 .1ތަޢާރަފު
ޕޮސްޓަރ ޕެނަލަކީ ،ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިންނަށް ޢާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،އެ
ކުދިން ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުދިން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ޕެނަލެކެވެ.
ޕޮސްޓަރ ޕެނަލަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ލަފާގެ މަތިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ
އެންޑް ފެމިލީއާއި އިތުރުން ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާއި މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތައް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބުން ހިމެނޭގޮތަށެވެ .އަދި ޕެނަލްގެ މި
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ 2015 ،އޮގަސްޓު 23ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
"ދަރުމައަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރުމުގެ އުސޫލު" އާއި  2017ޖަނަވަރީ 17ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
"ދަރުމައަށް ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރުމުގެ އުސޫލަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 .2ފޮސްޓަރ ޕެނަލްގެ މެންބަރުން
ނަން

އޮފީސް

މަގާމް

#
1

ޑރ .އާމިނަތު ޒައިބާ އަޙްމަދު

ޗެއަރޕާރސަން

ޗ
އައި.ޖީ.އެމް.އެ ް

2

އަލްފާޟިލް އަކްރަމް ޙުސައިން

ވައިސް ޗެއަރޕާރސަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ

3

އަލްފާޟިލާ ޖަލާ ޒުހުރީ

މެންބަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ

4

އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު އިފާދާ

މެންބަރު

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

5

އަލްފާޟިލާ ޒީނާ ޒާހިދު

މެންބަރު

އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން )އާރކް(

6

އަލްފާޟިލާ ސާމިރާ ޢަލީ

މެންބަރު

ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތު އެޑިއުކޭޝަން )ޝީ(

7

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސައުސަން ޙުސައިން

މެންބަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

 .3ފޮސްޓަރ ޕެނަލްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް
•

ފޮސްޓަރކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ ،ކަމާބެހޭ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ގާބިލުކަން
ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ޕޮސްޓަރކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮފައިލްއާއި އެސެސްމަންޓް ރިވިއުކޮށް ،އެ ފަރާތްތަކާ
އިންޓަރވިއުކުރުން.

•

ފޮސްޓަރކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ ،ކަމާބެހޭ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން
ލނިވެރިކަން ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމުން.
ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ކަނޑައަޅައި ،އެ ފަރާތަކާ ކުދިންގެ ބެ ެ

•

ފޮސްޓަރކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތުގެ ތެރެއިން ކުދިން ބަލަން ހަވާލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭ ފަރާތްތަކާ ކުދިން ހަވާލުކުރާނެ
މުއްދަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ކަން ނިންމުން.

•

ޕޮސްޓަރ ޕެނަލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޖެއްގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ
އެންޑް ފެމިލީއާއި ބެލެނިވެރިޔާއާ ދެމެދު އެކުލަވައިލެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަން މުހިންމު ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ،މިނިސްޓްރީއަށް
ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުން.

ފޮސްޓަރ ޕެނަލްގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު
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 .4ފޮސްޓަރިންގގެ މަރުޙަލާތައް

 .5ފޮސްޓަރ ޕެނަލްގެ ބައްދަލުވުންތައް
2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފޮސްޓަރ ޕެނަލްގެ ޖުމްލަ  57ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ.
•

2017ވަނަ އަހަރުގެ ފޮސްޓަރ ޕެނަލްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފައިވަނީ  2017ޖަނަވަރީ 18ގައެވެ.

•

2017ވަނަ އަހަރުގެ ފޮސްޓަރ ޕެނަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފައިވަނީ  2017ޑިސެންބަރު 26ގައެވެ.

ޕެނަލްގެ ހުރިހާ ބައްދަލުވުންތައް ވެސް ބާއްވައިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގައެވެ .ޕޮސްޓަރ ޕެނަލްގެ ބައްދަލުންތަކުގެ
އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ،ޕެނަލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ
ސޯޝަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ.
ފޮސްޓަރ ޕެނަލްގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

|2

2017 .6ވަނަ އަހަރު ފޮސްޓަރ ޕެނަލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
 6.1ފޮސްޓަރިންގގެ މަސައްކަތްތައް
2016ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު) 2 ،ދެއެއް( ކުއްޖަކު ޕޮސްޓަރކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިޔައީ ދިރާސާކުރެވެމުންނެވެ .އަދި 2017ވަނަ އަހަރު
އެ ކުދިން ވަނީ ފޮސްޓަރކުރުމަށް ޢާއިލާތަކާ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.
2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމުލަ ) 7ހަތެއް( ފަރާތަކުން ފޮސްޓަރކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ.
މި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  3ފަރާތަކަށް ޕޮސްޓަރކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާއިރު 1 ،ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ދޭން ނުފެންނަކަމަށް ވަނީ
ނިންމައިފައެވެ .އަދި  1ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާއިރު ،އަހަރު ނިމުނު އިރު 2 ،ފަރާތެއްގެ
މަޢުލޫމާތު ދަޔައީ ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.
2017ވަނަ އަހަރު ޖުމުލަ ) 7ހަތެއް( ކުއްޖަކު ވަނީ ފޮސްޓަރކުރުމަށް ޢާއިލާތަކާ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.
2017ވަނަ އަހަރު ފޮސްޓަރކުރެވުނު ކުދިންގެ ޚުލާޞާ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި މި ވަނީއެވެ.
ފޮސްޓަރކުރަން ނިންމި އަދި ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

ފޮސްޓަރކުރެވުނު ކުއްޖާ
ފޮސްޓަރ ކުރެވުނު

ފޮސްޓަރ ޕެނަލުން

އުމުރު

ކުއްޖަކު ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމި ތާރީޚް
 21ޑިސެންބަރު 2016

 01ޖަނަވަރީ 2017
 23ފެބުރުވަރީ 2017

ފޮސްޓަރކުރި ތާރީޚް

#

ޖިންސު

1

އަންހެން

 5މަސް

2

ފިރިހެން

 2އަހަރު

 12އޮކްޓޫބަރު 2016

3

ފިރިހެން

 6މަސް

 17ޖުލައި 2017

 17ސެޕްޓެންބަރު 2017

4

ފިރިހެން

 6މަސް

 10ސެޕްޓެންބަރު 2017

 24ސެޕްޓެންބަރު 2017

5

އަންހެން

 3އަހަރު

 16ނޮވެންވަރު 2017

 27ނޮވެންވަރު 2017

6

ފިރިހެން

 1އަހަރު

 17ނޮވެންވަރު 2017

 27ޑިސެންބަރު 2017

7

ފިރިހެން

 4މަސް

 26ޑިސެންބަރު 2017

 31ޑިސެންބަރު 2017

 6.2ރީއިންޓަރގްރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކުދިން އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާ އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ފޮސްޓަރ
ޕެނަލް މެދުވެރިކޮށް ކުރާގޮތަށް  2017އެޕްރީލް 25ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.
މި ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ،ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިން ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާގެ
މެންބަރުންނަކީ އެ ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީން ހަދާ އެސެސްމަންޓްތަކަށް ބިނާކޮށް ،ކުދިން
އަނބުރާ އެ ކުއްޖެއްގެ ޢާއިލާތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފޮސްޓަރ ޕެނަލުން ވަނީ މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
އެ ގޮތުން ފޮސްޓަރ ޕެނަލާ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެއްވުމަށްފަހު 2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  20ކުއްޖަކު އެ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކާ
އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމަށް ފޮސްޓަރ ޕެނަލުން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.
2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރީއިންޓަރގްރޭޓްކުރެވުނު ކުދިންގެ ޚުލާޞާ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.
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#

ޖިންސު

އުމުރު

ފޮސްޓަރ ޕެނަލުން
ރީއިންޓަރގްރޭޓްކުރަން ނިންމި ތާރީޙް

ޢާއިލާއާ ރިއިންޓަރގްރޭޓް ކުރެވުނު ތާރީޚް

1

ފިރިހެން

 10އަހަރު

 11މޭ 2017

 20ޖުލައި 2017

2

ފިރިހެން

 7އަހަރު

 11މޭ 2017

 20ޖުލައި 2017

3

އަންހެން

 4އަހަރު

 11މޭ 2017

 20ޖުލައި 2017

4

ފިރިހެން

 2އަހަރު

 11މޭ 2017

 20ޖުލައި 2017

5

ފިރިހެން

 6އަހަރު

 25ޖުލައި 2017

 06އޮގަސްޓު 2017

6

ފިރިހެން

 2އަހަރު

 25ޖުލައި 2017

 06އޮގަސްޓު 2017

7

ފިރިހެން

 15އަހަރު

 14ސެޕްޓެންބަރު 2017

 05އޮކްޓޫބަރު 2017

8

އަންހެން

 13އަހަރު

 14ސެޕްޓެންބަރު 2017

 05އޮކްޓޫބަރު 2017

9

ފިރިހެން

 12އަހަރު

 14ސެޕްޓެންބަރު 2017

 05އޮކްޓޫބަރު 2017

10

އަންހެން

 11އަހަރު

 28އޮގަސްޓު 2017

 05އޮކްޓޫބަރު 2017

11

ފިރިހެން

 1އަހަރު

 20ސެޕްޓެންބަރު 2017

 01އޮކްޓޫބަރު 2017

12

ފިރިހެން

 1އަހަރު

 25އޮކްޓޫބަރު 2017

 08ނޮވެންބަރު 2017

13

އަންހެން

 18އަހަރު

 15ނޮވެންބަރު 2017

 23ނޮވެންބަރު 2017

14

ފިރިހެން

 12އަހަރު

 22ނޮވެންބަރު 2017

 06ޑިސެންބަރު 2017

15

އަންހެން

 15އަހަރު

 22ނޮވެންބަރު 2017

 06ޑިސެންބަރު 2017

16

އަންހެން

 16އަހަރު

 22ނޮވެންބަރު 2017

 14ޑިސެންބަރު 2017

17

އަންހެން

 7އަހަރު

 01ނޮވެންބަރު 2017

 24ޑިސެންބަރު 2017

18

ފިރިހެން

 10އަހަރު

 01ނޮވެންބަރު 2017

 24ޑިސެންބަރު 2017

19

ފިރިހެން

 5އަހަރު

 13ޑިސެންބަރު 2017

 28ޑިސެންބަރު 2017

20

ފިރިހެން

 4އަހަރު

 13ޑިސެންބަރު 2017

 28ޑިސެންބަރު 2017

 6.3އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް
ޕޮސްޓަރކުރުމުގެ އުސޫލަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާ މެދު ފޮސްޓަރ ޕެނަލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކުރެވި ،ޕެނަލުން
އުސޫލަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ވަނީ ނިންމިފައެވެ.
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