަ ތަތައްވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އޮޑިްޓގައި ތިރީގައިވާ ކަންމިކަންތައްތައް ހާސިލުނިޒާމެއް ތޯއެވެ. 

 ރިތޯ ބެލުން ތައް މަރުކަޒުގައި ހުތްބޭުނންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުްނވާ ވަސީލަބަލިމީހުްނނަށް ހ. 
 ފުރިހަމަ ކުރެވޭތޯ ބެލުން އަސާސީ ބޭނުްނތައް މަރުކަޒުން  ބަލިމީހުންގެށ. 
 ތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދިފައިވޭތޯ ެބލުން ތުޢަމަރުކަޒު ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް އިޖްރާނ. 
ނޑައަޅާފައިވޭތޯ ބެލުންޖުރާތުކަށީގެންވާ އިމަރުކަޒުގެ ކަންކަން މޮނިޓާރކުރުމަށް އެރ.    ތައް ކަ
 ބެލުން  ކޮށްތޯސަމަކާރަޖަވާބުދާރިވެފައިވަީނ ކިހާ  ގަނެމަރުކަޒަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާަތއް ބަލައިބ. 

  މަރުކަޒުގައި ބެލެހެއްޓުން ބަލިމީހުން  އިތުރަށް  މަރުކަޒުގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ވުރެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުަގއި ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަުރ ) R-557/2013 :ގަވާއިދު ނަންބަރު 3.4
ނޑައަޅާ ގަވާ  63ނިސްބަތުން މީހަކަށް މަދުވެގެން  ނިދާ ތަނުގެ އަކަމިން، ގައި މާއްދާ ގެ )ރ( 3.5.2 ގެ (ދުއިކަ

މަރުކަޒުގެ ބައެއް ގެތަކުގައި  ،ނަމަވެސް ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައި ވެއެވެ.އަކަފޫޓު )ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް( 
މީެގ . އެވެތިއްބާފައިވަނީ އެއް އެނދު އަެނއް އެނދާއި ދެމެދު އެކަށީގެންވާ ދުރުމިނެއް ނެތިަބއިކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން 

)ސަތޭކަ އަށްޑިހަ( ބަލިމީހުން ކަމުގަިއ  180ތަކުން ދައްކާ އަދަދަކީ  މަރުކަޒުގެ ކެޕޭސިޓީގެ ގޮތުގައި ލިޔެކިޔުން އިތުރުން
( މަރުކަޒުގެ އަސްލު ކެޕޭސިޓީއަކީ 2017ވީނަމަވެސް އޮޑިޓަރުން އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި )ޖުލައި 

ނަްނބަރު ގެ މަރާމާތަށް ބަްނުދ  6މީހުންގެ ޖާގައިގެ  )ތިރީސް ދެއެއް( 32ވެ. ސަބަބަކީ އެ)ސަތޭކަ ސާޅީސް އަށެއް(  148
)ސަތޭކަ ސާޅީސް އަށެއް( ބަލިމީހުން ކަމުގަިއ  148ކުރެވިފައިވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން ބާކީ ފަސް ގޭގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ 

ބަލަހައްޓަުމްނ  ބަލިމީހުން( ހަތްދިހަ ހަތެއް)ސަތޭކަ  177ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2017މި ފަސް ގޭގައި ޖުލައި  ،ވީނަމަވެސް
އަދި ަމރުކަޒުގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ ( ީމހުން އިތުރު އަދަދެކެވެ. ނަވާވީސް) 29ވުރެ މިއީ މަރުކަޒުގެ ކެޕޭސިޓީއަށްގެންދެއެވެ. 

 އެޑްިމޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބަލިއިތުރަށް މީހުން ބަހަްއޓަންޖެހިފަިއވަނީ މަރުކަޒުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުންނާއި 
މަރުކަޒުން މީހުްނ ބަލަހައްޓާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ހާލަތު ރަނގަޅު ވުމުންވެސް އާއިލާއިން ހަވާލުވެފައި ނުވާތީކަމަށް 
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ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްތަނެއްގައި ބަލިމީހުން ބެލެހެްއޓުމަކީ،  ،. ނަމަެވސްމަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ ކަ
 ތިބި ގެތަކުގައި ބަލިމީހުންމަރުކަޒުގެ  ކަމެކެވެ.  ރާނޭފެތުރި ބަިލމީހުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަސަރުކު ބަލިތައް ފަސޭހައިން 

  ފައިވަނީއެވެ.ނާމަގައި ހި 3 ތާވަލު  އަދަދު

 މަރުކަޒުގެ ގެތަކުގައި ބަލިމީހުން ތިބި އަދަދު : 3ތާވަލު 

 

 

 

 

 

 

 

 އެވެ.  177: އޮޑިޓަރުން ވަކި ވަކި ގެތަކުގެ އިސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދުވަހު ބަލިމީހުންގެ ޖުމްަލ އަދަދަކީ ޓުނޯ

ނަންބަރު  5ބަލިމީހުން އަދި  )ސާޅީސް ހައެއް( 46ނަންބަރު ގޭގައި  4 ގެމަތީގައިވާ ތާވަލުގައި ވާ ފަދައިން ފިރިހެނުން 3.5
 )ތިރީސް ހަތަރެއް( 34ނަންބަރު ގޭގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ  4 ބަަލހައްޓަމުން ެގންދާިއރު ަބލިމީހުން)ސާޅީސް ފަހެއް(  45ގޭގައި 
ހުންގެ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ މީ  ެވ.)ތިރީސް ދެއެއް( އެ 32ނަންބަރު ގޭގެ ކެޕޭސިީޓއަކީ  5އަދި 

 ވަނީއެވެ.  ގައި  2ފޮޓޯ ހުރިގޮތް 

 

 ނަންބަރު ގޭގައި ގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރުމުން އެނދުަތއް ވަރަށް ކައިރި ކައިރީގައި ހުރުން :2 ފޮޓޯ

 ކެޕޭސިޓީ  ތަފްޟީލް  ގޭގެ ނަންބަރު 
ބަލިމީހުންގެ އަދަދު 

ގެ 2017)ޖުލައި 
 ނިޔަލަށް(

 26 24 ފިރިހެނުންގެ ގެ  1
 30 32 އަންހެނުންގެ ގެ  2
 30 34 އަންހެނުންގެ ގެ  3
 46 34 ފިރިހެނުންގެ ގެ  4
 45 32 ފިރިހެނުންގެ ގެ  5
 0 0 )މަރާމާތަށް ހުސްކުރެވިފައި( 6
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 ކުގެ ބޭނުން ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވުން ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތްތަ  ކުރިމަތިވެފައި ވީނަމަވެސް ޖާގައިގެ ދަތިކަން 

ދޭ މަރުކަޒުތަކުަގއި ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަުރ ހުންނަ ީމހުންނަށް ޚިދުމަތްނުކުޅެދުންތެރިކަން ) R-557/2013 :ގަވާއިދު ނަންބަރު 3.6
ނޑައަޅާ ގަވާ އަކަފޫޓު  63ގެން ނިދާ ތަނުގެ އަކަމިން  ނިސްބަތުން މީހަކަށް މަދުވެ ،ގައި މާއްދާ ގެ )ރ( 3.5.2ގެ  (ދުއިކަ

ވަނަ  2016ކުރުމަށް ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ގެމަރުކަޒު މީގެ އިތުރުން ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައި ވެއެވެ.
 ރި އަލަށް އިތުރުކު ްފލޯގައިނަންބަރު ގޭގެ ގްރައުންޑް 5 ،ނަމަވެސްއަޅާ ނިންމާފައެވެ.  އަހަރު އިތުރު އިމާރާތްތަކެއް ވަނީ 

ެގ ގެ ޖާގައިމީހުން )ތިރީސް ެދއެއް( 32 އިތުރުކުރިނަންބަރު ގޭގެ މަރާާމތުކޮށް  6 މީހުންގެ ޖާގަާޔއި )އަށާވީސް( 28
 މިދެ  ދި . އަވެއެވެގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މި ދެ"ގެ" ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައެއް ނު ،މަސައްކަތް ނިމިފައި ވީނަމަވެސް

ރުކަޒުން މަޢުލޫާމުތ ގެ ބޭނުންކުރަްނ ފަށާފަިއ ނުވަީނ އެތަނަށް ބޭުނންވާ އެނދާއި ުމވައްޒަފުން ލިބިފަިއ ނުވާތީ ކަަމށް މަ
 އި ވަނީއެވެ. ގަ 3ފޮޓޯ  ތްގައި ހުރިގޮ 2017ުޖލައި  ނަންބަރު ގެ 5މަރުކަޒުގައި އަލަށް ހަދާނިމިފައިވާ . އެވެދީފައިވެ

ވެ މަރުކަޒުްނ ރަނގަޅުބި ބަޖެޓުގެ ަދތިކަމުގެ އިތުރަށް ޖާަގއިގެ މައްސަލަ މަރުކަޒަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެއް ސަބަބަީކ ފަރުވާލި  3.7
ގެ ދަތިކަމާއި އެކުވެސް ބަލި ާނއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކުން ހަވާލުވެފައި ނުވާތީއެވެ. އަދި ޖާގައިން ދޫކޮށްލާފައިވާ ބައެއް ބަލިމީހު

ގެތައް މީގެ އިތުރުން ވެ. މީހުން މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓް ކުރުމަކީ ބަލިމީހުންނަށް އެކަމުން ުނރައްކާތެރިކަން ކުރިމަތިވާނޭކަމެކެ
 ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހުމަކީ އެގެތައް ހަލާކުވެ އަުލން ބޭުނންކުރުމުގެ ކުރިން އިތުރު ،މަރާނަމަރާމާތު ކުރުމަށްފަހުވެސް ބޭުންނނުކު

 ގައި  4ތާވަލު  އްތާރީޚްތަ ފަާށފައިވާަމސައްކަތް ނިމިފައިވާ ތާރީޚާއި އަދި ގެތައް ބޭުނންކުރަން ގެތަކުގެ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 
 ވަނީއެވެ.  ހިމަނާފައި

 ގެތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ތާރީޚާއި އަދި ގެތައް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ ތާރީޚް : 4ތާވަލު 

 ބޭނުންކުރަން ފެށި ތާރީޚް  މާރާމާތު ކޮށް ނިމުނު ތާރީޚް  ގެ 
 2017ސެޕްޓެމްބަރ  22 2016ޑިސެމްބަރ  2 ގަ(މީހުންގެ ޖާ  28ނަންބަރު ގޭގެ ގްރައުންޑް ފްލޯ ) 5
 2018ޖެނުއަރީ  5 2016ޑިސެމްބަރ  28 މީހުންގެ ޖާގަ( 32ގޭގެ )ނަންބަރު  6
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 ނަންބަރު ގޭގެ ތިީރބައި 5މަރުކަޒުގައި އަލަށް ހަދާނިމިފައިވާ  :3ފޮޓޯ 

 މަރުކަޒުގައި ކޮންމެ ބަލިމީހަކަށް އެނދެއް ނެތުން 

ނޑީގެ ބަލިމީހުން ަބލަހަޞައްޚާކުރަުމންދާ އަދި  ތަޙައްމުލުތަފާތު ަބލިތައް  3.8 އްޓަމުންދާ ަތނެއްގައި ކޮށް ތަފާތު ިމޒާޖުގެ ސިކު
ރައްކާތެރިކަމަށް  ޚަތުގެޞިއް ބަލިމީހާގެ ޞިއްޚަތަށާއި އެހެން ބަލިމީހުންގެކޮންމެ ބަލިމީހަކަށް ނިދާނެ ވަކި އެނދެއް ހުރުމަކީ 

ށް ބޭުނންވާ ޚާއްޞަ އެހީއަތެރޭގައި ގެ ( 2017 ތު )ޖުލައިއޮޑިޓް ކުރި މުއްދަ ވަރަށް ބޭނުްނތެރި ކަމެކެވެ. ަނމަވެސް،
ރުކަޒުގެ މަގައި  2017 ުޖލައި  10މީހަކަށް އެނދެއް ނެތްކަން ފާަހގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ަބލި ކޮންމެ  މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި

 ހަމަޖެހިފަިއ ކި އެނދެއްބަލިމީހުން ނިާދނެ ވަ 11ބަލިމީހުންގެ ތެރެއިން  177މަރުކަޒުގެ އޮޑިޓަރުން ބެލިއިރު، ތައް ގެ
މެ ބަލިމީހަކަށް އެނެދން ކޮންފާހަގަކުރެވުނެވެ.  4ފޮޓޯ ަކން ގޮދަޑިއަޅައިގެން ބިންމަތީގައިބަލިމީހުން ނިަދނީ  11ނުވެއެވެ. މި 

މަރުކަޒުގައި . ދީފައިވެއެވެމަޢުލޫމާތު  މަރުކަޒުން ކަމަށްން ހޯދިފައި ނުވަނީ ބަޖެޓުގައި ެއނދު ގަތުމަށް ފަންޑު ނެތުމު 
ކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރިއިރު ކޮންމެ ފަހަރަކު ބަލިމީހުން ނިދާަގޑިއަށް ބިންމަތި ސާފުނުކުރެވުމަ

ކުރަމުންދާ ބަލިތަކުގެ  މަލުތަހައްގޮތުން ބަލިމީހުންަނށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި ބަލިމީހުން ޚީއްޞިމިއީ  ،އެހެންކަމުން
    ކަމެކެވެ.  ށް މަގު ފަހިވާނެވުމަމައްސަލަތައް ދިމާ ތަފާތު ޞިއްޙީ އިތުރުއިތުރަށް 
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 އެނދު ލިބިފައި ނުވާ ަބލިމީހުން ނިދަން ބޭނުންކުރާ ގޮަދޑި :4ފޮޓޯ 

 މަރުކަޒުގެ ބައެއް ގެތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވައިދައުރުވާ ގޮތެއް ނެތުން  

ދޭ މަރުކަޒުތަކުަގއި ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަުރ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުންނަށް ޚިދުމަތް) R-557/2013 :ނަންބަރު ގަވާއިދު 3.9
ނޑައަޅާ ގަވާ ށީގެންވާ އަލި މާއްދާ ގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާގޮތުން ނިދާ ތަން ވާންޖެހޭނީ އެންމެ އެކަ 3.5.2 ގެ ( ދުއިކަ

އަދި ފަންކާ ވާ ވަރަށް އެކަށީގެންބަލިމީހުން  ބަލަަހއްޓަމުން ގެންދާ ގެތަކުގައި ތަންތަަނށެވެ.  ރަނގަޅުހުންނަ ވެންޓިލޭަޝން 
ޝަންތަކުން މަރުކަޒުގެ އޮޑިޓަރުންގެ އިންސްޕެކް ،ނަމަވެސް ނިދުަމށް ބާީލސް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މީހަކަށްބަލިކޮންމެ 

ވެ. މި މައްސަލަ އެންެމ ނެތްަކން ފާހަގަކުރެވުނެ  އްގޮތެ ނެ ބައެއް ގެތަކުގައި އެކަށީގެންާވ އަލި ލިބޭެނ ގޮތަކާއި ވައިދައުރުވާ
ހުްނ ނަމީގި ވުރެ ނަންބަރު ގޭގައެވެ. ކެޕޭސިޓީއަށް 4ނަންބަރު ގެ އާއި  1ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ މަރުކަޒުގެ 

އް ވީނަމަވެސް ބައެ މަކަށްމުކަ ންމާއި އަލި ލިބުމަކީ ވަރަށް މުހިގޭގައި ރަގަޅަށް ވައި ދައުރުވު ނަްނބަރު 4ބަލަހައްޓަމުންެގންދާ 
ވައި ނުލިބި ތަފާތު  އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ބަލިމީހުންަނށް ސާފު 5ފޮޓޯ  ކުޑަ ދޮރުތަށް ވަނީ ފިލާ ޖަހާ

ތަކުގައި ފިލާޖަހާފައިވަނީ ކުޑަ ޮދރު ސިއްހީ މައްސަލަތަށް ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި
  ބަލިމީހުންަނށް ރައްކާތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

 

 މަރުކަޒުގެ ބައެއް ގެތަކުގެ ކުޑަ ދޮރުތައް ފިލާ ޖަހާ ބަންދުކޮށްފައި :5ފޮޓޯ 
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އިންތިޒާމެއް ނެތުމާއި ބައެއް ގެ ތަކުގެ އެތެރޭގައި އަންނައުނު ހިއްކަން އަޅާފައި  ރަނގަޅު ބަލިމީހުންގެ އަންނައުނު ގެންގުޅޭނެ 
 ހުރުން 

ނު ވަކިން ތަރުތީބުކޮށް މަރުކަޒު ފަދަ ތަފާތު ބަލިތަކުގެ މީހުން ބަލަހައްޓަުމންދާ ތަނެއްަގއި ކޮންމެ ބަލި މީހެއްގެ އަންަނއު 3.10
ފޮޓޯ  ނު ބަހައްޓާފައި ހުރީގެ އަންނައު މަރުކަޒުގެ ބައެއް ގެތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަލިމީހުން ،ބަހައްޓަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް

އަންނައުނު ވަކި ވެ. ނަްނބަރު ޭގގައެ 4މި މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑަްށ ފާހަގަކުރެވިފައި ވަނީ މަރުކަޒުގެ އެއްތަނެއްގައެވެ.  6
ކު އަނެކަކުގެ އަންނައުުނ ނަްށ އެކަންބަލިމީުހން ބަަލހައްޓާމީހުްނނަށް ނުވަަތ ބަލިމީހު  ަބހައްޓާފައި ހުުރމުންތަރުތީބެއް ެނތި 

ސަލަ ހިާވނެކަމެކެވެ. މި މައްެއކަކުގެ ހެދުން އަނެކަކު ލުމަކީ ތަާފތު ބަލިތައް ފެތުރުމަށް މަގުފަ  އަދި ވަކި ކުރަން ދަތިވާނެއެވެ.
އުމަން ރައިޓްސް ހިގައި  2015ނަންބަރު ގޭގައެވެ.  މި މައްސަލައަކީ  4އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ވަނީ މަރުކަޒުގެ 

މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު  .ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ތައްޔާރުކުރި ފޮލޯ އަޕް ރިޕޯޓުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ 
ނުގެންގުޅެވޭ މީހުންގެ  އަމިއްލައަށް ހެދުްނ ގެންގުޅެވޭމީހުންނާއި އެމީހުންގެ އަންނައުނު ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު ގޮތުގައި ދިން

ަޓކައި ބޭނުންވާ ކަބަޑުތައް ބަހައްޓާފައެވެ. ބަލިީމހުންގެ އަްނނައުނު ވަކިވަކިން ބެލެހެއްޓުމަށް  އިހެދުން ހުންނަނީ އެއްތަނެއްގަ
 ގެ ސަބަބުންކަމަށް ވެސް މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ. ހޯދިފައި ނުވަނީ ބަޖެޓް ނެތުމު

 

 ތެރޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ބަލިމީުހންގެ އަންނައުނު  ގެއެއްގެމަރުކަޒުގެ  :6ފޮޓޯ 

 7ފޮޓޯ  ޅުވާފައިފަދަ ތަެކތި ހިއްަކން އަ މީގެ އިތުރުން މަރުކަޒުގެ ބައެއް ގެ ތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނައުާނއި ބެޑްޝީޓް 3.11
ބޭތަނުެގ ތެރޭގައި ހިއްކާ އެހާ ިގނަމީހުން އެްއަތނެއްގައި އުޅޭއިރު އަންނައުނު ެބޑްޝީޓް ފަދަ ތަެކތި ަބލިމީހުްނ ތިހުއްޓެވެ. 

 ނޭވާ ހާސްވުން ފަދަ ކޮށްޞައްޚާނެކަމެކެވެ. އަދި ބޭފުވެ ސިއްހަތަށް ގެންުލން ލިހެދުމަކީ އިތުރަށް ތަނުގެ ތެރޭގެ ވައި ނުސާ
 ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިަމތިވާނެކަމެކެވެ.  އްމުލް ޙަތަބަލިތައް 
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 ތެރޭގައި އަންނައުނު ހިއްކަން އަޅުވާފައި ގެއެއްގެމަރުކަޒުގެ ބަލިމީހުން ިތބޭ  :7ފޮޓޯ 

ސޮއިކޮށް ފައިނަލް ކޮށްފައި  ރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން މަލު ކު ޢަ ބަލިމީހުންނާއިމެދު  މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކުރާ 
 ނުވުމާއި ނުރައްކާތެރި ކާރިޡާ ތަކުގައި ތަން ހުސްކުރާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވުން 

ޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޑަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުތައް ނުވަތަ ސްޓޭންޢަމަރުކަޒު ފަދަ ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ ތަންތާގައި އާއްމުކޮށް  3.12
މާއެކީ ހުރިހާ ކަވެ ަހމަހަމަ ރަނގަޅުޕްރޮސީޖަރސް )އެސް.އޯ.ޕީ( އޮތުމަކީ މަރުކަޒުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 

ޒުގައި އެޑްމިޓްކުރާ އެހީއަށް ބޭުނންވާ މީހުންގެ މަރުކަ ޞަޚާއް" ބަލިމީހުން ބެލެހެއްޓުަމށް މަގުަފހި ކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ.
ންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ބައެއް ކަ ދައި ދު ޢަމަލު ކުރަންެޖހޭ ގޮތުގެ އަތްމަތީފޮތް" ނަމުގައި އެސް.އޯ.ޕީއެއް ހަބަލިމީހުންނާ މެ
ތައްހިމެނޭ  އެސް.އޯ.ޕީ ވާކޮށްފައިފައިނަލް އެޕްރޫވްކޮށް އޮފް ހެލްތުން މިނިސްޓްރީމި ދެންނެވި އަތްމަތީ ފޮތަކީ ދިޔަ ނަމަވެސް 
ބަރުގެ ނިޔަލަށްވެސް ނޮވެމް 2017ވަނަ އަހަރުގައި ނަމަވެސް  2015ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފޮތް މި އެސް.އޯ.ޕީ  ފޮތެއް ނޫނެވެ.
 .ފައިނަލް ކޮށްފައި ނުވެއެވެ  އެޕްރޫވްކޮށްން އޮފް ހެލްތު މިނިސްޓްރީހިމެނޭ އަތްމަތީ ފޮތް އެސް.އޯ.ޕީ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ) R-557/2013 :ވާއިދު ނަންބަރުގަމީގެއިތުރުން  3.13
ނޑައަޅާ ގަވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ނުރައްކާތެރި ކާރިޡާ ތަކުގައި  3.2.2ގެ (ދުއިހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު ކަ

 ނުރައްާކތެރި ކާރިޡާ ތަކުގައި ތަން ހުސްކުރާނެ އުސޫލު )އިވެކުއޭޝަން ޕްރޮޓޮކޯލްސް( އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި
ގެންދެވޭނެ  ތަންތަަނށްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ ފަރާްތތަކަށް އިސްކަންދިނުމާއެކު ކުޑަކުދިން އެންމެ ފުރަތަމަ ރައްކާތެިރ 

ގައި ނުރައްކާތެރި ފައިވާ ޑްރާފްޓް އެސް.އޯ.ޕީގައި މަރުކަޒުހަދާ މަރުކަޒުގައި މިހާރު  އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަްނޖެހެއެވެ.
ނޑައަޅާފައި ހާދިސާއެއް ހިގައިފިނަމަ ޢަމަލުުކރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް  ނުރައްކާތެރި ކާރިޡާ ތަކުގައި ތަން  ،އޮތް ނަމަވެސްކަ

ނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ. ތަފާުތ  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އެހެްނތަނަކަށް ބަަދލުކުރުމުގައި މުގައި ބަލިމީހުންހުސްކުރު އުސޫލެއް ކަ
ސޫލެއް ނެތި ނުރައްކާތެިރ ޢުކޮށް އެނދުމަިތވެފައިވާ ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓަމުްނ ގެންދާ ތަނެއްގައި މިފަދަ ޞައްޚާބަލިމީހުން 

މެކެވެ. އަދި ބަލިމީހުން ހާލަތެއްގައި ބަލިީމހުން ރައްކާެތރި ހާލަތަކަށް ގެންދިއުަމށް ދަިތތަކާ ކުރުމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންާވކަ
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މަކީ ގުބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުްނނަށް ނުަރއްކާތެރި ޙާލަތެއްގައި ތަން ުހސްކުރަން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ޮގތަކީ ކޮބައިކަން ނޭ
 އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 

ބަލިމީހުންގެ ކެއުމުގައި ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ނާ ހުރުމާއި ޚާ ބަލިމީހުންގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު މަރުކަޒުގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފާ 
  ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވުން 

ދޭ މަރުކަުޒތަކުގައި ހުންނަންެޖހޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންަނ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް) R-557/2013 :ގަވާއިދު ނަންބަރު 3.14
ނޑައަޅާ ގަވާ ނާއެއް ޚާށް ފާމީހަކަ )ދިހަެއއް( 10ކޮންމެ  ގޮތުންވާ ަގއިމާއްދާ ގެ )ހ( ވަނަ  3.5.3ގެ (ދުއިފެންވަރު ކަ

މަދު ވެގެން އެއް ފާޚާނާ  ހުންނަންޖެހެއެވެ. އަދި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް
ކުރި އޮޑިޓަރުން  ގައި 2017ޖުލައި  10 ގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 3.5.3ވެސް މިގަވާއިދުގެ ހުންނަޖެހޭނޭކަަމށް 
މިންވަރަކަށް ހުރިކަމެވެ.  އެކަށީގެންވާ ނާ ޚާފާބަތުން ބަލިީމހުންގެ ނިސްމަރުކަޒުގައި  ފާހަގަކުރެވިަފއިވަނީ، ންއިންސްޕެކްޝަނު

 އެވެ. ހިމަނާފައިވަނީގައި  5ތާވަލު ރުކަޒުގައި ފާޚާނާ ހުރި މިންވަރު ބަލިމީުހންގެ ނިސްބަުތްނ މަމިގޮތުން 

 ބަލިމީހުންގެ ނިސްބަތުން ފާޚާނާ ހުރި އަދި ހުންނަންޖެހޭ އަދަދު  :5ތާވަލު 

 އަދަދު  ހުރި  ފާޚާނާ  ބަލިމީހުންގެ އަދަދު  ނަންބަރު  ގޭގެ 
 ހުންނަންޖެހޭ  ބަލިމީހުންގެ ނިސްބަތުން ފާޚާނާ 

ށް މީހަކަށް އެއް ފާޚާނާކަމަ  10)ކޮންމެ އަދަދު 
 ބަލާނަމަ(

 2 6 26 ނަންބަރު ގެ  1

 3 14 30 ނަންބަރު ގެ  2

 3 11 30 ނަންބަރު ގެ  3

 4 6 46 ނަންބަރު ގެ  4

 4 9 45 ނަންބަރު ގެ  5

 16 46 177 ޖުމްލަ 

ނޑައަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީުހންނަށް ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުންނަންޖެ 3.15 އި ޅާ ގަވާއިދުގަ ހޭ ފެންވަރު ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް  މަށް ރިކަހު ނަންބަރު ގޭގައި 5އަދި  1،2،3،4 ،ބަލިމީހަކަށް ފަޚާނާއެއް( 10)ކޮންމެ ކަ

  ސްޕެކްޝަންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އޮޑިޓަރުންގެ އިން

 ،އެވެ. މިގޮތުންދަާނ ގޮތެއްގަރުހަމަރުކަޒުން ކުިރޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ީމހުންގެ ކެއުުމގެ ކަންތައްތައް މީގެއިތުރުން ބަލި 3.16
ހަފްތާގެ އެކި ދުވަސް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެންަވނީ ތައްާޔރުކޮށްފައެވެ. އަދި މެނޫ ެމނޫ ޝީޓެއް  ބަލިމީހުންަނށް ކާންޭދނޭ ގޮތުގެ 

މިގޮތުން މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ގަވާއިދުން ކެވޭނޭ ގޮތަށް  ތަކެއްެޗވެ.ޝީޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ބަލިީމުހންނަށް ފައިދާވާނޭ ފަދަ ކާ
އަދި  ރުކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ދުވާލަކު ފަސް ފަހަރު )ހެނދުނު، ނުވަގަޑި، މެންދުރު، ހަވީރުމެނޫ ޝީޓު ތައްޔާ

ނޑު( ބަލިމީހުންަނށް ކާްނދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. ބަލިމީހުންަނށް ކާންދިނުަމށް ަހމަޖައްސާފައިވަނީ ކޮންމެ  ރޭގަ
   ގައެވެ.ޞަކޮށްފައިވާ މެސްގެއެއްގައިވެސް ކާންދިނުމަށް ޚާއް 
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29            ގެ 45 ޙާފުޞަ

 އިވާ ތަކެތި ެމނޫއާ ގައި އެދުވަހު ކާން ތައްޔާރުކޮށްފަގައި އޮޑިޓަުރން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އިންސްޕެކްޝަނު 2017ޖުލައި  10 3.17
ބަލިމީހުންަންށ އާއެކު އެއްގޮތްތޯ ބެލުުމން، މެނޫާއ އެއްގޮތަށް ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަިދ އެ

ތުން ކާޯބތަކެތި ހޯދާ ާކބޯތަކެތި ބަލަހައްޓަމުްނ ގެންގޮސްފައިވަީނވެސް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައިއެވެ. މިގޮކާންދިނުމަށް 
 ފްރީޒަރެއް ޑީވަކި  ލެހެްއޓުމަށްމަސް އަދި ކުކުޅު ފަދަ ތަކެތި ބަ އެކުަވކި ތަނެއް ހުރުމާ ފިނިކޮށްފައިވާ ބެލެހެއްޓުމަށް
         .ފައިވެއެވެހަމަޖައްސާ

 ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން  ރިކޯޑު ބެޑްޝީޓް ބަދަލުކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގެ  އި ސާފުކުރުމާއި އަދި ބަލި މީހުންގެ އަންނައުނާ  ފޮޅާ 

ރު މާހައުލެއް މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުންދާ ބަލިމީހުންނާިއ މުވައްޒަފުން ަބލިތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސާފުތާހި 3.18
މީހުން މަރުކަޒުގައި ކޮށް އުމުރުން ދުވަސްވެ ދިފާއީ ނިޒާމް ބަލިކަށިވެފައިވާ ގިނަ ބަލިޞައް ޚާއަދި  ރަންޖެހެއެވެ.ކުމުގާއި

އާއި ބަލިމީހުން އުޅޭތަން ބަދިގެ  ،ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާތީވެ ސާފުާތހިރުކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން
ސޫލެއްގެ ޢު އްތަކަކީ ވަކި  ތުވާލި އަދި ެބޑްޝީޓް ބަދަލުކުރުން ފަދަ ކަންތަ އަދި ފާޚާނާ ސާފުކުރުމާއި ބަލިމީހުންގެ އަންނައުނާއި

ކަޒުގެ ބަދިގެ އަދި ފާޚާނާ މަރު ،ނަމަވެސްތައްތަކެވެ. އިދުން ކުރަންޖެހޭ އަދި ކުރެވުނުކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންވާދަށުން ގަ
ތައް ބަލަހައްޓާފައި ރިކޯޑުބަދަލުކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ސާފުކުރުމާއި ބަލި މީހުންގެ އަންނައުނު ބަދަލުކުރުމާއި ބެޑްޝީްޓ 

ށް ދުވާލަކު ދެފަހަރަށް ގޮތަދީފައިވާތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުނުވެއެވެ. މި ފަދަ 
ލުކުރާކަން ޔަގީން ބެޑްޝީްޓ ބަދަ ށްދުވާލަކު ދެ ފަހަރު ބަލިމީހުންގެ އަންނައުނު ބަދަލުކޮ ށް،ބަދިގެ އަދި ފާޚާނާ ސާފުކޮ

 ނުކުރެވެއެވެ. 

މަ ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓަމުން ުނގެންދާނަ ރިކޯޑު ޝިފްޓް ޑިއުޓީއަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްގައި މިފަދަ  3.19
މަވައްޒަފުން ފާޚާނާ ގެ ބަލަހައްޓާމީުހން ނުވަތަ މި ޒިންމާހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މުވައްޒަފުންގެ ކުރީގެ ޝިފްޓު

 މުވައްޒަފުން ސާފުކޮށް ބަލިމީހުންގެ އަންނަުއނު އަދި ބެޑްޝީޓް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބަލައިގެން ފަހުގެ ޝިފްޓްގެ
 ކެއުމާއި ފެންވެރުން ފަދަ މިކަންތައްތައް ފުރިހަމަނުޮކށް ިތުބމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. މީގެ ިއތުރުން ބަލިީމހުންގެ ނިދުމާއި 

ގެ މަޢުލޫމާތު" ފޯމުގައި ތަކުން އެއްކުރެވޭ ބަލިމީހުންގެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން މަރުކަޒުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ކަން
ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ބަލިމީހުން ަބލަހައްޓާމީުހން ދުވަުހން ދުވަހަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަމުން ނު

މަށް ފޯމުތަކުން ދައްކައެވެ. ތަކުގެ މަޢުޫލމާތަށް ބަލާއިރު ގިނަ ަބލިމީހުންަތކެއް ހެދުނު ސައި ނުބޮއި ތިބިކަމިގޮތުން ބައެއް ފޯމު
މު ފުރިހަމަކުރަމުން އިދުން މި ފޯވާބަލިމީހުްނ ބަލަހައްޓާމީހުން ގަ ،ވާ ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވިފައިވަނީމިގޮތަށް ދިމާވެފައި

 މިކަންތައްތައް އެކަށީގެންވާަވރަށް ބަލާފައިނުވާތީއެވެ.  ނުގެންދާތީއާއި އަދި ސްޕައިވަޒަރުން

ބަލިމީހުން މޮނީޓަރ ކުރާނޭ ރަނގަޅު  ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުންދާ ބަލިމީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަން 
  ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވުން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންަނ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަުޒތަކުގައި ހުންނަންެޖހޭ ) R-557/2013 :ގަވާއިދު ނަންބަރު 3.20
ނޑައަޅާ ގަވާ ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ މައްޗަށް  3.2.1ގެ (ދުއިފެންވަރު ކަ

ތްތަކާއި އާލާތްތައް އަދި އެަތނެްއގެ މާޙައުލުން ދިމާވެދާނެ ބިނާކޮށް ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުަގއި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަ 
ކޮށް މަރުކަޒު ޞައްޚާރޭވިފައި އޮންނަންޖެހެއެވެ. ައދި  ހާދިސާތަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާ ރައްކާތެރިާވނެ ގޮތްަތއް

ޓީ ވަރުގަދަކޮށް ބަލިމީހުން ހުރިހާ ގަޑިއެއްގައި ފަދަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިކުޑީގެ ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓަުމންދާ ތަނެއްަގއި ސެކިއުރި
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 ރިންގ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށްފައި މި ދެންނެވިފަދަ މޮނިޓަމަރުކަޒުގައި  ،ނަމަވެސް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އޮްނނަންޖެހެއެވެ.
  ނުވެއެވެ.ގެ ނިޔަލަށް އެއްވެސް ސީސީޓީވީ ކެމެރާއެއް ހަރުކޮށްފައި  2017 ނުވެއެވެ. މިގޮތުން މަރުކަޒުގައި ނޮވެމްބަރު

ގަޑިއިރު ބަލިމީހުން  24ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގެ ދަތިކަން ހުރިއިރު މުވައްޒަފުންމަރުކަޒުގައި  3.21
ގެއްލުންދީ ނުވަތަ  ހުންނަކީ އަމިއްލަ ނަްފސަށްމޮނީޓަރ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ނެތެވެ. މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ބައެްއ ބަލިމީ

ލިމީހުން މޮނިޓަރކުރާނެ ގަޑިއިރު ބަ 24 ،އެހެންކަމުން އެހެން މީހުންނަށް ގެއްލުންދޭ ަފދަ ނާޒުކު ހާލަތުގައި ތިބި ބައެކެވެ.
ކަން ނޭނގި އެ މަރުކަޒުގެ ޒިންމާދާރު ފަރާތްތަކަށްހިނގިނަމަވެސް ނިޒާމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ިމފަދަ ހާދިސާތައް 

  ގިނައިރުތަކެއް ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ސް ކަރަންޓު ނެގުން އަންނަ މީުހންވެ ބޭރުން ބައެއްފަހަރުމަރުކަޒުގައި ހިނގާ މަރާމާތު ފަދަ މަސައްކަތަށް  މީގެ އިތުރުން 3.22
ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކިމަރުކަޒުގެ އެކިއެ ވަންނަންޖެހެއެވެ. އަދިފަދަ ކަންކަމުގައި މަރުކަޒުގެ ބަލިމީހުން އުޅޭ ގެ ތަކަށް 

ިއރު ކައިރީގައި މަރުކަޒުގެ ހާއްސަކޮށް އަންހެުނންގެ ގެތަކަށް ވަދެ ނިކުމެ އުޅޭ ،އަންނަމީުހން ބަލިމީުހން ުއޅޭ ގެތަކަށް ބޭރުން
ނާެމދު ނޭދެވޭ ލިމީހުންމޮނިޓަރ ނުކުރެވޭނަމަ ބަމުވައްޒަފަކަށް ނުހުރެވޭ ނަމަ އަދި ކެމެރާ ފަދަ ވަސީލަތެއް ބޭނުްނކޮށްގެން 

  ށް މަގުފަހިވާނެއެވެ.ގުމަނގެއްލުންވެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާަތއް ހި އަމަލުތައް ހިނގައި، އެމީހުްނނަށް 

އި ގާޑެއް ނުހުރެއެވެ. ގާޑު ޕޯސްޓެއް ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބައެއްގަޑިތަކުގައި ގާޑު ޕޯސްޓުގަ ގައިމީގެއިތުރުން މަރުކަޒު 3.23
ވާ ުމވައްޒަފުންގެ މަދުކަމުން މަރުކަޒުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރެވިފައި ނެތުމުންނާއި މަރުކަޒު ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރި

 8ފޮޓޯ  ރުމަތިންފާ ބަލިމީުހން ބައެއްފަހަރުހައްޓަމުން ގެނދެވިފަިއ ނުވާތީ، ބަލަ ބަލިމީހުން އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްަގއި
ސީޓީވީ ކެމެރާ ސީމަރުކަޒުން ވަނަ އަހަރު،  2015ފިލައިގެން ގޮސް މޫދަށް އެރިފައިވެއެވެ.  ޒުންފުންމާލައިގެން މަރުކަ

 ،އެދިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ކަށްކަމާބެހޭ އިދާރާތައުސްކޮށް ފެންސު ޖެހުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުމަށް މަރުކަޒުގެ ވަށާފާރު ހަރުކުރުމަށާއި 
( 2017 ނޮވެމްބަރުބަޖެޓުގެ ދަތިކަމާއި އަދި އެެހން ސަބަބުތަކާހުރެ މި އޮޑިްޓ ކުރި މުއްދަތާ ހަމައަށް ވެސް )

މީހުން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން އަދި ގާޑުންނާއި ބަލި އެޅޭނޭ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ. ރައްކާތެރިކަމަކުގެ ފިޔަވަޅުތައް 
މަރުކަޒުގައި  ނެވެ.އިތުރު ކުރެވިފައި ނުވަނީވެސް ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް މަރުކަޒުން މަޢުލޫާމތު ދި

 1ކޭސް ސްޓަޑީ  އެއްގާފައިވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ ނުވުމުގެ ސަބަުބން ހިބަލިމީހުންަނށް އެކަށީގެންވާ ރަްއކާތެރިކަން ދީފައި
 ވަނީ އެވެ.އިގަ

 

ނޑު ޖަހާފައި :8ފޮޓޯ   މަރުކަޒުގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ފާރުގައި ދާގަ
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 ބަލިމީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަން ދީފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ހިގާފައިވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް  :1ކޭސް ސްޓަޑީ 

 

ހާިދސާތައް ތަކުރާރު ވުމަކީ ިހތާމަވެރި މަރުކަޒުގައި ބަލިމީހުންނަްށ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަން ދީފަިއުނވާނަމަ މިފަދަ  3.24
 އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

 އްސަ ތަނެއް ނެތުން ޚާ ބަލިމީހުންނާއި ބައްދަލުކުރާނެ ވަކި ބަލިމީހުންގެ އާއިލާއިން 

ނޑީގެ ގިނަ ބަލިމީހުން އެްއތަނެއްގައި ބަަލހައްޓަމުންދާ ަތނެއްގައި ބަލިމީުހންނާއި އެ ބަލިީމހުންނަށް  3.25  މަރުކަޒު ފަދަ ސިކު
ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ބަލިމީހާއާއި އާއިލާ ބައްދަލުކުރާނެ ވަކި ަތނެއް ހުންނަންޖެހެއެވެ.   އްޒިޔާރަތްކުރާ އާއިލާތަ

ނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. ކަ  ތަނެއް ވަކި ޚާއްޞަމަރުކަޒުގައި ބަލިމީހުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް  އާއިލާއިން ،ނަމަވެސް
ބައްދަލުުކރަނީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި އާއި ގޯތިތެރޭގައި ހަދާފައިވާ ބަލިމީހުްނނާ ޒިޔާރަތްކުރާ އާއިލާމީހުން  ަނށްންބަލިމީހު

ޖޯލިތަކުގައިއެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރަށް ބަލިމީހާއާއި އާއިލާތަކުްނ ބައްދަލުކުރުމަށް މަރުކަޒުގެ މީޓިން ރޫމްވެސް ބޭނުން 
ގި އެހެންމީހުންގެ ނަކށް އެގެންނުޖެހޭ އެެހންބަލިމީުހންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ކަްނތައްތައް އެކުރެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން އާއިލާތަ

ނޑީގެ ބަލިމީހުންގެ މިޒާޖަކީ ކޮންމެގަިޑއެއްގައިވެސް ބަދަލުވެ  ޕްރައިވެސީ ގެއްލެން މެދުވެރިވެއެވެ. އަދި ސިކު
ުހންެގ ތެރޭގައި އާއިލާތަކުން ިތބުމަީކ އެ އާއިލާތަކަށްވެސް މިގޮތަށް ހުރިހާ ބަލިމީ ފަަދ މިޒާޖަކަށްާވތީވައިލެންޓުވެދާނެ

  ކަމުގައި ދެކެމެވެ.ރައްކާތެރިކަމެއް ނޫން

 

 

ނޑީގެ ބަލިމީހެއްގެ ގޮތުގައި މަރުކަޒުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ބަލިމީހެއް ވަނަ ދުވަހުގެ  2014 ޑިސެމްބަރ 12 ،ސިކު
ނަންބަރު ގޭގެ މުވައްޒަފެއް މަރުކަޒު ހިންގެވުމާ އެވަގުތު ހަވާލުވެ ހުންނެވި  5 ހާއިރު މަރުކަޒުގައި ނެތްކަމަށް 20:00

ވެރިޔާއަށް އެކަން އަންގައި މަރުކަޒުގައި އެވަގުތު ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި ޑިއުޓީގައި ނެތް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައި ވަގުުތްނ 
 20:40 ދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން މަރުކަޒާއި ރަށުތެރެ ހޯދާ ނުފެނުމުން އެރޭގެއޭނާ ހޯ

ގައި ގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށާއި ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެކަން އެންގިއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެން 
ގައި ކ.ގުރައިދޫ ގެ ރައްޔިތުންނަށް، ގެއްލިގެން އުޅޭ މީހާ  22:00 އަދި 21:05 މަަކށް އެރޭގެޖެންޑަރގެ ނައިބުގެ އެންގެވު

ގައި ހެލްތު  18:30 ބަލިމީހާ ނެތްކަން އެންމެފުރަތަމަ އެގުނީ އެރޭ އެވެ.ދަކުރާއިން ގޮވިހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް އަޑުގަ
މީހާ އެގެއިން ފެންނަންނެތުުމންނެވެ. އަދި ބޭސް ހިފައިގެން ހެލްތު ބަލި ،ނަންބަރުގެއަށް ބޭސްކާންދޭން ގޮސް 5 އޮގްޒިލަރީ

ަނންބަރު ގެއަށް ގުޅިއެވެ. އަދި  5ސެންޓަރަށް އައިސް ސްޓާފް ނަރުސް ގާތު ބަލިމީހާ ގޭގައި ނެްތވާހަކަ ބުނުމުން ނަރުސް 
މުވައްޒަފުްނ  2 ވީރު ޑިއުީޓއަށް ތިބިނަންބަރު ގޭގައި ހަ 5 ބުނުމުން  ބަލިމީހާ ހޯދާާލފައި ސެންޓަރަށް ބޭސްކާން ފޮނުވަދޭށޭ

ގައި މަރުކަޒުގެ އޮފީހަށް ގުޅާފައި  20:00 ނަންބަރު ގެއާއި މުޅި މަރުކަޒު ހޯދުމުންވެސް ބަިލމީހާ ނުފެނުުމން 5 އޭނާ ހޯދުމަށް
 ބަލިމީހާ ފެްނނަން ނެތްަކން އެްނގިއެވެ.

 އެވެ.ގި ގެއްލިފަނވީނުވީއެއް ނޭގެ ނިޔަލަށްވެސް ބަލިމީހާ ވަނީ  2017 އޭގެ ފަހުން ނޮވެމްބަރު
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32            ގެ 45 ޙާފުޞަ

 ދީފައިނުވުން މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަން 

ނޑީގެ ބަލިމީހުން އަދި  3.26 ހަްއޓާތަނެއްގަިއ ކޮށް ވައިލެންޓްވާ ބަލިމީުހން ބަލަޞައްޚާމަރުކަޒު ފަދަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިކު

ށް ލިބިދާނެ ގެއްުލންތަކަށް ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ަބލިީމހުންގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފުންނަ  ޞައްޚާމުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް 

މަރުކަޒުގައި  ،ސްނަމަވެ އެވެ.ވިސްނައިގެން ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅުއަޅައި މުވައްޒަފުންގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަންޖެހެ

އްކާތެރިކަމަށް ރަ ،ނާއި ސީދާ މުޢާމަލާތް ނުކުރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްޓާފުންގެންހާއްސަކޮށް ބަލިމީހު ގެ،މުވައްޒަފުން

ހުރަހެއް އްގައި އެއްވެސް އެބަލިމީހުން ބޭުނން ކޮންމެ ގަޑި ހަށްއެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވެއެވެ. މިގޮތުން މަރުކަޒު އޮފީ

އޮފީހުގައި ތިބޭ   ބަބުންހަމަލަދިނުމުގެ ސަ  ބަލިމީހުން ތަފާތު އެކިފަހަރު މަިތން، މިކަމުގެ ސަބަބުން އެވެ.ވަދެވެ 9ފޮޓޯ  ނެތި

ދެ  ށް އަނިޔާލިބިފައިވާވައްޒަފުންނަމުވައްޒަފުންނަށް އަނިޔާލިބިފައި ވެއެވެ. ބަލިމީހުންގެ ފަރާތުން ަމރުކަޒުގެ އޮފީހުގެ މު

 އި ވަނީއެވެ.ގަ 3ކޭސް ސްޓަޑީ  އަދި  2ކޭސް ސްޓަޑީ  ސާއެއްހާދި

 ފަރާތުން މަރުކަޒުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާލިބިފައިވާ ހާދިސާއެއް  ބަލިމީހެއްގެ  :2ކޭސް ސްޓަޑީ 

 

 ހާދިސާއެއް  އަނިޔާލިބިފައިވާ  މުވައްޒަފަކަށް  އޮފީހުގެ  މަރުކަޒުގެ  ފަރާތުން  ބަލިމީހެއްގެ : 3 ސްޓަޑީ  ކޭސް 

 

ގައި މަރުކަޒުން ބަލަހައްޓަުމން ގެންދާ ިސކުޑީގެ ބަލިމީހެއް ކުއްލިއަކަށް  17:00 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 2012 ސެޕްޓެމްބަރ 6
ނޑު ބުރިއެއް ހިފައިގެން އޮފީހަށް ވަދެ އޮފީހުގެ ކުޑަދޮރުަތކުގެ  ބިއްލޫރިތައް ތަޅާލައި ކައުްނޓަރުގައި ހުރި ކޮންޕިއުޓަރާއި ދިގު ދަގަ

އެޑްމިން އޮފިސަރުގެ ބޮލުގައި ޖަހަން ހޫރާލި ދަގަނޑު ސިސްޓަންޓް އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުގައި އިން އެ  ޓީވީ ތަޅާލާ އަދި އެވަގުތު 
ށް ބޮޑަށް ދުޅަވިއެވެ. މަރުކަޒުގެ ޑޮކްޓަރަށް އަތުގައި ޖެހި އަތް ވަރަ ލުމުންހިއްލާ އެ މުވައްޒަފު އަތްބުރިން ސަލާމަތްވާންވެގެން 

މުވައްޒަފުން ދެއްކުމުން މާލެ ގޮސް އެކްސްރޭ ނެގުމަށް ލަފާދީފައިވެއެވެ. ބަިލމީހާ ހިފަހައްޓައި މަސަލަސްކުރެވުނީ މަރުކަޒުގެ 
 ވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ.

ނަންބަރު ގޭގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ބަލިމީހެއް  އޮފީހަށްވަދެ  4 ގައި މަރުކަޒުގެ  12:10 ވަނަ ދުވަހުގެ  2017 ޖޫން  16
ފޮނުވުމަށް އުޅެގެންވެސް ބޭރަްށ ނުދިޔައެވެ. ދެން ފަހަރަުކ  އެކި އެއްޗެހިތަކާއި ކުޅެންފެށުމުްނ ސުޕަވައިޒަރަކު ބަލިމީހާ ބޭރަށް

އޮފީހުގައި ދެންިއްނ  ،އެއްޗެއް އެކި މޭޒުތަކުން ނަގާ އުކަން ފެށުމުން ސުޕަވައިޒަރު ފޯނާ ދިމާލަްށ ދިޔަ ގަޑީގައި ަބލިމީހާ
ޓަށް ގުޅައި ބަލިމީހާ އޮފީުހން ނެރެޭދްނ ންފެށިއެވެ. ސުޕަވައިޒަރު ވޮޗަރު ޕޯސްކުޅެ ތަކެއްޗާހައުސްކީޕަރު އިން މޭޒުމަތީ ހުރި 

އައުމަށް އެދުނެވެ. ސުޕަވައިޒަރު ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަން ހުްއޓައި ބަލިމީހާ ހައުސްކީޕަރުގެ މޫމުމަތީގައި ވަރަށް ބާރަށް ޖަހާަފިއ 
އި ބެހެއްޓުމަށް ސުޕައިވައިޒަރު ނަންބަރު ގެއަށް ގުޅައި ބަލިމީހާ ގޭގަ 4 ދުރަށް ދިޔައެވެ. ވޮޗަރަކު އައިސް ބަލިމީހާ ގެންދިޔުމުން

 އެންގިއެވެ.
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މިފަދަ ކަްނތައްތައް  މަނާާޅނަފިޔަވަޅު  ދުރާލާމުވައްޒަފުންނަށް ބަލިމީހުންެގ ަފރާތުން ލިބިާދނެ ގެއްުލންތަކަށް ިވސްނައިގެން  3.27
 ގުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.ނތަކުރާރުވެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހި

 

 މަރުކަޒުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތައް ވަންނަ ދޮރު އަދި އެތެރޭގެ ދޮރު :9ފޮޓޯ 

 ފެންވަރެއްގައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ނެތުން  ރަނގަޅު މަރުކަޒުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތް 

މިސާލަކަށް: ) އްއްޗެަތކެހުރިހާ ުމހިންމު ށް ބޭނުންވާ ތަނަ ކުރުމަށްޓަކައި  ރަނގަޅުޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  ދޭ މަރުކަޒުން 3.28
ރާމާތުކުރެވޭ ތަކެތި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ މަވާ ހަލާކު މިޮގތުން ހުްނނަންޖެހެއެވެ.މެޝަނަރީސް، އިކުއިޕްމަްނޓް( ބޭސް،

 ތި ތަކެ ރެވޭ ހާލަތުގައި ހުރި ހަލާކުވެ މަރާމާތު ނުކުންޖެހެއެވެ. އަދި އަވަހަކަށް މަރާމާތުކުރަމަސައްކަތައް ބުރުނާރާނޭ ގޮތަކަށް 
އަވަހަކަށް ތަނަށް ތަކެތި  ވީހާވެސް ،ތަނުން ދެވޭ ޚިދުމަތް މެދުނުކެޑި ފުރިހަމައަށް ދެވޭނޭ ގޮްތތަކެއް އިންތިޒާމް ކުރުމަށްފަހު

ނުވާނޭ ގޮތެއްގައި ހުސް ބޭސް ންގެ މަރުކަޒުގަިއ ބަލިމީހުންަނށް ބޭުނންވާ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހު ޞަޚާއްހޯދަންޖެހެއެވެ. 
އެއް މުހިންމު މަރުކަޒުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަސްޓޮކްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެްނގޮސްފައި ވީނަމަވެސް، 

 ޗެކްކުރިއިރު އޮޑިޓަރުންގައި  2017ޖުލައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން  ތައްނަރީމެޝި ތަކާއިއިކުއިޕްމަންޓް
ޓަލް ސައިންސް ބަލިމީހުންގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ޭބުނންވާ "ވައިޓަލް ސައިންސް މޮނީޓަރ"  އެއް މަރުކަޒުގައި ނެތެވެ. ވައި

ނިންމުންތައް ކުރެވޭނެ ދޭންެޖޭހފަރުވާ ގެންދަންޖެހޭ ގޮތް އަންަގއިދީ ބަލިމީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާަމތް އަށްމޮނީޓަރަކީ ބަލިމީހާ
ލަތެކެވެ.  މިފަދަ މު ވަސީންޑޮކްޓަރުން ނިންމުމަށް މަގުފައި ކޮށްދޭ އަދި ބަލިމީުހން އެއިރެއްގެ ހާލަތު އަންގައިދޭ މުހި 

ށް ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން މު ވަސީލަތެއް ނެތުމުން ަބލިމީހުންގެ ހާލަތު ރަގަޅަށް ދެނެަގންނަން ދަތިވެ އެންމެ އެދެވޭގޮތަންމުހި
 ނުގެން ދެވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. ކުރިއަށް 

 ކަށް ބަލިމީހުނާއި މުވައްަޒފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސާފުތާހިރުކަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތަ މީގެއިތުރުން 3.29
ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަލާުކވެފައެވެ. މި މެޝިނަކީ ބޭސްފަރުވާ ވަނީ މަރުކަޒުގައި ހުރި ހަމައެކަނި "ސްޓެރެލައިޒާ މެޝިން" 

މި މަސައްކަތް  ،އާލާތްތައް ސާފުތާހިރުކޮށް އިންެފކްޝަން އަދި ބަލިބަލި ފެތުރުުމން ދުރުހެލިކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް
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ކުރުމުން އެންމެ އެދެވޭގޮތަކަށް މި އާލާތްތައް ސާފުނުކުރެވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެ ބަލިތައް ފެތުރުމަށް  ކޮށްމެނުއަލް
 މަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.މަގުފަހިވު

މެޝިން   ދޮންނަ 2ގެ ތެރެއިން މެޝިނު އޮޓޯމޭޓެޑް ދޮންނަ 6ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ  ،އާއެކުއެހަމަ 3.30
ކަމަށް މަރުކަޒުން މަސް ވެފައިވާ 3ދެމެޝިން ހަލާކުވެފައި ހުންނަތާ  ގެ ނިޔަލަށް 2017ލާކުވެފައެވެ. އަދި ޖުލައި ވަނީ ހަ

ހެއްޓުމަށް ޭބނުންކުރާ ބަލިީމުހންގެ އަންނައުނާއި ތުވާލި ބެޑްޝީޓް ފަދަ ތަކެތި ސާފުތާހިރުކޮށް ެބލެ 177 ދިނެވެ.ޢުލޫމާތު މަ
އްޗެހިތަކެއް މަދު އެ ނަވުމާއި ގި މިތަކެތި ސާުފތާިހރުކޮށް ބެހެއްޓުމަްށ ދަތި ،ެމޝިން ބޭނުްނ ނުކުރުވެމުން 2 ނުންމެޝި 6

  ގެންވާ ކަމެކެވެ.ހަލާކުވުމަކީވެސް އެކަށީއަވަހަށް  އްމެޝިންތަކެއް ބޭުނންކޮށްގެން ޮދންނަނަމަ ރަގަޅަށް ހުރި މެޝިްނތަ

 ތައް އިކުއިޕްމަންޓް އިަތކާދިފައިނުަވނީ އަދި ހަލާކުވެފައިވާ މެިޝންހޯ ތައްއިކުއިޕްމަންޓް ތަާކއިމަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ މެިޝން 3.31
  ތު ދިނެވެ. ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނެތުމުންކަމަށް މަރުކަޒުން މައުޫލމާ ހެިދފައި ނުވަނީގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން 

 ނުވުން ގާއިމުކުރެވިފައި  އް ކުނި ނައްތާލުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެ  އި އުފެދޭ މަރުކަޒުގަ 

ނިޒާމެއް  ޅުރަނގަމީހުންނާއި ކުދިްނ ބެލެހެްއޓުަމށް ގާއިމްކޮށްފައި ުހންނަ މަުރކަޒު ތަކުގައި ކުނި ނައްާތލެޭވނެ  3.32
ނަ މީުހންނަށް ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި )ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން R-557/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު: އޮންނަންޖެހޭނެކަަމށް 

ނޑައަޅާ  ބޭނުންކުރާ އާލާްތތައް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބޭސްފަރުވާއަށް 3.4.3 ގެގަވާއިދު( ހުންނަންޖެހޭ ެފންވަރު ކަ
އަދަދަކަށް އުފެދޭ އަދި  އަދި އެއެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ގަިއންގަޔަށް ބަލި ފެތުރިދާނެ ަފދަ ުކނި ނުވަތަ ކްިލނިކަލް ވޭސްޓް ިގނަ

އެތަނުގައި  ،ވޭ ތަނެއްގައިފަދަ ތަކެތި ުދވާލަކަށް ގިނަ އަދަދަކަށް އުކާލެދުމަތި ވެފައި ތިބި މީހުްނނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ނެޕީނއެ
ވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި ވަދެނިކުމެ އުޅޭ ހުރިހާ އެންމެންގެ ސަލާމަާތއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުނި ނައްތާލެ 

 ކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހެއެވެ.މުގާއި

 ވޭ ނެޕީއާއި އަންގި ދުަމތި ވެފައި ތިޭބ މީހުންަނށް ޭބުނންކުރެނމަރުކަޒުގައި އުފެދޭ ކްލިނިކަލް ވޭސްޓް އަދި އެ ،ނަމަވެސް 3.33
ށް ނެޕީ ގެ ނިޔަލަ 2017 ޑިސެމްބަރމަރުކަޒުގައި  ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.ފަދަ ތަކެތި ނައްާތލުމަށް ހަރުދަާނ ނިޒާމެއް ގާއިމު

އްޗަށް ގިނައަދަދަކަށް މަދުވާލެއްގެ  ،ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓަުމން ެގންދެއެވެ. އެހެންކަމުން)ފަންާސސް(  50ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ 
އި ކްލިނިކަލް ވޭސްޓް ނެޕީ ފަދަ ތަކެތި އުކާލަންޖެހެއެެވ. ކާބޯތަކެތިން އުފެދޭ ކުނި އެ ރަށުގައި ނައްތާލި ނަމަވެސް ނެޕީއާ

ންދެން މަރުކަޒުގައި ވަ މަސް މި ތަކެތި އެއް ،ންނެވެ.  ެއހެންކަމުންނައްތާލަނީ މަހަކު އެއްފަހަރު ިތލަފުށްޓަށް ޮފނުވައިގެ
 ބަހައްޓާފައި ހުންނައިރު މަސް ވަންދެން  އެއް  ބަހައްޓާފައި ހުރެއެވެ. މި ގޮތަށް ގިނައަދަދެއްގެ ނެޕީ ފަދަ ތަކެތި މަރުކަޒުގައި

ނަީނ ވާރޭ ވެހޭ އަދި އަވި މި ތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުން ،ނުވެއެވެ. މިގޮތުންއެއްފައެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ
 ކޮތަޅުތައް  ކުނި އަދި. ކަމެކެވެ އެކަށީގެންވާ ބޭރުވުމަކީ ކުނި  10ފޮޓޯ  ކުނި ކޮތަޅުތައް ހަލާކުވެ ،އެހެންކަމުންދޭ ގޮތަށެވެ. 
 ބަހައްޓާފައި  ކުނި މީހުންބަލި  އިންތިޒާމެއްނެތުމުން އެޫނންވެސް ނުވަތަ ގޭޓެއް ންދުކުރެވޭނެބަ 11ފޮޓޯ  ހުްނނަތަން ބަހައްޓާފައި
 ކަމެކެވެ ހިެވގެންދާނޭމަގުފަ ފެތުރުމަށް މަށާއިޖެހު ބަލިތައް  މިއީ. އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ ނިކުމެއުޅުމަކީ ވަދެ ހުންނަތަަނށް

 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv


 

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

35            ގެ 45 ޙާފުޞަ

 

 މަރުކަޒުގައި ނެޕީ އާއި އެޒާތުގެ ކުނި ބަހައްޓާފައިވާ ަތނަށް ވަންނަ ދޮރު  :10ފޮޓޯ 

 

 ށް ގެންދެެވންދެން ބަހަްއޓާފައި ތިލަފުށްޓަނެޕީ އާއި އެޒާތުގެ ކުނި ބަލިމީހުން ޭބނުންކުާރ : 11 ފޮޓޯ

ށް ކުނި ގެންދިއުމަށް ިތލަުފއްޓަ ހެނީ،ގޮތުަގއި މި ގޮތަށް އެއްމަސް ވަންދެން ކުނި ބަހައްޓަން ޖެދިންމަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު  3.34
)އާށާރަ  18,000ކަށް ކޮންމެ ަދތުރަ ތިަލފުއްޓަށް ކުނި ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިޮގތުން 

ކުރުމަށްޓަކައި އެހީ ދޭ ރުފިޔާ ވަރު ޚަރަދުކުރަން ޖެހެއެވެ. މިނިސްޓްރީއާއި މަރުކަޒު ގުޅިގެން ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ހާސް(
ރެއް ބެހެއްޓުމުގެ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންސިނެރޭޓަ 2016ފަރާތްތަކުގައި އެދިގެން މަރުކަޒުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް 

ހުގެ ނިޔަލަށް މަވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު  2017. ނަަމވެސް ކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެރުމަމަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް 
އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި މަށް ވެސް މަރުކަޒުގައި ނެޕީފަދަ ތަކެތި އެންދުންއިންސިނެރޭޓަރ ބޭނުންކުރަން ފެިށފައިނުވެއެވެ. މީގެ ކުރި

ލުގެ ޚަރަދު ބޮޑުކަމާއި ނަމަވެސް މި އިންސިނެރޭޓަރަށް ބޭނުންވާ ތެ .ކުރަންފަށާފައިވެއެވެހަދިޔާކުރި އިންސިނެރޭޓަރެއް ބޭނުން
ކުރުްނ ވަނީ އަދި އުފެދޭ ދުމުގެ ސަބަުބން ރަށުގެ އާއްމުންގެ ޝަކުވާބޮޑުުވމުގެ ސަބަބުން މި ިއންސިނެރޭޓަރ ބޭނުން

ޒުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށާއި މަރުކަތައް ހުއްޓާލާފައެވެ. ކުނީގެ މައްސަލަައށް އަވަސް ހައްލެއް ނުިލބޭނަމަ ސިއްހީ ބޮޑެތި ގެއްލުން
 އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ދިާމވުމަކީ
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 ފައި ނެތުން ކޮށް ގާއިމު  އް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެ 

ދެކޭގޮތް ދެނެަގނެ  ުމންންއާުމންނަށް ޚިދުމަްތދޭ ތަނެއްގައި އެތަނެއްގެ ޚިދުަމތުގެ ފެންވަރު ެބލުމަށާއި ޢާންދައުލަތުން  3.35
 ،ހެއެވެ. ނަމަވެސްނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށްފައި އޮްނނަންޖެ ރަނަގޅުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭެނ ރަނގަޅުޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ށް ޚިދުމަތް ހޯދާ ނެ އުސޫލެއް ތައްޔާރުކޮމަރުކަޒުގައި މި ފަދަ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށްފައި ނެތެވެ. އަދި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ
ވަނީ އެކި ފަހަރު އެކި މަރުކަޒާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައި  ،ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކޮށްފައިވެސް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން

ފައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ ހުށަހަޅާ ތައްޝަކުވާބައެއް  ހުށަހަޅާފައިވާއިރުބައެއް ޝަކުވާތައް މަރުކަޒަށް  ،އޮފީހަށެވެ. މި ގޮތުން
ވިފައިވަނީ މިހާރު ޝަކުވާތަާކ ގުޅޭ ބައެއް ލިޔެކިއުންތައް ފަިއލްކުރެ މީގެއިތުރުންމިލީއަެށވެ. އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެ

  އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގަ ގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމުގައިވާމަރުކަޒު

ނޑީގެ ބަލި ،ބެހެއްޓިފައި ހުރި ކަމަށާިއ ނަމަވެސް ފަހުންމަރުކަޒުގައި އް ކެޔާލު ފޮށިތަޚިކުރިން  3.36 ޓަށް ށްމީހުން އެ ފޮ ސިކު
 މަރުކަޒަށް . މީގެއިތުރުން ނަގާފައިވާކަަމށް މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ ކުނި އެޅުން ފަދަ ކަްނތައްތައް ުކރާތީވެ އެ ފޮށިތައް

ޒުން މަޢުލޫމާތު ރުކަކަމަްށ މަގިނަ ފަހަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ ޯފނުން  ށާއިކަމަޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ ވަަރށް މަދުން ލިޔުމުން
ބަބުން މަރުކަޒުގެ ކޯޑެއް ބަލަހައްޓާފައި ނުވެއެވެ. ީމގެ ސަރިނަމަވެސް ފޯނުން ުހށަަހޅާ ޝަކުވާތަކުގެ އެއްވެސް  ދިނެވެ.

ށަވަރުނުކުރެވެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގައި ފިޔަވަޅުއަޅައިފައިވާކަން ކަ
ކުރުމަށް ރަނގަޅުށް ކަޒުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިކާއި މައްސަލަތަކާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަމަރު

 ބަލިމީހުނާއި ަބލިމީހުންގެ އާއިލާަތކުން އެދޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަެނވޭނެ އިންތިޒާމެއް ނެތެވެ. 

ގައި ގެއެއްއް ކޮންމެ ޓެށް ބަލިމީުހްނ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހިޔާލު ފޮ މަރުކަޒުން މިހާރު ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ އަތްމަތީ ފޮތުގައި 3.37
 ެއއްފަހަރު ސުޕައިވަޒަރަކު ބަހައްޓަން ެޖހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައި ވެއެވެ. އަދި މި ފޮށިތަކުގައި ހުންނަ ޝަކުވާތައް ހަފްތާއަކު

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުން  އަދި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޖެހޭ ކަަމށްޗެކްކޮށް ބަލައި ކުރެވެން ހުންނަަކންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަން
 ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.ރޫވްއެޕް   ރީންޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ އަތްމަތީ ފޮތް މިނިސްޓް ،ނަމަވެސް ނެ ފޯމެއްވެސް ހިމެނިފައިވެއެވެ.ކުރާ
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ކޮށްތޯއާއި އަދި ނަތީޖާ ރަ ކާ މަ ހިގަމުންދަނީ ސަ ބަލިމީހުން ބެލެހެއްޓުމާއި ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން ހަތަރުވަނަ ބައި: 
 ގޮތަށްތޯ ބެލުން ހާސިލްވާ 

އްޓަމުން ަބލިމީހުން ަބލަހަ )ސަތޭކަ ހަތްދިަހ އަށެއް( 178ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2017ޑިސެމްބަރ  31މަރުކަޒުގައި  4.1
ނޑީގެ ބަލިމީހުންނެ )ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރެއް( 144އިރު މީގެ ތެރެއިން ގޮސްފައިވާގެން  34ވެ. އަދި މީހުންނަކީ ސިކު

ނޑީގެ ބަލިމީހުންގެ ތެރޭގަ )ތިރީސް ހަތަރެއް(  90އި ހިމެނެނީ މީހުްނނަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނނެވެ. ސިކު
ގެ ތެރޭގައި ހުންމީއަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ . އަންހެނުްނނެވެ )ފަންސާސް ހަތަރެއް( 54ފިރިހެުނންނާއި  )ނުވަދިހަ(
 އަންހެނުްނނެވެ.)އެގާރަ(  11ފިރިހެުނންނާއި )ތޭވީސް(  23ހިމެނެނީ 

ވެގެން ގިނަ ނގަޅުރަކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މަރުކަޒުގައި ގިނަ ބަލިމީހުންތަކެއް އަަލްށ އެޑްމިޓްކުރާއިރު ބޭސްފަރުވާކޮށް  4.2
އެޑްމިޓްކުރި އަދި  އަށް މަރުކަޒުގައި ައލަށް 2016ިއން  2014އެވެ. މިގޮތުން ރެމަރުކަޒުން ގެއަްށ ދޫކުބަލިމީހުްނތަކެއް 

 އެވެ.ގައި ވަނީ  2ޗާޓު  މީހުންގެ މަުޢލޫާމތު ތިރީގައިވާފައިވާ ބަލިކޮށްވެގެން ގެއަށް ދޫރަނގަޅުފަރުވާކޮށް 

ވެގެން ގެއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަލިމީހުންގެ ރަނގަޅު އަށް މަރުކަޒުގައި އަލަށް އެޑްމިޓްކުރި އަދި ފަރުވާކޮށް  2016އިން  2014: 2 ޗާޓު 
 މަޢުލޫމާތު 

 
 

 11ލާފައިވަނީ ބަލިމީހުން އެޑްމިޓް ކުރިއިރު ފަރުވާނިމިގެން ދޫކޮށް)އެއްތިރީސް(  31ވަނަ އަހަރު  2014މަރުކަޒުގައި  4.3
ދޫކޮށްލި މީހުންގެ  ވެގެންރަނގަޅުމީހުން އެޑްމިޓްކުރިއިރު )ފަންސަވީސް(  25ވަނަ އަހަރު  2015މީހުންނެވެ. އަދި )އެގާރަ( 
 12ވާނިމިގެން މީހުން އެޑްމިޓް ކުރި އިރު ފަރު )އެއްތިރީސް( 31ވަނަ އަހަރު  2016އެވެ. އަިދ  )ނަވާރަ( 19އަދަދަކީ 
 ރިއެވެ.ކުމީހުން ދޫ )ބާރަ(

ނަރުހުން ބަލިމީހުންގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތައް  3ޑޮކްޓަރުންނާއި  3 ގެ ނިޔަލަށް 2017ޑިސެމްބަރ  31މަރުކަޒުގައި  4.4
ންީދ ބަލިމީހުން ގެންދަނީ އިންދިރާގާ ފަރުވާ ހޯދުމަށްބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާްތތެރި ވަމުންދާއިރު މަރުކަޒުން ލިބެން ނުުހންނަ 
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މަރުކަޒަށް  ގެ ޓީމްތައްޑޮކްޓަރުންން އަދި ބައެއްފަހަރު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްއި ށެވެ.)އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް( އަ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
  ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ. 

ގެައށްދޫކުރުމުގެ ކަންކަން  މަުރކަޒުގައި ބަލިމީހުން އެޑްމިޓްކުރުާމއި ފަރުވާއަށްފަހު ބަލިީމހުންމި ބައިގައި ބަލައިލާފައިާވނީ  4.5
ވެފައިވަނީ  ލުހާސި ނަތީޖާމަރުކަޒުގެ ބޭސްފަރުވާގެ އިންތިޒާމުގެ ތެރެއިން ކޮށްތޯ އާއި އަދި މާކާރަ ހިގަމުން ދަނީ ކިހާ ސަ

 ފައިވާނެއެވެ.ލައިަކށް ބަލާ ތައްމިކަންަތއްތައް ހާސިލުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އޮޑިޓްގައި ތިރީގައިވާ ކަންތަކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ އެވެ. 

އެ  އެކުލަވާލައި ތައްޢަތުވަރަށް އުސޫލުތަކާއި އިޖްރާކަޒުގައި ބަލިމީހުން އެޑްމިޓްކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ މަރުހ. 
 ތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ވޭތޯ ބެލުން.ތުޢައުސޫލުތަކާއި އިޖްރާ

އެ އުސޫލުތަކާއި ލަވާލައި އެކުތައް ތުޢަރާޖުމަރުކަޒުގައި ބަލިމީހުން ދޫކޮށްލުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އުސޫލުތަކާއި އިށ. 
 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުޮކށްފައި ވޭތޯ ބެލުން.ތަކާ ތުޢަރާޖުއި
 ވާލައިފައިވޭތޯ ބެލުން އެކުލަތައް ތުއަރާޖުބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ އުޫސލުތަކާއި އިނ. 
 .ދީފައި ވޭތޯ ބެލުން ނުއެކަށީގެންވާ ތަމްރީބަލިމީހުން ބަަލހައްޓާމީހުްނަނށް ރ. 

ދައުލަތުގެ  ވެފައިވުމާއި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަ  މަށް މީހުން އެޑްމިޓް ކުރު ބައެއް ޓަން ޖެހޭފަދަ ހާލަތުގައި ތިބި އް ދައުލަތުން ބަލަހަ 
 ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި ނުވުން  ގެންނަށްޖެހޭ ބައެއްފަރާތްތައް ދަށަށް ބެލުމުގެ 

ޢާއިލާގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވަނީ 35ގެ  2018މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު 4.6
ބުމަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މާއަތުގެ ފަރާތުްނނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ލިޖަފަރާތުންނާއި 

ރައްކާތެރިކަން  ކަށްތައް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ފަރާތްޤެމީހުންނަށް ިލބިގެންވާ ޙައްމީހުންނާއި، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 
ގެ ނިޔަލަްށ  2016 ޖުަލއި 22 ދިނުމަށް ދައުަލތުން ޚާއްޞަ އެީހއަށް ބޭުނންވާ މީހުންެގ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ.

ނޑައަޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ީމހުްނގެ މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓް ކުރާނޭ ނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ މި ޅާފައިވަނީ ފަރާތްތަކެއް ކަ
އެޑްމިޓްކުރާނޭ ގައި ގެ ަފހުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ޭބނުންވާ ީމހުންގެ މަުރކަޒު 2016ޖުލައި  22އަދި  އެންޑް ފެމިލީއިންނެވެ.

ނޑައަޅާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުންނެވެ.   ފަރާތްތައް ކަ

ރުމުގައި ޢަމަލު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން މަރުކަޒުގައި މީހުން އެޑްމިޓް ކު ގެ ކުރިން 2016ޖުލައި  22 4.7
ނޑީގެ ބަލި މީހުންނާއިކުރަމުން  އުމުރުން ދުވަސްވީ  ގެންގޮސްފައިވަނީ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ަމރުކަޒަށް ސިކު

ނުންވާމީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭ މި ޢުސޫލުގައި މިގޮތުންމީހުން ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ޢުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ. 
ނޑީގެއެޑްމިޓް ކުރަމުން ގެންދަނީ ަޝރުއީ ވާރުތަވެރިއަކު ނެތް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި  ޔެއްގެ ސަބަބުން ބައް ސިކު

ނަފްސާނީ  ވުމަށްޓަކައި މަރުކަޒަށް ފޮނުހަކު އާއިލާގެ ފަރާތުން ސިކުނޑީގެ ބަލިމީއަދި  ެނވެ.މަރުކަޒީ ފަރުވާ ބޭނުންވާމީހުން
 ންޖެހެއެވެ. އަދިލިޔުެމއްހޯދައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެްނޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ލިޔުުމން އެދެބަލިތަކާެބހޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ 

އެސެސްމަންޓެއް  ލީން މި ފެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް މިނިސްޓްރީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ބަލިމީހާގެ ހާލަތު ބެލުމަށް 
މީހާގެ އާއިލާއަށް ބަލި ނިންމިޮގެތއް ބިނާކޮށް  ޓާއި އެެހނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ހޯާދ މަޢުލޫމާތަށްހަދައެވެ. އެސެސްމަން

 އަންގައެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން 

http://www.audit.gov.mv/
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އި ދެންނެވިފައިވާ މަތީގަސަލަތައް ނިންމުމުގައި  އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް މައްމިނިސްޓްރީ  4.8
ތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި އަތޮޅުމިހެން ދިމާވެފައިވަނީ ވެފަިއވެއެވެ.  ތަކެއްގިނަ ދުވަސްކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަްށަޓކައި 

އެހާފަސޭހަ ކަމަކަށް  މަކީނަފްސާނީ ބަލީގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުން ނުތިޭބތީ ބަލިމީހާ މާލެ ގެެނސް އެފަދަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކު
މަރުކަޒުގައި  ންނާއި ސިނކުޑީގެ ބަލިމީހުމީުހންލިއުމުރުން ދުވަސްވެަފއިވާ ޝަރުއީ ވާރުތަވެރިއަކު ނެތް ބައާއި ނުވާތީ

 އުސޫލުގައި ނެ މުއްދަތެއްގުޅިގެން ފުރިހަމަ ކުރަންެޖހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ  ހުށަހެުޅންތަކާއެޑްމިޓްކުރުމަށް އަންނަ 
ނޑައަޅާފައި ނުވާތީއެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރުގެ ލި ނިސްޓްރީން ހަދަންޖެހޭ މިން ހުށަހަޅާފައި ވީނަމަވެސް ޔުކަ

ންތައްތައް މަރުކަޒުގައި ބަލިމީހާ އެޑްމިޓްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަ އި،އެސެސްމެންޓް ހަދަ
ތައް ހިގާފައިވެއެވެ. ސާމީގެ ސަބަބުން މަދުންނަމަވެސް ހިތާމަވެރި ހާދި  ތަކެއް ވެފައިވެއެވެ.ފުރިހަމަކުރުމުގައި ގިނަ ދުވަސް

 ގައި ވަނީ މި ފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެކެވެ. 4ކޭސް ސްޓަޑީ  ތިރީގައިވާ
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 ހާދިސާއެއް  ބަލިމީހުން އެޑްމިޓް ކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް ނަގާފައިވުމުން ދިމާވެފައިވާ ހިތާމަވެރި  :4ކޭސް ސްޓަޑީ 

 

ވަނަ ދުވަހު އުމުރުން ދުވަސްވީ ބަާލެނ ވާރުތަވެރިއަކު ނެތް ަނފްސާނީ ފަރުވާ ބޭނުންާވ މީހަކު  2014 ޑިސެންބަރު 25
ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުންގެ މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ބަލިމީހާގެ ހާލަތު އަންގައިދޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ 

ވަނަ ދުވަހު ބަލިމީހާ ޚާއްސަ އެހީއަށްބޭނުންާވ  2015ޖެުނއަރީ  4އި އެދިފައި ވެއެވެ. އޮފް ޖެްނޑަރގަ  ލިއުމާއެކު މިނިސްޓްރީ
ނޑީގެ ބަލިމީހެއްގެ ގޮތުގައި ޮފނުވުމަށްަޓކައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެޭވެނ  މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ސިކު

 ޖަބާދުދީފައި ވެއެވެ. ޑާއިންއޮފް ޖެން މިނިސްޓްރީ ށްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަ
 1  ީޑަރއިން އޭނާގެ ވަނަ ދުވަހު ބަލިމީހާގެ އުފަންރަށުގެ ކައުންިސލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެން 2015ފެބްރުއަރ

  ޢާއިލީ އެއްވެސް މީހަކު ހުރިތޯ ބެލުމަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި ވެއެވެ.
 ިފައިވާ ކަމަްށ ޅުނު ގެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީން ބަލިމީހާ ިދރިއު 2015ފެބްރުއަރީ  1 އަދ

 ކުރެވުނު މުއާމަލާތުގެ ރިކޯޑުތަކުން ދައްކައެވެ.
  4  ިގޭގައި އުޅޭ ވަނަ ދުވަހު ބަލިމީހާ މަރުކަޒަށް ގެންދަން އެދުނުފަރާތުން ބަލިމީހާގެ ފަރާތުން 2015މެއ 

 ފައިވެއެވެ.ބަޔާންޮކށްއެކި އެކި ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫަތކާ ކުރިމަތިވަމުންދާކަމަށް 
  5  ިއް ބަލިމީހާ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ރެރކަވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޭކސް ވާ 2015މެއ

 އެވެ.ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު ބަލިމީހާ އަމިއްލަޔަށް ކަންތައްތައްކޮށް އުޅޭކަމަށް ރިކޯޑުކޮށްފައި ވެ
  ްވާ ކަމަށާއި، އަިދ  ހާލަތު ރަނގަޅުވެފައިބަލިމީހާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑުމިޓް ކުރުމަށްފަހު ބޭސްބޭނުން ކުރުމުނ

ލަތު ދަްށވެ ބޭރަށް ގެއަށް ގެނައުމަށްފަހު ބޭސް ކާން ދެކޮޅުހަދައި ބޭސް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ސަބަބުން ހާ
ހެއްގެ ކުރިމައްޗަށްވެސް ޅެމުން ގޮސް ހުޅުމާލޭގައި މީހުން އުފުލާ ބަ ނިކުމެގެން މަގުމަތީގައި އުޅޭކަމަށާއި އެހެން އު 

ލަހައްޓާ ފަރާތުން އަރާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މަގުމަތިން ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ބަލިމީހާ ބަ 
ނގަޅުވުމުން އަނުބާރ ރަ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ބަލިމީހާ ަމރުކަޒަށް ފޮނުވުން އަވަސްކޮށްދިުނމަށާއި އަދި ބަލިމީހާ 

 ވަނަ ދުވަހު އެދިފައިވެއެވެ. 2015ޖޫން  10ގެންނާނެ ކަމަށް ުބނެ 
 12  ިބަލިމީހާ ޓަމުން ގެްނިދޔަ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ގޮސްއްވަނަ ދުވަުހ ބަލިމީހާ ބަަލހަ 2015ޖުލައ 

 ފެންނަކަމަށް މާލޭ މަގުމަތިންހުޅުމާލެއިން މާލެ އައިތާ ދިހަ ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށާއި އުޅޭތަނެއް ނޭގުނަސް 
އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ. އަދި ަބލިމީހާ ގެއްލިގެން އެމައްސަލަ މޯްލޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
މުން ުނދާނެ ކަމަްށ ކަމަށް މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ. އަދި ބަލިމީހާ މާލޭ މަގުމަތިން ެފނިގެން ގެއަށް ާދން ުބނު

 .ބުނެފައިވެއެވެ
  ްޝަނަށްއެލްޑަލީ ޑިވި"އެދުވަހު ބަލިމީހާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުން އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި މާދަމާ ރިޕޯޓ" 

ނަމަވެސް  .ގިއެވެއެން ށްފޮނުވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރއިން ބަލިމީހާ ބަލަހައްޓަުމން ގެންދިޔަ ފަރާތަ
ނިޔާވުމާ ހު ވަނަ ދުވަ 2015ޖުލައި  13 އެދުނުފަހުންބަލިމީހާ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުން އެދި މިނިސްޓްރީގައި 

ގެ ކަންކަްނ މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވީނަމަވެސް ބަލިމީހާ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމު 6ހަމައަށް 
 ފުރިހަމަވެފައިނުވެއެވެ.
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ރުވާ ބޭނުންވާ ޝަރުއީ ވާރުތަވެރިއަކު ނެތް ުއމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ަނފްސާނީ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ަމރުކަޒީ ފަ 4.9
 އް ކުރިމަތިވާނޭކަމެކެވެ.   ރިކަން ނުދެުވމަކީ އެކަމުން ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަމީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ޭބނުްނވާ ހިނދު ރައްކާތެ

  މަރުކަޒުން ޑިސްޗާޖް ކުރުމުން އާއިލާއިން ބަލިމީހުންނާއި ހަވާލުވެފައި ނުވުން 

ތަވެރިއަކު ނެތް ހާލަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ބަލާނެ ޝަރުޢީ ވާރު ޞަޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ޚާއް 4.10
ނޑީގެ ބަލިމީހުން މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކު  އެކު ލަދުވެރިޔާ/ އާއިލާއާބަލިމީހާގެ ބަ ރަނީއުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ފިޔަވައި ސިކު

އިލާއިން އެމީހާއާ އާބަލި ރަނގަޅުުވމުން  މި އެއްބަސް ވުމުގައި ބަލިމީހާގެ ރުމަށް ފަހުގައެވެ.އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކު
ގެ ނިޔަލަށް  2016 އިން 2014އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި  ޞަޚާއްވެ. އަނބުރާ ހަވާލުވާން އެބަސްވެފަިއވެއެ

ލިމީހާގެ ހާލަތު ބަ ،ބަލިމީހުން އެޑްމިޓް ކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށްފަހުގައެވެ. ނަމަވެސް
ންނާ ހަވާލުނުވުމުގެ ރަނގަޅުވެ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުން ޑިސްޗާޖްކުރުމުން ބައެއް އާއިލާ ތަކުން ބަލިމީހު

 2016އިން  2014ވަނީ ގައި ހިމަނާފައި 6ތާވަލު މިގޮތުން  .ސަބަބުން ބައެއް ބަލިމީހުން މަރުކަޒުގައި ތިބެންޖެހިފައި ވެއެވެ
  ަދދެވެ. ރުކަޒުން ޑިސްޗާޖު ކުރި ބަލިމީހުންގެ އަދަދާއި އާއިލާއިން ހަވާލުވެފައިނުވާ ބަލިީމހުންގެ އަގައި މަ

 ޑިސްޗާޖު ކުރި ބަލިމީހުންގެ އަދަދާއި އާއިލާއިން ހަވާުލވެފައިނުވާ ބަލިމީހުންގެ އަދަދު : 6ތާވަލު 

 2016 2015 2014 ތަފްޞީލް 

 14 22 13 ކުރެވުނު ބަލިމީހުންގެ އަދަދުޑިސްޗާޖް 

 8 10 4 ބަލިީމހުންގެ އަދަދު  އާއިލާއިން ހަވާލުވެފައިނުވާ

 އެ މީހުންނާ  ންއާއިލާއި އްގެމީހެ 22ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަުހގެ ނިޔަލަށް ޑިސްޗާޖް ކުރެވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން  2017 4.11
 ގައި މަޑުކުރަންޖެހިފައި ވެއެވެ. ޒުނުވާތީ މަރުކަ ވެފައިހަވާލު

ތަކުރާރުކޮށް ހަވާލުވާން  ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހުގެ ތެރޭ މަރުކަޒުން ޑިސްޗާޖް ކުރެވިފައިވާ ބަލިމީހެއްގެ އާއިލާއަށް 2015އަދި  4.12
ވަނަ  2015މްބަރ ޑިސެ 22އެންގުމުންވެސް ހަވާލުނުވުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ަނއިބާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު 

ންގޮސްފައި ވެއެވެ. ގެ ބޭފުޅުން ަބލިމީހާ ގޮވައިގެން ބަލިމީހާގެ ގެައށް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ
 ބަލިމީހުންނާ އާއިލާއިން ނު މައުލޫމާތަށް ބަލާލާއިރު މިހެން ދިމާވެފައިވަނީ ޑިސްޗާޖް ކުރެވޭ ބުމަރުކަޒުންނާއި މިނިސްޓްރީން ލި

ވާތީއެވެ. މިގޮތަށް ދެއް ހެދިފައި ނުއިނަމަވެސް އެފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާހަވާލު ނުވި 
ގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޖާ ،އިދަތިކަން ކުރިމަތިވުމާ އިގެޑިސްޗާޖް ކުރެވޭ ބަލިމީހުން އާއިލާއިން ނުގެންދާނަމަ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ

 ނެއެވެ.ވޭއެޑްމިޓް ކުރަންޖެހޭ ބަލިމީހުންަނށް މަރުކަޒުން ފުރުސަތު ނުލިބި  އެޑްމިޓް ނުކުރެ

  ން ޑޮކްޓަރުން މަރުކަޒުގައި ނެތު ޚާއްޞަ ބައެއް ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ 

ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަުޒތަކުގައި ހުންނަންެޖހޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންަނ މީހުންނަށް ) R-557/2013 :ގަވާއިދު ނަންބަރު 4.13
ނޑައަޅާ ގަވާ ންމު ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޢާގައި  3.3.1ގެ (ދުއިފެންވަރު ކަ
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ގައި  3.3.3އަދި  3.3.2އިދުގެ ވާއަދި ހަމަ މިގަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބެން ހުްނނަްނ ޖެހޭ
އެކީ  ނުކުޅެދުންތެިރކަމަށް ބިނާކޮްށ ދޭންޖެހޭ ޚާއްސަ ޚިދުމަތްތައް ބޭުނންވެއްޖެ ހާލަެތއްގައި ފަސޭހަކަމާ ވަނީ،ބަޔާންކޮށްފައި

ޓް، ކައުންސިލިން( އަިދ ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ލިބެންުހންނަން ެޖހޭނެކަމަށާއި )މިސާލު: ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓް، ސައިކޭޓްރިސް
  ކަމަށެވެ.ނެހޭދުމަތްތައް ވަގުތުން ލިބޭނެ ިއންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންަނންޖެ ޚިދޭންޖެހޭ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު  

މުން ދާއިރު އްޓައަހަރު ނުފުރޭ ސިކުޑީގެ ބަލި ކުދިން ބަލަހަ 18މަރުކަޒުގައި ސިކުނޑީގެ ބަލިމީހުންނާ އަދި  ،ނަމަވެސް 4.14
ދި ފިޒިއޮތެރަޕީ ބޭނުންވާ އަ ކޯޑުތަކުން އެގެންނެތެވެ.  ރިދުމަތް ލިބޭކަމެއް މެޑިަކލް ޚިލިންގެ ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކައުންސެ

މު ަބލިތަކަށް ންޢާފިޒިއޮތެރަޕިސްޓެކެވެ. ފިރެހެން  ދެގިނަ ބަލިމީުހން ިތބި ނަމަވެްސ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ 
ޕީއާއި ވެސް ފިޒިއޮތެރައްގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބެން ހުންނަންޖެހޭ ަނމަލަތެޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވެއްޖެ ޙާފަރުވާދޭ 

ނޑީގެ ބަލި ގެ ސަބަބުން ކުއްލި ަބލިމީުހން ގެންދަން ޖެހެނީ މާލެައށެވެ. މީ ގިނަ ފަރުވާތަކަށްފިޔައި އެހެން  މީހުން ސިކު
 ނުރައްކާވުމަކީވެސް ވާ ލިބުމުގައި ލަސްތަކެއްވެ ބަލިމީހުންނަށް ގެއްުލންވެ ފުރާނަައށްހާލަތުގައި ލިބެންެޖހޭ އަވަސް ފަރު

 ނެކަމެކެވެ. ދާއެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ދަތުރުކުރުމަށް ހިގާ ޚަރަދު ބޮޑުވެ މަރުކަޒުގެ ޚަރަދުބޮޑުވެގެން 

ކްޓަރުންގެ ޓީމެއް ޑޮ.އެޗް ހޮސްޕިޓަލުން ސްޕެޝަލިސްޓް ވަނަ އަހަރު އައި.ޖީ.އެމް  2015މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން  4.15
ރުން ޒިޔާރަތްކުރަމުން ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހި މިގޮތުގެ މަތިން ޑޮކްޓަ

 2016 ަތނެއް ނެތުމުން ޑޮކްޓަރުން ތިބޭނޭ ޒިޔާރަތްކުރާ ،އެކަމަޑޭޝަން ބޮލޮކް މަރާމާތުކުރަންެފށުމާއެކު ނަމަވެސްދިޔައެވެ. 
 ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. ދުމަތްޚިވަނަ އަހަރު މި 

 މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުންދާ މީހުންގެ ބޭސްފަރުވާއާ ގުޅޭ ލިއެކިޔުންތައް ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން 

ރުވާދޭ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގެ ތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކީ ބެލެހެއްޓުމަކީ ފަރިކޯޑުމެޑިކަލް މަރުކަޒުގައި ބަލަހައްޓަމުންދާ މީހުންގެ  4.16
އަކުން ނުބައި ބޭހެއްދެވި ތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަ ރިކޯޑުވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެކެވެ. ސަބަބަކީ ބޭސްފަރުވާގެ 

ޑިކަލް ފައިލްތައް މަރުކަޒުގެ ބަލިމީހުްނގެ މެ ،ނަމަވެސް. އެވެފުރުސަތު އޮންނާނެ މުގެބަލިމީހާގެ ފުރާނަައށް ނުރައްކާވު 
ބަލިމީހުންގެ މެޑިކަލް  ،ގޮުތން ނުވެއެވެ. މި އަދާހަމަކޮށްފައިޢުލޫމާތު ދުވަުހން ދުވަހަށް ބެލިބެލުމުގައި ފައިލުގައި ހުްނނަްނޖެހޭ މަ

އިދުން ވާ. އަދި ގަބަލަހައްޓާފައި ނުވެއެވެތައް ފުރިހަމައަށް ރިކޯޑުފަދަ  ކޯޑުރިހިސްޓްރީ ރިކޯޑްސް އާއި ސްޕެޝަލިސްޓް 
ތައް ރިކޯޑުގެ ޗެކްކުރަން ޖެހޭ ލޭގެ ޕްރެޝަރު، ހަކުރު ކޮލެސްޓްރޯލް ފަދަ ޓެސްޓުތައް ބައެއް ބަލިީމހުންެގ  ހެދިކަމު

 ތައް ރިކޯޑު އިދުން ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓުތައް ހެދި ކަމުގެވާފައިލްކުރެވިފައި ހުރި ނަމަވެސް ބައެއް ބަލިމީހުންގެ ގަ
މަރުކަޒުގެ  ހަދާކަމަށް ކޮންމެ ަބލިމީހަކުވެސް ގަވާއިދުން ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓުތައް ކޮންމެ މަހަކުވެސްބަލަހައްޓާފަިއނުވެއެވެ. 

އިދުން ވާސްޓުތައް ގަޓެތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމުގެ ސަބަުބން ިމ ރިކޯޑުގަޅަށް ނރަ ،ނަަމވެސްދިނެވެ.  މަޢުލޫމާތުޑޮކްޓަރު 
ުމ ންހިނެގަނެވޭނެ މުދެމި ފަދަ ޓެސްޓުތަކަކީ ބަލި މީހާގެ ހާަލުތ  ޓަރުންަނށް ވަނީ ޔަޤީންނުކުރެވިއެވެ.އޮޑިހަދަމުންދާކަން 

ންޖެހޭ އިރު ބައެްއ މެޑިކަލް ފައިލްތަކުގެ އެކި އެކި ބައި ބައި ވަކި ކުރެވޭގޮތައް ހުންނަ މީގެއިތުރުންޓެސްޓު ތަކެކެވެ. 
 ފައިލްގައި މި ގޮތަށް ބައިބައި ަވކިކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ގޭޭނ ނއެ ކަންކަށްިމންވަރަވަމުންދަީނ ކިހާ ރަނގަޅުވަމުންދާ ޮގތާއި ާހލަތު ރަނގަޅުމީގެ އިތުރުން ަބލިމީހާގެ ބަލި ާހލަތު  4.17
ނުަވތަ މަހުން ަމަހށް އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނ ލިޔުމެއް ފައިލުތަކުގައި  ށްރޮގްރެސް ރިޕޯޓު ފަދަ ދުވަުހން ދުވަހަޕް

ވަމުންދޭތޯ ނުވަތަ ބަލިމީހާ ހުރީ މަރުކަޒަށް ގެނެވުނު  ރަނގަޅުކޮށްފައި ނެތެވެ. މީގެ ސަބަބުން ބަލިމީހުންގެ ހާަލތު ރިކޯޑު
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mailto:info@audit.gov.mv


 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ

43   ގެ 45 ޙާފުޞަ

ށަވަރު ކުރެވޭކަށްނެތެވެ. ބަލިމީހާގެ ހާލާތު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތް އެޭގނެ ލިޔުމެއް ނެތް ނަމަ އިރު ހުރި ހާލަތުގައި ތޯ ކަ
ގެންވާކަމެކެވެ.  ށީބަލިމީހުންގެ ާހލަތާގުޅޭ ފުރިހަަމ މަޢުލޫމާތު ޢާއިލާތަަކށް ފޯރުޮކށްދިނުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިުވމަކީ އެކަ

ހަަމ ކުރަންޖެހޭ ހާލާތުގައި ކުރީގައި ބޭސްކުރެވެމުން އައިގޮތް އެނގޭނެ  ފުރިއަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލިމީހަުކ އެޑްމިޓް 
 ނާނެއެވެ. ންކޯޑެއް ނޯރި

އެކަށިގެންވާ ތަމްރީން ދީފައި ނުވުން އެހީތެރިންނަށް  ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ 

ލިމީހުން ބަލަހައްޓާމީުހންގެ ށް އަދި ބަ ސިކުޑީގެ ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ތަނެއްގައި ބަލިމީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަ 4.18
ން ހިންގާފައިވާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީން ދޭންޖެހެއެވެ. ބައެއް ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކު

ހައްޓާމީހުްނނަށް މީހުން ބަލަވޯކްޝޮޕްތަކުގައި ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވާކަން އެގެން ހުރި ނަމަވެސް މަރުކަޒުގައި ބަލި
 ިލޔެކިޔުމުން އެގެންނެތެވެ. ބަލިމީހުން ބެލެހެއްޓުމާއި ސާފުތަިހރުކުރުން ފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ތަމްރީން ދީފައިވާކަން

 މުވައްޒަފުންނަށް  ތައްމީގެ އިތުރުން ބަލިީމހުންގެ ަސލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ަތމްރީނާއި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮްގރާމް
ބައެއް މި ގޮތުން  .ހިންގާފައި ނުވުމުްނ ބަލިމީުހންެގ ރައްކާތެރިކަމަށް ބައެއް މުވަްއޒަފުން ސަމާލުކަން ދީފައިނުވެެއވެ

 ގާފައިވާކަމަށްގައި ހިނމަރުކަޒު  ދިސާއެއްޙާ ހަތަރު މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާ ލިބިފައިވާ މީހުންަނށްބަލި
ކޮށް އަންހެން ަބލިމީހުންާނ ތިބެންޖެޭހނެކަން )ހާއްސަ ކެއަރވޯކަރުންހާމަވެއެވެ. މިއީ ބަިލމީހުންނާއެކީ އަބަދުވެސް ތަކުން ރިކޯޑު

ނެތުމުން ދިމާެވފައިވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެކެވެ. ފައިއެކީ( އަންގާ

ވެ. އަިދ ނެސަބަބުން ޓް ނުލިުބމުގެމަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ޮގތުގައި މިފަދަ ޓްރެއިނިންގ ތަްއ ދެވިފައި ނުވަނީ ބަޖެ 4.19
ޅަށް ކިޔައިދީފައިވާނެކަމަށް ޓްރެއިނިން ދީފައި ނުވިނަމަވެސް ބަލިމީހުން ަބލަހައްޓާމީުހންނަށް ަކންތައްތައް ކުރަންޖެހޭގޮތް ރަގަ

ވާ ބަލިމީހުންނަށް ދުމަތި ވެފައިނކޮށް އެޞައްޚާއަދި ބަލިމީހުން ބަލަހައްަޓންޖެޭހ ގޮތުގެ  މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ.
 ާހމަވެގެން ދިޔައެވެ. އަދި ކަންތައްތައް ކުރަންވީގޮތް އެގިފަިއވާކަން ބައެއް ބަލިމީުހން ބަލަހަްއޓާމީހުންނާ ވާހަކަދައްކާލުުމން
. އްޓެވެހު ބަލިމީހުން ަބލަހައްޓާ ގެ ތަކުގެ ތެރޭގައި މި ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ ލިޔުންތައް ބަހައްޓާފައި 

 މަރުކަޒުގެ ލައިބްރަރީ ބޭނުން ކުރަމުން ނުދިއުމާއި އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ރާވައި ހިންގާފައި ނުވުން 

ނަންެޖހޭ ދޭ މަރުކަުޒތަކުގައި ހުންނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންަނ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް) R-557/2013 :ގަވާއިދު ނަންބަރު 4.20
ނޑައަޅާ ގަވާ ންމެްނނަށް މަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ިލޭބ ހުރިހާ އެ ަވނީ،ގައި ބަޔާންކޮްށފައި 3.3.4ެގ (ދުއިފެންވަރު ކަ

ގައި މަރުކަޒުން  3.3.5އިދުގެ ވާއަދި ހަމަ މިގަ ަކމަށެވެ.ނެޖެހޭބައިވެރިވެވޭފަދަ އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގަން
މްތައް ރާވައި ތެރެިއން މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދެވޭ ފަދަ މީހުންަނށް އެފަަދ ޕްރޮގްރާޚިދުމަތް ލިބޭ މީހުންގެ 

 ހިންގަންޖެހޭެނ ކަމަށް ޖެހެއެވެ. ހަމަ ިމފަދައިްނ ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައިގަންހިން
ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.   3.3.6އިދުގެ ވާމިގަ

ބައެއް މުނިޫފހިފިލުވުމުގެ ޝޯދިނުމާއި  ރާވައި ހިންގާފައިނުވެއެވެ.އިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ވާމަވެސް ގަނަ 4.21
ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި ޕިކްނިކް ދަތުރު ދިއުން ފިޔަވައި ބަލިމީހުންަނށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުން ތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި 

 ދަސްކޮށްދިުނން ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފަިއ ނުވެއެވެ. މީގެ ސަަބބުން މަރުަކޒުގައި ތިބޭ ަބލިމީހުން ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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45   ގެ 45 ޙާފުޞަ

: އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް 1ޖަދުވަލު 

ތަފްސީލް  އޮޑިޓް ޕްރޮސީޖަރސް 

ގެ ލިއެކިޔުންތައް ބަާލ  2016އިން  2014މި އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް 
ހުންެގ އެހީއަށް ޭބނުންވާ މީ  ޞަޚާއްފާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ 

ވާ ަފއިސާގެ ބަޖެޓާއި ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި މަރުކަޒަށް ލިބިފައިމަރުކަޒުގެ 
 އެހީއާއި އެހެނިހެން އެހީއާިއ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި މަރުކަޒުގެ

މީހުްނ ލިޔެކިއުންތަކާއި މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ބަލިމުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ 
މީހުްނ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަްނތައްތަކާއި ުގޅޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި އަދި ބަލި

އި ގުޅޭ ކުރުމާއި ބަލިމީހުންގެ ބޭސްފަރުވާއާޑިސްޗާޖުކުރުމާއި  މިޓްއެޑް
 ފައިވާނެއެވެ. ބަލާލިޔެކިއުންތައް 

މުރާޖަޢާކުރުންލިއެކިޔުންތައް 

ހުްނ އެހީއަށް ބޭނުންާވ މީުހންގެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ބަިލމީ ޞަޙާއް
މާގުޅޭ އެކި ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ބަލިމީހުންގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަމުގައި ކަ

ފް އޮ)ޚާއްޞަ އެހީއަްށ ބޭނުންވާ މަރުކަޒު، މިނިސްޓްީރ  ފަރާތްތަކާއި
އު ކޮށް އިންޓަވި ހެލްތް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެްނޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ(

 މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވާނެއެވެ.

ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ އިންޓަރވިއުކޮށްގެން
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