ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ
އަތްމަތީ ފޮތް

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިވާ
ތއް
ކޮށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ކޮބާ؟
ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ދިގުމުއްދަތުގެ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޙިއްސުތަކުގެ ނޫނީ ސިކުނޑީގެ
ހރި މީހަކު އެ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އެންމެހައި ހުރަސްތަކާ ހުރެ މުޖުތަމަޢުގެ
އުނިކަމެއް ު
އެހެން މީހުންނާ އެއް ހަމައެއްގައި ބޭނުންތެރިގޮތުގައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ ޙަރަކާތްތެރިވެ
އުޅުމަށް ދަތިވުމެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް؟

ން ރައިޓްސް

ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
އަޑުއިވުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ސ
ް
(ގެ
ވެ.
ނލް

ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ވިސްނުމުގެ /ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
އޯޓިޒަމް
އުނގެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހރުން.
އެއްނުކުޅެދުންތެރިކަމަށްވުރެ ގިނަ ނުކުޅެދުންނެރިކަން ު

ފައިވަނީ ކޮންދާއިރާއަކަށް؟
ނވާ
ފދަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ އުގެނުމުގެ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބާ؟

ގެ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި،
ހަމަހަމަކަމާއެކު އުނގެނުމާއި ތަމްރީނު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން ޖެހެއެވެ .އަދި އެކުދިންނަށް ތަޢުލީމު
ޙާޞިލްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމާއި އެކުދީންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން
ބނުންވާ ޚާއްޞަ
އުނގެނުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދާދިނުމާއި އަދި ކިޔަވައިދިނުމަށް ޭ
ޓީޗަރުންނާއި އެހެނިހެން ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރަމަކީ ސަރުކާރަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކެވެ.

02

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަކީ ކޮބާ؟
ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަކީ ޢާއްމުންނަށް ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ

ގ ތެރޭގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ،އެކަންހިނގާދިޔަގޮތް ބަލާ ،އެކަންތައްތައް
ނިޒާމު ެ
ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ،ދައުލަތާއި އަދި ޢާއްމުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ޢާއްމުކޮށް
ހުޅުވާލައިގެން ހިންގާ ތަޙުޤީގެކެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ހިންގުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ކޮބާ؟
ނު
އުނ
އެހެ
އުޅު

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް؟

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ ޙައިޞިއްޔަތު

އެއްވެސް މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް
ނށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( )(7ގެ
ކޮމިޝަ ަ
ދަށުން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ނުވަތަ ހުޅުވާނުލާ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ.
މ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ނޮވެމްބަރު  2102އިން ފެށިގެން  3102އަށް ނޭޝަނަލް
ި
އިންކުއަރީއެއް ހިންގުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންދާއިރާއަކަށް؟
މި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ
އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ،ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބަލާ ،މިފަދަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ލިބ

ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ލިބުމުގެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމުގައި ނިޒާމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި މިގޮންޖެހުންތަކުގެ
ސަބަބުން ޢާއިލާތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ނު
ހަމަ
ޙާޞ
އުނ
ޓީޗ

01

ސ
ް
ގއި
ށް،
ސ
ް
ށް،

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ
 3ވަނަ މާއްދާ – މި މުޢާހަދާގެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން:
އިންސާނީ ޝަޚްޞުގެ ގަދަރުވެރިކަމާއި އަމިއްލައަށް ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި މިނިވަންކަން.
ތަފާތުނުކުރުން.
މުޖުތަމަޢުގައި ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވުމާއި ބައިވެރިކުރެވުން.
ތަފާތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި އިންސާނީ ޑައިވާރސިޓީ އަދި އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ތެރޭގައި

މއި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބަލައިގަތުން.

އދި

ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތައް ލިބުން.

ވެ.

އެކްސެސިބިލިޓީ
ފިރިހެނުންނާއި އަންހެންނާއި ދެމެދު ހަމަހަމަކަން އޮތުން.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ބަދަލުވަމުން އަންނަ ޤާބިލިއްޔަތުކަމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ

ހމަ

ކުދިންގެ އަމިއްލަ އައިޑެންޓިޓީ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤަށް އިޙްތިރާމްކުރުން.
ތމަޢުގައި
 8ވަނަ މާއްދާ – ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި މުޖް ަ
ހުންނަ ނޭދެވޭ ވިސްނުންތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޤާބިލްކަމާއި
މުޖްތަމަޢުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިމީޑިއޭޓް ،އިފެކްޓިވް އަދި އެޕްރޮޕްރިއޭޓް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ
 24ވަނަ މާއްދާ – ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން
ދައުލަތުން ބަލައިގަނެ ،ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކުގެ އުޞޫލުން ،ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ހުރިހާ
ލެވެލްއެއްގައި ބައިވެރިކުރުވާ ،ލައިފް ލޯންގް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތުން ހޯދައިދޭންވާނެކަން.
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ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ  17ވަނަ މާއްދާ

”މިބާބުގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ،މިނިވަންކަން މިބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއްވެސް
ތ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ .މި ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ލިބުމުގައި
ގޮތަކުން ،ތަފާތުކުރުމެއްނެ ި
އެމީހެއްގެ ނަސްލަށް ،ނުވަތަ އުފަންވީ ޤައުމަކަށް ނުވަތަ ކުލައަކަށް ،ނުވަތަ ޖިންސަށް ،ނުވަތަ ޢުމުރަށް،

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤ
3

ކށް ،ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަ ަ
ވިސްނުމަކަށް ،ނުވަތަ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަކަށް ،ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ އުފަން ރަށަށް،
ބލައި ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ“.
ނުވަތަ މިނޫންވެސް ކަމަކަށް ަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ  36ވަނަ މާއްދާ

)ހ( އެއްވެސްބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.
ށ ތައުލީމާއި މެދުމަދުރަސީ ތަޢުލީމު ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .ކުދިންނަށް ފަށާ ތަޢުލީމާއި
)ށ( ފަ ާ
މެދުމަދުރަސީ ތަޢުލީމު ދިނުމަކީ އެކުދީންގެ މައިންބަފައިންނާއި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކަމެކެވެ .އަދި
ރޞަތު އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފު ު

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާއްމު ޤަރާރު
 1ވަނަ މާއްދާ – ހުރިހާ އިންސާނުންވެސް އުފަންވަނީ މިނިވަންކަމުގައި ހަމަހަމަ ޙައްޤުތަކަކާއެކު ،ހަމަހަމަ
ދަރަޖައެއްގައި ކަމޭހިތިވެގެންވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
 26ވަނަ މާއްދާ – ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

8
ހުން
މުޖް

އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާޢީ ،ޡަޤާފީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ
 13ވަނަ މާއްދާ  -ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

24
ދައު
ލެވެ

03

މިހާރުގެ ޙާލަތު
މގެ

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން މިހާތަނަށް
ދައުލަތުން ކުރައްވާފައި މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު ،މާލެއާއި އަތޮޅުތެރެ ހިމެނޭގޮތަށް ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން
ނީޑްސް) ،ސެން( ގެ  10ކްލާސް އުފައްދާ ،މިކުދިންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުންދެއެވެ .މިގޮތުން މާލޭގެ

ނވީ

ކލެއްގައި މިޚިދުމަތްދެމުންދެއެވެ .ރާއްޖޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
 2ސްކޫލަކާއި އަތޮޅުތެރޭގެ  8ސް ޫ

ރން

ކުދިންގެ ޢަދަދު  2250ށް އަރާކަމަށް  2009ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާއިރު މީގެތެރެއިން ސްކޫލަށްދަނީ

ހމަ

އެންމެ  230ކުދިންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.
ގ ފުރުޞަތު ވަރަށް
ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ޙާލަތަށް ބާލާއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމު ެ

ށް ލިބެންޖެހޭ ވަޞީލަތްތައް

މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ލޯފަން ކުދިންނަށް އުގަންނައިދޭނެ ގޮތެއް
ނ
ް

އގައި
މިހާތަނަށް އައިއިރު ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ .އަދި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ،އެކުދިންގެ ކިބަ ި
ގނެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ވަކިކުރެވި ،ރެކޯޑްކުރެވިފައިނުވެއެވެ .ރާއްޖޭގައި
ހުރިއިރު މިކަން ދެނެ ަ
ދިރިއުޅޭ ކުދިންގެ ކިބައިގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިއިރު މިކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ
މުދައްރިސުންނަށް ދެމުންދަނީ އެއް ބާވަތެއްގެ ތަމްރީންކަމުން ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއި ގުޅޭ

ނ
ް

ފަންނީ މީހުން ތަމްރީންނުކުރެވޭކަމީވެސް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެކެވެ .މިހާތަނަށް ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވާ
މރީނުކޮށްފައިވާ މުދައްރިސުން ތިބެނީ ކޮންމެ
މުދައްރިސުންނަށް ބަލާއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅިގެން ތަ ް
އަތޮޅެއްގެ އެންމެ ރަށެއްގައިކަމުން އެއަތޮޅުގެ އެހެނިހެން ރަށްތަކުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް މިފުރުޞަތު

އިވާ

ން،

ވނެ އާލާތްތަކާއި ވަޞީލަތްތައް
ހަނިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި މިކުދިންނަށް ބޭނުން ާ
މަދުކަމާއި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ލިބުމުގައި
ރމަތިވެއެވެ.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށާއި އެކުދިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކު ި

ނވާ
ށް،
ލީމީ

06

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ  02ވަނަ މާއްދާ
)ހ( އެއްވެސްބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ،ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުނގެނުމާއި ތަމްރީނު ލިބުމުގެ
ފުރުޞަތު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ.

މިހާރުގެ ޙާލަތު
ރާ ް
ދައު
ނީ

)ށ( ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެންމީހުނެކޭވެސް އެއްފަދައިން އަސާސީ ތަޢުލީމާއި ޘާނަވީ

2

ލކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ވަޞީލަތްތަކާއި އާލާތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ސަރުކާރުން
ތަޢުލީމު ޙާޞި ް

ކުދ

ފޯރުކޮށްދީ ،މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމާއި ތަމްރީނު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަދަ މީހުންނަށްވެސް ހަމަހަމަ

އެނ

ގޮތެއްގައި ފަހިކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ވަޞީލަތްތައް
އެމީހުންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ،އުނގެނުމުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ބްރެއިލް ،ސައިން
ލެންގުއޭޖް ،ބޮޑެތި އަކުރު ފަދަ ވަޞީލަތްތައް
ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ޓީޗަރުންނާއި އެހެނިހެން ފަންނީ މީހުން ސަރުކާރުން ބިނާކުރުން
ސަރުކާރުން ހިންގާ މަދަރުސާތަކާއި އަމިއްލަ މީހުން ހިންގާ މަދަރުސާތަކުގައި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުންނަ މީހުންނަށް ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ،ތަޖުރިބާ ހޯދައިދުނުމަށް އެކަށަހަޅަފައިވާ
ތަންތަނުގައި އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެމީހުންގައި ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން،
ޢލީމާއި ފަންނީ މަސައްކަތެއް ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ މީހުންނަށް ،އެކަށީގެންވާ
ތަ ު
ތަޢުލީމެއް ނުވަތަ ތަމްރީނެއް ލިބިގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެމީހުންގެ ޤާބިލްކަމާ އެއްވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބިނާކޮށް،
ރއްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން އެމީހުންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ،ފެންވަރާއި ،މިޒާޖާއިގުޅޭގޮތަށް ތަޢުލީމީ
ތަ ަ
މަންހަޖާއި މުޤައްރަރުތައް ބައްޓަންކުރުން.
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ރާ ް
މަދު
މިހާ
ހުރ
ދިރ
މުދ
ފަނ
މުދ
އަތޮ
ހަނ
މަދު
ނު

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް
ކގެ
ނ
ނ ަ
ހރި
ރު

މި އިންކުއަރީ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ
ށފަހު ފާހަގަކުރެވޭ  21އަތޮޅެއްގައި .މި ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހއ ، .ހދ،.
ދަފްތަރަށް ބެލުމަ ް
ށ ،ނ ،ރ  ،.ޅ ، .ކ  ،އދ  ،ފ ،ގދ ،ޏ .އަދި ސ އަތޮޅަށެވެ.

ސ
ް
ވެ.

ފަރާތުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި
ތއް

ން.

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ހިގަމުންދާނެގޮތް

މއި
މށް
ތށް
ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަކީ:
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު
ތށް

ދެނަގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދިރާސާ
ކަމާއި ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއާތަކާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް.
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ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއެއްގެ ބޭނުން

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފ

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއެއްގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ މުޅި ނިޒާމްގައި ހުރި އުނގެނުމާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ

މި

މންނާއި ކަމުގެ މާހިރުން ބައިވެރިކޮށްގެން ހޯދުމެވެ .އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
މަޢުލޫމާތު ޢާން ު
ކުދިންގެ އުނގެނުމުގެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެވިފައިވާ ގޮތްތަކާއި މިންވަރު ތަޙުޤީޤުކޮށް ،މިނިޒާމުގައި ހުރި
ށ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅާ ،މިކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރު
އުނިކަންތައްތައް ރަގަޅުކުރުމަށް ދައުލަތަ ް

ދަ ް
ށ

އެޅުމެވެ .މިކަމުގައި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މައްސަލަތަކަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދައިނުދެވުނުކަމުގައިވިޔަސް
ގ މަންފާ މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ނިޒާމުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ރަގަޅުކޮށް ،މުސްތަޤުބަލުގައި މިކަމު ެ

ނޭޝެނަލް އިންކުއަރީގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި
އެއްބާރުލުން

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކާއި ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވޭ އަޑުއެހުންތައް
އަދި ލިޔުމުން ބަޔާންދިނުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ފުރުޞަތުގައި ބައިވެރިވެދިނުން.
މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވީހާ ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ހޭލުންތެރިކަން ފެތުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ހިގަމުންދާނެގޮތް

މިކަމާއި ގުޅުން ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކެއް ވޭތޯ ބަލައި އެފަދަ ލިއުންތަކުގެ ކޮޕީ ކޮމިޝަންގެ ޓީމާއި
ހަވާލުކޮށްދިނުން.
މިކަމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެކަމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ތަޙްޤީޤު ޓީމަށް
ސާފުކޮށްދިނުން.
މިކަމުގައި ބައިވެރިވެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިނުގަނެވޭނެފަދަ ގޮތްގޮތަށް
ޒިންމާދާރުކަންމަތީ ބަދުނާމުނުކޮށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.
ތެދު ބަހުން ހެއްކާ ދަލީލް ދައްކައިގެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.
އެއްވެސް ގޮތަކުން މިމަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ މިކަމުގެ މަޤްޞަދު ގެއްލޭގޮތަށް
ޢަމަލުނުކުރުން.
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ނޭޝ

ލިޔުމުންދޭ ބަޔާން

ށް
ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށާއި މީހުންނަށް
ރ އުނގެނުމާއި ގުޅުންހުރި ޙާދިސާތަކާއި ،ތަޖުރިބާއާއި ތަޢުލީމު ހޯދުމަށް ދިމާވެފައިވާ
ދިމާވެފައި ހު ި

ންތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ކުރާ ދަތުރުތައް

ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުންވެސް ހުށަހެޅޭނެއެވެ .މިލިޔުން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން
ތން
ރީއާ
ކށް

އޑުއެހުންތަކުގެ ކުރިން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ ޓީމަށް ނުވަތަ
އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ަ
ސީދާ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މިގޮތުން އިންކުއަރީއަށް ބަޔާންދޭ ފަރާތުގެ ނަން،
ތ ސިއްރުކުރެވޭނެއެވެ .ލިޔުމުންދޭ ބަޔާނުން ޙިއްޞާކުރާ
އެފަރާތުން ހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާނަމަ އެމަޢުލޫމާ ު
މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރާނީ ހަމައެކަނި ތަޙުޤީޤީ ބޭނުމަށެވެ.

ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުންތައް

ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކަކީ މަޢުލޫމާތުދޭންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ،އެފަރާތަކަށް
ލމާތާއި ތަޖުރިބާ އަދި ދެކޭގޮތް އިންކުއަރީއާ ޙިއްޞާކުރުމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކެކެވެ.
ލިބިފައިހުރި މަޢު ޫ
މިއަޑުއެހުންތަކުގައި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ ،މިނިސްޓްރީތަކާއި ،ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އިތުރުން،
ނިގުޅައިގަނެވިފައިވާ

ސނީ
އިން ާ

ޙައްޤުގެ

ސަބަބުން

އަނިޔާ

ތަޙައްމަލު

ކުރަމުންދާ

ފަރާތްތަކާއި
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ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކުގެ ކުރިން ކުރާ ދަތުރުތައް.
ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ބަޔާންތައް.

ލިޔުމުންދޭ ބަޔާން

އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުންތައް.
ހުށަހެޅުންތަކާއެކު ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޙިއްޞާކުރުން.
ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިންވަރު ބަލައި ،އެކަމަށް
ބާރުއެޅުން.
ނޭ

ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ކުރާ ދަތުރުތައް
ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ރަށްރަށަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން
ރނެއެވެ.
ދަތުރުތަކެއް ކު ާ

އެގޮތުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ނެޝަނަލް އިންކުއަރީއާ

ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ،ސްކޫލްތަކަށް
ޒިޔާރަތްކޮށް ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވޭނެއެވެ.

ދި ާ
ދަ
އާ ް
ސީ
އެ
މަ

ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުނ

ޢާއް
ލިބ
މިއަ
ނި
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ދން
ޞތު
ކޮށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ޙާލަތު މުޅި ޤައުމުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.
ދައުލަތާއި ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަން މިކަމަށް އިތުރުކުރުން.
މިކަމަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރާ ބަޖެޓް އިތުރުކުރުމަށް ބާރު ލިބުން.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމަށް އޯގާތެރި ،ހިތްވަރު ލިބިދޭ
ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުން.
އިޖްތިމާޢީ އަދި ޡަޤާފީ ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ
ފުރުޞަތު ލިބުމުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ އަސަރުކުޑަކުރުން.

އކު
ން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަދި އެހެނިހެން
ފަރާތްތަކަށް އެކުދިންނަށް ލިބިފައިވާ އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް ހިތްވަރު ލިބި ،ބާރުވެރިކުރުވުން.

ތއް
ކއި
ކށް

ނުވަތަ ނުކުންނާނެ ނަތީޖާ
ތއް

އިވާ
12

މަންޒަރުދެކެފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސްދޭނެއެވެ .ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގައި މަޢުލޫމާތުދޭން
ތ ޙިއްޞާ ކުރުމަށް ވަގުތު ތަންދިން މިންވަރަކުން ފުރުޞަތު
ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް މަޢުލޫމާ ު
ދެވޭނެއެވެ .އަދި މި އަޑުއެހުންތައް ހިނގަމުންދާއިރު އެމަޢުލޫމާތުތައް އަޑުއަހުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާއްމުކޮށް
ހުޅުވާލެވިފައި އޮންނާނެއެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓު
ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ އެކި މަރުޙަލާތަކުން އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ހުށަހެޅުންތަކާއެކު
މއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޙިއްޞާކުރެވޭނެއެވެ .މި ހުށަހެޅުންތަކަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާ ކަ ާ
ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ނިޒާމުގައި ހުރި ރަގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ޅކުރުމަށްޓަކައި މިހިނދުން މިހަނދަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި
ފާހަގަކޮށް ،މިކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށް ރަނގަ ު
ކުރިމަގުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކެކެވެ .އަދި ދައުލަތުން އެހުށައެޅުންތަކަށް
ޝނުން ބަލައި ،މޮނިޓަރކުރާނެއެވެ.
ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ކޮމި ަ

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއިން ކުރާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ނުކުންނާނެ ނަތީޖާ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ހުރަސްތައް އަދި ގޮންޖެހުންތައް
އޮޅުންފިލުން.
މިކަމާއި ބެހޭ ތަފާސްހިސާބުތައް އެއްކުރެވުން.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ
ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.
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ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
މއ .އުތުރުވެހި  5ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ކެނެރީމަގު ،މާ ެ
ލ
ފޯން3304013 ،3344977 ،3329245 ،3336539 :
ފެކްސް3338658 :

ހިލޭގުޅޭ ނަންބަރ1424 :

Email: info@hrcm.org.mv
Website: www.hrcm.org.mv

