ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ
އިންޑިކޭޓަރސް
ތަޢާރަފް
ގ
ދިވެހި ދައުލަތުން މި މުޢާހަދާ ތަސްދީޤުކޮށްފައި ވަނީ  05އޭޕްރިލް  2010ގައެވެ .މި މުޢާހަދާ ެ
ކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވާ ،ހިމާޔަތްކޮށް އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް
މަޤުޞަދަކީ ނު ު
އެންމެހާ

އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކާއި

އަސާސީ

މިނިވަންކަން

އެންމެ

ފުރިހަމަ

ގޮތުގައި

ލިބިދެވޭކަން

ޔަޤީންކުރުމާއެކު،

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ކަރާމާތައް އިޙުތިރާމުކުރުމެވެ .މި މުޢާހަދާގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކީ ދިގު
މުއްދަތުގެ ޖިސްމާނީ ،ނަފްސާނީ ،ސިކުޑީގެ އަދި ޙިއްސުތަކުގެ ބަލިމަޑުކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތަކާހުރެ،
މުޖުތަމަޢުގެ އެހެންމީހުންނާ އެއްހަމައެއްގައި ފުރިހަމައަށް އަދި ޭ
ވ
ބނުންތެރި ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް ދަތިވެފައި ާ
މީހުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި މުޢާހަދާގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ އިތުރުން ދައުލަތުން
ތކަކީ ކޮބައިކަން
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ،ހިމާޔަތްކޮށް އަދި ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި ޒިންމާ ަ
ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އިންސާނީ

ޙައްޤުތައް

ރައްކާތެރިކޮށް

ދަމަހައްޓައި،

އެ

ޙައްޤުތައް

ކުރިއެރުވުމަށް

އކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައި
މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނު )ކޮމިޝަން( ގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދެ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ ،އެޙައްޤުތައް އެންމެންނަށް ފޯރުކޮށްދީ
ލތް
ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ .މި ގޮތުން ދިވެހި ދައު ަ
ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތައް ތަންފީޒުކުރޭތޯ ދެނެގަތުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ .އެހެންކަމުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ބހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުމުގެ ގޮތުން
ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ެ
އިންޑިކޭޓަރސް ތަކެއް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.
މި މުޢާހަދާގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ  50މާއްދާއެވެ .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މި މުޢާހަދާގެ ޙައްޤުތައް
ބަޔާންކުރާ ޖުމްލަ  31މާއްދާގެ ތެރެއިން  30މާއްދާއަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސްތަކެވެ.

ޔރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތައް ާ
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
ނނަ މީހުން ެ
 |1ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

މާއްދާ  - 2މާނަކުރުން
ނކޮށްފައިވުން،
 .1އަންނަނިވި ކަންކަން ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މާ ަ
އަދި މާނަކުރުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވުން:


މުވާސަލާތު



ބަހުރުވަ



ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަފާތުކުރުން



އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް



ގުދުރަތީ ފަރުމާ

މާއްދާ  – 4ދައުލަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ގ
ހރު ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ެ
 .1މި ާ
ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މުޢާހަދާއާއި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ތައާރުޒުވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި މުރާޖާކޮށް ތައާރުޒު
ނުވާނޭގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.


އ
މިގޮތަށް މުރާޖާ ކުރާއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމުޢިއްޔާތަ ް
ބައިވެރިކުރުން.

 .2ނުކުޅެދުންތެރިކަން

މީހުންގެ

ހުންނަ

މުޢާހަދާގެ

ބައެއް

މާއްދާތައް

ތަންފީޒުކުރުން

ލަސްކޮށްލަން

ދައުލަތުން

ނިންމާފައިވާނަމަ ،އެގޮތަށް ނިންމި ސަބަބު.


އަދި ތަންފީޒު ކުރުން ލަސްކޮށްލުމަށް ނިންމާފައިވާ މާއްދާއެއް ވާނަމަ ،އެ މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާތަކެއް
ތަންފީޒުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ކަންޑައަޅާފައިވުން.



ތަންފީޒުކުރުން

ލަސްކޮށްލަން

ނިންމާފައިވާ

މާއްދާތައް

ތންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި
ަ

ބަޖެޓް

ބޭނުންވާނަމަ،

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މާއްދާތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން.
 .3ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
މީހުންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާޢަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ޝާމިލު ކުރުމަކީ
ޤާނޫނީގޮތުން ދައުލަތަށް ލާޒިމުކަމެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން.
މޢާހަދާ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ހުރިހައި މަރުޙަލާއެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާ
 .4މި ު
ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ މީހުން ބައިވެރިކުރުން.
 .5މި މުޢާހަދާގެ ސްޓޭޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ޖަމުޢިއްޔާތައް ބައިވެރިކުރުން.

ޔރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތައް ާ
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
ނނަ މީހުން ެ
 |2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

މާއްދާ  – 5ހަމަހަމަކާމާއި ތަފާތުނުކުރުން
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންނާމެދު

ތަފާތުކުރުން

ޤާނޫނުގެ

އޮނިގަނޑުގެ

ތެރެއިން

މަނާކޮށްފައިވުމާއި،

ގ
އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކީވެސް ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަ ބައެއް ެ
ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވުން.
 .2ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހިމާޔަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވުން.
ހންނާމެދު ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގައި
 .3ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީ ު
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން އެހެންމީހުންނާ އެއްހަމައެއްގައި
ލިބިދިނުމަށާއި ،އެކަންކަމުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގޮތުން
ހިމަނާފައިވުން.
 .4ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން އެހެންމީހުންނާ އެއްހަމައެއްގައި
ލިބިދިނުމަށާއި އެކަންކަމުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުންހިފުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވުން.
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކީ އެހެންމީހުންނާ އެއްހަމައެއްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމަށް ޚާއްޞަ
ު .5
ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުމާ ،އެފަދަ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ތަފާތުކުރުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ގަނެފައިނުވުން.
މާއްދާ  – 6ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނުން
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ

އަންހެނުންނަށް

ކުރިމަތިވާ

އެންމެހާ

ނޭދެވޭ

ތަފާތުކުރުންތައް

ނައްތާލުން

ޤާނޫނީ

އޮނިގަނޑުތެރޭގައި ހިމެނިފައިވުމާއި މިހާރުގެ ހާލަތަށް އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނުތަކުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވުން.
ނށް ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރިމަތިވާ ތަފާތުކުރުންތައް
 .2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެންނާއި އަންހެން ކުދިން ަ
ނައްތާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑާއި ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވުން.
 .3ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި
ލިއްބައި ދިނުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތަކެއް ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑާއި ސީޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން އެކުލަވާލާފައިވުން.
 .4ނުކުޅެތުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކާއި ،ކައުންސިލްތަކާއި،
ބޯޑުތަކާ އަދި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި ޖެންޑަރގެ ނަޒަރިއްޔާތު ހިމެނުމުގެ ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނުންނާއި
އަންހެން ކުދިން ތަމްސީލުކުރުން.


ދ
މީގެއިތުރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަ ާ
ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރިމަތިވެފައިވާ ތަފާތުކުރުންތައް
ނައްތާލުމާބެހޭ ގޮތުން ހިމެނުން.

ޔރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތައް ާ
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
ނނަ މީހުން ެ
 |3ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

 .5ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިން ތަރައްޤީކުރުމާއި ،ކުރިއެރިވުމާއި ،ބާރުވެރިކުރުމާ އަދި
އެމީހުންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެންވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރަނގަޅު
ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.
 .6ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ސައިކިއެޓްރިކް އަނިޔާ ތަހައްމަލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ އަދި
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން .މިގޮތުން އަންނަނިވި ހާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން


ރޭޕް ސަވައިވާޒް ސައިކިއެޓްރިކް ގޮތުން ލޭބަލްކުރުން



ސައިކިއެޓްރިކް މަރުކަޒުތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެންނުން އެކުގައި ބައިތިއްބުމުގެ ސަބަބުން ރޭޕްއަށް
މގުފަހިވުން
ަ



ދމުގެ ބާރު ،އިލެކްޓިރިކް-ޝޮކް
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނުނާއި އަންހެން ކުދިން ކަންކަމާ ދެކޮޅު ހެ ު
އަދި ސައިކިއެޓްރިކް ބޭހުގެ ޒަރީއާއިން ،ކަނޑުވާލުން

.7

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނުންނަށް ޙައްޤުތަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވުން.

 .8ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނުން ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެ އުޅުމަށް ހިތްވަރުދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވުން.

މާއްދާ  – 7ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިން
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކުގަ ި
އ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
ކުޑަކުދިންނަށް އިސްކަންދިނުމަށް ހިމަނާފައިވުން.
ށ
 .2ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ހާލަތަ ް
ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ހުރުން.
 .3މި މުޢާހަދާގެ އެންހާ ބައިތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިންނަށް ފައިދާއާއި ލާބަ ހުރިގޮތަށް
ކަންކަން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވުން.
 .4އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިން އެއްހަމައެއްގައި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަށް ކުދިންނަށް އެކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ
ގުޅިގެން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވުން.
 .5ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

ކުދިންގެ

ޙައްޤުތައް

ކަށަވަރު

ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،

އެކުދިންގެ

އުމުރަށާއި

ހުންނަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި ،އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން.
 .6ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ދައުލަތުން
އަޅާފައިވުން.
ދނުމުގައި ،އެ ކުދިން ބޭނުންވާ ގޮތްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމާއި
 .7ސިކުޑީގެ ފަރުވާއާއި އެހެން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ި
އެކުދިންގެ އަޑުއަހާކަން ކަށަވަރު ކޮށްފައިވުން.
ޔރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތައް ާ
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
ނނަ މީހުން ެ
 |4ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

 .8އެއްވެސް
)drugs

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

އިލެކްޓްރޯޝޮކް،

ކުއްޖަކު
neuroleptic

or

ސައިކޯސަރޖަރީ،

psychosurgery,

ނުވަތަ

(electroshock,

ނިއުރޮލެޕްޓިކް
އަށް

ހުށަހެޅިގެން

ޑރަގްސް
ް
ނުވާނެކަން

ކަށަވަރުކޮށްފައިވުން.
 .9މި ނޫން އެހެން ސައިކިއޭޓްރިކް ފަރުވާއެއް ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމުގައި ،ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމުގައި އަމިއްލަ
އތްކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވުން.
އިހްތިޔާރުގައި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިހުރެ ރުހުންދިނުމުގައި އެ ކުދިންގެ ބައިވެރިވުން ޮ
 .10ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ފާޅުކުރާ ޚިޔާލުތަކާއި އެ ކުދިންނާ ގުޅުންހުރި އެ ކުދިންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ
ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވިސްނައިދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ޚިދުމަތްތައް
ޤާއިމްކޮށްފައިވުން.
މާއްދާ  – 8ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
ރވޭ ބޭކާރު
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާމެދު މުޖުތަމަޢުގެ ފަރުދުން ދެކޭގޮތް )އެމީހުންނަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކު ެ
އ
ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ދެކުން( ބަދަލުކުރުމަށް އާންމު ފަރުދުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތަކެ ް
ރާވާފައިވުން.


އެކި ބާވަތްތަކުގެ އަދި އެކި ދަރަޖައިގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ކޮބައިކަން އާންމުންނަށް އަނގައިދިނުމަށް
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.



އެކިކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ޕޮސިޓިވްކޮށް ޕޯޓްރޭ ކުރުމަށް ޕުރޮގުރާމުތައް ރާވާފައިވުން.



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ބޯދާ ،ނުރަނގަޅު ޚިޔާލުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް
ރާވާފައިވުން.



އާންމު މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އާންމު ހުރިހައި ފަރުދުންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި
އ ރާފައިވުން.
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަ ް

ނ
 .2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާއި ް
އެމީހުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް އަންގައިދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ދަޢުލަތުން ހިންގުން.
 .3ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުން އެ ޖަމާޢަތްތަކުގެ
މެމްބަރުންނާއި އާންމުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ދައުލަތުން އެހީތެރިވެދިނުން.
ފދަ ވަކިވަކި ދާއިރާތަކަށް
 .4ދައުލަތުން މީޑިއާތަކާއި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ަ
އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
 .5ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ

ޕްރޮގްރާމްތައް

ތައްޔާރުކޮށް

އެކުލަވާލުމުގައި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ނނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާޢަތްތައް ބައިވެރިކުރުން.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް
ވހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން.
 .6ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ ދި ެ
ޔރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތައް ާ
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
ނނަ މީހުން ެ
 |5ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް

ހުންނަ

މީހުންނާއި

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

 .7ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ ބްރެއިލް އަދި ސައިން ލޭންގްއޭޖް ފަދަ ފޯމެޓްތަކުގައި
ތައްޔާރުކޮށް އާންމުކުރުން.

މާއްދާ  – 9ފުރުޞަތުތައް ތަނަވެސްވެފައިވުން
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުން

އެއްހަމައެއްގައި

އެހެންމީހުންނެކޭ

މިނިވަންކަންމަތީ

ދިރިއުޅުމުގެ

ހުރިހާ

ދާއިރާއެއްގައި ބައިވެރިވެ އުޅުމުގެ ފުރުޞަތުދިނުމިގެ ގޮތުން:



އާންމު އަދި އަމިއްލަ އިމާރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެ އުޅުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.
އާންމުންނަށް

ޚިދުމަތްތައް

ދޭތަންތަނުން

ފަސޭހައިން

ޚިދުމަތްތައް

ހޯދުމަށްޓަކައި

އަޅަންޖެހޭ

ފިޔަވަޅުތައް

އަޅާފައިވުން) .މިފަދަ ތަންތަނުގެތެރޭގައި އާންމު އިމާރާތްތަކާއި ،މަގުތަކާއި ،ޕާކުފަދަ ތަންތަނާއި ،ވިޔަފާރިކުރާ
ޙ
ސުޕަމާރކެޓް ނުވަތަ ކޮމްޕްލެކްސްފަދަ ތަންތަނާއި ،ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ،ސްކޫލްތަކާއި ،ޞިއް ީ
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަންތަން ހިމެނޭ(.


ނ ހުންނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް
އާންމުން ވަދެއުޅޭ އިމާރާތްތަކާ އަދި ޚިދުމަތްދޭ ތަންނުން ނުކުޅެދުންތެރިކަ ް
އ
ލިބިދިނުމުގައި ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތަކާއި ދަތިތައް ނައްތާލެވިފައިވުން .މިފަދަ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށްޓަކަ ި
ވޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެވިފައިވުން.
އަޅާފައިވާ ފިޔަ ަ

 .2ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުން

އެހެންމީހުންނެކޭ

އެއްހަމައެއްގައި

މިނިވަންކަންމަތީ

ދިރިއުޅުމުގެ

ހުރިހާ

ދާއިރާއެއްގައި ބައިވެރިވެ އުޅުމުގައި ހުރި ހުރަސް ނައްތާލުން .މިގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުން.


ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ދިރުއުޅޭ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހޯދުމުގައި



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ހިމެނޭ ޢާއިލާއަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި



ކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވިޔަފާރި ނުވަތަ މާލީ ނުވަތަ މަދަނީ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ނުވަތަ ލިބިގަތުމުގައި
ނު ު



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އާންމު ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހިލޭ ނުވަތަ އަގުދައްކައިގެން ހިދުމަތެއް
ހޯދުމުގައި



އާންމު ބޭނުންމަކަށް ހިލޭ ނުވަތަ އަގުދައްކާއިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އެންމެހާ ވަސީލަތްތަކުގެ
ބޭނުންހިފުމުގައި



މގެ ގޮތުން ހިންގޭ ފެއަރތަކާއި ،ފެސްޓިވަލް އަދި މައުރަޒުފަދަ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގައި
މުނިފޫހި ފިލުވު ު

ނތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި އިމާރާތްތަކަށް ފަސެހާއިން ވަދެ ނިކުމެ
 .3ނުކުޅެދު ް
އުޅެވޭގޮތަށް އިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި


ގެދޮރު

އިމާރާތްކުރުމުގައި

ޝާމިލުވާ

ފަރާތްތައް

ބައިވެރިކުރުން

)މިސާލަކަށް

އާކިޓެކްޓްސް ،ޕްލޭނާރސް،

އިންޖިނިއާރސް(.


ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކާއި ނުކުޅެދުތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބައިވެރިވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް
ނައްތާލުން.

ޔރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތައް ާ
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
ނނަ މީހުން ެ
 |6ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި



ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓިފައިވުން.

އ
 .4އަމިއްލަ އިމާރާތްތަކާއި އާންމުން ވަދެއުޅޭ އިމާރާތްތަކާ އަދި ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަކީ އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގަ ި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް ފަސޭހައިން ވަދެ ނިކުމެ އުޅެވޭ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި
އެކްސިސިބިލިޓީ މިންގަނޑުތަކާއި ގަވާއިދުތަކެއް އެކުލަވާލައި ،އެ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 .5އަމިއްލަ އިމާރާތްތަކާއި އާންމުން ވަދެއުޅޭ އިމާރާތްތަކާ އަދި ޚިދުމަތް ޭ
އ
ދ ތަންތަނަކީ އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގަ ި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް ފަސޭހައިން ވަދެ ނިކުމެ އުޅެވޭ ތަންތަން ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި
ދތަކަށް ކައުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
އެކްސިސިބިލިޓީ މިންގަނޑުތަކާއި ގަވާއި ު


ނދިޔުން.
މިފަދަ މިންގަނޑުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމު ް

ނ
 .6ދައުލަތުގެ އިމާރާތްތަކާއި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން ަ
މީހުންނަށް އެނގޭނޭ ގޮތަށް ސައިން ބޯޑުތައް ބަހައްޓާފައިވުން) .މިސާލަކަށް ނަން ބޯޑުތައް ހުންނަ ކުލަ ،ފޮންޓް،
ގްރެފިކްސް ،ބެރެއިލްގެ އިންތިޒާމް އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވުން(.
 .7ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ފަސޭހައިން
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިދިނުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .8އާންމު އިމާރާތްތަކަށް ވަދެނިކުމެ އުޅުމަށާއި ،އާންމުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މަގުދައްކާދޭ މީހުންގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން .އަދި ހަރާކާތުން މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ
ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .9ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި މަޢުލޫމާ ާ
ށ
ތއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދިނުމަ ް
ބޭނުންކުރެވޭ ސިސްޓަމްތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަށް ލިބިދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން
ދެނެގަނެ އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދިޔުން .މީގެތެރޭގައި އިމަޖެންސީ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނުން.
 .10މަޢުލޫމާތާއި

އައު

މުވާސަލާތުގެ

އީޖާދުތަކާއި

ސިސްޓަމްތައް

)އިންޓަރނެޓް

ހިމެނޭ

ގޮތަށް(

ބޭނުންކުރުމަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވުން .މިގޮތުން މަޢުލޫމާތާއި މުވާސަލާތުގެ އައު
އީޖާދުތަކަށް

ލިބިފައިވާ

ކުރިއެރުންތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންނަށް

ފަސޭހައިން

ލިބިދުނުމަށްޓަކައި

މިންގަނޑޫތަކާއި ގައިޑްލައިންތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވުމާއި މިކަންކަން ތަންފީޒުކޮށްފައިވުން .އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް
އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހައިން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.
 .11މަޢުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ސިސްޓަމްތައް ފަރުމާކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން
މަޢުލޫމާތު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.
 .12މަޢުލޫމާތާ އަދި މުވާސަލާތުގެ އައު އީޖާދުތަކާއި ސިސްޓަމްތައް އެންމެ ޚަރަދުކުޑަ ގޮތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
މީހުންނަށް ފޯރުވައި ދިނުން.

ޔރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތައް ާ
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
ނނަ މީހުން ެ
 |7ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

މާއްދާ  – 10ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ޅަފަތުގައި މަރުވުން ހުއްޓުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.


ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރިކަމަށް ކުއްޖަކު ޑައިގްނޯސް ކުރެވޭ ހިސާބުން އެކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ
ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބޭނެގޮތް ފަހިވެފައި ވުން.



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިކަމަށް ޑައިގްނޯސް ކުރެވޭ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ
އވުން .މިފަދަ އެހީތެރިކަމެއްގައި މާލީ އެހީތެރިކަން ،ބޭސްފަރުވާގެ އެހީތެރިކަން އަދި
ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފަ ި
މތުތައް ލިބެން ހުރުން.
ޞިއްޙީ މަޢުލޫ ާ

ލ
ހ ަ
 .2ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅުގެ ބައެއްކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން )މިސާލަކަށް ލޯފަންވުން ،އަދި އެހެން ބައެއްކަ ަ
ބޭރުފުށުން ފެންނަން ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން( ހުރެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުމުން އެބޯޝަން ހެއްދުން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ
ޤާނޫނުތަކަކުން މަނާކޮށްފައިވުން.

މާއްދާ  11ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކާ އިންސާނިއްޔަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތް
ކއްލި ހާލަތްތަކުގައި ގާއިމްކުރާ ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ ގެދޮރުތައް ބިނާކުރުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން
 .1ކާރިޘާތަކުގައާއި ު
ހުންނަ މީހުންނަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދީފަ ި
އ ހުރުން.
 .2އިންސާނީ ކާރިޘާތަކުގައި އެހެން ގައުމަކަށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނަމަ ،އެ އެހީތެރިކަމުގެ މަންފާ އެހެން މީހުންނެކޭ
އެއްފަދައިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނަށް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
މީހުންނަށް ހުރިހާ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަނެވޭ ގޮތާއި ތަންތަނަށް ފަސޭހައިން ވަދެނުކުމެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް
ލާޒިމްކޮށްފައިވުން.
ޅދުންތެރިކަން ހުންނަ
 .3ކާރިޘާތަކާއި ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގައި ،ނުކު ެ
މީހުންނާމެދު ތަފާތުކޮށް ނުވަތަ ބާކީވާފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ހިމަނާފައި ނުވުން.
 .4ކާރިޘާތަކާއި ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭ ް
ނތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް
ދިމާވެދާނެ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީފައިހުރުން .އަދި މިފަދަ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގައި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބައިވެރިކުރުން.

ޔރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތައް ާ
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
ނނަ މީހުން ެ
 |8ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

މާއްދާ  :12ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ބަލައިގަތުން
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަކީ ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެހެން އިންސާނުންނެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން އިންސާނެއްކަން
ބަލައިގަތުން.


ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާގެ ސޮއި އަކީ ޤާނޫނީގޮތުން ބަލައިގަނެވޭ އެއްޗަކަށް ވުން.
ޔންތަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
 މިސާލަކަށް ބޭންކުގެ ލިޔުންތަކާއި ވޯޓްލުމާއި ގުޅުންހުރި ލި ު
މީހުންގެ ސޮއި ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާން ބަލައިގަތުން.



ރކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް އެއްވެސް
މުދާ މިލްކު ކުރުމާއި ވާރުތަ މުދާ ލިބުމުގެ ޙައްޤު ނުކުޅެދުންތެ ި
ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ލިބިދެވޭކަން ދައުލަތުން ޔަޤީންކުރުން.



ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ކަންކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިދޭކަން ދައުލަތުން ޔަޤީންކުރުން.



ލ
ހންނަށްވެސް ބޭންކް ލޯން ،މޯގޭޖް އަދި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ ފައިނޭންޝަ ް
ފެނުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ މީ ު
ކްރެޑިޓްސް އަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާކަން ދައުލަތުން ޔަޤީންކުރުން.



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއްގެ މުދާ ބޭނުންވާއިރަށް އަތުނުލެވޭނެކަން ދައުލަތުން ޔަޤީންކުރުން.



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން މިލްކު ކުރުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިގެންވުން.
 އޭގެތެރޭގައި އޭނާގެ ހުރިހައި ފައިސާއާއި ތަކެތި އަދި ގޯތިގެދޮރާއި މުދާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޙައްޤު
އޭނާއަށް ލިބިދިނުން.



ފެނުމުން

މަޙްރޫމްވެފައިވާ

މީހުންނަށްވެސް

އެހެން

މީހުންނެކޭ

އެއްފަދައިން

އެގްރީމަންޓްތައް

ހަދާ

ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުން.
 އޭގެތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްތަކާއި އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ޤާނޫނީ އަދި ފައިސާއާއި ބެހޭ އެއްބައްސްވުންތައް.
 .2އާންމު ޚިދުމަތްތައް ދޭ ފަރާތްތަކުން އެކިކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފާރާތްތަކުން އެދެފިނަމަ ،އެ ޚިދުމަތަކާއިބެހޭ
އާންމު މަޢުލޫމާތުތައް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.
 އޭގެތެރޭގައި އެފަރާތްތަކުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ،ޚިދުމަތްތަކާއި ،ވަސީލަތްތައް އަދި ޤާނޫނާއި
ތކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ.
ޤަވާއިދު ަ


މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް އެކިއެކި ފޯމެޓްތަކުގައި ލިބެން ހުރުން.
 މިސާލަކަށް އަޑު ،ބްރެއިލް.

ޔރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތައް ާ
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
ނނަ މީހުން ެ
 |9ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި



ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ފައިސާއާއި ބެހޭ ޚިދުމަތްތައްދޭ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ވިޔަފާރިތައް ކުރާފަރާތްތަކުން ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
ހންނަށް އެމީހުންގެ މުދަލާއި ،ޓްރާންސެކްޝަން ތަކާއި އެހެނިހެން މުއާމަލާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން
މީ ު
ފޯރުކޮށްދިނުން.



މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް އެފަރާތްތަކަށް ދެނެގަނެވޭ ފޯމެޓެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން.



އަދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ފެނުމުން މަޙްރޫމް ނުވާ މީހުންނަށްވެސް ފޯރުކޮށްދޭފަދަ ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ފޯރުކޮށްދިނުން.



ނ
ޗކްކުރުމާއި މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން ަ
އަމިއްލައަށް އެކައުންޓް ެ
މީހުންނަށް )ފެނުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށްވެސް( ތަނަވަސްވެފައިވުން.

ނ
ރހައި ބާވަތެއްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން ަ
 .3ފައިސާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެ މަގު ހު ި
ފަރާތްތަކަށްވެސް ފަހިކޮށްދީފައިވުން.


އޭގެތެރޭގައި

ބޭންކް

ނޫޓާއި

ވކިލާރި
ަ

އަދި

މިފަދަ

ހން
އެ ެ

ތަކެއްޗަކީ

ފެނުމުން

މަޙްރޫމްވެފައިވާ

ފަރާތްތަކަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ތަކެތިކަމަށް ވުން.

މާއްދާ  :13އިންސާފު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި އޮތުން
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަށް މީހުންނަށްވެސް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އިންސާފު ހޯދޭނޭ މަގު ހަރުދަނާ
ގޮތެއްގައި ދައުލަތުން ތަނަވަސްކޮށްދީފައިވުން.
 މީގެތެރޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ސަމާލުކަން ދީގެން އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމާއި،
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އުމުރާއި އެކަށީގެންވާފަދަ މާހައުލެއް ޤާއިމް ކުރުމާއި ،ޝަރުޢީ
ނތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ސީދާ އަދި ނުސީދާ ދައުރެއް އަދާކުރުމަށް
މަރުހަލާތަކުގައި ނުކުޅެދު ް
މަގުފަހިކޮށްދިނުން.


ޢ
ގ ޝަރު ީ
ލވާ މައްސަލަތަކު ެ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ގުޅުންހުރި ނުވަތަ އެމީހުން ޝާމި ް
ލިޔެކިއުންތައް އެމީހުންނަށް ކިޔޭނެފަދަ ނުވަތަ ދެނެގަނެވޭނެފަދަ ފޯމެޓް ތަކުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރުން.



އެފަދަ ލިޔެކިއުންތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ހެކި ހުށަހެޅުމާއި ދެނެގަތުމުގައި އަދި
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ދެނެގަތުމުގައި ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކާއި ވަސީލަތްތައް ކޯޓްތަކުގައި ބަލައިގަތުން.
)މިސާލަކަށް :އަޑު ،ބީހުން(.



ހމަލާދީ ނުވަތަ އަނިޔާ ކުރާ ފަރާތްތައް އެ އަނިޔާކޮށްފައިވަނީ
ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް ަ
އެމީހުންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާހެދި އަމިއްލައަށް ދިފާޢު ނުވެވޭނެކަން އެނގިހުރެ އެކަމުގެ ފައިދާ ނަގައިގެންކަން
ސާބިތު ާ
ވ މައްސަލަތަކުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވަކިން ހަރުކަށި އަދަބު ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވުން.

އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
 |10ނުކުޅެދުންތެ ި

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި



ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިވެރިޔަކު ނުވަތަ ދައުވާ ކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ދައުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް ،މިއިން
ޝރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ޢަމަލީގޮތުން
ަ
އެއްވެސް މީހަކީ ފެނުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ
ތ
ބައިވެރިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތާއި ،އެވަގުތު ކޯޓުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި އެހެން މީހުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާ ު
އެފަރާތަކަށް ދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ތަންފީޒުކުރުން.

މާއްދާ  :14އަމިއްލަ ނަފުސުގެ މިނިވަންކަމާ ރައްކާތެރިކަން
ވރުކުރުން.
 .1ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ބަލައި ބަންދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތްކަން ޤާނޫނުގައި ކަށަ ަ
 .2ކުށެއްކޮށްގެން ނުވަތަ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި ތަފާތު
ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޤާނޫނުތަކުގައި އާއި ގަވާއިދުތަކުގާ އަދި އުސޫލުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވުން.
 .3އެއްތަނުން އަނެއްތަނެއް ދިއުމުގެ މި ި
ނވަން ގެއްލޭގޮތަށް ބައިތިއްބާފައިތިބޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަންން ހުންނަ މީހުންނަށް
އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެއްވެސް ތަފާތުކުރެމެއް ނެތި ޙައްޤުތައް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 .4ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުކުރެވޭނެ ސަބަބަކަށް އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ނުވާނެކަން
ކަށަވަރުކޮށްފައިވުން.
ފއި ތިބޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެން ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް
 .5މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުކޮށް ަ
ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ތަނެއްގައި ބޭތިއްބުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިހުރުން.

މާއްދާ  – 15އަނިޔާކުރުމާއި ،އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުކުރުމާއި އެފަދަ އަދަބު ލިބުމުން
މިންޖުވެގެންވުން
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާމެދު އަނިޔާކުރުމާއި ،އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ
އަމަލެއް ހިންގުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.
 .2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާމެދު އަނިޔާކުރުމާއި ،އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ
ޢަމަލުތަކާ

ގުޅޭ

މައްސަލަތައް

ބެލުމުގެ

ނިޒާމެއް

އެކަށައަޅާފައިވުން.

)ޑޮކިއުމަންޓްކޮށްފައިވާ

މައްސަލަތައް

ދެނެގަނެވިފައިވުން( އަދި މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.
ދންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާމެދު އަނިޔާކުރުމާއި ،އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ
 .3ނުކުޅެ ު
އަމަލެއް ހިންގުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީގޮތުން ނުވަތަ ސައެންޓިފިކް ގޮތުން އަޖުމަބެލުމަށް ހިންގާ
ހން ބޭނުންކުރުން މަނާކުރެވިފައިވުން .މިފަދަ ކަންކަމަށް ރުހުން ނުދެވޭ
ކަންތައްތަކުގައި އެ މީހުންގެ ރުހުމާނުލާ އެމީ ު
ހާލަތުގައި ތިބޭ މީހުން ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވުން .އަދި މިކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ނިޒާމެއް އެކަށައަޅާފައިވުން.

އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
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ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

 .4ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރުމާއި ،އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ
ޢަމަލުކުރުމާއި އެފަދަ އަދަބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އާކައިވްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ޑޮކިއުމަންޓްކުރުން.
_ ތަޙްޤީގުކުރުމާއި ،ދައުވާކުރުމާއި ،ކޯޓުގެ ނިންމުތައް ހިމެނޭގޮތަށް

މާއްދާ  – 16ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ،އަނިޔާވެރިކަމާއި ،ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމުން މިންޖުވެގެންވުން
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަނިޔާ ލިބިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން.
ނޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ގެވެށިގުޅުމަކުން
 .2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބޭ އަ ި
ގުޅިފައިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތް ދެނެގަނެވިފައިވުން.
 .3ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެތެރޭގައި ހިމަނާފައިވުން.
 .4ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މަޤުމަތީގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައިއާއި އެހެނިހެން ވަގުތުތަކުގައިވެސް އެމީހުންނާ
ދިމާކުރުމާއި ،ފޮށުމާއި ،މަލާމަތްކުރުމާއި އަދި ފުރައްސާރަކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަން ޤާނޫނުގާ ކަ ނޑައަޅާފައިވުން.
 .5ގެވެށި

ގުޅުމަކުން

ގުޅިފައިވާ

މީހުންގެ

ފަރާތުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންނަށް

ލިބޭ

އަނިޔާއިން

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނާފައިވުން.
 .6ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް
ފާހަގަކުރުން .އަދި މި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 .7ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިންނާއި ،ޒުވާނުންނާ އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ނާޖާއިޒު
ޢަމަލުތަކާއި ،އަނިޔާވެރިކަމާއި ،ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ
އޮނިގަނޑުގެ

ތެރެއިން

ފިޔަވަޅުތަކެއް

އަޅާފައިވުން.

މި

އ
ފިޔަވަޅުތަ ް

އެޅުމުގައި

އަންނަނިވި

ކަންކަމަށް

ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވުން.
_ މިގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދިމަވާ ވަކިވަކި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ަ
ތކާއި އަދި ހާލަތްތައް.
_ ގޭތެރިއިންނާއި ބޭރުންވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެފައިވުން.
_ ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް .ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށްކުރާ
އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވުން.
_ ވަކި އުމުރަކަށްވީތީ ކުރިމަތިވާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއި އަދި ހާލަތްތައް.
 .8ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން .މިފަދަ
ކގައި ރިޢާޔަތްކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި:
ޕްރޮގްރާމްތަ ު
_ ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ މީހުންގެ ފަރާތުންނާއި ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާތަކުން ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުންނަ މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާފައިވުން އަދި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް
އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވުން.

އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
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ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

 .9ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އަދި އެންމެހާ ބާވަތުގެ އަނިޔާއަށް ނުކުޅުތެރިކަން
ގ
ނ ެ
ހުންނަ މީހުން ހުށަހެޅުމުން ސަލާމަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށާއި ،އެމީހު ް
ޢާއިލާތަކާއި އެމީހުން ބެލެހެއްޓުމުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިވެފައިވުން.
ހމަގޮތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބޭނުންކުރުމާއި އެފަދަ އަނިޔާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް
 .10ނަ ަ
މ
ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަން ދެނެގަނެ އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅު ާ
ވ
ގުޅޭގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށާއި ،އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކާއި އެމީހުން ބެލެހެއްޓުމުގައި ޝާމިލް ާ
ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިވެފައިވުން.
 .11ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަން ދެނެގަނެ އަދި
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން މައްސަލަ ހުށަހަޅުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.
)ހުރިހާ ބާވަތްތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް(
ގ
 .12ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ،އަނިޔާވެރިކަމާއި ،ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމު ެ
ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި
އެކުލަވާލާފައިވުން.

މިފަދަ

ގންވާ ތަޙްޤީގެއްކުރުމަށް އެކުލަވާލާންޖެހޭ ޤާނޫނާއި ސިޔާސަތުތައް
އެކަށީ ެ

ޤނޫނުތަކާއި
ާ

ސިޔާސަތުތައް

އިންސާނީ

ޙައްޤުތަކުގެ

ނަޒަރުން

އެނަލައިޒްކުރެވި

މުރާޖާކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މުރާޖާކުރުން.
 .13ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ،އަނިޔާވެރިކަމާއި ،ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ
ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ތަޙްޤީގެއްކުރުން .އަދި ތަޙްޤީގެކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ
ތަޙްޤީގައް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލެވިފައިވުން.
ގ
 .14ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ،އަނިޔާވެރިކަމާއި ،ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމު ެ
ޢަމަލުތަކުން

ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި

ދައުވާކުރަންޖެހޭ

ދައުވާކުރުމަށް

ހާލަތްތަކުގައި

އެކަށީގެންވާ

ޤާނޫނާއި

ވ
ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާފައިވުން .މިފަދަ ޤާނޫނުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން އެނަލައިޒްކުރެ ި
މުރާޖާކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މުރާޖާކުރުން .މިފަދަ ޤާނޫނާއި ،ސިޔާސަތުތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ
ށފައިވުން.
އުމުރާއި ،ޖިންސް އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮ ް
 .15ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި މިނިވަން
މުއައްސަސާތަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބައިތިއްބާ ޚާއްޞަ މަރުކަޒުތަކާ އަދި އެފަދަ މީހުންނަށް ހިންގާ
ޕްރޮގްރާމްތައް މޮނިޓަރަކުރުން.
 .16ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބައިތިއްބާ ޚާއްޞަ މަރުކަޒުތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ދެނެގަތުން.
 .17އަނިޔާލިބިފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްތަކެއް ޤާއިމިކޮށްފައިވުން.
 .18އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ލިބިގެން )ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުން(
އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް އެމީހުންގެ އުމުރާ އަދި ޖިންސަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ
ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުން
_ މިކަމާ ގުޅޭ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް.
_ ޕްރޮގްރާމްތައް

ހިންގުމަށާއި

ޚިދުމަތްތައް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

ޞިއްޙީެ ،ވ ްލފ◌ެއަރ،

އިތުބާރުކުރުމާއި ،އިންސާނީ ކަރާމަތާ އަދި މިނިވަންކަން ކުރިއެރުވުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަ ި
އވުމާން.
އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
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އަމިއްލަ

ނަފްސައް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

_ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކާ އަދި ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ތަނަވަސްވެފައި އޮތުން.
 .19ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މަޤުމަތީގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައާއި އެހެނިހެން ވަގުތުތަކުގައިވެސް އެމީހުންނާ
ދިމާކުރުމާއި ،ފޮށުމާއި ،މަލާމަތްކުރުމާ އަދި ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ޤާނޫނުގައި އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއްކަމުގައިވުން.
މީގެ އިތުރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ،އަނިޔާވެރިކަމާއި ،ޙައްޤުތަކަށް
ރތްތަކަށް ޤާނޫނުގައި އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވުން.
އަރައިގަންނަ ފަ ާ
މާއްދާ  17ނަފްސުގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުން
ނކީވެސް ،އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ،ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަބުރަށް
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ަ
އިޙުތިރާމު ލިބިގެންވާ ބައެއްކަމަށް ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާ އަދި އުސޫލުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުރުން.
އ
ގ ފުރުޞަތު ފަހިވެފަ ި
ނ މީހުނަށް ދިމާކޮށްގެން ނުވަތަ ގަނާކޮށްގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމު ެ
 .2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން ަ
އޮތުން.
 .3ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނަށް ދިމާކޮށްގެން ނުވަތަ ގަނާކޮށްގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު.
މާއްދާ  :18ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި ވަޒަންވެރިވުމުގެ މިނިވަންކަން
ނނެކޭ އެއްފަދައިން އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އެއްޤައުމުން އަނެއް
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެންމީހު ް
ޤައުމަކަށް އަދި ޤައުމުގެ ތެރޭގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހުރި ދަތިތައް ނައްތާލާފައިވުން.
 .2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވެސް އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ވަޒަންވެރިވުމަށް ޤައުމެއް އިޚުތިޔާރުކުރުމުގެ
މިނިވަންކަން ލިބިގެންވުން.
ބން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށްވުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިނުވޭކަމާއި އެހެން މީހުންނާ
 .3މީހެއްގެ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ސަބަ ު
ހ
ބ ޭ
ރ ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލާފައިވުން) .ރައްޔިތުކަމާ ެ
އެއްހަމައެއްގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި މިޙައްޤު ލިބުމަށް ހު ި
ލިޔެކިޔުން ލިބިގަނެ ،މިލްކުކޮށް ،ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިނުގަނެވޭނެކަން(.
 .4ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވެސް އެހެންމީހުންނެކޭ ެ
އއްފަދައިން ވަޒަންވެރިވުމަށް ނިންމާ ޤައުމެއްގައި،
ނވުން.
ދިރިއުޅުން ބިނާކުރުމަށްޓަކައި އިޚުތިޔާރުކުރާ ސަރަޙައްދެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެ ް
 .5ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިން އުފަންވުމާއެކު ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ،ނަމާއި ،ރައްޔިތަކަށްވުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިދީފައިވުން.
ލތުގައި
 .6ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިން އުފަންވުމާއެކު ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ،ނަން ކިޔުން ލަސްވެފައިވާ ހާ ަ
ލަސްވާ ސަބަބުތަކާއި މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން.
އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
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ސ
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އި ް

ޅ
 .7ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިން އެމީހުންގެ މައިންބަފައިންގެ ކައިރިން ވަކިވެ ދެ ޤައުމެއްގައި ދިރިއު ޭ
ހާލަތްތަކުގައި ،ކުއްޖާގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ބެލުމަށްފަހު އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާ ގުޅުން ބޭއްވުމުގެ މަގު
ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.
ނ
 .8ނުކުޅެތުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިންނަށް އެކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން ދެނެގަތުމާއި އެމީހުންގެ ކިބައިން ލޯތްބާ އަޅާލު ް
ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައިވުން.

މާއްދާ  19މިނިވަންކަމާއެކު ދިރިއުޅުމާއި މުޖުތަމަޢުގައި ބައިވެރިކުރުން
އ
އއްވެސް ނުފޫޒެއްނެތި ދޭ ރުހުމަކާއިނުލާ ،ޞިއްޙީ އެއްވެސް ފަރުވާއެ ް
 .1ކަމުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބި ހުރެގެންެ ،
ދިނުން ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެތެރޭގައި މަނާކޮށްފައިވުން.
އ
 .2ކަމުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބި ހުރެގެން ،އެއްވެސް ނުފޫޒެއްނެތި ދޭ ރުހުމަކާއިނުލާ ،ޞިއްޙީ އެއްވެސް ފަރުވާއެ ް
ދިނުން ނައްތާލުމަށްޓަކައި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވުން.
 .3އެމީހަކު ބޭނުންވާ މުޖުތަމަޢުއެއްގައި އުޅުމުގެ އިހްތިޔާރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އޮތުން.
 .4މުޖުތަމަޢުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބައިވެރިކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން
ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.
ތމަޢުގައި އުޅުމުގައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި
 .5އެކަހެރިކުރުމާއި ބަކީކުރުން ހުއްޓުވާލުމަށްޓަކައި ގޭތެރޭގެ ދިރިއުޅުމާއި މުޖު ަ
އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވުން.
 .6އެކަހެރިކުރުމާއި ބަކީކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ގޭތެރޭގެ ދިރިއުޅުމާއި މުޖުތަމަޢުގައި އުޅުމުގައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި
އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ހުރުން.
 .7އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ ބޭނުންތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭގޮތުން،
މުޖުތަމަޢުގައި ހުންނަ ތަފާތު އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބުމާއި ތަންތަނަށް ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވެން ހުރުން.

މާއްދާ  – 20އަމިއްލައަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުން
ނނަށް ވީއެންމެ މަތީ ދަރަޖައެއްގައި މިނިވަންކަމާއެކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހު ް
ދަތުރުކުރެވުން.
 .2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މިނިވަންކަމާއެކު އެމީހުން އެދޭ ގޮތަ ަ
ކށް އަދި އެމީހަކު އިޚުތިޔާރުކުރާ ވަގުތެއްގައި
ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވުން.
އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
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 .3ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

މީހުންނަށް

ފަސޭހައިން

ދަތުރުކުރުމުގައި

ފޯރުކޮށްދެވޭ

ބާވަތްތަކުގެ

އެހީތެރިކަން

ދެނެގަނެވިފައިވުން.
 .4ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުކުރުމަށް އެހީވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަން
ދެނެގަތުން .މީގެ ތެރޭގައި
_

ޚާއްޞަ ތަމްރީން ލިބިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް

_ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ދަތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރުއަދާކުރާ ފަރާތްތައް.
 .5ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ދަތުރުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެފައިވުން.
 .6ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދަތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް )މޮބިލިޓީ
އެއިޑްސް ،ޑިވައިސަސް އަދި އެސިސްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީސް( ދެނެގަނެވިފައިވުން.
 .7ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު ދަތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި
ވަސީލަތްތައް )މޮބިލިޓީ އެއިޑްސް ،ޑިވައިސަސް އަދި އެސިސްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީސް( ފަސޭހައިން ލިބިފައިވުން.
 .8ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މިނިވަންކަމާއެކު ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކަކީ ފެންވަރު
ރަނގަޅު އަލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކެއްކަމަށްވެފައި ،އެތަކެތި ފަސޭހައިން ލިބެން ހުރުން )މޮބިލިޓީ އެއިޑްސް ،ޑިވައިސަސް
އަދި އެސިސްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީސް(.
 .9ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރިވައިދޭ އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކަކީ )މޮބިލިޓީ އެއިޑްސް،
އދި އެސިސްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީސް( ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގޮސްއައިސް
ޑިވައިސަސް ަ
އުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް އެހީތެރިވެދޭ އަލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކަކަށްވުން.
 .10ނުކުޅެތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން.
ގ
 .11ނުކުޅެތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިން ާ
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބާވަތްތައް ގިނަވެފައި ،ފެންވަރު ރަނގަޅުވުން.
 .12ނުކުޅެތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް
ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ނުކުޅެތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން
ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވުން.
ދ
 .13ނުކުޅެތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށް ޭ
އވުން.
ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ލިބިފަ ި
ކމާއެކު ދަތުރުކުރުމަށް
 .14ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އަތްފޯރާ އަގުގައި ފަސޭހަ ަ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމެޖެހިފައިވުން.
އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
 |16ނުކުޅެދުންތެ ި

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

 .15ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މިނިވަންކަމާއެކު ދަތުރުކުރުމަށް ހޭދަވާ ޚަރަދަކީ އަތްފޯރާ އަގުތަކަށްވުރެ ބޮޑު
އަގެއްކަމުގައިވާނަމަ،

އެކަމުގެ

ސަބަބުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންނަށް

ދިމާވެދާނެ

އ
މައްސަލަތަ ް

ދެނެގަނެފައިވުން.
 .16ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ދަތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ ތަމްރީން
ލިބިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާ އަދި މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރުއަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމަކީ
އަތްފޯރާފަށުގައި ލިބެންހުންނަ އެހީތެރިކަމަކަށްވުން.

އަދި އެފަރާތްތަކުގެ އަގުތައް އެނެލައިޒްކޮށް ،މިކަމަށް ޚަރަދުކުރާ

ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން.
 .17ނުކުޅެތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް
ގރާމްތަކުގެ އަގަކީ އަތްފޯރާ އަގުތަކަކަށްވުން) .ފީދައްކައިދޭ
ދަސްކޮށްދިނުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮ ް
ފަރާތްތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން(

މާއްދާ  :21ޚިޔާލާއި ފިކުރު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި އޮތުން
ގ މިނިވަންކަމުގެ ބޭނުން
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް އެހެން މިހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމު ެ
ހިފޭނެގޮތް ފަހިވެފައިވުން.
 .2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް އެހެން މިހުންނެކޭ އެއްފަދައިން މަޢުލޫމާތު ލިބިގަނެވޭނެ މަގުފަހިވެފައިވުން.


ތކަށް މުއާމަލާތްކޮށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮ ަ
ތަނަވަސްވެފައިވުން.


މީގެތެރޭގައި މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލުތައް ހޯދުމާއި ،ލިބުމާއި ،ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

އޮތުން ހިމެނޭ.


ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އާންމުކުރާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް ދެނެގަނެވޭނެ
ގޮތަށް އާންމުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކަށްވުން.
ތތައް
 އޭގެތެރޭގައި އެކިކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަ ް
ބޭނުންކުރެވޭނެ މަގުފަހިކުރުން ވެސް ހިމެނޭ.



އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ މުއާމަލާތްކުރުން ތަކަކީވެސް )މިސާލަކަށް :ސައިން ލޭންގްއޭޖް ،ބްރެއިލްގެ ޒަރީއާއިން
ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކަކީ( ރަސްމީ މުއާމަލާތްތަކެއްކަމުގައި ސަރުކާރުން ބަލައިގަނެ އެފަދަ މުއާމަލާތްތަކަށް
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ދީ ،އަދި މިފަދަ މުއާމަލާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައި އޮތުން.



ތ
އެކިކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް މުއާމަލާތްކޮށް މަޢުލޫމާ ު
ލިބިގަތުމުގައި ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްވެފައިވުން.

އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
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ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި



ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ލ ާމ ުތ ަތ ްއ ަފ ަ
ނ ަމ ުޢ ޫ
ގ ޞިއްޙީަ ،އ ިމ ްއ ަލ ައ ިދ ާޤ ޫ
ދ
ކ އެމީހެއް ެ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަ ު
ނ ީ
ނ ައ ް
އ ާ
ނ ޭ
ށ ެއ ުދ ުމ ް
ނ ަމ ް
ށ ިދ ު
ކ ް
ސ ޮ
ލ ާމ ުތ ަތ ްއ ިހ ްއ ާ
ަމ ުޢ ޫ
ށ އެމަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުން ހިފޭނެ ފޯމެޓެއްގައި
ހިއްސާކޮށްދިނުން) .މިސާލަކަށް ބްރެއިލް ،އަޑު (.އަދި އެމަޢުލޫ ާ
މތުތަކަކީ ސިއްރު މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ ގޮތުގައި
ބަލަހައްޓާކަން ދައުލަތުން ޔަޤީންކުރުން.




މީޑިއާއިން އާންމުކުރާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް އޭގެ ބޭނުންހިފޭގޮތަށް
ށ ިހ ްތ ަވ ު
އާންމުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުތައް ކަމުގައި ހެދުމަށް ދައުލަތުން ބާރުއަޅައިެ ،އ ަކ ަމ ް
ދ ެއހީތެރިވެދިނުން.
ރ ީ
އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރީއާއިން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އެހެންކަހަލަ
ކށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކެއް
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް އޭގެ ބޭނުން ހިފޭފަދަ ގޮތަ ަ
ކަމުގައިވުން.



ހރުވައަކުން މަޢުލޫމާތު ލިބުމަކީ
ސިކުންޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަހުމްވާފަދަ ތިލަ ބަ ު
އެމީހުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަން ދައުލަތުން ދެނެ ،އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

މާއްދާ  :22ޒާތީ މިނިވަންކަމަށް އިޙުތިރާމުކުރުން
 .1ޒާތީ ދިރިއުޅުމާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ މާއްދާތަކުން ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމަކީ
ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ބަޔާންވެގެންވުން.
 .2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކާއި ގުޅުންހުރި އެމީހާގެ އަމިއްލަ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރާއިރު ،އެމަޢުލޫމާތުތައް
ހޯދުމަށް ވަކިން އެކަހެރިތަނެއްގައި ،ސުވާލުކުރާ މީހާނޫން އިތުރު މީހަކަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ނޭންގޭނެފަދަ ގޮތަކަށް،
އޭނާއާއި ސުވާލުކުރުމަށް އެދެފިނަމަ އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެކަން އުސޫލަކުން އެކަށައަޅާފައިވުން.
 .3ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޞިއްޙީ މަޢޫލޫމާތުތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ޒާތީ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށް
ބެލެހެއްޓޭކަން ދައުލަތުން ކަށަވަރުކުރުން.

މާއްދާ  :23ޢާއިލާ އަދި ގޯތިގެދޮރަށް އިޙުތިރާމުކުރުން
 .1ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފެއްޓުމާއި ،ޢާއިލާއެއް ބިނާކުރުމާއި ،ބެލެނިވެރިއަކަށް ވުމާއި ،ޒާތީ އެކިއެކި ގުޅުންތައް ގާއިމްކޮށް
ދެމެހެއްޓުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށް ވުމުން ތަފާތުކޮށްފައި ނުވުން.
ހންނަ މީހުންނަށް ކައިވެނިކޮށް ޢާއިލާއެއް ބިނާކުރުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް
 .2ރުހުންދެވޭ އުމުރުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ު
ނެތުން.
 .3ހޯދާނެ ކުދިންގެ އަދަދާއި ،ކުދިން ހޯދާނެ މުއްދަތާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ އިހްތިޔާރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
މީހުންނަށް ލިބިފައިވުން.
އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
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ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

 .4ޢާއިލާ ރޭވުމާއި އުފަންވަނިވި ޞިއްޙަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ
ފޯމެޓްތަކުގައި ތައްޔާރުކޮށް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުރުން.
 .3ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގައާއި ކުދިންގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ،ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތްތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން.

މާއްދާ  - 24ތަޢުލީމު
 .1އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ތަޢުލީމު ލިބުމުގެ ޙައްޤު ޤާނޫނެއްގައި
މގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނެއްގައި ހިމަނާފައިވުން.
ބަޔާންކޮށްފައިވުން .އަދި ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނު ާ
 .2ހުރިހާ

ކުދިން

ކށްގެން
ޝާމިލް ޮ

ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭގޮތުން

ތަޢުލީމު

ތަޢުލީމީ

ނިޒާމުގެ

ހުރިހާ

ގިންތިތަކުގައި

ހިމަނާފައިވުން.
 .3ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އުމުރުދުވަހަށް އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވުން.
 .4ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންނަށް

ޤާނޫނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އުމުރުދުވަހަށް

އުނގެނުމުގެ

ފުރުޞަތު

ތަނަވަސްވެފައިވުން .މިގޮތުން ސާނަވީ އަދި މަތީ ތަޢުލީމާއި ،ހުނަރާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް އަދި
ބޮޑެތި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދެވޭ ތަޢުލީމު ހިމެނޭކަން.
 .5ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ އަސާސީ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ
ޙައްޤުތަކަށް އިހްތިރާމްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހިމަނާފައިވުން.
ޅދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ
 .6ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ އަސާސީ ލަނޑުދަ ނޑިތަކާއި މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން ނުކު ެ
ގުޅޭގޮތުން ހިމަނާފައިވުން.
ވން.
މގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލާފައި ު
 .7ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންދެވޭ ތަޢުލީ ު
_ އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި ހުރި ކުޅަދާނަކަމަށާއި ،އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ގަދަރާއި ކަރާމާތް ފުރިހަމައަށް ކުރިއެރުވުން.
_ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ،އަސާސީ މިނިވަންކަމާއި ،އިންސާނުންގެ ތަފާތުކަމަށް އިޙުތިރާމުކުރުން އިތުރުކުރުން.
_ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
ތަނަވަސްވެފައިވުން.
 .8ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ތަޢުލީމީ މުގައްރަރުގައި ހިމެނިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއެކު،
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ އަސާސީ ލަނޑުދަ ނޑިތަކާ އަދި މަޤްޞަދުތައް
ހާސިލްވެފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރެވިފައިވުން.
އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
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ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

 .9ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ބާކީވެފައިވާނަމަ ،ބާކިވެފައިވާ
ސަބަބުތައް ދެނެގަތުން )މިސާލަކަށް :ހަރަކާތުން މުއާމަލާތްކުރާ ޓީޗަރުން ނެތުން(.
 .10ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ނުސީދާގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން.
)މިސާލަކަށް :ކިޔެވުމަށް ަ
ދށްވެގެން ސްކޫލުން ވަކިވާ ކުދިން(
 .11ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން އެކުލެވޭ ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން.
 .12ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ތަޢުލީމު ލިބުމުގެ ޙައްޤު އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި
ކަށަވަރުވެފައިވުން.
 .13ހުރިހާ

ކުދިން

ޝާމިލްކޮށްގެން

ތަޢުލީމު

ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭގޮތުން

ޤާނޫނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނ
ކަންކަ ް

ކަށަވަރުވެފައިވުން.
 .14ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފައިސޭހައިން ތަޢުލީމު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވުން.
ގ
 .15ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންޕަލްސަރީ ފަށާ ތަޢުލީމު އަދި މެދުމަދަރްސީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރުމު ެ
ސަބަބުން އެއްވެސް ކުއްޖެއް ބާކީނުކުރުން.

މ
ނ ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ތަޢުލީ ީ
އަދި ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބު ް

ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުއްޖަކު ބާކީވާނަމަ އެކަންކަން ދެނެގަނެވިފައިވުން.
 .16ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ މަޖުބޫރު ފަށާ ތަޢުލީމު އަދި މެދު މަދަރްސީ ތަޢުލީމު އެކުދިން
ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢުއިން ލިބެންހުރުން .އަދި އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމަކަށްވުން.
 .17ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ސްކޮލޮރޝިޕް ހޯދައިދިނުމަށް އެހީތެރިކަން ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .18ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން .އަދި މިގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ
ވަސީލަތްތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން.
ނނަ ކުދިންނަށް ފަސޭހައިން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ގެނެވުނު ބަދަލުތައް
 .19ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް
ދެނެގަތުން .މީގެ ތެރޭގައި ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ވެސް ހިމެނޭކަން.
 .20ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އިޖްތިމާއީ ތަރައްޤީ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވުން.
 .21ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދަނާލު ފަދަ ތަންތަނުގައި ޚާއްޞަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވުން.
ދ
 .22ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން އެކުލަވާލެވޭ ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ އަދަބީ އަ ި
އިޖުތިމާއީ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވުން.
 .23ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އުނގެނުމުގެ
ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަވި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.

އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
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ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ލ
_ ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާ އަދި އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ބްރެއި ް
އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް އޯލްޓަނޭޓިވް ސްކްރިޕްޓްތައް ފަސޭހައިން ލިބެންހުރުން.
ވ
_ ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާ އަދި އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ފަހުން ާ
ޢލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބަހުރުވައަކުން ތަ ު
_ އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އަދަބީ ހައިސިއްޔަތު ބަލައިގަނެ ކުރިއެރުވުން.
_ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހަރަކާތުން މުޢާމަލާތްކުރާ ބަހުރުވަތައް ކުރިއެރުވުން.
 .24ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ
ތެރެއިން އިޖުތިމާއީ ހުނަރުތައް ދަސްކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .25އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކާ ބެހޭ ހުނަރު ދަސްކުރުމާބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާ އަދި
ވން.
މިކަންކަމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ މީހުންގެ ތަޖުރިބާއާއި އެއްބާރުލުން ހިއްސާކުރުމަށް މަގުފަހިވެފައި ު
 .26ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސާމެދު ދެކޭގޮތް ރަނގަޅުކޮށް އަދި މުޖުތަމައާއެކު ގުޅުން
ގާއިމުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާބެހޭ ވިއުގަތައް ޤާއިމުވެފައިވުން.
ގތް ރަނގަޅުކޮށް އަދި މުޖުތަމައާއެކު ގުޅުން ގާއިމުކުރުމަށް
 .27ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަމިއްލަ ނަފްސާމެދު ދެކޭ ޮ
ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން މިކަމާބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީ ލިބޭނެ މަޤުތަނަވަސްވެފައިވުން.
 .28ހަރަކާތުން މުއާމަލާތްކުރުމަށާ އަދި ބްރެއިލް ބޭނުންކުރުމަށް މުދައްރިސުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ
ދއްރިސުންގެ ފެންވަރު ހިފަހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި
ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން .އަދި މިފަދަ މު ަ
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
 .29ހަރަކާތުން މުއާމަލާތްކުރުމަށާ އަދި ބްރެއިލް ބޭނުންކުރުމަށް ތަމްރީން އަދި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މުދައްރިސުން
ކަނޑައަޅާފައިވާކަން.
 .30ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ
ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި މިކަމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.
 .31ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ދ އަލާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ހުންނަ މީހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކާއި އަ ި
ހިންގުން ،މިގޮތަށް ފޯރޮކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްސީލް ދެނެގަތުން.
 .32ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މުވައްޒަދުންނަށް އިންސްޓްރަކްޝަނަލް ޓެކްނީކްސް ،ކަރިކިއުލަމް އެޑަޕްޓޭޝަންނާ އަދި
ު
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދިނުން .މިގޮތަށް ފޯރޮކޮށްދޭ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްސީލް ދެނެގަތުން.

އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
 |21ނުކުޅެދުންތެ ި
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ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
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ސ
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މާއްދާ  :25ޞިއްޙަތު
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އެހެން މީހުންގެ މެދުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެއްވެސް
ނ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިވުން .މިގޮތުން ޖިންސީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި
މިންވަރަކަށް ތަފާތުކުރު ް
އުފަންވެނި ޞިއްޙަތުގެ ދާއިރާއިން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ތަފާ ު
ތކޮށްގެން ނުވާނެކަމުގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށް
ކަނޑައަޅާފައިވުން.
މތު ލިބި ،އެ
 .2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާދެވެނީ އެމީހުންނަށް އެ ފަރުވާއަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ފަރުވާ ދިނުމަށް އެމީހުންގެ ފުރިހަމަ ރުހުން ލިބިގެންކަން ޤާނޫނުން ލާޒިމު ކުރުން.
 .3ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ޅަފަތުގައި ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .4ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ޅަފަތުގައި ދެނެގަނެ ،އެފަދަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި އެހެނިހެން
ނ
ޙ އަދި އެހެނިހެ ް
ކަންކަމުގައި )ޚާއްޞަކޮށް ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޞިއް ީ
ކަންކަމުގައި( އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޤާބިލުކަން ނެތް އެއްވެސް ބަޔަކު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހަރަކާތްތެރި ނުވާނެކަން
ދައުލަތުން ކަށަވަރުކުރުން.
 .5ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކާ ގުޅިގެން ވަކި ޚާއްޞަ ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފަރުވާ ހޯދޭނެ މަގު
ތަނަވަސްވެފައިވުން.
އގަށް
 .6އާންމު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެތަންތަނުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގެ ޙަ ް
އިޙުތިރާމުމް ކުރުން) .މިގޮތުން ހަރަކާތުން މުއާމަލާތްކުރުން ،ބްރެއިލް އަދި ތިލަ ،ސާފު ބަހުރުވައިން މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނަށް ފަސޭހައިން ވަދެނުކުމެވޭ ގޮތަށް ޞިއްޙީފަރުވާދޭ ތަންތަން
އިމާރާތްކުރުން(.
 .7ހިލޭ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ޞީއްޙަތާ ގުޅުންހުރި ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
މީހުންނަށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައިވުން.
 .8ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ތަމްރީނު ކުރުން.
ފރުވާ އެމީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކުން ނުވަތަ އެތަނަކާ ވީހާ
 .9ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ ަ
ގާތުން ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދެވިފައިވުން.

އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
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ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

މާއްދާ  :26މުޖުތަމަޢުގައި އުޅުމާއި މުޖުތަމަޢުއަށް އަނބުރާ ގެނައުން
ކޅެދުންތެރިކަން
 .1ނު ު

ހުންނަ

މީހުންނަށް

އެފަދަ

އެހެން

މީހުންގެ

އެހީތެރިކަމާ

އެއްބާރުލުން

ލިބޭނޭ

ގޮތްތައް

ފަހިވެފައިވާކަން ދައުލަތުން ކަށަވަރުކުރުން.


ބ ެ
ނ ާވ ަ
ށ ެގ ް
ޖ ެޓ ްއ އެކަމަށް އެކަށައެޅުން.
މިގޮތުން ޕިއަރ-ސަޕޯޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައިެ ،އ ަކ ީ

 .2ތަފާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތައް ދިރިއުޅޭ ރަށުގައި ތިބެގެން އެކަށޭނަ ރިހެބިލިޓޭޝަ ް
ނ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.


އަދި

މިފަދަ

ރިހެބިލިޓޭޝަން

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއިން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ

ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތަކަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ،ހިންގުން.
 .3ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަންނީ މީހުން އަދި
އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

މާއްދާ  : 27މަސައްކަތްކުރުމާއި ވަޒީފާއަދާކުރުން
 .1އެހެންމީހުންނާ

އެއްހަމައެއްގައި

އެއްވެސް

ތަފާތުކުރުމެއްނެތި

ފަސޭހަކަމާއެކު

މަސައްކަތްކުރުމުގެ

މަގު

ތަނަވަސްވެފައިވުން.
 .2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އެމްޕްލޯއީމަންޓް ރޭޓް ދެނެގަނެވިފައިވުން.
ޅދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އެމްޕްލޯއީމަންޓް ރޭޓްއާ އާޅައި
 .3އާންމު އާބާދީގެ އެޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓްއާއި ނުކު ެ
ބެލިފައިވުން.
 .4މުސާރައާއި ،ވަޒީފާގެ ގިންތިކުރުމުގައާއި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ އެހެން
މީހުންނާ ހުރި ތަފާތުތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން )މިސާލަކަށް ޕާޓްޓައިމް ،ދާއިމީ ،ވަގުތީ(.
ފދައިން އެމީހުން ޚިޔާރުކުރާ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް
 .5ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެހެން މީހުންނެކޭ އެއް ަ
ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވުން.
ނ އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބާވަތްތައް ހަނިވެފައިވާނަމަ ،އެކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވުން.
 .6ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހު ް
އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
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ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

 .7ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

މީހުން

ވަކިކަހަލަ

ގއި
މާހައުލެއް ަ

ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް

މަޖުބޫރުވެފައިވާނަމަ

އެކަން

ފާހަގަވެފައިވުން.
މހިފައިވާ )ހުރިހާ އެންމެން ޝާމިލްވާ ގޮތަށް( ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް
 .8ހުޅުވާލެވި ،ލާ ެ
ވަޒީފާ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވުން .އަދި މިކަމުގައި ހު ި
ރ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން.
 .9ލާމެހިފައިވާ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް )އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސާރވިސަސް( ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރިޢާޔަތްކުރާކަން.
ގތަށް( ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
ލމެހިފައިވާ )ހުރިހާ އެންމެން ޝާމިލްވާ ޮ
 .10ހުޅުވާލެވިާ ،
ޔވަޅުތަކާ
ހންނާމެދު ތަފާތުކުރުން ޤާނޫނަކުން މަނާކުރުން .އަދި މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފި ަ
މީ ު
އަދި ނުކުމެފައިވާ ނަތީޖާ ދެނެގަތުން.
ކންކަމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ތަފާތުކުރުމަކީ
 .11ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ ަ
މހުން ހޮވުމާއި ،ވަޒީފާ ދިނުމާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި،
މަނާކަމެއްކަން ކަނޑައަޅާފައިވުން .މިގޮތުން ވަޒީފާއަށް ީ
ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމާއި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި ،ޞިއްޙީ ގޮތުން ރަނގަޅު އަދި ރައްކާތެރި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް
ޤާއިމުކުރުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަން ކަނޑައަޅާފައިވުން.
ޙއްޤުތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް ފުރިހަމައަށް
 .12މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ަ
ލިބިދީފައިވުން.
 .13ވަޒީފާގެ ދާއިރާގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް ހަމަހަމަކަން ގާއިމުވެފައިވުން.
 .14މަސައްކަތްކުރުމުގައި އަދުލުވެރި އަދި އެކަށޭނަ ޝަރުތުތަކެއްގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު އެހެންމީހުންނާ
އެއްހަމައެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް ލިބިފައިވުން.
 .15ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ޚިޔާރުކުރާ ބާވަތުގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގައާއި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހޯދުމުގައި
އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިފައިވުން.
 .16ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ކަންކަމުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ކުރިމަތިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެވިފައިވުން.
 .17ވަޒީފާގެ ޝަރުތުތަކާގުޅޭގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ދެނެގަނެވިފައިވުން.
 .18އެއްފެންވަރެއްގެ މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އެކަށީގެންވާ އަދި ހަމަހަމަ އުޖޫރައެއް އެހެން މީހުންނެކޭ
ވނަމަ
އެއްފަދައިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް ކަނޑައަޅާފައިވުން .ވަޒީފާގެ އުޖޫރައިގައި ތަފާތުތަކެއް ާ
އެކަންކަން ދެނެގަނެވިފައިވުން.
ސ
ވ ް
 .19ޞިއްޙީ ގޮތުން ރަނގަޅު އަދި ރައްކާތެރި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ެ
ގާއިމުވެފައިވުން.
ހ
ބދޭންޖެ ޭ
ކވާ ބެލުމަށްފަހު ،ބަދަލު ލި ި
 .20ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ހުށަހަޅާ ޝަ ު
ވން.
ހާލަތްތަކުގައި ބަދަލު ލިބިދީފައި ު
ވ
 .21ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ކުރިމަތިވާ ފުރައްސާރަތަކުން ރައްކާތްރިކުރުމަށް އަޅާފައި ާ
ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން.

އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
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ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

 .22ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ މަގު ތަނަވަސްކުރުމުގެ
ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން .އަދި މިފަޔަވަޅުތަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް
ކޮށްފައިވާ އަސަރުތައް ދެނެގަނެ ،މުރާޖާކުރަން ފެންނަކަންކަން މުރާޖާކުރެވިފައިވުން.
 .23މަސައްކަތްތެރިކަމާ އަދި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމާޢަތް ހެދުމުގެ ޙައްޤު އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުންނަ މީހުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބިދީފައިވުން.
 .24މަސައްކަތްތެރިންގެ

ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި

ބައިވެރިވުމުގެ

ޙައްޤު

އަދި

ފުރުޞަތު

އެހެންމީހުންނެކޭ

އެއްފަދައިން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް ތަނަވަސްވެފައިވުން.
ގ
 .25މަސައްކަތްތެރިން ެ

ޖަމުޢިއްޔާތަކަކީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންނަށް

ފަސޭހައިން

ވަސިލްވެވޭ

އަދި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ ޖަމުއިއްޔާތަކަކަށްވުން.
 .26ހުރިހާ

އެންމެން

ޝާމިލްވާ

ގޮތަށް

އާންމުކޮށް

ހިންގާ

ފަންނީ

އަދި

މަސައްކަތްތެރިކަން

ދަސްކޮށްދިނުމުގެ

ވސަސް އަދި ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނޭ ( ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ) ޕްލޭސްމަންޓް ސާރ ި
ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް ފަސޭހައިން ބައިވެރިވެވުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވުން.
 .27ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާ އަދި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމުވާބެހޭ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް
ހިންގުން.
 .28ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރުދިނުން .އަދި މިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ގޮތެއްގައި
ޢަމަލުކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން )ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް ފަސޭހަވުން(.
ޅދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެއްވެސް
ވ ކްރައިޓީރިއާތަކުގައި ނުކު ެ
 .29ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައި ާ
ތަފާތުކުރުމެއްވާނަމަ އެކަންކަން އުނިކުރެވިފައިވުން.
 .30ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވަޒީފާ ހޯދައި ،ލިބިގަނެ ،ދަމަހައްޓައި އަދި ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އައުމަށް އެހީތެރިކަން
ފޯރުވައިދިނުން.
 .31ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވަޒީފާ ހޯދުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމްތައް ދެނެގަނެފައިވުން.
 .32ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާނަމަ ،އެކަންކަން
ދެނެގަތުން )މިސާލަކަށް އޮފީހަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް(.
 .33ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
 .34ވަޒީފާއާބެހޭ ޕޮލިސީގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ،ދިމާވާ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް
ހންނަށްވެސް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އައުން ނުވަތަ ރުޖޫއަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވުން.
ކުރިމަތިވެފައިވާ މީ ު
 .35ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމާއި ،އަލުން ވަޒީފާ ހޯދުމާބެހޭ ފަންނީ އަދި ޢަމަލީ
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ،އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއެރުވުން .އަދި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ނަތީޖާ ދެނެގަނެވިފައިވުން.
ގ
 .36އާންމުކޮށް ހިންގާ ފަންނީ އަދި މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،ޢަމަލީ ތަރުބިއްޔަތުދިނުމު ެ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޖާގަ ތަނަވަސްވެފައިވުން.
 .37ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ފަރުމާކޮށްގެން ފަންނީ އަދި މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،ޢަމަލީ ތަރުބިއްޔަތުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
 |25ނުކުޅެދުންތެ ި

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

 .38ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަންނީ އަދި ޢަމަލީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ފަސޭހައިން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.
 .39ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންނާއި ،އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް
އުފައްދައިގެން ވިޔަފާރިކުރިއަރުވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވުން.
 .40ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންނާއި ،އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް އުފައްދައިގެން
ނ ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ތައާރަފްވެފައިވުން.
ވިޔަފާރިކުރިއަރުވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެ ް
 .41ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ
ޕލިސީތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފައިވުން.
މަޤްޞަދުގައި ޮ
ކއި އިދާރާތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް
 .42ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަ ާ
ފަހިވެފައިވުން.
ކއެކި އޮފީސްތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވަޒީފާއަދާކުރާ ނިސްބަތް ދެނެގަނެވިފައިވުން.
 .43ދައުލަތުގެ އެ ި
 .44ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން
ސތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ތައާރަފްކުރެވިފައިވުން.
ޚާއްޞަ ޕޮލި ީ
 .45ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ޕްރައިވަޓް ސެކްޓަރގައި ވަޒީފާއަދާކުރުން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޕޮލިސީތަކެއް
އކުލަވާލައި ،ވަކިން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.
ެ
 .46ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުން

ޕްރައިވަޓް

ސެކްޓަރގައި

ވަޒީފާއަދާކުރުން

ކުރިއަރުވާ

އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި

މތްތަކެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވުން .އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކުން ކޮށްފައިވާ ފައިދާ
ޚިދު ަ
ވަޒަންކުރެވިފައިވުން.
 .47ވަޒީފާއަދާކުރާ މާޙައުލުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ފދަ ޚިދުމަތްތައް ވަޒީފާއަދާކުރާ
 .48ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވި ،އެ ަ
މާޙައުލުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވުން.
 .49ވަޒީފާއަދާކުރާ މާޙައުލުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން
ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނާފައިވުން އަދި މިކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުން.
 .50ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްވެފައިވުން .އަދި
މިކަމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވުން.
ކށް ނުވަތަ އަޅުންގެ ގޮތުގައި
 .51ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ލައްވާ ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުވުމާއި އަޅުވެތި ޮ
މަސައްކަތްކުރުވުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުން.
 .52ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ލައްވާ ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުވުމާއި އަޅުވެތިކޮށް ނުވަތަ އަޅުންގެ ގޮތުގައި
މަސައްކަތްކުރުވުމުން ރައްކާތެރިކުރުވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ނަތީޖާ ދެނެގަތުން.
 .53ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ލައްވާ ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުވުމާއި އަޅުވެތިކޮށް ނުވަތަ އަޅުންގެ ގޮތުގައި
މަސައްކަތްކުރުވާ ހާލަތްތައް ދެނެގަތުން.
 .54ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ލައްވާ ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުވުމާއި އަޅުވެތިކޮށް ނުވަތަ އަޅުންގެ ގޮތުގައި
މަސައްކަތްކުރުވާ ހާލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާތައް ކުރިއަށްގެން ގޮސްފައިވުން.
އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
 |26ނުކުޅެދުންތެ ި

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

މާއްދާ  :28އެކަށީގެންވާ ދިރުއުޅުމުގެ ފެންވަރާއި އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގެ ދިރިއުޅުމެއް
އުޅެވޭނެގޮތް ތަނަވަސްވެފައި ވުން.


ޅ ަމ ް
ރ ުއ ު
މިގޮތުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅުކާނާއާއި ،އުނުއޮރިޔާން ނިވާކުރެވޭނެ އެކަށިގެ ް
ށ
ނވާ ފޭރާމާއިި ،ދ ި
އެކަށީގެންވާ ތަނަކާއި ސާފުބޯފެން ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްވެފައިވާކަން ދައުލަތުން ކަށަވަރުކުރުން.

އފަރާތްތަކުގެ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ
 .2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ެ
މަގު ތަނަވަސްވެފައިވުން.


އޭގެތެރޭގައި ބޭނުންވާ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކާއި ތަކެތި އަދި އެހީތެރިކަންވެސް ހިމެނޭ.



އަދި މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން )ފަންޑިންގ( ލިބޭނޭގޮތް ފަހިވެފައިވުން.

 .3ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންނަށް

އިޖުތިމާޢީ

ރައްކާތެރިކަމުގެ

ޕްރޮގްރާމާއި

ފަޤީރުކަން

ނައްތާލުމުގެ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަގުފަހިވެފައިވުން.
 .4ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކާއި
ތަކެތި އަދި ޚިދުމަތްތައް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައިވުން.


އަދި މިކަންކަން ފަހިވެފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަކަށް
އާންމުކުރެވިފައިވުން.

 .5ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ފަޤީރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ،އެމީހުންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާގެ
ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.
 .6ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޤީރުން އެމީހުންގެ ފަޤީރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ޭ
ބނުންވާ މާލީ
އެހީތެރިކަން ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.
 .7ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކާއި ގުޅިގެން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.


މިގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ،ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތަކަށް
ފަރިތަވުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމުގެ އިތުރުން އެފަދަ އެހީތެރިކަމެއް ލިބުމަށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް ހިނގާނަމަ،
އެޚަރަދު ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.

ތ
ބލިކް ހައުސިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށާ ،އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފުރުޞަ ު
 .8ޕަ ް
ތަނަވަސްކޮށްދެވިފައިވުން.
 .9ޕަބްލިކް ހައުސިންގް ޕްރޮގްރާމްގައި ހަދާ ގެތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވެވޭ
ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވުން.
 .10ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ަ
ޙއްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލެވިފައިވުން.
އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
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ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

މާއްދާ  :29ސިޔާސީ އަދި އާންމު ޙަރަކާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން
 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރުމާއި ވޯޓުލުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެކަން ޤާނޫނީގޮތުން
މަނާކޮށްފައިނެތުން.
 .2އިންތިހާބުކުރާ

މަގާމުތަކާއި

ސިޔާސީ

މަގާމުތަކާއި

އަދި

މިނޫންވެސް

ގޮތްނިންމާ

ފެންވަރުގެ

މަގާމުތަކުގައި،

އ އޮތުން.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މިހުންނަށް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ފުރުޞަތު ފަހިވެފަ ި
 .3ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވުން.
ޓގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް
 .4ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިޔަ ނުދިނުމާއި ،ވޯ ު
އުސޫލުތައް އެކަށައަޅާފައިވުން.
 .5އިންތިހާބުތަކާއި

ވޯޓުލުމާބެހޭ

އެންމެހާ

ލިޔެކިޔުންތައް،

އުސޫލުތަކާއި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންނަށް

ފަހުމްވާނޭފަދަ ގޮތަކަށް ފަސޭހައިން ލިބެންހުރުން.
 .6ވޯޓުލުމަށް އެހީތެރިއަކު ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާ ބޭނުންވާ މީހަކު އިހްތިޔާރު ކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވުން.
 .7އިންތިހާބުކުރާ މަގާމުތަކާއި ސިޔާސީ މަގާމުތަކާއި މިނޫންވެސް ގޮތްނިންމާ ފެންވަރުގެ މަގާމުތަކުގައި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުންނަ މީހުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިފައިވުން.
 .8އިންތިހާބުކުރާ

މަގާމުތަކާއި

ސިޔާސީ

މަގާމުތަކާއި

އަދި

މިނޫންވެސް

ގޮތްނިންމާ

ފެންވަރުގެ

މަގާމުތަކުގައި،

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ތިބި އަދަދު ދެނެވަނެވިފައިވުން.
 .9ބައިނަލްއަޤްވާމީ،

ސަރަހައްދީ

އަދި

ޤައުމީ

ފެންވަރުގައި

ސލުކުރުމަށްޓައި،
ތަމް ީ

ޖަމުޢިއްޔާތައް

ހެދުމާއި،

ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބާރުއަޅާފައިވުން.
 .10ސިޔާސީ

ދނުގައި
މައި ާ

ހަރަކާތްރެތިވުމާއި،

ސިޔާސީ

ޕާޓީތަށް

ހިންގުމާއި،

ޕާޓީތަކުގައި

ހަރަކާތްތެރިވުމަށް

ދ މިކަމާބެހޭ މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބާރުއަޅާފައިވުމާ އަ ި
އެފަރާތްތަކަށް ބާރުއަޅާފައިވުން.

މާއްދާ  : 30ސަޤާފީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ،މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުކުޅުން

އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
 |28ނުކުޅެދުންތެ ި

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

 .1ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވީއެންމެ ފުޅާމިނެއްގައި ސަޤާފީ ތަރިކަބިނާތަކަށް ވަދެނިކުމެ އުޅުމަށް ފުރުޞަތު
ހުޅުވާލުން.
 .2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވީއެންމެ ފުޅާމިނެއްގައި ސަޤާފީ ތަރިކަބިނާތަކަށް ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެ އުޅުމަށް
ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލާފައިވުން .އަދި އެކި ބާވަތްތަ ު
ކގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މިކަމުގައި
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން.
މއި ،ކުޅިވަރު އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަށް ހިންގާ ތަންތަނަށް ނުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް
 .3މުނިފޫހިފިލުވު ާ
ވަދެނިކުމެ އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކަށަވަރުވެފައިވުން .މިކަމަށް އެކިބާވަތުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް
ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވުން.
މއި ،ކުޅިވަރު އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ތަންތަނަށް ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
 .4މުނިފޫހިފިލުވު ާ
މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެ އުޅެވުން.
 .5މުނިފޫހިފިލުވު ާ
ނ
މއި ،ކުޅިވަރު އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަށް ހިންގާ ތަންތަނުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން ަ
މީހުންނަށް

އެހީތެރިކަން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ފަސޭހައިން

ހުންނަ

މީހުންނާ

ލިބުން.

މިގޮތުން

ހަރަކާތުން

މުއާމަލާތްކުރާ

މީހުންނާއި،

އަދި

އެހެނިހެން

ގޮތްގޮތުން

އެހީތެރިކަން

ބޭނުންވާ

ފެނުމުގެ
ފަރާތްތަކަށް

އެހީތެރިކަންލިބުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން.
ފ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ
 .6ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި ސަޤާ ީ
ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވުން.
 .7ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި ސަޤާފީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުރި
ހުރަސްތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެވިފައިވުން.
 .8ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި ސަޤާފީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް
އެހީތެރިވުމުގެ

ގޮތުން

އަޅާފައިވާ

ތކަކީ
ފިޔަވަޅު ަ

އެކި

ބާވަތްތަކުގެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންނަށް

ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށްވުން.
ސ ަ
ނ ާމ ައ ިދ
 .9ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،ފިލްމުތަކާއިި ،

ދ ަހ ާވ ެ
ރ ާކ ްތ ަތ ްއ ޭ
ސ ަގ ީފ ަހ ަ
ނ ަ
ނ ެހ ް
ނ ް
ބ ިދ ު
ނ ފޯ ެ
ނ .އަދި އެކިއެކި ބާވަތްތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ެއ ެހ ި
ރމ ެޓ ްއ ަގ ިއ ިލ ި

އ
ތ ް
މތިވާ މައްސަލަތަކާ އަދި އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ަ
ހުންނަ މީހުންނަށް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރި ަ
ދެނެގަތުން.
 .10ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ސަޤާފީ ހަރަކާތްތައް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތައް މިސާލަކަށް ތިއޭޓަރ ،ދާރުލްއާސާރު،
ތ
ސިނަމާ ،ލައިބްރަރީ އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެނިކުމެ އުޅުމުގެ ފުރުޞަ ު
ތަނަވަސްވެފައިވުން .މިގޮތުން ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ،ހަރަކާތުން މުއާމަލާތްކުރާ
އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
 |29ނުކުޅެދުންތެ ި

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

މީހުންނާ

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންތިޒާމްތަކެއް

ހަމަޖެހިފައިވުން.
 .11ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާއި ،މުނިފޫހިފުލުވުމާބެހޭ
ހަރާކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްވެފައިވުން.
 .12ނުކުޅެދުންތެރިކަން
އެހީތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުން

ނމުގެ
ފޯރުކޮށްދި ު

އެހެންމީހުންނެކޭ

ގޮތުން

އަޅާފައިވާ

އެއްހަމައެއްގައި
ޅތައް
ފިޔަވަ ު

ކުޅިވަރު
ދެނެގަތުން.

ހަރަކާތްތަކުގައި
މިގޮތުން

އެކި

ބައިވެރިވުމަށް
ބާވަތްތަކުގެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެފައިވުން.
 .13އާންމުކޮށް ހުރިހާ ފެންވަރެއްގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރުތަކުގައި ވެވެން އޮތް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުންނަ މީހުންނަށް ބައިވެރިވުމަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން.
ބހޭ ހަރާކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މިންވަރު
ފލުވުމާއި ެ
 .14ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާއި ،މުނިފޫހި ު
ދެނެގަނެފައިވުން.
ވރުތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބައިވެރިވާ ގިންތިތައް
 .15އާންމުކޮށް ހުރިހާ ފެންވަރެއްގައި ކުޅޭ ކުޅި ަ
ދެނެގަނެ އަދި މިކަމަށް އާންމުންގެ ތަރުހީބު ހުރިގޮތް ދެނެގަނެފައިވުން.
އގައި ކުޅިވަރުތަކުގައި ވެވެން އޮތް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
 .16އާންމުކޮށް ހުރިހާ ފެންވަރެ ް
މީހުން ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދީ އަދި އެކަން ކުރިއެރުވުން.
މއި ކުޅިވަރާއި ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
 .17މުނިފޫހިފިލުވު ާ
މީހުންނަށް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި އެ ި
ށ
ޚދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވުން) .މިސާލަކަ ް
ޓިކެޓުނެގުން،ދަތުރުފަތުރުކުރުން(
މއި ކުޅިވަރާއި ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
 .18މުނިފޫހިފިލުވު ާ
މީހުންނަށް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމްތައް
ދެނެގަނެވިފައިވުން .މިގޮތުން އެކިއެކި ބާވަތުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ރޭވިފައިވުން) .މިސާލަކަށް :ޓިކެޓުނެގުން،ދަތުރުފަތުރުކުރުން(
ރ ައ ު
ރ ުވ ުމ ަގ ިއ
 .19ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްޞަ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމު ެ
ގ ހަރަކާތްތައް ރާވައިު ،ކ ި
ޅ ުދ ް
ނ ުކ ެ
ު
ރކ◌ަން ހުންނަ މީހުން ބައިވެރިކޮށްފައިވުން.
ނ ެތ ި

ރ ައ ު
ރ ުވ ުމ ަގ ިއ
 .20ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްޞަ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމު ެ
ގ ހަރަކާތްތައް ރާވައިު ،ކ ި
ނ ަ
ނ ުހ ް
ރ ަކ ް
ޅ ުދ ް
ނ ުކ ެ
ު
މހ◌ުން ހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން .މިގޮތުން އެކިއެކި ބާވަތްތަކުގެ
ނ ީ
ނ ެތ ި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެމީހުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ
ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން.
އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
 |30ނުކުޅެދުންތެ ި

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

ރއ◌ެރުވުމުގައި
 .21ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްޞަ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމު ެ
ގ ހަރަކާތްތައް ރާވައިު ،ކ ި
އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިފައިވުން.
 .22ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިންނަށް އެހެން ކުޑަކުދިންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި ކުޅުމާއި ،މުނިފޫހިފިލުވުމާ އަދި
ކުޅިވަރުގެ

ޅމުގެ
ބައިވެރިވެއު ު

ހަރަކާތްތަކުގައި

ފުރުޞަތު

ތަނަވަސްވެފައިވުން.

އަދި

މިފަދަ

ހަރަކާތްތަކުގައި

ބައިވެރިވުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން.
 .23މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްވާގޮތަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވުން.
 .24ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

އެމީހުންގެ

މީހުންނަށް

ކުރިއެރުމާއި

އަމިއްލަ

މަންފާއަށްޓަކައި

އެމީހުންގެ

އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ،ހުނަރުވެރިކަމާ އަދި ވިސްނުންތެރިކަން ކުރިއަރުވާ ބޭނުންހިފުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވުން.
މިގޮތުން ހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެފައިވުން.
 .25ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

އެމީހުންގެ

މީހުންނަށް

ކުރިއެރުމާއި

އަމިއްލަ

މަންފާއަށްޓަކައި

އެމީހުންގެ

ފއްދުންތެރިކަމާއި ،ހުނަރުވެރިކަމާއި އަދި ވިސްނުންތެރިކަން ކުރިއަރުވާ ބޭނުންހިފުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ
އު ެ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ބޭނުންހިފޭ ފުރުޞަތުތަކަކަށްވުން .މިގޮތުން މިފަދަ ކަންކަން ޤައުމުގެ
ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ތަނަވަސްވެފައިވުން.
 .26ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންނަށް

އެމީހުންގެ

ކުރިއެރުމާއި

އަމިއްލަ

މަންފާއަށްޓަކައި

އެމީހުންގެ

އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ،ހުނަރުވެރިކަމާއި އަދި ވިސްނުންތެރިކަން ކުރިއަރުވާ ބޭނުންހިފުމަށްޓަކައި މާލީ އެހީތެރިކަމާ އަދި
އެހެނިހެން

ގޮތްގޮތުން

ބޭނުންވާ

އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ސަރުކާރުން

ކުރަމުންދާ

މަސައްކަތްތައް

ދެނެގަނެވިފައިވުން.
 .27ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ސަޤާފީ ވަސީލަތްތައް )ލިޔެކިޔުންތައް( ފަސޭހައިން ލިބުން .މީގެ ތެރޭގައި
އަދަބިއްޔާތު އަދި ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނުން .އަދި މިކަންކަން ފަސޭހައިން ހޯދުމަށް ހުރި ދަތިތަކަކީ ކޮބައިކަން
ދެނެގަނެވިފައިވުން.
 .28ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ މީހުންނަށް

ސަޤާފީ

ވަސީލަތްތައް

)ލިޔެކިޔުންތައް(

ފަސޭހައިން

ލިބިދިނުމަށްޓަކައި

ތކުގައި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
ޔވަޅުތައް ދެނެގަނެފައިވުން .މިފަދަ ފިޔަވަޅު ަ
އަޅާފައިވާ ފި ަ
މީހުންނަށް ރިޢާޔަ ް
ތކޮށްފައިވުން.
 .29ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެންމީހުންނާ އެއްހަމައެއްގައި ޚާއްޞަ ސަޤާފީ އަދި އަދަބީ ހައިޞިއްޔަތު
ބަލައިގެންފައިވުން .އޭގެތެރޭގައި ހަރާކާތުން މުޢާމަލާތްކުރާ ބަހުރުވަ ބަލައިގަނެފައިވުން.
 .30ހަރަކާތުން މުޢާމަލާތްކުރުން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ބަލައިގަނެފައިވުން.
 .31އަޑުއިވުމުހެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ސަޤާފަތް އާންމުން ބަލައިގަނެ އަދި އެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުން.
އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
މހުން ެ
ނނަ ީ
ރކަން ހު ް
 |31ނުކުޅެދުންތެ ި

ވސް
ޑ ް
އފް ދަ މޯލް ި
އޓްސް ކޮމިޝަން ޮ
ހިއުމަން ރަ ި

ސ
ނޑިކޭޓަރ ް
އި ް

ފ
 .32ފިކުރީ މުދަލުގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ސަޤާ ީ
ވަސީލަތްތަކަށް ވާސިލްވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން .މިގޮތުން ފިކުރީ މުދަލުގެ
ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގައި މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވުން.
 .33ފިކުރީ މުދަލުގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ސަޤާފީ ވަސީލަތްތަކަށް ވާސިލްވުމަށް ހުރި
ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ނުކުމެފައިވާ ނަތީޖާ ދެނެގަނެވިފައިވުން.

މާއްދާ  :31ތަފާސްހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން
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 .1ނު ު
ދިރާސާކޮށް އަދި ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރެވިފައި ހުރުން.
ގ
ސ ެ
 .2ތަފާސްހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމުގައި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުންނާއި އެތިކަލް ސޭފްގާޑް ް
ނަޒަރުން ބަލާ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓޭނެކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވުން.
 .3މި މުޢާހަދާ ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމައްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބުތައް އެއްކުރެވިފައިވުން.
 .4އެއްކުރެވޭ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި ދިރާސާތަކުގެ މަޢުލޫތުތައް ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށާއި ގުޅުންހުރި
ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ދޭހަވާނެ ފޯމެޓެއްގައި ލިބެންހުރުން.
 .5ތަފާސްހިސާބުތައް އެއްކުރުމުގައި ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވުން.
 .6ޑިސްއެގްރިގޭޓެޑް ޑޭޓާ އެއްކޮށްފައިހުރުން.

އޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސް
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަށް ތަ ް
ގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައި ަ
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