
 

 ޓް ެއްނޑް ޯސަޝލް ަސރިވްސ ިޑޕާޓްމްަނޓުގެިމީލ ަސޯޕފެ
 އޮިޑޓް ިރޕޯޓް   ަޕރފޯމްަނސް 

 
 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެޖްނޑަރ، ެފމީިލ އްެނޑް ޯސަޝލް ަސރިވަސސް 

 

2020ފެބުރުވަރީ    27  

 

PER-2020-2(D) 

 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު: 



ުފިހުރިސްތުު

ު

ii ....................................................................................................................................... އޮޑިޓް ރިޯޕޓުގެ ޚުލާސާ 

1..................................................................................................................................................    ތަޢާރަފު  .1

3............................................................................................................................................ އޮޑިޓް މައުޟޫއު .2

6........................................................................................... ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް  .3

6 ................ އުނިކަމެއް ލިބިގެން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާމެދު އަމަލުކުރަމުން ދާގޮތް ބެލުންކުޑަކުދިންގެ ހައްގަށް  3.1

6 ................................................ ވަސް މިނެއްގައި ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިވޭތޯ ބެލުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަ 3.1.1

10 ..........................................................   މައްސަލަތަކަށް އަހައްމިޔަތުކަން ދިނުމުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް ބެލުން  3.1.2

11 ....................................................................... ކޭސްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް ބެލުން  3.1.3

12 ..................................................... ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް އިހުމާލުވަމުންދާ ފަރާތްތައް އުޅޭތޯ ބެލުން  3.1.4

13 ........................................ ޑިާޕޓްމަންޓުގެ މެންޑޭޓުގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް އެކަށޭނެ ވަސީލަތްތައް ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުން  3.1.5

24 ...................................................................... މޮނިޓަރކުރުމަށް އެކަށޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ގާއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުން  3.2

24 .....................................................................................   ޓަރ ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުންކޭސްތައް ގަވާއިދުން މޮނި 3.2.1

24 ................................. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް މިނިސްޓްރީން މޮނިޓަރ ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން  3.2.2

26 ................................................................. ހާނިއްކަ ލިބޭ ކުދީންނަށް އެކަށޭނެ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭތޯ ބެލުން  3.3

26 ..........................................    ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކަން ބެލުން 3.3.1

36 ...... ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރުމުގައި ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ބެލުން  3.3.2

40 ..................... ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ ހާނިއްކަ ވިޔަނުދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން އެކަށޭނެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން  3.4

40 ............................................    ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން 3.4.1

42 ................................................................    ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތަކުގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވަމުންދޭތޯ ބެލުން 3.4.2

42...............................................................................................................................................    ނިންމުން .4

44........................................................................................... : އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް 1އެެޕންޑިކްސް 

44................................................................................................................ ފަންނީ ބަސްތަކުގެ މާނަ :2އެެޕންޑިކްސް 

47............................................................................................................. ކޭސްކޯޑިންގ ގައިޑްލައިން :3އެެޕންޑިކްސް 

48.................................................................................................. އޮޑިޓަށް ލިބިފައިނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް  :4އެެޕންޑިކްސް 



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

 

 

 
 

ii    ސަފުހާ

 ުޚލާސާ ރިޯޕުޓގެ ޮއޑިްޓ 

 ތަޢާރަފު 

 ަބއްދަލުވުމުގައި  ކޮމިޓީގެ ޖެްނޑަރ އެންޑް ރައިޓްސް ހިއުމަން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ގައި 2020 ޖަނަވަރީ 18 އޮޑިޓަކީ މި
 ޒިންމާ   ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  ކުދިންނަށް  އެ  ތަހުގީގުކޮށް  މައްސަލަތައް  ކުޑަކުދިންގެ  ،ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  ނިންމަވާފައިވާ
 ކުރެވެމުންދާ  ޑިޕާޓްމަންޓުން ސަޕޯޓް  ފެމިލީ ސަރވިސަސްގެ ސޯަޝލް އެންޑް ފެމިލީ ،ޖެންޑަރ އޮފް  މިނިސްޓްރީ އިވާމަތިކުރެވިފަ

 .އޮޑިެޓކެވެ ކުރެވުނު ގޮތުން ދެނެގަތުމުގެ ޕަރފޯމަންސް މަސައްކަތްތަކުގެ

 ުހށަހެޅޭ މިނިސްޓްރީއަށް ިލިބެގން އުނިކަމެއް ހައްގަށް ކުޑަކުދިްނގެ ަބލައިފައިވާނީ ގޮެތއްގައި މައިގަނޑު އޮޑިޓުގައި މި
 ކުީދންނަށް  ލިޭބ ހާނިއްކަ ާއއިގާއިމުވެފައިވޭތޯ އިންތިޒާމުތަކެއް އެކަޭށނެ މޮނިޓަރކުރުމަށް ާދގޮތާއި އަމަލުކުރަމުން ޝަކުވާތަކާމެދު

 މަސައްކަތްތަކެއް  އެކަށޭނެ ިމނިސްްޓރީން ވިޔަނުދިނުމަށް ާހނިއްކަ ލިޭބ ކުޑަކުދިންނަށް އާއިފޯރުކޮްށދޭތޯ ރައްކާތެރިކަން އެކަށޭނެ
 އެވެ.ކުރަމުންދޭތޯ

 ަބއިތަކުގެ  ަބއެއް ،ނަމަވެސް އެހެން . ނިޔަލަށެވެ އަހަރުގެ ވަނަ 2019 އިން 2018 ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ބެލުމަށް އޮޑިޓުގައި މި
 .ަބލަިއލެވިފައިވާނެއެވެ މައުލޫމާތުތަކަށް ތާރީޚުގެ ފަހުގެ ކުރިއާއި އެއަށްވުރެ ޒާތުން

 ލަފާދޭ ގޮތް   އިސްލާހުކުރަން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކާއި  

 ބެލުން   ދާގޮތް   އަމަލުކުރަމުން   ޝަކުވާތަކާމެދު   ހުށަހެޅޭ   މިނިސްޓްރީއަށް   ލިބިގެން   އުނިކަމެއް   ހައްގަށް   ކުޑަކުދިންގެ   . 1

އާއި ސިޓީންނާއި މިނިސްޓްރީއަާށއި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން  1412ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިން )ހ( ޝަކުވާ ހުަށހެޅުމަށްޓަކަިއ 
ގޮތްތައް ގާއިމުކޮށްފައިވާއިރު   ތަކަށް ހާޒިރުވެގެންނާއި އަދިވެސް މި ނޫން އެހެން)އެފް.ސީ.އެސް.ސީ(  ސަރވިސް ސެންޓަރު

 ނިޒާމެއް  މަރުކަޒީ ެބެލހެއްޓޭނެ ފަސޭހައިން  މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ މައްސަލަތަކާ ަބލަމުްނދާ ާވތަކާއިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކު
 ސިއްރު މައުލޫމާތުގެ  މައްސަލަތަކުގަިއ ހިމެނޭ ަބލަމުންގެންދާ  ޝަކުވާތަކާއި ހުަށހެޅޭނުވުން. މިހެްނވުމުން،  ގާއިމުކުރެވިފައި
 ަބލަުމންދާ  އަދި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ސީތަކަށް.އެސް.ސީ.އެފްކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވުމާއި    ސައްހަކަން  މައުލޫާމުތގެނުވުމާއި    ހިފެހެއްޓިފައި
ނެތުމުެގ އިތުރުން މައްަސލަތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާުތ ކަމާގުޅޭ  ދެނެަގެނވެން މިނިސްްޓރީއަށް ވަގުތުންވަގުަތށް މައުލޫމާތު ކޭސްތަކުގެ

ސްވާކަރުން އުޅެންޖެހުމުން އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތު އިތުރުވެ ކޭސްތަކުގައި  އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމުގައި ކޭ
 މަސައްކަތް ކުރަން ލިޭބ ވަގުތު ގެއްލި ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ދިނުަމށް ދަތިވުން.

ުރ ފާހަގަކުރެވުްނ. މިގޮތުން، ކޯްލ ސެންޓަނުދާކަން  ދެވެމުން ޚިދުމަތްގަޑިއިރު  24އިން  1412، ލައިންހެލްޕް ޗައިލްޑް)ށ( 
އްކަތްކުރަމުންދާ  ކޯްލގައި ހުންނަ މުވައްޒަފަށް ކޯލްތަްއ ޑައިވަރޓްވާއިރު އެ މުވައްޒަފު ކޭހެއްގައި މަސަ-ަބންދުކުރާ ގަޑިތަކުގައި އޮން

 ސައިލެންޓް   ކޯލްތަކާއި  ޕްރޭންކްން. އަދި،  ކޯލް ފޯަނށް ޖަވާުބ ދޭ ވަގުތުތަކުގައި ޑައިވަރޓްވާ ކޯލްތަކަށް ޖަވާުބ ނުދެވު-ވަގުތާއި އޮން
ސަަބުބން ކޭސްވާކަރުން ރަސްމީ   ނުވުމުގެ  ކޮށްފައިގާއިމު  މިިނސްޓްރީން  ނިޒާމެއް  އެހެން  ބެލޭނެ  މައުލޫމާތު  ގުޅޭ  ކޭސްތަކާ  ކޯލްތަކާއި

 ޭބުނންވާ ޮބޑަށް  އެންމެ ިޚދުމަތް ގެހެލްޕްލައިން ،އަރާ ުބރޫ ޚިދުމަަތށްޭބނުންތަކުގައި ހެލްޕްލައިނަށް ގުަޅމުން ދިއުމުގެ ސަަބުބްނ 
 މަގުފަހިވެގެންިދއުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން. ގޯސްވުމަށްއިތުރަށް  ހާލަތުުނދެވި އެ ފަރާތް ހުރި  ފޯރުކޮށް ޚިދުމަތް ފަރާތްތަކަށް
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iii    ސަފުހާ

 ނުވާކަން  ަބޔާންކޮށްފައި މިންގަނޑެއް ދޭ އިސްކަން ދިނުމުގައި އިޖާަބ ކޭސްތަކުގައި ަބއެއް ުހށަހެޅިފަިއވާ މިނިސްޓްރީއަށް)ނ( 
 ައށް  (%18 ނުވަތަ) ކޭސް 4 ތެރެއިން ކޭސްގެ 22 ބަލައިލެވުނު އުސޫލުން ސާމްޕަލް އޮޑިުޓގައިފާހަގަކުރެވުން. މިގޮތުން، 

 ކުރެވެނީ  ޭބނުން ވަސީލަތްތައް ހުރި  ިލިބފައިނުުވން. މިހެންވުމުްނ،  ަބޔާންޮކށްފައި މިންގަނޑު ޭދނެ  އިސްކަން ދިނުމުގައި އިޖާަބ
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށްކަން  ރައްކާތެރިކަން ހިމާޔަތާއި ޖެހޭ ފޯރުކޮށްދޭން އާއިލާތަކަށް މީހުންނަށާއި ޭބުނންވާ އެހީތެރިކަން ޮބޑަށް އެންމެ
 ކުރެވިފައި ނުވުން. ކަށަވަރު

 ނުވާކަން  މެނޭޖްކުރެވިފައި ަގއިގޮތު އެކަށީގެންވާ ކޭސްތައް ނިންމުަމށް ފުރިހަމަކޮށް މައްސަލަތައް ހުަށހެޅޭ މިނިސްޓްރީއަށް)ރ( 
ގަވާއިދުން  ތަފާތު ސަަބުބތަކާ ހުރެ  ،ހަފްާތއަކު އެއް ފަހަރު އެލޮކޭޝަން ބައްދަލުވުން ާބއްވަންޖެހޭއިރުފާހަގަކުރެވުން. މިގޮތުން، 

އަލް އެސެސްމަންޓް ތައްާޔރުކުރުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެްއ ިއނީޝި ކޭސްތައް އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައި ނުވުމާއި ަބއްދަލުވުން ާބއްވާ
 ހޭދަވެފައިވުން.

 ާޒތީ  ފަރާތްތަކުގެ އިުހމާލުވަމުންދާ ހައްގުތަކަށް ކުޑަކުދިންގެ ފައިލުގައިގެ މައުޫލމާތު ރިކޯޑުކުރަމުންދާ ޓްރެކިންގ ކޭސް)ބ( 
ކަމުގައިވާއިުރ  ފަރާތްތައް އޮންނަ ގުޅުން ކުދިންނާ ގޮތުން އާއިލީ ފަރާތަކީ ނުދިއުމުެގ ސަަބުބން އިހުމާލުވާ ހިމަނަމުން މައުލޫމާތު
މި   ނަމަވެސްވީ ކަމުގައި  ހުށަހެޅެމުންދިޔަ އިހުމާލަށް ފަރާތްތަކުގެ މި  ކުޑަކުދިން އިތުރު ހިމެނޭ ގޮތުގައި އަވަށްޓެރިންގެ އާއިލާއާއި

 ެނތުން. ންދެނެގަނެވެ ފަސޭހައިންކަން 

  ކޭސްތަކުގައި ފަންނީ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންަތކުގެ ސަަބުބން އަޅާަބލައިއިރު ލޯޑާ ކޭސް މިނިސްޓްރީގެ( ޅ)
އިން ފެށިގެން ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ   2017ނުވާއިރު  ލިިބފައި ވަސީލަތްތައް އިންސާނީ ކުރާނެ މަސައްކަތް

  ސުޕަވައިޒަރު   1  ޭކސްވާކަރުންނާއި  16  ގައިޑިޕާޓްމަންޓު  ހަމައަށް  އާ  2020  ފެުބރުވަރީ  10މިންވަރު އިތުރުވަމުން އައިސްފާވުމާއި،  
 ؛ކުރެވިފައިވުމާއި އެލޮކޭޓްކޭސް  76 ކޭސްވާކަރަކަށް ކޮންމެ އެވަރެޖްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު

 ސަމާލުކަން  ވަގުތާއި ދޭންޖެހޭ ކޭސްތަކަށް ސަަބުބން ހަވާލުކުރުމުގެ ކޭސް ގިނައިން ވުރެ އަދަދަށް އެކަށީގެންވާ ކޭސްވާކަރުންނަށް
  ހޭދަވާކަމާއި  ދުވަސްތަކެއް ގިނަ ނުކުރެވި  އެލޮކޭޓް ކޭސް ،ތުންފެންވަރަށް އަސަރުކުރަމުން ދިއުން. މިގޮ މަސައްކަތުގެ ،ނުދެވި

 ނުވާކަމާއި  ހިމަނާފައި  މައުލޫމާތު  މުހިންމު  ަބއެއް  ޖެހޭ  ހިމަނަން  އެސެސްމަންޓުގައި   ނުދާކަމާއި  ހެދެމުން  ގަވާއިދުން  އެސެސްމަންޓް
 ؛ނުދެވޭކަން ފާހަގަވުމާއި  ނިންމަމުން  އިދުންގަވާ  ކޭސްތައް  ނުާދކަމާއި  ހެދެމުން  ގަވާއިދުން  އަޕް-ފޮލޯ  ތައްޔާރުކޮށް  ޕްލޭން  އެކްޝަން

  އިތުރުވުމުގެ  މިންވަރު   ބަރޯސާވާ  ސުޕަވައިޒަރުންނަށްނާއި  ގިނަވުމުން  ކޭސްތައް  މިނިސްޓްރީގައި  ވަރަށްވުރެ  ބެލެހެއްޓޭ  ށް ސުޕަވައިޒަރަ
ފޯރުކޮށްދެވެމުްނ ްށ އެހީތެރިކަމާއި އިރުޝާދު ކޭސްވާކަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ިމންވަރަސުޕަވައިޒަރުންގެ ަފރާތުން  ސަަބުބން
  ؛ނުދިއުމާއި

 ވަުގތު  އަޅާލާނެ ނަފްސަށް އަމިއްލަމުންދާއިރު ކުރަ މަސައްކަތް ކޭސްވާކަރުންުބރަ މާހައުލެއްގައި  ޖަޒްާބތީ އަދި ނަފްސާނީ ޮގތުން
 މުވައްޒަފުން %86 ތެރެއިން ކޭސްވާކަރުންގެ 15 ަބއިވެރިވި ސާވޭގައި ގެންދިޔަ ކުރިއަށް ތެރެއިން އޮޑިޓްގެ މި ކަމަށް ނުލިޭބ

ބުނެފައިވުން. މިކަމަށް އެދެވިގެންވާ ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ނުވުމާއި  
ދެވިފައި   އިސްކަން ކަންތަކަށް އެފަދަ  އަމިއްލައަށްވެސް ކޭސްވާކަރުން ،ސަަބުބން ޖެހުމުގެ ހޭދަކުރަން ވަގުތު ގިނަ ވަޒީފާގައި
 ނުވުން.
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iv    ސަފުހާ

ބެލެހެއްޓޭެނ އިންތިޒާމު ހަމަެޖހިަފއިނުވުން. މިގޮތުްނ، އިމާރާތުެގ   ކަންކަން   ސަލާމަތީ  ުމވައްޒަފުންގެ  އިމާރާތާއި)ކ( މިނިސްޓްރީގެ  
 ނުަރސްމީ ގަޑީގައި މިނިސްޓްރީގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ތަޅު ހަރުކޮށްފައިާވ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ހަރުކޮށްފައި ނުވުމާއިއެތެރެއާއި ޭބރުގައިވެސް 

ދޮރާށި ތަޅުނުލެވި ހުރުން. އަދި ކޭސްވާކަރުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި އިންޒާރުތައް ދެމުން ދިއުމުގެ އިތުރުން މާރާމާރީ ހިންގަން  
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.

 ކޮޓަރިތައް  ނަގައިދޭ ސެޝަން/ކައުންސެލިންގ ތަނާއި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ށްގޮތަ އެކަށޭނެ  މަސައްކަތާ ކުރާ)އ( 
 އާއި ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ލިޔެކިޔުންތައްވާހަކަ ދައްކާ ކްލައިންޓުންނާ. މިހެންުވމުން، ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވުން ފަރުމާކޮށްފައި
އުލޫމާތު ހިފެހެއްޓޭނެ ޒާތީ މަލައިންޓުންގެ  އޮތުން. އަދި ކް  ފުރުސަތު  ގެއަޑުއިވުމާއި ފެނުމު  މުވައްޒަފުންނަށް  ކަމާނުގުޅޭ  މިނިސްޓްރީގެ

ނާޒުކު ކުދިން/މީހުންާނ ސެޝަންތައް ނަގައިދޭ ކޮޓަރިތަކަކީ    އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިނުވުމާއި  ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމުގެގޮތަށް  
 .ތަނަކަށް ނުުވން އެކަށޭނެ

ޑިވިޜަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ލިިބަފއި   ޓީ.އައި  އެންޑް  ސަޕޯޓް  ޓެކްނިކަލް  މިނިސްޓްރީގެ)ވ(  
ުމވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާއިރު ސެކްޝަންގެ ވެރިއެއް ނެތުމާއި ދުވަހުންދުވަހަށް ފައިްލ  ދެނެތުން. މިގޮތުްނ، އެންމެ 

ނެޓްވަރކް ތެރެއިން ބޭނުންކުރަްނޖެހޭ ފައިލްތައް ހަލުވިކަމާއެުކ އްޒަފުންގެ ޭބނުންތަކާ އެއްވަރަށް ސަރވަރގެ ެބކަޕް ނެގެމާއި މުވަ 
 ސަަބުބން  ދަތިކަމުގެ  ޖާގައިގެ  އިމާރާތުގައި  ހިމެނޭ  މިނިސްޓްރީލިޭބނެ މިންވަރަށް ވަސީލަތްތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރެވިފައި ނުވުން. އަދި  

ތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ކުރަންޖެހުމާއި އިދާރީ ވަސީލަ މަސައްކަތް ިތބެގެން ތަންތަނުގައި އެކި މުވައްޒަފުން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ
 މަދުވުން ނުވަތަ ހަލާކުވުމުން މުަވއްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ސަމަކާރަކަމަށް އަސަރުކުރުން. 

 ދޭގޮތް  ލަފާ   އިސްލާހުކުރަން 

  ފަރުމާ  ޑީ .ޕީ.ސީ.އެމް ގޮތަށް ބެލެހެއްޭޓނެ މަޢުލޫމާތު މަްއސަލަތަކުގެ ަބލަމުންގެންދާ ޝަކުވާތަކާއި ހުށަހެޅޭ މިނިސްޓްރީއަށް( ހ)
 އިދާރާތަކާއެކު ކަމާގުޅުންހުރި ގާއިމުކުރުމަށް ސިސްޓަމެއް މެނޭޖްމަންޓް ކޭސް އައު ނުވަތަ ެބުލން އޮތްތޯ ފުރުސަތު ކުރުމުގެ

 މިނިސްޓްރީއަށް  ފެށުމަށް އަމަލުކުރަން އެކުލަވާލައި ޕްލޭނެއް ބޭނުންވާނެ ސިލުކުރަންހާ ކަންކަން މި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
 .ދަންނަވަމެވެ

ގަޑިއިރު ދެވޭ ފެންވަރަށް އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކޮށް، ކޯލް ޓްރެކް ކުރުމުގެ ނިޒާމް   24)ށ( ކޯލްސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް 
ގާއިމްކޮށް، ކުރެވޭނެ ނިޒާމް  " "އިންޓަރެކްޓިވް ޮވއިސް ރެސްޕޮންސް" ސިސްޓަމެއް އަދި  "ކޯލްެބކް ރިކުއެސްޓްހަރުދަނާކޮށް، 

 ން އަހުލުެވރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ދަންނަަވމެވެ.ށް ރައްޔިތުހެލްޕްލައިނަ

، )ނ( ކޭސްވާކަރުން އޮންކޯލްގައި ތިޭބ ވަގުުތތަކުގައި ކޭސްތަކުގެ ަމއުލޫމާތު ރިއަލް ޓައިމްކޮށް ެބލޭެނ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއެކު

ގައި ކޮންމެެހން ގުޅަން ޖެހިގެން ނޫން ޮގތަކަށް ހެލްޕްލައިނަށް ިއންޓާރަންލ ހެލްޕްލައިންގެ އިޚްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް
 .ދަންނަވަމެވެ މިނިސްޓްރީއަށްމުވައްޒަފުންނަްށ އިރުޝާދު ދިނުމަށް  ،ކޯލް ނުކުރުމަށް

  ހިރާސް  މިންވަރާއި  ކަންކަމުގެ  ޭބނުންވާ  މީހުންނަށް  ނާޒުކު  ނުވަތަ  ކުދިން  ހިމެނޭ  ކޭހެއްގައި  ކޮންމެ  ހުށަހެޅޭ  މިނިސްޓްރީއަށް)ރ(  
 ިލބެމުންދާ  އެމީހަކަށް ަފރާތްތަކުން އެެހން އަދި ހާލަތްތަކާއި އިޖްތިާމއީ ވަށައިގެންވާ އަދި އާއިލާ މީހެއްގެ އެ މިންވަރާއި ހުރި

http://www.audit.gov.mv/
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v    ސަފުހާ

ޑައަޅައި އެ މައުލޫމާތު މިންަގނޑެއް ކަނ  އިސްކަންދޭނެ  ދޭއިރު  އިާޖަބ  ،ިބނާޮކށް  މައްޗަށް  ިމންވަރުގެ  އެީހތެރިކަމުގެ  ިލބިދާނެ  ނުވަތަ
 .ދަންނަވަމެވެ ނިްސޓްރީއަށްފައިލްތަކުގައި ހިމެނުމަށް މި

ކޭސް   ފަހަރު އެއް ހަފްތާއަކު ކޮންމެ ވައްޒަފުްނނަށް ޭބނުންވާ ފަްނނީ ތަމްރީންަތއް ރާވައި ހިންގުމަށާއިމުގެ ކޯލްސެންޓަރު)ބ( 
ނިންމުމަށާިއ  ތައްޔާރުކޮށް އެސެސްމަންޓް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 7 ހުށަހެޅޭތާޭބއްުވމަށާއި މައްސަލައެއް  ަބއްދަލުވުން އެލޮކޭޝަން

 .ދަންނަވަމެވެ އަށްެބހެއްޓުަމށް މިނިސްޓްރީ ކޮށްފައި ރެކޯޑުލަސްވާ ހާލަތްތަކުގައި، ލަސްވާ ސަަބުބ 

މައުލޫމާތުގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތައް ހިމެނުމަށާިއ މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަުމންދާ ކޭސް ޓްރެކިންގގެ )ޅ( 
ގަވާ ތަކުރާރުކޮށް އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަުކގެ މައްސަލަތައް ފަސޭހައިން ދެެނގަނެވޭނެ އިންތިޒާމު ގާއިމުކޮށް ެބލެހެއްޓުމަށާއި މިގޮަތށް ފާހަ

 ޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ދަންނަަވމެވެ.ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން އަޅަންޖެހޭ ފި

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް   އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއިމުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި އެޅެން ހުރި  )ކ(  
ކޭސްތަކަށް  ހިންގުމަށާއި އިރޮގްރާމްތައް ރާވަަބޔަކަށް ހެދުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީން ޕް ޔޮޖަޒްާބތީ އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުން ދުޅަހެ

 އަްށ ދަންނަވަމެވެ.ހިފެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީ ކޭސްވާކަރުންގެ ކޭސްލޯޑުއެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަން ދެވޭ މިންވަރަށް 

މުގެ މަޝްވަާރ މިނިސްޓްރީ ހިމެނޭ އިމާާރތުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ެބލެެހއްޓުމަށް ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތާ ހަވާލުކުރު)އ( 
ގަޑިއިރު   24.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެތެރެއާއި ޭބރުގައިވެސް ސީ.ސީއިމާރާތުގެ  ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ކުރުމަށާއި

މަންޒަރު ރެކޯޑު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށާއި މައި ދޮރާށީގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އިލެކްޓްޯރނިކް ލޮކަށް ދިމާވާ މައްސަލަ 
 މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު  ތަޅުލެވިފައި ެބހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ހައްލުކޮށް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް

 .އަށް ދަންނަަވމެވެދެނެގަތުމަށް މިނިސްޓްރީކުރުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް 

މައްސަލަތަކުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިުރވުމާއި ނެގޭ ސެޝަންތަކާއި ފޯުނން ކުރެވޭ މުއާމަލާތުތަކުން އެ )ވ(  
ސެޝަންތައް ނަގައިދޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެްއސުމަށާއި    އި ިހންގުމުގެކަންކަން ރާވައުލޫމާތު ހިފެެހއްޓޭނެ ގޮތަށް  ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ މަ

 ންނަވެމެވެ.ދަ އަށްމިނިްސޓްރީގޮތަކަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ހެދުމަށް ރައްޓެހި ނާޒުކު ކުދިން/މީހުންނާ ކޮޓަރިތަކަކީ 

)މ( ޓެކްނިަކލް ސަޕޯޓް އެްނޑް އައި.ޓީ ޑިވިޜަނަށް ކަމުެގ ތަޖުރިާބ ހުރި މުވައްޒަުފން ރެކްރޫޓްކޮށް، ތަނުެގ ހިންގުްނ 
 މިނިސްޓްރީއަށްހަރުދަނާކުރުމަށާއި އައި.ޓީ ހާޑްވެއަރ ހޯދޭނެ އިންތިޒާމް ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ހަމަޖެއްސުމަށް  

 ދަންނަވަމެވެ.
 

 ބެލުން   ގާއިމުވެފައިވޭތޯ   އިންތިޒާމުތަކެއް   އެކަށޭނެ  މޮނިޓަރކުރުމަށް .  2

ގައި   16.5.16 ގެ( 2008) ފޮތް އަތްމަތީ ހިމެނޭ އިޖުރާއަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތައް އިޖުތިމާއީ މިނިސްޓްރީގެ )ހ(
 އެއްގޮތަށް  ޕްލޭނާ  އެކްޝަން  ނުވުމާއި  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ޕްލޭން  އެކްޝަން  ހެދުމަށްފަހު  އެސެސްމަންޓްވާގޮތަށް، ަބއެއް ކޭސްތަކުގައި  

 .ނުވުން މޮނިޓަރކޮށްފައި

ގާއިމުކުރެވިފައި ނެތުމުން ެއ  ނިޒާމެއް މަރުކަޒީ ކުރެވޭނެ މޮނިޓަރ މައްސަލަތައް ުހށަހެޅޭ ތަކަށްއެފް.ސީ.އެސް.ސީ)ށ( 
 19ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މޮނިޓަރ ކުރެވެމުން ނުދިއުން. މިގޮތުްނ، އަތޮޅުތެރޭގައި ހިމެނޭ 

http://www.audit.gov.mv/
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vi    ސަފުހާ

 މެ ކޮން މިއިންތިޭބއިރު  މުވައްޒަފުން 2ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ެބލުަމށް މިނިސްޓްރީގައި ސެންޓަރަށް 
 ބަލަހައްަޓންޖެހުން. މޮނިޓަރކޮށް ކޭސް 60 މަދުވެގެން އެންމެ  އަހަރަކު ސުޕަވައިޒަރަކަށް

 ދޭގޮތް  ލަފާ   އިސްލާހުކުރަން 

ގަިއ  16.5.16( ގެ 2008މިނިސްޓްރީގެ އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިުޖރާއަތްތައް ހިމެނޭ އަތްމަތީ ޮފތް ) (ހ)
ފަހު ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތާއި އެ ފަރާތުގެ އާއިލާއާއެކު  އެސެސްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މައްސަލަތަކުގެ

 އި އެއާ އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަ ކުގެފިޔަވަޅުތަ އަޅަން ނިންމާފައިވާ

އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ަބލަމުންދާ މައްސަލަތައް ވަގުތުންވަގުތަށް ެދނެގަނެވޭނެ މަރުކަޒީ ނިޒާމެްއ )ށ( 
ހެއްޓުމަްށ ހަވާލުެވ ތިޭބ ސުޕަވައިޒަރުންނަށް ވީޑިޯއ ކޮންފަރެންސިންގ މެދިވެރިކޮްށ ގާއިމްކޮށް، ކޭސްވާކަރުންނާ ަމސައްކަތް ެބލެ

 މޮނިޓަރިންގ ަބއްދަލުުވންތައް ޭބއްވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ބެލުން   ފޯރުކޮށްދޭތޯ   ރައްކާތެރިކަން   އެކަށޭނެ   ކުދީންނަށް   ލިބޭ   . ހާނިއްކަ 3

ނެތްއިރު ތަކުރާރުޮކށް އިއުލާނު ކުރުމުންވެސް ލިޭބ   މުވައްޒަފުން އަދަދަށް  އެކަށީގެންވާ  މަރުަކޒުތަކުގައި  ަބިއތިއްާބ  ކުޑަކުދިން)ހ(  
އުޖޫރަ ކުޑަވުމުންނާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުން ދިމާވާ ނުރައްކާތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާ ހެދި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަްއ 

 އަދި ފިޔަވަތީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖާގައަށްވުރެ އިތުރަށް ކުދިން ތިިބކަންވެސް ފާހަގަކުެރވުން. މަދުވުން.

 ؛ގެ އިންސްޕެކްޝަނުން ފާހަގަވިގޮތުގައިމަރުކަޒުތަކު ަބއިތިްއާބ ކުޑަކުދިން)ށ( 

ދިގެއާއި ކާން ޚާއްސަކޮށްފައިާވ ކާންދިނުމާއި ކެއުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ގަވާއިދުން މީލް ޕްލޭން ުމރާޖާކުރަމުންދިއުމާއި ަބ •
 ތާހިރުކަން ކަށަވަރު ކުރަމުން ދިއުން.ތައްޔާރުކޮށް ެބެހއްޓުމުގައި ސާފުސަރަހައްދާއި ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ކާބޯތަކެތި 

ރަމުންދާކަން  ފައިލްތަކުގައި ރައްކާކު އެ  ތާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތުހަތައްޔާރުކޮށް ކުއްޖާގެ ސިއް މެޑިކަލް ފައިލު •
 122 ވުމާއި ފިޔަވަތީގައިމަސްދުވަސް ފާއިތު ވެފައި 3ހިޔާގައި ހެލްތް އޮފިސަރއެއް ނެތި ފާހަގަކުރެވުން. ނަމަވެސް، 

ތިުބން. އަދި ފިޔަވަތީގައި ގައިންގަޔަްށ އަރާ ަބއްޔެއް ޖެހިގެން   ނަރުހުން   2  ެބލެހެއްޓުމަށް  ކަންތައްތައް   ސިއްހީ  ކުދިންގެ
ހުރީ ހެލްތް ރޫމްގައި  ކުރެވެން  އެކަހެރި ކުިދން ަސަބުބން ދަތިކަމުގެ ޖާގައިގެ ،ނަމަ ޖެހިއްޖެ  ކުރަން ކަހެރިކުދިން އެ

 އެނދު ކަމުގައިވުން. 2ވާއިރު މި ތަނުގައި ހުރީ ކަމަށް

ހަލާކުކުރުމުން މެނުވީ ނުވަތަ ހަމަޖައްސައިފައިވުމާއި ކުދިން ތަކެތި  އިންތިޒާމު ކުދިން ވަކިން ނިދުމުގެ ޖިންސުގެ ދެ •
ކުއްލި ހާލަތުގައި ދައުލަތުގެ ެބުލމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިން ފިޔަވާ އެހެން ކުދީންނަށް ޭބނުންވާ ތަެކތި ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި 

 ނުވަތަ ނު އަޅުވައިފައިވުންކޮޓަރީގައި ހަމަކޮށްފައިވުން. ނަމަވެސް، ފިޔަވަތީގައި އަލަމާރި ނެތުމުން ހޮޅިއެއްގައި އަންނައު
 ކުދިން އެއް އަލަމާރި ބޭނުންކުރަމުން ދިއުން. ގިނަ

ނައްތާލަން ޖެހޭ ކޮށް ބަލަހައްޓަުމން ދިއުމާއި ޖިންސުގެ ކުދިންގެ ފާޚާނާތައް ވަކިކޮށްފައިވުމާއި ފާޚާނާތައް ސާފުތާހިރު ދެ •
 ން.ތަކެތި ފަސޭހަ ކަމާއެކު ނައްތާލެޭވނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވު

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

ކުދިންނަށާއި ުމވައްޒަފުންނަށް ެއިކ  ތައްޔާރުކޮށްއް އިވެކުއޭޝަން ޕްލޭނެ ވަނަ އަހަރު  2016ގައި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ •
ނެތުމާިއ  ފިޔަވަތީގައި އިވެކުއޭޝަން ޕްލޭނެއްއިރު ގެންގޮސްފައިވާ ރިލް ކުރިޔަށްފަހަރުމަތިން އިވެކުއޭޝަން ޑް 
 ން.ސްފައި ނުވުގެންގޮ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލް ކުރިޔަށް

ސެކިއުރިޓީ ފުލުހުން ބަލަހައްޓަމުން ދިަޔ  ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެގެންދާއިރު ލަހައްޓަމުން ަބ  ވޮޗަރުންފިޔަވަތީގެ ސެކިއުރިޓީ  •
ޔުމާއި އިމާރާތުގެ ރިޓީ ބަލަހައްޓަމުްނ ނުެގންދިއުފަޅީގައި ހުރި ޕޯސްޓްގައި ސެކިވީއަމާންހިޔާގެ މަގުމަްއޗާނަމަވެސް، 

 ގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އޭގެ ނުރައްކާ އޮތްކަމެއްކަން ފާހަގަވުން.ވަށާފާރު ތިރިވުމަކީ އިމާރާތު

ކޭސްވަރކަރުން ނެތުމުގެ ސަަބުބްނ  ކުރަމުންދާއިރުކެއަރ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް •
ން. ޕްލޭންގައި ކުއްޖާއާ ގުޅޭ މުހިންމު މައުލޫމާތުތަްއ ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުލޭން ކެއަރ ޕް ނަށްކުދިންފިޔަވަތީގައި 

ަބލު ގުކުއްޖާގެ މުސްތަޕްލޭންގައި  7ކެއަރ ޕްލޭންގެ ތެރެއިން  10ގޮތުގައި ބެލުނު  ގެހިމަނާފައިވި ނަމަވެސް ސާމްޕަލް
 ން.ނާފައި ނުވުރޭވިފައިވާގޮތް ހިމަ

 މޮނިޓަރިންގ ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް އިންސްޕެކްޝަން  އެއްވެސް  ފިޔަވަތީގެ އަދި ހިޔާ  ކުޑަކުދިންގެ އަހަރު  ވަނަ 2018/19)ނ( 
 ކޮށްފައިވާކަން  މޮނިޓަރ ގޮތެްއގައި އެކަށީގެންވާ މަރުކަޒުތައް ސަަބުބން  ނުވުމުގެ  ލިިބފައި ހަމައަށް  ނިމުމާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް

 ކުޑަކުދިންގެށް ަބލައިއިރު  ހާދިސާތައް ރިޕޯޓްތަކަހިނގާފައިވާއަށް  2019ން  2017ނުވުން. ނަމަވެސް،  ކަށަވަރުކުރެވިފައި
 ޭބުނންކުރުމުގެ އިންޓަނެޓްދިޔުމާއި  ޭބރަށް ކުދިން ނުލައި ކާގެންގުޅެފައިވުމާއި ކެއަރވާކަރަ  ތަކެތި މަނާ ގެންގުޅުން ހިޔާގައި
 އެކަށީެގްނވާ  އަމަލުތައް ކުދިންގެކޮްށފައިވުމާއި މުއާމަލާތު ކުިދންނާމުވައްޒަފުން  ގޮތަށް އެކަށީގެންނުވާޚިލާފުވުމާއި  އުސޫލާ

 ގުޅިގެން  ހާދިސާތަކާ  މި  ،ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު  ހާދިސާތައް  ިހނާގފައިވާނުވުން. މީގެއިތުރުންވެސް،    ކުރެވިފައި  ކޮންޓްރޯލް  ގޮތެއްގައި
  އެނގެން ނެުތން.ކުދިންނާއި އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކާ މެދު އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ރިޕޯޓުތަކުން

 ޝަރުތު   ހަވާލުކުރުމުގައި  ެބުލމަށް  ދަރުމައަށް  އަށް  2019ން  އި  2017ގެ ތެރެއިްނ  ކުިދން  ތިިބ  ދަށުގައި   ެބލުމުގެ   ދައުލަތުގެ )ރ(  
 ހަވާލުކޮށްފައިާވކަން ފާހަގަވުން. ފަރާތްތަކާ ހަމަވާ

 ކުިދންގެ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ ެބލުަމށް ދަރުމައަށް ހަވާލުކުރުމާއި އާއިލާއާ ެބލުަމށް ކުދިން ދަށުަގއިވާ ެބލުމުގެ ދައުަލތުގެ)ބ( 
 ކުރިކަމުގެ މޮނިޓަރވާކަން އެނގެންނެތް ނަމަވެސް،  ތައްޔާރުކޮށްފައި ރިޕޯޓްތައް މޮނިޓަރިންގ ސިފައެއްގައި  ރަސްމީ ފައިލްތަކުން

 ކަންތަްއތައް  ޭބުނންވާ ހާސިލުކުރަން ޕްލޭންގައި  މޮނިޓަރިންގ ،އިތުރުން  މީގެ  ވުން.ހިމަނައިފައި ނޯޓުތަކުގައި  ކޭސް ލިޔެކިޔުންތައް
 ތުން.ނެ އެނގެން މިންވަރު ހާސިލުވި ކަންތައްތައް އެ ،ނަމަވެސް ހިމަނާފައިވީ

ވާގޮުތްނ  ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 6 އުސޫލުގެ ެބހޭ ހަވާުލކުރުމާ ބެލެހެއްުޓން ކުދިން ތިޭބ ދަށުގައި  ެބލުމުގެ ދައުލަތުގެ)ޅ( 
ކުށުގެ ރެކޯޑު އޮތް   ،ީވނަމަވެސް ަބޔާންކޮށްފައި ކަމަށް އޮންނަންޖެހޭ ސާފުވެފައި ރިކޯޑް ކުށުގެ ދުވަހުގެ އަހަރު 10 ވެތުވެދިޔަ

 އާއިލާގެ ފަރާތްތަކާ ކުދިން ހަވާުލކޮށްފައިވުން.
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viii    ސަފުހާ

 ދޭގޮތް  ލަފާ   އިސްލާހުކުރަން 

ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުން ތަކުރާރުކޮށް އިއުލާންކުރުމުންވެސް    މުރާޖައާކުރުމަށާއި  އޮނިގަނޑުފިޔަވަތީގެ މުވައްޒަފުންގެ    (ހ)
 ކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް  ރިމަތިނުލައި ސަަބުބ ވަޒަންކުރުމަށާއިަބއެއް މަގާމުތަކަށް މީހުން ކު

 ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ދަންނަވަމެވެ.

 އަދި  އަންނައުނު ކުދިންގެއި ނެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށާ ގޮތުން ރައްކާތެރި ތަހީޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކަކީ ސިއްކު)ށ( 
 މަރުކަޒުތަކުގައި ބަލަހައްޓާ ކުދިންއި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާ އިންތިޒާމް ގެންވާއެކަށީެބހެއްޓުމަްށަޓކައި  ތިތަކެ އަމިއްލަ

ޚާއްސަ ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ ކުދިންނަށް   ގޮތުން  ނަފްސާނީއި  ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް އެއްހަމައަކުން ހަމަޖެއްސުމަށާ  ސަލާމަތީކަންކަން
 ދަންނަވަމެެވ.މިނިސްޓްރީއަށް ރަންދެން މެދުނުކެނޑި ފަރުވާ ދިުނމަށް ކުދިންގެ ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކު އެ

 އިންތިާޒމް  ހުއްޓުވޭނެ ގެންގުޅުން ތަކެތި ފައިވާކަނޑައަޅައި މަނާކަމަށް ގެންގުޅުންމަޒުކަޒުތަކުގައި  ގެންގުޅޭ ކުޑަކުދިން)ނ( 
އެކު ކެއަރވާކަރެއް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމް ކުދިންނާ އެ ާދއިރު ަބއްދަލުކުރަން މަތްތެރިންނާރަހް ކުދިންގެހަމަޖެއްސުމަށާއި 

އި ކުދިން އިންޓަނެޓް ޭބނުންކުރާގޮތް މޮނިޓަރކުރުުމގެ އިންތިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ކެއަރވާކަރުން ކުދިންނާމެދު  ސުމަށާހަމަޖެއް
 ންަނވަމެވެ.އަމަލުކުރާގޮތް ގަވާއިދުން މޮނިަޓރކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ދަ

ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގަިއވާ ކުދިން ބެލެހެްއޓުން ހަވާލުކުުރމަށްފަހު، ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ީރއިންޓިގްރޭޝަން ޕްލޭން ުނވަަތ )ރ(  
ތަްއ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ތައްާޔރުކޮށް، ފާހަގަވި ކަްނތައްލުަމށާއި ލޭންގައިވާ ކަންަތއްތައް ހާސިލުވަމުން ދޭތޯ ެބރިންގ ޕްފޮސްޓަ

 ދަންނަވަމެވެ.ކޭސްވާކަރުންނަށް  ވެސްސުޕަވައިޒަރާ ގަވާއިދުން ހިއްސާކުރުމަށް

އެސެސްމަންޓް  ތައްޔާރުކުރާ ކުދިންގެ މައިންަބފައިން ނުވަތަ އާއިލާގެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން  ކުދިން ބެލެހެއްުޓން އެ)ބ( 
 ރިޕޯޓުން ޖިނާއީ ކުށެއްގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން ޮއތްނަމަ، ކުއްޖާގެ ރައްކާތެރިކަްނ ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އެ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ފަރާތްތަކާ ކުދިންގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަާވލުނުކުރުމަށް  ލަތު ވަޒަންކޮށްފައި ނޫނީ އެހާފަރާތްތަކުގެ މިހާރުގެ 
 ދަންނަވަމެވެ.

 ބެލުން   ކުރަމުންދޭތޯ   މަސައްކަތްތަކެއް   އެކަށޭނެ   މިނިސްޓްރީން   ވިޔަނުދިނުމަށް   ހާނިއްކަ   ލިބޭ   . ކުޑަކުދިންނަށް 4

 ބަލަހައްޓަުމން  މިނިސްޓްރީން އެނގޭނޭހެން  ރައްޔިތުންނަށް އާންމު މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ ގޯނާކުރާ ޖިންސީ ކުޑަކުދިންނަށް)ހ( 
އަދާހަމަނުވުމުން މި މައުލޫމާތު އާންމުކުރުމުގެ މަގްސަުދ  ،ނަަމވެސް ދިޔަ ހިމަނަމުން ވެްބސައިޓުގައި އެމްވީ.އޮފެންޑަރސް ގެންދާ

 ނުވުން. ހަމަޖެހިފައި އިްނތިޒާމު ދެނެގަނެވޭނެ ފަރާތްތައް އެ ޒަރީއާއިން އެސްގެ.އެމް.އެސް ހާސިލުވަމުން ނުދިއުން. އަދި

  ކުރުމަށް ތަރުިބއްޔަތު ކުދިން ގައި ހެޔޮގޮތު ކުރުމަށާއި ަބދަހި ގުޅުން  އާއިލީ ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ހައްޤުތައް ކުޑަކުދިންގެ)ށ( 
ޕްރޮގްރާމްތައް މިނިސްޓްރީން ހިންގާފައިވުްނ.   ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  މުޖްތަމައު  ކަންކަމަށް  މި  ،އުަފއްދައި  ކަންގާިބލު  ުހނަރާއި  ޭބނުންވާ

 އަދި މި ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކުރަކުރަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީއަށް އެްނމެ ގިނައިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތކުގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށްގެންކަން 
 ފާހަގަކުރެވުން.
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ix    ސަފުހާ

 ދޭގޮތް  ލަފާ   އިސްލާހުކުރަން 
ކަނޑައަޅާފައިާވ ލަނޑުދަނޑިތަކާ އެއްގޮަތށް ކުށްވެރިންގެ ދަފްތަރުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށާިއ ކޮމިީޓން  (ހ)

އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދެނެގަނެޭވނެ ނިޒާމަކުްނ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަދާހަަމ މައުލޫމާތު ލިެބްނ ހުންާނެނ 
 ނިސްޓްރީއަށް ދަންނަވަމެވެ.ގޮތަށް ދަފްތަރު ެބެލހެއްޓުމަށް މި 

 ނިންމުން 

އަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް މިނިސްޓްރީގަިއ   ޝަކުވާތަކާމެދު  ުހށަހެޅޭ  މިނިސްޓްރީއަށް  ލިބިގެން  އުނިކަމެއް  ހައްގަށް  ކުޑަކުދިންގެ
ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިން މެދުވެރިކޮްށ  ގާއިމުވެފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުެރވުނެވެ. މިގޮތަށް ދިމާވާން މެދުެވރިވާ ސަަބުބތަކުގެ ތެރޭގައި

ގަޑިއިރު މިނިސްޓްރީއަށް ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިނުވުމާއި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިްނ   24
އި ފިޔަވަޅު އެޅެމުން ނުދިއުމާއި  ކުއްލި މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޝަކުވާތަކަށް އިާޖބަދިނުުމގައި އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނުގަ

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް އިހުމާލުވަމުންދާ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީން ބަލަހަްއޓަމުންދާ ހެލްޕްލައިނާއި ކޭސް  
ތައް ކުރުމަށް  ޓްރެކިންގއިން ދެނެގަނެވެން ެނތުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ޑިޕާޓްމަންޓާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މެންޑޭޓުގައިވާ މަސައްކަތް

އެކަށޭނެ އިންސާނީ އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވިަފއި ނުވެއެވެ. މިގޮތުން ކޭސްވާކަރުންނާއި ސުޕަވައިޒަރުންނަށް  
  ތުގެ މަސައްކަ  ،ނުދެވި  ސަމާލުކަން  ވަގުތާއި  ދޭންޖެހޭ  ކޭސްތަކަށްކޭސްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވުމުން    ގިނައިން  ވުރެ  އަދަދަށް  އެކަށީގެންވާ

 ފެންވަރަށް އަސަރުކުރަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކަށް ރިޕޯޓުކުރެވިގެން ަބލަމުންދާ މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މޮނިޓަރކުރަމުްނ މިނިސްޓްރީއަށާއި 
 އެކްޝަން ނުވުމާއި ތައްޔާރުކޮށްފައި ޕްލޭން އެކްޝަން ފަހުއެސެސްމަންޓަށް ގެކްލައިންޓުނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން، 

ްނޓް މޮިނޓަރކުރަން ކަނޑައެޅުނު ގޮތަކީ ކްލައި ންމުނުވު މޮނިޓަރކޮށްފައި އެއްގޮތަށް ން ތައްޔާރުކުރެވޭ ފަހަރުތަކުގައި އެއާޕްލޭ
ައިދ   ެނތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކޮަބއިކަމާއި ހާސިލްކުރަން ޭބނުްނވާ ނަތީޖާ އެނގެން ނެތްކަމާއި ާހސިލްވި މިންވަރު ދެނެގަނެވެން  

ތަކުގައި މަސައްކަތްކުާރ އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ މަރުކަޒީ ިނޒާމެއް ނެތުމުގެ ސަަބުބން އެ ސެންޓަރު
ުނދާކަްނ  ކަރުންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދޭންޖެޭހ އިރުޝާދާއި އެހީތެރިކަން އެދެޭވ ގޮތެއްގައި ދެވެމުންކޭސްވާ
 ރެވުނެވެ.ފާހަގަކު

 މުވައްޒަފުން  އަދަދަށް އެކަށީގެންވާ މަރުކަޒުތަަކށް ޭބނުންވާ މުވައްޒަުފން ލިުބްނ ދަތިވުމުން މަރުކަޒުތަކުގައި ަބއިތިއްާބ ކުޑަކުދިން
ފޯރުކޮށްދެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ނެތުމާއި ކުދިންގެ އުމުރާ ގުޅޭ ގޮަތށް ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަްތަތއް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި  

 ކުދިްނގެ ނުލައި ކުދިން ޭބރަށް ދިއުމާއި    ކުދިން ގެްނގުޅުމާއި ކެއަރވާކަރަކާމީގެ ސަަބުބން ހިޔާތަކުގައި ގެްނގުޅުން މަނާތަކެތި ކުޑަ
 މުއާމަލާތު   ކުދިންނާ  ގޮތަށް  އެކަށީގެންނުވާން  ނުވުމުގެ އިތުރުން ކެއަރވާކަރު  ކުރެވިފައި  ކޮންޓްރޯލް  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  އަމަލުތައް

ކުރުންފަދަ ކަންކަން ހިނގާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަރުމައަށް ކުދިން ބެލުން ހަވާލުކުރުމުގައި ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާ ކުދިން 
އޮތް ފަރާތްތަކާ ކުދިން ހަވާލުކޮށްފައިވުމާިއ   ހަވާލުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އާއިީލ ފަރާތަކާ ކުދިން އަނުބރާ ހަާވލުުކރާއިރު ކުށުގެ ރެކޯޑު

 ހަވާލުކުރެވޭ   އާއިލާތަކާމިގޮތަށް ހަވާލުކުރެވޭ ަބއެއް ކުދިން މޮނިޓަރކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަަބުބްނ،  
  ކުދިންގެ  އެ ،އަސަރުތައްކޮށް ނޭދެވޭ  ގޮތުން ނަފްސާނީ ގޮތުްނނާއި ޖިސްމާނީ ކުދިންނަށް އެ ،ހުށަހެޅި ނުރައްކަލަށް ކުދިން

 .ދެކެމެވެ ފުރުސަތުއޮތްކަމަށް ހިޔަނިއެޅުމުގެ އެކަމުގެ މުސްތަގުބަލަށް

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.mvުު:ްފޯން:  3939 332 އީމެއިލ 

 

 

 
 

x    ސަފުހާ

 ގެްނދާ  ބަލަހައްޓަމުން  މިިނސްޓްރީން  އެނގޭނޭެހން  ަރއްޔިތުންނަށް  އާންމު  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުގެ  ގޯނާކުރާ  ޖިންސީ  ކުޑަކުދިންނަށް
 މަގްސަދު އާންމުކުރުމުގެ މައުލޫމާތު މި އަދާހަމަނުވުމުން ،ނަމަވެސް ދިޔަ ހިމަނަމުން ސައިޓުގައިވެްބ އެމްވީ.އޮފެންޑަރސް
 ކުރުމަށާއި  ަބދަހި ގުޅުން އާއިލީ ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ހައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެނަމަވެސް، . ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ ހާސިލުވަމުން
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  މުޖްތަމައު ކަންކަމަށް  މި ،އުފައްދައި ގާިބލުކަން ުހނަރާއި ޭބނުންވާ ކުރުމަށް ތަރުިބއްޔަތު ކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި

 މައްސަލަތަކުގެ   ހުށަހެޅޭ  ިގަނއިން  އެންމެ  މިނިސްޓްރީއަށް  ފަރުމާކުރަކުރަމުންދަނީ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ިހންގާފައިވާ   މިނިސްޓްރީންގޮތުން  
 ާފހަގަކުރެވުނެވެ. ންިބނާކޮށްގެންކަ މައްޗަށް
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1 ގެ   48 ސަފުހާ  
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 ރިޯޕޓް  ޮއޑިޓް  ގެ ަޕރޯފަމްނސް ޑިޕާްޓަމްނޓު  ފެމިީލ ަސޯޕްޓ ެއްނޑް ޯސަޝލް ަސރިވސް 

  ތަޢާރަފު  .1

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ގެޑިޕާޓްމަންޓު ސަރވިސް ސޯޝަލް އެންޑް ސަޕޯޓް ލީފެމިމި ރިޕޯޓަކީ، 
 )އޮޑިޓް ޤާނޫނު( ގެ  4/2007 ާޤނޫނު ނަްނަބރު،  ގޮތުންދެނެގަތުމުގެރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ޕަރފޯމަންސް 

ވުނު ކަންކަމާމެުދ އިޞްލާޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެ  ނު ކަންތަްއތަކާއި ފާހަގަކުރެވުއޮޑިޓުން  ޕަރފޯމަންސްދަށުން ކުރެވުނު  
ދިވެހިރާއްޖޭެގ އޮޑިޓުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުގެ މެނޭޖްމަންަޓށް ހުށަހެޅުމާއެކު، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެ ކަންކަން  ހީލާސްއި

ޖިލީހަށާއި މަން ރައްޔިތުންގެ ކަންކަ އެތިން މަގޮތުގެ ފައިވާ ނެގައި ުބ ވަނަ މާއްދާ 213އްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރިޖުމްހޫ
ގައި   www.audit.gov.mvފެންނާނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެްބސަިއޓް  ހުށަހެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 ކުރެވޭނެއެވެ.އުޝާއި

އްޒަފުން މި ވަމުގެ ރވިސަސްޝަލް ސަޑް ސޯޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެން އޮފް ރީސްޓްދިޔައިރު، މިނިށް ޔަގެ މަސައްކަތް ކުރިޑިޓްމި އޮ
 ވެ.ގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެތުސަފުރު ލުމަށް މިރުާބއެއް އޮޑިޓަށް ދެއްވި

 އޮޑިޓުގެ ބޭނުން 

ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމުަގއި  2020ޖަނަވަރީ  18 އޮޑިޓަކީ މި
ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް އެ ކުިދންނަށް ރަްއކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ިޒްނމާ  ،ނިންމަވާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން

ގެ ފެމިލީ ސަޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރެވެމުންާދ މަތިކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ ެއންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
 .އޮޑިެޓކެވެ ކުރެވުނު ންގޮތު ދެނެގަތުމުގެ ޕަރފޯމަންސްމަސައްކަތްތަކުގެ 

 ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ަބލަިއ އެ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިނިސްޓްީރން  މެދުވެރިކޮށް، އޮޑިޓް މި
 ާފހަގަކުރެވޭ އިއޮޑިޓުގަ ޖެހޭކަމަށް ކުރަން  އިސްލާހު ަހރުދަނާކުރުމަށާއި އިތުަރށް ތައްޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްެދމުންދާ އަދި އަމަލުކުރަމުންދާ

 .ހުށަހެިޅގެންދާނެއެވެ މެނޭޖްމަންޓަށް މިނިސްޓްރީގެ ކަންކަން އެ އެޅުމަށްޓަކައި  ފިޔަވަޅު އިސްލާހީ ކަންކަމާމެދު

 އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް އަދި އޮޑިޓްގައި ބެލުމަށް ކަނޑައެޅި ބައިތައް 

ަވނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ަބއެއް ަބއިތަކުގެ ޒާުތްނ   2019އިން    2018މި އޮޑިޓުގައި ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  
 ؛ަބޔަކަށް ަބލައިފައިވާނެއެވެ 4މި އޮޑިޓުގައި މައިގަނޑު  .ބަލައިލެިވފަިއވާނެއެވެ އެއަށްވުރެ ކުރިއާއި ފަހުގެ ތާރީޚުގެ މައުލޫމާތުތަކަށް

 ެބލުން  ދާގޮތް އަމަލުކުރަމުން ޝަކުވާތަކާމެދު ުހށަހެޅޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެން އުނިކަމެއް ހައްގަށް ކުޑަކުދިންގެހ. 
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2 ގެ   48 ސަފުހާ  

 ެބލުން  ގާއިމުވެފައިވޭތޯ ިއންތިޒާމުތަކެއް އެކަށޭނެ މޮނިޓަރކުރުމަށްށ. 
 ެބލުން  ފޯރުކޮށްދޭތޯ  ރައްކާތެރިކަން ެއކަށޭނެ ކުދީންަނށް ލިޭބ ނިއްކަހާނ. 
 ެބލުން  ކުރަމުންދޭތޯ މަސައްކަތްތަކެއް އެކަށޭނެ މިނިސްޓްރީން ވިޔަނުދިނުމަށް ހާނިއްކަ  ލިޭބ ކުޑަކުދިންނަށްރ. 

 އޮޑިޓް ކްރައިޓީރިއާ 

ތަކާއި މި އޮޑިޓްގައި ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ަބއިތަކުގެ ކްރައިޓީރިއާގެ ގޮތުގައި ަބލައިފައިވާނީ ތިރީގައި ަބޔާންކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު
 ؛ހަމަތަކަށެވެ

 (ޤާނޫނު  ެބހޭ  ރައްކާތެރިކުރުމާ ޙައްޤުތައް ކުޑަކުދިންގެ) 91/9 ޤާނޫނު ނަްނަބރު .1
 )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުމުގެ ޤާނޫނު( 19/2019ޤާނޫނު ނަްނަބރު  .2
 (ޤާނޫނު ޢަމަލުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ޚާއްޞަ މީހުންނާމެދު ގޯނާކުރާ ޖިންސީ ކުޑަކުދިންނަށް) 12/2009 ނަްނަބރު ޤާނޫނު .3
 ގަވާއިުދ(  ޢަމަލުކުރުމުގެ  އުސޫުލތަކަށް  ޚާއްޞަ  މީހުންނާމެދު  ގޯނާުކރާ  ޖިންސީ  ކުޑަކުދިންނަށް )  R-48/2011ގަވާއިދު ނަންަބުރ   .4
 (V 3.02) މިނިސްޓްރީގެ އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިޖުރާތްތަުކގެ އަތްމަތީ ފޮތް .5
 2010ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ ިމންގަނޑުތަކުގެ ަގވާއިދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން  .6
 2019ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ިތޭބ ކުދިން ބެލެހެއްޓުން ހަާވލުކުރުމާ ެބހޭ އުސޫލު  .7
 ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ހިންގުމުގެ އިޖުރާއަތު .8

 ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތަކާއި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް އޮޑިޓް ކުރުމުގައި  

( އިން ނެރެ INTOSAIމި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް )
( ފޯރ ޕަރފޯމަންސް ISSAIއިންސްޓިޓިއުޝަންސް )ކޮށްފައިވާ "އިންޓަނޭޝަަނލް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އުޝާއި

 އޮޑިޓް" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ރީގެ ދަށުން ހިނގަުމްނދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެްނޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި މިނިސްޓްމި އޮޑިޓް ކުރެވިފައިވަނީ 
ނަމަވެސް،  ބިނާކޮށްެގންނެވެ.ލޫމާތުަތކަށް އުމަ ސެންޓަރުތަކުން ހޯުދނު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަާކއި

 ،ންމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވތަކާއި ަބލަމުންެގންދާ މައްސަލަަތކާ ގުޅޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މައުލޫާމތު އޮޑިޓަރުންނަށް ލިިބފައިނުވުމު 
 އެ މައުލޫމާތެއް ލިުބނު ިމންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ.މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެނަލިސިސްތައް ބިނާކޮށްަފއިވާނީ 

 ސްކޯޕާއި   އޮޑިޓުގެ  މި  ަބއްދަލުވުމުގައި  މި.  ަބއްދަލުވުމަކުްނނެވެ  ޭބްއވުނު  ފަރާތްތަކާއެކު  ޝާމިލްވާ  އޮޑިޓުަގއި  ށައިގަނެވުނީމި އޮޑިޓް ފަ
. އަދި މި އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާއި އަދި މި ވާނެއެވެަބއިތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރެިވފައި ކަނޑައެޅިފަިއވާ ބެލުމަށް ޓުގައިއޮޑި

ވި، ކުރެރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަުކގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާްތތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓާިއ ހިއްސާ
 ފަރާތުން ުހށަހަޅާފައިވާ އޮޑިޓް އެވިޑެންސާއި ކޮމެންޓަށް ިބާނކޮށް، އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށް ެގންނަްނޖެހޭ ަބދަުލތައް ގެނެވިފައިވާނެެއވެ. އެ

 .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ ގައި 1 އެޕެންޑިކްސް ރިޕޯޓުގެ މި ހަމަތައް ގެންގުޅެފައިވާ ކުރުމުގައި އޮޑިޓް
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3 ގެ   48 ސަފުހާ  

 އޮޑިޓް މައުޟޫއު  .2

ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ސޯޝަލް އެންޑް ސަޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެިމލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ފެމިލީ
އަންހެނުްނނާއި ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނަނ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 

ންވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ އަނިޔާއާއި އިހުމާލުގެ މައްސަލަތައް ެބލުމާއި މި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޭބނު
ާބވަތުގެ ާހނިއްކައިގެ ޝިކާރައަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަަކށް ބޭނުންވާ ނަފްސާނީ އަދި އިޖްތިާމއީ   އެކްޝަން ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުުރމާއި އެކި

މުންދާ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ނަމަވެސް، މި އޮޑިޓުގެ ބޭނުމަށް ބެލިފައިވާނީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވެ
 ؛ގައި އެވަނީ މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތެވެ 1 މަސައްކަތްތަކެވެ. ތިރީގައިވާ ޗާޓު

 ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އޮނިގަނޑު ސޯޝަލް  އެންޑް ސަޕޯޓް : ފެމިލ1ީޗާޓު 

 
 

ވެ. އަދި މި ގައެ  1991ަބއިވެރިވެފައިވަނީ  ތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ެބހޭ އދ. ގެ ކޮންވެންޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން  ކުޑަކުދިންގެ ހައްގު
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ) 91/9 ާވގޮތުގެ މަތިްނ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ، ޤާޫނނު ަނންަބރުއެއްގޮތް ކޮންވެންޝަންގެ ރޫހާ 

 19/2019އެއަށްފަހު ޤާނޫނު ަނންަބރު  ފައެވެ.  ކޮށްތަސްދީގު  ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ  އަހަރު  އެަހމަ  (  ރައްކާތެރިކުރުމާ ެބހޭ ޤާނޫނު
 91/9 ޤާނޫނު ނަންަބރު ގައި އަމަލުކުރަން ފެށުމުން 2020ފެުބރުވަރީ  20)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 

ދިެވހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ވަނީ އުިވފައެވެ.( ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ެބހޭ ޤާނޫނު)
ތުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ިލބިގެންާވ ހައްގުތަކާިއ އެ ކުދިންނާ ަމތިކުރެވިގެންވާ ޒިންމާތަކާއި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮ 

އެހެނިހެްނ ފަރާތްތަކުގެ މަްއޗަށް އޮތް ޒިންމާއާއި ކުޑަކުިދންނަށް އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިަކން އާއިލާއާއި ޖަމާއަތާއި ދައުލަތާިއ 
 ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ.

ލް  ފެމިލީ ސަޕޯޓް އެންޑް ސޯޝަ
ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް

ންކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަ

އެލްޑަރލީ އެންޑް
ޑިސްއެބިލިޓީ  
ކްޝަންޕްރޮޓެކްޝަން ސެ

ޑް  ޑިއުޓީ ޓީމް އެން
ޝަންހޮޓްލައިން ސެކް

ސޯޝަލް ސަރވިސް
ސަޕޯޓް ޔުނިޓް

އިން،  ޗައިލްޑް ހެލްޕލަ
ޑޭޓާ ރިފަރަލް އެންޑް
ޔުނިޓް

ޓްޑިއުޓީ ޓީމް ޔުނި

ވީ  .ބީ.ވީ އެންޑް ޖީ.ޑީ
ޕްރޮޓެކްޝަން  
ސެކްޝަން

ފެމިލީ  ޗައިލްޑް އެންޑް
ޕްރޮޓެކްޝަން  
ސެކްޝަން

ޕަރވިޝަން  އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ކޭސް ސު
އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިވިޜަން

 ކޭސް  ސީ.އެސް.ސީ.ޝެލްޓަރސް، އެފް
ޓަރިންގ،  ސުޕަރވިޝަން އެންޑް ފޮސް

ންރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެކްޝަ

އެޓޯލް ކޭސް  . ކ
ނިޓްމެނޭޖްމަންޓް ޔު

ފޮސްޓަރިންގ،  
ޔުނިޓްރީއިންޓަގްރޭޝަން

ޝެލްޓަރ ކޭސް  
ނިޓްސުޕަރވިޝަން ޔު

ފިޔަވަތި، ހުޅުމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ،  
ވިލިނގިލި

ގިލިއަމާން ހިޔާ، ވިލިނ ވާ  ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުން
ރައިދޫގު. މީހުންގެ މަރުކަޒު، ކ

ކޭސް  ސީ.އެސް.ސީ.އެފް
ނިޓްސުޕަރވިޝަން ޔު

އް  ސީތަ.އެސް.ސީ.އެފް
(އަތޮޅ19ު)

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ކަކޮށް، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކުޑަކުދިންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދިންނަށް އެއްވެސްގޮތަކުން ހާނިއް 35މީގެ އިތުރުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ގެ ކަްނތައްތަކުގައި ަބއިވެރިކޮށް އެ ީމުހން  ގެްނނުވާ އިޤްތިޞާީދ، އިޖްތިމާއީޖިންސީގޮތުން އަނިޔާކޮށް އެއްެވސްގޮތަކުން ތަފާތުކޮްށ އެކަށީ

 ނުވާނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ންކުރުމަށް ހަމަ އެކަކުވެސް މަސައްކަތްކޮށްގެފުށުން ނާޖާއިޒް މަންފާތައް ހާިސލު

މަސައްކަތްތައް  ކުރުމާއި އެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް އެ އިމުގާޤައުމީ ނިޒާމް  ތައް ރައްކާތެރިކުރުމާެބހޭގުއްހަކުދިންގެ ކުޑަ
. ަކންތައްތަކެވެގެ ޭމންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ރުމަކީތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތްތައްކު

 އަލާމާތްތައް ދެނެަގންނާނެޮގތާިއ އަނިޔާގެ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރާނެގޮތާއިއަދި މިކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށްަޓކައި 
ންކަމާ ގުޅޭ، މާޔަތާއި އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަހިރިޕޯޓުކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި އަދި އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ކުދިންނަށް 

 ހިންގުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް

 މައްސަލަތައް   ހުށަހެޅިފައިވާ   އަށާއި އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކަށް އެކި އަހަރު މަތިން މިނިސްޓްރީ 

  
މީހުން   ތި ބޮޑެ   ކުޑަކުދިން  

 
މީހުން ތި  ބޮޑެ    ކުޑަކުދިން  

 މައްސަލައިގެ ބާވަްތ   2018 2018 ޖުމްލަ  2019 2019 ޖުމްލަ 
 މައްސަލަަތއް އަޚްލާގީ. 1 108 1 109 89   89
 އަހަރުން ދަުށގެ ކުދިން( 15ހާނިއްކަ ކުރުން ) ޖިންސީ. 2 8   8 6   6

 މައްސަލަަތއް އާއިލީ. 3 196 1 197 178 1 179
 ކުޑަކުދިންނަްށ ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަަތއް. 4 938   938 977   977
 ބެލެހެއްޓުން  އަޅާލުމާއި . 5 5 93 98 6 239 245
 ނަފްސަްށ ގެއްލުން ދިނުމާއި އަމިއްލައަްށ މަރުވާން އުޅުން  އަމިއްލަ. 6 32 16 48 36 22 58
 ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަަތއް . 7 49   49 48   48
 ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ  ކުދިން . 8 2   2 10   10

 އަންހެނުންނަްށ/ ފިރިހެނުންނަްށ ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަަތއް. 9 18 222 240 8 270 278
 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން  ގާނޫނާ . 10 71 12 83 48 1 49
 ބާވަްތ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ  މައްސަލައިގެ 46 6 52 74 7 81

 ޖުމްލަ   1473 351 1824 1480 540 2020
 އަދަދު )މައުލޫމާުތ ނުލިބޭ އަޮތޅުަތއް ނުހިމަނައި( ބާވަާތއި ވަނަ އަހަރު ހުަށހެޅިފައިވާ ޖުމްލަ މައްސަލަތަކުގެ  2018/19މިނިސްޓްރީ އަްށ ާތވަލު: 

 
 މައްސަލައިގެ ބާވަތް  2016 2017 2018 2019 ޖުމްލަ 
 އަޚްލާގީ މައްސަލަަތއް. 1 48 16 27 18 109
31 

 
 އަހަރުން ދަުށގެ ކުދިން( 15ޖިންސީ ހާނިއްކަ ކުރުން ). 2 25 4 2

 އާއިލީ މައްސަލަަތއް. 3 158 70 42 46 316
 ކުޑަކުދިންނަްށ ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަަތއް. 4 177 242 290 374 1083
 އަޅާލުމާއި ބެލެހެއްޓުން . 5 110 58 48 182 398
 މަރުވާން އުޅުން  އަމިއްލަ ނަފްސަްށ ގެއްލުން ދިނުމާއި އަމިއްލައަްށ. 6 7 11 15 24 57
 ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަަތއް . 7 7 15 13 12 47
5 

 
 ކުދިން ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ . 8 3 1 1

 މައްސަލަަތއް އަންހެނުންނަްށ/ ފިރިހެނުންނަްށ ކުރާ އަނިޔާގެ. 9 85 73 84 125 367
 ޚިލާފުވުން ގާނޫނާ ގަވާއިދާ . 10 10 13 11 8 42
 މައްސަލައިގެ ބާވަްތ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ  24 24 10 10 68

 ޖުމްލަ  654 527 543 799 2523
އަްށ ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު  2019އިން   2016މިނިސްޓްރީއަށް ާތވަލު: މާލެއާއި މާލެއަޮތޅުން   
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 ހދ      12 8   47 2  69
 ށ    1  9 2   18   30
 ނ     10 2   9   21
 ރ     2    13 1  16
 ބ     3    11  1 15
 ޅ     8 1   11 1 1 22
 އއ     2 1   20   23
 ވ     1 1   5   7
 މ         2   2
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 ޏ 1  1  17 6   30  1 56
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 ހދ  13 2 38 131  2    5 2 193
 ށ  2  18 56  2 3  2 4  87

 ނ 8 1 13 61 1 1 5 1 7 8  106
 ރ 12  11 97  3 11  1 11  146
 ބ 6 3 9 58  5 4    1 86

 ޅ 26  27 84   4 2  7 2 152
 އއ 6 1 14 77   7 3 1 6 4 119
 އދ   1 28  1   2 1 78 111
 މ    18        18
 ފ   3 32        35
 ތ  2  12 66  1 3  1 4 10 99

 ލ 8  23 154 2 3 11 1 1 9 1 213
 ގއ 2 1 12 96  2 1 1  3 3 121
 ގދ 29 2 48 178 1 5 14 2 2 20 1 302
 ޏ 35 2 54 99  9 9 1 8 20 3 240
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6 ގެ   48 ސަފުހާ  

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް  .3
 ބެލުން   ދާގޮތް   އަމަލުކުރަމުން   ޝަކުވާތަކާމެދު   ހުށަހެޅޭ   މިނިސްޓްރީއަށް   ލިބިގެން   އުނިކަމެއް ހައްގަށް   ކުޑަކުދިންގެ  3.1

 ؛ ަބއިގައި ބަލަން ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީމި

 ެބލުމާއި،ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިވޭތޯ ގައި ވާތަކަށް އެކަށީގެްނވާ އަވަސް މިނެއްހެޅޭ ޝަކުހުށަ •
 ގޮތް ެބލުމާއި، ދާއަމަލުކުރަމުންދިނުމުގަިއ  އިޖާަބމައްސަލަތަކަށް  •
 ނިންމުމުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް ެބލުމާިއ،ކޭސްތައް ފުރިހަމަކޮށް  •
 ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް އިހުމާލުވަމުންދާ ފަރާތްތައް އުޅޭތޯ ެބލުމާއި، •
 ލިިބފައިޭވތޯ ބެލުން. ރުމަށް އެކަށޭނެ ވަސީލަތްތައްމެންޑޭޓުގައިވާ ކަންކަން ކު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ •
 

 ބެލުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިވޭތޯ   3.1.1

 ގާއިމުކުރެވިފައި ނެތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާނެ މަރުކަޒީ ނިޒާމެއް  )ހ(  

އާއި ސިޓީންާނއި  1412މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެުޅމަށްޓަކައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އިންިތޒާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިން 
 މި ނޫން އެހެން  ހާޒިރުވެގެންނާއިތަކަށް )އެފް.ސީ.އެސް.ސީ(  މިނިސްޓްރީއަށާއި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރު

އުނިކަން ިލޭބ މައްސަލައެއް އެކުލެވިގެންވާަނމަ  ހައްގަށް ހިމެނެއެވެ. އަިދ މި ޮގތުން ހުަށހެޅޭ ޝަކުވާތަކުގައި ުކޑަކުދިންގެ ގޮތްތައް
ކުރިއަށް ގެންދެއެެވ. ވާކަރުންނާ ހަާވލުކުރެވިގެން ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކޭސް ސޯޝަލް ެއންޑް ސަޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ފެމިލީ
 ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ަބލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ބެލެހެއްޓޭނެ  ހުށަހެޅޭ ނަމަވެސް، މި ގޮތަށް

 ފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ގާއިމުކުރެވި ނިޒާމެއް މަރުކަޒީ

އް ހައްލުކުރުމަށްަޓކައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިްލޑްރަންސް ފަންޑް )ޔުނިސެފް( ގެ ލޫމާތު ބެލެހެްއޓުމުގައި ދިމާާވ ގޮންޖެހުންތަމައު
ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ ޮއފް  2010ހިލޭ އެހީގެ ދަުށން މޯލްޑިވްސް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާޭބސް )އެމް.ސީ.ޕީ.ޑީ( ގާއިމުކޮށް 

ޭބސްޑް ސިސްޓަމެއް ގޮތުގައި ތަރައްގީ -ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި ޑޭޓާޭބސް އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ވެްބޖެންޑަރއާ ހެލްތް އެންޑް 
އާ ހަމައަށް މި  2020ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޖަނަވަރީ  2015ކުރުމަށްޓަކައި 

 ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލިެބމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެުވނެވެ.ސިސްޓަމްގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ 

 ؛އެވަނީއެވެ ދިމާވާ ގޮންޖެހުްނަތއް ތިރީގައި އިމްކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަަބުބންމައުލޫމާތު ެބލެހެއްޓުމުގައި މަރުަކޒީ ނިޒާމެއް ގާ

 ނުވުން  ހިފެހެއްޓިފައި ސިއްރު ތުގެމައުލޫމާ މައްސަލަަތކުގެ ަބލަމުންގެންދާ ޝަކުާވތަކާއި ހުށަހެޅޭ މިނިސްޓްރީއަށް

ލޫމާތު ރިކޯޑު ކުރަމުން ގެންދަނީ މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް ލަމުންގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ މައުހެލްޕްލައިނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާަތކާއި ަބ
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިލަށް އެކްސެސް   ފައިލެއްގައެވެ. މި ފައިލްތައް އޮފީހުގެ ސަރވަރގައި ސްޓޯރކޮށްފައިވާއިރު މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހުރިހާ

ލޫމާތަށް ަބދަުލ ނުވުމާއި ފަިއލުގައި ހިމެނޭ މައުލިެބއެވެ. އަދި ޕާސްވޯޑެއް ޭބނުންކޮށްގެން ފައިލްތަކުގެ އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައި
  ާފހަގަކުރެވުނެވެ.ގޮތެއް ެނތްކަން ދެނެގަނެވޭނެގެނެވުން ނުވަތަ ފައިލުގެ ކޮޕީއެއް ހެއްދި ކަމުގައިވިޔަސް އެ ކަން 

 ކަށަވަރުނުކުރެވުން  ސައްހަކަން މައުލޫމާތުގެ މައްސަލަަތކުގެ ަބލަމުންގެންދާ ޝަކުާވތަކާއި ހުށަހެޅޭ މިނިސްޓްރީއަށް

 ލޫމާތުތައްލުތަކުގައި ރެކޯޑުކުރަންޖެހޭ މައުމިނިސްޓްރީއަށާއި އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ރެކޯޑު ކުރަމުންދާ ފައި
ލޫމާތުގެ ސައްހަކަން އޮޑިޓަރުންަނށް ކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން، މައްަސލަ ފުރިހަމަވެފައި ނެތުމުން މި މައު 
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7 ގެ   48 ސަފުހާ  

ޅުން ހުރި ހުށަހެޅުނު ދުވަހާއި މައްސަލަ އެލޮކޭޓް ކުރެވުނު ދުވަހާއި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްަތއް ފަދަ މައްސަލައާ ގު
ގެ މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަަބުބން، މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކު 

ގައި މައު ތެރޭމުޖުތަ  މާތަށް ަބރޯސާވެވެން ނެތްކަމާއިއެކުލަވާލަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް، އެކަމަްށޓަކައި މި މައުލޫއޮޑިޓަރުން  ތަފާސްހިސާުބ  
ހައްލުކުރުމަށް ދެނެގަންަނންެޖހޭ އެކަްނ  ،ަބލައިކުޑަކުދިންގެ ހައްގަށް އުނިކަްނ އަންނަ މައްސަލަތައް އަށަގަެނފައިވާ މިންވަރު 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ތަކާއި ދިރާސާތައް ކޮށްފައިވާކަން ދަނެގަނެެވން ނެތްަކންއެނަލިސިސް

 އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަދި ބަލަމުންދާ ކޭސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރިއަލްޓައިމްކޮށް ދެނެަގނެވެން ނެތުން 

ކޮންމެ އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި ަބލަުމންދާ މައްސަލަތަކުގެ ލޮގް ަބލަަހއްޓަމުންދަނީ އެ ސެންޓަުރންކަމާިއ 
މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަކީ މައުލޫމާތު ބޭނުންވެއްޖެ ލޫމާތު ލިބެން ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވުނެެވ. އަދި، މިނިސްޓްރީން އެ މައު

ވެ. މިހެންވުމުގެ ސަަބުބން، އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކުްނ ން މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އުސޫލެހިނދެއްގައި އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކުގައި އެދިގެ
ގެން ހޯދަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތައް ހޯދުމުގައި ލަސްވާކަމާއި އެކިއެކި އިދާރާތަކުން އެދިގެން ބޭނުންވާ ަބލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅި

.ސީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއވެސް ލަސްވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެފް.ސީ.އެސް
ރުނުވާ ދުވަހެއްގައި މިނިސްޓްރީން ވާކަރުން މަސައްކަތަށް ހާޒި  ކޭސް، އެކި ސަަބބުތަކާހެދި ވާކަރުންގެ އަދަދު މަދުވުމުގެ ސަަބުބންކޭސް

އެދޭ މައުލޫމާތު ސެންޓަރުތަކުްނ ލިެބން ނުހުްނނަކަން ފާހަގަުކރެވުނެވެ. އެގޮތުން، އޮޑިޓަރުްނ ޭބނުންވި މައުލޫމާތުތައް ަބެއއް 
 ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މައުލޫމާތު އޮޑިޓަރުންގެ ހިސާުބތަކުގައި ހިމަނައިފައި ނުވާސެންޓަރުތަކުން ލިިބފައި ނުވުުމްނ، އެ ސެންޓަރުތަކުގެ

 ކޭސް ވާކަރުންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ގިނަވުން 

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި ަބލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް އެކްސެސް ވެވޭނެ 
މަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ނެތުމުގެ ސަަބުބން ކޭސް ވާކަރުންނާއި ކޭސް ސުޕަވައިޒަރުންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެފައިާވކަން 

ކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި އޭގެ ސްޓޭޓަސް  ތަކުގައިވާ މައުލޫމާތާިއ އެ ކޭހަފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުްނ، ޭކސް ފައިލް
މެނުއަލްކޮށްަކމުން، ކޭސްއަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާ އިދާރާތަކުން ފޮުނާވ ބަލަހައްޓަމުްނދަނީ 

ކޭސްތަކުގައި މަސައްކަތް  ،ސަަބުބންސިޓީތަކަށް ޖަވާުބ ދިނުމުގައި ިގނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭަކްނ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިހެންވުމުގެ  
 ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުެދވޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  އްލި، ކޭސްތަކަށްކުރަން ލިޭބ ވަގުތު ގެ

 ގައި މީގެ އިތުރުން، މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީްލ މޯލްޑިވްސް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާޭބސް )އެމް.ސީ.ޕީ.ޑީ(
ލަހައްޓަމުން ދިއުމުގެ ސަަބުބްނ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން އެއް އިތުރުން އެކްސެލް ޝީޓުގައިވެސް އެ މައުލޫމާތު ަބރެކޯޑު ކުރުމުގެ 

 މަސައްކަތެއް ތަކުރާރުކޮށް ކުރަމުންދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

 ކުރުމުގެ  ފަރުމާ  ޑީ .ޕީ.ސީ.އެމް ގޮތަށް ބެލެހެއްޓޭނެ މަޢުލޫމާތު މައްސަލަތަކުގެ ަބލަމުންގެންދާ ޝަކުވާތަކާއި ހުށަހެޅޭ މިނިސްޓްރީއަށް
 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު   އިދާރާތަކާއެކު  ކަމާގުޅުންހުރި  ގާއިމުކުރުމަށް  ސިސްޓަމެއް  މެނޭޖްމަންޓް  ކޭސް  ައއު  ނުވަތަ  ބެލުން  އޮތްތޯ  ފުރުސަތު

ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް އޮފް    މިނިސްޓްރީ  ފެށުމަށް  އަމަލުކުރަން  އެކުލަވާލައި  ޕްލޭނެއް  ބޭނުންވާނެ  ހާސިލުކުރަން  ކަންކަން  މި
   . ދަންނަވަމެވެ އަށްސަރވިސަސް
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 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދެވެމުން ނުދިޔުން   24( ޗައިލްޑް ހެލްޕް ލައިނުން  ށ )

،  ވަނަ މާއްދާގައި 12.5.1 ( ގ2008ެ) އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އަތްމަތީފޮތްމުން ގެންދާ ން އަމަލު ކުރަމިނިސްޓްރީ

ން މިހާރު ށްފައި ވީނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީވާނެ ކަމަށް ަބޔާންކޮކުރަން އިމުގާލައިނެއް  ހެލްޕް ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދޭ ޗައިލްޑް 24
އިން   08:00ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ހެނދުނު  އިރު ޚިދުމަތް ދެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަ  ގަޑި  24ފައިވާ ކޯލް ސެންޓަރުން  ގާއިމްކޮށް
މުވައްޒަފު ކޯލް ސެްނަޓރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވީނަމަވެސް، ރޭގަނޑު  1އަށް މަދުވެެގން  10:00ރޭގަނޑު 
ގެ އިދާރާތަކުން ގުޅުމަްށ ދައުލަތު ،ކޯލް ސެންޓަރުގެ ހެލްޕްލައިން ކޯލްތައް އާ ހަމައަށް 08:00އިން ފެށިގެން ހެނދުުނ  10:00

ނަ މުވަްއޒަފު ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ އޮންކޯލް ފޯނަށް ޑައިވަރޓް ވާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން، އޮންކޯލްގައި ހުން
ން ޑައިވަރޓްވާ ކޯްލތަކަްށ  ލައިނުން ކޯލް ފޯަނށް ޖަވާުބ ޭދ ވަގުތުތަކުގައި ހެލްޕްއާއި އޮތަކުގައިމަސައްކަތްކުރާ ވަގުތު  އިއްގަހެއެހެން ކޭ

ސްޓްރީގެ ނަންަބރަުކން ޖަވާުބ ނުދެވި ދާކަން ފާހަގަކުރެިވފައިވެއެވެ. އަދި، މިފަދައިން ޑައިވަރޓްވާ ކޯލްތައް އޮން ކޯލް ފޯނަށް ދަނީ މިނި
ނޯންާނނޭކަންވެސް  ވޭނެ ގޮތެއް( އެކަން ުކރ1ެއްގެ ގޮތުގައިކަމުން، ކޯލްެބކް ކުރަން ޭބުނންވެއްޖެ ާހލަތެއްގައި )ނޯޓް ގުޅާ ކޯލެ
  ވެ.މެފާހަގަކުރަ

މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިގެން ގުޅާ ފަާރތްތަކަށް އެީހތެރިވުމުގެ ފުރުސަތު  ވޭނަމަ ހެލްޕްލައިނަށް އަްނނަ ކޯލްތަކަްށ ޖަވާުބ ނުދެ
ލައިން ކޭސް ޓްރެކިންގ" ދި މި ދެންނެވި ކޯލްަތއް "ހެލްޕްއަ  އެަކށީެގންވެއެވެ.  އުންގެއްލި، އޭނާ ހުރި ހާަލތު ގޯސްވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދި

ެބލެްނ ނެްތކަމާއި، މިއީ މިނިސްޓްރީގެ ޑިުއޓީ ުބ ނުދެވުުނ ޖުްމލަ ކޯލްތަކުގެ އަދަދު ޖަވާ ،އަށް އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަަބުބން
 ފާހަގަކުރަމެވެ. މަށްޓީމް އެންޑް ހޮޓްލައިން ޔުނިޓްގެ ޕަރފޯމަންސް ދެނެގަތުމަށް ހުރަސް އެޅޭކަމެއްކަ

 ކޯލްތަކުގެ ތެރެއިްނވެސް ގިނަ ކޯލްތަކެއް މިސްވާކަން މީގެ އިތުރުން، ކޯލްސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ވަގުތުތަކުގައި ހެލްޕްަލއިނަށް އަންނަ
ްށ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިހެން ދިމާވަީނ، ކޯލް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުްނ އެހެން ކޯލްތަަކށް ޖަވާުބޭދ ަވގުތުތަކުގައި ލައިން ިބޒީވާތީކަމަ

ންކް ކޯލްތަކާއި، ސައިލެންޓް ކޯލްތަކާއި، ހެލްޕްލައިންެގ މިނިސްޓްރީއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރޭ
ވެ. އިޚްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ާސފުކުރުމަށް އާންމުން ެހލްޕްލައިަނށް ގުޅާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެ 

 ހެލްޕްލައިނަށް ހޭުލންތެރިކަން ކުޑަވުމުން ކަމުގައި މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މި ގޮތަށް ދިމާވަނީ  ،އަދި
 

މުގެ ފުރުސަތު ކީ އާންމުންނަށް ޭކސް ރިޕޯޓު ކުރުހެލްޕްލައިނަ
ޚިދުމަތެއް ކަމުގައި ވުމުން، ކޮށްފައިާވ ދިނުމުގެ ގޮތުން ގާއިމު

ޕްރޭންކް ކޯލްތަކާއި، ސައިލެންޓް ކޯލްތަކާއި، ހެލްޕްލައިންެގ 
އިޚްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު 
ސާފުކުރުމަށް ހެލްޕްލައިނަށް ގުަޅމުން ގެންދާނަަމ ޚިދުމަތަށް ުބރޫ 

ންވާ ފަރާތްތަކަށް އަރާ، ހެލްޕްލައިންގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ޮބޑަށް ޭބނު
 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވުން އެކަީށގެންވެއެވެ.

 
 

 އެނަލިސިސް ވަނަ އަހަރު ހެލްޕްލައިނަށް ލިބިފައި ހުރި ކޯލްތަކުގެ  2019 ޗާޓު:

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.mvުު:ްފޯން:  3939 332 އީމެއިލ 

 

 

 

 
 

9 ގެ   48 ސަފުހާ  

 
 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

 ؛ކުރުމަށާއި ވަސީަލތްތައް ގާއިމުގައި އިންސާނީ އަދި އެހެނިހެން ވޭ ފެންވަރަށް ކޯލްސެންޓަރުގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދެ 24)ހ( 
ލައިނަށް ައންނަ ކޯލްތަކުގެ ތެރެއިން މިސްވާ އިމު ކުރުމަށާއި ހެލްޕްދަނާ ނިޒާމެއް ގާ ހެލްޕްލައިްނ ކޯލްތައް ޓްރެްކ ކުރެވޭނެ ހަރު)ށ( 

 ؛އަދަދު ވީހާވެސް މަދު ކުރުމަށާއިކޯލްތަކުގެ 
ދާފަރާތުން ޭބުނން ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި "ކޯލްެބްކ ޚިދުމަތް ހޯ ،ކޮށްވޮއިސް ރެސްޕޮންސް" ސިސްޓަމެއް ގާއިމު "އިންޓަރެކްޓިވް )ނ( 

 ؛ށާއިރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަރިކުއެސްޓް" ކު
  ފެމެލީ   ،ޖެންޑަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީހިންގުމަށް    ތުން އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައިހެލްޕްލައިނަށް ރައްޔިތުން ޭހލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮ  )ރ(

 އަށް ދަންނަވަމެވެ.ސާރވިސަސް ސޯޝަލް އެންޑް
 

 ށް އިންޓާރނަލް ކޯލްތައް ކުރުން ލްޕް ލައިނަހެ   )ނ( ޗައިލްޑް 

ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ލައިނެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،  އަނިޔާއާއި އިހުމާލުޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިނަކީ އެކި ާބވަތުގެ 
ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، އޮންކޯލްގައި ތިޭބ ހެލްޕްލައިނަށް ގުޅާކަން ފާހަގަ ޭބނުންތަކުގައި ރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީމިނިސްޓް
ހެލްޕްލައިނަށް ގުޅާަކން އެހެނިެހން ކަންކަމުގައި    ތު ސާފު ކުރުމަށާއިމު މައުޫލމާންގުޅިގެން ސާފުކުރަން ޖެހޭ މުހި  ން ކޭސްތަކާމުވައްޒަފު

އި ނުވުމުެގ ކޮށްފައިމގާން  ނެ އެހެްނ ނިޒާމެއް މިިނސްޓްރީމަުއޫލމާތު ެބލޭ   ގުޅޭ  ދި މިގޮަތށް ދިމާވަނީ ކޭސްތަކާކުރެވިފައިވެއެވެ. އަފާހަގަ
 ކުރެވިފައިވެެއވެ.  ސަަބބުންކަން ފާހަގަ

އަރާ މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިގެން ގުޅާ ފަާރތްތަަކްށ ނަމަ ޚިދުމަތަށް ުބރޫޭބނުންަތކުގައި ގުޅާހެލްޕްލައިނަށް ރަސްމީ 
 އޭނާ ހުރި ހާލަތު ގޯސްވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދިއުން އެކަށީގެންވެެއވެ. ،އެހީތެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލި

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

ހެލްޕްލައިންެގ އްސުމާއެކު،  ކޭސްވާކަރުން އޮންކޯލްގައި ތިޭބ ަވގުތުތަކުގައި ކޭސްތަކުގެ މައުލޫމާުތ ރިއަލް ޓައިމްކޮށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެ
 ،ނުކުރުަމށްއިޚްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްގައި ކޮންމެހެން ގުޅަން ޖެހިގެން ނޫން ގޮތަަކށް ހެލްޕްލަިއނަށް އިންޓާރނަލް ޯކލް 

 .ދަންނަވަމެވެ ސާރވިސަސްއަށް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމެލީ ،ޖެންޑަރ އޮފް މިނިސްޓްރީމުވައްޒަފުންނަށް އިރުޝާދު ދިުނމަށް 
 
 
 
 
 
 

ހެލްޕްލައިނަށް އަންނަ ކޯލަށް ޖަވާުބ ނުދެވި ކޯލް މިސްވި ނަމަވެސް، އަނުބރާ އެ ނަންަބރަށް ގުޅުމުގެ އުސޫލެއް : 1ނޯޓް 
އަމަލުކުރަނީ ނާޒުކު ކުއްޖާ/މީހާ ހެލްޕްލައިނަށް ގުޅިއިރު ހުރި ހާލަތު  މިނިސްޓްރީގައި ނޯންނަކަން ފާަހގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތަށް 

 ަބދަލުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަްށވާތީއެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
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10 ގެ   48  ސަފުހާ  

 ގޮތް ބެލުން މައްސަލަތަކަށް އަހައްމިޔަތުކަން ދިނުމުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ   3.1.2

 އިޖާބަ ދިނުމުގައި އިސްކަން ދޭނެ މިންގަނޑު ކޭސް ފައިލްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުން  

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ނުވަަތ ޚިދުމަތް ޭބނުންވެދާނެ ފަާރތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 
ދިން ނުވަތަ ނާޒުކު މީހުންނަްށ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ކޭހެއްގައި ހިމެނޭ ކު

  އަދި  އާއިލާ މީހެއްގެ އެ ، އިމިންވަރާ ހުރި ހިރާސް ،މިންވަރާއި ކަންކަމުގެ ޭބނުންވާ
 އެހެން ނުވަތަ ފަރާތުން މީހުންގެ އެހެން  އަދި ހާލަތްތަކާއި އިޖްތިމާއީ ވަށައިގެންވާ

 އެހީތެރިކަމުގެ ލިިބާދނެ ނުވަތަ ލިެބމުންދާ އެމީހަކަށް ފަރާތުން އޭޖެންސީތަކުގެ
 ކަނޑައަޅަން   މިންަގނޑެއް  އިސްކަންދޭނެ  ދޭއިރު  ާޖަބއި  ،ިބނާޮކށް  އްޗަށްމަ  މިންވަރުގެ

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ޚިދުމަތްތައް  އިޖުތިމާއީ  ކުރަމުންދާ  އަމަލު  މިނިސްޓްރީން  ކަމަށް  ވާނޭ
ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ގައި  11.1 ގެ( 2008) ޮފތް އަތްމަތީ ހިމެނޭ އިޖުރާއަތްތައް

ން ލިެބން ހުރި ވަސީލަތްަތކަށް ވުރެ ޚިދުމަތް ގައި ިމިނސްޓްރީ  11.3އަދި، މި ފޮތުގެ  
ން އިސްކަން ދޭނީ ޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ މިނިސްޓްރީ ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތައް ގިނަ ވެއް

 ރިކަން އެންމެ ޮބޑަށް އެހީތެރިކަން ޭބނުންވާ މީހުްނނަށާއި އާއިލާތަަކށް އެހީތެ
  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ަބޔާންކޮްށފައިވެއެވެ.

ކުގައި އިޖާަބ ދިނުމުގައި  ަބއެއް ކޭސްތަޅިފައިވާހެނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަ
ކުރެވިފަިއވެއެވެ. އެގޮތުން، ފާހަގަނުވާކަން    ފައިަބޔާްނކޮށް  މިންގަނޑެއް  ދޭ  އިސްކަން
 ދޭނެ އިސްކަންއިޖާަބ ދިނުމުގައި  ( އަށް%18)ނުވަތަ  ކޭސް  4ކޭސްގެ ތެރެއިން  22ބަލައިލެވުނު  އުސޫލުން ސާމްޕަލް  އޮޑިޓުގައި
 ކުރެވިފައިވެއެވެ. ނުވާަކން ފާހަގަ ފައިަބޔާންކޮށް މިންގަނޑު

 އެންމެ ފައި ނުވުމުގެ ސަަބބުން، ލިިބފައި ހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރެވެނީ  ަބޔާންކޮށްއިޖާަބ ދިނުމުގައި އިސްކަން ދޭނެ މިންގަނޑެއް  
ރު ދިނުމަށްކަން ކަށަވަ ފޯރުކޮށް ރައްކާތެރިކަން ހިމާޔަތާއި ޖެހޭ ފޯރުކޮްށދޭން އާއިލާތަކަށް މީހުންނަށާއި ޭބނުންވާ އެހީތެރިކަން ޮބޑަށް

 ޖެހޭ   ފޯރުކޮށްދޭން  މީހުންނަށް  ނާޒުކު  ނުވަތަ  ކުދިން  ޅިފައިވާހެހުށަ  ނުރައްކަލަށްވެ. މީގެ އިތުރުން،  މެކުރަ ކުރެވެން ނޯންނާނެކަން ފާހަގަ
 . އެކަށީގެންވެއެވެ މަގުފަހިވެގެންދިުއން ގޯސްވުމަށް އިތުަރށް ހާލަތު ހުރި އޭނާ ނުދެވި،ފޯރުކޮށް ރައްކާތެރިކަން ހިމާޔަތާއި

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 
 ކުދިން  ހިމެނޭ ކޭހެއްގައި ކޮންމެ ުހށަހެޅޭ  މިނިސްޓްރީއަށް ގޮތުން ގުޅޭ  ފަރާތަކާ ޭބުނންވެދާނެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް
 އިޖްތިމާއީ  ވަށައިގެންވާ އަދި ާއއިލާ މީހެއްގެ އެ މިންވަރާއި ހުރި ހިރާސް މިންވަރާއި ކަންކަމުގެ ޭބނުްނވާ މީހުްނނަށް ނާޒުކު ނުވަތަ

 އެހީތެރިކަމުގެ  ލިބިދާނެ  ނުވަތަ  ލިެބމުންދާ  އެމީހަކަށް  ފަރާތުން  އޭޖެންސީތަކުގެ  އެހެން  ނުވަތަ  ފަރާތުން  މީހުންގެ  އެހެން  އަދި  ހާލަތްތަކާއި
ފައިލްތަކުގައި ހިމެނުަމށް ިމންގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި އެ މައުލޫމާތު  އިސްކަންދޭނެ ދޭއިރު އިޖާަބ ،ިބނާޮކށް މައްޗަށް މިންވަރުގެ

 .ދަންނަވަމެވެ ސާރވިސަސްއަށް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމެލީ ،ޖެންޑަރ އޮފް ނިސްޓްރީމި
 
 
 

އެންޑް ޑޭޓާ  ޗައިލްޑް ހެލްޕް ލައިން، ރިފަރަލްސް
ޔުނިޓް

މައްސަލަ ބަލައިގަތުން

ރެފަރަލް ފޯމު ފުރުން

ޑިއުޓީ ޓީމް ޔުނިޓް

ނޑު  އިޖާބަ ދިނުމުގައި އިސްކަން ދޭނެ މި ންގަ
ނޑައަޅައި، ކޭސް އެލޮކޭޓް ކުރުން ކަ

 ސެކްޝަންޗައިލްޑް އެންޑް ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން

ދުވަސް ތެރޭ އެސެސްމަންޓް ހެދުނ7ް

ޕްރޮސީޖާރ އެސެސްމަންޓް އަދި ރިފަރެލް: ޗާޓު  
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 އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް ބެލުން  ކޭސްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމުގައި  3.1.3

 ކޭސްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މެނޭޖްކުރެވިފައި ނުވުން )ހ(  

މެނޭޖްކުރެވިފައި ނުވާަކން  ފުރިހަމަކޮށް ިނންމުަމށް ކޭސްތައް އެކަށީގެންާވ ގޮެތއްގައިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތައް 
 ؛ންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، ފާހަަގކުރެވުނު ކަ

 ހޭދަވެފައިވުންކޭސް އެލޮކޭޓް ކުރުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް 
 28.3.1 ގެ( 2008) ފޮތް އަތްމަތީ ހިމެނޭ އިޖުރާއަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތައް އިޖުތިމާއީ ން އަމަލު ކުރަމުންދާމިނިސްޓްރީ

ނަމަވެސް، ގަވާއިުދން ަބޔާންކޮށްފައި ވީން ވާެނ ކަމަށް  ތާައކު އެއް ފަހަރު އެލޮކޭޝަްނ ަބްއދަލުވުން ާބއްވަ މަދެވެގެން ކޮންމެ ހަފް  ،ގައި
އެގޮތުން، އެލޮކޭޓް ނުކުރެވި ިގނަ   އެލޮކޭޝަން ަބއްދަލުވުން ާބއްވާ، ކޭސްތައް އެލޮކޭޓް ކުރަމުން ނުގެންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެެވ.

ކުެރވި ހުރި ޖުމްލަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އަދަދެއްގެ ކޭސްތައް ހުރިކަމަށް އޮޑިޓަރުންނަށް މައުލޫމާތު ިލިބަފއި ވީނަމަވެސް، އެލޮކޭޓް ނު
ގެ ހޯދުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުންވެސް އެ މައުލޫމާތު އޮޑިޓް ނިމުމާ ހަމައަށް ލިިބފައި ނުވުމުގެ ސަަބުބންނާއި، މިނިސްޓްރީން ކޭސްތަކު

ނުުކރެވި ހުރި ޖުމްލަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މައުލޫމާތު ބަލަހަްއޓާ "ކޭސް ޓްރެކިންގ" ފައިލް އަދާހަމަކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަަބުބން އެލޮކޭޓް  
ނިޓަށް ރިފަރަލްތައް ލިުބްނ ޔު ޓީމް ޑިއުޓީ ކޭސް އެލޮކޭޓް ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްވެގެންދަނީ  ދެނެގަނެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އެލޮކޭޝަން  ފުރިހަމަނުވުމުގެ އިތުރުންަމއުލޫމާތުތައް ރިފަރަލްތަކުގައި  މުންމުހި ަބއެއް ޭބނުންވާ ކުރުމަށް އެލޮކޭޓް ކޭސް، ލަސްވުމާ
  ސަަބުބންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ހަމަނުވުމުގެަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުން 

 ހޭދަވެފައިވުން   ދުވަސްތަކެއް ގިނަ މަށްތައްޔާރުކުރު އެސެސްމަންޓް އިނީޝިއަލް
 16.4ގެ ( 2008) ފޮތް އަތްމަތީ ހިމެނޭ އިޖުރާއަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތައް އިޖުތިމާއީ ން އަމަލު ކުރަމުންދާމިނިސްޓްރީ

އެސެސްމަންޓްގެ   ތައްޔާރުކޮށް ނިންމަންވާނެ ކަމަށާއިދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެސެސްމަންޓް    7 ޅޭތާހެޓްރީއަށް މައްސަލައެއް ހުށަގައި، މިނިސް
ލަސްވާ ސަަބުބ ރެކޯޑު ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ަބޔާން   ކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން ކަމަށާއިތު އިތުރު ކުރެވޭނީ ސުޕަވައިޒަރު އެމުއްދަ

ފައި ނުވާކަމާއި، ލަސްވި ސަަބުބ ރެކޯޑު ކޮށްފައި ތައްޔާރުކޮށްވީނަމަވެސް، މި ދެންެނވި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެސެސްމަންޓް  ކޮށްފައި
  ކުރެވިފައިވެއެވެ.ފާހަގަ ކަންނުވާ

 މައްސަލަތަކުެގ ޅޭހެދިމާވަނީ ކޭސް އެލޮޭކްޓ ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވަމުގެ ސަަބުބްނނާއި މިނިްސޓްރީއަށް ހުށަ މިހެން
ގަޅު ނއިޒަރުން )މަސައްކަތަށް ޭބުނންވާ ފެންވަރު ރަތަނުގައި ކޭސްވާކަރުންނާއި ސުޕަވައިރު އެކަށީގެްނވާ އަދަދަކަށް ނިސްބަތަށް ަބލައި

)ކުދިން ނުވަތަ ނާޒުކު މީހުްނގެ ަބއެއް ކޭސްތަކުގައި ކްލައިންޓުގެ     އިރުޝާދު ފޯރުކޮށްދޭ މީހުން( ނެތުމުގެ ސަަބުބންާނއިއިއެހީތެރިކަމާ
 ކުރެވިފައިވެެއވެ. ފާހަގަމުގެ ސަަބބުންކަން އެއްާބރުލުން ނުިލުބ (ތަކުގެދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތް ޚިތެރެއިން 

 އާދުމަތް ހޯދާ ފަރާތާއި އެ ފަރާތުގެ އާއިލާޚިއެސެސްމަންޓަކީ  އިީނޝިއަލްމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަނިޔާ/ހާނިއްކަ ލިިބފައިވާ ފަރާތުގެ 
ކޭސްތައް އެލޮކޭޓް ނުކުރެވި ނިންމަްނ ޖެހޭ ނިންމުންަތއް ިބނާ ކުރާ އަސާސްކަމުގައި ާވއިރު،  އަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅތަކާއިމެދު ކުރި
ރައްކާތެރިކަން  އެހީތެރިކަމާއި ޖެހޭ ފޯރުކޮށްދޭން މީހުންނަށް ނާޒުކު ނުވަތަ  ދިންކު، މަކީލަސްވު ތައްޔާރުކުރުންއެސެސްމަންޓް ހުރުމާއި 

 ކަމެކެވެ. ވެގެންދާނެގޯސްވުމަށް މަގުފަހި އިތުރަށް ހާލަތު ުހރި ފޯރުކޮށްދެވުން ލަސްވެ، އޭނާ
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12 ގެ   48  ސަފުހާ  

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 
 ދި ކޭސްވާރކް( ތަމްރީންތައް ރާވައި)ކަުއންސެލިންގ، ސައިކޮލޮޖީ އަމުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ ފަންނީ ކޯލްސެންޓަރގެ )ހ( 
 އޮފް  މިނިސްޓްރީއްވައި ކޭސް އެލޮކޭޓް ކުރުމަށް ާބ ަބއްދަލުވުން އެލޮކޭޝަން ފަހަރު އެއް ހަފްތާއަކު ކޮންމެ ވެގެންމަދު މަށާއިހިންގު

 .ދަންނަވަމެވެ ސާރވިސަސްއަށް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމެލީ ،ޖެންޑަރ

ލަސްވާ ހާލަްތތަކުަގއި،  ނިންމުމަށާއި ތައްޔާރުކޮށް އެސެސްމަންޓް ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ 7 ހުށަހެޅޭތާ މައްސަލަެއއް މިނިސްޓްރީއަށް)ށ( 
 .ދަންނަވަމެވެ ސާރވިސަސްއަށް  ސޯޝަލް އެންޑް ފެމެލީ ،ެޖންޑަރ އޮފް މިނިސްޓްރީެބހެއްޓުމަށް  ކޮށްފައި ރެކޯޑުލަސްވާ ސަަބުބ 

 ބެލުން ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް އިހުމާލުވަމުންދާ ފަރާތްތައް އުޅޭތޯ   3.1.4

 ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް އިހުމާލުވަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ބަލަހައްޓަމުން ނުދިއުން 

ތު ަބަލހައްޓަމުންދާ ޭކސް ޓްރެކިންގ އެކްސެލް ފައިލުގަިއ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވތަކާއި ަބލަމުންދާ މައްސަަލތަކުގެ މައުލޫމާ
އެ ފަރާތަކާ މައުލޫމާތު ހިމަނަމުން ނުދާކަން ފާހަގަުކރެވުނެވެ. މިހެންވުމުން،  ޒާތީ  ފަރާތްތަކުގެ    އިހުމާލުވަމުންދާ  ހައްގުތަކަށް  ކުޑަކުދިންގެ

ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކޭސް ފައިލުތައް ވަކިވަކިން ގުޅޭގޮތުން ތަކުރާރުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުނު ކަމުގައިވިޔަސް މައްސަލަ
ގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތުގެ ސިއްރު ަބލައިގެން މެނުވީ މި ކަން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން ާފހަގަކުރެވުނެވެ. ކޭސް ޓްރެކިންގ 

މައުލޫމާތުތައް އުނިކޮށްފައި މި ފައިލު އޮޑިޓަރުންނާ  ހިފެހެއްޓުމުގެ ޭބނުމުގައި އަނިާޔއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތުގެ ަބއެއް ޒާތީ
 ަބލައިއިރު މިނިސްޓްރީއަށް އެންމެ ގިނަިއން ހުށަހެޅިފައިވަނީ ކުޑަކުދިްނަނށް އްލިެބން ހުރި މައުލޫމާތަ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެން

މީގެ ތެރޭގައި އިހުމާލުވި ފަރާތަކީ އާއިލީ ގޮތުން އެ ކުދިންނާ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާްތަތއް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ކަމަށްވާއިރު 
ައދި މަވެސް މިކަން ފަސޭހައިން ެދނެގަނެެވން ނެތްކަްނ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ްތތަކުގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ވާނަކަމާއި، އިހުމާލުވާ ފަރާ

ތަކުގެ މިގޮތަށް އާއިލާ ތެރޭގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތައް އުޅޭއިރު އާއިލާއާއި އަވަށްޓެރިންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ އިތުރު ކުޑަކުދިން މި ފަރާތް
 ރުންނަށް މި ކަން ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވެްނ ނޯންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ވާކަމުންދާ ކަމުގަިއ ވާނަމަވެސް ކޭސްއިހުމާލަށް ހުށަހެޅެ
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ފަރާތާ އޮންނަ ގުޅުންއަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތާއި އިހުމާލުވާ /ހާނިއްކަ 

2018 2019

ތަފާސްހިސާުބ ނުހިމަނަިއ، އޮޑިޓަރުންނަށް މައުލޫމާތު ނުލިޭބ ސެންޓަރުތަުކގެ  : މަތީގައިވާ ޗާޓުގައިވާ އެނަލިސިސްތަކަކ2ީނޯޓް 
ވަނަ އަހަރު ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިހުމާލުވީ ފަރާތް  2018/19

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ އެނަލިސިސްތަކެކެވެ. 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 
ހިމެނުަމށާއި ތަކުރާރުކޮށް   ތްތަކުގެ ޒާތީ މަުއލޫމާތުތައްބަލަހަްއޓަމުންދާ ޭކސް ޓްރެކިންގގެ މައުލޫމާތުގައި އިހުމާލުވާ ފަރާމިނިސްޓްރީން  

ެބެލހެއްޓުމަާށއި މިގޮތަށް ފާހަގަވާ ފަރާތްތަކަްށ މައްސަަލތައް ފަސޭހައިން ދެނެގަނެޭވނެ ިއންތިޒާމު ގާއިމުކޮށް ފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލުވާ 
އަށް އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ސަމާލުކަމެއް ދީގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ ޚާއްސަ

 ދަންނަވަމެވެ.

 ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުން   މެންޑޭޓުގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް އެކަށޭނެ ވަސީލަތްތައް   ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  3.1.5

 މިނިސްޓްރީގެ ޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައިއެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންފެމިލީ ސަޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ 
 މެދުވެރިކޮށް  އިދާރާތައް އެހެނިހެން  އަދި  ސެންޓަރުތައް  ސަރވިސް   ޗިލްޑްރެން  އެންޑް  ފެމިލީ  އިތުރުން  ހެލްޕްލައިންގެ  ޗައިލްޑް  ،ހޮޓްލައިން

 ިމނިސްޓްރީއަށް  ންގުޅޭގޮތު ފަާރތްތަކާ ުހންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ،މީހުންނާއި ދުވަސްވީ އުމުރުން ،ކުޑަކުދިްނނާއި ،އަންހެނުންނާއި
 ،މާއިތައްޔާރުކުރު  ޕްލޭންތައް  އެްކޝަން  ޭބނުންވާ  ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަަލތައް  މި  އިެބލުމާ  ަމއްސަލަތައް  އިހުމާލުގެ  އަނިޔާއާއި  ހުށަހެޅޭ

ށްދިނުން ފޯރުކޮ ރިކަންރައްކާތެ އީއިޖްތިމާ އަދި ނަފްސާނީ ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވެފައިވާ އަކަށްޝިކާރަ ކައިގެއްނިހާ ާބވަތުގެ އެކި
ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ރިސަރޗް  ނެގުމަށް ތަފާސްހިސާުބ ގުޅުންހުރި ޑިޕާރޓްމަންޓާ އިތުރުން،ހިމެނެއެވެ. މީގެ 

ދިނުމަކީެވސް    ގަވާއިދުން  ޑިވިޜަނަށް  މީޑިއާ  ލޫމާތުމައު  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  މީޑިއާއަށް  އެހީތެރިވެދިނުމާއި  އަށް   (ޕީޕއެމްއާރްޑީޑިޕާޓްމަންޓް )
ކުރުމަށް އެކަށީެގންާވ ވަސީލަތްތައް ިލިބފައި ނުވާަކން ކަްނތައްތަްއ ތަންފީޒު އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ނަމަވެސް، މި

 ؛ގައި އެވަނީއެވެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، ފާހަަގކުރެ

 ނެތުން  ލިބިފައި  ވަސީލަތްތައް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ އިންސާނީ  ކޭސް   އިރު އަޅާބަލައި   ލޯޑާ   ކޭސް   މިނިސްޓްރީގެ )ހ(  

ޅޭ ހެ ކުޑަކުދިންނަްށ ކުރާ އެކި ާބވަތުގެ އަނިޔާތަކާއި އެހެނިހެން މައްސަލަތައް ހުށަ މައުޫލމާތަށް ަބލައިއިރުއޮޑިޓަރުންނަށް ލިިބފައިވާ 
ޅޭ ނިސްަބަތށް ހެހުށަ  އްމައްސަލަތަނަމަވެސް،  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފާހަގަން  ން ފެށިގެން އިތުރުވަމުން އަންނަކަ ވަނަ އަހަރު  2017ނިސްަބތް  

ޖުކުރުމަށް ކޭސްތައް މެނޭ ،އިރުއިަބލަ
އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ޭކސްވާކަރުންނާއި 

. ނެވެކުރެވުނެތްކަން ފާހަގަސުޕަވައިޒަރުން 
އާ ހަމައަށް   2020ފެުބރުވަރީ  10އެގޮތުން 

 1ކޭސްވާކަރުންނާއި  16މިނިސްޓްރީގައި 
ކޮށް ކޮންމެ ސުޕަވައިޒަރު ހުރި އިރު އެވަރެޖް

އެލޮކޭޓް ( 2)ޗާޓު ކޭސް  76ކޭސްވާކަރަކަށް 
ގައި އަތޮޅު ތަކު ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތަކުގެ ކޭސް ލޯޑު މި  ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސެންޓަރު
ހިސާުބތަކުގައި ހިމެނިފައި ނުވަނީ އެ މައުލޫމާތު  
މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަމުްނ ނުދާތީއާއި، 
މައުލޫމާތު ހޯދަން ކުރި ަމސައްކަތުންވެސް 

0 20 40 60 80 100 120
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 ގެ ނިޔަލަށް. 10/02/2020ޗާޓު: މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޭސްާވކަރުންގެ ކޭސް ލޯޑު 
ލުގައި ކޭސްވާކަރުން ތަރުތީބު ކުެރވިފައިވާނީ މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުއްދަތަށް ތާވަ ނޯޓު:

 ނާކޮށް ޑިސެންޑިންގ އޯޑަރަށެވެ.ބި

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ފައި ނުވާތީއެވެ.ިލިބސެންޓަރުތަކުން އެ މައުލޫމާތު 
 

ކޭސް ލޯޑާ އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް މުވައްޒަފުން 
އިތުރުކުރެވިފައި ނުވަނީ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައި 

ަސަބުބންކަމަށް މިނިސްޓްރީްނ   ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ
  ސޯޝަލްވާރކް އަކީ މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުްނ، 
 ،ސޯޝިއޮލޮޖީ ،ވަކި ދާއިރާތަކަކުން )ސައިކޮލޮޖީ

ކް( ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމަށް ފަހު، ސޯޝަލްވާ
އެލައިޑް ހެލްތް  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ

ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެގެން ނޫނީ ކުރެޭވ 
ކުގެ ވަޒީފާތަކަްށ ސައްކަތަކަށް ނުވާއިރު، ސޯޝަލްވާމަ

ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ އަދަދު ަމދުކަމަށް މެނޭޖްމަންޓުްނ 
ތަކުރާރުކޮްށ މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، 

ށްވެސް ކޭސްވާކަރުންނާއި ސުޕަވައިޒަރުން ކުރިމަތި ނުލާކަމާއި، ވަޒީފާއަށް ޮހވޭ ދައިއުލާންކޮށްގެން ވެސް، ހޯދަްނ ޭބނުންވާ އަދަ
ހަމައަށް ދެމި ތިެބނީ ނިސްަބތުން މަދު އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންކަން މެނޭޖްމަންުޓން  ންވެސް، ޕްރޮބޭޝަން ހަމަވުމާއިރާތްތަކުގެ ތެރެފަ

ސުޕަވައިޒަރުންގެ ހުސް   2ކޭސްވާކަރުންނާއި  13ވަނަ ުދވަހާއި ހަމައަށް  2020ފެުބރުވަރީ  24 އެގޮތުްނ،ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. 
 ރީގެ ރިކޯޑުތަކުން ދައްކައެވެ.މިނިސްޓް މަގާމު ހުރިކަމަށް

ވާކްގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ހާސިލްކޮށް، މީހުން ދަސްވެނިވެފައިވާ މިންވަރު މި އޮޑިޓްގެ ތެރެއިން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، އެ ސޯޝަލް
އި މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސް އިން އެދިފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އޮޑިޓް ނިމުމާ ހަމައަށް މި މައުލޫމާތު ލިިބފަ

 ން އެކަން ދެނެގަނެވިފައެްއ ނުވެއެވެ. ނުވުމު

 ދު މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާންތަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ އަދަދާއި ވަޒީފާގައި ދެމިތިބި މީހުންގެ އަދަ

 ކޭްސވާކަރުން  93% – ުނލިބޭ މުސާރަެއއް އެކަށީގެްނވާ ިއރުއި އަޅާބަލަ މަސައްކަތާ ކުރާ"
 

 މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކޭސްވާކަރުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރުމިނިސްޓްރީގައި މިވަގުތު ޗާޓު: 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ކޭސް ލޯޑު އިތުރުވުމުގެ ނަތީޖާ 

ކޮންމެ   ވެސްގައުމުތަކުގައި  ކުރިއަރައިފައިވާކް  ސޯޝަލްވާ  ދުނިޔޭގެ
ދަމަހައްޓައިފައިވާއިރު،  15-20ކަރެއްގެ ކޭސް ލޯޑު ކޭސްވާ

މިފަދަ މިންގަނޑަކަށް ރިއާަޔތްކުރެވިގެން ކޭސްވާކަރުންނަށް 
ކޭސްތައް އެލޮކޭޓް ކުރަމުން ނުދިޔުމުގެ ސަަބުބން ތިރީގައިވާ  

 ވެ. މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެ
 

 ވަރު ދަށްވުން މަސައްކަތުގެ ފެން

 އެލޮކޭޓް ކުރެވޭ ކޮންމެ ކޭސްއެއްގައި ހިމެނޭ ކުދިން ނުވަތަ ނާުޒކު މީހުންގެ ހާލަުތ ވަޒަން ކޮށް އެހީތެރިކަން ނުވަތަ ރައްކާތެރިަކން 
ކޮށްދޭން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކްޝަން ޕްލޭން ޭބނުންވޭތޯ ެބލުމަށް އެސެސްމަންޓް ހެދުމާއި އެހީތެރިކަން ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ފޯރު

ަބޔާން ނަގަންޖެހޭ ކޭސްތަކުގައި  އިއަޕް ހެދުމާއި އެހީތެރިކަމަށް ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ސެޝަންތައް ނެގުމާ-ތައްޔާރުކޮށް ފޮލޯ

 ައގު މަސައްކަުތގެ ބުރަ ކުރާ "މުވަްއޒަފުން
ކުރުން" ވަޒަން  

"ޑިއުޓީ ސުަޕަވއިޒަރަކު ހަމަަޖއްސައި 
 ދިނުން، ކޭސް ލޯޑު ކުޑަ ކުުރން"

 

 "ޕެޝަނޭޓް އަދި ޤާބިލް ޓީމެްއ"

"މުވަްއޒަފުންނާއި އެހެން ަވީސލަތްތައް 
ކުރުން"އިތުރު   

"އިތުރު 
 ތަމްރީންތައް"

ކުރުން" މަދުކޮށް ރިސޯސް އިތުރު "ކޭސްލޯޑް  
އެކަީށގެންވާ މުސާަރއެްއ، ްކލިނިކަލް "

"ސުޕަވިޝަން، ރިސޯސް އިތުުރ ކުރުން  

"ކޭސްލޯޑް މަދުކޮށް، ކޭްސވާަކރުން އިތުރު 
"ދިވެހި ޓްރެއިނިންގ، ެއކްްސޗޭންޖް  ކުރުން"

ތައުލީމް"ޕްރޮގްރާމް، މަތީ   

"ރިސޯސް އިތުރު ކުރުން، ްސޓާފް ކެޕޭސިޓީ 
 އިތުރު ކުރުން"

 "ހެލްތީ ކޭސްލޯޑެއް"
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ކޭސް ލޯޑް

އިނގިރޭސި ވިލާތް  އޮސްޓްރޭލިއާ  އެމެރިކާ ދިވެހި ރާއްޖެ

ޗާޓު: ކުރިއަރައިފައިވާ ގައުމު ތަކުގައި ޯސޝަލް ވާކަރުންގެ ކޭސް ލޯޑު 
  ކޭސް ވާކަރުންގެ އެވްރެޖް ކޭސް ލޯޑު ދަމަހައްޓަމުންދާ މިންވަރާއި މިނިސްޓްރީގެ

http://www.audit.gov.mv/
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ގެ ޒިންމާ އެކެވެ. ރުކޭސް ަބލަހައްޓާ ކޭސްވާކަގައި ކޯޓަށް ދިޔުމަކީ އެ  އެފް.ސީ.ޕީ.ޑީއަށް ދިޔުމާއި ކޯޓު އަޑުއެހުންތައް އޮންނަ ދުވަސްތަކު
އަދަަދށް  ވާކޭސްވާކަރުންނަށް އެކަށީގެން ،މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީވެސް އެކަމަކަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވާނޭ ކަންކަމަށް ވުމުން ،އަދި

ދެވި، ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެފައިވާ ެޖޭހ ވަގުތާއި ސަމާލުކަން ނުރުމުގެ ސަަބުބން ކޭސްތަކަށް ދޭންވުރެ ގިނައިން ކޭސް ހަވާލުކު
 އެސެސްމަންޓް  ކަމަށް ސުޕަވައިޒަރުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ކޭސް އެލޮކޭޓް ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްަތކެއް ހޭދަވާކަމާއި

އެކްޝަން ޕްލޭން  މަާނފައި ނުވާކަމާއިއުލޫމާތު ހިމު މަންމަންޓުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ަބއެއް މުހިސްެއސެ ގަވާއިދުން ހެދެމުން ނުދާކަމާއި
 ދާަކން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ނު ނިންމަމުންއަޕް ގަވާއިދުން ހެދެމުން ނުދާކަމާއި ކޭސްތައް ގަވާއިދުން -ތައްޔާރުކޮށް ފޮލޯ

 
 

އަހަަރށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކޭްސވާކަރެއްގެ މަސައްކަތުން އެއް  10މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ  - 1ސްޓަޑީ ކޭސް 

 .ސްދުވަ

ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކޭސްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ރާވައިގެންނެވެ.    Aދުވަހު މަސައްކަތަށް ނިކުތީ  އެ  Aކަރ  ވާ ކޭސް
  18ގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރާ އަންހެނަކު އޭނާގެ  10:30މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް، ހެނދުނު  Aއެގޮތުން، 

ތު   ތުއްތު ދަރިފުޅު ކުށުގެ ވެއްޓަށް ހުށައަޅަމުން އަންނަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އަށް ރިޯޕޓުކުރެވުނެވެ. މި މައްސަލައިގެ ހާލަ މަހުގެ
އަކަށް   ރަޔޯރިޓީ" މައްސަލަވަޒަންކުރުމަށްފަހު، މިއީ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ލެވެލް ކުރާ މިންގަނޑުތަކުން ބަލައިއިރު "ހައި ްޕ

ކުއްޖާ އެ މާހައުލުން ދުރުކުރުމަށް އެވަގުތު މަސައްކަތަށް  ، ވުމުން، އެވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ކޭސްތައް ފަހަށް ބެހެއްޓުމަށްފަހު
އޮފިސަރަކާ   ކަރުންނާއި ޮޕލިސް އިންވެސްޓިގޭޝަންވާހިމެނޭ ގޮތަށް ދެ ކޭސް  A، ހާޒިރުވެތިބި ކޭސް ވޯރކަރުންނާ ހަވާލުކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން

ފުލުހުން އެ ތަނަށް   12ހާލަތު އެސެސް ކުރުމަށް ފަހު އެކަން އެންގުމުން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އިތުރު  ،އެކު ކުށުގެ ވެއްޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށް
 ހާޒިރުވިއެވެ.  

ތް ކާމިޔާބު ނުވުމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި  އަންހެން މީހާއާއި ދަރިފުޅު އެވަގުތު ގޭގައި ނޫޅުމުގެ ސަބަބުންނާއި ދެމައިން ހޯދަން ކުރެވުނު މަސައްކަ 
ގައި ކޯޓު  ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން މަޑުކުރުމަށްފަހު ދެމައިންނާ ދިމާވީ އިރު އޮއްސުނު ފަހުންނެވެ. އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ފުލުހުންގެ އަތު

 A ،ދަށަށް ނަގާނީ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން އަމުރެއް ނޯންނަ ހާލަތްތަކުގައި ކުށުގެ މާހައުލަށް ވަދެ ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ
ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގިއެވެ. ނަމަވެސް، ކުށުގެ ވެށިން   Aއާއި ޓީމުން ކުށުގެ ވެއްޓަށް ވަދެ، އާއިލާއާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފަހު ކުއްޖާ 

ގެ ގައިގައި ޖެހުމަށް   Aމަރުގެ އިންޒާރު ދީ ، ވަށާލައި Aވަރަކަށް މީހުން ނިކުމެ  20ނިކުންނަން ދިޔަ ވަގުތު އަންހެން މީހާގެ އާއިލާގެ 
ކުއްޖާ   A،  ފަހު ކުއްޖާ އަތުލައިގެން ގެންދިޔައެވެ. ތުއްތު ކުއްޖާއަށް އަނިޔާވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމުގެ ގޮތުން، ކުއްޖާ ދޫކޮށްލަން މަޖުބޫރުވެ

ޓު އަމުރެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންނަށް އެހާލަތުގައި މިނިސްޓްރީގެ  ފުލުހުން ތިބި ނަމަވެސް، ކޯ  13ގައިން ދޫކޮށްލިއިރު، އެ ސަރަހައްދުގައި  
 ޓީމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދެވުނެވެ. 

އެވަގުތު    Aމަސައްކަތް ހުއްޓާލަންޖެހުން ވެގެން ދިޔައީ    ،ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް އެރޭ ކާމިޔާބު ނުވެ
ގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު   Aހުރި ހާލަތު އިހުސާސްނުކުރެވޭ އެތައް ބައެއްގެ ހިތްހަމަނުޖެހުމާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ކަމަކަށެވެ. އަދި، 

ގެއަށް ދާންޖެހުނީ ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެއްވެސް ހިމާޔަތެއް   Aއަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާގެ އާއިލާއިން ދިން މަރުގެ އިންޒާރާއެކުވެސް، 
ގަޑި އިރު ހޭދަވި ފަހުން   8ގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ އިތުރަށް  Aބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ގެއަށް ދެވުނީ ، ނެތި

 އެވެ. އެދުވަހު ކުރަން ރާވާފައިވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވި Aނަމަވެސް، 
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17 ގެ   48  ސަފުހާ  

 އިރުޝާދު ނުދެވުންއި ކޭސްވާކަރުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު އެހީތެރިކަމާ
ުމ ންމައްސަލަ ަބލަމުންދާއިރު، ކޮންމެ މައްސަލައަކީ ވެސް މުހި  1,217 ގެ ނިޔަލަށް 2020ފެުބރުވަރީ  10މިނިސްޓްރީގައި 

ސުޕަވައިޒަރުންގެ   ކުރެވޭ މިންވަރަށް ޚިދުމަތް ފޯރުޮކށްދިނުމަށްޓަކައި  ނަތީޖާ ހާސިލު   ،ކަށް ވާއިރުއަތަކެއް ނިންމަންޖެޭހ މަްއސަލަނިންމުން
ްށ އެހީތެރިކަާމއި މަވެސް، އެަކށީގެންވާ މިންވަރަވެ. ނަނެނަށް ުނހަނު ބޭނުންވާކަްނ ފާހަގަކުރެވުއެހީތެރިކަމާއި އިރުޝާދު ކޭސްވާކަރުން

 ދިމާވަނީ މިހެން އިރުޝާދު ކޭސްވާކަރުންނަށް ދެވިފައިނުވާކަމާއި
އެންމެ ސުޕަވައިޒަރަކަށް ބެލެހެއްޓޭ ވަރަށްވުރެ މިނިސްޓްރީގައި  
ކޭސްތައް ގިނަ ވުމުން ކަމަށާއި، ކޭސްވާކަރުންނަށް މީޑިއާއިންނާއި 

)ްބލޭމިންގ  މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން އަންނަ ފިއްތުންތަކުގެ
ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން ނިންމަންޖެޭހ  ރގެ( ސަަބުބންކަލްޗަ

ނަށް ަބރޯސާވާ ސުޕަވައިޒަރުންނިންމުންތަކުގައި ކޭސްވާކަރުން 
މި އޮޑިުޓގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭގައި އެގޮތުްނ، ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ކަމުގައި ސުޕަވައިޒަރުން  މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަަބުބން

 %33 ނުދާކަމަށް ލިބެމުން ގަވާއިދުން އިރުޝާދު އެހީތެރިކަމާއި ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ނގަޅުރަ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ
 ނެެވ.ކޭސްވާކަރުން  %20  ޮކްށފައިވަނީފާހަގަ  ކަމަށް  ލިެބުމންދާ  ގަވާއިދުން  އިރުޝާދު  އެހީތެރިކަމާއި  ،ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު  ކޭސްވާކަރުން

 
 

  

"ސުޕަަވއިޒަރުންނަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި 
ން"ދިނުތަމްރީން   

 ވަގުތު ދިނުން""އަބަދުވެސް ެއވެއިލެބަލް ވުން/

ސުޕަަވއިޒަުރގެ ކޭސްޯލޑް "
"މަދުކުރުން  

ބެކް ކޮށް ީފޑްަގވާއިދުން ސުަޕވަިއޒް"
"ދިނުން  

ކޭސްާވކަރުންގެ ހާލަތާއި ދިާމވާ "
ގޮންޖެހުންތައް 

ކަންކަްނ  ވުން،ޑަސްޓޭންޑް އަން
ނިންމުމުގައި ކޭްސވާކަރުންގެ ބަސް 

  "ހޯދުން

 ވިޜަން"ރސުޕަ ލް"ކްލިނިކަ
މަސައްކަތް ބަލަިއގަނެ ައގު "

ޕަަވއިްޒކުުރން ވަޒަން ކުރުްނ، ސު
އިތުރު ކުރުން، ކޭސް އަދި 

އަމިއްލަ ކަންކަުމގައި މަްޝަވރާ 
 ން ވަގުތު ދިނުން"ކުރަ

"އަުޑއެހުން"  

"ސުޕަަވއިޒަރުްނގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެހީތެރިކަމާއި 
އިރުޝާދުގެ ސަބަބުން މަސަްއކަތުގެ ފެންވަރު 

ާވކަރުންޭކސް %60 -ރަނގަޅުޭވ" 
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18 ގެ   48  ސަފުހާ  

 

އަހަރު ވެފައިވާ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރެއްގެ މަސައްކަތު  11: މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ 2ކޭސް ސްޓަޑީ 
 ދުވަހެއް 

 
 ؟މިއަދުގެ މަސައްކަތް ދިޔައީ ކިހިނެއް 

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި  ދުވަސް ފެށުނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލިބިފައިވާ ސިޓީއަކާ ގުޅިގެން ސިޓީގައި އެދިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް 
  މަށް އެ ކުއްޖާ ގޮވައިގެން ފިޔަވަތީގެ ސުަޕވައިޒަރާއެކު ތައްޔާރުކުރު އެސެސްމަންޓްފިޔަވަތިން ހޯދުމުގައި. އަދި، ފިޔަވަތީގެ ކުއްޖެއްގެ 

ެޕނަލްގެ ބައްދަލުވުމެއް  އަށް ދިޔައިން. އަދި، ކުއްލި ގޮތަކަށް ފޮސްޓަރ އުންސެލިންގ އެންޑް ސައިކޯތެރަީޕއިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަ
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވިން. މެންދުރުފަހު، ކޯޓް އަޑުއެހުމަކަށް ހާޟިރުވާން  ، ހަމަޖެއްސުމަށް އެންގުމުން ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައި

  2ދުވަސް ތެރޭ  3ފަހު އަންގައިފައިވުމުން، ފޮސްޓަރ ެޕނަލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިނދެފައި ކޯޓަށް ދިޔައިން. އަދި، ކޯޓު އަޑުއެހުމަށް
ޤާޟީ އަމުރުކުރެއްވުމުން އޮފީހަށް އައިސް ދަތުރުތަކުގެ ހުރިހާ ކަމެއް   މަށް ތައްޔާރުކުރުންޓެއް ގެން އެސެސްމަދަތުރުކޮށް އަތޮޅަކަށް 

 ކުރިން.  ސް އެޓެންޑް  އްގެ ކްލައިންޓް ކުއްލިއަކަށް ބައްދަލުކޮށްލަން އައުމުން ކްލައިންޓަށްވެހެއަދި، ބަލަހައްޓަމުންދާ ކޭ ހަމަޖެއްސިން.

 ؟ތޯ ން މިއަދު ކިތައް ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރި 
 ޖަހައިފި.  10:00 އަޅުގަނޑު ހެނދުނު އޮފީހަށް އައި ގޮތަށް، ގެއަށް ދާން އޮފީހުން ނިކުތްއިރު ރޭގަނޑު

 ؟އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭތޯ 
 ކްލެއިމް ކުރުމަށް އޮންނަ ްޕރޮސީޖަރ ދިގު ކަމުން އިތުރުގަޑިއެއް ނުލިޔަން. ގަޑިއިރު ހަމަވުމުން ލިބޭނެ. އެކަމަކު   44ހަފްތާއަކު 

 ؟މިއަދު އެންމެ ޗެލެންޖިންގ ކަމަކަށް ދިމާވީ ކޮންކަމެއްތޯ 
  ގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްވެސް ވަރަށް ޗެލެންޖިންގ. އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ ދުވަސް ޕްރިޑިކްޓް ކުރަން ނޭނގުން. ހަމަ ހިތަށްވެސް ނާރާގޮތަށް ދުވަހު

ރެންސް  ކަންތައްތައް ބަދަލުވެގެން ދާނެ. ކުއްލި ގޮތަކަށް ފޮސްޓަރ ެޕނަލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ޖެހުނުއިރު ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ކޮންފަ
 މާއިމިނިޓް ލަސްވު 5 ޖެހުމާއި، ކޯޓަށް ދެވުނު އިރު ރޫމެއް ނުލިބިގެން އުޅެން ޖެހުނު. އަދި، އެ ބައްދަލުވުން ނުނިމެނީސް ކޯޓަށް ދާން 

 .  ތައްޔާރުކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހުން ވީ ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖަކަށް ންޓެއްދުވަސް ތެރޭ އެސެސްމަ  3ގެން ދަތުރުކޮށްއަތޮޅަކަށް   2

 ؟މިއަދުގެ މަސައްކަތް ދިޔަ ގޮތަށް ބަލައިއިރު ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުމަކީ ކޮބައިތޯ 
މުވައްޒަފުން. ކުއްލި ގޮތަކަށް ބައްދަލުވުން   2ހާވަރަށް ތަނުގައި މުވައްޒަފުން ނެތުން. މިހާރު މިތިބީ އެންމެ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އެ

 އްގައި. ހެޔަ ކޭސްވާކަރު ބަލަހައްޓާ ކޭބާއްވަން ޖެހުނީވެސް ޗުއްޓީ އަށް ދި 

 ؟އަސަރުކުރޭތޯ ށް  ން ޕަރސަނަލް އަދި ފެމިލީ ލައިފަ މަސައްކަތް ހުންނަ ގޮތު 
ގާތްވެފައިވަނިކޮށް. އެހެންވީމަ އަސަރުނުކޮށެއް   ޖަހަން 10:00ފީހުން ނުކުތީ ރޭގަނޑު ހެނދުނު އޮފީހަށް އައި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު އޮ

 ނުހުންނާނެ ނޫންތޯ.  

 ؟ކަމަކީ ކޮބައިތޯ ހިތްހަމަޖެހުނު  އެންމެ  މިއަދު  
 ރސްޓޭންޑްވުމުން އެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުނު.  އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތް ހުރި ގޮތް ސުަޕވައިޒަރަށް އަންޑަ

ނަމަވެސް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން މަސައްކަތް ކުރެވުނު ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވާނުލެވި ދުވަސް ނިމިގެން ދިޔުމުން އެ  
 ގިލްޓް )ނުތަނަވަސްކަން( ހުރި ގެއަށް ދިޔައިރުވެސް. 

 ؟ކޮށް ކުރާނެ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާނަމަ، މިއަދު ތަފާތު 
 ނީ  ދާޖެހިއިރު އޮފީސް މަސައްކަތް ނިންމާފައި ގެއަށް 14:00މެންދުރު 
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19 ގެ   48  ސަފުހާ  

 މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޅާލާނެ ވަގުތު ނުލިުބން 
އެކަމުގެ ނުރަނގަޅު އަސަުރ ކޭސްވާކަރުންނަކީ ޖަޒްާބތީ އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުްނ ުބރަ މާހައުލެްއގައި މަސައްކަތްކުރާ ަބޔަކަށް ވުމުން 

 %73 ކޭސްވާކަރުންގެ ތެރެއިން 15ރިވި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށް ކުރާކަމަށް މި އޮޑިޓްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ެގންދިޔަ ސާވޭގައި ަބއިވެ
ޓަކައި ޖަޒްާބތީ އަދި ކޭސްވާކަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ރައްކާތެރި އަދި ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ނަފްސާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ަބޔަކަށް ކޭސްވާކަރުން ވާންޖެހެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޅާލާނެ ވަގުތު ނުލިޭބ ކަަމްށ 
މުވައްޒަފުންނަށް "ވެންޓް އައުްޓ" ވާއިރު، މިހެން ދިމާވަނީ، މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިކޭސްވާކަރުން  %80ސާވޭގައި ަބއިވެރިވި 

ސެޝަންފަދަ ަބއެއް ސެޝަްނތަްއ ހިންގައިފައި ވީނަމަވެސް، "ސެކަންޑްރީ ޓްރޯމާ" ނުވަތަ "ވިކޭިރޔަސް ޓްރޯމާ" އިން އަރައިގަތުމަށް 
ކަށް ކުރިއަށް ނުދާތީކަމަށް އެހީތެރިވުމަށް އެކަށީގެންވާ މަަސއްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ނުވާތީކަމާިއ ކްލިނިކަލް ސުޕަރވިޜަން އެއްވެސް ވަރަ

ވަޒީފާގައި ގިނަ ވަގުތު ޭހދަކުރަން ޖެހުމުގެ ސަަބުބްނ، ޭކސްވާކަރުން އަމިއްލައަށްވެސް އެފަދަ ން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި،  ކޭސްވާކަރު
 ކަންތަކަށް އިސްކަން ދީފައި ނުާވކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

އެކު މަޝްވަރާ އްސަސާތަކާއަގުޅޭ މުޔަވަޅުތަކާއި ެބހޭ ގޮތުން ކަމާ  އިތުރުކުރުމަށް ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި އެޅެން ހުރި ފި)ހ( މުވައްޒަފުން
 ؛ ވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށާއިކުރުމަށްފަހު އަ

ވާ ަބޔަކަށް ހެދުމަށް އެކަށީގެން  ޔޮީތ އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުން ދުޅަހެ ކޮށް ޖަޒްާބ މަސައްކަތުެގ ފެންވަރު ރަނގަޅުމުވައްޒަފުންގެ )ށ(
 ؛ހިންގުމަށާއި އިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވަ

ހިފެހެއްޓުމަްށ   ސްވާކަރުންގެ ކޭސްލޯޑު ކޭ )ނ( މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަމަހައްޓައި ކޭސްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަން ދެވޭ މިންވަރަށް  
 ސަސްއަށް ދަންނަވަމެވެ.ލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިފެމި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

 ބަލަހައްޓައިފައިނުވުން މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތާއި މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން  )ށ(  

ިބއްލޫރިެޖހިގޭގައި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގ. 
މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ދައުލަތުެގ އިތުރު އިދާރާތަކެއްވެސް ހުރެއެވެ. މި 
އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ކޮްންޓރެކްޓް އުސޫލުން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތް 
ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ހަމަޖައްސައިފައި 

ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް  ،ޖެންޑަރ އޮފް މިއީ މިނިސްޓްރީ ،ވީނަމަވެސް
އަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން ދެމުންދާ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ. އަދި  ސާރވިސަސް

ަބއެއް ވަގުތުތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ދޮރާށި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުްނ 
ސެކިއުރިޓީ ގާޑު ފެންނަން ނެތުމާއި މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތުގެ އެތެރެއާއި  

ށްފައި ނުވުމުގެ އިތުރުން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މިނިސްޓްރީގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ލޮކް ހަރުކޮށްފައިވާ ދޮރާށި ޭބރުގައިވެސް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ހަރުކޮ 
 ތަޅުނުލެވި ހުންނަކަންވެސް ފާހަަގވެފައިވެއެވެ. 

 (2020އިލެކްޓްރޯނިކް ތަޅު ތަޅުނުލެވި )ފޮޓޯ: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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މީގެ ކުރިން ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ަބލައިއިރު މައްސަލަ ރައްދުވާ 
ގެ އާއިލާގެ ފަރާތުންވެސް  ފަރާތްތަކު  އެފަރާތް ނުވަތަ ކްލައިންޓް ނުވަތަ  

މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ހާިނއްކަ 
މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ  ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ.

ގަޑިއިރު   24މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ަބލައިއިރު  
މިއަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތް ލިެބން ހުރުން މުހިންމުކަމަށް 

 މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

ންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަޝްވަރާ ކަމާގުޅުންހުރި )ހ( މިނިސްޓްރީ ހިމެނޭ އިމާރާތުގެ ސަލާމަތީ ކަ
 ؛ގައި ކުރުމަށާއިއިދާރާތަކުގެ މެދު

ނެ އިންތިޒާމު ގަޑިއިރު މަންޒަރު ރެކޯޑު ކުރެވޭ 24)ށ( މިނިސްޓްރީގެ އެތެރެއާއި ޭބރުގައިވެސް ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް 
 ؛ހަމަޖެއްސުމަށާއި

ރިހާ )ނ( މިނިސްޓްރީ ތެރެއަށް ވަދެެވން ހުންނަ މައި ދޮރާށީގައި ހަުރކޮށްފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ލޮކަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ހު
 ؛ވަގުތެއްގައިވެސް ދޮރާށި ތަޅުލެވިފައި ެބހެއްޓޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށާއި

އި )ރ( އާންމުންގެ ފަރާތުން ިމިނސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ުހށަެހޅޭ އިންޒާރުތަކާއި ކޭސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ވަގުތުތަުކގަ
 ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކޮށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމަށް މިނިސްޓްރީ އަތުވެދާނެ ނުރައްކާތައް ކުޑަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން

   އަށް ދަންނަވަމެވެ.ލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސަސްފެމި ،އޮފް ޖެންޑަރ

 
ނަގައިދޭ ކޮޓަރިތައް  ސެޝަން  ކަތް ކުރާ ތަނާއި ކައުންސެލިންގ/ މުވައްޒަފުން މަސައް )ނ( ކުރާ މަސައްކަތާ އެކަށޭނެ ގޮތަކަށް 

 ފައިނުވުން ފަރުމާކޮށް

  މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ތަން
ކަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނާނއި ގެވެށި އަނިޔާ ނުވަތަ ވަކި ޖިންސަކަށް ވީތީ އެ މީހެއްގެ ހައްގަ

 ހައްގަށް އުނިކަން ލިިބފައިވާ ފަރާްތތަކުެގ މައްސަލަތައް މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އުނިކަމެއް ލިިބފައިވާ މީހުންގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ
މާހައުލެއްގައި ޫނންަކން މަސައްކަތްތަކަށް ެއކަށީގެންވާ  ުމވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ މިފަދަޒަފުން ަބލަމުންދާއިުރ، މުވައް

ކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތުަތއް ންތަކާއި ފޯނުން ގުޅައިގެން ސާފުހޭ ިލޔެކިޔުބަލަހައްޓަންޖެ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، ުމވައްޒަފުން 
 ފަސޭހައިން ފެންނަން ހުންނަަކމާއި ކްލައިންޓުންނާ ދައްކާ ާވހަކަ މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުްނނަށް

 ކުރެވުނެވެ.އަޑުއިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ފާހަގަމިނިސްޓްރީގެ ކަމާނުގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް 

 މިނިސްޓްރީ ހިންގާ އިމާރާތުގައި ސެކިއުރިޓީ އަދި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ އެއް ނެތި.
 (2020)ފޮޓޯ: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، 
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މައްސަލަ ހުަށަހޅަން މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވާ ަފރާތްތައް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ެތރެއިން ނެގެމުންދާ ސެޝަންތަަކށް  ،މީގެ އިތުރުން
 ސަރަހަްއދުމިނިސްޓްރީެގ މުވައްޒަފުން ތިޭބ  ދެވެނީމައަށް ކޮޓަރިތަާކ ހަ އިދޭސެޝަން ނަގަަނށް ހާޒިރުވާ ކްލައިންޓުން

ހުރަސްކުރުމަށްފަހުގައިކަމާއި، މިއީ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ިލޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުންާދ ަތނަކަށް ހިރާސް ޮބޑު ކަމެއްކަްނ 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 

 ސެޝަން ނަގާ ކޮޓަރިތައް
އަދި ލައިޓިންގ ފަދަ ކަންތައްތައް ހުންނަންވާނީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް   ގކޮޓަރިތަކުގެ ޑިޒައިނާއި، ސީޓިން  ސެޝަންތައް ނަގާ

ކަމަށް ަބރޯސާވާކަމަށް   ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކުން ހިްތަހމަޖެހޭފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި ސެޝަންތަކުން ނެރެވޭ ނަތީޖާވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް މި
އި ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ. ނަަމވެސް، މިނިސްޓްރީގަ

ކްލައިންޓުންނާ ަބއްަދލުކޮށް، ސެޝަން ނެގުމަށް 
ގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެންެމ  2018/19

ކޮޓަރިއެއްކަމާއި މި ކޮޓަރިއަކީ މިފަދަ ސެޝަންތައް 
ނެގުމަށް އެކަށީގެންވާގޮަތށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ތަނެްއ 
ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮުތން، ކްލައިންުޓންގެ ޒާީތ 

 ،ކުރެވިއް ނިވައިހިފެހެއްޓޭގޮަތށް ކޮޓަރިތަމައުލޫމާތު 
ގޮަތްށ އެތެރޭގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ޭބރަށް ނީވޭ

ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީެގ  ފަރުމާކުރެވިފައި
ތަނުގައި ފައިލިންގެ ކެިބނެޓްތަްއ  އެއިތުރުން، 
މައްސަަލ ދިންާނ ރައްޓެހި މާހައުލެއްގެ ގޮުތގައި ަތން ފަރުމާކުރެވިފައި ނުވާކަންވެްސ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި،  ކުޑަކު  ވާކަމާއިަބހައްޓައިފައި

 ހުށަހަޅަން މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ނެގެމުންދާ ސެޝަންތަކަށް ހާޒިރުވާ ކްލައިންޓުން އަދި
 ކަންެވސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ްނ ތިޭބ ތަނުގެ ހާމަކަން ޮބޑުޑުކޮށްގެގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް މަ

 

(2020)ފޮޓޯ: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  ކޮޓަރި ސެޝަން ނަގާ  

 ކޭސްވާކަރުން މަސައްކަތް ުކރާ ތަނާއި ސެޝަން ނަގައިދޭ ކޮޓަރި
(2020އޮފީސް، )ފޮޓޯ: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ   

 ކޭސްވާކަރުން މަސައްކަތް ުކރާ ތަން
(0202)ފޮޓޯ: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،   

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


 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

ކުެގ މައްސަލަތަކުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވުމާއި ނެގޭ ސެޝަންތަކާއި ފޯނުން ކުެރވޭ މުއާމަލާތުތަކުން އެ ފަރާތްތަ
ންތައް ނަގައިދޭ ކޮޓަރިތަކަކީ  ސެޝައިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމުގެއުލޫމާތު ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް ޒާތީ މަ

ލީ އެންޑް ސޯޝަލް ފެމި ،އޮފް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީފަރުމާކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ހެދުމަށް ގޮތަކަށް ރައްޓެހި ނާޒުކު ކުދިން/މީހުންނާ 
 ންނަވެމެވެ.ދަ ސާރވިސަސްއަށް

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް )ރ(    

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް އެންޑް އައި.ޓީ ޑިވިޜަންގައި މި ވަގުތު މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ ޖުމުލަ ދެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ 
އިން ފެށިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން ހަވާލުކޮށްފައިަވނީ   2019އިން ފެށިގެން ވެރިއެއް ނެތްއިރު ޖޫން    2017މި ޑިވިޜަންގައި މެއި  

އިން ފެށިގެންނެވެ.  2019އި ހުރި މުވައްޒަފާއެވެ. އަދި ދެ ވަނަ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއާ ގުޅިފައިވަނީ ނޮވެންަބރު ލެވެލްގަ 2އެމް.އެސް 
ެމ މި މަގާމަށް މުވައްޒަފެއް ހޯދަން ތަފާތު އެކި ފަހަރު މަތިން އިއުލާނު ކުރުމުންވެސް އެއްވެސް ފަރާތެއް ކުރިމަތިލާފައި ނުވުމުން އެން

 ފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަެށވެ.މަގާމަށް ހޮވުނު ފަރާތް ަނގައިހުން ފަ

(2020ކްލައިންޓުން މަޑުކޮށްގެންތިބޭ ތަން )ފޮޓޯ: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،   

ކްލައިންޓުން މަޑުކޮްށގެންިތބޭ ަތން، ރިސެޕްޝަން އޭރިއާ )ފޮޓޯ: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  
( 2020އޮފީސް،   

http://www.audit.gov.mv/
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ގައެވެ.  9:00އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީެގ ފައިލް ސަރވަރގެ އޮންސައިޓް ެބކަޕް ނަގަމުން އައީ ކޮންެމ ދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު 
ރވަރގެ ސީ ޑްރައިވް ފުރިފައިވުމުން ެބކަޕް ނެގުމަށް ހޭދަވާ ވަުގތު އީމެއިލް ސަ ނަމަވެސް، ފައިލް ސަރވަރގައި ހޮސްޓްކޮށްފައިވާ 

 އިތުރުވަމުން ދިއުމުގެ ސަަބުބން ެބކަޕް ނެގެމުން ދަނީ ދެ ދުވަހުްނ އެއް ދުވަހުއެވެ.

ގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުން އިމާރާތުގެ ދެ ފަންގިފިލާ 35ގެ ނިޔަލަށް  2019ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ޑިސެންަބރު މީގެ އިތުރުން، 
ސްކޭނަރ އަދި ޝްރެޑަރ ފަދަ ، މެިޝންއަދާކުރަމުންދާއިރު މި ހުރިހާ މުަވއްޒަފުން ޭބުނންކުރުމަށް އެކަށީެގންވާ ޕްރިންޓަރ، ޮފޓޯކޮޕީ  

ނެޓްވަރކް  ހާޑްވެއަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރަންޖެހިފައިވުމާއި ނިސްޓްރީގެ ފައިލް ސަރވަރގެމިވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީފައިނުުވމާއި 
ޗްތަކުގެ ސްޕީޑް ދަށްވުމުން ނެޓްވަރކްގައި ގެންގުޅޭ )ޚާއްސަކޮށް އެކްސެލް( ފައިލުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ގިނަ ވަގުތު ނަގަމުން ސްވި

މިނިސްޓްީރން ސަަބުބން މުވައްޒަފުންަނށް މި ކަންކަމުން ދަތިތަކާ ކުިރމަތިވަމުން ދާކަމަށް މިހެްނވުމުގެ  ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ކޭސްވާކަރުން ގެންގުޅޭ ކޭސް ފައިލުތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް މަރުކަޒީ ނިޒާމެއްގައި  މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
 ފަިއިލންގ ނިޒާމުގައި އާކައިވް ކުރުަމށްމެނުއަލް މިނިސްޓްރީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ މިހާރު ރައްކާކުރެވެމުން ނުދިއުމުގެ ސަަބުބްނ 

ތުގައި އިތުރު ވަުގތުަތއް ފަހުން މިއިން ފައިލެއް ަބލަްނޖެހޭ ހާލަ ަބހައްޓާފައިވުމުން ފައިލުތައް ފޮނުވުުމން ތަރުީތުބ ގެއްލޭ ގޮތަށް 
 ހޭދަވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

 ކޮށް، ތަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަާށއިރެކްރޫޓްވައްޒަފުން ކަމުގެ ތަޖުރިާބ ހުރި މު ސަޕޯޓް އެންޑް އައި.ޓީ ޑިވިޜަނަށްޓެކްނިކަލް 
ރި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތާ އެކަށޭނެ މިންަވރަށް ބޭނުންާވ އައި.ޓީ ހާޑްވެއަރ ހޯދޭނެ އިްނތިޒާމް ކަމާގުޅުންހު

 ދަންނަވަމެވެ. ސާރވިސަސްއަށް  ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ،ޖެންޑަރ އޮފް މިނިސްޓްރީއިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ހަމަޖެއްސުމަށް 
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24 ގެ   48  ސަފުހާ  

 މޮނިޓަރކުރުމަށް އެކަށޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ގާއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުން  3.2

 ؛ ަބއިގައި ބަލަން ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މި
 ކޭސްތައް ގަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރަމުންދޭތޯ ެބލުމާއި، •
 މޮނިޓަރ ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން. މިނިސްޓްރީންފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރތައް  •
 

 ކޭސްތައް ގަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން  3.2.1

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް  ފަހު އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުމާއި އެކްޝަން  ތައްޔާރުކުރުމަށް   ސެސްމަންޓްނާޒުކު ކުއްޖާ/މީހާގެ އެ )ހ(  
   ކޮށްފައި ނުވުން މޮނިޓަރ 

ދުމަތް ހޯދާ ފަރާތާއި އެ ފަރާތުގެ އާއިލާއާއެކު އަޅަން ނިންމާފައިވާ ޚިއެސެސްމަންޓަށްފަހު    ތައްޔާރުކުރެވޭ ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  
ދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިޖުރާއަތްތައް ޚިފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަންވާނޭކަމަށް ިމނިސްޓްރީގެ އިޖުތިމާއީ 

ވެއެވެ. ނަމަވެސް، އޮޑިޓުގައި ސާމްޕަލް އުސޫލުން ބަލައިލެވުުނ ގައި ަބޔާންކޮށްަފއި 16.5.16( ގެ 2008ހިމެނޭ އަތްމަތީ ފޮތް )
ފައިވާ ތައްޔާރުކޮށްވަނީ ަބއެއް ފަހަރުކަމާއި އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިމައްސަލަތަކުގައި މިފަދައިން އެކްޝަން ޕްލޭން 

ފާހަގަުކރެވުނެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަަބުބން،  މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކްޝަން ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޮމނިޓަރ ކުރެވެމުން ނުދާކަން
ންޓް މޮނިޓަރކުރަން ކަނޑައެޅުނު ގޮތަކީ ކޮަބއިކަމާއި ހާސިލްކުރަން ޭބނުންވާ ނަތީޖާ އެނގެން ސްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު އެ ކްލައިއެސެ

ތައްޔާރުކުރަމުން ން އެކްޝަން ޕްލޭން މިފަދައި ،ނެތްކަމާއި ހާސިލްވި މިންވަރު ދެނެގަނެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެުވނެވެ. މީގެ އިތުރުން
ްނޓުގެ ހާލަތު ެދނެގަތުމަށް ގެައށް ކަރުން ކްލައިންޓާއެުކ ސެޝަންތައް ނަގައި، ކްލައިމަ، އެސެސްމަންަޓށް ފަހު ކޭސްވާނުގެންދާނަ

އްދުމަށް އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މިއީ އެސެސްމަންޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޭބނުންތަކާއި އެ ޭބުންނތައް ފު
ވާކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނޯންނާނެކަންެވސް  ފިޔަވަޅުކަމާއި އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ސަަބުބން ނާޒުކު ކުއްޖާ/މީހާގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެފައި

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 
ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގައި    16.5.16( ގެ  2008މިނިސްޓްރީގެ އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިޖުރާއަތްަތއް ހިމެނޭ އަތްމަތީ ފޮތް )

 ފަހު ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތާއި އެ ފަރާތުގެ އާއިލާއާއެކު އަޅަން ނިންމާފައިވާ އެސެސްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަދައިން، މައްސަލަތަކުގެ
 އި އެއާ އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކުރަމުން ދިއުމަށް ދަންނަަވމެވެ.އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަ ކުގެފިޔަވަޅުތަ

 ން މޮނިޓަރ ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން ތައް މިނިސްޓްރީ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރު  3.2.2

 މައްސަލަތައް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ މަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ނެތުން ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކަށް ހުށަހެޅޭ  
 ގާއިމުކޮށް  ފެންވަރުގައި  އަތޮޅު  އްޑޭޓާޭބހެ  ތަފާސްހިސާުބތަކުގެ  ކަންތައްތަކުގެ  ކުރެވޭ  ގޮތުން  ރައްކާތެރިކުރުމާގުޅޭ  ހައްގުތައް  ކުޑަކުދިންގެ

 ސެންޓަރުތަކުގެ  ސަރވިސް ޗިލްޑްރަން އެންޑް ފެމިލީ ރިޕޯޓުކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީއަށް  ގޮތް ުނހިނގާ ިހނގާ އެކަން ،އްޓައިހަަބލަ
ޝަކުާވތަކާިއ  ހުށަހެޅޭ ނަމަވެސް، އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކަށް .ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ އޮފީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ންމާއެއްކަމަށްޒި

ތައް ދެނެގަނެ، މުވައްޒަފުންގެ މަަސއްކަތްތައް ރިވިއުކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ކުރެވޭ މައްސަލަން އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަކަށް ރިފަރމިނިސްޓްރީ
އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މިހެންވުމުގެ ސަަބުބން  ނިޒާމެއް މިނިސްޓްރީގައި ގާއިމުކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ރަމެވެ. އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މޮނިޓަރުކރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކު
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25 ގެ   48  ސަފުހާ  

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންނަމަ، ސޯޝަލް ސަރވިސް  ދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ޚި ގަޫބލުކުރާ މިންގަނޑުތަކަށްން މިނިސްޓްރީ
ފޯރުކޮށްދިުނމަކީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އަދި އެފް.ސީ.އެސް.ސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު އެހީތެރިކަމާއި އިރުޝާދު ގަވާއިދުން 

އަތޮޅެއްގައި ފެމިލީ އެންްޑ  19ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުްނ، ރާއްޖޭގެ  30.1.2މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގެ 
ަމށް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް ގާއިމްކޮށްފައިވާއިރު، އެ އަތޮޅުތަކަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަަތއް ހިނގާ ުނހިނގާގޮްތ ެބލު

މީގެ އިތުރުން، މިނިސްޓްރީގެ ސޯޝަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން   މުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެެވ.  2މިނިސްޓްރީގައި  
 ދިރިއުޅުން ގެދުަމތް ޭބުނންވާ ފަރާތް( ޚިންޓް )ކުދިން ނުަވތަ ނާޒުކު މީހުންގެ ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގައި ހިެމނޭ ކްލައިަބލަމުންދާ

އަތޮޅުތެރެއަށް ަބދަލުވާ ހިސާުބްނ މައްސަލަ ކަމާގުޅޭ އެފް.ސީ.އެސް.ސީއަކަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީން މައްސަލަ ނިްނމާ، 
ފައިލް ކްލޯޒް ކުރާކަމާއި އެ ަމއްސަލަ ހިނގާ ނުިހނގާ ގޮްތ މޮނިޓަރ ކުރުމަކީވެސް އަތޮޅުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕަވައިޒަރުގެ 

ވަނަ އަހަރު އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކަށް އަލަށް ހުށަހެޅި، ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ޮގތުަގއި   2019އަދި    2018ވެ. އެގޮތުން،  ޒިންމާއެކެ
ތަކުން ދައްކާ ގޮތުްނ، މިއިްނ ކޮންމެ ސުޕަވައިޒަރަކަށް އަހަރަކު އެނަލިިސސްއޮޑިޓަރުންނަށް ިލިބފައިވާ މައުޫލމާތަށް ިބނާކޮށް ހެިދ 

 ( މޮނިޓަރކޮށް، ބަލަހައްަޓްނޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 3ކޭސް )ނޯޓް  60 ންމެ މަދުވެގެންއެ

ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތް މޮިނޓަރ ކުރެވެން މިހާރު އޮންނަ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެ އަތޮޅުތަަކށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ކޭސް ފައިލްަތއް 
ށްވެފައި އަހަރަކު އެއްފަހަރުވެސް ހުރިހާ ސެންޓަރުތަކަށް ކަމަ ފުންމުވައްޒަ  2ަބލައިގެންކަމުގައިވާއިރު، މިކަމަްށ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 

ވަނަ އަހަރު  2018/19ޒިޔާރަތްކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، އޮޑިޓަުރންނަށް ިލުބނު މައުލޫމާަތށް ަބަލއިއިރު، 
ނިޓަރިންގ ރިޕޯްޓަތއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީވެސް ަބއެއް އަތޮޅަކަށްކަމާއި، ިމ ދަުތރުތަކުގެ މޮ 8މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުޮކށްފައިވަީނ 

 ދަތުރުތަކުގައިކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ. 

ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ މަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ނެތުމުގެ ސަަބުބން ެއ ސެންޓަރު
ންޖެހޭ އިރުޝާދާިއ އެހީތެރިކަން އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ދެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ކަރުންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދޭކޭސްވާ

މު ން ންޓް ރިޕޯޓުތަކުގެ ފެންވަރު ދަށްކަމާއި ކޯޓު މަރުހަލާގައި ޭބނުންވެާދނެ މުހިކަރުން ަތއްޔާރުކުރާ އެސެސްމަކޭސްވާ މީގެ ސަަބުބން،
 އިޒަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މަނުވުމުގެ ސަަބުބން ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވާކަމަށް ސުޕަވަންޓް ރިޕޯޓުގައި ފުރިހަމައުލޫމާތުތައް އެސެސްމަ

 
 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

ވަގުަތްށ ދެނެގަނެވޭނެ މަރުކަޒީ ނިޒާެމއް ލަމުްނާދ މައްސަލަތައް ވަގުތުން)ހ( އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ަބ
 ތަރައްގީކުރުމަށާއި، އަދިއެއް ޭބސްޑް ސޮފްޓްވެއަރ-ރެވޭނެ ވެްބގާއިމްކޮށް، ދުވަހުން ދުވަހަށް ަމސައްކަތް ރިވިއު ކު

ިސންގ ސުޕަވައިޒަރުންނަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެން ތިޭބ)ށ( އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކުގެ ކޭސްވާކަރުންނާ މަސައްކަތް ެބލެެހއްޓުމަށް ހަވާލުވެ 
ލީ އެންޑް ސޯޝަލް ގ ަބއްަދލުވުންތައް ޭބއްވޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިމޮނިޓަރިން މެދިވެރިކޮށް

  ސަރވިސަސްއަށް ދަންނަވަމެވެ.

ގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތައް  ތަފާސްހިސާާބއި ެބކްލޮގްއަކީ އޮޑިޓަރުންނަށް މައުލޫމާތު ނުލިޭބ ސެންޓަރުތަކުގެ  އެނަލިސިސްމި    :3ނޯޓް  
 ރުސަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.އަދަދު ވަރަށް ޮބޑުތަނުން އިތުރުވުމުގެ ފު އަދަދެއްކަމާިއ މިނުހިމަނައި އަންނަ 
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26 ގެ   48  ސަފުހާ  

 ބެލުން   ހާނިއްކަ ލިބޭ ކުދީންނަށް އެކަށޭނެ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭތޯ  3.3

 ؛ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  ަބއިގައި ަބލަން ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މި
 ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކަން ެބލުމާއި،ިތޭބ ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި  •
 ކުދީންނަށް ރައްކާތެރިކަން ޯފރުކޮށްދެވޭތޯ ބެލުން. ޓުން ހަާވލުކުރުމުގައިދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ިތޭބ ކުދިން ބެލެހެއް •
 

 ބެލުން ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކަން  ތިބޭ    ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  3.3.1

 ޒަފުން ނެތުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް މުވައް ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުގައި  )ހ(  
ވަނަ މާއްދާގައި  31ގަވާއިދުގެ  މިންގަނޑުތަުކގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންާވނެ

އި ގަވާއިުދގަ  ތިރީގައި އެވަނީ މި  ،ކުދިންގެ ނިސްަބތުން ަވކި އަދަދަކަށް މަރުކަޒުތަކުގައި މުވައްޒަފުން ތިެބންެޖހެއެވެ. އެގޮުތންވާގޮތުން  
 ؛ަބޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކެވެ

  1  މަދުވެގެން  ކުއްޖަކަށް  6  ކޮންމެ  ތެރެއިން  ކުދިންގެ  މަތީ  އަހަރުން   15  ދެމެދު   އާ  11  ރޭގަނޑު  ފެށިގެން  އިން  7  ހެނދުނު •
 މުވައްޒަފުން 2 މަދުވެގެން ޑިއުޓީގައި ދެމެދު އާ 7 ހެނދުނު ފެށިގެން އިން 11 ރޭގަނޑު. ވާނެއެވެ ހުންނަން މުވައްޒަފަކު

 1 ކުއްޖަކަށް 4 މެކޮން ތެރެއިން ކުދިންގެ ދަށުގެ އަހަރުން 15 ދެމެދު، އާ 11 ރޭަގނޑު ފެށިގެން ންއި 7 ހެނދުނު •
 މުވައްޒަފުން 2 މަދުވެގެން ޑިއުޓީގައި ދެމެދު އާ 7 ހެނުދނު ފެށިގެން އިން  11 ރޭގަނޑު އަދި މުވައްޒަފަކު

 ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ 
މަދުަކން ކަރުން ވާންކޮށްފައިވާ އަަދދަށްވުރެ ކެއަރއިރު ގަާވއިދުގައި ަބޔާއިކުދިންެގ ނިސްަބތުްނ ަބލަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި

 ތިރީގައި މިވަީނ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ އެއް ފަންިގފިލާއަށް ކުދިންގެ ނިސްބަތުން ުމވައްޒަފުން ބޭނުންާވ އަދަދާއި މި  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 ؛ދަދެވެ އަވަގުތު މުވައްޒަފުން ތިިބ 

 ކުދިންގެ އަދަދު  Aފަންގިފިލާ  
ގެ  ކެއަރވާކަރުން 
 އަދަދު 

ކުދިންގެ ނިސްބަތުން  
 ތިބި އަދަދު   ކެއަރވާކަރުން 

ކުދިންގެ ނިސްބަތުން  
 އަދަދު   ތިބެންޖެހޭ   ކެއަރވާކަރުން 

 1:4 1:14 1 14 ހެނދުނު ދަންފަޅި 

 1:4 1:14 2 14 ހަވީރު ދަންފަޅި 

 1:4 1:14 1 14 ރޭގަނޑު ދަންފަޅި 

 
ތައް އޮނިގަނޑަށް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މުގާހިޔާއަށް އިތުރު މުވައްޒަފުން ޭބނުންވާތީ އެ މަމިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންގެ 

ިބއްޖެ ނަމަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި، މުވައްޒަފުްނ ލިުބމުގައި ދިމާވެފައިވާ ަދތިކަަމށް އަވަސް ހައްލެއް ލި
 ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އުލެއް ހޯދައިދެވިގެންދާނޭހަރަނގަުޅ އަދި ރައްކާތެރި މާވުރެ ކުދިންނަށް މިހާރަށް
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 ؛ގެ ަތފްސީލެވެއި ކުރެވެުމންދާ މަސައްކަތްތަކުުމތަކަށް މީހުްނ ހޯދުމުގަގާއިން މިވަގުތު ހުސްވެފައިވާ މަތިރީގައި މިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ 

 ފަހުން ކުރެވުނު މަސައްކަތް   އެންމެ  މަގާމް 

 ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރެވިފައި  ޑިރެކްޓަރު 

 )ޕްރޮސެސް ކުރެވެމުންދަނީ(  ގައިސިވިލް ސަރވިސް ވިއުގައި  ހެލްތް އޮފިސަރު 

 ސިވިލް ސަރވިސް ވިއުގައިގައި )ޕްރޮސެސް ކުރެވެމުންދަނީ(  ކައްކާ 

 ފައި ނުވޭ އިތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަގެޒެޓްގައި އިއުލާން ކުރުމުންވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުރާރުކޮށް   ވާކަރު ޗައިލްޑް ކެއަރ 

 ފައި ނުވޭ އިތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަތަކުރާރުކޮށް ގެޒެޓްގައި އިއުލާން ކުރުމުންވެސް އެއްވެސް ފަރާ އ. ކައުންސެލަރު 

 ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރެވިފައި  ( 3)  ވާކަރުއ. ޗައިލްޑް ކެއަރ 

 
 ފިޔަވަތި 

 ނެވެ. މަދުކަން ފާހަގަކުރެވުގައި ފިޔަވަތީ ކެއަރވާކަރުންއިރު ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިކުދިންގެ ނިސްބަތުން ަބލަ
 ؛ދަދެވެއަކުދިންގެ ނިސްބަތުން މުވައްޒަފުން ޭބނުންވާ އަދަދާއި މިވަގުތު މުވައްޒަފުން ތިިބ  އްޗަށްތިރީގައި މިވަނީ ފިޔަވަ

 

 ފަންގިފިލާ  ޖިންސް 
ކުދިންގެ  
 އުމުރުފުރާ  އަދަދު 

ގެ  ކެއަރވާކަރުން 
 އަދަދު 

ކުދިންގެ ނިސްބަތުން  
ތިބި    ކެއަރވާކަރުން 

އަދަދު )ކޮންމެ  
 ދަންފަޅިއަކަށް( 

ކުދިންގެ ނިސްބަތުން  
  ތިބެންޖެހޭ   ކެއަރވާކަރުން 

އަދަދު )ކޮންމެ  
 ދަންފަޅިއަކަށް( 

 1:4 1:6 14 6 - 8 21 ތިރި  ފިރިހެން  

 1:4 1:6 17 8 - 13 27 މަތި

 1:2 1:4 12 0 - 2 13 ތުއްތު ކުދިން  އަންހެން  

 1:4 1:6 20 2 - 8 28 ތިރި 

 1:4 1:8 16 8 - 13 30 މަތި

 
ތައް އޮނިގަނޑަށް އިތުރުކުރުމަށްޓަކަިއ މަގާމް އިތުރު މުވައްޒަފުން ޭބުނންވާތީ އެ  އްޗަށްހައްލެއް ހޯދުަމށްޓަކަިއ ފިޔަވަމިކަމަށް 

މުވައްޒަފުން ޭބުނންވާކަްނ އިތުރު އްޗަށް ވަނީ ފިޔަވައެިތރީގައި  އެގޮތުން،. މުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެމަސައްކަތްތަކެއް ކުރަ
 ؛ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުެރވިފައިވާ ތާވަލެކެވެ ރުންނާފަރާުތން އޮޑިޓަ ކޮށްދިނުމަށް އެަބޔާން

 ބޭނުންވާ ސަބަބު  މަގާމް 

ވަނަ    31ޑިސެންބަރު    2019ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން  ނަގާފައިތިބި    އްޗަށްފިޔަވަށް  ޓްރަސްޓް ފަންޑުން މުސާރަ ދޭގޮތަ  ޓީޗަރުން 
ޓީޗަރުން    2  ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވި ހިސާބުން އެ  ޓީޗަރުންގެ   2ތެރެއިން    ޓީޗަރުންނެވެ. މީގެ  4ދުވަހާ ހަމައަށް ތިބީ  
  ކުދިންގެ  122ވަގުތު ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅޭ  މި ،މުން ވަކިވުމަށް އެދިފައެވެ. އެހެންކަމުންގާވަނީ ފިޔަވަތީގެ މަ

  ތިބީ ން ވާތައްތަކުގައި އެހީތެރި ކުދިންނަކީ ސްކޫލަށް ދާ ކުދިންނަށްވެފައި ކުދިންގެ ކިޔެވުމުގެ ކަން 106ތެރެއިން 
 ޓީޗަރުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.   2
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ކުދިން އުޅެންޖެހޭ   ކުދިންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު، އެ މީގެ ތެރެއިން ސްކޫލަށްދާ އުމުރުގެ ގިނަ ކުދިންނަކީ، އެ
ކުދިންގެ ކިޔެވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި އިތުރު ޓީޗަރުން   އެ، ވުރެ ދަށް ކުދިންކަމުންގްރޭޑަށް 

ބޭނުންވެއެވެ. ކުދިންގެ ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ކުދިންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު  
 ޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެކަން ފިޔަވަތިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ކުދިންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ހެ  ބޮޑުވެ އެ

މެއިންޓެނަންސް  
މަސައްކަތް ކުރާނެ  

 ފަރާތެއް 

ކުދިން  މިޒާޖުގެ މަރުކަޒަކީ ތަފާތު  މި ،ކުދިން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާއިރު  122އަހަރުން ދަށުގެ  13ފިޔަވަތީގައި 
އެތައް މަރާމާތުތަކެއް ހުރެއެވެ.   ކުރަންޖެހޭ  ބަލަހައްޓަމުންދާ ތަނަކަށް ވާތީ ފަންގިފިލާތަކުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް 

ކަންކަން   ލާކުވުމުން ނުވަތަ ހަލާކުކުރުމުން އެގސްއާއި ފާޚާނާގެ ދޮރުފަތްތައް ހަ އެގޮތުން، ފާޚާނާ ފިޓިން
ސްވިޗް ފަދަ ހަލާކުވެފައި ހުންނަ ތަކެތި ބަދަލުކޮށް    ،ހޮޅިބުރި ،ގަޅުކުރުމާއި ފަންކާނހައްލުކޮށް ރަ  ވަގުތުން

ދަންނަވާ   ގަޅުކުރުން ފަދަ ކަންތައްތަކަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. ނަމަވެސް، މިނރަ
އި ތިބޭ ވޮޗަރުންނެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން، ކުދިން  މިހާރު ކުރަމުން ގެންދަނީ ފިޔަވަތީގައި ޑިއުޓީގަ މަރާމާތުތައް  

ކުރަންޖެހޭ އެތައް ކުދިކުދި މަރާމާތުތަކެއް ނުކުރެވި ހުންނަކަމާއި،  ދިރިއުޅޭ ފްލޯތަކުގައާއި އިމާރާތުގައިވެސް 
ންޖެހޭ  ތިބެ  ވޮޗަރުންނަކީ ޑިއުޓީގަޑީގައި ފިޔަވަތީގެ ގޭޓާއި ވަށާގޯތީގެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގައި

މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހުމުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފިޔަވަތީގެ ގޭޓާއި    މަރާމާތުގެމުވައްޒަފުންނަށްވެފައި ވޮޗަރުން  
 ބެލެހެއްޓޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ވަށާ ސަރަހައްދު ނު

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއެވެ. މި  2އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި އިތުރު ކުދިންގެ ސިއްހީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް  ސިއްހީ އެހީތެރިން 
ކުދިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާއިރު ކުދިންގެ    122އަހަރުން ދަށުގެ    13މުވައްޒަފުން ބޭނުންވަނީ ފިޔަވަތީގައި މިހާރު  
ކުދިންގެ ތެރެއިން އެތައް   ނަރުހުން ކަމަށްވާތީއެވެ. ފިޔަވަތީގައި ތިބި  2ސިއްހީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ތިބެނީ  

 ކުދިންނެއް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން، ކުދިން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މެމޯ ހެއްދުމާއި
  ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު ބޭސް ނެގުމާއި ހުޅުމާލެ ހޮސްިޕޓަލުން ހެދެން ނުހުންނަ މެޑިކަލް ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް 

އަށާއި އެހެނިހެން ކްލިނިކްތަކަށްވެސް ކުދިން ގޮވައިގެން ދާން ޖެހެއެވެ. އަދި، ސިއްހީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް  އޭޑީކޭ އަދި
ކަންތަކުގައި ކުދިން ގޮވައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ ހާލަތްތައް ދިމާވާއިރު، މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ މިވަގުތު  

ހެންކަމުން، މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ފިޔަވަތީގައި ކުއްޖަކަށް ސިއްހީ ކަމެއް ނަރުހުންގެ ތެރެއިން ނަރުހެކެވެ. އެ  2ތިބި  
ން ދާކަން ވަރަށް ބޮޑަށް  ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަކަށް ވަގުތުން ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ދިނުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމު

ޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ޖެހިއްޖެނަމަ އެފަދަ  ތަކުގައި ކުއްޖަކަށް ލޮލުރޯގާފަދަ ގައިން ގަފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ބައެއް ހާލަތު 
މިގޮތަށް ހެލްތް ރޫމްގައި  ،ކުދިން އެހެން ކުދިންނާ ވަކިކޮށް ހެލްތް ރޫމްގައި ބަލަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް

ދަތިވާކަން   ވެސްސިއްހީ އެހީތެރިން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭއްވިފައި އޮންނަ ކުއްޖެއްގެ
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ކެއަރވާކަރުންނަކީ ކުދިން   ،ކެއަރވާކަރުން ތިބިއިރު 79ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް  122ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅޭ  ކެއަރވާކަރުން 
ރަކާތްތަކަށް  ހަކުދިން އިތުރު ، ޑޮކްޓަރަށް ގެންދިއުން ،ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރަށް ކުދިން ސްކޫލަށް ގެންދިއުން

  ގައި ހުރުން ޑިއުޓީ  ޓް ކުރެވިއްޖެނަމަ ހޮސްިޕޓަލު ގެންދިއުމުގެ އިތުރުން ކުއްޖަކު ބަލިވެގެން ހޮސްިޕޓަލުގައި އެޑްމި
ކުދިންނަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަންކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް  ،  ފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ބަޔަކަށް ވާތީ

 ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  މުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ށްދިނުކޮ
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29 ގެ   48  ސަފުހާ  

 އެ  ވަުގތު މި ކުދިން 122 ދަށުގެ އަހަރުން 13 ،ނަމަވެސް އިމާާރތެއް ޖާގައިގެ ކުދިންގެ 80 ދަށުގެ  އަހަރުން 9 ޔަވައްޗަކީފި
 އަސަރުތަެކއް ނޭދެވޭ ސަަބުބން އެކަމުގެ ގެންގުޅުމަކީ ކުދިން އިތުރަށް ޖާގައަށްވުރެ ފައިވާއަޅައިކަނޑަތިިބއިރު،  މަރުކަޒުގައި

 ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ކުދިންނަށް އެ ސަަބުބން އިތުރުވުމުގެ ކުދިން ތިިބ ފިޔަވަތީގައި ،ތުންއެގޮ. ކޮށްފާނެކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ
 ދެމެދުގައި   މީހުންގެ  ދޭދޭ  އަދި  އިޖްތިމާއީ  ކުދިންގެއްކަމާއި  ކަމެ  އެކަށީގެންވާ  އައުމަކީ  ަބދަލު  ފެންވަރަށް  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ފައިވާކަނޑައަޅައި
 ކެއަރވާކަރުންނަށް ،އެއާއެކު ހަމަ ވާނޭކަމެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. ކުރިމަތި ދަތިތަކާ ކުރުމުގައިަބަދހި ގުޅުންތައް އޮންނަންވާ

 ނެތުމަކީ   ާގތްގުޅުމެއް  ޖެހޭފަދައޮްނނަން  ދެމެދު  ކެއަރވާކަރާ  ކުދިންނާ  އެ  ަބުބންސަ  ަބަލންޖެހުމުގެ  ކުދިން  ގިނަ   އަދަދަށްވުރެ  ގެންވާއެކަށީ
 އަޚްލާގީގޮތުން  ގޮތުންނާއި  އިޖްތިމާއީ  ކުދިންގެ  ތިިބ  މަރުކަޒުތަކުގައި  ބަލަހައްޓާ   ކުޑަކުދިން  ުބންސަަބ  ކަމުގެ  މި  ކަމެއްކަމާއި،  އެކަށީގެންވާ
 ންވާކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ދަތިތައް ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެ ހާސިލުކުރުމުގައި ލަނޑުަދނޑިތައް ޭބނުންވާ ހާސިލުކުރަން

ދަދު އިތުރުވަމުން ދާއިރު މުވައްޒަފުން ލިުބމުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ގިނަކަން އަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިިބ ކުދިންގެ  
 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަާތ ކުރާރުކޮށް އިއުލާނު ކުރިނަމަވެސް، ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް މަުދވެފައިވަނީފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން ތަ

ވުރެ ކުޑަ އުޖޫރައަކަށްވެފައި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުން ދިމާވާ ނުރައްކާތަކާިއ ވަރަށް  އުޖޫރައަކީ އެކަށީގެންވާއިރު، ލިޭބއިއަޅާަބލަ
ތައް އުފެއްދުމުަގއި މަގާމުޭބނުންވާ މީގެ އިތުރުން، ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކަށް ރެވެއެވެ. ގޮންޖެހުންތަކާ ހެދިކަން ފާހަގަކު 

 މުއައްސަސާތަކުގެ އެއްާބރުލުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ިލެބމުން ނުދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެުވނެވެ. ގުޅޭކަމާ

 ތް އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮ 
އްލެއް ގެނައުމަްށޓަކައި ހަމުވައްަޒފުން ނެތުުމން ދިމާވާ މައްސަލަތަަކށް އަވަސް  މުރާޖައާކޮށް،  ޮއނިގަނޑަށް  ފިޔަވަތީގެ މުވައްޒަުފންގެ  )ހ(  

 ހުށަހެޅުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ށް ދިނުމަށްއްދުމުގެ ހުއްދަ ވީހާވެސް އަވަހަތައް އުފެމަގާމުއަލަށް އުފައްދަންޖެހޭ 
 ދަންނަވަމެވެ.

 ސަަބުބ ނުލައިކުޑަކުދިން ަބލަހައްޓާ މަުރކަޒުތަކުން ތަކުރާރުކޮށް އިއުލާްނކުރުމުންވެސް ަބއެއް މަގާމުތަކަްށ މީހުން ކުރިމަތި )ށ(
އެންޑް ސޯޝަލް  ފެމިލީ  އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކޮށް، އެކަމަށް ހައްލެްއ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ،ކަމާގުޅޭވަޒަންކޮށް، 

 ސަރވިސަސްއަށް ދަންނަވަމެވެ.

އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް  ޅޭކަމާގު)ނ( ކުދިން ބަލަހަްއޓާ މަރުކަޒުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް 
ކުދިން ގަވާއިދުން މޮނިޓަރ  ވާލުކޮްށ، އެކުދިން ހަ ދަރުމައަށްދަންނަވަމެވެ. އަދި، ކުދިން އަނުބރާ އާއިލާތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް ުނވަތަ 

 ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ދަންނަވަމެވެ. 
 

 )ށ( ފިޔަވަތި އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ އިންސްޕެކްޝަނުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް 
މަލުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް އަމަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި ވަސީލަތްތަކާއި    ގޮސް އެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އޮޑިޓަރުންފިޔަވަތި އަދި  

ޔަތްކޮށްފައިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ އާމުގައި ރިއުށް ގެންދިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަވަނީ ކުރި
މި އިންސްޕެކްޝަންގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަްއތަްއ   ،ޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންަނންވާނެ މިންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިަދށެވެ. އެގޮތުންމަރުކަ

 ؛ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

 

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.mvުު:ްފޯން:  3939 332 އީމެއިލ 

 

 

 

 
 

30 ގެ   48  ސަފުހާ  

 ކާން ދިނުމާއި ކެއުން ތައްޔާރުކުރުން 
ހަފަތާއަކުން މީލް ޕްލޭން  2މުރާޖައާކުރާއިރު، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކޮންމެ ފިޔަވަތީގައި ހަފްތާއަކު އެއްފަަހރު މީލް ޕްލޭން 

އެޓަރީ ރިކުއަރމަންޓްތަކަށް އްސަ ޑަޚާ ކުރަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި މީލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ  އާމުރާޖަ
ހާލަތަށް ަބލައިެގން  ހީކުއްޖާގެ ސިއް ގައި ހުންނާތީ އެރުަބލި ހުންނަ ުކއްޖެއް ހިޔާހަކު ،ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުންަބލައި

 ވަކި ޚާއްސަ މީލް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރެވިފައިވާ ކު  އި ކެއުމަށް ޚާއްސައާަބދިގެ  ރިކަމާއިހު ރުމަށް އެކަށީގެންވާ ަބދިގެއެއްކުދިންނަށް ކެއުން ތައްޔާރުކުވެސް އިދެ މަރުކަޒުގަ
ފައި ހުިރކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ ިއތުރުން، އަތްދޮންނަ ފުޅި ަބހައްޓައި ،  ހެުދމަށް ވަކި ަތނެއް ކަނޑައަޅައި  އަތްދޮވެ  ސަރަހައްދުތަކުގައި

ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ބެހެއްޓުމުގައި މަތި ޖެހޭގޮތަްށ  އިރުފައި ހުރިއެކު ބަހައްޓައިސާފުތާހިރުކަމާ، ވެ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަށިތައް ދޮ
 ހުންނަ ތަކެތި ބޭނުންކޮްށފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ކަންތައްތައް ހީސިއް
މައުލޫމާތެއް ތާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ  ހަ ކުއްޖާގެ ސިއް،  ކުދިންގެ ހިޔާގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް މެޑިކަލް ފައިލެއް ތައްޔާރުކޮށްޑަފިޔަވަތި އަދި ކު

ންމު ފައިލްތަކުގައި ރައްކާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުދިން ަބަލހައްޓާ ދެ ަމރުކަޒުގައިވެސް، ކުދިންގެ އާ އެ
 ފާހަގަކުރަމެވެ. ންސާފުތާހިރުކަން ރަނގަޅުކަ
މަ، އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހެރި ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަސަަބަބކާ ހުރެ ކުދިން އެކަ ހީސިއް ފައި،ގަ ތަނަވަސްވެކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ޖާ

ވެފައިވާއިރު، ކުދިންަނށް މަސްދުވަސް ފާއިތު 3އް ނެތި ހިޔާގައި ހެލްތް އޮފިސަރެތަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ. ނަމަވެސް، ތަން
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ރވައިޒަރުއިފައިވާ ސުޕަލާއަކަށް ކަނޑައަޅަމުން ގެންދަނީ ކޮންމެ ފަންގިފައެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެ  ހީބޭނުންވާ ސިއް

 2ބެލެހެއްޓުމަށް  ކުދިންގެ ސިއްޙީ ކަންތައްތައް 122ފިޔަވަތީގައި 
އިރު، ލޮުލ ރޯގާ ފަަދ، ގައިންގަޔަށް އަރާ ަބއްޔެއް ޖެިހގެން ނަރުހުން ިތޭބ

ކުދިން އެކަހެރި ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ ސަަބުބްނ 
ކަނި ތަނަކީ ހެލްތް ރޫމެވެ. އަދި، ކުދިން އެކަހެރި ކުރެވެން ހުރި ހަމައެ

އެނުދ ހުންަނ ތަެނއް ކަމުން، ގިނަ ކުިދންތަކެއް އެްއފަހަރާ   2ތަނަކީ    މި
 ފާހަގަކުރަމެެވ.  އެކަހެރި ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަމަށް ޖާގަ ނެތްކަން

 ކުދިން ނިދުމުގެ އިންތިޒާމް 
ކޮންމެ  ،ފައިވަނީ ދެ ޖިންސުގެ ކުދިން ވަކިކޮށްގެންނެވެ. އަދިއި ނިދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަހިޔާގައި ފިޔަވަތި އަދި ކުޑަކުދިންގެ

ފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އިޖަހަ ދައުނަރ ހަރުކޮށް، ކުޑަދޮރުތަކުގައި އެލްމިނިއަމް އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަ ފަންކާޮބކި، ކޮޓަރިއެއްގައި 
ވެސް ނިދުމަްށޓަކަިއ ކުދިންނަށް ނަމަވެސް، އެ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ދައުލަތަށް ުކދިން ނެގޭ ވަގުތުގައި އެނދެއް ފޯރުކޮށްދީފައި ނެތް

ސަަބުބން ެއނދުގެ ަބދަލުަގއި  ކޮށްފައިުވމުގެއެނދު ހަލާކުކުދިން  ހާލަްތތަކުގައި، ގޮދަޑި ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. މީެގ އިތުރުން ަބއެއް
 ތަޅުން މަތީ ގޮދަޑި އަޅައިގެން ނިދުމުގެ އިންތިޒާމުވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ކުއްޖަކަށް ވުރެ  އި އެއްވެސް، ފިޔަވަތީގަދި ާބލީސް ފަދަ ތަކެތި ހުރިނަމަކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އެނދު، އަލަމާރި އަ
ގައި ކުދިންގެ ަބއެއް ކުދިންނަށް އަލަމާރި ނެތުމުގެ ސަަބުބން ކޮަޓރި ތެރޭގައި ހޮޅިއެއް  ޭބނުންކުރާކަމާއިއަލަމާރި    ނަށް އެއްކުދިން  ގިނަ

(2020މް )ފޮޓޯ: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ހެލްތް ރޫފިޔަވަތީގެ   
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31 ގެ   48  ސަފުހާ  

 ކީ ކުޑައަޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ކޮޓަރިނަށް ތުއްތު ކުދިން ވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފިޔަވަތީގައިހަގަކުރެފައިވާކަން ފާއިއަންނައުނު އަޅުވަ
 ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވަރަކަށް ލިޭބ ކޮޓަރިއެއް ނޫންސަަބުބން އިރުގެ އަލިކަން އެއްވެސް  ދޮރުތައް އެއްކޮށް ަބއްދައިފައިވުމުގެ

 ފާޚާނާއާއި ފެންވެރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް
ޖިންސުގެ  ދެ ، އިންތިޒާމުތައް ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުންއާއި ފެންވެރުމުގެދި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ފާޚާނާފިޔަވަތި އަ

އެކު ތާލަން ޖެހޭ ތަކެތި ފަސޭހަ ކަމާ ނައް، ތާހިރުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދިކުދިންގެ ފާޚާނާތައް ވަކިކޮށްފަިއވުމާއި ފާޚާނާތައް ސާފު
 ނައްތާލެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެިހަފއިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 މަލުކުރާނެ ގޮތްއަކުއްލި ހާލަތުގައި 
ވަަނ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށް، ހިޔާގައި ތިިބ ުކދިންނަށާއި މުވައްޒަފުްނނަށް އެިކ  2016އް ގައި އިވެކުއޭޝަން ޕްލޭނެކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ

ރަތުގައި ހުރި ފަޔަރ އެލަރމް ފަހަރުމަތިން އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އިމާ
ޅުލެވޭ ސިސްޓަމް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމާއި އަލިފާން ނިއްވާފުޅި އިމާރާތުގެ އެކި ހިސާުބތަކުގައި ެބހެއްޓެން ނެތުމުގެ ސަަބުބން ތަ

އި ފުންގެ ހުއްދަާއ ނުލަ މުވައްޒަ ތަޅުލެވޭ ތަނެްއގައި ފުޅިތައް ަބހަްއޓަން ނިންުމނީކަމާއި، ަބަހއްޓާފައިވާ ތައްތަނެއްގައި ހުރިހާ ފުޅި
  ފައިވެއެވެ. އޮޑިޓަށް މައުލޫމާތު ދީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ފަރާތުންކަމަށް ުމން ގެންދިއުމުގެ ސަަބުބންފުޅިތައް ބޭނުންކުރަ ކުދިން އެ

ންނާއި ކުދިންނަްށ ފިޔަވަތީގައި އިވެކުއޭޝަން ޕްލޭނެއް މިހާތަނަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި، މުވައްޒަފު
 ފާހަގަކުރަމެވެ. ވެސްސްފައި ނުވާކަންއަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކަން ިއތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލް ކުރިޔަށްގެންގޮ

 ސަލާމަތީކަންކަން ކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގެ 
ހައްޓަމުްނ ފުލުހުން ަބލަ  ސަލާމަތީކަންކަންކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ 
ނެވެ. ލަހައްަޓމުން ގެންދަނީ ވޮޗަރުންަބއި ގެންދާއިރު ފިޔަވަތީގަ
ކުޑަކުދިންެގ ހިޔާ އަދި ފިޔަވަތީގައި އެހެންކަމުން، 
ށްފަިއ ެބލެހެއްޓުމުގަިއ އެއްހަމައަކުން އަމަލުކޮ ސަލާމަތީކަންކަން

 ވުނެވެ.ނުވާކަން ފާހަގަކުރެ
ކުޑަކުދިންގެ ިހޔާގެ ވަންނަ ދޮރާށި ކައިރީ މީގެ އިތުރުން، 

ވެސް އަމާންހިޔާގެ ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓެއް ހުރި ނަމަ ފުލުހުންގެ
 ސަލާމަތީކަންކަން ފަޅީގައި ހުރި ޕޯސްޓްގައި ވީމަގުމައްޗާ

އިމާރާތުގެ ވަށާފާރު ތިރިވުމަކީ  މާއި އު ނުގެްނދިބަލަހައްޓަމުން
ރާތުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އޭެގ އިމާ

 ނުރައްކާ އޮތްކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ކެއަރ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން
ށް އައޮޑިޓަރުން ކުރިކަމަށް ލޭންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާނޭކުދިންގެ ކެއަރ ޕްކަރުން ނެތުމުގެ ސަަބުބްނ ފިޔަވަތީގައި ތިިބ ކޭސްވާ

އެހެންނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ކެއަރ  ދީފައިވެއެވެ.ގެންދިޔަ އިންސްޕެކްޝަންގައި ފިޔަވަތިން މައުލޫމާތު 
 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިން ފާހަގަ ކެއަރ ޕްލޭނު 10ގައި ެނގި ގޮތު ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވާތީ އޮޑިޓަށް ސާމްޕަލްގެ

 ؛ވަނީއެވެ

 އަމާންހިޔާގެ ބޭރުގައި ހުރި ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓް
(2020އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، )ފޮޓޯ:   
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32 ގެ   48  ސަފުހާ  

 ީދނީ   އެހީ،  ދެވޭ  ގޮތުން  އިޖްތިމާއީ  އަދި  ަނފްސާނީ  ލީމު،އުތަ  ކެއިންުބއިްނ،  ތު،ހަސިއް  ހެދިޮބޑުވުމާއި،  ކުއްޖާގެ  ޕްލޭންގައި  ކެއަރ •
  ކަންޮބޑުވާ  ކުއްޖާއާމެދު އިހްތިޔާރުތައް، ކުއްޖާގެ ،ތަރައްގީ އިޖްތިމާއީ އަދި  ނަފްސާނީ ކުއްޖާގެ ،އަޚްލާގު އުޅުމާއި އަޅުކަންތައް،

 ނައިަފއިވުން.މުސްތަޤްަބލު ރޭވިފައިވާގޮތް ހިމަ ކަންތައްތައް އަދި ކުއްޖާގެ 

 ން.ނުވު ދުމަތް ފޯރުކޮށްީދފައިޕްރޮފެޝަނަލް ކައުންސެލިންގގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ަބއެއް ކުދިންނަށް އެ ޚި •

ގެ ދަށުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައިގަނުޑ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ދުްނފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި  ގުކުދިންގެ އުޅުމާއި އަޚްލާ •
ިމ އަިދ، ތިރާމު ނުކުރުމާއި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން ދިނުން ހިމެނެއެވެ. ހް ުބނާަބސް ަޤބޫލުނުކުރުމާއި އެހެްނ މީހުންނަށް އި

 ވުން.ކަންތައްަތއް ގޮތުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ގައި ކުއްޖާއާ މެދު ކަންޮބޑުވާކެއަރ ޕްލޭން އްއްތަކަންތަ

 އްސަ އެހީތެރިކަން ޭބނުންވާޚާއެޮގތުން،    ން.ނުމުގެ ފުރުަސތު ފަހިކޮށްދީފައިވުލަތާ ގުޅޭގޮތަށް ކުއްޖާައށް ތައުލީމު އުނގެހާކުއްޖާގެ   •
 މުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވުން. އުހަށް ދިކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ަލއިފް ސްކިލްސް ކްލާސް އަދި މުްހޔިއްދީން ސްކޫލްގެ ރީޗް ކްލާ  ނަށްކުދިން

ނާފައި ަބލު ރޭވިފައިވާގޮތް ހިމަގުއަރ ޕްލޭންގައި ކުއްޖާގެ މުސްތަކެ %70ކެއަރ ޕްލޭންގެ ތެރެއިން  10 ނުއޮޑިޓްގައި ެބލު •
 ން. ނުވު

ކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންގަނޑުތަުކގެ ގަވާއިދަށް ަބއެއް ކަންތައްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަ
ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ިމހެން ދިމާވާން މެދުވެރިވެފައި ަވީނ، އިންސްޕެކްޝަނުން    ކުރެވުނުކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގައި  ނުފެތޭކަން  

 ރެކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މާވާ ަބޖެޓްގެ ަދތިކަމާ ހުތަކެތި ހޯދުމުގައި ދިމުގެ އިތުރުން ތަނުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަ، ކަމާއިމުވައްޒަފުންގެ ދަތި

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 
ގޮތުން ރައްކާެތރި ތަނެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަްށޓަކައި ގައިންގަޔަށް އަރާ ަބއްެޔއް ހީޑަކުދިން ބަލަހައްާޓ މަރުކަޒުތަކަކީ ސިއްކު)ހ( 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ފެތުރޭނަމަ، ކުދިން އެކަހެރިކޮށް ެބހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ކަނޑައެޅުމަށް 
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި  ހީވާ ސިއްދަންނަވަމެވެ. އަދި، ކުދިންނަށް ބޭނުންސަރވިސަސްއަށް 

 ދަންނަވަމެވެ. ވެސްފިޔަވަތީގައި، ކުދިންގެ ނިސްަބުތން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް މުވައްޒަފުން ޭބތިްއޭބނެ އިންތިޒާމު ހަމަެޖއްސުމަށް

 އިންތިާޒމް   ެގންވާށީއެކަެބހެްއޓުމަށްޓަކައި    ތިތަކެ   އަމިއްލަ  އަދި  އުނުއަންނަ   ކުދިންގެ   އެ  ކުއްޖަކަށް،  ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  ފިޔަވަތީގައި)ށ(  
 ދަންނަވަމެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް 

ބެލެހެްއޓުމުގެ އިންތިޒާމް އެއްހަމައަކުން ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި،   ސަލާމަތީކަންކަން މަރުކަޒުަތކުގައި  ަބަލހައްޓާ  ކުދިން)ނ(  
ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަަކއި ތަކަކީ، ކުދިންގެ ރައްކާތެރިހައްދާއި ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުއެ މަރުކަޒުތަކަށް ވަދެ ނުކުމެ ހަދާ ސަރަ

ިމނިސްޓްރީ އޮފް ެޖންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަްލ ދުތަކަަކށް ހެދުމަށް ވީސް ގަޑިއިރު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުްނދާ ސަރަހައްސައު
 ދަންނަވަމެވެ.ސަރވިސަސްއަށް 

 އެ ކުދިންގެ އިޖްތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އަޚްލާގީ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބަލަހައްޓާ  މަރުކަޒުތަކުގައި ބަލަހައްޓާ ކުޑަކުދިން)ރ( 
ކުދިންގެ ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރަންދެން   ޚާއްސަ ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ ކުދިންނަށް އެ  ގޮތުން  ނަފްސާނީ  ތެރެއިން  ކުދިންގެ  ތިިބ  ކަޒުތަކުގައިމަރު

 ދަންނަވަމެވެ.ރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަމެދުނުކެނޑި ފަރުވާ ދިނުމަށް 
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( ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މޮނިޓަރ ނުކުރުމާއި ކުދިންގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި  ނ )
 ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން 

ދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންަގނޑުތަކުގެ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަ
 އެ މަރުކަޒުތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން، ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސް، ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް، އެ 

ވަނަ އަހަރު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި ފިޔަވަތީގެ އެއްވެސް  2018/19މަރުކަޒުތަކާ ހިްއސާކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް،  ކަންތައްތައް އެ
މަރުކަޒުތައް އެކަށީގެްނވާ އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓް ިނމުމާ ހަމައަށް ލިިބފައި ނުވުމުގެ ސަަބުބން  

ކުަރްނ ފައިވާކަްނ ކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުދިން ެބލެހެއްޓުމުގައި އަމަލުގައި މޮނިޓަރ ކޮށްގޮތު
ން  2017ފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އިޖުރާއަތްތަކާ އެއްގޮތަށް އަަމލުކޮށްފައި ނުވާކަން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި ފިޔަވަތީގައި އިކަނޑައަޅަ
؛ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކެވެ އެވަނީ މިފަަދއިން  ރިޕޯޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، ތިރީގައި   ހާދިސާ އަށް ހިނގާފައިވާ  2019

 ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ގެންގުޅުން މަނާ ތަކެތި ގެންގުޅުން 
 ތެރޭގައި މޯަބއިލް ފޯން އަދި ދުންފަތުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ކުއްޖާ ގެންގުޅުން މަނާ ތަކެތީގެ  10ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ހިންގުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ  

މުގެ ގުޅުަވނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ޮގތުން ކުދިްނނަށް އާއިލާއާ    16އިސްތިއުމާލު ކުރާ ތަކެތި ހިެމނެެއވެ. އަދި، މި އިޖުރާއަތުގެ  
ހަރުން މަތީގެ ކުދިން އަމިއްލަ މޯަބއިލް ފޯްނ އަ 15އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެންދާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް، 

ދުްނފަުތގެ އިސްތިއުމާލުކުރާކަން ކުދިންެގ  ކުިދން. މީގެ އިތުރުން، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ތެރޭގައި ޭބުނންކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ
 ކެއަރ ޕްލޭންތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ންއުކެއަރވާކަރަކާ ނުލައި ކުދިން ޭބރަށް ދި
މަތްތެރިންނާ ފޯުނން ގުޅުމާއި ހްމަތްތެރިންނާއެކު ިބނާކުރަނިވި ގުޅުން ޭބއްވުމަށް ިހތްވަރު ދިނުމުގެގޮތުން ކުދިންގެ ރަހްކުދިންގެ ރަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިން ަބއިތިއްާބ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ ގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނޭކަމަށް ަބއްދަލުކުރުމު

ަބްއދަލުވުންތައް ސުޕަވައިޒަރު ކައިރިން  މި  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި، (ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  15 މިންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދުގެ
މަތްތެރިންނާ ަބއްދަލުކުރަން ދެވިދާނޭކަމަށްވެސް މި މާއްދާގައި ހްމޮނިޓަރކުރަންވާނޭކަަމށާިއ ކެއަރވާކަރާއެކު ކުދިންގެ ރަ ަބލައި 

ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ިއތުރުން، 
ތު ޭދއިރު އެ  ސަމިގޮތަށް ކުދިންނަށް ފުރު

ޔަތްކޮށް އާމުރަށް ރިއުކުއްޖެއްގެ 
ަބއެއްތޯ މަތްތެރިންނަކީ ކޮން ހްކުދިންގެ ރަ

ގޮތެއް ިނންމާނީ ، ަބލައި
ސުޕަވައިޒަރުކަމަށްވެސް މި މާއްދާގައި 

އެހެންނަަމވެސް،  .ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
ދިން ޭބރަށްގޮސް ހަދަނީ ކު

ކަރުންނާ އެކީގައި ނޫންަކންވަނީ ކެއަރވާ
ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި، ކުދިން ޭބރަށް 
ދާއިރު ލިޔުމަށްޓަކައި ސެކިއުރިޓީ 

3ކޭސް ސްޓަޑީ 
ފިރިހެން  4އަހަރުގެ  14އަހަރާއި  13ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އުޅޭ ވަނަ އަހަރު  2018

ކުދިން ބޭރުގައި އުޅޭ މައުލޫމާތު ސުޕަވައިޒަރަށް ގުޅާފައި ކޮންސަލްޓަންޓް ދިނުމުން 
 ނުފެނުމުން ފުން ކުދިން ހޯދުމަށް ނުކުތެވެ. ނަމަވެސް، ކުދިން ވިލިނގިލިން މުވައްޒަ

 12:15ފިލުވުމުން މެންދުރު ކައި ނިންމައިގެން މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު އޮޅުން
ގުނެވެ. އަދި، ހިޔާގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ކުދިންގެ ނހާއިރު ކުދިން ބޭރަށް ދިޔަކަން އެ

މަށް އުދިށް ބްރިޖަސިނަމާލެ ފަރާތުން ކުދިން މާލެ ދާން ރޭވިކަމާއި މާލެ ދިޔުމަށްފަހު 
ކުރެވުނު މަސައްކަތުން، ބްރިޖަށް ކުދިން ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން އެނގިގެން 

ހާއިރުއެވެ. 15:30ދުވަހުގެ  އަރައިގެން ކުދިން ހުޅުމާލެއަށް ދަނިކޮށް ފެނިފައިވަނީ އެ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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34 ގެ   48  ސަފުހާ  

ވަނަ އަހަރަށް ޮފތް   2020،  ާބއްވާފައިވާ ފޮތުގައި ގަވާއިދުން ލިޔަމުން ނުގެްނދާކަްނވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ެއގޮތުންޕޯސްޓްގައި  
ކުދިން ޭބރަށް ނުކުންނަ ގަޑި،  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޭބރަށް ދަމުން ލިޔެފައިވާ ަބއެއް ކުދިން އެ 2019 ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުމާއި

. މީގެ އިތުރުްނ، ގަޑި އަދި ޭބރަށްާދ ބޭނުން ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާކަްނ އޮޑިޓަރުންގެ އިންސްޕެކްޝަނުްނ ފާހަގަކުރެވުނެވެއަނުބރާ އައި 
މުގެ ކަންތައްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އުމުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ ކުދިން ޭބރަށް ދިއުފިލައިގެން ދި ަބއެއް ކުދިން

 ދާތީކަން ފާހަގަުކރަމެވެ. ބަލަހައްޓަމުން ނު
 
 ނެޓް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފުވުންޓައިން

ކުދިންނަްށ އިންޓަނެްޓ  އިކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގަ
ބޭނުން ކުރެވޭނީ ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ 
ލިިބގެންކަމާއި ހިޔާގައި ބޭނުންކުރެޭވ 

 'ޕޭރަްނޓަލް ލޮކް'އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތަކީ 
އެޅުވިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ާވންވާނޭކަމަްށ 

ަވަނ މާއްދާގައި  22ހިންގުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ 
ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުދިންެގ 
އުމުރާ ނުގުޅޭ ވެްބސައިޓްތަކާއި 

ށް ޕްލިކޭޝަންތަކަށް ނުވަދެޭވ ގޮތައެ
ޓެކްނިކަލް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފަިއ 

އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ންނަންވާނޭކަަމށާއި ހު
ފަދަ ' ފޭސްބުކް'ކުދިން ޗެޓްކުރުމާއި 

ކުއްޖަކަށް  ނގައިފިނަމަ އެމިފަދަކަމެއް ހިއަދި،  .ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށްވެސް މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ މީސްމީޑިއާ
ކުއްޖަކަށް އިންަޓނެްޓ ބޭނުންކުރުްނ ވަކި މުއްދަަތކަށް  ތަކުރާރުވެއްޖެަނމަ އެ ކަމެއްމިފަދަ  ތްތެރި ވެވޭނޭކަމަށާއި ސޭހަނަ

އެހެންނަމަވެސް، ކުދިން އަމިއްލައަށް މޯަބއިލް ފޯން ގެންގުޅުމުގެ ސަަބުބން،   .މަނާކުރެވޭނޭކަމަށްވެސް މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
 ރެވުނެވެ. ންކުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުޭބނު މީސްމީޑިއާއިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރުމާއި 

 
 ކުދިންގެ އަމަލުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި ނުވުން 

އިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި ފިޔަވަތީގައި ތިިބ ގިނަ ކުދިންނަކީ އެކި ާބވަތުގެ އަނިޔާ )ޖިސްމާނީ، ނަްފސާނީ، ޖިންސީ(  ތަޙައްމަލްކޮށްފަ 
ަބުބްނ، ކުދިންނަށް ވުމުން، އެކުިދންނަށް ލިިބފައިވާ ގެއްލުންތަަކށް އެކަށީެގންވާ ފަރުވާ ލިިބފައި ނުވާކަން ާފހަގަކުރެވުނެވެ. މިކަމުގެ ސަ

ކުދިންގެ ޮކންޓްޯރލް  ހަލަނިވެ،އިތުރު ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުަމށް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ. އަދި، އެކި ހާދިސާތަކުގައި ކުދިން 
ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މީގެ  ފައިނުވާކަންއިތުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅަގެއްލިގެންދާއިރުވެސް، މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާ
ންނަށް ޭބނުްނާވ މަރުކަޒުތަކުގައި ދެވޭ ކައުންސެލިންގގެ އިތުރުން، އެކުދި، އިތުރުން، ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ޭބނުންވާ ކުދިންނަށް

 . ނެވެފާހަގަކުރެވު ވެސްޚާއްސަ ފަރުވާ ލިެބމުން ނުދާކަން
 
 

 

 4ކޭސް ސްޓަޑީ 
ތަކުރާރުކޮށް ޔޫޓިއުބް ބެލުމަށްފަހު ފުއްޕާހަމާއި، އަޔަން  Aކުއްޖާ 

ބޯލް، ލޭޒާފުށް އަދި ފެންހުސްކުރި ފުޅި ބޭނުންކޮށްގެން ހަތިޔާރެއް 
އުފެއްދިއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން ފުރަތަމަ ހެދި ހަތިޔާރު، ކުއްޖާގެ 
އަތުން ކޮންސަލްޓަންޓް ވަނީ އަތުލާފައެވެ. މިކަމުގައި އަމަލީ 

 12:10ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެދުވަހުގެ  3 ގޮތުން އިތުރު
ހާއިރު އެދުރުވެހި ފްލެޓްގެ ކުޑަދޮރެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑަށް އަޔަން 
ބޯލް ޖަހާ، ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލިއެވެ. އަދި އެނބުރި ހިޔާއަށް 
އައުމަށްފަހު ހިޔާގެ އިންޓަވަލް ގުދަން ކުރިމަތީ ހުރި ދޮރާށްޓަށް 

 ރުގައިވަނީ ރެނދުލާފައެވެ.އަޔަންބޯލް ޖެހުމުން ދޮ
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 އެކަށީގެންނުވާ ގޮތަށް ކުދިްނނާ މުއާމަލާތު ކުރުން
ކުރުމުގައި އެކަށީގެންުނވާ ަބހުރުވަ ބޭނުންކޮްށފައިވާަކން ކުދިންާނ މުއާމަލަތު މައްސަލަތަްއ ދިމާވުމުން، އެ  ގީކުދިންގެ އަޚްލާ
ކުރުމާއި މަރުގެ އިންޒާރުދިނުންފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވާކަްނ ނާ ހަޑިހުތުރު ަބުހން މުއާމަާލތުވެ. އެގޮތުން، ކުިދންފާހަގަކުރެވުނެ

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ސާ ރިޕޯޓްތައް ފުރިހަމަ ނުވުންހާދި
ކަމުގައި ަބއިވެރިިވ  މި ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން، އެ، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި ފިޔަވަތީގައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާތައް ރިޯޕޓްކޮށްފައިވާއިރު

، ހާދިސާ ރިޕޯޓުކުރާ ފޯރމުގައި މަލުކޮށްފައިވާގޮތް އަކަމުގައި އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކާ މެދު  ކުދިންނާމެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެ
 ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެުވނެވެ.

ފައިވަނީ ކުދިްނ އިޒުތަކުގައި ގިނަ ހާދިސާތައް ހިނގައިރު، ކުޑަކުދިން ަބލަހައްޓާ މަރުކައިމަތީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަްއތަކަށް ަބލަ
. ިމކަމުގެ ސަަބބުން، މަރުކަޒުތަކުގަިއ ކަން ާފހަގަކުރެވުނެވެމަލުނުކުރުމުގެ ސަަބުބންއަމަލުކުރަން ނިްނމާފައިވާ ގޮތަށް  އަބެލެހެއްޓުމުގައި  

 ސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. މިންގަނުޑ ނުހިފެހެއްޓި، އިޖްތިމާއީ އެތައް މައްގީތިިބ ކުދިންގެ އަޚްލާ

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 
 ގެންގުޅުން  ތެރޭގައި މަރުކަޒުގެ ،ތަކެތި ފައިވާކަނޑައަޅައި މަނާކަމަށް ގެންގުޅުން ކުދިން އެ މަޒުކަޒުތަކުގައި ގެންގުޅޭ ކުޑަކުދިން)ހ( 

ޭބރަށް ފަރާތްތަކުން ގެންނަ ތަކެއްޗާއި ކުދިން    ލުކުރަން އަންނަ ފަރާތްތަކާއި އެަބއްދަ  ކުދިންނާ  ހަމަޖެއްސުމަށާއި،  އިންތިޒާމް  ހުއްޓުވޭނެ
 ؛ށާއިފާސްުކރުމަ އި އަންނަ ިއރު ގެންނަ ތަކެތި ަބލަމަށްފަހު އެނުބރިއުދި

 ބަލަހައްަޓއި ކުޑަކުދިން މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުމުެގ ގޮތުން ގީކުދިން ފިލައިގެން ދިއުުމގެ ހާދިސާތަކާއި ކުދިންގެ އަޚްލާ)ށ( 
އެކު ެކއަރވާކަރެއް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމް ކުދިންނާ  އެ  ދާއިރު  ަބއްދަުލކުރަން  މަތްތެރިްނނާރަހް  ކުދިންގެ  އެ  ކުދިން،  ތިިބ  ކަޒުތަކުގައިމަރު

  ؛އިސުމަށާހަމަޖެއްމިހާރުން މިހާރަށް 

 5ކޭސް ސްޓަޑީ 
ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، ހިޔާގެ ބަދިގޭގެ  ތަކެއްޗާ ކާން ހުރި Bކުއްޖާ 

ންނާއި ކޮންސަލްޓަންޓާ ހަޑިހުތުރުބަހުން ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ. މުވައްޒަފު
ވަގުތު ޑިއުޓީގައި ހުރި ކެއަރވާކަރާއި ކުދިން ބަލަހައްޓާ މީހަކާ ދެ  އެ

ވެ. ފަރާތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ފްލޯއަށް އެރުވިއެ  މީހުންވެގެން، ކުއްޖާގެ ދެ
ގައިގައި ޖަހަން އުޅެ،  އޭގެ ފަހުންވެސް، ކުއްޖާ ރުޅިއައިސް، ކެއަރވާކަރު 

ގާތަށް ރުޅިއައިސް، ކުއްޖާއާ  ކަރުވާ ކެއަރ ދެއްކުމުން ހުތުރުބަހުން ވާހަކަ 
 ދިމާލަށް ހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ، މަރުގެ އިންޒާރުދިން އަޑު، އެ 

ފްލޯގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސުޕަވައިޒަރަށް އިވިފައިވާކަމަށް 
މިކަމާ ގުޅިގެން އެ ކެއަރވާކަރު ވަޒީފާއިން  ބަޔާންދީފައިވެއެވެ.

ވަކިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ތެރޭގައި ކުދިން މޯަބއިލް   22އަދި    10)ނ( ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ހިންގުމުގެ އިޖްރާއަތުގެ  
ބޭނުންކުރުން މަނާކޮްށ، ކުދިން ިއންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާޮގތް މޮނިޓަރކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަްށ   މީސްމީޑިއާގެންގުޅުމާއި    ފޯން

 އަށް ދަންނަވަމެވެ. ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ،
ގޮތުން ލިިބފައިވާ ގެއްލުމުގެ ސަަބުބން   ނަފްސާނީ  އްމަލުކޮށްހަތަ  އަިނޔާ  ކުދިންނަކީ،  ގެނެވޭ  މަރުކަޒުތަކަށް  ބަލަހައްޓާ  ކުޑަކުދިން)ރ(  

ކުރާ ކުދިންނާ މުއާމަލާތު ތަުކގައި އެހާލަތު ކަމުގައިވުމުން، އެއަވަހަށް ރުޅިއައުމާއި ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި އުނދަގޫވާ ކުދިން
ދި، އަ ދަންނަވަމެވެ.ކެއަރވާކަރުންނަށް ވާހަކަ ދައްކާ، ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް  ކުދިންނާ އެކުއޯގާތެރިކަމާ އިފަރާތްތަކުން، ލޯްތާބ

ލް މަލުކުރާގޮތް ގަވާއިދުން މޮނިަޓރކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަ ކެއަރވާކަރުން ކުދިންނާމެދު އަ
 އަށް ދަންނަވަމެވެ.ސަރވިސަސް

 
 ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ބެލުން ންނަށް ރައްކާ ކުދި ން ހަވާލުކުރުމުގައި  ކުދިން ބެލެހެއްޓު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ   3.3.2

 ބެލުމަށް ހަވާލުކުރުމުގައި ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވުން   ދަރުމައަށް ތިބި ކުދިން    ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި (  ހ )

 ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިން ަބލަހައްޓައިިދނުމަށް އެިދ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ކުދިން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް 
ެބލުމުގެ ދަށުގައި ތިޭބ ކުދިން ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރުމާ ެބޭހ  ޓްކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެގައި ގެޒެ 2019މާރިޗް  26އަޅާނީ ކަނޑަ

 2017އެގޮތުން،  ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާނަމައެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ޝަރުތުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ  6އުސޫލުގެ 
ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަާވ ބެލުމަށް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކަކީ މަތީކުދިން    ދަރުމައަށްއަށް    2019ން  އި

 ށަވަރުކުރެވިފައެވެ.ފަރާތްތަކެއްތޯ އޮޑިޓްގައި ެބލި ެބލުމުން، އެ ފަރާތްތަކަކީ ޝަރުުތ ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެއްކަން ވަީނ ކަ

 ހަވާލުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މޮނިޓަރނުކުރުން ( ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިން ބެލެހެއްޓުން  ށ )

ދަނާ ދަކީ ހަރުގުސަދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ަދށުގައި ތިޭބ ކުދިން ބެލެހެްއޓުން ހަވާލުކުުރމާ ެބހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވައިލުުމގެ މައިގަނޑު މަ
ތު ލިެބްނޖެހޭ ސަލުން ލިިބެގްނ ޮބޑުވުމުގެ ފުރުއިއް ިބނާކުރުމުގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކީ އާއިލާއެއްގެ ލޯތްާބއި އަޅައެމުޖުތަމަ

އުލަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ުފރުސަތު ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަުމންދާ ކުދިންނަށް ހަކުއްޖެއްކަމުގައިވާތީ، އެފަދަ މާ
އުލަތުެގ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ތިބެންޖެހިަފއިވާ ހޯދައިދިނުމާއެކު، ތަފާތު ސަަބުބތަކާހުރެ އާއިލާއާ ހަވާލުކުރެވެން ނެތުމުގެ ސަަބުބން ދަ

 އެކު ޮބޑުވާ ކުދިންކަމުގައި ހެދުމެވެ.އިލާގެ ލޯތްާބއި ރައްކާތެރިކަމާކުދިންނަކީ އާއިލީ ވެށްޓެއްގައި އާ

ހަވާލުކުރާއިރު، ކުްއޖާ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ަބޔާންކޮްށފައިވާ ޮގތުން ކުއްޖާ ެބލުމާ ހަވާުލވާ ަފރާތާ ކުއްޖާ  30މި އުސޫލުގެ 
ކުއްޖާއާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާުތން ، ެބލެހެއްޓުމުގައި އެީހތެރިކަން ޯފރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނާއި މޮިނޓަރ ކުރަމުންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭެނއް

އާއިލާގެ ފަާރުތން )  )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެިމލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް( އެކުލަވައިލައި، ކުއްޖާ ެބލުމާ ހަވާލުވާ ފަރާތާ
މި ޕްލޭނުގައި ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ،އެ ޕްލޭން ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ. ައދި ކުއްޖާ ެބލުމާ ހަާވލުވާ ފަރާތް ުނވަތަ ފޮސްޓަރ ޕޭރެންޓް(

ލެހެއްުޓން ދައުލަތުގެ ެބލުުމގެ ދަށުގައިވާ ކުދިން ެބނަމަވެސް،  ގޮތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ މޮނިޓަރކުރަމުން ގެންދަންާވނެެއވެ.
ށްގެންގޮސްަފއި އައް އެކަށީގެްނވާ ގޮތެއްގައި ކުރިހަވާލުކުރުމަށްފަހު، ިމނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ ކުދިން ޮމނިޓަރ ކުރުމުގެ ކަންތައްތަ

ބެލުމަށް އެ  ށްދަރުމައަނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިން ބެލުމަށް އާއިލާއިން ހަވާލުވުމަށްަފހު ނުވަތަ 
 ދި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާހެށް ގެންދެވިފައިނުވަނީ އަކުދިންނާ ހަވާލުވުމަށްފަުހ، މޮނިަޓރކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ކުރި

ކުދިން ެބުލން ހަވާލުކުރުްނ އަިދ  ދަރުމައަށްކުދިން ބެލުމަށް ާއއިލާއާ ހަވާލުކުރުމާއި ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫާމތު ދީފައިވެއެވެ. 
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37 ގެ   48  ސަފުހާ  

 3އަހަރު ވަްނދެން އެ ކުދިންގެ ކަްނތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަްށ މިނިސްޓްރީގައި  18ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ިތިބ ކުދިންަނށް 
 ކޭސް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ. އަށްވުރެ ގިނަ 300ޒަފުން ހަރަކާތްތެރި ވާއިރު، މި ވަގުތު އެ ސެކްޝަންގައި މުވައް

ބެލުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުދިންގެ ފައިލްތަކުން  ދަރުމައަށްދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިން ބެލުމަށް އާއިލާއާ ހަވާލުކުރުމާއި 
ގަިއ ތަކުކިޔުންތައް ކޭސް ނޯޓުނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، މޮނިޓަރ ކުރިކަމުގެ ލިޔެރަސްމީ ސިފައެއްގައި މޮ

ފައިވީ އިން ޭބނުންވާ ކަންތައްތައް ހިމަނަމޮނިޓަރިންގ ޕްލޭންގައި ހާސިލުކުރަ ،ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުެނވެ. މީގެ އިތުރުންއިހިމަނަ
 ގަކުރަމެވެ.ކަންތައްތައް ހާސިލުވި މިންވަރު އެނގެން ނެތްކަްނ ފާހަނަމަވެސް، އެ 

 

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 
ޓިގްރޭޝަން ޕްލޭން ނުަވތަ ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިން ބެލެހެއްުޓން ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ރީއިން

ތައްަތއް ަކން އެގޮތުން، މި ސްވާކަރުންނަށް ަދންަނވަމެވެ.ލުމަށް ކޭހާސިލުވަމުން ޭދތޯ ބެ އްތައް ލޭންގައިވާ ކަްނތަރިންގ ޕްފޮސްޓަ
ކުއްާޖއާއި ކުއްޖާގެ ެބލެނިވެރިްނނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުްނ އަދި ކުއްޖާެގ ދިރިއުޅުމުގައި އެކި ގޮތްގޮތުްނ  އިހާސިލުވޭތޯ ެބލުަމށްޓަކަ

ކުއްޖާއާ ވަކިން ަބއްދަލުކޮށް  ތުމަށާއިލަތު ދެނެގަހާ( ވާހަކަ ދައްކައިގެން މިހާރުގެ ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކާ )މުދައްރިސުން، އަވަށްޓެރިން
ކަހަަލ  ސްމީގެ އިތުުރން، ކުއްޖާއަށް އެއްވެވުމަށްވެސް ކޭސްވާކަރުްނނަށް ދަްނނަވަމެވެ. ކަންޮބޑުވާ ކަމެއް ހިނގާޯތ އޮޅުން ފިލު

ރިންގ ވިޒިޓަކަށްަފުހ، ކޮންމެ މޮނިޓަ  މަށާއިޖާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުކުއް  އިމާލެއް ކުރިމަތިވަމުން ދޭތޯ ަބލައަނިޔާއެއް ނުވަތަ އިހު

 

 6ކޭސް ސްޓަޑީ 
 ކުދިންނަށް އެ ކުދިންގެ މަންމަގެ ފަރާތުން ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މައްސަލަ  3ގައި އެއް އާއިލާއެއްގެ  2016ޖޫން  08

އެ ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރުމުން މި ރިޕޯޓުކުރެވި، އެފް.ސީ.އެސް.ސީ އަށް  އެ އަތޮޅުގެ
ފައި އިކުދިންނަށް ތަކުރާރުކޮށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި މައްސަލައަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅަ

ސަދުގައި އެ އާއިލާގެ އެންމެ ދޮށްޓަށް ހުރި ކުއްޖާ ގްދުރުކުރުމުގެ މަ ސް، މަންމަގެ ފަރާތުން ލިބެމުން ދިޔަ އަނިޔާތަކުން ނުވަނީ
 ގެންގޮސްފައެވެ. ށް ވަނީ އެ ކުދިންގެ ބައްޕަގެ ރަށަ 

ގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ރުއިމުގެ އަޑާއި ޖިސްމާީނ އަނިޔާ ދެމުން ގެންދާ އަޑުއިވިގެން އެ އަތޮޅުގެ  2017ޖޫން  09
ށް ގޮސް ބެލިބެލުމުން އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފަރާތުގެ މާމަ، އިލޮށިފަތިން ކުއްޖާ ގައިގައި އެފް.ސީ.އެސް.ސީގެ ކޭސްވޯކަރ އެ ގެއަ

ކުއްޖާގެ ނިއްކުރީގައި އަނިޔާގެ ނިޝާން ފެންނަން ހުއްޓެވެ. މި ހާދިސާއަށްފަހު ކުއްޖާވަނީ ، މަށް މައުލޫމާތު ލިބުނެވެ. އަދިތަޅާކަ
 2017ކުދިންނަށް އެ ކުދިންގެ މަންމަގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާތައް އެނބުރި މަންމަގެ ރަށަށް ގޮސްފައެވެ. މި އާއިލާގެ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަކުރާރުކޮށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަހަރުގެ ކުއްޖަކުވަނީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް  1ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ހަގަށް ހުރި  3ގައި މި  2019ޖޫން  03
ބޮޑުބޭބެ އަދި ބޮޑުދައިތައަކާ  2ގައި، ކުދިން ބެލުމުގެ ޒިންމާ އެ ކުދިންގެ މަންމަ ފަރާތުގެ  2019ޖުލައި  24، ނަގާފައެވެ. އަދި

ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އާއިލާއާ ހަވާލުކުރިފަހުން އެ ކުދިންގެ އުޅުމަށް އައިސްފައިވާ ނޭދެވޭ ބަދަލުގެ ސަބަބުން 
 ފައެވެ.އިތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އަނބުރާ ނަގަކުދިން ވަނީ ދައުލަ 4ގައި މި  2020ޖެނުއަރީ  30
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ކޭސްވާކަރުންނަށް   ވެސްތަފްސީލުކޮށް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯްޓ ތައްޔާރުކޮށް، ފާހަގަވި ކަންތައްތައް ސުޕަވައިޒަރާ ގަވާއިދުން ހިއްސާކުރުމަށް
 ދަންނަވަމެވެ.

 
ޔަތްކޮށްފައި  އާ ރިޕޯޓަށް ރި  އެސެސްމަންޓް ކުދިންގެ އާއިލާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ބެލެހެއްޓުން އެ ކުދިން )ނ( 
 ނުވުން 

 އި ތިބޭ ދައުލަތުގެ ެބލުމުެގ ދަށުގައި ިތިބ ކުދިން ބެލެހެްއޓުމުގެ ޒިންމާ އެުކދިންގެ އާއިލާއާ ހަވާލުކުރާ އިރު، ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގަ
ތުވެދިޔަ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވޭ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާން ކުރާ  6ކުދިން ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރުމާ ެބހޭ އުސޫލުގެ 

ކުދިންެގ އާއިލާާއ  ކުދިން އެންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް، އަހަރު ދުވަހުގެ ކުށުެގ ރިކޯޑް ސާފުވެފައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ަބޔާ 10
ތަކުރާރުކޮށް އާއިލާގެ ފަރާތުން އަނިޔާލިިބ އިހުމާލުވަމުންދާކަްނ   ،އަދިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ޔަތްކޮށްފައި  އާރި  ހަވާލުކުރާއިރު މިކަމަށް

ފާހަގަކުރަމެވެ. ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވާކަން    ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ،  ރިޕޯޓުކުރިނަމަވެސް
ކުދިންނަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ޮގތުން ނޭެދވޭ   އެ  ،މިކަމުގެ ސަަބބުން، އާއިާލތަކާ ަހވާލުކުރެވޭ ކުދިން ނުރައްކަލަށް ުހށަހެޅި

 ަބލަށް އެކަމުގެ ހިޔަނިއެޅުމުގެ ފުރުސަތުއޮތްކަމަށް ދެކެމެވެ.ގުކުދިންގެ މުސްތަ އަސަރުތައްކޮށް، އެ

ނު މިވަނީ ދައުަލތުގެ ެބލުުމގެ ދަށުގައިވާ ކުދިްނ ބެލެހެްއޓުމަްށ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ޮމނިޓަރކުރުާމ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަްށ ފާހަގަކުރެވު ތިރީގައި  
 ؛ރުކޮށްފައިވާ ކޭސް ސްޓަޑީތަކެވެކަށް ިބނާކޮށް ތައްޔާކަންތައްތަ

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 7ކޭސް ސްޓަޑީ 
މަންމައަށް ކައިވެނިން ބޭރުން ލިބުނު ކުއްޖެކެވެ. އާއިލާގެ އެދުމުގެ މަތިން  އަކީ ކުއްޖާގެ  A ކުއްޖާ

މް ވިޒިޓް މިވަގުތު ކުއްޖާ ބެލުމުގެ ޒިންމާވަނީ މަންމަ އަދި މާމައާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ހޯ
ވަނީ ކުއްޖާގެ ( ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ކުއްޖާގެ މާމަ ބުނެފައ2020ިރީ ޖަނަވަ  28ހެދުމަށްފަހު )

މަންމަ، އެކުއްޖާގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަނަމަވެސް، ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ފަރާތުން 
ނުކިޔަމަންތެރިކަމާއި ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތް ކުރުން ފަދަ ނުރަނގަޅު ސިފަތައް ފެންނަމުންދާ 

ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ދިނުމާއި އިހުމާލުވުމުގެ ، ށްގެ ނިޔަލަ 2017ން  2009ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، 
ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.  މައްސަލައެއް ކުއްޖާގެ މާމައާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް  6

އަހަރުގެ އަންހެން  13ވަނަ އަހަރު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ކުއްޖާގެ މާމަގެ  2017އޭގެ ތެރެއިން، 
ގައި  2019 ބަރުންނޮވެ 1ރު ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ފަހަ 2ދަރިއެއް ކައިވެނިން ބޭރުން 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކުށުގެ ރިކޯޑުން އެނގެން 
 އޮތް ގޮތުގައި، މި މައްސަލައަކީ އެސަރވިސަސްއިން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މައްސަލައެކެވެ.

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.mvުު:ްފޯން:  3939 332 އީމެއިލ 

 

 

 

 
 

39 ގެ   48  ސަފުހާ  

 
 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުން  ތަްއޔާރުކުރާކުދިންެގ މައިންބަފައިން ނުވަތަ އާއިލާގެ ަފރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން  ލެހެްއޓުން އެކުދިން ެބ
 ފަރާތްތަކަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން އޮތްނަމަ، ކުއްޖާގެ ރައްކާެތރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އެ  އެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފަރާތްތަކާ ކުދިންގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުނުކުރުމަށް  ލަތު ވަަޒންކޮށްފައި ނޫނީ އެހާފަރާތްތަކުގެ މިހާރުގެ 
  ދަންނަވަމެވެ.ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަށް 

 

 8ކޭސް ސްޓަޑީ 
ހިމެނޭ ދެކުދިން ދައުލަތަށް ނެގުމަށްފަހު، އެކުދިން ބެލުމުގެ ޒިންމާ، އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ  ހުގައިމިކޭ
ގައެވެ. މިކުދިންގެ ކޭސް ފައިލްތަކުން، އެތާރީހުގެ ފަހުން އެކުދިންގެ ހާލަތު ބެލިކަމުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް  2019މެއި  19

ންނަމަވެސް، އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަކީ ކުށުގެ ރިކޯޑް އޮތް ދެމީހުންކަން އެނގެންއޮތެވެ. އެގޮތުން، ފެންނާކަށްނެތެވެ. އެހެ
މައްސަލަ، އެކުދިންގެ ބައްޕައާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް  23ގެ ނިޔަލަށް، މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ވައްކަމުގެ  2015ން  2007

މައްސަލައެއްެގ  2ވަނަ އަހަރު އެކުދިންގެ މަންމަގެ  2012ގެ އިތުރުން، ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. މީ
ކުށުގެ ރިކޯޑްއޮވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަންހެންމީހާގެ އިހުމާލުން ތުއްތު ކުއްޖެއް ނިޔާވި މައްސަލައާއި ފާހަނައެއްގެ ތެރޭގައި 

 ވިހޭ މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ.

 

 

  9ކޭސް ސްޓަޑީ 
ގައި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގުމަށްފަހު، އާއިލާގެ  2015ފެބްރުއަރީ  08މިކޭސްގައި ހިމެނޭ ކުއްޖާއާއި އެކުއްޖާގެ ބޭބެ 

ގައެވެ. ކޭސް ފައިލުން އެނގެން އޮތްގޮތުގައި  2017ޑިސެމްބަރ  24އެދުމުގެ މަތިން ކުދިންގެ މާމައާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 
ބެލުމުގެ ދަށަށް އެކުދިން ނަގަންޖެހުނީ ކުދިންގެ މަންމައާއި މާމަ، ކުދިންނަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާކޮށް، އިހުމާލުވުމުގެ  ދައުލަތުގެ

ންޓްގައި، ސަބަބުންނެވެ. ކުދިން އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމަށް ކުދިންގެ މާމަ، މިނިސްޓްރީގައި އެދުމާ ގުޅިގެން ހެދުނު އެސެސްމަ
ން މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ އެއާއިލާއަކީ ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރަން އެކަށީގެންވާ އަވަށްޓެރި އިރަށުގެ ކައުންސިލާ

އާއިލާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ކުދިން އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އެއަތޮޅުގެ އެފް.ސީ.އެސް.ސީގެ ފަރާތުން ކުދިންގެ 
ދީފައިވާ ކަމާއި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި، ކުދިން އިއާއި މާމައަށް ސެޝަންތަކެއް ނަގަމަންމަ

ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މޮނިޓަރިންގގެ ކަންތައްތައް ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން، ކުދިންނާއި ، ހަވާލުކުރުމަށްފަހު
ށް ކުރެވޭ ޒިޔާރަތުގެ އިތުރުން، ކުދިން އުޅޭ ސްކޫލުގެ އަށްޓަކައި ގެކުދިންގެ މަންމަ އަދި މާމަގެ މައުލޫމާތު ޔަގީން ކުރުމަ 

ފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން، އިޓީޗަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލް އަދި އަވަށްޓެރިންގެ ފަރާތުންވެސް މައުލޫމާތު ހޯދަ
 ށް އައިސްފައިވާ ހެޔޮބަދަލުން އެނގެން ގައި އަޚްލާކުރަމުން ދާކަން ކުދިންގެ އުޅުމާރިހަމައަށް އަދާކުދިންގެ ބެލުމުގެ ޒިންމާ ފު

 އޮތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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40 ގެ   48  ސަފުހާ  

 އްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން މިނިސްޓްރީން އެކަށޭނެ މަސަ  ހާނިއްކަ ވިޔަނުދިނުމަށް ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ   3.4

 ؛ ަބއިގައި ބަލަން ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މި
 ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމު ުކރަމުންދޭތޯ ެބލުމާއި، •
 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވަމުންދޭތޯ ެބުލން. •

 
 އާންމު ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން ލޫމާތު  އު ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަ  3.4.1

 އަދާހަމަނުވުން   ލޫމާތު އު މަ   ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުކުރާ   ގޯނާކުރާ   ޖިންސީ   ކުޑަކުދިންނަށް )ހ(  

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  12/2009ޤާނޫނު ނަންަބރު 
ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަށް 

ވަނަ މާއްދާގައި   57ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 ފަދަ ކުށްކުރާ ވާގޮތުން މި ޤާނޫުނގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ

މީހުންގެ ކިަބއިން އެެހން ރައްޔިތުންގެ 
ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، އެފަަދ  ކަމާއިމަތްތެރިލާސަ
ތެއް ސަރުލެއް ތަކުރާރުކުރުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ ފުމައަ

ކުށްކުރާ މީހުންގެ ފުރިހަމަ  ގޮތުން  ގެނުދިނުމު
ެނޓް ވެްބސައިޓެއްގައި މައުލޫމާތު އާންމުކޮށް އިންޓަ

 އިެބލޭނެގޮތަށް ޤާިއމުކޮށްފައި ހުރުމާފަސޭހައިން 
ޝޯޓް މެސެޖް  ެގންށްސް ބޭނުންކޮަބއިލް ޑިވައިމޯ

މީހުންގެ ދިވެހި ރައްިޔތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު  .އެސް( ގެ ޒަރީއާއިން ވެސް އެފަދަ ކުށްކޮށްފައިވާ)އެސް.އެމްސް ސަރވި
 ޖެހެއެވެ.ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރަން ންމީހު އެކު، އެހަކަމާޭބނުންކޮށްެގން ފަސޭ

ންމު ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނޭހެން މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަމުން ގެްނދާ ލޫމާތު އާއުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަކު
ޒަރީއާއިން އެ  އެސް.އެމް.އެސްގެލޫމާތު އަދާހަމަނުވުމާިއ އުމި މަ ، ނަމަވެސްވެްބސައިޓުގައި ހިމަނަމުން ދިޔަ އޮފެންޑަރސް.އެމްވީ

 މަރަހަލާ ނިމި އީާފހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އާންުމކުރަނީ ޝަރު ފަރާތްތައް ދެނެގަނެޭވނެ އިންިތޒާމު ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަން
ފައިާވ ހުކުމްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަްއ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން ޭގ ބަންދަްށ ަބަދލުކުރެވޭ ފަރާތްތަާކއި ހުކުމް ތަންފީޒުކޮްށ ނިމި

 ސަފުހާގައި ަބހުގެ އިނގިރޭސި ލޫމާތު އެއާ އެއްގޮތަށް ަބދަލުޮކށްފައި ނުވާކަން ާފހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ވެްބސައިޓުގެ އުފަރާތްތަކުގެ މަ
އިނގިރޭސި ަބހުގެ ސަފުހާތަަކށް  އި ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ސަަބބުންނާ ދިވެހި ަބހުެގ ސަފުހާތައް އިރު ފަރާތް ހިެމނޭ 181ކުށްކޮށްފައިވާ 
ހުރުމުން ުކށްކޮށްފައިވާ ުޖމުލަ މީހުންގެ އަދަުދ ވެްބސައިްޓ މެދުވެރިކޮށް ކަށަވަރު ކުރެވެްނ  ދިވެހި ަބހުގެ ސަުފހާތައްވުރެ މަދުން 

 ރަމެވެ.ކަން ފާހަގަކުގެ މަގުސަދު ހާސިލުވަމުން ނުދާނޭލޫމާުތ އާންމުކުރުމުއުމި މަހެންވުމުގެ ސަަބުބން  ނެތްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މި

އުލޫމާތު އަދާހަމަނުވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަްލ ކުށްވެރިންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މަ
، ސަރވިސަސްއިން ފޮނުވަމުންދާ ކުށްވެރިންގެ ލިސްޓުގައި ފުށުއެރުންތައް ހުރުމުންކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި

ޓަކައި "ސެކްސް އޮފެންޑަރސް ރެޖިސްޓްރީ ސްޓްރެންތެނިންގ ކޮމިޓީ" އެކުލަވައިަލއި އި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްދަފްތަރުގަ
 އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ަހއްލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދާކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
http://www.offenders.mv/
http://www.offenders.mv/offenders/page/19/
http://www.offenders.mv/dhivehi/offenders/page/17/
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 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 
ޑުަދނޑިތަކާ އެއްގޮތަށް ުކށްވެރިންގެ ދަފްތަރުގައި އެކުލެވޭ މައްސަލަތަްއ ހައްލުކުރުމަށާއި އެސް.އެމް.އެސް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނ

ްފތަރު މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ެދނެގަނެޭވނެ ނިޒާމު އިފްިތތާހުކޮށް ާއންމު ރައްޔިތުންނަށް އަދާހަމަ މަުއލޫމާުތ ލިެބްނ ހުންާނނެ ގޮަތށް ދަ
 އަށް ދަންނަވަމެވެ.އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް  ޓްރީބެލެހެއްޓުމަށް ިމނިސް

ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް މިނިސްޓްރީގެ އެސެސްމަންޓަށް ފާހަގަކުރެވިފައި  ކުރީގެ އޮނަރަރީ ޑިސެބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރުގެ )ށ( 
 ވީނަމަވެސް، ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިނުވުން 

އެމްެބސެޑަރާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާގައި އާންމުވި ޚަަބރުތަކާ ގުޅިގެްނ   ޑިސެިބލިޓީ  އޮނަރަރީ  ކުރީގެމި އޮޑިޓް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަިނކޮށް  
ަކއި ޓައޭނާއަށް އަރުވާފައިވާ މަގާމުން ިމނިސްޓްރީން ވަނީ އޭނާ ދުރުކޮށްަފއެވެ. މި ކަމުގައި މިނިސްޓްރީން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ެބލުަމށް

ގައި މިނިސްޓްރީްނ  2017ނޮެވންަބރު  30އެދުމުން، ފެމިީލ ކޯޓުން އެދިގެްނ މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަްށ 
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު ވަނީ އޮޑިޓަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުން އެ އިދާރާއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާ ގުޅިގެްނ އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސިއްރު  
ގައި އެ  2020ފެުބރުވަރީ  18އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަުތމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްަކތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުަމްށ 

މަސައްކަތް ނިންމުމާ ހަމައަށް މި މައުލޫމާތު އޮޑިޓަރުންަނށް  ގައި އޮޑިޓުގެ 2020ފެުބރުވަރީ  26 ނަމަވެސް އިދާރާގައި އެދިފައިވީ
 .ލިބިފައިނުވެއެވެ

ރިޕޯޓުގައިވާ މައުލޫމާތަށް ަބލައިއިރު ދިވެހި ފުލުުހްނގެ ޚިދުމަތަށާއި މިނިސްޓްރީއަށްެވސް    އެސެސްމަންޓްމިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  
 2020ސް މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަވެފައިވާކަން ކަށަވަރުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޖަނަވަރީ މި މަގާމު އަރުވާފައިވާ ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ސީރިއަ

އެ ފަރާތާމެދު ކުރެވެމުންދާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާކަމާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް   މިނިސްޓްރީންގެ ނިޔަލާ ހަމައަށްވެސް  
ގާތް ގުޅުްނ ުހއްޓުވުމަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްފަިއވާކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިނުވެެއވެ.  ޭބނުންވާ އެެހނިހެން ފަރާތްތަކާެއކު ާބއްވަމުންދާ

ވެސް ބެލެނިވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފަރާތް އޭނާގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ގެންގުޅެމުން ދިޔައިރު މި ތާރީޚާ ހަމައަށްމި  ،މީގެ އިތުރުން
ގައި ެބލެނިވެރިަކން   2020ެފުބރުވަރީ    09ނަމަވެސް،    ކަށަވަރު ކުރެވިފައިނުވެއެވެ.  ވެސްއަޅާފައިވާކަންކަމާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް  

 ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފަރާތް އޭނާގެ އާއިލާގެ އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށް، ކަމާގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ އެސެސްމަންޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ
 ރެވުނެވެ.ދާކަން ފާހަގަކުކުރަމުންމިނިސްޓްރީން  މަސައްކަތް

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 
ކަން އެރުވިފައިވުމުން މި މައްސަލައިގައި އެމްެބސެޑަރު  ޑިސެިބލިޓީ  އޮނަރަރީ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވެމުން ދިޔަ ފަރާތަކަށް  )ހ(  

 ؛ފުރިހަމައަށް މި މައްސަލަ ބެލުމަށާއި ތަށްކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ެބލުމަްށޓަކަިއ ކަމާގުޅުންހުރި ހުރިހާ އިދާރާއެއް ޝާމިލުވާ ގޮ

ތައް އެޅުމަށް އެ ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ވުމަށްޓަކައިއިދާރާތަކުެގ މަސައްކަތްތައް ރޭ ވިޔަ ނުދިނުމަށްކަންކަން ތަކުރާރު )ށ( މިފަދަ 
 ކޮމިޝަނަށް ަދންނަވަެމވެ. ަބލާ މައްސަލަތައް އަނިޔާތަކުގެ ކުރާ ކުޑަކުދީްނނަށްއިދާރާތަކަށް އެންގުމަށް 
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ނަތީޖާ ހާސިލުވަމުންދޭތޯ ބެލުން   ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  3.4.2

ކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީއަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ކަމުގައިވުން ފަރުމާ ޕްރޮގްރާމްތައް    ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

ްނވާ ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، އާއިލީ ގުޅުން ަބދަހި ކުރުމަށާއި، ހެއޮގޮތަގައި ކުދިން ތަރުިބއްޔަތު ކުރުމަށް ޭބނު
ވާަކން ހުނަރާއި ޤާިބލްކަން ުއފައްދައި، މި ކަންކަމަށް މުޖްތަމައު ހޭުލންެތރިކުރުމުގެ މެންޑޭޓް މިނިސްޓްރީ އިން ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްފައި

 ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުން ހުރި ތަފާތު ގިނަ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވާއިރު، މި
ވާ ވަނަ ައހަރު އެންމެ ގިނައިްނ ހުށަހެޅިަފއި 2018/19ޕްރޮގްރާމްތައް ަބއްޓަންކޮށްފައިަވނީ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުްނ މިިނސްޓްރީއަށް 

 މައްސަލަތަކާއި އާއިލީ މައްސަލަތަކަށް ބިނާކޮށް ކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަނިޔާގެ ކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ،މައްސަލަތައް ކަމަށްވާ

 ނިންމުން  .4

ނިޒާމެއް މިނިސްޓްރީގައި އަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ  ޝަކުވާތަކާމެދު ހުށަހެޅޭ  މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެން އުނިކަމެއް ހައްގަށް ކުޑަކުދިންގެ
 24ޗަިއލްޑް ހެލްޕްލައިން މެދުވެރިކޮށް  ގާއިމުވެފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުެރވުނެވެ. މިގޮތަށް ދިމާާވން މެދުެވރިވާ ސަަބުބތަކުގެ ތެރޭގައި

ތަކުގެ ތެރެއިން ކުްއލި ވާމިނިސްޓްރީއަށް ުހަށހެޅޭ ޝަކުގަޑިއިރު މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެިހފައިނުވުމާއި  
ނުދިއުމާއި ކުޑަކުދިންގެ   ެއކަށީގެންވާ އަވަސް މިނުގައި ފިޔަަވޅު އެޅެމުން  މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޝަކުވާތަކަށް އިޖާަބިދނުމުގައި

އި ކޭސް ޓްރެކިންގއިން ދެނެގަނެެވން ހައްގުތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް އިހުާމުލވަމުންދާ ފަރާތްތަްއ މިނިސްޓްރީްނ ބަލަހައްޓަުމންދާ ހެލްޕްލަިއނާ
ން ނެތުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ޑިޕާޓްަމންޓާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މެންޑޭުޓގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެކަށޭނެ އިންސާނީ އަދި އެހެނިހެ 

ކޭސްތަްއ   ގިނައިން  ވުރެ  އަދަދަށް  ންވާއެކަށީގެކޭސްވާކަރުންނާއި ސުޕަވައިޒަރުންނަށް    މިގޮތުންވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައި ުނވެއެވެ.  
ފެންވަރަށް އަސަރުކުރަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  މަސައްކަތުގެ  ،ނުދެވި  ސަމާލުކަން  ވަގުތާއި  ދޭންޖެހޭ  ކޭސްތަކަށްހަވާލުކޮށްފައިވުމުން  

އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކަށް ރިޕޯޓުކުރެވިގެން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މޮނިޓަރކުރަމުން ނުދާކަން މިނިސްޓްރީއަށާއި  
ން ޕްލޭ އެކްޝަން  ނުވުމާއި ތައްޔާރުކޮށްފައި ޕްލޭން އެކްޝަން ަފހު އެސެސްމަންޓަށް ގެްކލައިންޓުފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުްނ، 

ންޓް މޮނިޓަރކުރަްނ ކަނޑައެޅުނު ގޮތަކީ ކޮަބއިކަމާިއ ކްލައި ންމުުނވު މޮނިޓަރކޮށްފައި އެއްގޮތަށް އި އެއާ ތައްޔާރުކުރެވޭ ފަހަރުތަކުގަ
އަދި  ހާސިލްކުރަން ޭބނުންވާ ނަތީާޖ އެނގެން ނެތްކަމާއި ހާސިލްވި މިންވަރު ދެނެގަނެވެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ މަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ނެތުމުގެ ސަަބުބން ެއ ސެންޓަރުއެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކުގެ މަސައްކަތް 
ރެވުނެވެ.ކަރުންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދޭންޖެޭހ އިރުޝާދާިއ އެހީތެރިކަން އެދެވޭ ޮގތެއްގައި ެދވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުކޭސްވާ

 މުވައްޒަފުން އަދަދަށް އެކަށީގެންވާ ޭބނުންވާ މުވައްޒަފުން ލިުބން ދަތިވުމުން މަރުކަޒުތަކުގައިމަރުކަޒުތަކަށް  ަބއިތިއްާބ ކުޑަކުދިން
ދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކުދިންގެ އުމުރާ ގުޅޭ ގޮތަށް ކުދިންނަށް ޭބުނންވާ ޚިދުމަތްތައް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވެމުން ނު ނެތުމާއި

 ކުދިންގެ ޅުން މަނާތަކެތި ކުޑަކުދިން ެގންގުޅުމާއި ކެއަރވާކަރާ ނުލައި ކުދިން ޭބރަށް ދިއުމާއި މީގެ ސަަބުބން ހިޔާތަކުގައި ގެްނގު
 މުއާމަާލތު ކުދިްނނާ ގޮތަށް އެކަށީގެންނުވާނުވުމުގެ އިތުރުން ކެއަރވާކަރުން  ކުރެވިފައި ކޮންޓްރޯލް ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ އަމަލުތައް

މީގެ އިތުރުން ދަރުމައަށް ކުދިން ބެލުން ހަވާލުކުރުމުގައި ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާ ކުިދން ކުރުންފަދަ ކަންކަން ހިނގާފައިެވއެވެ. 
މާއި ހަވާލުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އާއިލީ ފަރާތަކާ ކުދިން އަނުބރާ ހަވާލުކުރާއިރު ކުށުގެ ރެކޯޑު އޮތް ފަރާތްތަކާ ކުދިން ހަވާލުކޮށްފައިވު

 ހަވާލުކުރެވޭ އާއިލާތަކާމިގޮތަށް ހަވާލުކުރެވޭ ަބއެއް ކުދިން މޮނިޓަރކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަަބުބން، 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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44 ގެ   48  ސަފުހާ  

 ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް : އޮޑިޓް ކުރުމުގައި 1އެޕެންޑިކްސް  

ލިއެކިޔުންތައް ރިވިއު 
 ކުރުން

ފާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.    އި ަބލަލިޔެކިޔުންތައް  މައުޟޫއާ ގުޅޭގޮތުން ލިެބންހުރި  މި އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަެހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ކޭސް ފައިލްތަކާ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް އެގޮތުން، 

  ަބލައިފައިވާނެއެވެ.

އޮޑިޓުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުެގ  އޮޑިޓުގައި ބަލައިލެވުނު ަބއިތަކަްށ ޭބނުންވާ މަުއލޫމާތު ހޯދުަމށް  ވިއު ކުރުންއިންޓަ
 ަބއްދަލުކޮށް ސުވާލާއި ޖަވާުބ ަބދަލުުކރެވުނެވެ.މެނޭޖުމަންޓާ މުވައްޒަފުންނާ 

ކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވެފައި ވޭތޯ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރު  އިންސްޕެކްޝަން
އަދި ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އިންސްޕެކްޓްކޮށްފައި   އާއި އަމާން ހިޔާކުޑަކުދިންގެ ހިޔާބެލުމަށްޓަކައި  

ވާނެއެވެ. 

އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އެވިޑެންސްގެ ގޮތުގައި ސާވޭގެ   ކޭސްވާކަރުންނާ ސާވޭކޮށް،  ސާވޭ
ނަތީޖާ ޭބުނންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ޕް  ފޯކަސް ގްރޫ
ވިއު ކުރުންއިންޓަ

އޮޑިޓުގައި ބަލަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ަބއިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދަްނ ޖެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކަިއ، 
ޖެންޑަރ، ެފމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 މުވައްޒަފުންނާ ވަކިން ަބއްދަލުކޮްށ އިންޓަވިއުކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

އެނަލިޓިކަލް ރިވިއު 
 އަދި އެނަލިސިސް

 ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުޑަކުދިންނާ ޑްފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންމިނިސްޓްރީ އޮ
 ތައް ސްއެނަލިސިގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަފާސްހިސާުބަތއް ރިވިއުކޮށް، 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ތަކުގެ މާނަ ފަންނީ ބަސް  : 2  އެޕެންޑިކްސް 

ގައިުދީފައިވަނީ،ުއެުލަފްޒުުތަކާއިުއިާބރާތްތަކަްށުާބރާތްތަކުުނވާހާހިނދަކު،ުއަންަނނިވިުލަފްޒުަތކާއިުއިއެހެންުގޮތަކަށްުަބޔާންކޮށްފައިު

 ތިރީގައިުދީފައިވާުމާނަކުރުމެވެ.

ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ކުިދން ބެލެހެއްޓުަމށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިޔަވަތި އަދި ކުޑާކުދިންގެ 
ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ތިޭބ ކުދިން ޭބތިއްުބމަްށ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  ހިޔާ ނުވަތަ 

 ތަންތަން 

 މަރުކަޒު

 ސިއްހީ އެހީތެރިން  މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހެލްތް ވަރކަރުންނާއި މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި ނަރުހުން 

އަހަރު ނުވާ ކުދިން 18މީލާދީ ގޮތުން   ކުދިން  

 ކްލައިންޓް   ކުދިން ނުވަތަ ނާޒުކު މީހުންގެ ެތރެއިން ޙިދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްަތއް
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ހަމައަށް ހާލަތާއި އާއިލީ ޭބނުްނތައް ފުރިހިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތާއި އެފަރާުތގެ އާއިލީ 
 ވަޒަންކުރުން

 އެސެސްމަންޓް 

   

ދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުންނަ މުވައްޒަފު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ފުރަތަމަ އިޖާަބ   ޑިޔުޓީވާކަރ   
   

ތަ އެޒިންމާ އާއި ހަވާލުވެގެން ހުންނެވި ފަރާތް ސް.ސީ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ނުވައެފް.ސީ.އެ  މެނޭޖަރ  
   

ކުޑަކުއްޖަކު ނުވަތަ ފުރާވަރު ކުއްޖަކު ހިމަނައިގެން ނުވަތަ ނުހިަމނާ އެހެން މީހަކު ހިންގާ 
ލިޭބ އްގެ ސަަބުބން އެކުއްޖެއްގެ ޖިސްމާނީ، ޖަޒްާބތީ އަދި ނަްފސާނީ ހެދިޮބޑުވުމަށް ޢަމަލެ

 ގެއްލުން/އަނިޔާ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ  
 ހާނިއްކަ

   

ނުަވތަ ސިއްޙަތަށް/ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ނުވަތަ ހެދިޮބޑުވުމަށް ގެއްލުންދިުނން އިހާނެތިކޮށް ހިުތން،   އަނިޔާ  
   

 ހެދިޮބޑުވުން   ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ، ޖަޒްާބީތ، އިޖްތިމާޢީ ނުވަތަ އަހްލާގީ ހެިދޮބޑުވުން
   

ދުޅަހެއުކަންޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ   ސިއްޙަތު   
   

މީހެއްގެ ކިަބއިން ޮބޑު އަނިޔާއެއް ލިބެމުންާދ ނުވަތަ ލިިބދާނެ ޙާލަްތތައް ކުޑަކުއްޖަކަށް އެހެން   ޖިސްމާނީ ހާނިއްކަ  
   

ކުޑާކުއްޖަކާއި އެކުއްޖަކަށް ވުރެ ދޮށީ ކުއްޖަކާއި ނުވަތަ މީހަކާއި ދެމެދު ހިނގާ މުއާމަލާތެއްގައި 
ބޭނުންކުރުމެވެއެމީހެއްގެ ޖިންސީ އެދުން ފުއްދުމުގައި ކުޑަކުއްޖާ   

 ޖިންސީ ހާނިއްކަ 

   

ކުއްޖަކު ަބއިވެރިކޮށްގެން ނުވަތަ އެކަހެރިކޮށްގެން ހިންގޭ ސީރިއަސް ޢަމަލެއްގެ ސަަބުބން 
އާންމު ޘަގާފީ މިންގަނޑުތަކުގެ ެތރޭގައި ކުޑަކުއްޖަކު ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮުތން 

 ހެދިޮބޑުވުމަށް ޭބުނންވާ މާހައުލެްއ ފޯރުކޮށްނުދެވުން 

 އިހުމާލު 

   

ކުޑަކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ އަދި އިޖްތިމާއީ ގާިބލުކަމުގެ ހެދިޮބޑުވުމަްށ ހުރަސް އެޅުމަށް އެހެން  
 މީހަކު ދޭ ހަމަލާ

 ޖަޒްބާތީ/ނަފްސާނީ ހާނިއްކަ  

   

ރުދެއްގެ ފަރާތުން، ރަސްމީ ފަރާތަކުން، އި ގުޅޭ ގޮތުން މުޖްތަމައުގެ ފަނާޒުކު ކުއްޖާ/މީހާ އާ
 މުވައްސަސާއަކުން ލިޭބ ޝަކުވާ ނުވަތަ ކަންޮބޑުވުންތައް ނުވަތަ 

 ރިފަރަލް 

   

 ކޭސްވާކަރ   ކޭސް ަބލަމުންގެންދާ މުވައްޒަފު
   

ސޯޝަލް ސަރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ބޭނުމަށް ގުޅުންހުރި ދާއިރާަތކުން ރައްކާތެރިކަމުގެ 
 ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ހިދުމަތް އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ގުޅުމަށް 

 އޮންކޯލް 

   

 ކޯލް ސެންޓަރ  ހެލްޕްލައިންއަށް އަންނަ ފޯނު ކޯްލތަކަށް ޖަވާުބދެމުން ގެންދާ ތަން 
   

ހެލްޕަލއިން ކޭސް   ހެލްޕްލައިނަށް އަންނަ ފޯނު ކޯްލަތއް ރެކޯޑު ކޮށްފައިވާ އެކްސެލް ފައިލް
 ޓްރެކިންގ

   

 ހެލްޕްލައިން  1412ރިޕޯޓްކުރުމަށް ގުޅާ ނަންަބރ މައްސަލަތައް 
   

 ސައިލެންޓް ކޯލްސް  ހެލްޕްލައިންއަށް ގުޅުމަށްފަހު ވާަހކަ ނުދައްކާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކޯލްތައް
   

 ޕްރޭންކް ކޯލްސް   ހެލްޕްލައިންއަށް ގުޅުމުގެ މަގްސަދާ ހިލާފަށް އަންނަ ކޯލްތައް 
   

http://www.audit.gov.mv/
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 ކޭސް ޓްރެކިންގ  ކޭސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ފައިލް
   

 ކޭސް އެލޮކޭޓްކުރުން  މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކޭސްވާކަރުންނާ ހަވާލުކުރުން
   

ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ ުކދިން ބެލެހެއްުޓން ހަވާލުކުރުމުގަިއ ގޮތް ނިންމުމަށް 
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕެނަލް

 ފޮސްޓަރ ޕެނަލް 

   

 ވެންޓް އައުޓް ސެޝަން/  ޭބއްވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މައުލޫމާތު ގުޅޭގޮތުން އާއި ހެލްތް މެންޓަލް
 ހެލްތް މެންޓަލް

 ޓްރެއިނިންގް 
   

ސެކަންޑްރީ ޓްރޯމާ/    ނަފްސާނީ ގެއްލުންއިޖްތިމާއީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ތަޖުރިާބ ކުރެވޭ 
 ވިކޭރިޔަސް ޓްރޯމާ 

   

 އެކްޝަން ޕްލޭން    ފިޔަވަޅުތައް ނިންމާފައިވާ އަޅަން އާއިލާއާއެކު ފަރާތުގެ އެ ފަރާތާއި ހޯދާ ޚިދުމަތް
   

 ކެއަރވާކަރުން  ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގައި ކުދިން ބެލުމަށް ިތޭބ މުވައްޒަފުން
   

ކުއްލި ހާލަތުގައި އިމާރަތުން މީުހން ހުސްކުރާނެގޮތް އަންގައިދިނުަމށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  
 ލިޔެކިޔުން

 އިވެކުއޭޝަން ޕްލޭން 

   

ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށްަފހު، 
އެހާލަުތން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެދީ، އެމަރުކަޒުގައި ކުއްޖާ ހޭދަކުރާ  އެކުދިންނަށް 

 މުއްދަތުގައި ކުއްޖާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް އެކުލަވައިާލަފއިވާ ޕްލޭން

 ކެއަރ ޕްލޭން 

   

 ސީ .އެސް.ސީ.އެފް  މަރުކަޒުތައްމިނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާިއމް ކޮށްފައިވާ 
   

 ކޭސް ލޯޑު   ކޭސްވާކަރު އަތުގައި ހުރި "އޯޕަން ކޭސް" ތަކުގެ އަދަދު 
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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.mvުު:ްފޯން:  3939 332 އީމެއިލ 

 

 

 

 
 

47 ގެ   48  ސަފުހާ  

 ކޭސްކޯޑިންގ ގައިޑްލައިން  : 3  އެޕެންޑިކްސް 

 ކޯޑް  މައްސަލައިގެ ބާވަތް  ކޯޑް  މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

 1 އަޚްލާގީ މައްސަލަތައް  7 ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް 

 1.1 ރުޅި އިސްކުރުން/ރުޅި ގަދަވެގެން އުޅުން  7.1 އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ މައްސަލަަތއް

އައި.ޑީކާޑު/ ޕާސްޕޯޓު/ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހޯދުމާބެހޭ  
 މައްސަލަަތއް

 1.2 ކުރުން އެހެން ކުދިންނަްށ ގަނާ  7.2

 1.2.1 ކުރުން އެހެން ކުދިންނަްށ އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮްށ ގަނާ 7.3 )ކުދިންނަްށ(ވެކްސިން ނުދިނުން 

 1.3 ގެއިން ނިކުމެގެން ދިޔުން  7.4 ސިއްހީ ފަރުވާއަްށ ހުރަސްއެޅުން/ ނުދިނުން 

 1.4 ފުރައްސާރަ ކުރުން  7.5 ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮްށނުދިނުން

 1.5 ދާން ބޭނުންނުވުން  ސްކޫލަްށ 7.6 ސާފުބޯފެނާއި/ކަރަންޓުގެ ކިދުމަްތ ކަނޑާލުން

 2 ދަށުގެ ކުދިން(   އަހަރުން   15ކުރުން )   ޖިންސީ ހާނިއްކަ  7.7 ގަދަކަމުން/މަޖުބޫރުން ކައިވެނިކުރުވުން

 3 އާއިލީ މައްސަލަތައް  7.8 ަތއުލީމަްށ ހުރަސްއެޅުން

 3.1 ކުދިން ބެލުމުގައިޖެހޭ މައްސަލަ  7.8.1 ސްކޫލުން ސަސްޕެންޑްކުރުންމުއްދަެތއް ނެްތ ގޮަތްށ 

 3.2 މައްސަލަ  ޖެހޭ ބައްދަލުކުރުމުގައި ހަޟާނާ/ކުދިންނާއި 7.8.2 ސްކޫލަްށ ވެއްދުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވުން 

 3.3 މައްސަލަ  ޖެހޭ  ދިނުމުގައި  ޚަރަދު ދަރިންގެ 7.8.3 ކުދިން ސްކޫލަްށ ނުފޮނުވުން

 4 މައްސަލަތައް   އަނިޔާގެ   ކުރާ   ކުޑަކުދިންނަށް  8 ކުދިން ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ 

 4.1 ކަހާނިއް ޖިންސީ 8.1 ގެއިން ނިކުމެގެން ދިޔުން 

 4.2 ހާނިއްކަ  ޖިސްމާނީ 8.2 ކުދިން ވަގަްށ ނެގުން 

 4.3 ހާނިއްކަ  ނަފްސާނީ 9 އަންހެނުންނަށް/ފިރިހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް 

 4.4 އިހުމާލު  9.1 ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާކުރުން

 4.5 އަހަރުން ދަްށ(  18މަރުގެ މައްސަލަ ) 9.2 ޖިންސީ ހާނިއްކަކުރުން

 4.6 ނަހަމަ ގޮުތގައި ބޭނުންކުރުން 9.3 ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރުން

 4.6.1 ގޮުތގައި ވިޔަފާރި ފައިދާއަްށ ބޭނުންކުރުންނަހަމަ  9.4 ކުރެވޭ އަނިޔާ ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރުން/އަނގަބަހުން

 4.6.2 ނަހަމަ ގޮުތގައި ވިޔަފާރި ފައިދާއަްށ ޖިންސީ ބޭނުން ހިފުވުން 9.5 އިހުމާލު 

 4.6.3 ކުދިންގެ ވަގު ފާރިއަށްކުރުން  9.6 ކައިވެނިކުރުން ނުރުހުމުގައި

 4.7 އެހެން ކުދިންގެ ފަރާުތން ގަނާ ލިބުން  9.7 ފާރަލުން 

 4.7.1 އެހެން ކުދިންގެ ފަރާުތން އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮްށ ގަނާ ލިބުން 9.8 ނަހަމަ ގޮުތގައި ބޭނުންކުރުން

 4.8 ކުދިން ދޫކޮްށލާފައި ދިޔުން 9.9 މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން މަސައްކަތްކުރުވުން 

 4.9 ފުރައްސާރައިގެ ޝިާކރައަަކްށވުން 9.10 ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން 

 4.10 ގެވެިށ އަނިޔާގެ އަމަލެއްކުރާަތން ކުއްޖަކަްށ ދެއްކުން ނުވަަތ ފެނުން  9.11 މާލީ/އިގްިތސާދީ ފުދުންތެރިކަން ފޯރުޮކްށދިނުމުގައި ހުރަސްއެޅުން 

 5 އަޅާލުމާއި ބެލެހެއްޓުން  9.12 މުދާ ހިފެހެއްޓުމާއި/މުދަލަްށ ގެއްލުންދިނުން 

 5.1 އެހީއަްށ ބޭނުންވާ މީހުންނަްށ އަޅާލައި ބެލެހެއްޓުން ޚާއްސަ  9.13 ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމަލު 

 5.2 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އަޅާލައި ބެލެހެއްޓުން 9.14 ކަންކަން ގޮުތން ކުރެވޭ ދެއްކުމުގެ ބިރު

 6 އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުން  10 ޤާނޫނާއި ގަވައިދާ ޚިލާފުވުން 

 6.1 އަމިއްލައަްށ މަރުވާން ހިޔާލު އައުން  10.1 ވައްކަން ކުރުން

 6.2 އަމިއްލައަްށ މަރުވާން މަސައްކަތްކުރުން 10.2 މާރާމާރީ ހިންގުން 

 6.3 އަމިއްލަ ނަފްސަްށ ގެއްލުން ދިނުން  10.3 ަތންަތނަާށއި ތަކެްއޗަްށ ގަސްދުގައި ގެއްލުންދިނުން 
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 ކޯޑް  މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

 10.4 ހުޅު ޖެހުން 

 10.5 އަމުރަްށ ނުކިޔަމަންތެރިވުން 

 10.6 ޣައިރު ގާނޫނީ އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވުން 

 10.7 މީހަކު މަރާލުން 

 10.8 ވަގުނޫޓު ބޭނުންކުރުން 

 10.9 ފޭރުން

 10.10 ލައިސެންސް ނެިތ އެއްގަމު އުޅަނދެއްދުއްވުން

 10.11 އަހަރު( 18–15އަނިޔާކުރާ މައްސަލަ )ކުޑަކުދިން ކުޑަކުދިންނަްށ ޖިންސީ 

 10.12 މަސްުތވާަތެކިތ ބޭނުންކުރުން

 10.12.1 މަސްުތވާަތެކިތ ގެންގުޅުން

 10.12.2 މަސްުތވާަތެކިތ ވިއްކުން

 10.13 ޫތނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން 

 10.14 ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގުން 

 10.15 ބަލިވެއިނުންކައިވެންޏަކާ ނުލައި 

 10.16 ބަނޑުގައި އޮްތ ދަރިފުޅު ވައްޓާލުން ނުވަަތ ވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރުން 

 

 އޮޑިޓަށް ލިބިފައިނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް  : 4  އެޕެންޑިކްސް 

 ޑިއުޓީ ޔުނިޓްގައި އެލޮކޭޓް ނުކުރެވި ހުރި ކޭސްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް .1
ަބއެއް އަތޮޅުތަކުގެ އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޭސްވާކަރުންނާ ކޮންމެ ކޭސްވާކަރެއްގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ  .2

 ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 
 ަބއެއް އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކުގެ ކޭސް ޓްރެކިންގ .3
 ކިޔުންތައްސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގި ަބއެއް ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ހޯދަން އެދުނު ލިޔެ .4
 (2019 - 2018ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް ) .5
 (2019 – 2018ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓްތައް ) .6
ތައް ގޮތުގައި ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ އަދި އިންސްޕެކްޝަނަށް ފަހު ކަްނޮބޑުވާ ކަންތައް  .7

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ިއސްލާހުކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
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