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1

 .1ތަޢާރުފު
އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި ،އިންސާނީ
ޝން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ
ނ ަ
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ (ކންވެ ް
ކަރާމާތް ގެއްލފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާގުޅ ބައި ަ
ނ
ޓ (ކެޓް ކންވެންޝަން))ގެ ދަށު ް
ހއުމަން އޯ ޑީގްރޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމެން ް
އެންޑް އަދަރ ކުރުއަލް ،އިން ި
ނސްޓް ޓޯޗަރ (އޕްކެޓް)ގެ
ޝން އަގެއި ް
އެކުލަވާލާފައިފައިވާ އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާ ،އޕްޝަނަލް ޕްރޓކޯލް ޓު ދަ ކންވެން ަ
ދަށުން ކންމެ ދައުލަތަކުންވެސް އެ ދައުލަތެއްގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި އަނިޔާވެރި ،ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި
ނލް ޕްރިވެންޓިވް މެކނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް)އެއް ޤާއިމުކުރުމަށް
ތއް ހުއްޓުވުމަށް ނޝަ ަ
ލ ަ
ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަ ު
ދ
ވހިރާއްޖގެ އެން.ޕީ.އެމްގެ ގތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކމިޝަން އފް ަ
ލާޒިމްކުރެއެވެ .މިގތުން ދިވެހި ދައުލަތުން ،ދި ެ
މޯލްޑިވްސް (ކމިޝަން)  2007ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި ހަމަޖައްސައި 2008 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޕްރީލް މަހުގެ
މގެ މަސައްކަތް ރަސްމީގތުންވަނީ ފަށާފައެވެ .ހަމައެހެންމެ،
ގން މި ކމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެން.ޕީ.އެ ް
 28ވަނަ ދުވަހުން ފެށި ެ
ލ ޕްރިވެންޓިވް
ގ ނޝަނަ ް
ގ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ދިވެހިރާއްޖ ެ
ޤނޫނު) ެ
އންޓި ޓޯޗަރ ާ
ނންބަރު ެ ( 13/2013
ޤާނޫނު ަ
ފއިވެއެވެ.
މެކނިޒަމްއަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކމިޝަން ކަމުގައި ބަޔާންކށް ަ
މުޅި ދުނިޔގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނވެލް ކރޯނާ ވައިރަސް (ކޯވިޑް)19-އާ ގުޅިގެން ،އެ ބަލީގެ ޢަލާމާތްތައް
ށ
ތކުން ފައްސިވެފައިވާ މީހުން ކަރަންޓީން އަދި އެކަހެރިކ ް
ހުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވ މީހުންނާއި ،ބަލި ހުރިކަމަށް ޓެސްޓު ަ
ޔންކށްފައިވާ އޕްޝަނަލް
ނށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެގތުން ،މަތީގައި ބަ ާ
ވހަކަށް އިތުރުވެ ،އެތަންތަ ަ
ތންތަން ދުވަހެއް ދު ަ
ބަލަހައްޓާ ަ
ޕްރޓކޯލް ޓު ދަ ކންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ (އޕްކެޓް)ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ސަބް ކމިޓީ އން ޕްރިވެންޝަން
ލ
ނ އަދި ނދަރން އަޔަރލންޑުގެ ނޝަނަ ް
ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް އފް ގްރޓް ބްރިޓަ ް

އފް ޓޯޗަރ

ޕްރިވެންޓިވް މެކނިޒަމްއިން އެދިފައިވާތީ 2020 ،ފެބްރުއަރީ  10އިން  14ފެބްރުއަރީ އަށް ބއްވުނު އެސް.ޕީ.ޓީގެ  40ވަނަ
ނ ޢަމަލުކުރަން ޖެހގތަށް
ތ ް
ރންޓީން ފެސިލިޓީތަކާ ގުޅގ ު
ސެޝަންގައި ،ނޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެނނިޒަމްތަކަށް ކަ ަ
އަލިއަޅުވާލާ ގައިޑްލައިނެއް ހިއްސާކށްފައިވެއެވެ.
ކޯވިޑް19-އާ

ގުޅިގެން

ޤާއިމުކށްފައިވާފައިވާ

 ،މި ގައިޑްލައިންގައި ނޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކނިޒަމްތަކަށް
ކަރަންޓީން

އަދި

އެކަހެރިކުރާ

މަރުކަޒުތަކަށް

ޒިޔާރަތްކުރެވނކަމަށް

ވހު ކޯވިޑް19-އާ ގުޅިގެން ކ .ވިލިވަރުގައި
ގ  18ވަނަ ދު ަ
ބަޔާންކށްފައިވެއެވެ .މި ރިޕޯޓަކީ 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ މ މަހު ެ
ވތަ ޞިއްޙީގތުން މީހުން އެކަހެރިކުރުމަށް ތައްޔާރުކށްފައިވާ މަރުކަޒު ގެ ޙާލަތު ބެލުމަށްކުރި
ޤާއިމުކށްފައިވާ ކަރަންޓީނު ނު ަ
ނގެ ( 2ދއް) މުވައްޒަފުންނެވެ.
ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓެވެ .މި ޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކމިޝަ ު
ނނާއި ،ސެންޓަރު ހިންގުމުގައި އިސްކށް
ނތަން ބަލައިގެ ް
މި ޒިޔާރަތުގައި މަޢުލޫމާތު އެއްކށްފައިވަނީ ސެންޓަރުގެ ތަ ް
ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުން ފޯރުކށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކށެވެ .މި މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު ،މަރުކަޒަކީ
ބއއެ ެ ަމ ުޢ ޫ
ރޕ ޯ ުޓގެ ެ ަ
ލ ާމތުުތަކަކީ މަރުކަޒު ހިންގަން ފެށުމުން ޢަމަލުކުރާނ
އަދި މީހުން ބައިތިއްބާފައިވާ ތަ ަ
ނކަށް ނުވާތީި ،
ގތްކަމަށް މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކށް ހަރަކާރްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުކަމުގައިވީނަމަވެސް ،މަރުކަޒު
ކން ރިޕޯޓުގައި ލިޔެފައިވާގތާ އެއްގތަށް ހިނގަމުން ނުދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އތްކަން ކމިޝަނުން
ހިންގަން ފެށުމުން ،ބައެއް ކަން ަ
ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކ .ވިލިވަރު ކަރަންޓީން ނުވަތަ ޞިއްޙީގތުން އެކަހެރިކުރާ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
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 .2ޒިޔާރަތުގެ މަޤުޞަދު
މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ:
·

ކ .ވިލިވަރުގައި ޤާއިމުކށްފައިވާ ކަރަންޓީން  /ޞިއްޙީ ގތުން މީހުން އެކަހެރިކުރާ މަރުކަޒަކީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ
ލމުގެ ގތުން އެ
މށް ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގތަށް ފަރުމާކށްފައިވާ މަރުކަޒެއްތޯ ބެ ު
ދަށުގައި މީހުން ބތިއްބު ަ
ދނެގަތުން.
ސެންޓަރުގެ މެޓީރިއަލް ކންޑިޝަން (މާއްދީ ހާލަތު) ެ

 .3އާންމު މަޢުލޫމާތު
މުޅި ދުނިޔގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނވެލް ކރޯނާ ވައިރަސް (ކވިޑް )19-އަށް ދިވެހިރާއްޖގައި ޕޒިޓިވް (ފައްސި)
ރވަމުން އައުމާ ގުޅިގެންނާއި ،ދުނިޔގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ
އބަލި އިތު ު
ވި ފުރަތަމަ ކސް  7މާރިޗް  2020ގައި ފެނުމަށްފަހު ެ
(ވާރލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޝަން) އިން މިބައްޔަކީ ޕެންޑަމިކްއެއްގެ ގތުގައި  11މާރިޗް  2020ވަނަ ދުވަހު ކަނޑައެޅުމާ
ގއި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ ބޑުވެފައިވާތީ ،އެނުރައްކާ ކުޑަކށް ޢާންމު
ގުޅިގެން ،މިބަލި ދިވެހިރާއްޖ ަ
ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ
ގތުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2012/7ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން  12މާރިޗް  2020ވަނަ ދުވަހު
އންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ދިވެހިރާއްޖގައި ޢިއުލާންކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި
މިނިސްޓަރ އފް ހެލްތް ވަނީ ާ
ލގެ އަލާމާތްތައް ހުރިކަމަށް
ނ ކަށަވަރުކުރުމުގެގތުން ،މި ބަ ީ
ނޓްރޯލްކުރުމަށާއި އާންމުންގެ ރައްކާތެރިކަ ް
މި ބަލި ފެތުރުން ކ ް
ހ
ފއްސިވެފައިވާ ފަރާތްތައް އަދި ބައްޔަށް ފައްސިވުމަށްފަ ު
ލތަކުން ަ
ލ ހުރިކަމަށް ތަހުލީ ް
ޝައްކުކުރެވ މީހުންނާއި ،ބަ ި
ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަރަންޓީނުކށް އަދި އެކަހެރިކށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެކިއެކި މަރުކަޒުތައް
ޚާއްސަކުރެވި އިޢުލާން ކށްފައިވެއެވެ .އެގތުން ،ކ .ވިލިވަރުގައި ޤާއިމުކށްފައިވާ މަރުކަޒަކީ ކަރަންޓީނު ނުވަތަ ބައްޔަށް
ފައްސިވާ ބިދސީ ފަރާތްތައް މުޖުތަމަޢުއާ އެކަހެރި ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒެކެވެ.
ރ ( 2015/28ކާރިސާއާ ބެހ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު) އިން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ
މި މަރުކަޒަކީ ޤާނޫނު ނަންބަ ު
މންދާ މަރުކަޒެކެވެ.
"ނޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޖްމަންޓް އތޯރިޓީ“ގެ ދަށުން ހިންގަ ު
ލ
ނ އުފެދިފައިވާ ނޝަނަ ް
ނލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޖްމަންޓް އތޯރިޓީގެ (އެން.ޑީ.އެމް.އ) ދަށު ް
ފޯރުކށްދިނުމުގައި ނޝަ ަ
އިމަރޖެންސީ އޕަރޝަން ސެންޓަރު (އެން.އީ.އޯ.ސީ) ބައިވެރިވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެން.ޑީ.އެމް.އ އަކީ މިނިސްޓަރ
ޒ
ރއެކެވެ .އަދި ކ .ވިލިވަރުގައި ޤާއިމުކށްފައިވާ މަރުކަ ު
ހނގަމުންދާ އިދާ ާ
މގެ ދަށުން ި
އފް ޑިފެންސްގެ ބެލެނިވެރިކަ ު
އދި މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ
އން.ޑީ.އެފް)ގެ މުވައްޒަފުންކަމާ ަ
ނދާނީ މޯލްޑިވްސް ނޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްެ .
ބަލަހައްޓަމު ް
ދނީ މޯލްޑިވް ޕލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުންކަމަށް މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކށް ހަރަކާރްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން
ބަލަހައްޓަމުން ގެން ަ
ވއެވެ.
މި ކމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދީފައި ެ
ކ .ވިލިވަރު ކަރަންޓީން ނުވަތަ ޞިއްޙީގތުން އެކަހެރިކުރާ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
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މތީގެ
މރުކަޒެއްކަމާއި ،މިތަނުގައި ( 18އަށާރަ) އަހަރުން ަ
ގ ަ
މި މަރުކަޒަކީ ( 218ދުއިސައްތަ އަށާރަ) މީހުންގެ ޖާގައި ެ
ތ ފޯރުކށްދނެކަމަށް މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ
ބިދސީ ފިރިހެނުންނަށް ޚިދުމަ ް
ލބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނން ބެ ި
މަޢުލޫމާތުންނާއި ކމިޝަ ު
ށފައިވާ ރަށެއްގައިކަމާއި ،މިތަނުގައި ކަރަންޓީނު  /ޞިއްޙީގތުން އެކަހެރިކުރާ ފަރާތްތައް ބތިއްބުމަށް ބޑު 3
ބނުންކ ް
ނޓު ހުރިކަމާއި ،މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ބނުންކުރުމަށް ( 30ތިރީސް) ކޓަރިއާއި ،މުވައްޒަފުންގެ
(ތިނެއް) ޓެ ް
ރކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނޑާއެއް ހިމެނގތަށް ( 2ދއް) ފަންގިފިލާގެ އިމާރާތެއް ހު ި
ފ ް
އެހެނިހެން ބނުންކުރުމަށް ެ
ތނާއި ،ޑނިންގ އަދި ޑފިންގ
ބލާނެ ަ
ޒިޔާރަތްކުރިއިރު މަރުކަޒުގައި ބސް ބަހައްޓާނެތަނަކާއި ،ޑކްޓަރުން ބަލިމީހުން ަ
(ޕަރސަނަލް ޕްރޓެކްޓިވް އިކްވިޕްމަންޓް (ޕީ.ޕީ.އީ) ލުމަށާއި ބލުމަށް ބނުންކުރާ ކޓަރި) ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތްތައް
ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހރިކަމާއި ،މަރުކަޒަށް ގެނެވ
ށ ބަދިގެއެއް ު
މ ފޯރުކށްދިނުމަ ް
އންތިޒާ ް
މި މަރުކަޒުގައި ތިބނެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކެއުމުގެ ި
މޖައްސައިދެމުންދާނެކަމަށް މަރުކަޒުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން
ނން ހަ ަ
އ އިންތިޒާމުތައް މިތަ ު
ފަރާތްތަކަށް ކެއުމުގެ އެންމެހަ ި
ކޒުގެ ކެއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ސައުތު ކޓަރިންގ ސަރވިސްގެ
މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މި މަރު ަ
( 15ފަނަރަ) މުވައްޒަފުންކަމަށް މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.
މި މަރުކަޒަށް ގެނެވ ކަރަންޓީނު  /ޞިއްޙީގތުން އެކަހެރިކުރާ ފަރާތްތައް މި ރަށަށް އަރާ ފައިބާނީ ވަކި ޖެޓީއަކުންކަން
ލމާތުދީފައިވެއެވެ.
މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢު ޫ

މި މަރުކަޒުގައި ކަރަންޓީނު  /ޞިއްޙީގތުން އެކަހެރިކުރާ ފަރާތްތައް ތިބ ސަރަހައްދުގައި ( 6ހައެއް) ކްލޯޒްޑް ސަރކިޓް
ޓެލެވިޜަން (ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ) ހަރުކށް މަރުކަޒަށް ގެންނަ ފަރާތްތައް މނިޓަރކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަމުން ގެންދާނެކަމަށް
މޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ
ތތަކުން ަ
މަރުކަޒު އިސްކށް ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާ ް
އވެއެވެ.
ތރިވާނެކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތުދީފަ ި
ތ ެ
ފލުހުން ހަރަކާ ް
ބެލެހެއްޓުމަށް ު
ގ ސްޓންޑަޑް އޕަރޓިންގ ޕްރސީޖަރ (އެސް.އޯ.ޕީ) މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކށް
މަރުކަޒުގައި ޢަމަލުކުރާނެގތު ެ
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި އެން.ޑީ.އެމް.އ އިން ޙިއްޞާކށްފައިވާކަމާއި ،މިފަދަ މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ގތުގެ
ފތާތެރގައި މަރުކަޒުގައި ހިންގަމުންގެންދާނެކަމަށް މަރުކަޒު
ތަމްރީނުދީފައިވާކަމާ އަދި ކަމާގުޅ އެހެނިހެން ތަމްރީނުތައް މި ހަ ް
އވެއެވެ.
ހިންގުމުގައި އިސްކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފަ ި

 .4ފާހަގަކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންތައްތައް
.4.1

ކ .ވިލިވަރުގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒަކީ ( 218ދުސައްތަ އަށާރަ) މީހުންގެ ޖާގައިގެ މަރުކަޒެއްކަމާއި ،މި
ގއި ( 3ތިނެއް)
ޓތަކެއްގައިކަމާއި ،މިތަނު ަ
ނ ޓެން ު
ހފައިވަ ީ
އންތިޒާމު ހަމަޖެ ި
ތތައް ތިބނެ ި
މަރުކަޒުގައި ބައިތިއްބާ ފަރާ ް
ވނަ ޓެންޓުގައި 96
ނނަށް ތިބެވނެ ޖާގަހުރިކަމާއި ،ދެ ަ
ޓގައި ( 90ނުވަދިހަ) މީހު ް
ނ ު
ޓެންޓު ހުރިއިރު ފުރަތަމަ ޓެ ް
ތބެވނެ
ނޓުގައި ( 36ތިރީސް ހައެއް) މީހުންނަށް ި
ތބެވނެ ޖާގަހުރިއިރު ،ތިންވަނަ ޓެ ް
ނނަށް ި
(ނުވަދިހަ ހައެއް) މީހު ް
ނ ކމިޝަނުން
ތން ާ
ވ މަޢުލޫމާ ު
ރތްތަކުން ދީފައި ާ
ގއި އިސްކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަ ާ
ޖާގަހުރިކަން މަރުކަޒު ހިންގުމު ަ
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިތަނުގައި ހުރި ފުރަތަމަ ޓެންޓަކީ ދިގުމިނުގައި ( 100އެއްސަތކަ) ފޫޓު އަދި
ބެލިބެލު ު
ފުޅާމިނުގައި ( 60ފަސްދޅަސް) ފޫޓު ހުރި ޓެންޓެއްކަމާއި ،ދެވަނަ ޓެންޓަކީ ދިގުމިނުގައި ( 150އެއްސަތކަ
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ޓކީ ދިގުމިނުގައި
ފަންސާސް) ފޫޓު އަދި ފުޅާމިނުގައި ( 40ސާޅީސް) ފޫޓު ހުރި ޓެންޓެއްކަމާ އަދި ތިންވަނަ ޓެން ަ
( 80އައްޑިހަ) ފޫޓު އަދި ފުޅާމިނުގައި ( 33ތެއްތިރީސް) ފޫޓު ހުރި ޓެންޓެއްކަމަށް މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކށް
މޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކ ި
.4.2

ނޓުތަކުގައި ކވިޑް19-އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އފް ހެލްތުން
ތއް ތިބ ޓެ ް
މި މަރުކަޒަށް ގެންނަ ފަރާތް ަ
ތައްޔާރުކށްފައިވާ ކރަންޓީނު ފެސިލިޓީ މެނޖްމަންޓް ހންޑް ބުކްގައި މިފަދަ ފެސިލިޓީތަކުގައި ކންމެ މީހަކަށް
ވަކިން ކޓަރިއެއް ނެތްނަމަ ،އެނދުތައް ބޑެތި ހޯލުތަކުގައި ބަހައްޓާނަމަ ،ބަހައްޓަންވާނީ ކންމެ މީހަކަށް ވަކިން
އެނދެއްކަމާއި ،އެނދުތައް ހުންނަންވާނީ އެއް އެނދު އަނެއް އެނދާ ( 1އެކެއް) މީޓަރު ދުރުގައިކަމަށް
އ ހުރިކަމާއި ،ކންމެ އެނދެއްގައި ގދަނޑިއާއި،
ބަޔާންކށްފައިވާ ފަދައިން( 3 ،ތިނެއް) ފޫޓު ދުރުގައި އެނދުތަ ް
ށޓަކައި ކަރަންޓު
މ ް
ހން ބނުންކުރު ަ
ނ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ބަލިމީ ު
ބާލިސް ،އަދި ބެޑްޝީޓް ހުރިކަ ް
ރކުރެވިފައިވާކަން
ނޑެއްގައި ،ކންމެ ފަރާތަކަށް ( 2ދއް) ސކެޓް ބޯޑު ހަ ު
ތށް ވަކިން ސްޓ ް
ލިބނެ ގ ަ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

.4.3

ވ ސަތަރިގަނޑު
ތނުގައި ާ
ހންނަ ަ
ތކަށް ވަނުމަށް ު
ގއި ވައިދައުރުކުރުމަށް ޓެންޓު ަ
މަރުކަޒުގައި ހުރި ޓެންޓުތަކު ަ
މށް މުވައްޒަފުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާއިރު ،ޓެންޓުތައް ފިނިކުރުމަށް އެއަރ ކންޑިޝަން
ހުޅުވާލާފައި ބަހައްޓާނެކަ ަ
ޓގައި 000،48
(އ.ސީ) ހަރުކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގތުން ،ފުރަތަމަ ޓެންޓް އަދި ދެވަނަ ޓެން ު
ނޓް)ގެ ( 6ހައެއް) އ.ސީ ކންމެ ޓެންޓެއްގައި
(ސާޅީސް އަށްހާސް) ބީ.ޓީ.ޔޫ (ބްރިޓިޝް ތަރމަލް ޔު ި
ތނެއް) އ.ސީ
ވނަ ޓެންޓުގައި ( 24000ސައުވީސް ހާސް) ބީ.ޓީ.ޔޫގެ ި ( 3
ހަރުކުރެވިފައިވާކަމާ އަދި ތިން ަ
މޢުލޫމާތުންނާއި
ތރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ަ
ހންގުމުގައި އިސްކށް ހަރަކާތް ެ
ހަރުކށްފައިވާކަން މަރުކަޒު ި
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ފާހަގަ ު
ކމިޝަނުން ބެ ި

.4.4

މ ދެ ޓެންޓުގައި
ނތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާކަމާއި ،އެގތުން ،ފުރަތަ ަ
ގންވާ އަލި ލިބނެ އި ް
މަރުކަޒުގެ ޓެންޓުތަކުގައި އެކަށީ ެ
ނ ކމިޝަނުން
( 24ސައުވީސް) ލައިޓް ހުރިކަމާއި ،ތިންވަނަ ޓެންޓުގައި ( 22ބާވީސް) ލައިޓް ހަރުކށްފައިވާކަ ް
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބެލިބެލު ު

.4.5

ހޔާކުރުމަށް ބނުންކށްފައިވަނީ ސަތަރިކަމާއި ،ވައިގަދަވެ ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން
މި މަރުކަޒުގައި ހުރި ޓެންޓުތަށް ި
ށ
ޓެންޓުގެ އެތެރެ ވަރަށް އަޑުގަދަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި ،ވައިގަދަވާއިރު ކެނޑިނޅި ވައިގެ އަޑު ޓެންޓު ތެރެއަ ް
އިވކަމާ މިކަން އެހެން ދިމާވަނީ ޓެންޓުތައް ފަރުމާކުރެވިފައިވާގތުންކަމަށް މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކށް
ވއެވެ.
އވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައި ެ
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފަ ި

.4.6

އ ހަދާފައިވާކަން
ހތުގަ ި
ނޓުތަކުގެ ފަ ަ
ނ ބަރި ޓެ ް
މަރުކަޒުގައި ތިބ ފަރާތްތައް ބނުންކުރުމަށް ( 2ދއް) ފާޚާ ާ
ދހައެއް) ފާޚާނާއާއި4 ،
ފންވަރާތަނާއިި ( 10 ،
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ފުރަތަމަ ފާޚާނާ ބަރީގައި ( 14ސާދަ) ެ
ރކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ދެވަނަ ފާޚާނާ ބަރީގައި ( 15ފަނަރަ)
(ހަތަރެއް) މޫނުދންނަ ތަށި ހު ި
ށ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .ފެންވެރުމަށް
ނ ދންނަ ތަ ި
އ ( 3ތިނެއް) މޫ ު
ފެންވަރާތަނާއި (ދިހަ) ފާޚާނާއާ ި
ކން
ފންވަރަން ތިބެން ޖެހ ަ
އކަކު އަނެކަކަށް އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި ގާތްގާތުގައި ެ
ޝަވަރު ހަރުކށްފައިވާތަނުގައި ެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު ،ވިއްސާރަ ދުވަހެއްގައިނަމަ މި މަރުކަޒުގައި ތިބ ފަރާތްތައް ފާޚާނާއަށް ދާންއންނަ
ސަރަހައްދަކީ ހިޔާކށްފައިވާ ތަނެއްނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

.4.7

ރކަޒު ހިންގުމުގައި
އންނައުނު ދވުމަށް ( 10ދިހައެއް) ދންނަ މެޝިނު ހުރިކަމަށް މަ ު
މަރުކަޒުގައި ތިބ ފަރާތްތަކުގެ ަ
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ާ
ތކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކމިޝަނުން ބެ ި
އިސްކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް ަ

ކ .ވިލިވަރު ކަރަންޓީން ނުވަތަ ޞިއްޙީގތުން އެކަހެރިކުރާ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
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.4.8

ގއި ވެލިއތުމުގެ
މި މަރުކަޒުގެ ޓެންޓުތަކުގެ އެތރެ ބިންމަތީގައި ތަޅުން އަޅާފައިވީނަމަވެސް ،ޓެންޓުތަކުގެ ބރު ަ
ސަބަބުން

ވިއްސާރަ

މޫސުމުގައި

މިތަނުގެ

އެތެރގައި

ފެން

ހެދި

ފެން

ހަރުލުމުގެ

ފުރުޞަތުއތްކަން

ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި ،ގަދަވަޔާއެކު ވިއްސާރަވެއްޖެނަމަ ޓެންޓްތަކަށް ވިއްސާރައިގެ އަސަރުކުރާނެކަން ކމިޝަނުން
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބެލިބެލު ު
.4.9

ނންވާ ސްޓންޑް
ވޜަން (ޓީ.ވީ) ހަރުކުރުމަށް ބ ު
ނޓުތަކުގައި ޓެލެ ި
މަރުކަޒުގައި ތިބ ފަރާތްތައް މުނިފޫހިވިލުމަށް ޓެ ް
އަދި ޓި.ވީތައް ހުރިކަމާއި ،މިތަކެތި ހަރުކުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކށް
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން،
އވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ކމިޝަނުން ބެލިބެލު ު
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފަ ި
މިތަނުގައި ތިބ ފަރާތްތަކަށް "ވައިފައި" ލިބނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނެކަމަށް މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކށް
ވއެވެ.
އވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައި ެ
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފަ ި

.4.10

އދި ޑފިންގއަށް
ކކުރާނެ ކޓަރިއަކާއި ،ޑނިންގ ަ
ނންވާތަނަކާއި ،ބސް ރައް ާ
މި މަރުކަޒުގައި ޑކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ބ ު
ކރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކށް ހަރަކާތްތެރިވާ
އންތިޒާމުތައް ޤާއިމު ު
ބނުންވާނެ ި
ފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލބެލުމުން ާ
ނނާއި ކމިޝަނުން ބެ ި
ތ ް
ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާ ު

.4.11

މަރުކަޒަށް ގެންނަ ފަރާތްތަކާއި ،މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުން ފޯރުކށްދެމުންގެންދާނީ މަރުކަޒުގައި
ޤާއިމުކށްފައިހުރި ބަދިގގައިކަމާއި ،މަރުކަޒަށް ގެނެވ ފަރާތްތަކަށް ޕާރުސަލުގައި ކެއުން ފޯރުކށްދެމުންގެންދާނެކަމަށް
ވއެވެ.
އވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައި ެ
މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފަ ި

.4.12

ބދިގެއެއްގެ ގތުގައި ބނުންކުރަމުން ގެންދަނީ
މަރުކަޒުގައި ޤާއިމުކށްފައިވާ ބަދިގެ ސާފުތާހިރުނޫންކަމާއިަ ،
ޖާގައިގެގތުން ކުޑަތަނެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ބަދިގގައި ވައި ދައުރުކުރުމަށް ހުރި
އެގްސޯސްޓްގައި ހިރަފުސްހިފާފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 .4.13ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށާއި މަރުކަޒަށް ގެންނަ ފަރާތްތަކަށް ކެއުން ފޯރުކށްދިނުމަށް
ނޑިޔާގެ ރައްޔިތަކާއި( 13 ،ތރަ) ބަންގްލަދޝް
ވއްސެއްގެ އިތުރުން ( 2ދއް) އި ް
މަސައްކަތްކުރަނީ ( 1އެކެއް) ދި ެ
ރައްޔިތުންނެވެ .މި ފަރާތްތައް ނިދުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކައްކާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ( 2ދއް) ކޓަރިއެއްކަމާއި،
އެހެންނަމަވެސް ފާޚާނާކށް ފެންވެރނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައި ނުވާކަން މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކށް ހަރަކާތްތެރިވާ
ފންވެރުމަށާއި ފާޚާނާ ކުރުމަށް
ގއިތުރުން ،ރަށުގެ ެ
ލމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މީ ެ
ބ ު
ފަރާތްތަކާއި ކމިޝަނުން ބެލި ެ
ކންމެ ފަހަރަކުމެ ދާންޖެހެނީ ( 4ހަތަރެއް) ނުވަތަ ( 5ފަހެއް) ވަރަކަށް މިނެޓު ހިނގާފައި މި މަރުކަޒުގައި
މގތަށް މިކަން
ރތައްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެި .
ށ ޚާއްޞަކށްފައިވާ ޢިމާ ާ
ނ ތިބުމަ ް
ޙަރަކާތްތެރިވާ އެހެން މުވައްޒަފު ް
ނއި ކމިޝަނުން
މތުން ާ
މށް މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދީފައިވާ މަޢުލޫ ާ
ނ އުނދަގޫވާކަ ަ
އތުމުގެ ސަބަބު ް
މން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބެލިބެލު ު
މތުދީފައިވާއިރު،
 .4.14ހަމައެހެންމެ މި ސަރަޙައްދުގައި އަދި މުޅި ރަށުގައިވެސް މެހި ވަރަށް ގިނަކަން މުވައްޒަފުން މަޢުލޫ ާ
މރުކަޒުގައި ތިބ ފަރާތްތަކާއި ،މުވައްޒަފުންނަށް
ބލިބެލުމުންވެސް މިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެަ .
ކމިޝަނުން ެ
ކެއުން ފޯރުކށްދެމުންދާއިރު ،މެހި އަދި ސޫފާސޫފި ފަދަތަކެތި މަރުކަޒުގައި ގިނަވުމަކީ މަރުކަޒުގައި ތިބ ފަރާތްތައް
ފއިވެއެވެ.
މއްކަން ކމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވި ަ
އިތުރު ބައްޔަކަށް ހުށަހެޅިދާނެކަ ެ
.4.15

މުޅި ރަށުގައި މަދިރި ވަރަށް ގިނަކަން ޒިޔާރަތްކުރިއިރު ކމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު ،މަރުކަޒުގައި މަދިރިއަށް
ކންމެ ދުވަހަކު ދެފަހަރު ފގްކުރާކަމަށް މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ
ށފައިވާ
އވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މި ރަށަކީ ކުރިން ރިސޯޓެއްގެ ގތުގައި ބނުންކ ް
މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެ ެ

ކ .ވިލިވަރު ކަރަންޓީން ނުވަތަ ޞިއްޙީގތުން އެކަހެރިކުރާ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
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ސރަހައްދުތަކުގައި
ަ
މ ރަށުގެ އެކި
ށފައިނުވުމުގެ ސަބަބުންި ،
ނ ދުވަސް މިތަން ބނުންކ ް
ރަށެއްކަމަށްވެފައި ،ގި ަ
ނ ގިނަ އަދަދަކަށް ހުރިކަމާއި ،ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފެން ހަރުލާފަދަ ކުނި ހުރިކަން
ފަސހައިން ނައްތާނުލެވފަދަ ކު ި
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
.4.16

މި މަރުކަޒުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ( 30ކޓަރި) ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާއިރު ،މިތަނުގައި މަރުކަޒުގައި ތިބ
ކމަށް މަރުކަޒު
ދ މުވައްޒަފުންނަށް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަދި ޕލިސް) ތިބެވނެ ަ
ޑކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާ އަ ި
އވެއެވެ.
ހިންގުމުގައި އިސްކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތުދީފަ ި

.4.17

ލމާރީގެ އިތުރުން
ރކުރެވިފައިވާކަމާއި ،އެނދާއި އަ ަ
ވ ކޓަރިއާ އިންވެގެން ފާޚާނާ ހަ ު
މުވައްޒަފުންނަށް ތައްޔާރުކށްފައި ާ
ކޓަރިތަކުގައި އ.ސީ ހަރުކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

.4.18

ހރު މިތަނުގައި
މތަނުގައި ޓީ.ވީ ހޯލެއް ހުރިކަމާއި ،މި ާ
ނ މުނިފޫހިވިލުމަށް ި
މަރުކަޒުގައި ތިބ މުވައްޒަފު ް
މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުން

މިތަން

ނދާކަމަށް
ބނުންކުރަމުންގެ ް

މުވައްޒަފުން

ދީފައިވާ

މަޢުލޫމާތުން

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
.4.19

ކރުމަށް ޚާއްސަ
ދތުރު ު
ނ ބރަށްދާން ޖެހިއްޖެނަމަ ަ
މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކުއްލި ޙާލަތެއްގައި ރަށު ް
ލޯންޗެއް ރަށުގައި ބއްވިފައި ނޯންނަކަމަށާއި ،އެފަދަ ޙާލަތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ މުވައްޒަފުން އެން.ޑީ.އެމް.އއަށް
މށް މުވައްޒަފުން
އެންގުމުން އެން.ޑީ.އެމް.އ އިން ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަ ަ
ވފައިވެއެވެ.
ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެ ި

.4.20

މަރުކަޒަށް ފެން ފޯރުކށްދިނުމަށް ( 000،60ފަސްދޅަސްހާސް) ލީޓަރުގެ ރައްކާކުރެވ(1000 ،އެއްހާސް) ޓަނުގެ
ވ މަޢުލޫމާތުން
ފެން ޕްލާންޓެއް ހުރިކަމަށް މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައި ާ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

.4.21

ކލޯ ވޯޓުގެ ޖަނަރޓަރަކާއި ( 300ތިންސަތކަ)
މަރުކަޒަށް ކަރަންޓު ފޯރުކށް ދިނުމަށްޓަކައި ( 100ސަތކަ) ި
ގމުގައި އިސްކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން
ކރަމުންދާނެކަމަށް މަރުކަޒު ހިން ު
ނން ު
ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޓަރެއް ބ ު
ކރެވިފައިވެއެވެ.
ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުންނާއި ފާހަގަ ު

.4.22

ވކަމަށް މަރުކަޒު
މަރުކަޒުގައި އަލިފާނުގެ ހާދީސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ނިއްވާލެވނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާނު ާ
މތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހިންގުމުގައި އިސްކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންދީފައިވާ މަޢުލޫ ާ

 .5ހުށަހެޅުންތައް
.5.1

މިނިސްޓްރީ އފް ޑިފެންސް އަދި ނޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޖްމަންޓު އތޯރިޓީއާ މި ރިޕޯޓު ހިއްސާކުރުމުން ،މި
މަރުކަޒުގައި މީހުން ބައިތިއްބަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،މަރުކަޒުގެ ވޯޑުތަކާއި އެހެނިހެން އރިއާތަކުގެ ހިރަފުސްފޅާ
ސާފުކުރުން.

.5.2

މިނިސްޓްރީ އފް ޑިފެންސް އަދި ނޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޖްމަންޓު އތޯރިޓީއާ މި ރިޕޯޓު ހިއްސާކުރުމުން ،މި
މަރުކަޒުގައި މީހުން ބައިތިއްބަން ފެށުމުގެކުރިން ،މަރުކަޒުގައި ތިބ ފަރާތްތައް ފެންވެރުމުގެ އިންތިޒާމް
ނ ކަރާމާތް ނުގެއްލގތަށް ކންމެ ފަރުދަކަށްވެސް
ހަމަޖެހިފައިވާތަނަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް ނުފެންނާނެގތަށް އިންސާ ީ
ތނަކަށް ބަދަލުކުރުން.
އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއެކު ފެންވެރނެ ގތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ަ

ކ .ވިލިވަރު ކަރަންޓީން ނުވަތަ ޞިއްޙީގތުން އެކަހެރިކުރާ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
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.5.3

މިނިސްޓްރީ އފް ޑިފެންސް އަދި ނޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޖްމަންޓު އތޯރިޓީއާ މި ރިޕޯޓު ހިއްސާކުރުމުން ،މި
ފޚާނާއާ ހަމައަށް
އ ވާރެޔާ ނުތެމި ާ
ތބ ފަރާތްތަ ް
ނ ފެށުމުގެކުރިން ،މަރުކަޒުގައި ި
އބަ ް
މަރުކަޒުގައި މީހުން ބައިތި ް
ދެވނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

.5.4

މިނިސްޓްރީ އފް ޑިފެންސް އަދި ނޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޖްމަންޓު އތޯރިޓީއާ މި ރިޕޯޓު ހިއްސާކުރުމުން ،މި
ކޒުގައި އިތުރަށް
ނ ފެށުމުގެކުރިން ،މަރުކަޒުގައި ހުރި ކުނިތައް ނައްތާލައި މަރު ަ
މަރުކަޒުގައި މީހުން ބައިތިއްބަ ް
ޒމު ހަމަޖެއްސުން.
އުފެދ ކުނި ނައްތާލުމުގެ އިންތި ާ

.5.5

މިނިސްޓްރީ އފް ޑިފެންސް އަދި ނޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޖްމަންޓު އތޯރިޓީއާ މި ރިޕޯޓު ހިއްސާކުރުމުން ،މި
ނ ފެށުމުގެކުރިން ،ތަނުގެ ކމްޕައުންޑްގައި އަދި ރަށުގައި މަދިރިއާއި އެހެނިހެން
މަރުކަޒުގައި މީހުން ބައިތިއްބަ ް
ސޫފާސޫފި ކންޓްރޯލްކުރުމުގެ އިތުރު އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.

.5.6

މިނިސްޓްރީ އފް ޑިފެންސް އަދި ނޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޖްމަންޓު އތޯރިޓީއާ މި ރިޕޯޓު ހިއްސާކުރުމުން ،މި
ބދަލެއް ގެނެސް،
މަރުކަޒުގައި މީހުން ބައިތިއްބަން ފެށުމުގެކުރިން ،މަރުކަޒުގައި ހުރި ބަދިގގެ ޖާގައަށް އެކަށީގެންވާ ަ
ނށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ގަޑިން ގަޑިއަށް ކެއުމާއި ބޯފެން ލިބނެ އިންތިޒާމު
ބލިމީހުން ަ
ތަނުގައި ބައިތިއްބާ ަ
ހަމަޖައްސާއި ބަދިގެ ސާފުތާހިރުކުރުން.

.5.7

މިނިސްޓްރީ އފް ޑިފެންސް އަދި ނޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޖްމަންޓު އތޯރިޓީއާ މި ރިޕޯޓު ހިއްސާކުރުމުން ،މި
ނ ފެށުމުގެކުރިން ،މި މަރުކަޒުގެ ބަދިގގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް
މަރުކަޒުގައި މީހުން ބައިތިއްބަ ް
ނޒާމެއް ޤާއިމުކށްދިނުން.
ފާޚާނާކށް ފެންވެރނެ ފަސހަ ި

.5.8

މިނިސްޓްރީ އފް ޑިފެންސް އަދި ނޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޖްމަންޓު އތޯރިޓީއާ މި ރިޕޯޓު ހިއްސާކުރުމުން ،މި
މަރުކަޒުގައި މީހުން ބައިތިއްބަން ފެށުމުގެކުރިން ،ގަދަވަޔާއި ވިއްސާރައިން ސަލާމަތްވެވނެ ނިޒާމަކަށް ،ބިނާކށްފައިވާ
ރން.
ޓެންޓުތައް ހަރުދަނާކު ު

.5.9

މިނިސްޓްރީ އފް ޑިފެންސް އަދި ނޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޖްމަންޓު އތޯރިޓީއާ މި ރިޕޯޓު ހިއްސާކުރުމުން ،މި
ލ ކެޕސިޓީއަކީ ( 218ދުއިސައްތަ އަށާރަ)ކަމަށް
އބަން ފެށުމުގެކުރިން ،މަރުކަޒުގެ ޖުމު ަ
މަރުކަޒުގައި މީހުން ބައިތި ް
ޒގައި ހުރިކަން
ވީހިނދު ،ޒިޔާރަތްކުރި ވަގުތުވެސް ޖުމުލަ ( 222ދުސައްތަ ބާވީސް) އެނދު މަރުކަ ު
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ދުނިޔގައި މި ބައްޔާ ގުޅގތުންނާއި މިފަދަ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅގތުން އެކުލަވާލާފައިވާ
ތން ފާޚާނާކުރުމާއި ފެންވެރުމަށް އިތުރު ތަންތަން ޤާއިމުކުރުން.
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގތްވާ ގތުގެމަ ި

 .5.10މިނިސްޓްރީ އފް ޑިފެންސް އަދި ނޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޖްމަންޓު އތޯރިޓީއާ މި ރިޕޯޓު ހިއްސާކުރުމުން ،މި
ނނަށް ސައިކޯ-ސޯޝަލް
މަރުކަޒުގައި މީހުން ބައިތިއްބަން ފެށުމުގެކުރިން ،މަރުކަޒުގައި ބައިތިއްބާ ބަލިމީހު ް
ހމަޖެއްސުން.
ަ
ސަޕޯޓުދނެ އިންތިޒާމާއި ޖިސްމާނީ ގތުން ދުޅަހެޔކށް ތިބުމަށް މަގުފައިކށްދނެ ހަރަކާތްތައް
އސާކުރުމުން ،މި
މންޓު އތޯރިޓީއާ މި ރިޕޯޓު ހި ް
 .5.11މިނިސްޓްރީ އފް ޑިފެންސް އަދި ނޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޖް ަ
ފނަމަ ،އެކަމަށް
ހނގައި ި
ނ ފެށުމުގެކުރިން ،މަރުކަޒުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ި
އބަ ް
މަރުކަޒުގައި މީހުން ބައިތި ް
ތއް މަރުކަޒަށް ހޯދުން.
ލތް ަ
ބނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި އާ ާ

 .6ނިންމުން
ވތަ ޞިއްޙީގތުން އެކަހެރިކުރުމަށް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒަށް ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި
ކ.ވިލިވަރުގައި ކަރަންޓީނު ނު ަ
ނ
އބުމަށް ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގތަށް މެޓީރިއަލް ކންޑިޝަ ް
ގ ދަށުގައި މީހުން ބތި ް
މިމަރުކަޒަކީ ދައުލަތުގެ ބެލުމު ެ
ކ .ވިލިވަރު ކަރަންޓީން ނުވަތަ ޞިއްޙީގތުން އެކަހެރިކުރާ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް

8

ލފައިވާނެއެވެ .މަރުކަޒުގައި މީހުން ކަރަންޓީނު ނުވަތަ ޞިއްޙީގތުން އެކަހެރިކުރުމުގެ ކުރިން
ފަރުމާކށްފައިވާ މަރުކަޒެއްތޯ ބަ ާ
މި މަރުކަޒުގައި ތިބ ފަރާތްތައް ވިއްސާރައިން ސަލާމަތްވާނ ގތަކަށް ފާޚާނާތަކަށް ދެވނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށާއި،
ނށް ބަދަލުގެނެސް އެ ފަރާތްތަކުގެ އިންސާނީ ކަރާމާތް ރައްކާތްތެރިކށްދިނުމާއި ،މަރުކަޒުގައި
ފެންވެރުމަށް ބނުންކުރާ ތަ ަ
ލއްގެނެސް ،މަރުކަޒުގައި މަދިރިއާ މެހި އަދި ސޫފާސޫފި
ފތާހިރުކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހައް ެ
ބނުންކުރަމުންދާ ބަދިގގެ ސާ ު
ށ
ނ ް
މަދުކުރުވނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،މަރުކަޒުގައި ހުރި ޓެންޓުތަކަކީ ވިއްސާރައިން ރައްކާތެރިވެވނެ ތަންތަ ަ
ބަދަލުކުރުމާއެކު މިތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ފެންވެރުމާއި ފާޚާނާކުރަމަށް ހަރުދަނާ އިންތިޒާމުތަކެއް
މތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި މަތީގައި
ހަމަޖައްސައި ،މަރުކަޒުގައި އަލިފާން ނިއްވާލެވނެ އިންތިޒާ ު
ތ
ކގައިވާ ކަންކަން އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު މެނުވީ މި މަރުކަޒުގައި މީހުން ކަރަންޓީނު ނުވަ ަ
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަ ު
ޞިއްޙީ ގތުން އެކަހެރިނުކުރުމަށް ދަންނަވަމަވެ.
ނއި ،މުވައްޒަފުންނާއި،
މަރުކަޒަށް ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި އިސްކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ާ
މިނިސްޓްރީ އފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޝަނުން ކމިޝަނަށް ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު
ދަންނަވަމެވެ.
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