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އޮތްމިންވަރު  ޙައްޤު  އުނގެނުމުގެ  ކުދިންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އަކީ  އިންކުއަރީ  ނެޝަނަލް  މި 

އިން   2012 ކޮމިޝަނުން  ދައުރުގެ  ވަނަ   3 ކޮމިޝަންގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ގޮތުން  ދެނެގަތުމުގެ 

މަޢުލޫމާތު  ރިޕޯޓްގެ  އިންކުއަރީގެ  މި  އިންކުއަރީއެކެވެ.  ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވާ  ނިޔަލަށް  ގެ   2013

އަދާހަމަކޮށް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަންގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޝަނުން 2016 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.  

 5 ކޮމިޝަންގެ  ސަބަބުން  އޮތުމުގެ  ނުވެ  ޕަބްލިޝް  ރިޕޯޓް  މި  ހުރެ  ސަބަބުތަކާ  އެކި  އެހެންނަމަވެސް، 

ކޮށްފައިމިވަނީ  ޕަބްލިޝް  ގައި   2021 ޑިސެމްބަރު   10 ރިޕޯޓް  މި  ކޮމިޝަނުން  ދައުރުގެ  ވަނަ 

ގޮތަށެވެ. ފުރިހަމަކޮށްފައިއޮތް  ރިޕޯޓް  މި  ކޮމިޝަންތަކުން  ކުރީގެ  ނުގެނެސް  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  މިރިޕޯޓަށް 





ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ 

ގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ނޮވެމްބަރ 2012 – އޮގަސްްޓް 2015

ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

05

ފެށުން

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ތަޢާރަފް

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިދާއިރާއިން ހޯދުނު މަޢުލޫމާތު

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ މަޤްޞަދުތައް

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގޮތް

އިންކުއަރީއަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ލިޓްރެޗަރ ރިވިއު

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުން މާނަކުރެވިފައިވާ ގޮތް

ނޑުތަކުން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި މިންގަ

އިންކުއަރީ ފެށުނުއިރު ރާއްޖޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ އުނގެނުމުގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތުގެ 

ދިރާސާ

ކަންކަމުގެތެރެއިން  ސިޔާސަތުގައިވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ތަޢުލީމު  ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 ކަންކަން  ގުޅުންހުރި  ކުދިންނާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި 

ތަންފީޛުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް މިހާރު އޮތް ޤާނޫނީ ނިޒާމްގެ 

ރިވިއު

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ޤާނޫނު 8/2010 ގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދަށުން އަންނަ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ޤާނޫނު 8/2010 ގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ތަޢުލީމީ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ނިޒާމްތަކުގައި  ޑިމޮކްރެޓިކް  ބައެއް  ހުޅުވާލެވިގެންވާ 

ދާއިރާއިން ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް

އެކުލަވާލާ  ރާއްޖޭގައި  ކޮށްދިނުމުގެގޮތުން  ރައްކާތެރި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ބައެއް ސިޔާސަތުތައް

ފިހުރިސްތު
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 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

06

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންތައް

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަށް މީޑިއާ ކަވަރޭޖް ލިބިފައިވާ މިންވަރު

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަށް ލިޔުމުން ދީފައިވާ ބަޔާންތައް

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެންނާއި ހުޅުވާނުލާ ބޭއްވި އަޑުއެހުންތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު

ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދެވުނުގޮތް )މެއި – ޑިސެމްބަރު 2013(

ދިރާސާގެ ހޯދުންތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން  .1

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން  .2

އުނގަންނައިދިނުން )ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ(  .3

ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ނީޑްސް ކްލާސްތައް  .4

ޞިއްޙީ ދާއިރާ  .6

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ )މިހާރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ(  .7

ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލް  .8

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  .9

ވަސީލަތްތައް ނެތުން  .10

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  .11

ހޯމް ވިޒިޓްސް  .12

5.  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލައި  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ 

ސްކޫލްތައް

ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ބޭނުންވާ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މުއައްސަސާތަކުގެ ބަޖެޓުގައި ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ މިންވަރު )2012 އިން 2014(

މަޢުލޫމާތުތަކުން  ދީފައިވާ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  މަރުހަލާތަކުގައި  އެކި  އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް 

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް  .13
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މަދަނަވެރިން   .14

ހޭލުންތެރިކަން   .15
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ހިފެހެއްޓުމުގެ  ޤަދަރު  ކަރާމާތްތެރިކަމާއި  އިންސާނުންގެ 

މާތްކަން އަންގަވައި، މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް އެކަމުގެ އަގުހުރި 

ބަސްފުޅުތައް ވަޙީކުރެއްވި މާތް هللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް 

އިންސާނުންނަކީ  އެންމެހާ  އަދި  ޝުކުރުކުރަމެވެ.  ޙަމްދާއި 

ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭ، ޤަދަރުވެރި ކަރާމާތްތެރި 

ބައެއްކަން އަންގަވައިދެއްވުމުގެ އެންމެ ރިވެތި މިސާލުތަކާއި 

ނަބިއްޔާއަށް  މާތް  އުއްމަތުގެ  މި  ދެއްކެވި  ނަމޫނާ  ރިވެތި 

މި  އަދި  ދުޢާކުރަމެވެ.  އެދި  ލެއްވުން  ޞަލަވާތާއި ސަލާމް 

ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ތަރައްޤީވުމަށާއި،  ހެދިބޮޑުވެ  ފުރިހަމައަށް  އިންސާނާ 

ޙައްޤުތައް  ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި،  ކަރާމާތްތެރިކަމާއެކު 

ކަށަވަރުވެފައިވުމާއި އެޙައްޤުތަކުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

ހިފައި އޭގެ ފައިދާ ލިބުމަކީ އިންސާނާއަށް ކޮންމެހެންވެސް 

އަސާސީ  ޙައްޤުތަކާއި  އިންސާނީ  ކަމެކެވެ.   ބޭނުންވާނެ 

އުޅުމަށް  ވިސްނުމަށާއި  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ މިނިވަންކަމަކީ 

ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށާއި، ޢަޤީދާ ވަރުގަދަކޮށް، އަމިއްލަ 

ދިރިއުޅުމަށް  ކުރުމަށާއި،  ވަރުގަދަ  އިތުބާރު  ނަފްސުގެ 

ބޭނުންވާ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ މުހިންމު 

ބޭނުން  އޭގެ  ލިބި  ޙައްޤު  އުނގެނުމުގެ  އެއްޗަކަށްވާއިރު، 

ހިފައި އޭގެ މަންފާތައް ލިބިގެން ދިއުމަކީ މުޅި އިންސާނާއަށާއި 

އެއީ  ކަމެއްކަމަށާއި،  ބޭނުންތެރި  ނުހަނު  އިންސާނިއްޔަތަށް 

ޤައުމެއް ތަރައްޤީވުމުގެ އަސާސީ ބިންގާ ކަމީ އެންމެންވެސް 

ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  އަދި  ޙަޤީޤަތެކެވެ.  ދަންނަ 

އެންމެހާ  ދައުރުގެ  މަދުރަސީ  ޢަމަލުކުރެވި،  ނަޒަރިއްޔާއިން 

ދަރިވަރުންނަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކާއެކު އުނގެނުމުގެ 

އިންތިޒާމްތައް  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ނުވާނޭ  މަޙްރޫމު  ޙައްޤުން 

ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ، މި ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގައި ހުރިހާކުދިން 

ޝާމިލްކުރުމަށް އެޅޭނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއްކަން ޤަބޫލްކުރަން 

ޖެހެއެވެ. 

ބައެއްކަމުގައިވާ  މުހިންމު  މުޖުތަމަޢުގެ  ދިވެހި 

އުނގެނުމުގެ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ހިއުމަން  މަޤްޞަދުގައި،  ފަހިކޮށްދިނުމުގެ  ފުރުޞަތު 

ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  )ކޮމިޝަން(  ކޮމިޝަނުން  ރައިޓްސް 

ފުރަތަމަ  ގެ  )އިންކުއަރީ(  އިންކުއަރީ  ނޭޝަނަލް 

ކުދިންގެ  މިފަދަ  ޒިޔާރަތްކޮށް،  އެކިރަށްތަކަށް  މަރުޙަލާގައި 

މުއައްސަސާތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  ހުރި  ރަށުގައި  ޢާއިލާތަކާއި 

ހުރިހާ  އެރަށުގެ  އަދި  ބައްދަލުކޮށް  ޖަމްޢިއްޔާތަކާ  އަމިއްލަ 

ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން މިތަޙުޤީޤާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު 

ދެވިފައިވެއެވެ. އަދި ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ 

ފުރުޞަތުދީ، އިންކުއަރީގެ އަޑުއެހުންތައް ހުޅުވާލައިގެންނާއި 

އިތުރުން،  މީގެ  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  ހުޅުވާނުލައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ އުނގެނުމުގެ 

ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެ، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތައް 

ގުޅޭގޮތުން  އިސްލާހުތަކާ  ފެންނަ  ގެންނަން  މުރާޖަޢާކޮށް، 

ދިރާސާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 2012 ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން 

ކުރެވިފައިވަނީ  ފުރިހަމަ  އިންކުއަރީ  މި  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް 

ނާއިބު  ކޮމިޝަންގެ  މުވައްޒަފުންނާއި  ހީވާގި  ކޮމިޝަންގެ 

ރައީސާއި މެމްބަރުންނާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އާއި، އަދި 

އިންކުއަރީގެ ކޯޑިނޭޓަރ ފާޠިމަތު ނިލްފާގެ ޚިދުމަތްތެރި އަދި 

އެހާމެ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަން ފާހަގަކޮށް، މި އިންކުއަރީގެ 

ފެށުން
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ކޮމިޝަންގެ  ވަޑައިގެންނެވި  ޝާމިލްވެ  މަސައްކަތުގައި 

އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް އަދި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އަތޮޅުތަކުގައި 

ރެއާދުވާލު މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވި މުވައްޒަފުންނަށް، ވަރަށް 

އެހެންމެ،  ހަމަ  ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 

ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 

އެ  ލިބިފައިވާތީ  އެހީތެރިކަން  އެއްބާރުލުމާއި  ފުރިހަމަ 

ފަރާތްތަކަށްވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. 

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި، އިންކުއަރީ ޕެނަލްއާއި އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ 

ޝުކުރު  ވަޒަންކޮށް  އަގު  މަސައްކަތުގެ  ބުރަ  މެމްބަރުންގެ 

ދައުރެއް  މުހިންމު  ޕެނަލްގައި  އިންކުއަރީ  ދަންނަވަމެވެ. 

އަދާކޮށްދެއްވި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބަށް ކޮމިޝަންގެ 

ނަމުގައި ޚާއްޞަ ޝުކުރެއްދަންނަވަމެވެ. 

ނޑު އުންމީދު ކުރަނީ، މި ރިޕޯޓަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަޅުގަ

އަދި  ފަހިކޮށްދޭނެ،  ފުރުޞަތުތައް  އުނގެނުމުގެ  ކުދިންނަށް 

އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީ ނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުން 

ޚިދުމަތްތައް  ހަމައަށް  ކުދިންނާ  އެކުލަވާލައި  ސިޔާސަތުތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުހިންމު އެހީއަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި 

އެކުދިންނަށް އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ރާއްޖޭގައިވެސް  މުޅި  ޤާއިމްވެ، 

ލިބި،  އެހީތެރިކަން  ފަހިވެ،  ފުރުޞަތުތައް  ކުދިންނަށް 

އެކުދިންގެ މުސްތަޤްބަލް އުޖާލާ ވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި އޭގެ ރޫޙު އާލާކުރުމަށްޓަކައި 

މަސައްކަތުގައި  އެންމެހާ  މިފަދަ  ކުރަމުންދާ  ނޑުމެން  އަޅުގަ

މާތް هللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ.

އާމީން

 

މަރްޔަމް ޢަޛުރާ އަޙުމަދު 

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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އުނިކަމެއް  ޙައްޤަކަށް  އިންސާނީ  މީހެއްގެ  އެއްވެސް 

ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ލިބިދާނެކަމަށް  ނުވަތަ  ލިބިއްޖެކަމަށް 

ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ 

ޤާނޫނުގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ )7(ގެ ދަށުން އާންމުކޮށް 

ބާރު  ތަހުޤީޤުކުރުމުގެ  ހުޅުވާނުލާ  ނުވަތަ  ހުޅުވާލައިގެން 

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވުމާއެކު، މި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ 

ނޭޝަނަލް  ފެށިގެން  އިން   2012 ނޮވެމްބަރު  ގޮތުން 

އިންކުއަރީ އެއް ހިންގުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.

ޚިދުމަތް  އާންމުންނަށް  އިންކުއަރީއަކީ،  ނޭޝަނަލް 

ނިޒާމުގެ  ގާއިމްކޮށްފައިވާ  ދައުލަތުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

ކަން  ދެނެގަނެ،  މައްސަލަތައް  ބޮޑެތި  ހުރި  ތެރޭގައި 

ހިނގާދިޔަގޮތް ބަލައި، އެކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި، 

އާންމުންގެ  އަދި  ދައުލަތާއި  ތަޖުރިބާކާރުންނާއި،  ކަމުގެ 

ހުޅުވާނުލައި  ހުޅުވާލައިގެންނާއި  އާންމުކޮށް  ބައިވެރިވުމާއެކު 

ހިންގާ ތަޙުޤީޤެކެވެ. 

ނިޒާމުގެ  ތަޢުލީމީ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ހަމަހަމަކަމާއެކު  ނެތި،  ތަފާތުކުރުމެއް  އެއްވެސް  ތެރެއިން 

ފަހިކޮށްދިނުމަށް  ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު  ތަމްރީނު  އުނގެނުމާއި 

ޤާނޫނާއި  ހެދިފައިވާ  ދަށުން  އޭގެ  ޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއި 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދަޢުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ. އަދި 

އެކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި  އެކުދިންގެ  ގާއިމްކުރުމާއި  މާހައުލެއް 

އާލާތްތަކާއި  ބޭނުންކުރާ  އުނގެނުމުގައި  ގުޅޭގޮތުން 

ބޭނުންވާ  ކިޔަވައިދިނުމަށް  އަދި  ހޯދާދިނުމާއި  ވަސީލަތްތައް 

ޚާއްޞަ ޓީޗަރުންނާއި އެހެނިހެން ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުމަކީ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޒިންމާއެއްކަމަށް  ދައުލަތުގެ 

އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ 

ބަޔާންކޮށްފައި  ގައި   )8/2010( ޤާނޫނު  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

މައްސަލަތަކުންނާއި  ހުށަހެޅޭ  ކޮމިޝަނަށް  ވީނަމަވެސް، 

އަދި ކޮމިޝަނުން އަތޮޅުތަކަށް ކުރާ ޒިޔާރަތްތަކުގައާއި އަދި 

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް އެފަދަ ކުދިންގެ ޢާއިލާތަކުންނާއި 

ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނާ  އަމިއްލައަށް  އެކުދިން 

ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  ބަލާއިރު،  މަޢުލޫމާތުތަކަށް 

ފުރުޞަތު  އުނގެނުމުގެ  އެދެވޭގޮތެއްގައި  މިކުދިންނަށް 

ފަހިކޮށްދެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ހަމަމިއާއެކު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ އުނގެނުމުގެ 

ޙައްޤުގެ ވާހަކައަކީ އެއާމެދު ވާހަކަދައްކައި ޚިޔާލުފާޅުކުރަން 

ޢާއްމުންނަށް ފަސޭހަ މައުޟޫޢަކަށް ނުވެފައި، މިކުދިންނަށް 

އެފުރުޞަތު ނުލިބިދިއުމަކީ އެކުދިންގެ ޙައްޤުން މަހުރޫމުވެގެން 

ޙިމާޔަތް  ޙައްޤު  މިކުދިންގެ  ބެލެވޭހިނދު  ކަމަށް  ދިއުން 

ހައްލެއް  ދާއިމީ  އަދި  އަވަސް  މިކަމަށް  ގޮތުން،  ކުރުމުގެ 

ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، 

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ތަޢާރަފް

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ކޮމިޝަންގެ  ރަސްމިއްޔާތުގައި  އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ  އިންކުއަރީ  ނޭޝަނަލް 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޝަމްޢޫން ޙަމީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު )8/2010( ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ، ދިގުމުއްދަތުގެ 

ނޫނީ  ޙިއްސުތަކުގެ  ނުވަތަ  ނަފްސާނީ  ނުވަތަ  ޖިސްމާނީ 

އުނިކަމެއްގެ  އެ  މީހަކު  ހުރި  އުނިކަމެއް  ނޑީގެ  ސިކު

ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އެންމެހައި ހުރަސްތަކާ ހުރެ މުޖުތަމަޢުގެ 

އެހެން މީހުންނާ އެއްހަމައެއްގައި ބޭނުންތެރިގޮތުގައި އެންމެ 

ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް ދަތިވުމެވެ.

ފެނުމުގެ  ތެރޭގައި،  ބާވަތްތަކުގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ 

ވާހަކަދެއްކުމުގެ  އަޑުއިވުމާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން، 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން،  ޖިސްމާނީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން، 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން،  ނޑީގެ  ސިކު ނުވަތަ  ވިސްނުމުގެ 

އަދި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އުނގެނުމުގެ  އޯޓިޒަމް، 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ގިނަ  އެއްނުކުޅެދުންތެރިކަމަށްވުރެ 

ހިމެނެއެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު 

ގެންދާނޭ  ކުރިއަށް  ތަޙުޤީޤު  ދެނެގަތުމަށް  އޮތްމިންވަރު 

ނޑައެޅުމުގައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ  ރަށްތައް ކަ

އަހަރުންދަށުގެ   18 ބަލައި،  މަޢުލޫމާތަށް  ދަފްތަރުގައިވާ 

އަތޮޅެއް   11 ގިނަ  އެންމެ  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި 

އެންމެ  ކުދިން  އެފަދަ  އަތޮޅަކުން  ކޮންމެ  ނޑައަޅައި،  ކަ

ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ތަޙުޤީޤު  މާލޭގައި  ދެރަށުގައާއި  ގިނަ 

ނިންމިއެވެ. 

ނޑައެޅި  ކަ ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ތަޙުޤީޤު  މިގޮތުން 

ރަށްތަކަކީ، ހއ.އިހަވަންދޫ، ހއ.ދިއްދޫ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

ނ.ވެލިދޫ،  ށ.ފުނަދޫ،  ށ.ކޮމަންޑޫ،  ހދ.ވައިކަރަދޫ، 

ޅ.ހިންނަވަރު،  ރ.ދުވާފަރު،  ރ.އުނގޫފާރު،  ނ.މިލަދޫ، 

ޅ.ނައިފަރު، ކ.ގާފަރު، ކ.ކާށިދޫ، އދ.މާމިގިލި، އދ.އޮމަދޫ، 

ގދ.ތިނަދޫ، ގދ.ނަޑެއްލާ، ޏ.ފުވައްމުލައް، އައްޑޫ ސިޓީގެ 

ހިތަދޫ، އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ އަދި މާލެ ސިޓީއެވެ.

ފޯރުކޮށްދޭ  ތަޢުލީމު  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ތަޢުލީމު  ކުދިންނަށް  މިފަދަ  ދެނެގަތުމަށާއި،  މިންވަރު 

ގޮންޖެހުންތައް  ދިމާވާ  ދަތިތަކާ  ހުރި  ހާޞިލުކުރުމުގައި 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 

ރާއްޖޭގައި  އިންކުއަރީއަކީ  ނޭޝަނަލް  ކުރިއަށްގެންދިޔަ 

މިގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދެވުނު ފުރަތަމަ އިންކުއަރީއެވެ. 

މިކުދިންނަށް  މަޤްޞަދުތަކަކީ  ނޑު  މައިގަ އިންކުއަރީގެ  މި 

ލިބި،  ޙައްލެއް  ދާއިމީ  މައްސަލައަށް   މި  ދިމާވެފައިވާ 

ކުދިންނެކޭ  އެހެން  މުޖުތަމަޢުގެ  އެކުދިންނަށްވެސް 

ތަޢުލީމުގެ  ނެތި  ތަފާތުކުރުމެއް  ހަމަހަމަކަމާއެކު  އެއްގޮތަށް 

ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ކުރެވެން 

ކަމާއި  ރައްޔިތުންނާއި،  ދެނެގަނެ،  މަސައްކަތް  ހުރި 

ހޭލުންތެރިކުރުވައި  މިކަމަށް  މުއައްސަސާތައް  ގުޅުންހުރި 

ޒިންމާދާރުކުރުވުމެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިދާއިރާއިން ހޯދުނު މަޢުލޫމާތު

ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާ މިންވަރު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި 

ހިންގުމަށް  އިންކުއަރީއެއް  ނޭޝަނަލް  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނޑު  އޮތްމިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމުގެ މައިގަ

މަޤްޞަދުތަކަކީ:

ތަޢުލީމުގެ  � ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެސްކޫލްތަކަކީ  ހުރުމާއި،  ސްކޫލްތައް  ލިބޭނޭ  ފުރުޞަތު 

ހިފޭނޭ  ބޭނުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއެކު  އެކުދިންގެ 

ޚިދުމަތް  އަގެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  އަދި  ހުރި  ވަސީލަތްތައް 

ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނަށް ހެދުމަށްޓަކައި، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ގެންނަންޖެހޭ  އުޞޫލުތަކަށް  ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނުތަކާއި 

އިސްލާހުތައް ދެނެގަތުން.

ތަޢުލީމުގެ  � ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގައި، މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި އިޖްތިމާޢީ 

އަދި ޘަޤާފީ ގަބޫލުކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް 

ދެނެގަތުން.

ތަޢުލީމުގެ  � ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޒިންމާވާންޖެހޭ  ދައުލަތުން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ފުރުޞަތު 

މުއައްސަސާތައް އެކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ އުނގެނުމުގެ ޙައްޤަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުވައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޒިންމާދާރުކުރުވުން.

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްްޢިއްޔާތައް  �

އުނގެނުމުގެ  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގުޅިގެން، 

ޙައްޤަށް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

ތަޢުލީމުގެ  � ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެކުދިންގެ  އެކުދިންނާއި  ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި،  ފުރުޞަތު 

ޢާއިލާތަކާއި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތައް ބާރުވެރިކުރުވުން.

ޤަވާޢިދުތަކުން  � ޤާނޫނުތަކާއި  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ އުނގެނުމުގެ 

ކުރު  ހަމަހަމަކަމާއެކު،  ނެތި  ތަފާތުކުރުމެއް  ޙައްޤު، 

ރާސްތާއެއްގައި  ދުރު  އަދި  ރާސްތާ  މެދު  ރާސްތާއާއި، 

މުއައްސަސާތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅުން.

އެކި  ވަނީ  ގެންގޮސްފައި  ކުރިއަށް  އިންކުއަރީ  ނޭޝަނަލް 

މަރުހަލާތަކުގައި  އަދި  ބަހާލައިގެންނެވެ.  މަރުހަލާތަކަކަށް 

ތިރީގައި  ތަފްޞީލް  ގޮތުގެ  ހޯދިފައިވާ  މަޢުލޫމާތު 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

އެކުލަވާލާފައި  ނޯޓު  ކޮންސެޕްޓް  އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް 

ވޮލަންބާރގް  ރައުލް  އަދި  ފޯރަމް  ޕެސިފިކް  އޭޝިއާ  ވަނީ 

ހިންގި  ޓްރިވެންޑްރަމްގައި  އިންޑިއާގެ  އިންސްޓިޓިއުޓުން 

ތަމްރީން  ގޮތުގެ  ހިންގާނެ  އިންކުއަރީތައް  ނޭޝަނަލް 

މުވައްޒަފަކު   3 ނޑައެޅި  ކަ ކޮމިޝަނުން  ޕްރޮގްރާމެއްގައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ރާއްޖޭގައި  ބައިވެރިވުމަށްފަހު، 

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ މަޤްޞަދުތައް

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގޮތް

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ކޮންސެޕްޓް ނޯޓް ތައްޔާރުކުރުން. 1



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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އެޕްރޮގްރާމުން  ރިއާޔަތްކޮށް،  ހާލަތަށް  ކުދިންގެ  މީހުންނާއި 

ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައެވެ. މި ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހުގައި 

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއެއް ހިންގުމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީގޮތުން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ފުރުޞަތުތަކާއި،  ލިބިގެންވާ 

މުހިންމުވާ  ހިންގުން  އިންކުއަރީއެއް  ނޭޝަނަލް  ކުދިންނަށް 

އޮތްގޮތާއި،  ނިޒާމް  ޤާނޫނީ  ދާއިރާގެ  މި  ސަބަބުތަކާއި، 

އިންކުއަރީގެ މަޤްޞަދުތަކާއި، އިންކުއަރީ ޓީމް އެކުލަވާލާނެ 

ގޮތް އަދި އިންކުއަރީ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އިންކުއަރީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި 

ކޮންސެޕްޓް ނޯޓަށް ބިނާކޮށެވެ. އިންކުއަރީގެ ކޮންސެޕްޓް ނޯޓު 

މި ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ އަކީ ވަރަށް ގިނަ މަރުހަލާތަކެއް ހިމެނޭ 

ކޮމިޝަނުގެ  މަސައްކަތްތަކުގައި  މި  މަސައްކަތެއްކަމުން، 

ފަރާތުންނާއި ކޮމިޝަނުން ބޭރުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތައް 

މިގޮތުން  އެކުލަވާލެވުނެވެ.  ޓީމެއް  އިންކުއަރީ  ނޑައަޅާ  ކަ

ދާއިރާތަކުން  އެކި  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ،  އެކި  ކޮމިޝަނުގެ 

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ތިބި 20 މުވައްޒަފުން އިންކުއަރީ 

ޓީމުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި އިންކުއަރީގެ ޕެނަލްގެ ގޮތުގައި 

އަދި  ޖެނެރަލް  މެމްބަރުންނާއި ސެކްރެޓަރީ  ކޮމިޝަނުގެ 2 

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ. އިންކުއަރީ 

ހޯދުމަށް  ތަޖުރިބާކާރެއް  ދާއިރާގެ  ޞިއްޙީ  ޕެނަލްގައި 

ކާމިޔާބުވެފައިނުވެއެވެ.  މަސައްކަތް  ކުރި  ކޮމިޝަނުން 

އިންކުއަރީގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގައި ކޮމިޝަނުގެ 

5 މެމްބަރުންނާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާއި ކޮމިޝަނުގެ 4 

ޑިރެކްޓަރުންނާއި ރާއްޖޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ 

ގިނަދުވަސްތަކެއް  ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި  އަމިއްލަ  ދާއިރާއިން 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބޭފުޅަކާއި  ވަންދެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 

ނޑައެޅި ތަޖުރިބާކާރެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ.  އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ

އިންކުއަރީ ޓީމުގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް ވަކި ޒިންމާތަކެއް 

ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.  ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގައި  ނޑައަޅައި،  ކަ

ކޮމިޝަނުގެ  ކުރިއަށްދިޔައިރު  އިންކުއަރީ  އިތުރުން  މީގެ 

އަޑުއެހުންތަކާއި  އިންކުއަރީގެ  މުވައްޒަފުންވަނީ   7 އިތުރު 

ބަޔާންތައް ލިޔުމުގައާއި، ބަޔާން އެނަލައިޒްކުރުމާއި، ރިޕޯޓުގެ 

ބައިތައް ލިޔުން އަދި އިންކުއަރީގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްގައި 

އެހެންކަމުން  ބައިވެރިވެފައެވެ.  އިސްނަގައިގެން  އަމިއްލައަށް 

ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  ކޮމިޝަނުގެ  އިންކުއަރީގައި  މުޅި 

ކުރަމުންދާ  އާންމުކޮށް  ކޮމިޝަނުގައި  މުވައްޒަފުން 

މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން، އިންކުއަރީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި 

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އިންކުއަރީ ޓީމް ލިސްޓް ޖަދުވަލު 2 ގައި 

އިންކުއަރީއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އިންކުއަރީ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން. 2

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއް

އިންކުއަރީ ޓީމްގެ ބައްދަލުވުމެއް



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ގޮތުން  ތައްޔާރުވުމުގެ  މަސައްކަތްތަކަށް  އިންކުއަރީގެ 

ދެވިފައިވެއެވެ.  ތަމްރީންތައް  ތަފާތު  ޓީމަށް  އިންކުއަރީ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ސްވިޑިޝް  މިގޮތުން 

އޭޝިއާ  އެހީގައި،  ގެ  )ސީޑާ(  އެޖެންސީ  ކޯޕަރޭޝަން 

އެންޑް  ރައުލް  ސްވިޑަންގެ  ގުޅިގެން  ފޯރަމްއާ  ފެސިޕިކް 

ވޮލަންބާރގް އިންސްޓިޓިއުޓް )އާރ.ޑަބް.ލިޔު.އައި(ގެ ފަރާތުން  

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ 5 ދުވަހުގެ 

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްއެއް އިންކުއަރީ ޓީމަށް ހިންގާފައިވެއެވެ. 

އިންސާނީ  ނަންގަވައިދެއްވާފައިވަނީ  ސެޝަންތައް  މި 

ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާގެ ދެ ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ. އެއީ 1986 އިން 

1994 އަށް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ 

ރޑަކިން  މެމްބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ޕްރޮފެސަރ ބްރައަން ބާ

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ  އަހަރަށް  ވަނަ   2000 ން   1995 އަދި 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ 

ޕްރޮގްރާމްގައި  މިތަމްރީން  ސިޑޯޓީއެވެ.  ކްރިސް  މިސްޓަރ 

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އާއި އެހެން 

ކުރިއަށް  ކޮމިޝަންތަކުން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ޤައުމުތަކުގެ 

މަޢުލޫމާތުވެސް  އިންކުއަރީތަކާގުޅޭ  ޕަބްލިކް  ގެންގޮސްފައިވާ 

ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ކުރެވޭ  ރާއްޖޭގައި  ގުޅޭގޮތުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ 

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި މިކޮމިޝަނުން 

މަދަނީ  މުއައްސަސާއަކާއި  ތިން  ސަރުކާރުގެ  އެދިގެން 

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ފަރާތުން، އެފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ 

ހިންގާފައިވެއެވެ.  ސެޝަންތައް  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ 

މޯލްޑިވްސް  ކައުންސިލްއާއި،  ޑިސްއެބިލިޓީ  މިގޮތުން 

ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި، ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 

އިންކުއަރީ  ފަރާތުން  ސޮސައިޓީގެ  ކެއަރ  އެޖެންސީއާއި، 

ޓީމަށް މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް ނަންގަވައި ދެއްވާފައިވެއެވެ. 

އިންކުއަރީ ޓީމަށް ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް. 3

އިންކުއަރީ ޓީމްގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން 

އިންކުއަރީ ޓީމްގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން 

އިންކުއަރީ ޓީމްގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން 

ކޮންޓްރެކްޓްގެ  ޓީމުގެ  އިންކުއަރީ  އަދި  ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 3 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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އިންކުއަރީގެ ލޯގޯ ތައްޔާރުކޮށް، ބެޖްތައް ހެދުން. 4

އިންކުއަރީ ފެށުމުގެ ކުރިން މުއައްސަސާތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް. 5

ބޭނުންކުރުމަށް  މަސައްކަތްތަކުގައި  އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް 

މިލޯގޯއިން  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ.  ލޯގޯއެއް  ޚާއްޞަ 

ފެނިގެންދަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ 

ނޑިއެއްގައި  ގޮ ފުރޮޅުލީ  މިގޮތުން  ޙައްޤުތަކެވެ.  ތަޢުލީމީ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ދައްކުވާދޭއިރު،  ކުއްޖެއް  އިންނަ 

ބޭނުންވާ  ދިރިއުޅުމަށް  ކިޔެވުމަށާއި  ކުދިންނަށް  މީހުންނާއި 

މިގޮތުން  ދައްކުވާދީފައިވާނެއެވެ.  އާލަތްތައް  އެކިއެކި 

ހިނގުމަށް  އަދި  ލެންގުއޭޖް  އެއިޑްއާއި ސައިން  ހިއަރިންގް 

ދައްކުވާދީފައިވާނެއެވެ.  ބްރެއިލް  އާއި  ކްރަޗް  ބޭނުންވާ 

އަދި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ލޯގޯގެ ވަށައިގެން ލިޔެފައިވާ 

ލިޔެވިފައިވާނެއެވެ.  އަކުރުން  ބްރެއިލް  ނަން  އިންކުއަރީގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޑިޒައިންކުރުމުގައި  މިލޯގޯ 

ކުދިންނަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ އުއްމީދު 

އާލާކޮށްދިނުމަށް ވިސްނާފައިވާނެއެވެ. ޖަދުވަލު 4 ގައި ލޯގޯ 

އިންކުއަރީގެ  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ބެޖް  އިންކުއަރީގެ  އާއި 

އިންކުއަރީގެ  ހިމަނާފައިވާއިރު،  ގައި   5 ޖަދުވަލު  ލީފްލެޓް 

ބުކްލެޓް ޖަދުވަލު 6 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  އިންކުއަރީއާ  ގޮތުން  ފެށުމުގެ  އިންކުއަރީ 

ބައްދަލުވުންތައް   މުއައްސަސާތަކާއެކު  ކަމާބެހޭ  ދިނުމަށް 

ހެލްތް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އޭރުގެ  މިގޮތުން  ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 

އެންޑް ޖެންޑަރއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއާއި، 

އެޖެންސީއާއި،  ޕްރޮޓެކްޝަން  ސޯޝަލް  ނޭޝަނަލް 

ކައުންސިލްއާ  ސިޓީ  މާލެ  އަދި  ކައުންސިލް  ޑިސްއެބިލިޓީ 

މިބައްދަލުވުންތަކުގައި  އަދި  ބައްދަލުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

އިންކުއަރީ ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާއި، އިންކުއަރީގައި ކޮމިޝަނުން 

މަޢުލޫމާތު ހޯދާނެ ގޮތްތަކާއި، ހުޅުވާލައިގެންނާއި ހުޅުވާނުލާ 

ބަޔާންތައް  ދޭ  ލިޔުމުން  އަޑުއެހުންތަކާއި،  ކުރިއަށްގެންދާނެ 

ގޮތާއި،  އެކުލަވާލާނެ  ރިޕޯޓު  އިންކުއަރީގެ  ނަގާނެގޮތާއި، 

ރިޕޯޓުގައި ކުރު ރާސްތާ، މެދު ރާސްތާ އަދި ދުރު ރާސްތާގެ 

މުއައްސަސާތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ހުށަހެޅުންތައް 

އިތުރުން،  މީގެ  ދީފައިވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ހުށަހަޅާނެކަމުގެ 

އެހީތެރިކަމާއި  ބޭނުންވާ  އެފަރާތްތަކުން  މިމަސައްކަތުގައި 

އަދި  ވާހަކަދެކެވިފައިވެއެވެ.  ގުޅޭގޮތުން  އެއްބާރުލުމާއި 

މިންވަރު  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ހުށަހެޅުންތައް  އިންކުއަރީގެ 

ކުރަމުންދާނެ  މޮނިޓަރ  ތެރޭގައިވަކިން  ދުވަހުގެ  އަހަރު   1

ނިޒާމްގެ  މޮނިޓަރިންގް  ކޮމިޝަނުގެ  އެއަށްފަހު  ކަމަށާއި، 

މޮނިޓަރ  މިންވަރު  ކުރަމުންދާ  އެކަންކަން  ތެރެއިން 

އިތުރުން  މީގެ  ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ.  ކުރަމުންދާނެކަމަށް 

ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ބަޔާނާއި  ލިޔުމުން  މިއިންކުއަރީއަށް 

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާނެކަމަށް ދެންނެވުނެވެ.

“ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކޮމިޝަނުން 

ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަކީ ކޮމިޝަނަށް ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވެގެން ދިޔަ މަސައްކަތެއް. 

ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބުނާވާހަކައެއް އެއީ ފިނިކޮޓަރިތަކުގައި ތިބެގެން ރައްޔިތުންގެ ޙަޤީޤީ ހާލަތު ދެނެގަންނާނީ ކިހިނަކުން 

ހޭ؟ އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިގެން ދިޔަ ފިލާވަޅެއް މި އިންކުއަރީއަކީ.” 

-ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޠަލާާލް -



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

16

އިންކުއަރީ ފެށުމުގެ ކުރިން މީޑިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތުދިނުން. 5

 ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ހަރަކާތްތެރިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއެކު . 6

އިންކުއަރީ ފެށުމުގެ ކުރިން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް

ދިމާވާ  މިދާއިރާއިން  ހޯދުމަށާއި  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  މިދާއިރާއާ 

މިދާއިރާގައި  ހޯދުމަށްޓަކައި  މަޢުލޫމާތު  ގޮންޖެހުންތަކުގެ 

މަދަނީ   7 ހަރަކާތްތެރިވާ،  މާލޭގައި  މަސައްކަތްކުރާ 

ޖަމްޢިއްޔާއާއި މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަމިއްލަ ފަރުދަކާއި 

މަޢުލޫމާތާއި،  ގޮތުގެ  ކުރިއަށްދާނެ  އިންކުއަރީ  ބައްދަލުކޮށް 

އެފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާނެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އަދި 

އިންކުއަރީގެ މަޤްޞަދުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އަދި 

ދެއްވުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ބަޔާނާއި  ލިޔުމުން  އިންކުއަރީއަށް 

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާނެކަމަށް ދެންނެވުނެވެ.

 އިންކުއަރީގެ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ . 7

ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރުން

ދިމާވާ  އެކުދިންނަށް  ކުދިންނާއި  އިންކުއަރީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ހޯދުމަށްޓަކައި،  މަޢުލޫމާތުތައް  ދަތިތަކުގެ 

ދިރިއުޅޭ  މާލޭގައި  ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަޑުއެހުންތައް 

ބެލެނިވެރިންނާ  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ތަކުގައި  މިބައްދަލުވުން  ބައްދަލުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

އިންކުއަރީއިން  ގޮތާއި،  ކުރިއަށްގެންދާނެ  އިންކުއަރީ 

އިންކުއަރީއަށް  އަދި  މަޤްޞަދުތައް  ބޭނުންވާ  ޙާޞިލްކުރަން 

ފަރާތުން  ބެލެނިވެރިންގެ  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މަޢުލޫމާތުތައް  އެއްބާރުލުމާއި،  އެހީތެރިކަމާއި،  ބޭނުންވާ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ  މި  ދީފައިވާނެއެވެ.  ބެލެނިވެރިންނަށް 

ތެރޭގައިވެސް ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހޯދިފައިވާނެއެވެ.

ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން 

މަޢުލޫމާތު  އިންކުއަރީއާގުޅޭ  ކުރިން  ފެށުމުގެ  އިންކުއަރީ 

ދިނުމަށާއި އިންކުއަރީއަށް މީޑިއާގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށްޓަކައި 

ބައްދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.  މީޑިއާތަކާ  ހަރަކާތްތެރިވާ  މާލޭގައި 

ކުރިއަށްދާނެގޮތާއި،  އިންކުއަރީ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  މި 

އިންކުއަރީ ހިންގާ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާނެއެވެ. 

މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އިންކުއަރީއަކީ  މި  އަދި 

ޙައްޤުތަކާއި ގުޅިފައިވާ ބޮޑު މަސައްކަތެއްކަމާއި މިކަމާ ގުޅޭ 

ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި  ހަމައަށް  އާންމުންނާ  މަޢުލޫމާތުތައް 

ބޭނުންވާނެކަމާއި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެހީތެރިކަން  މީޑިއާގެ 

އެއްބާރުލުން  އެހީތެރިކަމާއި  އެފަރާތްތަކުގެ  އެކަމުގައި 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ޒިޔާރަތްކުރުން

ގުޅޭގޮތުން . 10 ޙައްޤުތަކާ  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އިންކުއަރީއާއި  ނޭޝަނަލް 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް

ކޮމިޝަނުގެ  ކުރިން  ފެށުމުގެ  މަސައްކަތްތައް  އިންކުއަރީގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މާލޭގައި  ޓީމުންވަނީ  އިންކުއަރީ 

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  އޭރު  ކިޔަވާދިނުމަށް  ކުދިންނަށް 

އިމާދުއްދީން  ސްކޫލާއި  ޖަމާލުއްދީން  ދެސްކޫލެއްކަމަށްވާ 

ކުދިންގެ  ކިޔަވާ  އެސްކޫލްތަކުގައި  ޒިޔާރަތްކޮށް،  ސްކޫލަށް 

މެނޭޖްމަންޓާއި  ސްކޫލްތަކުގެ  އޮބްޒާވްކޮށް،  ކްލާސްތައް 

ކިޔަވައިދޭ  ކްލާސްތަކުގައި  ކިޔަވާދޭ   އެކުދިންނަށް 

މި  ހޯދާފައެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުން  މުދައްރިސުންގެ 

ޒިޔާރަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް 

ތަޢުލީމުދެވޭ ގޮތްތައް ގާތުން ބަލައި، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ފެށުމުގެ ކުރިން އަދި ފެށުނު ފަހުން 

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  އިންކުއަރީއާ  ނޭޝަނަލް 

މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  އާންމުންނަށް 

ގޮތުން  ފެށުމުގެ  އިންކުއަރީ  މިގޮތުން  ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އިންކުއަރީއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނަކާއި، 

ލީފްލެޓަކާއި، ބުކްލެޓް އަދި ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަންތަކުގެ 

ސުވާލު ކަރުދާސްތަކާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ 

އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް  ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  ޙައްޤުތައް 

އަޑުއެހުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާރުއަޅާ ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތައް 

މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މިއާއެކު  ތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ. 

އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް  ބައްދަލުކޮށް،  މެމްބަރުންނާ 

އަޑުއެހުންތަކުގައި އާންމުން ބައިވެރިވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން 

ވީޑިއޯ މެސެޖްތައް ދެއްވުމަށް އެދިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން 2 

އާންމުން  އަޑުއެހުންތަކުގައި  އިންކުއަރީގެ  މެމްބަރަކުވަނީ 

ވީޑިއޯ  ތައްޔާރުކުރެވުނު  ގޮތުން  ބާރުއެޅުމުގެ  ބައިވެރިވުމަށް 

ތައްޔާރުކުރެވުނު  މިގޮތުން  ބައިވެރިވެފައެވެ.  މެސެޖްތަކުގައި 

ފެށުމުގެ  އަޑުއެހުންތައް  ބުކްލެޓްތައްވަނީ  ލީފްލެޓްތަކާއި 

މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  ގުޅޭގޮތުން  ގޮތްތަކާ  ދެވިދާނެ 

ވާހަކަތަކަކީ  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަދި 

ވާހަކަތަކާއި ނުއިވި  ތެރޭގައި ނުދައްކާ  މީހުންގެ  އާންމުކޮށް 

ހަމައަށް  އާންމުންނާ  އެއަޑުތައް  އަޑުތަކަށްވާތީ،  ހުންނަ 

ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި މީޑިއާގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެކަމަށް 

ހުރިހާ  ބައްދަލުކުރި  ކޮމިޝަނުން  ދެންނެވިފައިވާނެއެވެ. 

މީޑިއާތަކުންވެސް މި މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމުގެ 

ކުރިން  ފެށުމުގެ  އިންކުއަރީ  ދެއްވާފައިވެއެވެ.  ޔަޤީންކަން 

މީޑިއާތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޖަދުވަލު 

7 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ތެރެއިން



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

18

އާއްމުންނަށް  ކުރިއަށްދިޔައިރު  އަޑުއެހުންތައް  ކުރިންނާއި 

ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި، ނޭޝަނަލް 

ޕޭޖާއި،  ފޭސްބުކް  ޚާއްޞަ  ތައްޔާރުކުރެވުނު  އިންކުއަރީއަށް 

މެދުވެރިކޮށް  މީޑިއާތައް  އަދި  ޗެނަލް  ޔޫޓިއުބް  ކޮމިޝަނުގެ 

ގެނެސްދީފައިވާނެއެވެ.  އާންމުންނަށް  ސްޕޮޓްތައް  ވީޑިއޯ 

މާލޭގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން 

ޓީވީ  މީގެއިތުރުން  ބޭއްވިފައިވެއެވެ.  ހަވީރެއް  ކުޑަކުދިންގެ 

އަދި ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވެ، 

އިންކުއަރީއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުވެސް ދީފައިވާނެއެވެ.

އިންކުއަރީ ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ މީޑިއާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން. 11

އިންކުއަރީގެ  ގޮތުން،  ތައްޔާރުވުމުގެ  އިންކުއަރީއަށް 

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް ގަވާއިދުން މަޢުލޫމާތު 

އާންމުންނަށް  މެދުވެރިކޮށް  މީޑިއާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި 

މީޑިއާ  ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި  މަޢުލޫމާތު  އިންކުއަރީގެ 

އިންކުއަރީ  ދަށުން  މިޕްލޭންގެ  އެކުލަވާލެވުނެވެ.  ޕްލޭނެއް 

އިންކުއަރީގެ  މީޑިއާތަކަށް  ރަސްމިއްޔާތުގައި  ލޯންޗްކުރުމުގެ 

މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް މީޑިއާ ކިޓެއް )ޖަދުވަލު 8 ގައި ހިމަނާފައި(

އަޑުއެހުންތައް  އިންކުއަރީގެ  އަދި  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ގޮތުން  މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ  ކަވަރކުރުމަށް  މީޑިއާތަކުން 

ކޮމިޝަނުންވަނީ އަޑުއެހުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 

އިންކުއަރީގެ  ދަށުން  މިޕްލޭންގެ  ދީފައެވެ.  މީޑިއާތަކަށް 

އަދި  ޓީވީ  ޗެނަލްތަކުގެ  އެކި  ދިނުމަށްޓަކައި  މަޢުލޫމާތު 

ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާނެއެވެ. އަދި އެކި 

މީޑިއާތަކުންވަނީ އިންކުއަރީގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ، 

އަޑުއެހުންތައް ކަވަރކޮށް، ބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު 

އެޗެނަލްތައް  ތައްޔާރުކޮށް،  ރިޕޯޓްތައް  ވީޑިއޯ  ހޯދައި 

މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނަށް ގެނެސްދީފައެވެ.

 އިންކުއަރީއަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި އިންކުއަރީއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އަޑުއެހުންތަކުގެ . 12

ކުރިން ރަށްރަށަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތްތައް

ފެށުމުގެ  އަޑުއެހުންތައް  ބާއްވާ  ހުޅުވާލައިގެން  އާންމުކޮށް 

ކުރިން ރަށްރަށަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން 11 އަތޮޅެއްގެ 

21 ރަށަކަށް ދަތުރުތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، ހއ. 

ދިއްދޫ އާއި ހއ. އިހަވަންދޫ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓާއި ހދ. 

މިލަދޫ  ނ.  ކޮމަންޑޫ،  ށ.  އާއި  ފުނަދޫ  ށ.  ވައިކަރަދޫ، 

އާއި ނ. ވެލިދޫ، ރ. ދުވާފަރު އާއި ރ. އުނގޫފާރު، ޅ. 

ހިންނަވަރާއި ޅ. ނައިފަރު، ކ. ގާފަރު، އދ. އޮމަދޫ އާއި އދ. 

މާމިގިިލި، ގދ. ތިނަދޫ އާއި ގދ. ނަޑެއްލާ، ޏ. ފުވައްމުލައް 

ދަތުރުތައް  އަށް  ހިތަދޫ  އާއި  ފޭދޫ  ސިޓީގެ  އައްޑޫ  އަދި 

ރައްޔިތުންނަށް  ރަށުގެ  މިދަތުރުތަކުގައި  ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މީގެ 

އެކުދިންގެ  ކުދިންނާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އިތުރުން 

އަންހެނުން  އިދާރާއާއި،  ކައުންސިލް  ބެލެނިވެރިންނާއި، 

ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީއާއި ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާއާއި، 

ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓާއި ޓީޗަރުންނާއި، ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން 

ގްރޫޕް  ފޯކަސް  ވަކިވަކިން  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު  މަދަނީ  އަދި 

މަޢުލޫމާތާއި  ގުޅޭ  އިންކުއަރީއާ  ބާއްވައި،  ޑިސްކަޝަންތައް 

ގުޅޭގޮތުން  ޙައްޤުތަކާ  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޒިޔާރަތްކުރެވުނު  މީގެއިތުރުން  ދީފައިވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު 

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ދިޔަ  ދިރިއުޅެމުން  އެކުދިން  ހޯދައި،  ލިސްޓެއް  ކުދިންގެ 

ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވާނެއެވެ. 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަށް ލިޔުމުންދޭ ބަޔާން. 13

 ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް މުއައްސަސާތައް އަދި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު . 14

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް

ގޮތުން  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  އިންކުއަރީއަށް  ނޭޝަނަލް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށާއި މީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ 

އުނގެނުމާއި ގުޅުންހުރި ހާދިސާތަކާއި، ތަޖުރިބާއާއި ތަޢުލީމު 

ހޯދުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އިންކުއަރީ ފެށުމުގެ ކުރިން 

ރަށްތަކަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތަކާއެކު، 2012 ވަނަ އަހަރުގެ 

ނޮވެންބަރު މަހުން ފެށިގެން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ 

ބަޔާންދިނުމުގައި  ލިޔުމުން  ހުޅުވާލާފައިވާނެއެވެ.  ނިޔަލަށް 

އެމަޢުލޫމާތު  ބޭނުންނުވާނަމަ،  ހާމަކުރަން  ނަން  އެފަރާތުން 

ދީފައިވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތުވެސް  ސިއްރުކުރެވޭނެކަމުގެ 

މިފުރުޞަތުގައި ޖުމްލަ 88 ފަރާތަކުން ލިޔުމުންދޭ ބަޔާންތައް 

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ލިޔުމުންދޭ ބަޔާނުގެ ފޯމެޓް ޖަދުވަލު 11 

ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ގޮތުން  ހޯދުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  އިންކުއަރީއަށް  ނޭޝަނަލް 

އިދާރާތަކާ  ޚިދުމަތްދޭ  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެމުއައްސަސާތަކުން  އަދި  ބައްދަލުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ގުޅޭ  ދަތިތަކާ  ދިމާވާ  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރަމުންދާ 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މިގޮތުން  ހޯދާފައިވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު 

މިނިސްޓްރީ  ހެލްތް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެޑިޔުކޭޝަން، 

ނޭޝަނަލް  ކައުންސިލް،  ޑިސްއެބިލިޓީ  ޖެންޑަރ،  އޮފް 

އިންދިރާ  )އެންސްޕާ(،  އެޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ސޯޝަލް 

އަދި  ހޮސްޕިޓަލް  އޭޑީކޭ  ހޮސްޕިޓަލް،  މެމޯރިއަލް  ގާންދީ 

އަދި  ބައްދަލުކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ކައުންސިލްއާ  ސިޓީ  މާލެ 

ބައްދަލުކޮށް،  އެންޖީއޯއާ   6 މަސައްކަތްކުރާ  މިދާއިރާއިން 

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން 

ގައި   12 ޖަދުވަލު  ލިސްޓް  ފަރާތްތަކުގެ  ބައްދަލުކުރެވުނު 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ބައްދަލުކުރެވުނު  ސްކޫލްތަކާއި  ޒިޔާރަތްކުރެވުނު  މިގޮތުން 

 9 ޖަދުވަލު  މަޢުލޫމާތު  ތަކުގެ  އެން.ޖީ.އޯ  އަދި  އިދާރާތައް 

ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

މާލޭގައިވެސް އިންކުއަރީއަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު 

ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަޑުއެހުންތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް 

ސްކޫލަކަށް   30 މާލޭގެ  މިގޮތުން  ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ. 

މަޢުލޫމާތުދީ،  އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް  ޒިޔާރަތްކޮށް 

މެނޭޖްމަންޓާއި  ސްކޫލް  ދަރިވަރުންނާއި  ސްކޫލްގެ 

އަދި  ބެލެނިވެރިން  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުރިއަށް  ޑިސްކަޝަންތައް  ގްރޫޕް  ފޯކަސް  ޓީޗަރުންނާއެކު 

ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ. މިފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ޖަދުވަލު 10 

ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ރަށްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރުން



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

20

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ޕްރިލިމިނަރީ ފައިންޑިންގްސް ނެރުން. 15

ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަޑުއެހުންތައް  އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް 

ހުރި މަރުހަލާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމާއެކު 2013 ވަނަ 

އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް  ދުވަހު  ވަނަ   23 މޭ  އަހަރުގެ  

ނެރެފައިވެއެވެ.  ރިޕޯޓު  ފައިންޑިންގްސް  ޕްރިލިމިނަރީ 

ކުރެވުނު  ރަށްތަކަށް  އެހާތަނަށް  އިންކުއަރީގައި  މިރިޕޯޓުގައި 

ދަތުރުތަކުންނާއި މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުން 

ކްލާސްތަކާއި  )ސެން(  ނީޑްސް  ސްޕެޝަލް  ކިޔަވާދިނުމާއި 

މުއައްސަސާތަކުންނާއި  އިންސްޕެކްޝަންތަކާއި  ސްކޫލްތަކުގެ 

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

އާންމުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ ކުރިން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތުދިނުން. 16

ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަޑުއެހުންތައް  އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް 

މީޑިއާއަށް  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުގެ  ކުރިއަށްދާނެ  އަޑުއެހުންތައް 

ޒިޔާރަތްކޮށް،  ސްޓޭޝަންތަކަށް  މީޑިއާ  ދިނުމަށްޓަކައި 

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ކޮމިޝަނުން  ބޭނުންވާކަން  އެހީތެރިކަން  މީޑިއާގެ 

ކޮންމެ  ވަނީ  މީޑިއާއަކުން  ދެ  އަދި  ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ދަތުރެއްގައި އެ މީޑިއާތަކުން މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކުރާނެކަމަށް 

މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ 

ކުރިން ބައްދަލުކުރެވުނު މީޑިއާތަކުގެ ލިސްޓު ޖަދުވަލު 13 

ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ އަޑުއެހުންތައް. 17

ހުޅުވާލައިގެން  އާއްމުކޮށް  އިންކުއަރީގައި  ނޭޝަނަލް 

ކުރިއަށް  އަޑުއެހުންތައް  ހުޅުވާނުލާ  އާއްމުކޮށް  އަދި 

ކުރިއަށްގެންދެވުނު  މިގޮތުން  ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

ފަރާތްތަކުން،  ބޭނުންވާ  ދޭން  މަޢުލޫމާތު  އަޑުއެހުންތަކަކީ 

އެފަރާތަކަށް ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ އަދި ދެކޭގޮތް 

އެޑުއެހުންތަކެކެވެ.  ބޭއްވި  ޙިއްޞާކުރުމަށް  އިންކުއަރީއަށް 

މުއައްސަސާތަކާއި،  ކަމާބެހޭ  މިއަޑުއެހުންތަކުގައި 

އިތުރުން،  ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތްތަކުގެ  މިނިސްޓްރީތަކާއި، 

އަނިޔާ  ސަބަބުން  ޙައްޤުގެ  އިންސާނީ  ނިގުޅައިގަނެވިފައިވާ 

މަންޒަރުދެކެފައިވާ  ފަރާތްތަކާއި  ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ 

ދީފައިވެއެވެ.  ބަޔާންތައް  އެފަރާތްތަކުގެ  ފަރާތްތަކުން 

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަށް މަޢުލޫމާތު ދޭން ބޭނުންވާ ކޮންމެ 

ފުރުޞަތު  ޙިއްޞާކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތަކަށްވެސް 

ހިނގަމުންދާއިރު  މިއަޑުއެހުންތައް  އަދި  ދީފައިވާނެއެވެ. 

އާއްމުކޮށް  ފުރުޞަތު  އަޑުއެހުމުގެ  ވާހަކަތައް،  ދެކެވޭ 

ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ. 

ނޭޝަނަލް  މަހުގައި  ޖުލައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2013

ރައީސް  ކޮމިޝަންގެ  ރަސްމިއްޔާތުގައި  ހުޅުވުމުގެ  އަޑުއެހުންތައް  މާލޭގެ 

ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 11 މިގޮތުން  ފެށިފައިވެއެވެ.  އަޑުއެހުންތައް  އިންކުއަރީގެ 

އަތޮޅެއްގެ 21 ރަށެއްގައި އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާ 575 ބަޔާން 

ނެގިފައިވާނެއެވެ. މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ 20 ރަށަކަށް ކުރި 

ދަތުރުތަކުގައި ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި 5 ނުވަތަ 6 ދުވަސް އަދި 

ކޮންމެ ރަށެއްގައި 2 ނުވަތަ 3 ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ކުރަންޖެހޭ  ކުރިން  ތައްޔާރުވުމުގެ  އަޑުއެހުމަށް  އެއީ 

ބޭއްވުމަށް  އަޑުއެހުން  ދުވަހާއި  ކުރުމަށް 1  މަސައްކަތްތައް 

1 ދުވަސް އަދި ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރުވުމަށް އެއްދުވަހެވެ. 

މިގޮތުން އެއް އަތޮޅު ފިޔަވައި ކޮންމެ ދަތުރެއްގައި އަތޮޅުގެ 

ބާއްވާފައިވާނެއެވެ.  އަޑުއެހުންތައް  ޒިޔާރަތްކޮށް  ދެރަށަކަށް 

ވަގުތުތަކުގައި  ކުރިއަށްދިޔަ  އަޑުއެހުންތައް  އެރަށްރަށުގައި 

ބަޔާންތައް  މިންވަރަކުން  ރިކޯޑުކުރެވެމުންދިޔަ  ބަޔާންތައް 

މުވައްޒަފުން  ކޮމިޝަނުގެ  ޓީމާއި  އިންކުއަރީ  ޓައިޕްކުރުމަށް 

ހިމެނޭ ގޮތަށް ޓައިޕިންގ ޕޫލެއް އެކުލަވާލައި، އެމަސައްކަތް 

ކުރެވެމުންދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން، އިންކުއަރީގެ އަޑުއެހުންތައް 

ނިންމާލައި އެނބުރި މާލެއަށް އައިސްފައިވަނީ ބަޔާންތަކުގައި 

ފަރާތްތަކަށް  ދިން  ބަޔާން  ކޮޕީ  ބަޔާންތަކުގެ  ސޮއިކޮށް، 

ތާރީޚާއި  ބޭއްވުނު  އަޑުއެހުންތައް  ހަވާލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 

ރަށްތަކުގެ ލިސްޓު ޖަދުވަލު 14 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ރިޕޯޓު  އިންކުއަރީގެ  ފެށުމާއެކު  އިންކުއަރީ  ނޭޝަނަލް 

މިގޮތުން  ފަށާފައެވެ.  މަސައްކަތްވަނީ  ތައްޔާރުކުރުމުގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިފައިވާ 

ޙައްޤުތަކާއި މިޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ 

ޕޮލިސީތަކާ ގުޅޭމަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ 

އޭރުގެ ޙާލަތު )ސިޓުއޭޝަން އެނަލިސިސް( ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2013 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް 

އެއަށްފަހު  ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ.  ކުރިއަށް  ދިރާސާއެއް 

ދަތުރުތަކުން  ކުރެވުނު  ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަޑުއެހުންތައް 

ލިބުނު  މުއައްސަސާތަކުން  މަޢުލޫމާތުތަކާއި  ލިބުނު 

މަޢުލޫމާތާއި  ލިބުނު  ބަޔާންތަކުން  ލިޔުމުންދޭ  މަޢުލޫމާތާއި 

އިންކުއަރީ  އަދި  މަޢުލޫމާތުތައް  ލިބުނު  އަޑުއެހުންތަކުން 

ފެށުނު ފަހުން 2014 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާ 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ރިޕޯޓުގައި  މަޢުލޫމާތު  ކުރިއެރުންތަކުގެ 

އަދި އިންކުއަރީއަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގެ 

ކޮންޓެންޓް އެނަލިސިސް ހަދައި، އެކި ދާއިރާތަކަށް ބަހާލައި، 

ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ހުށަހެޅުންތަކެއް  މުއައްސަސާތަކަށް  ދައުލަތުގެ  ފާހަގަކޮށް 

މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމެއްގެ ތެރެއިން

ހުޅުވާނުލާ ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމެއްގެ ތެރެއިން



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް 

އެކުލަވާލުމަށްފަހު،  ހުށަހެޅުންތައް  އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް 

އިދާރާތަކާ  ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  މަޢުލޫމާތު  ހުށަހެޅުންތަކުގެ 

ކޮމިޝަނުން  މުއައްސަސާއަކާ   11 ޙިއްޞާކުރުމަށް 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި  މި  ބައްދަލުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ހުށަހެޅުންތަކާ  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  އެމުއައްސަސާއަކަށް 

ހުށަހެޅުންތަކަށް  ހޯދައި  ޚިޔާލު  ގުޅޭގޮތުން 

ގުޅޭގޮތުން  މުއްދަތާ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ޢަމަލުކުރުމަށް 

ހުރިހާ  ޖުމްލަގޮތެއްގައި  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ރަނގަޅުކަމަށް  ހުށަހެޅުންތައް  މުއައްސަސާއަކުންވެސް 

މުއައްސަސާއަކުންވެސް  ހުރިހާ  އަދި  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ހުރީ  މިހުށަހެޅުންތަކުގައި 

އެކުދިންގެ  ހޯދައިދީ،  ފުރުޞަތުތައް  ތަޢުލީމީ  ކުދިންނަށް 

ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރި  ޙައްޤުތައް 

ލިސްޓު  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  މި  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ކަމަށް 

ޖަދުވަލު 15 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

އިންކުއަރީއަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ލިޓްރެޗަރ ރިވިއު

ކުރިއަށްގެންދެވުނު  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އިންކުއަރީއަށް 

ޕޮލިސީތައް  ޤާނޫނުތަކާއި  މިދާއިރާގެ  ދިރާސާގައި 

ބައިވެރިވެފައިވާ  ރާއްޖެއިން  އަދި  ރިވިއުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ދިމިގްރާތީ  މިނިވަން  ބައެއް  މުޢާހަދާތަކާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދިފައިވެއެވެ. 

ގޮތުން  ދެނެގަތުމުގެ  ޙާލަތު  ރާއްޖޭގެ  އެއަށްފަހު  އަދި 

ސިޓުއޭޝަން އެނަލިސިސްއެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް މިހާރު އޮތް ޤާނޫނީ ނިޒާމްގެ 

ރިވިއު

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމާއެކު ރާއްޖޭގެ 

ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ 

ޙައްޤުތައް ލިބިދީފައިވާ ގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްޓަކައި، 

ހިމެނޭ  މުވައްޒަފުން   4 ތެރެއިން  ޓީމުގެ  އިންކުއަރީ 

މިމަސައްކަތް  އެފަރާތްތަކާ  އެކުލަވާލައި،  ޓީމެއް  ރިސަރޗް 

ހަވާލުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް 

އަދި  ތަޢުލީމީ  ޚާއްސަކޮށް  ވަކިން  ޙައްޤުތަކާއި  ލިބިދީފައިވާ 

ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު 

ބައިވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އަދި  އެއްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ޙައްޤުތަކާއި  ލިބިދީފައިވާ  މުޢާހަދާތަކުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

އައިސްފައިވާ  މައްޗަށް  ދަޢުލަތުގެ  ދަށުން  މިމުޢާހަދާތަކުގެ 

ޤައުމެއްގައި   2 ދީމިގްރާތީ  ހުޅުވާލެވިފައިވާ  ޒިންމާތަކާއި 

ޢަމަލުކުރާ ގޮތްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ގެނެސްފައިވާނެއެވެ. 

މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ބޭނުންވާ  އެފަރާތްތަކަށް  ރައްކާތެރިކޮށް،  ޙައްޤުތައް 

ތެރޭގައި  ނިޒާމްގެ  ޤާނޫނީ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން 

ޤާނޫނުއަސާސީ،  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިމެނެނީ 

ބާބުން  ދެވަނަ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މި  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި 

މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޙައްޤުތަކާއި  ލިބިދޭ 

އާއި    ii2010 ޤާނޫނު  ރާއްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ  ޙައްޤުތައް 

ނޑައެޅުމާއި،  ކަ މީހުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ނުކުޅެދުންތެރި މީހުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަދި   iiiR-2/2011 ގަވާއިދު  

އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދު ivR-3/2011 އެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

ޙައްޤުތަކާބެހޭ  އިންސާނީ  ބައިވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  މުޢާހަދާތައް، 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ 

މުހިންމު  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ނިޒާމްގެ  މި  މުޢާހަދާއަކީވެސް 

ބައެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފާސްކޮށްފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ    2008

ވަނަ   17 ބާބުގެ  ދެވަނަ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޙައްޤުތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  މި  މާއްދާގައި 

ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  މި  މިނިވަންކަމަކީ 

ކޮންމެ  ތަފާތުކުރުމެއްނެތި  ގޮތަކުން  އެއްވެސް  މަތީން 

ބަޔާންކޮށްފައި  ޙައްޤެއްކަމަށް  ލިބިގެންވާ  މީހަކަށްމެ 

ޙައްޤުތައް  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އޮތުމަކީ 

ލިބިދިނުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް އޮވެގެން ނުވާނެކަން 

ވަރަށް ސާފުކޮށް ދޭހަވާކަމެކެވެ.

ވަނަ   35 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޖަމާޢަތުގެ  ފަރާތުންނާއި  “ޢާއިލާގެ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ 

އެހީތެރިކަމާއި  ޚާއްޞަ  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  ފަރާތުންނާއި 

ޅަފުރައިގެ  ކުޑަކުދިންނާއި  ލިބުމަކީ  ރައްކާތެރިކަން  ޚާއްސަ 

ކުޑަކުދީންނާއި  ޙައްޤެއްކަމަށާއި  ލިބިގެންވާ  ކުދީންނަށް 

ހާނިއްކަކޮށް،  އެއްވެސްގޮތަކުން  ކުދީންނަށް  ޅަފުރައިގެ 

ތަފާތުކޮށް  ގޮތަކުން  އެއްވެސް  އަނިޔާކޮށް  ޖިންސީގޮތުން 

ކަންތައްތަކުގައި  އިޖްތިމާޢީ  އިޤްތިޞާދީ،  އެކަށީގެންނުވާ 

މަންފާތައް  ނާޖާއިޒް  ފުށުން  މީހުންގެ  އެ  ބައިވެރިކޮށް 

މަސައްކަތްކޮށްގެން  އެކަކުވެސް  ހަމަ  ޙާޞިލްކުރުމަށް 

ނުވާނެ...” ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަ   36 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި “އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި 

އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ...” ކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި “ފަށާ ތަޢުލީމާއި 

ފޯރުކޮށްދޭން  ހިލޭ  ދަޢުލަތުން  ތަޢުލީމު  މެދުމަދަރުސީ 

ވާނެކަމަށާއި ކުދީންނަށް ފަށާ ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމު 

ދިނުމަކީ އެ ކުދީންގެ މައިންބަފައިންނާއި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް 

ލާޒިމް ކަމެއްކަމަށް އަދި މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު 

ހުޅުވައިލެވިފައި  ޢާންމުކޮށް  ރައްޔިތުންނަށް  އެންމެހައި 

އޮންނާންވާނެ...” ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 22 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ 

ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމެއްްގެ ތެރެއިން

ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމެއްގައި ބައިވެރިވި އާއްމު ފަރާތްތަކެއް



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

24

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުން މާނަކުރެވިފައިވާ ގޮތް

ޖުލައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2010 ފާސްކުރައްވައި،  މަޖިލީހުން 

ތަސްދީޤުކުރެއްވި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދުވަހު  ވަނަ   8

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޤާނޫނަކީ 

ހޯދުމަށްޓަކައި  ޙައްޤުތައް  އެމީހުންގެ  ހިމާޔަތްކޮށް، 

މިއީ  އަދި  ކުރިއެރުމެކެވެ.  ބޮޑު  ވަރަށް  ލިބިގެންދިޔަ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ތެރެއިން  ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ 

އެފަރާތްތަކަށް  ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ 

މުހިންމު  ކޮންމެހެން  ހޯދުމަށްޓަކައި  އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ 

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޤާނޫނެކެވެ. 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

އެކުލަވާލެވިފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ   2010 ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

ޙައްޤުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި  ގަވާއިދަކީ  ދެ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  އިންތިޒާމްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މިހާރު  މިގޮތުން  ގަވާއިދެވެ.  ދެ 

ދަފްތަރެއް  ރަސްމީ  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ހިމެނޭ  ދަފްތަރުގައި  މި  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  އެކުލަވާލެވި، 

ރަސްމީ  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ފަރާތްތަކަށް 

ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ 

)ހ( ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުން މާނަކޮށްފައިވަނީ 

ނުވަތަ  ނަފްސާނީ  ނުވަތަ  ޖިސްމާނީ  މުއްދަތުގެ  “ދިގު 

ނޑީގެ އުނިކަމެއް ހުރި މީހަކު އެ  ހިއްސުތަކުގެ ނޫނީ ސިކު

އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އެންމެހައި ހުރަސްތަކާހުރެ 

ބޭނުންތެރި  އެއްހަމައެއްގައި  މީހުންނާ  އެހެން  މުޖްތަމަޢުގެ 

ޙަރަކާތްތެރިވެ  ބައިވެރިވެ  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ގޮތުގައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މީހަކީ  ކޮންމެ  ދަތިވާ  އުޅުމަށް 

މީހުންގެ ތެރޭގައެވެ.” މިފަދައިންނެވެ.

ޙައްޤުތަކާބެހޭ  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މުޢާހަދާގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ޤާނޫނުގައި  އިސްވެދެންނެވުނު  ގޮތް  މާނަކޮށްފައިވާ  މީހުން 

މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ތަފާތުވަނީ، ދިގު މުއްދަތުގެ ޖިސްމާނީ، 

އުނިކަމެއްގެ  ހިއްސުތަކުގެ  ނުވަތަ  ވިސްނުމުގެ  ނަފްސާނީ، 

ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ “އެންމެހައި ހުރަސްތަކުގެ” ބަދަލުގައި 

“ތަފާތު ހުރަސްތަކުގެ” މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއޮތުމެވެ. 

ނަމަވެސް މިއީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން މާނަކުރުމުގައި އެއްވެސް 

ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. 

“Persons with disabilities include those who 
have long-term physical, mental, intellectual 
or sensory impairments which in interaction 
with various barriers may hinder their full 
and effective participation in society on an 
equal basis with others.” v (Article 1 Conven-
tion on the Rights of People with Disabilities)

ނޑައެޅުމުގައި  އެހެންކަމުން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުން ކަ

ޤާނޫނީގޮތުން ބަލާ ކަންކަމަކީ:

އަޑުއެހުމެއް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ޤާނޫނު 8/2010 ގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދަށުން އަންނަ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ، ވިސްނުމުގެ . 1

ނުވަތަ ހިއްސުތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ . 2 ދެންނެވުނުފަދަ  އިސްވެ 

ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އެންމެހައި ހުރަސްތަކާހުރެ މުޖްތަމަޢުގެ 

ގޮތުގައި  ބޭނުންތެރި  ހަމައެއްގައި  އެއް   މީހުންނާ  އެހެން 

އުޅުމަށް  ޙަރަކާތްތެރިވެ  ބައިވެރިވެ  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ 

ދަތިވުން.

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  މާއްދާގައި  ވަނަ   20 ޤާނޫނުގެ 

ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުނގެނުމާއި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ފުރުޞަތު  ލިބުމުގެ  ތަމްރީނު 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ހޯދައިދޭންވާނެކަމަށް  މީހުންނަށްވެސް 

އެހެން  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މިގޮތުން 

މީހުންނެކޭވެސް އެއްފަދައިން، އަސާސީ ތަޢުލީމާއި، ޘާނަވީ 

ވަސީލަތްތަކާއި  ފުރުޞަތުތަކާއި  ޙާޞިލްކުރުމުގެ  ތަޢުލީމު 

މަތީ  ފޯރުކޮށްދީ،  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  އާލާތްތައް 

ތަޢުލީމު އުނގެނުމާއި، ތަމްރީން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަދަ 

ސަރުކާރުގެ  ފަހިކުރުމަކީ  ހަމަހަމަގޮތެއްގައި  މީހުންނަށްވެސް 

ޒިންމާއެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

މީހުންނަށް،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޤާނޫނުގައި 

އުނގެނުމުގައި  ގުޅޭގޮތުން،  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި  އެމީހުންގެ 

ލެންގުއެޖް،  ސައިން  ބްރެއިލް،  ބޭނުންކުރަންޖެހޭ 

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ވަސީލަތްތައް  އަކުރުތައްފަދަ  ބޮޑެތި 

ކިޔަވައިދިނުމަށް  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފަންނީ  އެހެނިހެން  ޓީޗަރުންނާއި  ޚާއްޞަ  ބޭނުންވާ 

ޒިންމާއެއްކަމުގައި  ސަރުކާރުގެ  ބިނާކުރުމަކީވެސް  މީހުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ 

މަދަރުސާތަކުގައި،  ހިންގާ  މީހުން  އަމިއްލަ  މަދަރުސާތަކާއި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރެވޭނެ 

އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މީހުންނަށް ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނާއި، ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް 

ވަސީލަތްތައް  އެކަށީގެންވާ  ތަންތަނުގައި  އެކަށައަޅާފައިވާ 

މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަދި  ޤާއިމްކުރުން 

ތެރެއިން އެމީހުންގެ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން، 

ފުރުޞަތު  ދަސްކުރުމުގެ  މަސައްކަތެއް  ފަންނީ  ތަޢުލީމާއި 

ނުވަތަ  ތަޢުލީމެއް  އެކަށީގެންވާ  މީހުންނަށް،  ލިބިފައިނުވާ 

ތަމްރީނެއް ލިބިގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީވެސް ސަރުކާރުގެ 

މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަންކަމެވެ.

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ހުރި  އެމީހުންގެ  މީހުން،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ދަށުން 

ޤާބިލްކަމާ އެއްވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ 

ފެންވަރާއި،  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި،  އެމީހުންގެ  ގޮތުން، 

މިޒާޖާގުޅޭގޮތަށް ތަޢުލީމީ މަންހަޖާއި މުޤައްރަރުތައް ބައްޓަން 

ލާޒިމްކޮށްފައިވާކަމެކެވެ.  މައްޗަށް  ކުރުމަކީވެސް ސަރުކާރުގެ 

އަދި މި ޤާނޫނުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި މީހެއްގެ 

އެމީހަކު  ސަބަބުން،  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ  ކިބައިގައިވާ 

ނުވާނެކަމަށް  އެއްކިބާކޮށްގެން  ފުރުޞަތުކަން  ތަޢުލީމީ 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ޤާނޫނު 8/2010 ގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

އިތުރު  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ދާއިރާއިން  ތަޢުލީމީ  ޤާނޫނުގައި 

މީހުންނަށް،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ބަލާއިރު  ކަންކަމަށް 

ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ދަނާލުފަދަ ތަންތަނުގައި ޚާއްޞަ 

ތަންތަނުގައި  އެފަދަ  ހަމަޖެއްސުމާއި  އިންތިޒާމްތަކެއް 

ވަސީލަތްތަކުގެ  ޢާންމު  އެންމެހައި  ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ 

މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ބޭނުންހިފުމުގައި 

ފަސޭހައިން ބޭނުން ހިފޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ ސަރުކާރުގެ 

 21 ޤާނޫނުގެ  މި  އަދި  ލާޒިމްކޮށްފައިވާކަމެކެވެ.  މައްޗަށް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގޮތުން  މާއްދާ ނިންމާލުމުގެ  ވަނަ 

ސަރުކާރުން  ދިނުމަށް،  ތަމްރީން  ތަޢުލީމާއި  މީހުންނަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ތިންކަމެއް  އިތުރު  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

އެއީ:

ހޯދުމަށް، . 1 ތަމްރީން  ތަޢުލީމާއި 

އެންމެ  އެމީހުންނާ  މީހުންނަށް،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ގާތުން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބޭނެ މަރުކަޒުތަކުން އެ ޚިދުމަތް 

ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން، 

ތަޢުލީމަށް . 2 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިދިނުމުގައި ސަރުކާރުން އެހީތެރިވެދިނުން، 

މީހުންނަށްވެސް . 3 ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ސަރުކާރުން ސްކޮލަރޝިޕް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން، 

މިއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ވަނަ   21 ޤާނޫނުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ 

އެމީހުންގެ  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މާއްދާގައި 

ތަފާތުކުރުމެއްނެތި  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

އެންމެ  ލިބެންހުރި  ދާއިރާއިން  ޞިއްޚީ  ހަމަހަމަކަމާއެކު، 

ލިބިގެންވާކަމަށް  ޙައްޤު  ލިބިގަތުމުގެ  ޚިދުމަތްތައް  ފުރިހަމަ 

މަރުހަލާއެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  މިގޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އަޅަންޖެހޭ  ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުން 

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި، އެންމެހައި ދާއިރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ 

ދާއިރާގައި  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ  ކުރުވުމާއި  ކަންތައްތައް 

މަސައްކަތްކުރާނެ ފަންނީ މީހުން އުފައްދައި، ތަމްރީންކޮށް، 

ކުރަންވާނެކަމަށް  މަސައްކަތް  ސަރުކާރުން  ކުރިއެރުވުމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ޤާނޫނުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ 

މުޖްތަމަޢުގައި  އަމިއްލަ  އެމީހުންގެ  ޚިދުމަތްތައް  އެކިއެކި 

ލިބޭނެ  ގާތުން  ވީހާވެސް  އެމުޖުތަމަޢާ  ނުވަތަ  ތިބެގެން 

މި  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  މަގުފަހިކޮށްދޭންވާނެކަމަށް 

“މުޖުތަމަޢެއް ފުރިޙަމަވާނީ ކުޅޭދޭ މީހުންނާއި ނުކުޅެދޭ މީހުންނާއި އެކުގައެވެ. މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިވެ، ބަދަހި 

ކަންމަތީ ހިފެހެއްޓޭނީ ކުޅެދޭ މީހުން ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް އަޅާލައި އެހީތެރިވެދެމުންދާ ނަމައެވެ.” 

- ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް -



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ދެނެގަންނާނެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ތެރޭގައި  ޚިދުމަތްތަކުގައި 

އާއި  ތެރަޕީ  އޮކިއުޕޭޝަނަލް  އާއި  ފިޒިއޮތެރަޕީ  ގޮތްތަކާއި 

ސްޕީޗް ތެރަޕީ އާއި ބިހޭވިއަރަލް ތެރަޕީ ހިމެނެއެވެ. އަދި ތަފާތު 

ވަސީލަތްތަކާއި  ދެނެގަންނާނެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެކިއެކި 

ކޮށްދިނުމަކީވެސް  މަގުފަހި  ހިފުމަށް  ބޭނުން  ނިޒާމުތަކުގެ 

ލިބިދޭންޖެހޭ  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މީގެ  ކަންކަމެވެ.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ޞިއްޚީ 

އެމީހުންގެ  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އިތުރުން 

އިތުރަށް  އެނުކުޅެދުންތެރިކަން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށާއި 

ގޯސްވިޔަ ނުދިމުށް ބޭނުންވާ ޞިއްޚީ ފަރުވާތަކާއި އެނޫންވެސް 

ކޮށްދޭންވާނެ  މަގުފަހި  ކަންކަން  ގޮތަށް  ލިބޭނެ  ފަރުވާތައް 

ކަމަށްވެސް މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ނޑުތަކުން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި މިންގަ

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަކީ  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ 

އިސްކަމެއްދީގެން  ވަރަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން 

ތެރެއިން  ނޑުގެ  އޮނިގަ ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ 

ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ  ބާރުއެޅިފައިވާކަމެކެވެ.  ކުރުމަށް 

ބައިވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެ  ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް 

އިންސާނީ  އިތުރުން  މުޢާހަދާތަކުގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރުންވެސް ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

ޢާންމު  އ.ދ.ގެ  ގައި،   1948 ޑިސެމްބަރ   10 މިގޮތުން 

އިންސާނީ  އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ފާސްކޮށް  ޖަލްސާއިން 

އޭގައި  މާއްދާއަކީ  ހުރިހާ  ޤަރާރުގައިވާ  ޢާންމު  ޙައްޤުތަކުގެ 

މާއްދާތަކެކެވެ.  ޙައްޤުތައްވެސްހިމެނިފައިވާ  ކުޑަކުދިންގެ 

ޢާއިލާގެ  މާއްދާގައި  ވަނަ   16 ޤަރާރުގެ  މި  މީގެއިތުރުން، 

މުޖުތަމަޢު  “ޢާއިލާއަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  މުހިންމުކަމާމެދު 

ތެރޭގައި  ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ތަފާތު  ބިނާވެގެންވާ  މައްޗަށް  އޭގެ 

ހިމެނޭ ޠަބީޢީ އަދި އެންމެ އަސާސީ ޖަމާޢަތެވެ. އެހެންކަމުން 

މުޖުތަމަޢާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން، ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ 

ޙައްޤު ޢާއިލާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.” vi މިފަދައިންނެވެ. 

ގެ  އދ  ބައިވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މާއްދާގައި  ވަނަ   10 މުޢާހަދާގެ 

މީހުންނަށް އެހެން މީހުންނާ އެއްފެންވަރެއްގައި ދިރިހުރުމުގެ 

ޙައްޤު ލިބިދިނުމަށާއި، 6 ވަނަ މާއްދާގައި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި 

އަންހެން  އަންހެނުންނާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އަދި  ލިބިދިނުމަށް  ހަމަހަމަކަމާއެކު  ޙައްޤުތައް  ކުދިންނަށް 

އެއްފަދައިން،  އެހެންކުދިންނާވެސް  މާއްދާގައި  ވަނަ   7

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި 

އަދި  ލާޒިމްކޮށްފައެވެ.  މައްޗަށް  ދައުލަތުގެ  ކޮށްދިނުންވަނީ 

މަންފާއަށް  ލާބައާއި  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެކުދިންނަށް  އަދާކުރުމަށާއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ދައުލަތުގެ 

ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަމާއެކު ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ޙައްޤާއި އުމުރާ 

ބަސް  އެކުދިންގެ  ކަންތައްތަކުގައި  އެކަށީގެންވާގޮތުގެމަތިން 

ހޯދުމަށާއި، އެ ކުދިންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން 

މި  އެހީތެރިވެދިނުމަށްވެސް  އަންގައިދިނުމުގައި  އެކުދިންނަށް 

މުޢާހަދާގައި ބާރުއަޅާފައިވެއެވެ. 

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  

މާއްދާގައި  ވަނަ   9 މުޢާހަދާގެ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ މާހައުލަށާއި 

ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް 

ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމަށާއި މުވާޞަލާތުކުރުމުގެ 

ދެނެގަނެ،  ގޮންޖެހުންތައް  ހުރި  ބޭނުންކުރުމަށް  ޓެކްނޮލޮޖީ 

އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ދައުލަތްތަކަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ.

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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މާއްދާގައި  ވަނަ   24 މުޢާހަދާގެ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ފަށާ ތަޢުލީމާއި މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމާއި 

އަދި  އެޑިޔުކޭޝަން  އެޑަލްޓް  ތަމްރީންތަކާއި  ވޮކޭޝަނަލް 

އޮތްކަން  ފުރުޞަތު  ހޯދުމުގައި  އެޑިޔުކޭޝަން  ލައިފްލޯންގް 

ކަށަވަރުކުރުމާއި އަދި ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި ކުދިންގެ ކިބައިގައި 

އުޞޫލްތައް  އާލާތްތަކާއި  ގުޅޭ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި  ހުރި 

ލާޒިމްކޮށްފައިވެއެވެ.  މައްޗަށް  ދައުލަތްތަކުގެ  ބޭނުންކުރުމަށް 

ތަޢުލީމަކީ  ދެވޭ  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަދި 

ހިމެނޭނެގޮތަށާއި  ބައިވެރިވުން  އެފަރާތްތަކުގެ  މުޖްތަމަޢުގައި 

އެމީހުންގެ  ކަރާމާތްތެރިކަމާއި  ނަފްސުގެ  އަމިއްލަ 

ހުނަރުތައް ތަރައްޤީވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ދެވޭ ތަޢުލީމަކަށް 

ވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މާއްދާގައި  ވަނަ   26 މުޢާހަދާގެ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުން، އެންމެ މަތީ މިންވަރަކަށް 

މިނިވަންކަމާއިއެކު އުޅުމުގެ ޤާބިލްކަން ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، 

ޞިއްޚީ ދާއިރާއާއި ވަޒީފާގެ ދާއިރާ އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން 

ފުރިހަމަ ހެބިލިޓޭޝަން )ދިރިއުޅެވޭނެ އެކަށީގެންވާ މާހައުލު( 

އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަން )ފަރުވާގެ ފުރުޞަަތުތައް( ޚިދުމަތްތައް 

ފޯރު ކޮށްދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މުޢާހަދާގައި  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ކުޑަކުދިންގެ 

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވަނީ  1991 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި 

މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ 

ޤައުމުތަކުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި މި މުޢާހަދާގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއިއެކު، ކޮންމެ 

ޙައްޤުތައް،  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ މުޢާހަދާގައި  މި  ކުއްޖަކަށްމެ 

ނުވަތަ  މައިންބަފައިންގެ  ކުއްޖެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  ކުއްޖާ  އެ 

ބަސް،  ޖިންސް،  ކުލަ،  ނަސްލު،  ބެލެނިވެރިންގެ  ޝަރުޢީ 

ދީން، ސިޔާސީ އަދި އެހެނިހެން ހިޔާލުތައް، ނަސްލީ ނުވަތަ 

އިޖްތިމާޢީ އަސްލު، މިލްކިއްޔާތު، ނުކުޅެދޭ ޙާލަތު، ދުނިޔެއަށް 

ސަބަބުން  ފެންވަރެއްގެ  އެހެން  ނުވަތަ  ޙާލަތު  އުފަންވާ 

ލިއްބައިދޭންވާނެއެވެ.  ނެތި  ތަފާތުވުމެއް  އެއްވެސް  ވިއަސް 

އެހެންކަމުން، މި މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން 18 

އަހަރުން ދަށުގެކުދިންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އެއްވެސް 

ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށްވެސް 

vii .ެލިއްބައިދޭންވާނެއެވ

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައި، 

ސަރުކާރުގެ  ހިންގާ  އަދި  ފޯރުވައިދޭ  އެހީތައް  އިޖުތިމާއީ 

ޝަރުޢީ  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  ދާއިރާތަކުންނާއި 

ކޯޓުތަކުންނާއި، އިދާރީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރަތަކުން ހިންގާ 

އިސްކަމެއް  އެންމެ  ހަރަކާތްތަކުގައި  ކުޑަކުދިންނާބެހޭ 

ގޮތަކަށް  ފައިދާހުރި  އެންމެ  އެކުދިންނަށް  ދޭންޖެހޭނީ 

އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްކަމަށް  ބަލައި 

ބެލެނިވެރިން  ޝަރުޢީ  ނުވަތަ  މައިންބަފައިން  ކުއްޖާގެ 

ޤާނޫނީގޮތުން  މަސްއޫލިއްޔަތު  ބެލެހެއްޓެމުގެ  އޭނާ  ނުވަތަ 

ވާޖިބުތަކަށް  އެމީހުންގެ  ޙައްޤުތަކާއި  ބައެއްގެ  އުފުލަންޖެހޭ 

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ރަނގަޅަށް  ކުއްޖާ  ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު، 

ހޯދާ  ރައްކާތެރިކަން  އަޅާލުމާއި  ފަރުވާއާއި  ބޭނުންވާނެ 

އެކަށީގެންވާ  އިދާރީގޮތުން  ޤާނޫނީގޮތުންނާއި  ދިނުމަށް 

ޚިދުމަތްދޭ  ކުޑަކުދިންނަށް  އަޅަންވާނެކަމަށާއި،  ފިޔަވަޅު 

މަސްއޫލިއްޔަތު  ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމުގެ  ބަލާ  ކުދިން  އެ  އަދި 

ނޑައަޅާފައިވާ  އުފުލާ ވުޒާރާތަކުން، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކަ

ތަނުގެ  ބަލަންވާނެކަމަށާއި،  ހުރިތޯ  ކަންތައް  ފެންވަރަށް 

އަދި  ބަލައި  ތިބިތޯ  އެކަށީގެންވާވަރަށް  މުވައްޒަފުން 

ރައްކާތެރިކަމާ  ކުރެވޭތޯބެލުމާއެކު  ސުޕަވައިޒް  ފުރިހަމައަށް 

ފުރިހަމައަށް  ކަންތައްތައް  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ޞިއްޙީގޮތުން 

ބެލެނިވެރިއަކު ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ހުރިތޯ ބަލަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، އެހެންކުދިންނާ 

ކުދިންނަށްވެސް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އެއްގޮތަށް 

އެކުދިންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި އިސްވެދެންނެވުނު 

ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މި މުޢާހަދާގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި މި މުޢާހަދާގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މުޢާހަދާގައި  މި  ފަރާތްތަކުން  ބައިވެރިވާ 

ޙައްޤުތައް ހޯދާ ބަލާ ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ، 

އަޅަންވާނެކަމަށާއި،  ފިޔަވަޅުތައް  އެހެނިހެން  އަދި  އިދާރީ 

ޤަޢުމުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ އެކުވެރި ގުޅުންތަކުގެ ތެރެއިން 

ހޯދާ  ޙައްޤު  އެ  ފެންވަރަކަށް  އެންމެމަތީ  ލިބިދެވެންހުންނަ 

ޘަޤާފީ  އަދި  އިޖްތިމާޢީ  އިޤްތިޞާދީ،  އެބަޔަކު  ދިނުމުގައި، 

ޙައްޤުތަކަށް ބަލައިގެން، މި މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ 

ތަނަވަސްކަން ހުރި މިންވަރަކުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެކަމަށް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ޤައުމުތަކުން ގުޅިގެން 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އިސްވެދެންނެވުނު މުޢާހަދާތަކުގެ އިތުރުން މަދަނީ، ސިޔާސީ 

ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދviiiާ  އާއި، އިޤްތިޞާދީ، 

އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް  ލިބިދިނުމުގައި  ޙައްޤުތައް  ގައިވެސް 

ބަލައި ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް  ޙާލަތަށް  ނުވަތަ އުފަން 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ 

މުޢާހަދާގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ޘަޤާފީ  އަދި 

އެފަދަކަންކަމަށް  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ނަސްލަށް  އާއިލީ 

ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ކުޑަކުދިންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން 

އަޅަންވާނެކަމަށާއި،  ފިޔަވަޅުތައް  ޚާއްޞަ  ދިނުމަށް 

އިޤްތިޞާދީގޮތުންނާއި އިޖްތިމާޢީގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ނާޖާއިޒް 

ކުރެވެންވާނެކަމަށް  ސަލާމަތް  އެކުދިން  ފައިދާނެގުމުން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު، 

ގޮތުން  އިޖުތިމާޢީ  ޤާނޫނީގޮތުންނާއި،  ކުޑަކުދިންނަށްވެސް 

އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންވާނެއެވެ. 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބެހޭ   ޙައްޤުތަކާ  އަންހެނުންގެ 

ކައިވެންޏާއި  ގައި  )ޅ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   16 މުޢާހަދާގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ބެހޭގޮތުން  ގުޅުންތަކާ  ޢާއިލާގެ 

ވަގުފުނާމާއާއި  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ކުދިން  ބެލެނިވެރިކަމާއި 

ކަންތައްތައް  މިފަދަ  އެނޫންވެސް  އެޑޮޕްޓްކުރުމާއި  ކުދިން 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ ތަންތާގައި ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި 

މެދުވެރިވާ  އުފުލަން  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އުފުލަންޖެހޭ 

މަންފާއަށް  ލާބައާއި  ކުޑަކުދިންގެ  ހާލަތެއްގައިވެސް  ކޮންމެ 

އިސްކަންދިނުމަށެވެ.

ގައި   6 ނަންބަރު  ކޮމެންޓް  ޖެނެރަލް  ގެ  އދ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލޭ ނުވަތަ 

އެކި  ތަކުރާރުކޮށް  މަދުކަމަށް  ރިސޯސް  ކިތަންމެ  ޤައުމުގައި  އަޅުގަޑުމެން  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  “އަޅުގަޑު 

ފައިސާވެސް  ބޭނުންވީމަ  ކުރަން  ކުރެވެއޭ.  ކަންތައް  ބޭނުންވާ  ކުރަން  ވީނަމަވެސް،  ވިދާޅުވިކަމުގައި  ފަރާތްތަކުން 

ކުރެވެއޭ.  ބަދަލު  ބޭނުންވީމަ ނިޒާމްވެސް  ކުރަން  ކުރެވެއޭ.  ބިނާވެސް  އެތަންތަން  ބޭނުންވީމަ  ކުރަން  ހުރެއޭ.  އެބަ 

ކުރަން ބޭނުންވީމަ ޤަނޫނުތައްވެސް ބަދަލު ކުރެވެއޭ. ނަމަވެސް، މިދާއިރާއިން، އަޅުގަޑުމެންނަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި، 

އަމާޒުކޮށް  މިޓޮޕިކްގަ  އަޅުގަޑުމެން  ނުލިބޭތީ  ނުލިބޭ.  ހަމަ  ކުރިއެރުމެއް  ވަރުގެ  ދަންނަވާ  ކުރިއެރުމެކޭ  ހަޤީޤަތުގައި 

އިންކުއަރީ ހިންގަންވެސް މިޖެހެނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށްވެސް މިހާރު 10 އަހަރުވެއްޖެ. 

ނޑިވަޅުގައި މި މައުޟޫއަށް ފޯކަސް ކުރަން މިޖެހެނީވެސް  ކޮމިޝަނަށް 10 އަހަރުވީއިރު، އަޅުގަޑުމެން މިހާރު މިދަ

ޤައުމުގައި މިކަމާ ދޭތެރޭ ކަމެއް ކުރެވިފަ ނެތީމަ.” 

- ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޝަމްޢޫން ޙަމީދު -



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

30

ކޮންގްރެސްއިން ފާސްކުރި  އެމެރިކާގެ  އަހަރު  ވަނަ   1975

 xiiްއެޑިޔުކޭޝަން ފޯރ އޯލް ހޭންޑީކެޕްޑް ޗިލްޑްރަން އެކްޓ

ގެ ދަށުން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް، 

ލޯކަލިޓީއަކުން  ނުވަތަ  ސްޓޭޓަކުން  ހުރި  އެކުއްޖަކު 

އެކަށީގެންވާ  ހިލޭ  ސަރުކާރުން  ހިސާބަކުން(،  )ދިރިއުޅޭ 

ލިބިދީފައިވެއެވެ.  ޤާނޫނީގޮތުން  ޙައްޤު  ލިބުމުގެ  ތަޢުލީމެއް 

ދެވޭ  ކުއްޖަކަށް  ކޮންމެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަދި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި  ހުރި  ކިބައިގައި  އެކުދިންގެ  ތަޢުލީމަކީ 

ލިބޭނެގޮތަށް  އެހީތެރިކަން  ޚާއްޞަ  ބޭނުންވާ  އެކުދިންނަށް 

ތަޢުލީމަކަށްވާންވާނެކަމަށް  ފަރުމާކުރެވިފައިވާފަދަ 

ދަށުން  މިޤާނޫނުގެ  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމެއް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސްޓޭޓްތަކަށާއި ލޯކަލިޓީސްތަކަށް މައި 

ސަރުކާރުން އެހީތެރިވެދޭނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އޯލް  ފޯރ  “އެޑިޔުކޭޝަން  އަހަރު  ވަނަ   1990

“އިންޑިވިޖުއަލްސް  ވަނީ  އެކްޓް”  ޗިލްޑްރަން  ހޭންޑީކެޕްޑް 

ގޮތުގައި  އެކްޓް”ގެ  އެޑިޔުކޭޝަން  ޑިސްއެބިލިޓީސް  ވިތް 

އިސްލާހުކުރެވިފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު 1997 ވަނަ އަހަރު 

އެޑިޔުކޭޝަން  ޑިސްއެބިލިޓީސް  ވިތް  “އިންޑިވިޖުއަލްސް 

 / ސްކޫލް  ހައި  ގެނެވި،  އިސްލާހުތަކެއް  އަށް  އެކްޓް” 

ދިރިއުޅުމަށް  ޢާއްމު  ނިންމުމަށްފަހު  ތަޢުލީމު  ސާނަވީ  މަތީ 

ނުކުތުމަށް އެކުދިން ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޙިދުމަތްތައް 

ކޮންމެ  މިގޮތުން  ގެނެވިފައިވެއެވެ.  ތެރެއަށް  ޤާނޫނުގެ 

ޕްލޭންގައި  އެޑިޔުކޭޝަން  އިންޑިވިޖުއަލައިޒްޑް  ކުއްޖެއްގެ 

ސްކޫލް  ފުރުޞަތުތަކާއި  ވަޒީފާގެ  ގުޅޭ  އެދަރިވަރަކާއި 

ބޭނުންވާނެ  އުޅުމަށް  ގޮތުގައި  ބޮޑުމީހެއްގެ  ނިންމުމަށްފަހު 

ދައްކާދިނުމަށާއި  މަގު  އެކަންކަމަށް  ފާހަގަކޮށް،  ކަންކަން 

މިކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށް ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ދަރިވަރުންނަށް ހޯދައިދިނުން ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަން  ޑިސްއެބިލިޓީސް  ވިތް  “އިންޑިވިޖުއަލްސް 

އެމެރިކާ

ނުވަތަ  ބަދަލެއް  އެކަށީވެގެންވާ  ޙާލަތްތަކުގައި  ގެއްލުވާލާ 

ހައްލެއް ހޯދައި ދޭންވާނެކަމަށާއި އާއްމުންނަށާއި ޚާއްޞަކޮށް 

ޚިދުމަތްދިނުމުގައި  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ހޭލުންތެރިކަމުގެ  އަމާޒުކޮށްގެން  ފަރާތްތަކަށް  ހަރަކާތްތެރިވާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ހިންގަންވާނެކަމަށްވެސް  ޕްރޮގްރާމްތައް 

މީގެ އިތުރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ ތެރެއިންވެސް 

ޚާއްޞަ  އަންހެންކުދިންނަކީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުދިންކަމަށްވާތީ،  ބޭނުންވާނެ  އެހީތެރިކަން  ރައްކާތެރިކަމާ 

ޙައްޤުތަކަށް  އެކުދިންގެ  ފިޔަވަޅުތަކުގައި  އަޅާ  މިދާއިރާއިން 

ގޮވާލާފައިވުމާއެކު،  ދިނުމަށް  ސަމާލުކަމެއް  ޚާއްޞަ 

ޚިދުމަތް  މީހުންނަށް  ކުދިންނާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

 x.ެދިނުމުގައި މިކަންކަމަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 2010 ވަނަ އަހަރު އދ ގެ 

ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއުއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި 

ތަޢުލީމުގެ  އާންމު  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފުރުޞަތުދިނުމާއި  ތެރެއިން  )މެއިންސްޓްރީމް(  ނިޒާމުގެ 

މުޖްތަމަޢުގެ  ކަންކަމުގައި  ގުޅޭ  ހިންގުމާ  ސްކޫލްތައް 

ރިވިއުކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އިތުރުކުރުމަކީ  ބައިވެރިވުން 

xi.ެއިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވ

ހުޅުވާލެވިގެންވާ ބައެއް ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމްތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމީ 

ދާއިރާއިން ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ގެނެވުނު  އަހަރު  ވަނަ   1997 އަށް    xiii”ްއެކްޓ

މިޤާނޫނުވަނީ  އަހަރު  ވަނަ   2004 އިސްލާހުތަކަށްފަހު 

އެޑިޔުކޭޝަން  ޑިސްއެބިލިޓީސް  ވިތް  “އިންޑިވިޖުއަލްސް 

އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެކްޓް”xiv ގެ ގޮތުގައި އިސްލާހު ކުރެވިފައެވެ. 

މިގޮތުން އިސްލާހުކުރެވުނު ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ބައިގައި އުމުރުން 

3 އަހަރާއި 21 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމު 

ދޭންޖެހޭގޮތް ގައިޑްލައިންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

އުމުރުން  އުފަންވީއްސުރެ  ބައިގައި  ތިންވަނަ  މިޤާނޫނުގެ 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ  ކުދިންނަށް  ފުރިހަމަވަންދެން  އަހަރު   2

ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ހޯދުމަށް  މިޙިދުމަތްތައް  ޙިދުމަތްތަކާއި 

ހޯދުމާއި ބެހޭ ގައިޑްލައިންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ހަތަރުވަނަ 

ބައިގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު 

ކުރަންޖެހޭ  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި 

ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެހެންކަމުން، އެމެރިކާގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް އުފަންވީއްސުރެ 

21 އަހަރު ފުރެންދެން އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމެއް ލިބުމުގެ ޙައްޤު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަދި  ލިބިފައިވެއެވެ.  އެކުދިންނަށް 

ގުޅޭގޮތުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި  އެކުދިންގެ  ކުދިންނަށް 

ނިޒާމުގެ  ތަޢުލީމީ  ފުރުޞަތުތައް  އުނގެނުމުގެ  ތަޢުލީމު 

ތެރެއިން ހޯދައިދީ، ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނަށް 

އެކުދިން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދީފައިވެއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތް

ޢަމަލުކުރަން  އިނގިރޭސިވިލާތުގައި  އަހަރު  ވަނަ   1995

)ޑީ. އެކްޓް”  ޑިސްކްރިމިނޭޝަން  “ޑިސްއެބިލިޓީ  ފެށި 

ފަރާތްތަކަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަކީ   xv)ޭޑީ.އ

ކުރިމަތިވާ ތަފާތުކުރުންތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު 

ޤާނޫނެކެވެ. އަދި 2005 ވަނަ އަހަރު މިޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

އިސްލާހުތަކާއިއެކު މި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރެވި، ވަޒީފާގެ 

މާހައުލާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އާއި އިމާރާތްތަކާއި ދަތުރުފަތުރުގެ 

އެކްސެސިބިލިޓީ  ހޯދުމުގައި  ޚިދުމަތްތައް  ނިޒާމާއި، 

ހިފުމަށް  ކުށްޔަށް  ގަތުމާއި  އިމާރާތްތައް  ބިމާއި  ދިނުމަށާއި 

ގޮތްތައް  ފަސޭހަވާނެ  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފަސޭހައިން  އިދާރާތަކުން  ސަރުކާރުގެ  އަދި  ހޯދުމަށް 

ލިބިދީފައިވެއެވެ.  ޙައްޤުތަކެއް  ގުޅޭގޮތުން  ހޯދުމާއި  ހިދުމަތް 

މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ދަށުން  މިޤާނޫނުގެ 

ދިނުމަށް  ފުރުޞަތުތައް  ހަމަހަމަ  އެއްފަދަ  އެހެންމީހުންނާ 

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ 

މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ނިޒާމް 

ރޑްސްތަކެއް  ސްޓޭންޑަ މިނިމަމް  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ 

ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސަރުކާރަށްދީފައިވެއެވެ. ކަ

“އީކުއަލިޓީ  ފާސްކޮށްފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ   2010

އެކްޓް  ޑިސްކްރިމިނޭޝަން  ޑިސްއެބިލިޓީ  އެކްޓް”އާއެކު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި  އުވާލެވިފައިވީނަމަވެސް، 

ޤާނޫނުގައިވެސް  އެކުލަވާލެވުނު  އަލަށް  ކަންކަން 

ހިމެނިފައިވެއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި 

ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ލާޒިމް  ގެންގުޅުމަށް  އުޞޫލުތައް  ފަސޭހަވާނެ  ފަރާތްތަކަށް 

 xvi .ެކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ދަށުން  ޤާނޫނުތަކުގެ  އިސްވެދެންނެވުނު 

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ބަލާއިރު، 

1993 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން “ޑިސްއެބިލިޓީ ސްޓޫޑަންޓްސް 

އެލަވެންސް”xvii ގެ ނަމުގައި، މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ދަރިވަރުންނަށް ދަޢުލަތުން ޚާއްޞަ 

އެލަވަންސެއް ދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި އެލަވަންސަކީ 

ސަބަބުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ  ހުރި  ކިބައިގައި  ދަރިވަރުގެ 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޞިއްޚީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން 

ސަބަބުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ  އުނގެނުމުގެ  ނުވަތަ 

ދިމާވާ ޙަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން 

އާލާތްތަކާއި  ޚާއްޞަ  ތެރޭގައި  މީގެ  އެލަވަންސެކެވެ.  ދެވޭ 

އަދި  ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް  ހޯދުމަށާއި  ވަސީލަތްތައް 

ކިޔަވަމުންދާ ކޯހުގެ ޙަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަން 

ހިމެނެއެވެ. މި އެލަވެންސަކީ ފުލްޓައިމް އަދި ޕާރޓް ޓައިމް 

ދަރިވަރުންނަށްވެސް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެލަވެންސެކެވެ. 

ހާލަތްތަކުގައިފިޔަވައި،  ފުރިހަމަނުކުރާ  ދަރިވަރު ކޯސް  އަދި 

މި އެލަވަންސް އަނބުރާ ދައްކާކަށްނުޖެހެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ރާއްޖޭގައި އެކުލަވާލާ 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ބައެއް ސިޔާސަތުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖެ 

ރިޢާޔަތްކޮށް  މުޢާހަދާތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވާ 

ޤާނޫނުތަކުގެ  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  އަދި  ފާސްކުރެވި  ހަދާ، 

ދަށުން ސިޔާސަތުތަކެއް ހަދާފައިވެއެވެ. މި ސިޔާސަތުތަކުގެ 

ލާޒިމްކޮށްފައިވާ  ކުރުމަށް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މަޤްޞަދަކީ 

ތަފްސީލް  މުއައްސަސާތަކެއް  ވަކި  ކުރުމަށް  ކަންތައްތައް 

އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން 

ތަންފީޒުކުރުވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި އެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު 

ހާސިލްވޭތޯ ގަވާއިދުން ބެލުމެވެ.

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު  .1

ޖެނުއަރީ   20 ފަރާތުން  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

2013 ގައި ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ހުރިހާ ކުދިން 

ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތxviiiު ގެ 

ނޑު މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މައިގަ

ތަފާތުކުރުމެއްނެތި،  އެއްވެސް  ކުދިންނެކޭ  އެހެން  ކުދިން، 

ޙާޞިލްކުރުމުގައި  ތަޢުލީމު  ދާއިރެއްގައި  ފުޅާ  ވީއެންމެ 

ސްކޫލަށް  މިގޮތުން  ހޯދައިދިނުމާއި  ފުރުސަތުތައް  ހަމަހަމަ 

ސްކޫލަށް  އަދި  ގެނެސްގެން،  ސްކޫލަށް  ކުދިން  ދެވޭވަރު 

ކޮމިއުނިޓީ- ބައިތިއްބައިގެން  ގޭގައި  ނުވާކުދިން،  ދެވޭވަރު 

ބޭސްޑް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ހިމެނެއެވެ. މި ސިޔާސަތަކީ 

ނޑު ގޮތެއްގައި ވަރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް  މައިގަ

އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ. މިގޮތުން އުނގެނުމުގެ ތަފާތު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ކުދިންނާއި  ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަން 

ނޑު  ކުދިން މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ގިންތިކޮށްފައިވާ މައިގަ

މި  ކުދިންނާއި  ދިމާވާ  ޙާލަތްތައް  ޚާއްޞަ  ގޮތްތަކާއި، 

ގޮތްތަކެއް  ވަކި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ތަޢުލީމު  ކުދިންނަށް 

ނޑައަޅާ ވަރަށް ތަފްޞީލް އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ކަ

މީގެ އިތުރުން ޙިއްޞާވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައްވެސް ވަކި 

މިގޮތުން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ވަކިން 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ސްކޫލްތަކުގެ ޒިންމާތަކާއި ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާތައްވެސް މި 

ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ބަހަނާތަކުގެ  ތަފާތު  މިފަދަ  މީހުންނެތުމާއި  ލިބިފައިވާ  ތަމްރީން  ވަސީލަތްނެތުމާއި،  “ފައިސާނެތުމާއި، 

އަޑުގަދަވެ، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ރުއިމުގެ އަޑެއް އިވޭކަމަކަށްނުވޭ.” 

- ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޠަލާލް -



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ ރިވިއު  .2

އެކުލަވާލައި،  ޖެންޑަރއިން  އެންޑް  ލޯ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ފަށާފައިވާ  ޢަމަލުކުރަން  ގައި   2013 އޮކްޓޯބަރު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 

މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ސިޔާސަތަކީ  ޤައުމީ 

އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް 

ތަންފީޛުކުރުމަށާއި  ޤާނޫނު  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތައް 

ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،  ޙައްޤުތައް  އެމީހުންގެ  ލިބިދީ، 

ދައުލަތުން ޢަމަލުކުރާނެ ސިޔާސަތުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މިސިޔާސަތުގައި 

އެކި  ސަރުކާރުގެ  ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  ޙައްޤުތައް 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ކުރަންވާނެކަންކަން  ދާއިރާތަކުން 

ބޭސްޑް  ކޮމިއުނިޓީ  އިތުރުކުރުމާއި  ހޭލުންތެރިކަން  މިގޮތުން 

ރިހެބިލިޓޭޝަން )ސީ.ބީ.އާރު(، ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ތަޢުލީމީ 

ދާއިރާއާއި ވަޒީފާއާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާއާއި ބޯހިޔާވަހިކަމާއި 

ރައްކާތެރިކަމުގެ  އިޖުތިމާޢީ  ވަސީލަތްތަކާއި  ދަތުރުފަތުރުގެ 

ދާއިރާއިން ކުރާނެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ 

އިތުރުން އަންހެންނުން، ކުޑަކުދިން އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ 

މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި 

އެސިސްޓިވް ޑިވައިސަސް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް 

މިކަންކަން  މިސިޔާސަތުގައި  ނަމަވެސް  ހިމަނާފައިވެއެވެ. 

މުއްދަތުތަކެއް  ނުވަތަ  ޓައިމްލައިންއެއް  ވަކި  ކުރުމަށް 

މިސިޔާސަތުގައި  އަދި  ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ.  ދީފައިނެތްކަން 

އެކުލަވާލާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ގަވާއިދުން 

ބަލާނީ ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން އެއްފަހަރު ތަރައްޤީޤެ މަޝްރޫޢު 

މުރާޖައާ ކުރާ ދުވަސްވަރާ ދިމާވާގޮތަށްކަމަށް މިސިޔާސަތުގެ 

ނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ސަފުޙާގައި  ވަނަ   25

މިސިޔާސަތުގެ މަޤްޞަދުތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން 

ކުރުމަށް މިމުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތުތަކުގައި މިސިޔާސަތު 

ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ގަވާއިދުން މޮނިޓަރކުރުން މުހިންމުކަން 

ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މިސިޔާސަތު ޑްރާފްޓް ކުރެވެމުންދިޔައިރު 2013 ވަނަ އަހަރުގެ 

ކުރީކޮޅުގައި މިސިޔާސަތަށް ކޮމެންޓް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

މިކޮމިޝަނުންވަނީ  އެގޮތުން  ލިބިފައިވެއެވެ.  މިކޮމިޝަނަށް 

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މިއީ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި،  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހި  ކަށަވަރުކޮށްދީ، 

ޤާނޫނުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްޢަޤްވާމީ 

ލާޒިމްކުރާ  މައްޗަށް  ދައުލަތުގެ  ދަށުން  މުޢާހަދާތަކުގެ 

ކަންކަން ޢަމަލީގޮތުން ތަންފީޒްކުރުމަށް އެކަށައަޅާ މުހިންމު 

ސިޔާސަތަކީ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އޭރު  ސިޔާސަތަކަށްވާއިރު، 

އެކަށީގެންވާ  ކުރުމަށް  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަތީގައި 

ނޫންކަން  ސިޔާސަތެއް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ފެންވަރެއްގައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މިސިޔާސަތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

ދައުލަތުން  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި  ޙައްޤުތައް  ފަރާތްތަކުގެ 

ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  އުޞޫލުތައް  ގެންގުޅެންޖެހޭ 

ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ އިންސާނީ 

އިންސާނީ  މުޢާހަދާތަކަށާއި،  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ 

މި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  މަސްދަރުތަކަށް  އެހެން  ޙައްޤުތަކާބެހޭ 

މާރޗްގައި   2013 މުރާޖާޢާކުރުމަށް  އަލުން  ސިޔާސަތު 

ޖެންޑަރ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެއިރުގެ  މިކޮމިޝަނުންވަނީ 

ހުށަހަޅާފައެވެ. ރައިޓްސްއަށް  ހިއުމަން  އެންޑް  ފެމިލީ 

ބައެއް  ކޮމިޝަނުގެ  ސިޔާސަތުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ  މިހާރު 

ހުށަހެޅުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

“މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން އެކަކު އެނެކަކަށް ދޭންވާ އަޅާލުމާއި ލޯބި، އަދި، އަވަށްޓެރިންނަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރާ ކަމެއް.”  ގާތްކަމާއި އޯގާތެރިކަން މިހާރަކަށް އައިސް ނުފެންނަކަން އެއީ ވަރަށް ހިތާމައާއެކު އަޅުގަ

- ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޝަމްޢޫން ޙަމީދު -



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގައިވާ 

ކަންކަމުގެތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ކުދިންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން 

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ތަންފީޛުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފެށިފަހުން  އިންކުއަރީ  ނޭޝަނަލް 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ކުރިން  ފަރާތުން  އެޑިޔުކޭޝަންގެ 

އިންކުލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން ޕޮލިސީ ފައިނަލްކޮށް، ޖަނަވަރީ 

2013 ގައި ވަނީ ތަންފީޛުކުރަން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން މި 

އެޑިޔުކޭޝަން  އިންކުލޫސިވް  ބަލައިލެވިފައިވާނީ،  ބައިގައި 

ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ޕޮލިސީގައި 

މައްޗަށެވެ.  ކަންކަމުގެ  ތަންފީޛުކުރެވިފައިވާ  މިހާތަނަށް 

ހޯދާފައިވަނީ  މަޢުލޫމާތުތައް  ހިމަނާފައިވާ  މިބައިގައި 

ކައުންސިލް  ސިޓީ  މާލޭ  އެޑިޔުކޭޝަނާ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 2015 އިސްބޭފުޅުންނާއެކު  ސްކޫލެއްގެ   4 މާލޭގެ  އަދި 

ބަދަލުކުރެވުނު  ބައްދަލުވުންތަކާއި،  ބޭއްވި  އަހަރު  ވަނަ 

ބޭއްވުނު  ބައްދަލުވުންތައް  މި  ޒަރީޢާއިންނެވެ.  ލިޔުންތަކުގެ 

ބައިވެރިވި  މުއައްސަސާތަކުން  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ތާރީޚާއި 

ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު ޖަދުވަލު 16 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

އަދި އޭރު ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން، ކުރިއަށްރޭވިފައި 

ވަނަ   2016 ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ދެންނެވި  ކަމަށް  ހުރި 

ސާފުކޮށް،  މަޢުލޫމާތު  ސިޓީއިން  މަހުގައި  މާރޗް  އަހަރުގެ 

އެމަޢުލޫމާތުތައް ތިރީގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު

ތަޢުލީމު . 1 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

މަހުގައި  ޖަނަވަރީ   2013 ސިޔާސަތު  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ތަންފީޒު ކުރަންފެށި، 2015 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

ވަނަ   2016 ޚިޔާލުހޯދައި،  އާންމުންގެ  ސިޔާސަތަށް  މި 

އަހަރު މި ސިޔާސަތު އިސްލާހުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް. 

ތަޢުލީމު . 2 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

)ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   7 ސިޔާސަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ތޫނުފިލި  ޚިލާފަށް  އާދަޔާ  ގައިބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން 

ކުދިންނާއި، އިތުރު އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނާއި އަދި 

އެނޫންވެސް އުނގެނުމުގައި ތަފާތު މައްސަލަތައް މެދުވެރިވާ 

ރިޢާޔަތްކޮށް،  ތޫނުފިލިކަމަށް  އެކުދިންގެ  އަދި  ކުދިންނާއި، 

ޕްލޭން  އެޑިއުކޭޝަން  އިންޑިވިޖުއަލް  ކޮންމެކުއްޖަކަށް 

ދެފަހަރު  އަހަރަކު  ޕްލޭން  އެ  އެކުލަވާލައި،  )އައި.އީ.ޕީ( 

ރިވިއުކުރާކަމަށް. 

ތަޢުލީމު . 3 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި 

ކުދިންނާއި،  ތޫނުފިލި  ޚިލާފަށް  “އާދަޔާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އެނޫންވެސް އުނގެނުމުގައި ތަފާތު މައްސަލަތައް މެދުވެރިވާ، 

ޤައުމީ  ކުދިންނަށް،  ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަމަށް  އިތުރު  އަދި 

ކުރުމަށްޓަކައި  ޙާޞިލް  ނޑިތައް  ނޑުދަ ލަ މަންހަޖުގެ 

އުނގަންނައިދިނުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް 

އެޑަޕްޓޭޝަން  “ކަރިކިއުލަމް  އާއި  ގައިޑްލައިން”  ހިމެނޭ 

ގައިޑްލައިން” ތައް ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢުލީމު 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ގިންތިތަކަށް 

ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، މިގޮތުން މި ގައިޑްލައިންތަކަކީ 

ކީ ސްޓޭޖް 1 އަދި 2 ގެ )ގްރޭޑް 1 އިން 6އަށް( ހުރިހާ 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ޓީޗަރުން 2016 ވަނަ އަހަރު ތަމްރީނުކޮށް ނިމޭނޭކަމަށް. 

ސެން . 4 މަސައްކަތްކުރާ  ސްކޫލްތަކުގައި 

ކަރިކިއުލަމް  އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި  ޓީޗަރުންނަށް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގައިޑްލައިންތައް،  އެޑަޕްޓޭޝަން 

ނޑުތަކާއި،  ކުދިންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނޭ މިންގަ

ތައްޔާރުކުރާނޭގޮތުގެ  ޕްލޭން  އެޑިއުކޭޝަން  އިންޑިވިޖުއަލް 

ނަމޫނާ ތައްޔާރުކޮށް ސްކޫލްތަކާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާކަމަށް އަދި 

ކީ  ރާއްޖޭގެ  މުޅި  ޓްރެއިނިންގް  އެޑޮޕްޝަން  ކަރިކިއުލަމް 

ސްޓޭޖު 1 އަދި 2 ގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުންނަށް 2016 ވަނަ 

އަހަރު ހިންގާ ނިމޭނެކަމަށް. 

ތަޢުލީމު . 5 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

)ރ(  ވަނަމާއްދާގެ   7 ސިޔާސަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ، އާދަޔާ ޚިލާފަށް ތޫނުފިލި ކުދިންނާއި، 

އެނޫންވެސް އުނގެނުމުގައި ތަފާތު މައްސަލަތައް މެދުވެރިވާ، 

ތަޢުލީމު  ކުދިންނަށް  ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަމަށް  އިތުރު  އަދި 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ މުދައްރިސުން ބިނާކުރުމުގެގޮތުން، 

ޓީޗަރުންގެ  ސެން  ސްކޫލެއްގައިވެސް  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ 

ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި  މުދައްރިސުން  އުފައްދައި،  މަގާމް 

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ޑިޕްލޮމާ 

ފަށައި،  މަސައްކަތް  ތަމްރީނުކުރުމުގެ  ޓީޗަރުން  ފެންވަރަށް 

ލިބެމުންދާކަމަށާއި،  ކުދިން  ބައިވެރިވާނޭ  މިކޯސްތަކުގައި 

ދަށުން  ސްކީމްގެ  ސްކޮލަރޝިޕް  ނޭޝަނަލް  މީގެއިތުރުން 

މިހާރު ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަނުން 

ބޭފުޅަކު މާސްޓާސް ލެވެލްއަށް ކިޔަވަމުންދާކަމަށް.

ތަޢުލީމު . 6 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ގައި  )ހ(  ވަނަމާއްދާގެ   9 ސިޔާސަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ކުލާސްތައް  ޚާއްޞަ  ކުދިންނަށް  “ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެކަށީގެންވާ  ސްކޫލުތަކުގައި  ކިޔަވައިދޭ  މެއިންސްޓްރީމަށް 

ވަސީލަތްތަކާއެކު ޤާއިމްކުރުމަށާއި މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 

އަތޮޅެއްގައި މަދުވެގެން އެއް ސްކޫލެއްގައި ސަޕޯޓް ޔުނިޓެއް 

މިފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ކަމަށް  ވާނެ”  ޤާއިމްކުރަން 

 38 ރާއްޖޭގެ  ހިންގަމުންދަނީ  ޤާއިމްކޮށް  ޔުނިޓް  ސަޕޯޓް 

ޓީޗަރުން  ހިންގަނީ  މިޔުނިޓުތައް  ކަމަށާއި،  ސްކޫލެއްގައި 

ސަޕޯޓު  ހިންގާ  މިގޮތުން  ކުރެވިގެންކަމަށް.  ތަމްރީނު 

)ހއ.  މަދަރުސާ  އިހަވަންދޫ  ހއ.  ތެރޭގައި  ޔުނިޓުތަކުގެ 

)ހއ.ދިއްދޫ(،  މަރުކަޒު  ތަޢުލީމީ  އިހަވަންދޫ(،ހއ.އަތޮޅު 

ށ.  ކުޅުދުއްފުށި(،  )ހދ.  މަރުކަޒު  ތަޢުލީމީ  އަތޮޅު  ހދ. 

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު )ށ. ކޮމަންޑޫ(، ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 

އަތޮޅު  ބ.  )ރ.ދުވާފަރު(،  ސްކޫލް  ދުވާފަރު  )ނ.ވެލިދޫ(، 

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު )ބ.އޭދަފުށި(، ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 

)ޅ.ނައިފަރު(،  އިފްތިތާޙް  މަދަރުސަތުލް  )ޅ.ހިންނަވަރު(، 

ކ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު )ކ.ތުލުސްދޫ(، މާފުށި ސްކޫލް 

)ކ.މާފުށި(، ކާށިދޫ ސްކޫލް )ކ. ކާށިދޫ(، ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލް 

)ވ. ކެޔޮދޫ(، އއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު )އއ.ރަސްދޫ(، 

އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު )އދ.މަހިބަދޫ(، މުލަކު ސްކޫލް 

)މ. މުލަކު(، ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު )ފ.ނިލަންދޫ(، 

އަތޮޅު  ތ.  )ދ.ކުޑަހުވަދޫ(،  މަރުކަޒު  ތަޢުލީމީ  އަތޮޅު  ދ. 

ތަޢުލީމީ  އަތޮޅު  ލ.  )ތ.ތިމަރަފުށި(،  މަރުކަޒު  ތަޢުލީމީ 

މަރުކަޒު )ލ.ފޮނަދޫ(، އިހައްދޫ ސްކޫލް )ލ. ގަން(، ގަތަރު 

އަމީރު ސްކޫލް )ލ.ގަން(، ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 

)ގދ.ތިނަދޫ(،  ސްކޫލް  އަބޫބަކުރު  )ގއ.ވިލިނގިލި(، 

އަޙްމަދު  ހާފިޒު  )ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ(،  ސްކޫލް  ހުވަދޫ 

މުޙައްމަދު  މަދަރުސަތުއްޝެއިޙް  )ޏ.ފުވައްމުލައް(،  ސްކޫލް 

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް )ޏ.ފުވައްމުލައް(، ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް 

)ސި.ހިތަދޫ(،  ސްކޫލު  ޝަރަފުއްދީން  )ޏ.ފުވައްމުލައް(، 

މަރަދޫ ސްކޫލް )ސ. މަރަދޫ(، ފޭދޫ ސްކޫލް )ސ. ފޭދޫ(، 

އިންކުއަރީއަށް  ނޭޝަނަލް  ފަރާތުން  އެޑުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

36

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް )މާލެ ސިޓީ(، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް )މާލެ 

ސިޓީ(، ޢާޒީ ސްކޫލް )މާލެ ސިޓީ(، ރެހެންދި ސްކޫލް )މާލެ 

ސިޓީ(، ކަލާފާނު ސްކޫލް )މާލެ ސިޓީ(، މުހިއްޔުއްދީން ސްކޫލް 

)މާލެ ސިޓީ( އަދި ހިރިޔާ ސްކޫލް )މާލެ ސިޓީ( ހިމެނޭކަމަށް. 

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ . 7 މިހާރު  ޔުނިޓުތަކުގައި  ސެން 

ނޑެއްގެ  މިންގަ ދަށް  އެންމެ  ތެރޭގައި،  ވަސީލަތްތަކުގެ 

ލިބިފައިވާ  ތަމްރީނު  ހުންނައިރު  ޔުނިޓެއް  ސެން  ގޮތުގައި 

އެކި  ތަފާތު  އަދި  ހުންނާނެކަމަށާއި،  އެތަނެއްގައި  ޓީޗަރަކު 

ދަރަޖަ  މެދުމިނާއި،  ދަރަޖަ  ދަރަޖަކޮށް،  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

މެއިންސްޓްރީމްކޮށްގެން  ކުދިން  ބައެއް  ޙާލަތުގެ  ދަށް 

އެގޮތުން  ކަމަށާއި،  ކިޔަވައިދެމުންދާ  ސްކޫލުތަކުގައި  އެ 

އެކިއެކި  ތަފާތު  ދިރިއުޅުމުގެ  ކުދިންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ކިޔަވާ 

ކުރެވޭނެ  ތަރައްޤީ  ކުއްޖާ  ގޮތުން  އިޖުތިމާޢީ  ހުނަރާއި، 

ޖިސްމާނީ  ކުދިންގެ  ހުރިހާ  ރޭވުމާއި،  ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަފާތު 

ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމާއި، ފެނުމުގެ 

އަޑުއެހުމުގެ  އަދި  އަކުރު  ބޮޑެތި  ކުދިންނަށް  ދަށް  މިންވަރު 

ހުނަރަށް ބަރޯސާވާގޮތަށް ފިލާވަޅުތައް ރޭވުމާއި، މީގެ އިތުރުން 

ޑައުންސިންޑްރޯމް، އޯޓިޒަމް އަދި އަޑުއިވުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ 

ރިޢާޔަތްކޮށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް  އެކުދިންގެ  ކުދިންނަށް، 

ފިލާވަޅުތައް ރޭވޭކަމަށް. 

ހުންނަ . 8 ޑިސްއެބިލިޓީ  ފިޒިކަލް  ނުވަތަ  އޯޓިޒަމް 

ކުރެވޭނޭގޮތަށް  ތަރައްޤީ  ހުނަރުތައް  އެކުދިންގެ  ކުދިންނަށް 

ތަކެތި  ބައެއްކަހަލަ  އުފައްދާފައިވާ  އަމިއްލައަށް  ޓީޗަރުން 

ވަނަ   2017 އިތުރުން  މީގެ  ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށާއި، 

މަސައްކަތް  ހުޅުވުމަށް  ޔުނިޓު  ސެން   80 ކުރިން  އަހަރުގެ 

ސްކޫލެއްގައި  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  އަދި  ކުރެވެމުންދާކަމަށް 

އަޅާލެވޭނޭފަދަ  މިންވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ކުދިންނަށް  މިފަދަ 

ތަމްރީނުކުރެވުމުގެ  ޓީޗަރުން  ރޭވި،  ޕްރޮގްރާމްތައް  ގޮތަކަށް 

މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދާކަމަށް. 

ތަޢުލީމު . 9 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން   ހުރިހާ 

)ށ(  ވަނަމާއްދާގެ   9 ސިޔާސަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ދެކި  ތަފާތުކުއްޖެއްކަމަށް  ކުއްޖަކީވެސް   “ކޮންމެ  ގައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް  ހުރި  ކިބައިގައި  އެކުއްޖެއްގެ 

ޤާއިމްކުރަންވާނެ”  ޚިދުމަތްތައް  ސްކޫލުތަކުގައި  ރިޢާޔަތްކޮށް، 

މަޙުރޫމްވެފައިވާ  އަޑުއިވުމުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ކަމަށް 

ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދިނުމުގައި، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ 

ފަންނީ  އެހީތެރިކަމާއި  މުދައްރިސުންގެ  ލިބިފައިވާ  ތަމްރީނު 

އިންތިޒާމްވަނީ  ކިޔެވުމުގެ  ކުދިންނަށް  އެފަދަ  މަތިން،  ލަފާގެ 

އދ.  ސްކޫލާއި،  ފޭދޫ  ސ.  އެގޮތުން  ހަމަޖެހިފައިކަމަށާއި، 

އޮމަދޫ ސްކޫލާއި، ޏ. ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް އަދި ހަދ. އަތޮޅު 

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ 

ޕްރޮގްރާމްތައް  ޚާއްޞަ  އެހީތެރިކަމާއެކު  މުދައްރިސުންގެ 

ހިންގާފައިވާކަމަށް އަދި މީގެ އިތުރުން މުޅި ރާއްޖޭގައި މިހާރު 

ހިންގަމުންދާ ކަރިކިއުލަމް އެޑޮޕްޝަން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި 

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ 2 ޓީޗަރުން ބައިވެރިވެ، ފަންނީ ތަޖުރިބާ 

ޚިއްސާކުރަމުންދާކަމަށް. 

ލޯފަން ކުދިންނަށް އަތޮޅުތަކުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ . 10

އަޑު އަހައިގެން ދަސްކުރުމުގެ ވަސީލަތް )އޮޑިޓަރީ މޯޑު( ކަމަށާއި، 

ނަމަވެސް  ބޭނުންނުކުރެވޭކަމަށާއި  ބްރެއިލް  އަދި  އަތޮޅުތަކަށް 

ތަރައްޤީކުރަމުންދާކަމަށާއި  އެކަންތައް  ސްކޫލުގައި  ކަލާފާނު 

ސެންޓަރުތައް  އިންޓަރވެންޝަން  އާރލީ  މިހާތަނަށް  އަދި 

ޏ.ފުވައްމުލައް  ކުޅުދުއްފުށި،  ހދ.  ޤާއިމްކުރެވިފައިވަނީ، 

ޝަރަފުއްދީން  ސިޓީގެ  އައްޑޫ  ސްކޫލު،  އަޙްމަދު  ހާފިޒު 

އަދި  ސްކޫލް  ޖަމާލުއްދީން  ސިޓީގެ  މާލޭ  ސްކޫލާއި، 

ސެންޓަރުތަކުގައި  މި  ކަމަށާއި،  ސްކޫލުގައި  އިމާދުއްދީން 

ޚާއްޞަ  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ހުނަރުތައް  ކުދިންގެ  ތުއްތު 

ޑައުންސިންޑްރޯމްއާ،  އޯޓިޒަމްއާ،  އެކުލަވާލައި،  ލިސްޓުތަކެއް 

ގްލޯބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓަލް ޑިލޭޒްއަށް އަޅާލާނެގޮތަށް ޕެކޭޖުތައް 

ހޯދައި، ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކެއް ދޭކަމަށާއި، މިއީ 

އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސެޓިންގއެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ 

ޙަރަކާތްތަކެއްކަމަށް.

ސެންޓަރުތަކުގައި . 11 އިންޓަވެންޝަން  އާރލީ 

އެއްވެސް ވަރަކަށް ހެލްތު ކޮމްޕޯނަންޓެއް ހިމެނި، ތެރަޕީތަކެއް 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  މިކުދިންނަށް  ނުވާނެކަމަށާއި،  ހިމެނިފައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  ތެރަޕީތައް 

ސެކްޓަރއިން  ހެލްތު  ވާގޮތުން  ޤާނޫނުގައި  މީހުންގެ 

އެހެންނަމަވެސް  ކަމެއްކަމަށާއި،  ލާޒިމްކޮށްފައިވާ  ކުރަން 

އަދި  ލަސްވެފައިވާކަމަށާއި،  ކުރުން  އެކަންކަން 

ދާއިރާއިންވެސް  އެޑިޔުކޭޝަން  ތެރަޕީތަކަކީ  ބައެއްކަހަލަ 

މިފަދަ  އެހެންކަމުން  ކަންކަންކަމަށާއި،  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

ޤާނޫނަށްވެސް  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  ކަންތައްތައް  ބައެއް 

ކުދިންނަށް  ނަމަވެސް  އަންނަންޖެހޭކަމަށާއި،  އިސްލާހުތައް 

މީހުން  ބޭނުންވާ  އެކަމަށް  ދިނުމަށް  ތެރަޕީތައް  ބޭނުންވާ 

ހެލްތް  އެގޮތުން  ކުރަމުންދާކަމަށާއި،  މަސައްކަތް  ހޯދުމުގެ 

ދާއިރާގައި ތިބި މަދު ތެރަޕިސްޓުންގެ ޚިދުމަތް ސްކޫލްތަކުގެ 

ޓީޗަރުންނާއި އަދި ސެން ޔުނިޓުތަކުގައި ތަޢުލީމު ޚާޞިލްކުރާ 

ޞިއްޙީ  ސަރުކާރުގެ  ހޯދުމަށާއި،  ލިބޭނެގޮތް  ކުދިންނަށް 

ތިބި  ސްކޫލްތަކުގައި  ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  އިންޝުއަރަންސް 

ހެދުމަށް  ލިބޭނެގޮތް  ޚިދުމަތް  ކުދިންނަށް  ބޭނުންވާ  ތެރަޕީ 

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް. 

ޕްރިންސިޕަލުންނާއި . 12 ސްކޫލުތަކުން  ގިނަ  ވަރަށް 

ވަރަށް  ބޭފުޅުން  ޕްރިންސިޕަލްފަދަ  އެސިސްޓަންޓް 

ބޭފުޅުންނަށް  އެފަދަ  ބަދަލުވާކަމަށާއި،  އަވަސްއަވަހަށް 

ދިންނަމަވެސް،  މަޢުލޫމާތު  މިކަމާގުޅޭ  ޓްރެއިނިންތަކުގައި 

ބޭފުޅުންއެކަމަށް  އެހެން  ބަދަލުވުމުން  އެބޭފުޅުން 

އަޙުލުވެރިވުމަށް ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވާކަމަށް.

ސްކޫލްތަކުގެ . 13 ހިސާބުތަކުން  އެކި  ރާއްޖޭގެ 

 2016 ކޮންފަރެންސްތައް  ޚާއްޞަކޮށްގެން  އިސްވެރިންނަށް 

މި  ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި،  ބޭއްވުމަށް  އަހަރުވެސް  ވަނަ 

ކޮންފަރެންސްތަކުގައި އިންކްލޫސިވިޓީއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 

ކޮމްޕޯނަންޓްތައް ހިމަނާފައިވާކަމަށް. 

ކުދިންނަށް ސްކޫލުންދޭ . 14 ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުއްޖަކަށް  ކޮންމެ  ބަޖެޓްގައި  ސްކޫލު  އިތުރުން  ވައުޗަރގެ 

މިނިސްޓްރީ  އެލޮކޭޓުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ރުފިޔާ   2500/-

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން މިފައިސާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 

މިހާރު ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ އިންޑިވިޖުއަލް 

ހޯދުމަށް  މެޓީރިއަލް  ބޭނުންވާ  ޕްލޭނަށް  އެޑިއުކޭޝަން 

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުން ގެނެވުނު ލިސްޓުތަކަށް ބަލާފައި 

ލާނިންގ  ބޭނުންވާ  އަހަރުތެރޭގައި  ކުދިންނަށް  ކަމަށާއި، 

ނިސްބަތަށް  ބޭނުންވާ  ކުއްޖަކަށް  ކޮންމެ  ހޯދަން  މެޓީރިއަލް 

ބެލުމަށްފަހުކަމަށާއި، މިއިން ކޮންމެކުއްޖަކީވެސް ސަޕޯޓިންގ 

ޑޮކިއުމަންޓާއެކު އިންޑިވިޖުއަލް އެޑިއުކޭޝަން ޕްލޭން ހެދި، 

ދަފުތަރުގައި  ގެ  އޭޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ނޭޝަނަލް  އަދި 

އެހެންކަމުން  ކުއްޖެއްކަމަށާއި  އޮންނަންޖެހޭ  ހިމެނިފައި 

ދަފްތަރުގައި ހިމެނިފައިވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ލިބޭ -/2000 

މިކުދިންނަށް  ބަޖެޓުގައި  ސްކޫލް  ލިބޭއިރު  ވަކިން  ރުފިޔާ 

އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ -/2500 ރުފިޔާ، 2012 ވަނަ އަހަރުން 

މިފައިސާއިން  އަދި  ކަމަށާއި،  ފަށާފައިވާ  ދޭން  ފެށިގެން 

ކުރެވޭނެ ޚަރަދަކީ ހަރުމުދާ ގަތުން ފިޔަވައި، ކުއްޖާގެ އައި.

އީ.ޕީ ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުންކަމަށް. 

“ކުޑަކުދިންނަކީ، ޙާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންނަކީ އެކުދިން އުޅޭ މާހައުލުން ލޯތްބާއި އަޅާލުން ލިބެންޖެހޭނެ ކުދިންނޭ. 

އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން އެކަންޏެއް ނޫނޭ، އެކުދިންގެ ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން އަދި މުޖުތަމައުގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ. 

ޚާއްސަކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަކީވެސް ހަމަ މިގޮތަށް މިކަމުގެ ތެރޭގައި ލޯތްބާއި އަޅާލުން ލިބެންޖެހޭނެ 

ކުދިން. ޚާއްސަ އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން އެކުދިންނަށްވެސް ލިބެންޖެހޭ. މިފަދަ އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަމަކީ، ކުއްޖާ 

ކުއްޖާއަށް  ވަގުތުކޮޅު  ހަމައެކަނި  ކިޔަވައިދޭ  ކުލާހެއްގަ  ނީޑްސް  އެޑިއުކޭޝަނަލް  ގެންގޮސް ސްޕެޝަލް  ސުކޫލަކަށް 

ނޑުމެންނަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.”  ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ

- ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޝަމްޢޫން ޙަމީދު -



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ތަޢުލީމު . 15 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި 

އުނގަންނައިދޭ  ކުދިންނަށް  “ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޓީޗަރ  )ސްޕެޝަލް  އެލަވަންސެއް  ޚާއްސަ  ޓީޗަރުންނަށް، 

އުގަންނައިދިނުމުގައި  ހަމަޖައްސައިދިނުމާއެކު،  އެލަވަންސް( 

ލުޔެއް  ނުތަނަވަސްކަމަށް  ކަންބޮޑުވުންތަކާއި  ދިމާވާ 

އެއް  ގަޑިއިރުގެތެރެއިން،   40 ހަފްތާގެ  ދިނުމަށްޓަކައި، 

ބައި  )ހަފްތާއަކު(  ސްކޫލުތަކުގައި  ހިންގާ  ދަންފަޅިއަށް 

ސްކޫލުތަކުގައި  ހިންގާ  ދަންފަޅިއަށް  ދެ  އަދި  ދަންފަޅި 

ކަމަށް  ދޭންވާނެ”  ގަޑިއިރު   2.5 މަދުވެގެން  )ހަފްތާއަކު( 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން ސްޕެޝަލް ޓީޗަރ 

ކެޓަގަރީއަށް ފެތޭ ޓީޗަރުންނަށް ރިސްކު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 

ރުފިޔާ   100/- ދުވަހަކަށް  ކޮންމެ  ނުކުންނަ  މަސައްކަތަށް 

ދޭކަމަށާއި، ސެން ޓީޗަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ބައި ދަންފަޅީގައި 

ހުސްވަގުތަކީ ސްކޫލުތަކުން ތާވަލް ކުރެވިގެން ހަމަޖއްސަންޖެހޭ 

ކަމަކަށްވެފައި، މިކަން ހަމަނުޖެހިގެން އެއްވެސް ޓީޗަރެއްގެ 

ފަރާތުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް.  

ތަޢުލީމު . 16 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

މާއްދާގެ  ވަނަ   9 ސިޔާސަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ޖިސްމާނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން  ގައި   3 ގެ  )ށ( 

ވަދެ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފަރުމާ  ރޫމްތައް  ކްލާސް  ސްކޫލާއި  އުޅެވޭނޭހެން  ނިކުމެ 

ސްކޫލުގެ   80 ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ކުރަންވާނެކަމަށް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޖިސްމާނީ  ސްކޫލެއް   7 ތެރެއިން 

ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،  ވެވޭގޮތަށް  އެކްސެސް  ކުދިންނަށް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޖިސްމާނީ  އަތޮޅުތަކުގައި  ޓާގެޓު 

ހަމަޖައްސައިދޭކަމަށާއި  ކަމެއް  ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  ކުދިންނަށް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޖިސްމާނީ  އަތޮޅުތަކުގައި  ޓާގެޓު 

ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖައްސައިދޭކަމަށާއި، 

އަދި ވަކި އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން، ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައިވެސް 

މަސައްކަތް  ޤާއިމުކުރުމުގެ  އެކްސެސިބިލިޓީ 

އެގޮތުން ސެން  ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި،  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

ޖިސްމާނީ  ސްކޫލްތަކުގައި  ޤާއިމުކުރާ  އަލަށް  ޔުނިޓުތައް 

ވަދެ  ފަސޭހައިން  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ނުކުމެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި، އަލަށް ހަދާ ޢިމާރާތްތަކުގައި 

ކުއްޖަކު  ސްކޫލެއްގެ  ހަރުކުރުމާއި،  ލިފްޓު  ނުވަތަ  ރޭމްޕް 

ނާދެވޭނަމަ،  ސްކޫލަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާހެދި  ޖިސްމާނީ 

މިކަމަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާދޭކަމަށް.  

ތަޢުލީމު . 17 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

)ށ( މާއްދާގެ  ވަނަ   9 ސިޔާސަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ފެނުމުގެ  ގައި   4 ގެ 

އިންތިޒާމް  ކިޔަވައިދިނުމުގެ  ބޭނުންކޮށްގެން  ބްރެއިލް 

ރާއްޖޭގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ހަމަޖައްސަންވާނެކަމަށް 

މިހާތަނަށް ބްރެއިލްގެ ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސާ ބޭނުންކުރަމުންދަނީ 

ހަމައެކަނި ކަލާފާނު ސްކޫލްގައި ކަމަށާއި، ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި 

ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ބްރެއިލް ސެންޓަރަކީ އަށްލައްކަ ރުފިޔާ 

ޚަރަދުކޮށްގެން ޤާއިމް ކުރި ތަނަކަށްވެފައި މިހާރު އެތަނުގައި 

ނޭޝަނަލް  އަދި  ނުދާތީ،  ކިޔަވަމުން  ކުއްޖަކު  އެއްވެސް 

ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 

)ޓޯޓަލް  ލޯފަންކުދިން  އުމުރުފުރައިގެ  ކިޔަވާ  ރާއްޖޭގައި 

ސްކޫލްގައި  ކަލާފާނު  މަދުކަމުން  ވަރަށް  ބްލައިންޑްނަސް( 

ހުރި ބްރައިލް ސެންޓަރުގެ ކުރިމަގަކީ ކޮބައިތޯ އަދި މިކަން 

ގައި  އެން.އައި.އީ  ބެލުމުގެގޮތުން  ގެންދެވޭނެގޮތް  ކުރިއަށް 

އަހަރުގެ  ވަނަ   2016 ކޮމެޓީން  ފަންނީ  ޤާއިމްވެފައިވާ 

ތެރޭގައި ރިވިއުކުރެވޭނެކަމަށް. 

ތަޢުލީމު . 18 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

އަޑުއެހުުމެއްގެ ތެރެއިން



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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)ރ(  ވަނަމާއްދާގެ   10 ސިޔާސަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

އެސެސް  ވެއްދުމުގެކުރިން  ސްކޫލަށް  ކުދިން  ގައި 

ކުރަންވާނެކަމަށާއި އަދި މިއެސެސްމެންޓުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި 

ކުދިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ގިންތިކުރަންވާނެކަމަށް  ކުއްޖާ 

މުދައްރިސުންގެ  ތަމްރީނުލިބިފައިވާ  ކަމާބެހޭ  އެސެސްކުރާނީ 

ކުއްޖާ  އެގޮތުން  އެހީތެރިކަމާއެކުގައިކަމަށާއި،  ފަންނީ 

ޓައިމް،  ކޮންސެންޓްރޭޝަން  ކުއްޖާގެ  އެސެސްކުރުމުގައި، 

ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ކޮގްނިޓިވް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ފިޒިކަލް 

އަދި  ބަލާކަމަށާއި،  ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް  އަދި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކުއްޖާ ފެތެނީ މަންހަޖުގެ ކޮން ހަރުފަތަކަށްތޯ ބަލާކަމަށް. 

ތަޢުލީމު . 19 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި 

“ސިވިއަރ”  ކުދިންގެތެރެއިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

“ކްރައިސިސް  ސްކޫލްތަކުގައި  އުގަންނައިދޭ  ކުދިންނަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އޮންނަންވާނެކަމަށް  އެއް  ޕްލޭން” 

އެޕްލޭނާއެއްގޮތަށް  އެކުލަވާލެވި  ޕްލޭނެއް  ކްރައިސިސް 

ސްކޫލްތަކުގައި ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރެވެމުންދާނެކަމަށާއި، 

ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދަރަޖަ އަދި 

ނޑައެޅިފައި ނެތްކަމާއި، ނަމަވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ކަ

ކުދިން ސްކޫލަށް ކިޔަވަން އަންނައިރު އުނގަންނައިދިނުމުގެ 

ކުއްޖާގެ  އެސެސްކުރުމުގައި،  ކުއްޖާ  މަފްހޫމަކުން 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް،  ސޯޝަލް  ޓައިމް،  ކޮންސެންޓްރޭޝަން 

އަދި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ފިޒިކަލް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް،  ކޮގްނަޓިވް 

ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް ބަލައި ކުދިން ދަރަޖަކުރާކަމަށް. 

ތަޢުލީމު . 20 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

)ގ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   13 ސިޔާސަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ނޑީގެ  ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެތެރެއިން ސިކު

ފުރުނު  އަހަރު   18 ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެޑިއުކޭޝަނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަމުގައިވިޔަސް، 

އުނގެނުމުގެ  ޙާޞިލްވަންދެން  މިންވަރު  ނޑައަޅާ  ކަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ހޯދައިދޭންވާނެކަމަށް  ފުރުޞަތު 

އެކަންކުރުމަށްޓަކައި  ޔުނިޓުތަކުގައި  ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ 

ނޑައަޅައި، 2013 ވަނަ އަހަރުން  ޢަމަލުކުރާނޭ އުޞޫލެއް ކަ

ސްކޫލްތަކާ ޙިއްޞާކުރެވި، ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށާއި، 

އަހަރު   18 ސްކޫލްތަކުގައި  ދަށުން  މިއުޞޫލުގެ  އެގޮތުން 

ވެފައި ތިބި ކުދިން ކިޔަވާކަން ނޭޝަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެނގިފައިވާކަމަށް. 

ތަޢުލީމު . 21 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ )ޖ( ގައި 

އަހަރަކު  ދިރާސީ  ކޮންމެ  ތަންފީޒުކުރުމަށްފަހު  މިސިޔާސަތު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ކުރަންވާނެކަމަށް  މުޠާލިޔާ  ފަހަރު   1

2014 އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު މިސިޔާސަތު ރިވިއުކޮށް، 

ކުރަންހުރި  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ޕްރޮގްރާމް  އެޑިއުކޭޝަން 

ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތައް 

ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް. 

ފޯރ  އިންސްޓިޓިއުޓް  ނޭޝަނަލް  އަދި  ކައުންސިލް  ސިޓީ  މާލޭ  ސްކޫލްތަކާއި  ބައެއް  މާލޭގެ 

އެޑިޔުކޭޝަނުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު

2015 އާ ހަމައަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕްރީ ސްކޫލްތައް 

ބަލަހައްޓަމުންދިޔުމާއެކު، ޕްރީ ސްކޫލްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސިޓީ 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތުތައް  ލިބުނު  ކައުންސިލުން 

ނަމަވެސް 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕްރީ ސްކޫލްތައް 

ހިންގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދަށުންނެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މިބައިގައި ހިމަނާފައިވަނީ މާލޭގެ ސްކޫލަކުން 

ލިސްޓު  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  މި  މަޢުލޫމާތުތަކުންނެވެ.  ލިބުނު 

ޖަދުވަލު 16 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

40

ތަޢުލީމު . 1 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ “ސްކޫލުތަކުގެ 

ޒިންމާ” ގެ )ހ( ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަޞީލަތްތައް، ކުރިއަށް  އުނގަންނައިދިނުމަށް ކަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ހޯދަންވާނެކަމަށް  އަހަރަށް  އޮންނަ 

ގޮންޖެހުންތައް  ދިމާވާ  ހޯދުމުގައި  ވަސީލަތްތައް  ޚާއްޞަ 

ފަރާތްތަކާއެކު  ކަމާގުޅޭ  އަދި  ސްކޫލްތަކާއެކު  ކުޑަކުރުމަށް 

މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ ކަމަށާއި އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ 

އިންޓަވެންޝަން  އާރލީ  ހަމަޖައްސައިދެނީ  ވަސީލަތްތައް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް  ވަކި  އަދި  ސްކޫލްތަކާއި  ހިންގޭ 

ސްކޫލްތަކުގައިކަމަށާއި،  ކިޔަވައިދޭ  ޚާއްޞަކޮށްގެން 

ސްކޫލް  ކަލާފާނު  ސްކޫލާއި  ޖަމާލުއްދީން  ތެރޭގައި  އޭގެ 

އައިޕީ  ކުއްޖެއްގެ  ކޮންމެ  އިތުރުން  މީގެ  ހިމެނޭކަމަށް. 

ހޯދުމުގެ  ތަކެތި  އަހަރަށް  ކުރިއަށްއޮންނަ  ތަންފީޛުކުރުމަށް 

ކުދިންގެ  ހުރިހާ  ކުރިން  ނިމުމުގެ  އަހަރު  ދިރާސީ  ގޮތުން 

ސްކޫލުތަކުގެ  ލިސްޓު  ތަކެތީގެ  ބޭނުންވާ  އަދި  އައި.އީ.ޕީ 

އެޑިޔުކޭޝަނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޙަވާލުކުރުމުން،  ބަޖެޓާ 

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްދޭ -/2500 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސް ސްކޫލަށް 

ޖަމާކޮށްދެނީ ސްކޫލުގައި ތިބި ކުދިންގެ ޢަދަދު އެން.އައި.އީ 

އަށް އެންގުމުންކަމަށް.

ތަޢުލީމު . 2 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

މައްދާ  ވަނަ   14 ސިޔާސަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ތިބި  ސްކޫލުގައި  ގައި  )ށ(  ގެ  ޒިންމާ”  “ސްކޫލުތަކުގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ ތަފްޞީލީ ރަޖިސްޓްރީއެއް 

ކުރިން  މާޗްމަހުގެ  އަހަރެއްގެ  މީލާދީ  ކޮންމެ  އެކުލަވާލައި، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެކަމަށާއި، އަދި 

މިރަޖިސްޓްރީއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް، ބަދަލު އަންނަތާ 30 

ވާނެކަމަށް  ޙިއްޞާކުރަން  މިނިސްޓްރީއާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، ސްކޫލްތަކުން ލިސްޓުތައް ފޮނުވުމުގައި 

ސްކޫލްތަކަށް  ހުރިހާ  ކުޑަކުރުމަށް  ގޮންޖެހުންތައް  ދިމާވާ 

ފަސޭހައިން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމުގެ 

ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައިވެސް  ކުރެވެމުންދާކަމަށާއި،  މަސައްކަތް 

ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮންނަކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި މަޢުލޫމާތުތައް 

ޚިއްޞާކުރުމުގައި ބައެއް ފަހަރު ލިސްޓްތަކުގެ މައްސަލަތައް 

އެޑިޔުކޭޝަން  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި،  މިކަން  ދިމާވާތީ، 

ޤާއިމުކުރުމުގެ  ސިސްޓަމެއް  އިންފޮމޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް 

މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 

ތަޢުލީމު . 3 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ “ސްކޫލުތަކުގެ 

ކޮންމެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގައި  )ނ(  ގެ  ޒިންމާ” 

ދަރިވަރަކަށް “އިންޑިވިޖުއަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްލޭން” )އައި.

ކޮންމެ  ހެދުމަށްފަހު  އެއްފަހަރު  އަހަރަކު  އެއް،  އީ.ޕީ( 

ޓާރމެއްގައި އެޕްލޭން މުޠާލިޔާކުރަންވާނެކަމާއި، މި މަސައްކަތް 

ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ، 

ބެލެނިވެރިއާ  ޓީޗަރާއި  ލީޑިންގ  ޓީޗަރާއި،  ކިޔަވައިދޭ 

އައި.އީ.ޕީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު،  ކަމަށް  ގުޅިގެން  އާ 

ބޭނުންވާތީ،  އެހީތެރިކަން  އިތުރު  ސްކޫލްތަކަށް  ހެދުމުގައި 

އުޞޫލުތަކެއް  ވަކި  ރިވިއުކުރާނޭގޮތުގެ  ހެދުމާއި  އައި.އީ.ޕީ 

ނޑައަޅައި އެކަން ވަޒަންކުރެވޭނޭގޮތް ބަލާ ދިރާސާކުރުމަށް  ކަ

ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް. 

ތަޢުލީމު . 4 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ “ސްކޫލުތަކުގެ 

ޒިންމާ” ގެ )ރ( ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް 

އެކުއްޖެއްގެ  އެއްފަދައިން،  ކުދިންނެކޭ  މެއިންސްޓްރީމް 

ޤާބިލްކަން ތަންދިން އެންމެ ފުޅާމިންވަރެއްގައި އުނގެނުމާއި، 

ފުރުޞަތު  އުޅުމުގެ  ބައިވެރިވެ  ޙަރަކާތްތަކުގައި  އެހެނިހެން 

ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު،  ދޭންވާނެކަމަށް  ސްކޫލުން 

މެއިންސްޓްރީމް  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ރޭވުމުގައި  ޕްރޮގްރާމް  ސްކޫލްގެ  އެއްފަދައިން،  ކުދިންނެކޭ 

ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޖިސްމާނީ  ޚާއްޞަކޮށް 

އެޑިއުކޭޝަނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގެނައުމުގައި،  ސްކޫލަށް 

ވަސީލަތްތަކަށް  އެހެނިހެން  ރޭމްޕްއެޅުމާއެކު  ސްކޫލްތަކުގައި 

ހިންގޭކަން  ރާވައި  ވެވޭނޭހެން  އެކްސެސް  އެކުދިންނަށް 

ކަށަވަރުކުރާކަމަށް. 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ތަޢުލީމު . 5 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ “ސްކޫލުތަކުގެ 

ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގައި  )ބ(  ގެ  ޒިންމާ” 

އުނގެނެވޭނެފަދަ  ކުލާސްތަކުގައި  މެއިންސްޓްރީމް  ތެރެއިން 

ކުދިންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، އެފަދަ ކުދިން މެއިންސްޓްރީމް 

މެއިންސްޓްރީމް  ހިންގައި،  ޕްރޮގްރާމެއް  ޚާއްޞަ  ކުރުމަށް 

ހޯދައިދޭންވާނެކަމަށް  ފުރުޞަތު  ކިޔެވުމަށް  ކްލާސްތަކުގައި 

ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، 

ރާވައި،  ޕްރޮގްރާމްތައް  ޚާއްޞަ  މެއިންސްޓްރީމްކުރުމުގައި، 

ކުދިންގެ ޤާބިލްކަން ތަންދިން މިންވަރަކުން މެއިންސްޓްރީމްކޮށް 

ގުޅިގެން  ޓީޗަރުން  މެއިންސްޓްރީމް  ޓީޗަރުންނާއި  ސެން 

ޓީޗަރުންނަށް  މެއިންސްޓްރީމް  އަދި  ގެންދެއެވެ.  ކުރިއަށް 

ކީސްޓޭޖް  ގޮތުން،  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  އިތުރު 

ކަރިކިއުލަމް  އަމާޒުކޮށްގެން  ޓީޗަރުންނަށް  ގެ   2 އަދި   1

ނިމޭއިރު  އަހަރު  ވަނަ   2016 ޓްރޭނިންގ  އެޑަޕްޓޭޝަން 

ސްކޫލްތަކުންވެސް  ހުރިހާ  އަދި  ނިމޭނެކަމަށާއި،  ހިންގާ 

މެއިންސްޓްރީމް  ކުދިން  ގިނަ  ވީހާވެސް  މަސައްކަތްކުރާނީ 

ކޮށްގެން ކިޔަވާދިނުމަށްކަމަށް.

ތަޢުލީމު . 6 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ “ސްކޫލުތަކުގެ 

ޒިންމާ” ގެ )ޅ( ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް، 

މުދައްރިސުންގެ  ތަމްރީނުކުރެވިފައިވާ  އުނގަންނައިދިނުމަށް 

ފަންނީ ލަފާ މެއިންސްޓްރީމް ޓީޗަރުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް 

ސެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު،  ވާނެކަމަށް  ހަމަޖައްސައިދޭން 

ހިންގޭ  ސްކޫލްތަކުގައި  ޓީޗަރުންނަށް  މެއިންސްޓްރީމް  އަދި 

ކަށަވަރުކުރުމާއެކު،  ލިބޭކަން  ފުރުޞަތު  ތަމްރީނުތަކުގައި 

ލަފާ  ފަންނީ  މުދައްރިސުންގެ  ތަމްރީނުކުރެވިފައިވާ 

މެއިންސްޓްރީމް ޓީޗަރުންނަށް ލިބިގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ 

ގޮތުން ސްކޫލްގައި ހިންގޭ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ 

އިތުރުކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރިކަން  އަދި  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި 

ތަޖުރިބާ  ދެއްވުމާއި،  މަޢުލޫމާތު  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

ޙިއްޞާކުރުން އަދި ވަކިވަކި ކުދިންގެ ކަންތައްތަކުގައި ފަންނީ 

ލަފާ ދިނުމާއި، މެއިންސްޓްރީމްކުރެވޭ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ 

އެހެން ޓީޗަރުންނަށް ކުއްޖާއަށް ކިޔަވާދިނުމުގައި ޚާއްޞަކޮށް 

ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި، އަދި ކިޔަވާދިނުމުގެ މާހައުލާއި 

ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކިޔައިދެވޭކަމަށް.

ތަޢުލީމު . 7 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ “ސްކޫލުތަކުގެ 

ޒިންމާ” ގެ )ކ( ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް 

މާހައުލެއް  އުޅެވޭނެފަދަ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ސްކޫލުތެރޭގައި 

ޤާއިމްކޮށްދީ، އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް )ލައިބްރަރީ، ލެބޯޓަރީ އަދި 

އެހެނިހެން( ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް 

ފްލޯރ  ގްރައުންޑް  މާހައުލެއް  އުޅެވޭނޭ  ފަސޭހައިން 

ގާއިމްކޮށް އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ފަސޭހަ 

އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރާކަމަށް. 

ތަޢުލީމު . 8 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ “ސްކޫލުތަކުގެ 

ފެށުމުގެ  އަހަރެއް  ދިރާސީ  ކޮންމެ  ގައި  )އ(  ގެ  ޒިންމާ” 

ސަރަަހައްދު  އަންނަންޖެހޭ  ކުދިން  ސްކޫލަށް  ކުރިން، 

)ކެޗްމެންޓް އޭރިއާ( ގައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިން 

ދެނެގަނެ އެކުދިން ސްކޫލަށް ގެނައުމަށް ބާރުއަޅަންވާނެކަމަށް 

ސްކޫލްތަކަށް  ކުދިން  މިފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، 

އިންޑިވިޖުއަލް  ރާވައި  ޕްރޮގްރާމް  ޚާއްޞަ  ގެނައުމާއެކު، 

އެޑިއުކޭޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ކިޔަވާދެމުންދާކަމަށް.  

ތަޢުލީމު . 9 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ “ސްކޫލުތަކުގެ 

ޒިންމާ” ގެ )ވ( ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް، 

ކަންތައްތަކުގެ  އެންމެހާ  ކުރެވޭ  އުގަންނައިދިނުމަށް 

ޙިއްޞާކުރަންވާނެ  ބެލެނިވެރިންނާ  ގަވާއިދުން  މަޢުލޫމާތު 

ގަވާއިދުން  ސްކޫލްތަކުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު،  ކަމަށް 

އެކުދިންގެ  ޙިއްޞާކޮށް،  މަޢުލޫމާތު  ބެލެނިވެރިންނަށް 

އަދި  ބާއްވައި  މިބައްދަލުވުންތައް  ޙިއްޞާކޮށް  ޕްރޮގްރެސް 

ނޑައަޅާނީ އެކުއްޖެއްގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހުގައި  ކަ



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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މަޢުލޫމާތު  ޢާންމުކޮށް  ބެލެނިވެރިންނާ  ކަމަށާއި، 

ކުރާއިރު  ރިވިޔު  އަދި  ހަދާއިރު  އައި.އީ.ޕީ  ޙިއްޞާކުރެވެނީ 

އެއްފަހަރު  ޓާރމަކު  މަދުވެގެން  އިތުރުން  މީގެ  ކަމާއި، 

މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރާކަމަށް. 

ތަޢުލީމު . 10 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ “ސްކޫލުތަކުގެ 

ޒިންމާ” ގެ )މ( ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް 

އުނގަންނައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން، ބެލެނިވެރިންނާއި މުޖުތަމަޢު 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގަންވާނެކަމަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ބެލެނިވެރިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، 

ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ސްކޫލް ފެންވަރުގައި ސެން ޓީޗަރުން 

އަދި މެނޭޖްމަންޓުން ހިންގަމުންދާކަމަށާއި، މިކަމުގައި ފަންނީ 

އެހީތެރިކަން މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް.  

ތަޢުލީމު . 11 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ “ސްކޫލުތަކުގެ 

ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގައި  )ފ(  ގެ  ޒިންމާ” 

ހިމެނޭ ސްކޫލުތަކުން ސްކޫލު ބޯޑު އެކުލަވާލުމުގައި، އެކުދިން 

ތަމްސީލްކުރާނޭ ބެލެނިވެރިއަކަށް އެބޯޑުން ފުރުޞަތު ލިބޭނެ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު، 

އެކުދިން ތަމްސީލްކުރާނޭ ބެލެނިވެރިއަކަށް އެބޯޑުން ފުރުޞަތު 

ސްކޫލުތަކަށް  އެޑިޔުކޭޝަނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދިނުމަށް 

އަންގާފައިވާކަމާއި އަދި މިކަން ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް އެން.

އައި.އީ އަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް.

ތަޢުލީމު . 12 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

މާއްދާ  ވަނަ   15 ސިޔާސަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

)ހ(  ގެ  ޒިންމާ”  ބަލަދުވެރިޔާގެ  ނުވަތަ  “ބެލެނިވެރިޔާގެ 

ފޮނުވަންވާނެކަމަށް  ސްކޫލަށް  ގަވާއިދުން  ދަރިވަރު  ގައި 

ހިންގާ  ލެވެލްގައި  ސްކޫލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، 

ކުދިން  ސްކޫލަށް  އެހީގައި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  އެވެއަރނަސް 

ގެނައުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް މަދުކުރެވޭކަމަށް. 

ތަޢުލީމު . 13 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

މާއްދާ  ވަނަ   15 ސިޔާސަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

)ށ(  ގެ  ޒިންމާ”  ބަލަދުވެރިޔާގެ  ނުވަތަ  “ބެލެނިވެރިޔާގެ 

ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓުތައް 

ގަވާއިދުން  ބަދަލުތައް  އަންނަ  އެކުއްޖަކަށް  ބަލަހައްޓައި 

ޙިއްޞާކުރަންވާނެކަމަށް  ސްކޫލަކާ  ނިސްބަތްވާ  އެކުއްޖަކު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު، މެޑިކަލް ޑޮކިއުމަންޓް ނުލިބޭކަމުގައި 

ވީނަމަވެސް، ކުދިންގެ ޙާލަތާ ގުޅުވައިގެން، ކިޔަވައިދިނުމުގެ 

ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން ކިޔަވައި 

ކަރިކިއުލަމް  މިގޮތުން  ކަށަވަރުކުރާކަމަށާއި،  ދެވޭކަން 

ވަނަ   2016 ޓްރޭނިންގ  ގައިޑްލައިންގެ  އެޑަޕްޓޭޝަން 

މެޑިކަލް  ކުދިންގެ  އަދި  ނިމޭނެކަމާއި  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ 

ޑޮކިއުމެންޓް ނުލިބޭ ޙާލަތުގައި ތަކުރާރުކޮށް ބެލެނިވެރިޔާއަށް 

ބެލެނިވެރިޔާ  މައްޗަށް  މުހިންމުކަމުގެ  އެކަމުގެ  ވިސްނައިދީ 

ސްކޫލުތަކަށް  ފަރާތުން  ގެ  އެން.އައި.އީ  ހޭލުންތެރިކުރުމަށް 

އިރުޝާދު ދީފައިވާނެކަމަށް.

ތަޢުލީމު . 14 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

މާއްދާ  ވަނަ   15 ސިޔާސަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

)ނ(  ގެ  ޒިންމާ”  ބަލަދުވެރިޔާގެ  ނުވަތަ  “ބެލެނިވެރިޔާގެ 

ހަދައި،  އައި.އީ.ޕީ  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގައި 

އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި މުދައްރިސުންނަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދީ 

އައި.އީ.ޕީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު،  އެހީތެރިވާންވާނެކަމަށް 

ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބެލެނިވެރިންނާއެކު ސެން ޓީމު ބައްދަލުވެ 

ތަރައްގީކުރުމަށް  ހުނަރުތައް  ރާވައި  ޕްރޮގްރާމް  ކުދިންގެ 

ޙާލަތަށް  ކުއްޖާގެ  ކުރާކަމަށާއި  މަސައްކަތް  ސްކޫލްތަކުން 

ވޮކޭޝަނަލް  ބާވަތްތަކުގެ  ތަފާތު  ބޭނުންވާ  ރިޢާޔަތްކޮށްގެން 

ޓްރޭނިންގ ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގޭކަމަށް. 

ތަޢުލީމު . 15 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

)ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   16 ސިޔާސަތު  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ހުރިކަން  ކުއްޖަކު،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގައި 

ފޯކަލް  ސަރަހައްދެއްގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، 

އެޑިޔުކޭޝަނަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެންގުމާއެކު  ޕޮއިންޓަށް 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ވަނަ   2016 ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު،  އަންގަންވާނެކަމަށް 

މާލެ  އަދި  އައްޑޫ ސިޓީ  ފެށިގެން  އިން  ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ 

އެހެނިހެން  ފިޔަވައި،  ޕްރީ ސްކޫލްތައް  ހިމެނޭ  ގައި  ސިޓީ 

ބަދަލުކުރެވުމާއެކު،  ދަށަށް  މިނިސްޓްރީގެ  ސްކޫލްތައް  ޕްރީ 

ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގައި އުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ 

މަޢުލޫމާތު، ގްރޭޑް 1 އަށް ބަދަލުވާއިރު މިނިސްޓްރީ އަށާއި، 

ސްކޫލަށާއި އަދި ޓީޗަރުންނަށް އެނގިގެންދާނެކަމަށް.

ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ރާއްޖޭގައި  ފެށުނުއިރު  އިންކުއަރީ 

އުނގެނުމުގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތުގެ ދިރާސާ

މިއީ 2012 ވަނަ އަހަރު މި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ފެށުނުއިރު 

އުނގެނުމުގެ  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ރާއްޖޭގައި 

އެނަލިސިސް(  )ސިޓުއޭޝަން  މިންވަރު  އޮތް  ފުރުޞަތު 

މި  ދިރާސާއެކެވެ.  ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މަޤްޞަދަކީ  ނޑު  ދިރާސާގެމައިގަ

ތިބި  ރާއްޖޭގައި  އުމުރުގެކުދިން  ކިޔަވާ  ތެރެއިން  މީހުންގެ 

ކިޔެވުމުގެ  ލިބެންހުރި  އެކުދިންނަށް  ބެލުމާއި،  ޢަދަދު 

އެންސްޕާގެ  އިތުރުން  މީގެ  ފާހަގަކުރުމެވެ.  ފުރުޞަތުތައް 

ލިސްޓުގައި ނުޖައްސާ ކުދިން ރަށްރަށުގައި ތިބިނަމަ އެފަދަ 

ކުދިންގެ ޢަދަދާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު

1981 ވަނަ އަހަރު ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ރާއްޖޭގައި 

ރާއްޖޭގެ  ދައްކާގޮތުން  ދިރާސާގައި  ހެދި  ފުރަތަމަ  އެންމެ 

އާބަދީގެ 0.9 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

 1.7 އާބީދީގެ  ރާއްޖޭގެ  އަހަރު  ވަނަ   2000 މީހުންނެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި  މީހުންނަކީ   )4728( އިންސައްތަ 

މީހުންކަމަށް އެއަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުން ދައްކައެވެ. ރާއްޖޭގައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި މީހުން ދެނެގަތުމަށް 2002 ވަނައަހަރު 

 9216 މުޅިއަކު  )ސަރވޭއިން(  ދިރާސާއިން  ކުރެވުނު 

)އާބާދީގެ 3.4 އިންސައްތަ( މީހުންވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

އަދި މީގެ އިތުރުން 2009 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ 

ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  މީހުންނަކީ  ސައްތަ  އިން   8 އާބާދީގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި ބައެއް ކަމަށާއި މީގެތެރެއިން 4.7 

ހުރި  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  ދާއިމީ  މީހުންނަކީ  އިންސައްތަ 

ދިރާސާތަކުން  މި  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ގޮތުގައި  މީހުންގެ 

ދައްކާގޮތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ފިރިހެނުންގެ ޢަދަދު، 

ގިނައެވެ.  އަންހެނުންނަށްވުރެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ސަރވޭއިންވެސް  ހެދި  އަހަރު  ވަނަ   2002 މިގޮތުން 

ޢަދަދު  ފިރިހެނުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި  ދައްކާގޮތުގައި 

 xix.ެ4902 ގައި ހުރިއިރު އަންހެނުންގެ ޢަދަދަކީ 4314 އެވ

ދިރާސާތަކުގެ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ގިނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާބެހޭ 

ޒަރިއްޔާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައެއްނުވެއެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާބެހޭ  ވައްތަރުތަކުގެ  ތަފާތު  ޚާއްޞަކޮށް 

 2002 ހޯދިފައެއްނުވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ފަހުގެ  އެންމެ 

ބޯހިމެނުމުން  އެއަހަރުގެ  ހަމަ  ދިރާސާއާއި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  އާންމުކޮށް  އެންމެ 

ބާވަތްތަކަކީ ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި، ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

ބަލީގެ  ނަފްސާނީ  އަދި  ނޑީގެ  ސިކު ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި، 

މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެވެ. 

މުޢާހަދާގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ރައްކާތެރިކޮށްދޭ  ޙައްޤުތައް 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 2007 އޮކްޓޯބަރ   2 ބައިވެރިވެފައިވަނީ  ދިވެހިރާއްޖެ 

ގައެވެ. އަދި މި މުޢާހަދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ތަޞްދީޤު 

ކޮށްފައިވަނީ 5 އޭޕްރިލް 2010 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ނިޒާމުގެ  ތަޢުލީމީ  ހަމައަށްވެސް  އަހަރާ  ވަނަ   1985

ކިޔެވުމުގެ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ތެރޭގައި 

ކިޔެވުމުގެ  ކުދިންނަށް  މިފަދަ  ލިބިފައެއްނެތެވެ.  ފުރުޞަތު 

ފުރުޞަތު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ލިބިގެންދިޔައީ ޖަމާލުއްދީން 

ކުރެވުނު  އިފްތިތާޙް  އަހަރު  ވަނަ   1985 ސްކޫލްގައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަޑުއިވުމުގެ  ކްލާސްތަކުންނެވެ. 

އިފްތިތާޙުކުރެވުމާއެކު،  ކްލާސްތައް  މި  ޚާއްޞަ  ކުދިންނަށް 

ލިބިގެންދިޔައެވެ.  ފުރުޞަތު  ކިޔެވުމުގެ  ކުދިންނަށްވެސް  މި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް 

ކަމަށްވާ ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން 2001 ވަނަ އަހަރުން 

ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އެކި  ތަފާތު  ފެށިގެން 

ކިޔަވާދިނުމާއި މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

ސްކޫލްގައި  ޣިޔާސުއްދީން  ފަހުން  މީގެ  އަދި  ފެށިއެވެ. 

ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވާދިނުމަށް 

ޚާއްޞަ ކްލާހެއް އުފައްދާ، އެކުދިންނަށް ޚިދުމަތްދީފައިވެއެވެ. 

ސްކޫލަކަށް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ސްކޫލް  ޣިޔާސުއްދީން 

ކުރިއަށް  މިކްލާސްތައް  އެސްކޫލްގައި  ބަދަލުވަންދެން 

އަހަރުން  ވަނަ  އިތުރުން 2006  މީގެ  ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

ކޮންމެ  ރާއްޖޭގެ  އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  ވަނަ  ފެށިގެން 2010 

ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  އުނގެނުމުގެ  އަތޮޅެއްގައިވެސް 

ކުދިންނަށް ކިޔެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން 

xx .ެޚާއްޞަ ކްލާސްތަކެއް ޤާއިމްކުރަން ވަނީ ފަށާފައިވެއެވ

2011 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ 12 )ހއ. ހދ. ށ. 

ރ. ޅ. ކ. މ. ލ. ގއ.ގދ. ޏ. ސ.( އަތޮޅެއްގެ 16 

ސްކޫލެއްގައި ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ނީޑްސް ކްލާސްތައް 

ވަނަ   2012 އަދި  ފެށިފައެވެ.  ވަނީ  ކްލާސްތައް(  )ސެން 

އަހަރުވެސް އިތުރު 6 ސްކޫލެއްގައި ސެން ކްލާސްތައްވަނީ 

ޕޮލިސީ  ނީޑްސް  ސްޕެޝަލް  އިތުރުން  މީގެ  ފެށިފައެވެ. 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ތަޢުލީމު  ޝާމިލުކޮށްގެން  )ހުރިހާކުދިން 

އެއަށް  އެކުލަވާލުމަށްފަހު،  ތައްޔާރުކޮށް  ސިޔާސަތު( 

ގެންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތަކާއި އަދި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އިސްލާހުކުރާއިރު  މިސިޔާސަތު 

ކުދިންގެ  ބޭނުންވާ  ޚާއްޞައެހީއަށް  ކުދިންނާއި 

އުނގެނުމާއިގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން އަދި ‘އިންކްލޫސިވިޓީ’ 

މަފްހޫމްގެ އެންމެހައި ބައިތައް ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް 

ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.xxi  އަދި 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ތަޢުލީމު  ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ފަށާފައެވެ.  ތަންފީޒުކުރަންވަނީ  އެކުލަވާލާ  ސިޔާސަތެއް 

2013 ވަނައަހަރުން ފެށިގެން މި ސިޔާސަތަށް ޢަމަލުކުރަން 

ފެށުމަށްޓަކައި އެއަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް 

މިސިޔާސަތު ފޮނުވުނެވެ.

އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 އެޑިއުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ވަނައަހަރު   2015 ދައްކާގޮތުން  ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ސްކޫލް 

ޖުމްލަ  މުޅި ރާއްޖޭގެ ސެންކުލާސްތަކުގައި  މަހުގައި  މާރިޗް 

އެއީ  ހާސިލްކުރަމުންނެވެ.  ތަޢުލީމް  ދަރިވަރުންދަނީ   316

އަންހެން 108 ދަރިވަރުންނާއި ފިރިހެން 208 ދަރިވަރުންނެވެ. 

މީގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ ސެން ކުލާސްތަކުގައި 60 އަންހެން 

ހިމެނެއެވެ. ދަރިވަރުން  ފިރިހެން   122 ދަރިވަރުންނާއި 

ތިރީގައިވާ ޗާޓުގައި ވޭތުވެދިޔަ 8 އަހަރު ސެންކުލާސްތަކުގައި 

އެންރޯލްވެފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 

ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.

ހއ. ދިއްދޫގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ސޯސް:  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސްކޫލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް )2015(

ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދެވުނުގޮތް )މެއި – ޑިސެމްބަރު 2013(

ހޯދުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  އިންކުއަރީއަށް  ނޭޝަނަލް 

ރަށެއްގެ  ހުރިހާ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ރާއްޖޭގައި  ގޮތުން 

ރަށުކައުސިލަށް )186 ރަށަށް( ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 2013 

މަހުގެ  ޖޫން  ފެށިގެން  މަހުން  ފެބްރުއަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ނިޔަލަށް ފޯމުތައް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. މިފޯމް ޖަދުވަލު 17 

ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ނޭޝަނަލް އިންކުރީއަށް މަޢުލޫމާތު 

ޖަވާބު  އިދާރާތަކާއި،  ފޮނުވުނު  ފޯމްތައް  ގޮތުން  ހޯދުމުގެ 

ގައި   17 ޖަދުވަލު  ލިސްޓު  އިދާރާތަކުގެ  ފޮނުވާފައިނުވާ 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މިއީ ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަށް ބޭނުންވާ 

ތިބި  ރާއްޖޭގައި  އިތުރުން  ހޯދުމުގެ  ހިސާބުތައް  ތަފާސް 

ދެނެގަތުމަށާއި  މިންވަރު  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި 

ޚިދުމަތްތަކާއި  ލިބެންހުރި  ތަޢުލީމީގޮތުން  މިކުދިންނަށް 

ދެނެގަތުމުގެ  ފުރިހަމަގޮތެއްގައި  އެންމެ  ވީ  ވަސީލަތްތައް 

ގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ފޯމެކެވެ. ރަށުކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް 

ފުރިހަމަކުރުމަށް  ފޯމް  ސްކޫލްތަކަކުން  ހުރިހާ  ރަށުގެ 

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުންވަނީ އެދިފައެވެ. މިގޮތުން ރަށްތަކުގައި 

މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި  ތިބި 

ރަށުފެންވަރުގައި  އިތުރުން  އެކުލަވާލުމުގެ  ލިސްޓް  އެކުލެވޭ 

މިކުދިންނަށް ލިބެންހުރި ޚިދުމަތްތައް ފޯމުގައި ފާހަގަކުރުމަށް 

ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އިރުޝާދު ދެވިފައިވާނެއެވެ. 

ފޯމުތައް ރަށްތަކަށް ފޮނުވާފައިވަނީ އީ-ގަވަމަންޓް )ޖެމްސް( 

ފޯމްތައް  ޒަރިއްޔާއިންނެވެ.  އީމެއިލްގެ  އަދި  ފެކްސް  އާއި 

ލިބުނުތޯ  ފޯމްތައް  ގުޅައި  ރަށަކަށް  ކޮންމެ  ފޮނުވުމަށްފަހު 

ޔަޤީންކުރެވުނެވެ. އަދި ފޯމްތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނާ 

މުއްދަތުގެ  މި  ދެވުނެވެ.  މުއްދަތެއް  ވަކި  ހިއްސާކުރުމަށް 

ފޯމްތައް  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު  ތެރޭގައި 

މަޢުލޫމާތު  ސަބަބުން  މަދުވުމުގެ  ރަށްތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ހުށަހެޅުމަށް  ފޯމްތައް  ގުޅައި  ރަށަކަށް  ހުރިހާ  ނުފޮނުވާހުރި 

އިތުރު މުއްދަތު ދެވުނެވެ. މިގޮތުން ފޮނުވުނު  186 ރަށުގެ 

 91 ޖުމްލަ  ފޮނުވާފައިވަނީ  މަޢުލޫމާތު  ތެރެއިން  ފޯމްތަކުގެ 

ހިމެނޭގޮތަށް(  ކައުންސިލް އަދި 55 ސްކޫލް   62( ރަށުން 

ޖުމްލަ 117 )%50( ފޯމެވެ.

އެތައް  ޓީމަށް  ރިސަރޗް  ހޯދުމުގައި  ފޯމްތައް  ރަށްތަކުން 

ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ. މިގޮތުން ބައެއް ރަށްރަށަށް 
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ޙިއްޞާކޮށްދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގުޅައި  އެކިފަހަރުމަތިން 

މަސައްކަތުންވެސް  ކުރެވުނު  މިގޮތަށް  އެދެންޖެހުނެވެ. 

އެއްބާރުލުން  އެކަށީގެންވާ  މިކަމުގައި  ރަށްރަށުން  ބައެއް 

ލިބިފައިނުވެއެވެ. އަދި 95 ރަށަކުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް 

ކުރިއަށް  ދިރާސާ  އެހެންކަމުން  ލިބިފައިނުވެއެވެ. 

ގެންދިއުމަށްޓަކައި ލިބުނު ފޯމްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު 

ހޯދުމަށް ނިންމުނެވެ.

ދިރާސާގެ ހޯދުންތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ކުދިންގެ ޢަދަދާއި ޢުމުރުފުރާ

ރަށުގައި،   91 ފޮނުވާފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  ދިރާސާއަށް  މި 

ތިބިކަމަށް  ކުދިން   663 ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެއީ 262 އަންހެން ކުދިންނާއި 401 

ފިރިހެން ކުދިންނެވެ. އެކި އުމުރުފުރާތަކަށް ބަހާލުމުން 0-2 

އަހަރާދެމެދުގެ 26 ކުދިން، 5-3 އަހަރާދެމެދުގެ 77 ކުދިން، 

10-6 އަހަރާދެމެދުގެ 242 ކުދިން، 15-11 އަހަރާދެމެދުގެ 

ކުދިން   69 ދެމެދުގެ  އަހަރާ   16-18 އަދި  ކުދިން   249

ލިބުނު  ދިރާސާއަށް  މި  މިގޮތުން  ލިސްޓްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ކުދިންގެ  ފިރިހެން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި  މަޢުލޫމާތުން، 

ޢަދަދު ގިނަ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ކުދިންގެ ޢަދަދު 

އެންމެ ގިނަކަމަށް ބެލެވޭ އުމުރުފުރާއަކީ 6 އަހަރާ 15 އަހަރާ 

ދެމެދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކުދިންގެ 

ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ  ބަލާއިރު 1997  ތާރީޚަށް  އުފަން 

2002 ވަނައަހަރާ ދޭތެރޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ކުދިންގެ 

ޢަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2007 އޭގެފަހުން  ނަމަވެސް، 

2012 ވަނަ އަހަރަށް މި ޢަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށްވެގެން 

ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 
ތާވަލް 1. ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ކުދިންގެ ޢަދަދު އަދި އުމުރުފުރާ
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ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ އާންމުކޮށް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެވެ.  އުނގެނުމުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 

މިދިރާސާއަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު 23 އިންސައްތަ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރިކަމަށް  އުނގެނުމުގެ  ކުދިން(   46(

ފާހަގަކުރާއިރު ވިސްނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރިކަމަށް 18 

އިންސައްތަ )38 ކުދިން(، އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

14 އިންސައްތަ )28 ކުދިން(، މަލްޓިޕްލް ޑިސްއެބިލިޓީ 14 

އިންސައްތަ )27 ކުދިން(، ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން 13 

އިންސައްތަ )26 ކުދިން(، ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން 8 

އިންސައްތަ )16 ކުދިން(، އޯޓިޒަމް ހުރިކަމަށް 7 އިންސައްތަ 

)13 ކުދިން(، އަދި އެހެނިހެން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރިކަމަށް 

3 އިންސައްތަ )6 ކުދިން( ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

ތާވަލް 2. ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް

ސްކޫލަށް ދާ ކުދިންނާއި ނުދާ ކުދިންގެ ޢަދަދު

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ކުދިންގެ ތެރެއިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު 

ލިބިފައިވާ ކުދިންނާއި ފުރުޞަތު ނުލިބި ތިބީ ކިތައް ކުދިންތޯ 

ދިރާސާއިން ހޯދުނެވެ. މިގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރިކަމަށް 

ތެރެއިން  ކުދިންގެ   663 ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ  މިދިރާސާގައި 

ސްކޫލަށްދާ  ލިބި،  ފުރުޞަތު  ކިޔެވުމުގެ  ކުދިންނަކީ   447

އަންހެން   165 ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  މިކުދިންގެ  ކުދިންނެވެ. 

ކުދިންނާއި 282 ފިރިހެން ކުދިންނެވެ. ސުކޫލަށް ނުދާކަމަށް 

އަންހެން   97 އެއީ  ކުދިންނެވެ.   216 ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 

ކުދިންނާއި 119 ފިރިހެން ކުދިންނެވެ.



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ތާވަލް 3. ސުކޫލަށް ދާ ކުދިން

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ކުދިން ސްކޫލަށް ނުދާ ސަބަބުތައް

ތިބި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކާރިސާއަކީ،  ދުސްތޫރީ  ބޮޑު  އެންމެ  ދިމާވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  “މިއަދު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ކުދިންނަށް ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޙިމާޔަތް ލިބިފައިނުވާކަން. މި އިންކުއަރީއަކީ 

އެ ދުސްތޫރީ ކާރިސާއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ކުދިން ސަލާމަތްކޮށް ތަޢުލީމު ލިބުމުގެ ޙައްޤު ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އެ 

ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފެށުން.” 

- ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޠަލާލް -

ކިޔެވުމުގެ  ނުވަތަ  ސަބަބުތަކާއި  ނުދާ  ސްކޫލަށް  ކުދިން 

ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ ކުދިންނަށް އެފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ 

ސަބަބުތައްވެސް މި ދިރާސާގައި ހޯދުނެވެ. މިގޮތުން ސްކޫލަށް 

ނިސްބަތްވާ  އެކުދިން  ބެލެނިވެރިންނާއި  ކުދިންގެ  ނުދާ 

ގޮތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ސްކޫލްތަކުން  ރަށްރަށުގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ 47 އިންސައްތަ ކުދިން 

ރަށްރަށުގެ  ދިރިއުޅޭ  އެކުދިން  ސަބަބަކީ،  ނުދާ  ސްކޫލަށް 

އެކަށީގެންވާ  އުނގެނުމަށް  އެކުދިންނަށް  ސްކޫލްތަކަކީ 

ބޮޑު  ވަރަށް  މީގެއިތުރުން  ނުވުމެވެ.  ކަމުގައި  ތަނެއް 

ޑިސްއެބިލިޓީއެއް  ސިވިއަރ  ނުވަތަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް 

ކުދިންނަށް ސްކޫލަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ހުރުމުގެ ސަބަބުންވެސް 

ބައިވެރިންގެ  ދިރާސާގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ނުދެވޭކަމަށް 

ތެރެއިން ސިވިއަރ ޑިސްއެބިލިޓީއެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން 19 

އިންސައްތަ ކުދިންނަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބިފައިވާކަން 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކުގައި މިފަދަ ކުދިން ކިޔެވުމަށް 

ސަބަބުން  ނެތުމުގެ  ވަސީލަތްތައް  އެކަށީގެންވާ  ބޭނުންވާ 

މަޙްރޫމްވެފައެވެ.  ކިޔެވުމުން  ކުދިންވަނީ  އިންސައްތަ   18

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ  ހުރި  އެކުދިންގެ  މީގެއިތުރުން 

ފޮނުވަން  ސްކޫލަށް  އެކުދިން  ބެލެނިވެރިން  ސަބަބުން 

މާލީ  ބެލެނިވެރިންގެ  އިންސައްތަކުދިންނާއި   6 ބޭނުންނުވާ 

ނުގެންދެވޭ  ސްކޫލަށް  ސަބަބުން  ތަންނުދިނުމުގެ  ޙާލަތު 

ހިމެނެއެވެ.  މީގެތެރޭގައި  ކުދިންވެސް  އިންސައްތަ   2

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިނުވުމާއި 

ކަންތައްތަކުގެ  ދިމާވާ  މިފަދަކުދިންނަށް  ތެރޭގައި  މުޖުތަމަޢު 

ސަބަބުން ކިޔެވުމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ 4 އިންސައްތަ 

ކުދިން ތިބިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ތާވަލް 4. ސްކޫލަށް ނުދާ ސަބަބު

އަތޮޅުތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ކުދިންގެ ނިސްބަތް

 2012 އެންސްޕާއިން  މަޢުލޫމާތާއި  ލިބުނު  މިދިރާސާއަށް 

ވަނައަހަރު ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް އަޅާބެލިބެލުމުން ބައެއް 

  xxiiެތަފާތުތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އެންސްޕާގ

ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ގިނަކަމަށް  އެންމެ  މިންވަރު  ތިބި  ކުދިން 

އދ،  ރ،  މިދިރާސާއިން  އިތުރުން  އަތޮޅުތަކުގެ  ބައެއް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި  ގައި  މ.އަތޮޅު  އަދި  ނ  ތ، 

ވަކި  ވަކި  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ގިނަކަން  މިންވަރު  ކުދިންގެ 

މިންވަރު  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި  އަތޮޅުތަކުގައި 

އަޅާކިއުމަށް ހެދިފައިވާ ތިރީގައިވާ ޗާޓުން ފާހަގަކުރެވޭގޮތުގައި 

ރ.  ތިބީ  ގިނައިން  އެންމެ  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި 

އަތޮޅުގައެވެ. އެއީ 106 ކުދިންނެވެ. އަދި ބައެއް ރަށްރަށުން 

އެންމެ  ސަބަބުން  ލިބިފައިނުވުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ 

ރަށްރަށުން  މަޢުލޫމާތާއި  ލިބުނު  އެންސްޕާއިން  ފުރިހަމަކޮށް 

ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި އަޅާބެލޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެބައޮތް މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައިވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިން  “އަޅުގަ

އެންޓަރޓެއިންމަންޓަށް ބޭނުންކުރުމާއި އެފަދަ ކުދިން ލައްވާ ނަށްޓުވައި، ނުވަތަ އެކުދިން ލައްވާ ލަވަކިޔުމާއި، މިކަހަލަ 

ކަންކަން އެކުދިން ލައްވާ މިޒަމާނުގައިވެސް ކުރުވާކަން.” 

- ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޝަމްޢޫން ޙަމީދު -



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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އެންސްޕާ 2012 ގެ ޗާޓްދިރާސާގެ ޗާޓް

ޗާޓް އިންޑިކޭޓަރސް

ފާހަގަ ކުރެވިފައި އެވަނީ މިއިންކުއަރީގައި ޒިޔާރަތްކުރެވުނު އަތޮޅުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ކުދިންގެ އަދަދު ގިނަ އަތޮޅުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ކުދިންގެ އަދަދު މަދު އަތޮޅުތައްް



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންތައް

ފެށިގެން  މަހުން  ނޮވެންބަރު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2012

“ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ އޮން އެކްސެސް ޓު އެޑިއުކޭޝަން 

ފޮރ ޗިލްޑްރަން ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީޒް” ގެ ނަމުގައި ހިންގާ 

ކުރިއެރުންތައް  އައިސްފައިވާ  މިހާތަނަށް  އިންކުއަރީއަށް 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުން 

މަހުގެ ނިޔަލަށް  ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  ފެށިގެން 2014 

ފޮނުވައި  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  ކުރިއެރުންތަކާ  އައިސްފައިވާ 

ދިނުމަށް އެދި މާލޭގެ އިތުރުން 11 އަތޮޅުގެ 20 ރަށުގައި 

މުއައްސަސާއަކަށް   121 ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ހިމެނޭ 

އިދާރާއަކުން   111 އެގޮތުން  ފޮނުވާފައިވެއެވެ.  ސިޓީ 

ޖަވާބު  އިދާރާއަކުން  ފޮނުވާފައިވާއިރު، 10  ޖަވާބު  ސިޓީގެ 

ފެށުނު  އިންކުރީ  ނޭޝަނަލް  މިގޮތުން  ފޮނުވާފައިނުވެއެވެ. 

ފަހުން އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ހޯދުމަށް 

ސިޓީ ފޮނުވި އިދާރާތަކާއި، ޖަވާބު ފޮނުވާފައިވާ އިދާރާތަކާއި 

ޖަވާބު ފޮނުވާފައިނުވާ އިދާރާތަކުގެ ލިސްޓުޖަދުވަލު 19 ގައި 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުން މުއައްސަސާތަކުގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ 

ގައި   20 ޖަދުވަލު  ތާވަލް  ހިމެނޭ  ތަފްޞީލު  މަޢުލޫމާތުގެ 

ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ  މުއައްސަސާތަކުން  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

 )P( ުމަޢުލޫމާތުގެ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްވެފައިވާނަމަ ރަނގަޅ

ފާހަގަޖަހާފައިވާނެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްވެފައިނުވާކަމަށް 

މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާނަމަ ނުބައި )O( ފާހަގަޖަހާފައިވާނެއެވެ. 

މިގޮތުން އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި 

ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
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 އަތޮޅު ސްކޫލްތައް މާލޭ ސްކޫލްތައް ރަށު ކައުންސިލް ސިޓީ ކައުންސިލް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު/ހޮސްޕިޓަލް

 ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ފެށިފަހުން މިދާއިރާއަށް އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންތައް

 ހަރަކާތް ހިންގި ޙާއްސަ ޑަކްޓަރުން ތިބި ބަޖެޓް ލިބުނު އިމާރާތައް ބަދަލުގެނައި ދަފްތަރު

 / ކުރިއެރުންތައް  އައިސްފައިވާ  މިދާއިރާއަށް  ފެށިފަހުން  އިންކުއަރީ  ނޭޝަނަލް   .  5 ތާވަލް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މިހުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ތަޢުލީމީ ދާއިރާ

 11 ބޭއްވުނު  އަޑުއެހުންތައް  އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް 

ތެރެއިން  އޭގެ  ހިމެނެއެވެ.  ސްކޫލު   55 އަތޮޅުގައި 

މީގެ  ސްކޫލަކުންނެވެ.   19 ލިބިފައިވަނީ  މަޢުލޫމާތު 

އެޑިއުކޭޝަން  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ނޭޝަނަލް  އިތުރުން 

އައިސްފައިވާ  ދާއިރާއިން  ތަޢުލީމީ  އިން  )އެން.އައި.އީ( 

އެން.އައި. ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ނޭޝަނަލް  ކުރިއެރުންތައްވަނީ 

އީއިން ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އިންކުއަރީ ފެށިފަހުން 

ކިޔަވައިދިނުމުގެ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ސްކޫލަކަށް   21 ޓީޗަރުން  ލިބިފައިތިބި  ތަމްރީން 

ކުލާސް  ސެން  ސްކޫލެއްގައި   27 އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ގާއިމްކުރެވިފައިވާއިރު، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް  

ފަސޭހަކަމާއެކު މިތަންތަނަށް ވަދެ ނިކުމެ ވާނެ ގޮތަށް 22 

ސްކޫލެއްގެ އިމާރާތަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު 

މަޢުލޫމާތުތައް  ތަފްޞީލީ  މީގެ  މިގޮތުން  ދެއްވާފައިވެއެވެ. 

ހިމެނޭ ލިސްޓު ޖަދުވަލު 20 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ތަޢުލީމުދިނުމުގައި  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މިފަދަ  ބޭނުންކުރަންޖެހޭހިނދު،  ވަސީލަތްތަކެއް  ޚާއްޞަ 

ޚާއްޞަ  ސްކޫލްތަކުގައި  ކިޔަވަމުންދާ  ދަރިވަރުން 

ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ސްކޫލްތަކުގެ 

ބަޖެޓްގައި  ސްކޫލެއްގެ   10 އަދި  ހިމެނިއެވެ.  ބަޖެޓްގައި 

ޚާއްޞަ  ދިނުމަށް  އުނގަންނައި  ތަޢުލީމު  މިފަރާތްތަކަށް 

ކޮށްގެން ފައިސާ ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން 

މީގެ ތަފްޞީލީ މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ލިސްޓު ޖަދުވަލު 20 

ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ޞިއްޙީ ދާއިރާ

ޞިއްޙީ  ޚާއްޞަ  ފަރާތްތަކަކީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކަށްވާއިރު މިއިންކުއަރީގެ 

ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ  އަތޮޅުތަކުގައި  ބޭއްވުނު  އަޑުއެހުންތައް 

އިދާރާއިން   21 ހުރިއިރު،  އިދާރާއެއް   25 ފޯރުކޮށްދޭ 

ޑޮކްޓަރުން  ޚާއްޞަ  ބަލާއިރު،  މަޢުލޫމާތަށް  ލިބުނު 

އިދާރާއެއްގައެވެ.އަދި   3 ލިބިފައިވަނީ  މަޢުލޫމާތު  ތިބިކަމަށް 

ފަސޭހައިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ގޮތަށް 8 އިމާރާތަކަށް ބަދަލު 

މަޢުލޫމާތުތައް  ތަފްޞީލީ  މީގެ  މިގޮތުން  ގެނެވިފައިވެއެވެ. 

ހިމެނޭ ލިސްޓު ޖަދުވަލު 20 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ޚާއްޞަ  ދައުލަތުން  ފަރާތްތަކަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މިފަދަ  ފަހިކޮށްދޭންޖެހެއެވެ.  އެފަރާތްތަކަށް  ކަންތައްތަކެއް 

ކިއުގައި  ގިނަވަގުތު  ގޮތުން  ހާލުގެ  ބަލި  ފަރާތްތަކަކީ 

މިފަދަ  ފަރާތްތަކެއްނޫންކަމުން،  ތިބެވޭނެ  މަޑުކޮށްގެން 

ވޭނެއް  ބުރައަކާއި  އެތަކެއް  ބެލެނިވެރިންނަކީ  ފަރާތްތަކުގެ 

ޞިއްޙީ  ފަރާތްތަކަށްވާއިރު،  ކުރަމުންދާ  އިހްސާސް 

ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދެމުންދާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން 7 ތަނެއްގައި 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ލިބިފައިވާކަން  އިނާޔަތްތަކެއް  ޚާއްޞަ 

ލިސްޓު  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތުތައް  ތަފްޞީލީ  މީގެ  މިގޮތުން 

ޖަދުވަލު 20 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

“އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން، ކޮންމެ މީހަކު، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް އަޅާލައި އެހީތެރިވެދީ 

ކުލުނާއި ލޯބި ދެމާ ތޯއެވެ.” 

- ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް -



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 2010/7 ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގައި 

މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  “މުސްކުޅިންނަށާއި 

އިންތިޒާމެއް  ބެލެހެއްޓޭނެ  މީހުން  އެފަދަ  އެހީތެރިވެދީ 

މިގޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  ކަމަށް  ޤާއިމްކުރަންވާނެ” 

ފަރާތްތަކުގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ކައުންސިލްތަކުގައި 

ދަފްތަރު 10 އިދާރާއެއްގައި ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. މިގޮތުން 

މީގެ ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ލިސްޓު ޖަދުވަލު 20 

ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ 

ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ބަޖެޓުގައި ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ މިންވަރު )2012 

އިން 2014(

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު 

ޚިދުމަތް  ކުދިންނަށް  އެފަދަ  ގޮތުން  ފަހިކޮށްދިނުމުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ  ދިނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި މިކަމަށް ކަ

ގޮތްގޮތުން  އެކިއެކި  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  މިންވަރު  ފައިސާގެ 

ސިޓީ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އިދާރާތަކުން  އެކި  ގުޅުންހުރި 

ލިބުނު  ފެށުނުއިރު  އިންކުއަރީ  މިގޮތުން  ފޮނުވުނެވެ. 

ހިމަނާފައިވާކަމަށް  ފައިސާ  ބަޖެޓްގައި  ބަލައި،  މަޢުލޫމާތަށް 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  އިދާރާއަކުން   15 ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ސިޓީ ފޮނުވުނެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން 12 އިދާރާއަކުންވަނީ 

ލިސްޓާއި،  މިއިދާރާތަކުގެ  ފޮނުވާދީފައެވެ.  މިމަޢުލޫމާތުތައް 

ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލުތައް ޖަދުވަލު 21 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ޚަރަދުކުރުމަށް  މިދާއިރާއިން  ބަޖެޓްގައި  އެއިދާރާތަކުގެ 

މިންވަރު  ޚަރަދުކޮށްފައިވާ  މިންވަރާއި  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ތެރޭގައި  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  އެއްކުރެވުނު  ގޮތުން  ދެނެގަތުމުގެ 

ހިމެނެނީ: 

ވަނަ  �  2014 ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2012

އަހަރަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 

ބަޖެޓްގައި ހުށަހެޅި ފައިސާގެ ޢަދަދު

ވަނަ  �  2014 ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2012

އަހަރަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 

ފައިސާގެ  ލިބުނު  ބަޖެޓަށް  ނުވަތަ  ނޑައެޅުނު  ކަ ބަޖެޓަށް 

ޢަދަދު

ވަނަ  �  2014 ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2012

އަހަރަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 

ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރެވުނު ޢަދަދު

ހިމެނިފައިވާނީ  ތާވަލްގައި  ތިރީގައިވާ  އެގޮތުން 

ގޮތްގޮތުން  އެކިއެކި  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ތެރެއިން  އިދާރާތަކުގެ  ގުޅުންހުރި 

ހިމަނާފައިވާކަމަށް  ބަޖެޓް  ޚާއްޞަކޮށްގެން  ކުދިންނަށް 

މިއިންކުއަރީއަށް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ލިބުނު 

މަޢުލޫމާތެވެ. މިއިދާރާތަކުގެ ލިސްޓާއި، ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލުތައް 

ޖަދުވަލު 21 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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410,000740,000157,070,000ބަޖެޓްކުރަން އަންދާޒާކުރި ޢަދަދު

449,219111,807,930150,286,500ބަޖެޓަށް ލިބުނު ޢަދަދު

546,445115,142,553117,565,576ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވުނު

ބަޖެޓްކުރަން  މުއައްސަސާތަކުން  އެ  ބަލާއިރު  މިތާވަލަށް 

 2012 ޢަދަދު  ކުރެވުނު  ބަޖެޓް  ޢަދަދާއި  ހުށައަޅާފައިވާ 

ވަރަށް  ވަނައަހަރު   2014 އަޅާބަލާއިރު  އަހަރާއި  ވަނަ 

ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ދައްކަނީ 2012 ވަނައަހަރުގެ 

ނުވާތީއެވެ.  ހިމެނިފައި  ކުރެވިފައިވާވަރު  ބަޖެޓް  އެންސްޕާގެ 

ހުރިހާ  ލިބިފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  ކަމަށް  ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ތެރެއިންވެސް  އިދާރާތަކުގެ 

ކަޑައެޅިފައިވަނީ،   ބަޖެޓެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ފަރާތްތަކަށް 

އެލަވަންސް  ދޭ  ފަރާތްތަކަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އަށެވެ.   އެންސްޕާ  އިދާރާކަމަށްވާ  ބެލެނިވެރި  ދިނުމުގެ 

މިއެލަވަންސަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޤާނޫނާއި 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ގަވާއިދުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން 

މާލީ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި، މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު މަދުވެގެން 

ދޭންވާނެކަމާއި  ސަރުކާރުން  ރުފިޔާ  )ދެހާސް(   2000/-

ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގައި ބައިވެރިކޮށް، އެމީހުން 

އަމިއްލައަށް އުޅުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ތަފާތު 

މަތިން  އުޞޫލެއްގެ  ނޑައަޅާ  ކަ ސަރުކާރުން  އާލާތްތައް، 

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެކަން  ހިލޭ  މީހުންނަށް  ނެތް  ފުދުންތެރިކަން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.

އިނާޔަތްދިނުމަށް  މާލީ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެންސްޕާއަށް  2013 ވަނަ އަހަރާއި 2014 ވަނަ އަހަރުވެސް 

ނޑައެޅިފައެވެ.  100 މިލިޔަންއަށްވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއްވަނީ ކަ

ރެޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ  އެންސްޕާގައި  ޢަދަދަކީ  އެ 

ދިނުމަށް  ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ލިބިފައިވާ  ކޮމިޝަންއަށް  ޢަދަދެކެވެ.  ކަޑައެޅިފައިވާ 

 4798 ވަނައަހަރު   2012 ބަލާއިރު  މަޢުލޫމާތަށް 

 18 ތެރޭގައި  މީގެ  ދީފައެވެ.  މިއެލަވަންސް  ފަރާތަކަށްވަނީ 

އަހަރުން ދަށުގެ 1274 ކުދިން ހިމެނެއެވެ.xxiii  މި ޢަދަދުން 

ބަލާނަމަ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް 2012 ވަނަ 

 2،548،000 ގާތްގަޑަކަށް  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  އަހަރު 

ރުފިޔާ  އަށްހާސް(  ސާޅީސް  ސަތޭކަ  ފަސް  މިލިއަން  )ދެ 

ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

އެހީތެރިވުމަށް  ފަރާތްތަކަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މުހިންމު  ބައެއް  ތެރެއިން  އިދާރާތަކުގެ  އެކި  ކަޑައެޅިފައިވާ 

ލިބިފައިނުވާކަންވެސް  މަޢުލޫމާތު  ބަޖެޓްގެ  އިދާރާތަކުން 

ފާހަގަކުރަމެވެ.  އެގޮތުން ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ 

މަޢުލޫމާތު މިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ޚަރަދު  ޢަދަދުން  ކުރެވުނު  ބަޖެޓް  އަހަރު  ވަނަ   2014

އިންސައްތައަށްވުރެ   50 ބަލާއިރު  މިންވަރަށް  ކުރެވިފައިވާ 

ދަށުން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި ފުވައްމުލަކު 

ސްކޫލާއި،  އިދާރާއާއި،ފުވައްމުލަކު  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު 

ހާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލް އަދި އިހަވަންދޫ ސްކޫލް ހިމެނެއެވެ. 

ސައްތަ  އިން   8 އެންމެ  ބަޖެޓްގެ  ކުރެވުނު  އޭގެތެރޭގައި 

މަދަރުސާއިންނެވެ.  އިހަވަންދޫ  ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ 

ކުރެވުނު  ސްކޫލުންވަނީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޣިޔާސުއްދީން 

ބަޖެޓްގެ 99 އިންސައްތަ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. 

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލުތަކާއި ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ލިބިފައިވާ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބަޖެޓު ހޯދުމަށްޓަކައި އިމާދުއްދީން 

ސްކޫލްގެ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޣިޔާސުއްދީން  އަދި  ސްކޫލް 

ހުށަހެޅި  ބަޖެޓް  އަންދާޒާ  އަހަރު  ވަނަ   2012 ފަރާތުން 

ދޫކޮށްފައިވާ  ބަޖެޓް  އަހަރު   ވަނަ   2012 ނަމަވެސް، 

ޣިޔާސުއްދީން  ސްކޫލާއި،  އިމާދުއްދީން  އިދާރާތަކަކީ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލާއި، ހާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލް އަދި 

މުހުޔިއްދީން ސްކޫލެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކަށް 

ބަލާއިރު އަންދާޒާ ބަޖެޓް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ސްކޫލް،  ސްކޫލް، ޝަރަފުއްދީން  އަޙްމަދު  ހާފިޒު  އިދާރާ، 

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް އަދި ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ސްކޫލުން ހުށަހެޅިނަމަވެސް،  ބަޖެޓަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ 

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާއާއި، ފުވައްމުލައް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ޝަރަފުއްދީން  ސްކޫލާއި،  އަޙްމަދު  ހާފިޒު  އިދާރާއާއި، 

ސްކޫލާއި،  ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާއި، 

އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޣިޔާސުއްދީން  ސްކޫލާއި،  އިމާދުއްދީން 

ވަނަ   2014 ސްކޫލަށެވެ.  މުހުޔިއްދީން  އަދި  ސްކޫލް 

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،  ބަޖެޓް  އަންދާޒާ  ފަރާތަކުން   7 އަހަރު 

9 ފަރާތަކަށް ބަޖެޓް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު 

މަދަރުސާ،  އިހަވަންދޫ  އިދާރާތަކަކީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ބަޖެޓް 

ފުވައްމުލަކު  އިދާރާ،  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ފުވައްމުލައް 

ސްކޫލް، ހާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލް، ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް، 

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އިމާދުއްދީން 

އަދި  ސްކޫލް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޣިޔާސުއްދީން  ސްކޫލް، 

މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލަށެވެ.

އަހަރު  ވަނަ   2014 ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2012

އިތުރުވެފައިވާކަން  ޢަދަދު  ހުށަހެޅުނު  ބަޖެޓަށް  އަންދާޒާ 

 2014 ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2012 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުނު އަންދާޒާ ބަޖެޓަށް 

ވުރެ އިތުރުކަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން 

ވަރަށްވުރެ  ކުރެވިފައިވާ  ބަޖެޓް  އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ތަފާސްހިސާބުތަކުން  މި  ކުރެވިފައިވާކަމަށް  ޚަރަދު  އިތުރަށް 

ދޫކޮށްފައިވާ  މުޅިޖުމްލަ  އަހަރަށް  ވަނަ   2013 ދައްކައެވެ. 

ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް  އިތުރަށް  އިންސައްތަ   3 ބަޖެޓުން 

ބަޖެޓުން  ލިބިފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ   2014 ފާހަގަކުރެވޭއިރު 

ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ 78 އިން ސައްތައެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަށް މީޑިއާ ކަވަރޭޖް ލިބިފައިވާ މިންވަރު

ރަސްމީގޮތުން  އިންކުއަރީ  ގައި   2012 ނޮވެމްބަރު   20

އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ކުރިން، އިންކުއަރީގެ އެކި މަރުހަލާތައް 

މީޑިއާތަކާއެކު  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ގުޅޭގޮތުން  ކަވަރކުރުމާއި 

ކޮމިޝަނުންވަނީ  ބޭއްވުމަށްޓަކައި  ބައްދަލުވުމެއް 

ހުރިހާ  ސަބަބުތަކާހުރެ،  އެކި  މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. 

ކުރެވިފައި  މަޝްވަރާ  މޭޒެއްގެދޮށުން  އެއް  މީޑިއާތަކާއެކު 

ވަކިވަކިން  މީޑިއާތަކާއެކު  ކޮމިޝަނުންވަނީ  ނުވިނަމަވެސް، 

ބައްދަލުކޮށް މިއިންކުއަރީ އެ މީޑިއާތައް މެދުވެރިކޮށް ވީހާވެސް 

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދުރަށް ދެއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް 

ކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ބައްދަލުކުރެވުނު މީޑިއާތަކުން ކޮމިޝަނަށް 

އަދި  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ބޭނުންވާކަމަށް  އެއްބާރުލުންދޭން 

 4 ޚަބަރުވަނީ  އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ  އިންކުއަރީ  ނޭޝަނަލް 

ހުރިހާ  ނޑު  މައިގަ އެހެނިހެން  މީޑިއާއަކާއި،  އޮންލައިން 

ނަމަވެސް،  ޢާންމުކޮށްފައެވެ.  ދައްކާ  ދުރަށް  މީޑިއާތަކުން 

ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު 

އެމީޑިއާތަކުގެ  ދަތުރުތަކުގައި  އިންކުއަރީގެ  މަދުކަމުން، 

2012 ވަނަ އަހަރު



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ އެދެވޭ 

މީޑިއާ  އަޑުއެހުންތަކުގެ  އިންކުއަރީގެ  ގޮތެއްގައި ނޭޝަނަލް 

އަހަރު  ވަނަ   2012 ގެނެސްދެވިފައިނުވެއެވެ.  ކަވަރޭޖް 

ޚަބަރު  ގެނެސްދީފައިވާ  މީޑިއާގައި  ބެހޭގޮތުން  ކޮމިޝަނާއި 

ބެހޭ  އިންކުއަރީއާއި  ނޭޝަނަލް  އަކީ   5% ތަކުގެތެރެއިން 

ޚަބަރުތަކެވެ.
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ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ޚަބަރުތައް މީޑިއާގައި   2012
 އައިސްފައިވާ މިންވަރު

2013 ވަނަ އަހަރު 

 2013 ނިންމާފައިވަނީ  ފިޔަވަހި  ފުރަތަމަ  އިންކުއަރީގެ  މި 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ތެރޭގައެވެ. މި ފިޔަވަހީގައި، 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް  ގުޅޭގޮތުން  އިންކުއަރީއާ 

މި  ޢާންމުކޮށްފައެވެ.  ރިޕޯޓެއްވަނީ  ކުރު  ކަންތައްތަކުގެ 

ނޫހެއްގައި  އޮންލައިން  ތިން  ނޑު  މައިގަ ރިޕޯޓުވަނީ 

ހަވީރު، ސަންއޮންލައިން، ސީ.އެން. އެއީ  ކަވަރކޮށްފައެވެ. 

އެމް އަދި އެހެނިހެން މީޑިއާތަކުންނެވެ.

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުންތައް ފަށާފައިވަނީ 

2013 ޖުލައި މަހުއެވެ. މި އަޑުއެހުންތައް އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ 

ދަޢުވަތު  ކޮމިޝަނުން  މީޑިއާތަކަކަށް  ހުރިހާ  ޖަލްސާއަށް 

ސަން  އާއި  ދިޓީވީ  އެމް.ބީ.ސީއާއި  ދީފައިވެއެވެ. 

އޮންލައިނުން ވަނީ ށ. އަތޮޅުގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން 

ކަވަރކޮށްދީފައެވެ. އަދި މީޑިއާތަކަށް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކުރި 

ޚަބަރު  ފެށިކަމުގެ  އަޑުއެހުންތައް  އެހީގައި،  ކިޓްގެ  މީޑިއާ 

ހުރިހާ މީޑިއާތަކަކުން ކަވަރކުރިއެވެ. މީޑިއާ ކިޓު ޖަދުވަލު 8 

ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ޚަބަރުތައް މީޑިއާގައި އައިސްފައިވާ މިންވަރު



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް
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ކަވަރކުރުމަށްޓަކައި  އަޑުއެހުންތައް  ބޭއްވި  އަތޮޅުތެރޭގައި 

ކޮމިޝަންގެ  ގޮތަށް،  ދޭ  ޚަރަދެއް  ހުރިހާ  ކޮމިޝަނުން 

ޓީމުތަކާއެކު، ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮމިޝަނުން ހުރިހާ 

ދަތުރުތަކުގައި  މިގޮތުން  ދީފައިވެއެވެ.  ދަޢުވަތު  މީޑިއާތަކަށް 

އެމް.ބީ.ސީ،  އެއީ  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  މީޑިއާއަކުން  ތިން 

ދިޓީވީ އަދި މިނިވަން ނޫހުންނެވެ. އެމް.ބީ.ސީއިން ވަނީ ށ. 

އަތޮޅާއި،  ހދ.  އަތޮޅާއި،  ހއ.  އަތޮޅާއި،  ޅ.  އަތޮޅާއި، 

އދ.އަތޮޅާއި، ގދ. ތިނަދޫ، ރ. އަތޮޅު އަދި ޏ. އަތޮޅުގައި 

ބޭއްވި އަޑުއެހުންތައް ކަވަރކޮށްދީފައެވެ. ދިޓިވީއިންވަނީ ށ. 

އަދި  އަތޮޅު  ގދ.  އަތޮޅު،  ހދ.  އަތޮޅު،  ޅ.  އަތޮޅާއި، 

މިނިވަން  ކަވަރކޮށްދީފައެވެ.  އަޑުއެހުންތައް  އަތޮޅުގެ  ޏ. 

ނޫހުންވަނީ ކ. އަތޮޅުގެ އަޑުއެހުންތައް ކަވަރކޮށްދީފައެވެ. 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ތިން އޮންލައިން 

ފާހަގަކުރެވުނު  ކޮމިޝަނަށް  ކަވަރކުރިކަމަށް  ނޫހެއްގައި 

111 ޚަބަރުގެ ތެރެއިން 10 އިންސައްތަ އަކީ ނޭޝަނަލް 

އިންކުއަރީއާ ގުޅޭ ޚަބަރުތަކެވެ.

އަތޮޅުތަކުގައި ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އަޑުއެހުންތަކުގެކުރިން، 

ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކާއި ހަމައަށް އިންކުއަރީއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކުރުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނުން ވަނީ 3 ޓީވީ ސްޓޭޝަނަކާއި 

ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނަކުން ގެނެސްދިން ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

ބައިވެރިވެފައެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ: 

ނުވަގަޑި – ވީޓީވީ. 1

މަގޭ ރާއްޖެ – ޓީވީއެމްަ. 2

ޚަބަރު ފީތާ – ރާއްޖެ ޓީވީ. 3

ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެއް – ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު. 4

ރާއްޖެ ޓީވީގެ 8 ގެ ޚަބަރު – ރާއްޖެ ޓީވީ. 5

ފަސް މަންޒަރު – ވީޓީވީ. 6

ރާއްޖެ މިއަދު – ޓީވީއެމް. 7

ފޯރތް އެސްޓޭޓް – ދިޓީވީ. 8

ފަލަ ސުރުޚީ – ރާއްޖެ ޓީވީ. 9

ކަރަންޓް އެފެއާޒް ޝޯ – ޗެނަލް ވަން. 10

ގުޅޭގޮތުން  އިންކުއަރީއާ  އައިއިރު،  ފެށިގެން  އިންކުއަރީ 

ފުރުޞަތު  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  މެދުވެރިކޮށް  މީޑިއާތައް 

މީޑިއާތަކުގައި  ކޮމިޝަނުން  ލިބިފައިވަނީ  ކޮމިޝަނަށް 

އިންކުއަރީ ހިނގަމުންދިޔަ  އެއަށްފަހު،  އަދި،  އެދިގެންނެވެ. 

ދުވަސްތަކުގައި އެކި މީޑިއާތަކުން ޢާންމުކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވުމަށް އެފަރާތްތަކުން އެދިފައިވެއެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަޑުއެހުންތަކާއި  އިންކުއަރީގެ 

ކުޑަކުދިންގެ ޙާލަތާއި ގުޅޭ އެކި އެކި ވާހަކަތައް ރިޕޯޓެއްގެ 

ސިފައިގައި، ކޮމިޝަނާއެކު އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރި ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ޢާންމުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ 

އިތުރުން އަޑުއެހުންތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރުތައްވެސް އެ މީޑިއާތަކުން 

ގެނެސްދީފައިވެއެވެ.

“ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ، އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ނެތް ފަރާތްތައް ވަރަށް އާދައިގެ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ބަލާ ޙައްޤުތައްވެސް، ހޯދުމަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ފަރާތްތައް 

މިޖެހެނީ އާދޭސްކުރަން. އަދި ގިނަފަހަރަށް އެ އާދޭސްތައް އަޑުއިވޭ ކަމަކަށްނުވޭ.” 

- ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޠަލާލް -



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ޚަބަރުތައް މީޑިއާގައި އައިސްފައިވާ   2013
 މިންވަރު

2014 ވަނަ އަހަރު 

ސަބަބުން،  އިންތިޚާބުގެ  ރިޔާސީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2013

އަޑުއެހުންތައް  ބޭއްވުނު  ހުޅުވާލެވިގެން  ރަށްރަށުގެ  ބައެއް 

ވަނީ  2014 ވަނަ އަހަރަށް ފަސްކުރެވިފައެވެ. އަދި މާލޭގައި 

ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވި އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުނީ 2014 ވަނަ 

އަޑުއެހުންތައް  ބޭއްވި  މާލޭގައި  މަހުގައެވެ.  މެއި  އަހަރުގެ 

ނޑު ހުރިހާ  އިފްތިތާޙު ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާއަށް މައިގަ

މީޑިއާތައް އައިސްފައިވާއިރު، އަޑުއެހުންތައް ކަވަރ ކުރުމަށް 

އައިސްފައިވަނީ ވަރަށް މަދު މީޑިއާ ސްޓޭޝަންތަކަކުންނެވެ. 

 7 ހަމަޔަށް  މަހާ  ނޮވެމްބަރ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2014

އޮންލައިން ނޫހެއްގައި ކޮމިޝަނާއި ގުޅޭގޮތުން ޖުމްލަ 188 

އާޓިކަލް ލިޔެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އާޓިކަލްއަކީ  ތެރެއިން 32  އާޓިކަލްގެ  މިގޮތުން، މި 188 

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއާއި ގުޅުންހުރި އާޓިކަލްތަކެވެ. އަދި މި 

32 އާޓިކަލްގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 20 އާޓިކަލް ލިޔެވިފައިވަނީ 

މާލޭގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

މާލޭގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުންތައް ފެށުމުގެ ކުރިން އިންކުއަރީގެ 

މަޢުލޫމާތު އާއްމުންނަށް ޙިއްޞާކުރުމަށް 5 ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއްގެ 

ބައިވެރިވެ  ކޮމިޝަނުން  ޕްރޮގްރާމެއްގައި   17 ޖުމްލަ 

މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމެއްގައި 

ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.  މަޢުލޫމާތުވަނީ  އިންކުއަރީގެ  ބައިވެރިވެ 

މާލޭގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތައް އިފްތިތާޙު ކުރުމަށް ބޭއްވުނު 

ޖަލްސާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަނުން ވަގުތުން 

ދައްކާފައިވެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން، އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް 

އެކި  ވަނީ  ކޮމިޝަނުން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ   6 ދިޔައިރު 

ދީފައެވެ.  އިންޓަވިއު   14 ޖުމްލަ  ސްޓޭޝަންތަކަށް  މީޑިއާ 

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން 

އަދި  ޕްރެސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނެރެފައެވެ.  ކޮމިޝަނުންވަނީ 

މިސްޓޭޓްމަންޓް  ސްޓޭޝަންތަކުންވަނީ  މީޑިއާ  ނޑު  މައިގަ

ކަވަރ ކޮށްފައެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ޚަބަރުތައް މީޑިއާގައި އައިސްފައިވާ މިންވަރު



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ޚަބަރުތައް މީޑިއާގައި   2014
 އައިސްފައިވާ މިންވަރު

މީޑިއާ  ސޯޝަލް  މަޢުލޫމާތުތައް  އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް 

މިކޮމިޝަނުން  ގެނެސްދިނުމަށް  އާންމުންނަށް  މެދުވެރިކޮށް 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ 

އިފްތިތާޙް ކުރުމާއި ވިދިގެން ކޮމިޝަންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި 

ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.  ޕޭޖެއް  ޚާއްޞަ  އިންކުއަރީއަށް  ވަނީ 

ގެ  އިންކުއަރީ  ހަމަޔަށް  ނިންމާލުމާ  އަޑުއެހުންތައް  މާލޭގެ 

ޕޭޖަށް ޖުމްލަ 347 ލައިކްސް ލިބި، މާލޭގެ އަޑުއެހުންތަކަށް 

އަދި  އެރުވުނެއެވެ.  މިޕޭޖަށް  ޕޯސްޓް   51 އެކަނިވެސް 

ބެލެނިވެރިންނާއި  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މިދާއިރާއިން މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މުޢާމަލާތްކުރާ 

ޕްލެޓްފޯމަކަށް މިޕޭޖްވެގެން ދިޔައެވެ.

މީޑިއާ  ހުރިހާ  ޚަބަރުތައް  އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް 

ސްޓޭޝަންތަކުން ގެނެސްދީފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން ކުރާ ވަރަށް 

ހުރިހާ  މިކަމަށް  އަދި  ގޮތުގައެވެ.  މަސައްކަތެއްގެ  ރަނގަޅު 

ފުރިހަމައަށް  ވަރަށް  އެއްބާރުލުން  ސްޓޭޝަނެއްގެ  މީޑިއާ 

ރައްޔިތުންނަށް  މަޢުލޫމާތު  އިންކުއަރީގެ  ލިބިގެންދިޔައެވެ. 

ކޮމިޝަނުން  ޙިއްޞާކުރުމަށް  ފުޅާދައިރާއެއްގައި  ވީހާވެސް 

މީޑިއާތަކަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ގެންދިޔަ ކެމްޕޭންގެ ސަބަބުން 

ސަމާލުކަން  މީޑިއާތަކުން  އިންކުއަރީއަށް  އަހަރަށް  އަހަރުން 

ޚަބަރުތަކުގެ  މުހިންމު  ނޫސްތަކުގައި  އިތުރުވެ،  ދޭމިންވަރު 

އަދި  ގެނެސްދީފައިވެއެވެ.  ހަބަރުތައް  ގޮތުގައިއިންކުއަރީގެ 

އިންކުއަރީގެ  ބައިވެރިވެ،  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  މީޑިއާގެގިނަ 

މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމަށް ފަސޭހަވެ މަގުފަހިވެގެން ދިޔައެވެ. 

އައުމުގެ  އުފުލަން  އަޑު  ރައްޔިތުންގެ  ކުރިމަތީގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ހޯދާ،  އެހީ  ކޮމިޝަނުގެ  “ރައްޔިތުން 

ބަދަލުގައި، ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ގޮސް، އެ މީހުންނަށް ނުއުފުލިވާ އަޑުތައް އުފުލަދީ، އަދި އެ އަޑުތައް 

ދައުލަތާ ހަމަޔަށް، ވަގުތުން ވަގުތަށް ފޯރުކޮށްދެވުނުކަމީ މި އިންކުއަރީގައި ބައިވެރިވި މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެންމެ 

ހިތްހަމަޖެހުނު އެއްކަންތައް.” 

- ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޠަލާލް -

2014 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ޚަބަރުތައް މީޑިއާގައި އައިސްފައިވާ މިންވަރު



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަށް ލިޔުމުން ދީފައިވާ ބަޔާންތައް

ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަޑުއެހުންތައް  އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް 

ދިނުމަށާއި  މަޢުލޫމާތު  އިންކުއަރީގެ  ރައްޔިތުންނަށް 

އުނގެނުމުގެ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  މިންވަރު  ލިބިދީފައިވާ  ފުރުޞަތު 

ބަލައި،  ދަފްތަރަށް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މީހުން ދިރިއުޅޭކަމަށް ބެލެވޭ 11 އަތޮޅެއްގެ 21 ރަށަކަށް 

މަޢުލޫމާތު  ލިޔުމުން  އިންކުއަރީއަށް  ދަތުރުތަކުގައި  ކުރި 

ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން ބަޔާންދޭން ފުރުޞަތު 

ބޭއްވި  މާލޭގައި  މިފުރުޞަތުވަނީ  އަދި  ހުޅުވާލެވުނެވެ. 

އަޑުއެހުންތައް ނިމެންދެން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައެވެ. މިގޮތުން 

ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގެ ތެރޭގައި 88 ފަރާތަކުންވަނީ ބަޔާން 

ހުށަހަޅާފައެވެ. 

ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަޑުއެހުންތައް  އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް 

ޒިޔާރަތްކުރެވުނު ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ވަކި ވަކި ރަށްރަށުން 

ލިބިފައިވާ ބަޔާންތަކުގެ ޢަދަދު ހިމެނޭ ތާވަލް ޖަދުވަލު 22 

ބަޔާންތަކުން  ލިޔުމުންދީފައިވާ  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ގައި 

ތިރީގައި  ތަފްޞީލްތައް  ކަންތައްތަކުގެ  ފާހަގަކުރެވުނު 

ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންތަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުދިންގެ ތެރެއިން ސްކޫލަށް ދާ އުމުރު ފުރާގެ ސްކޫލަށްދާ 

ސަބަބުތަކާހުރެ  އެކި  ދިއުމަށްފަހު  ސްކޫލަށް  ކުދިންނާއި، 

ކުދިންނާއި  ހުއްޓާލާފައިވާ  ދިއުން  ސްކޫލަށް  މިހާރު 

ތިބިކަން  ނުދާކުދިން  ސްކޫލަށް  އެއްގޮތަކަށްވެސް 

ދާކުދިންގެ  ސްކޫލަށް  ބަޔާންތަކުން،  މި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އުނގެނުމުގެ  އޯޓިޒަމް،  ތެރޭގައި، 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަޑުއިވުމުގެ  ކުދިންނާއި، 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ދެއްކުމުގެ  ވާހަކަ  ކުދިންނާއި، 

ކުދިންނާއި ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި، 

އެއް  ކުދިންނާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ނޑީގެ  ސިކު

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގިނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށްވުރެ 

ކުދިން ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ސްކޫލަށް  ކިޔެވުމަށްޓަކައި  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ދިއުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ތެރޭގައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ނެތުމާއި،  ކުލާސް(  )ސެން  ކުލާހެއް  ޚާއްޞަ  ކުދިންނަށް 

ޚާއްޞަ  ބޭނުންވާ  ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި  އެކުދިންނަށް 

އެކުއްޖެއްގެ  ނެތުމާއި،  ޓީޗަރުން  ލިބިފައިވާ  ތަމްރީނު 

ކިޔަވައިދޭނޭ  އެކުއްޖަކަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއެކު  ހުރި 

ޚާއްޞަ ގޮތްތަކަކާއި، ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް 

ހަރަކާތްތަކުގައި  އިތުރު  ބާއްވާ  ސްކޫލްގައި  ނެތުމާއި، 

އެކުދިން ބައިވެރިކުރުމުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭކަމާއި، 

އަދި  ޓީޗަރުންނާއި  އުޅޭކުދިންނާއި،  އެކުގައި  ސްކޫލްގައި 

ބަލައިނުގަންނަކަމާއި،  މިކުދިން  މެނޭޖްމަންޓުން  ސްކޫލް 

ހަނގާ ކުރާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ހުއްޓާލާފައިވާ  ދިއުން  ސްކޫލަށް  ދިއުމަށްފަހު  ސްކޫލަށް 

ކުދިންނާއި،  އޯޓިސްޓިކް  ތެރޭގައި،  ކުދިންގެ 

ކުދިންނާއި،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަޑުއިވުމުގެ 

ކުދިންނާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ދެއްކުމުގެ  ވާހަކަ 

ކުދިންނާއި،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޖިސްމާނީ 

ކުދިންނާއި،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ނޑީގެ  ސިކު

އެއް  ކުދިންނާއި،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ފެނުމުގައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގިނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށްވުރެ 

ކުދިން ތިބިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސްކޫލުން  ސަބަބުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ  ހުރި  ކުއްޖާގެ 

މަގުތައް  ރަށްރަށުގެ  ބައެއް  ކުދިންނާއި،  ވަކިވާންޖެހިފައިވާ 

ސްކޫލަށް  ކުދިން  ނޑީގައިތިބޭ  ގޮ ފުރޮޅުލީ  ހުންނަގޮތުން 

ޓެކްސީގައި  ކުދިން  ބައެއް  އެފަދަ  ދަތިވުމާއި،  ގެންދިއުމަށް 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެންދިއުމަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާތީ ސްކޫލަށް 

ފޮނުވުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކުދިންނާއި، ސްކޫލް ތެރޭގައި މިފަދަ 

މަގުފަހިވެފައިނުވުމާއި،  އުޅެވޭނެ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ކުދިންނަށް 

ޓީޗަރުން  ލިބިފައިވާ  ތަމްރީނު  ކިޔަވައިދޭނޭ  މިކުދިންނަށް 

ނެތުމާއި، ކިޔަވާދެމުންދާ ޓީޗަރުން ފަރުވާ ކުޑަވެގެން ދިމާވާ 

ވަކިވެފައިވާ  ސްކޫލުން  ސަބަބުން  ހާދިސާތަކުގެ  ބައެއް 

ސްކޫލްތަކުގައި  ޚާއްޞަ  ކުދިންނަށް  މިފަދަ  ކުދިންނާއި، 

ޢާއިލާތަކަށް،  ބަދަލުވެފައިވާ  މާލެ  ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި 

ސްކޫލްތަކުން  މާލޭގެ  ބޮޑުވެގެން  ޚަރަދު  ތިބުމުގެ  މާލޭގައި 

ނޑާލައިގެން ރަށަށް ދާންޖެހިފައިވާ ކުދިންނާއި، ސްކޫލްގައި  ކަ

ބެލެނިވެރިން  އަދި  ޓީޗަރުންނާއި  އުޅޭކުދިންނާއި،  އެކުގައި 

ސްކޫލުން  ކުދިން  ސަބަބުން  ބަލައިނުގަތުމުގެ  މިކުދިން 

ވަކިވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުދިންގެ  ލިބިފައިނުވާ  ފުރުޞަތު  ތަޢުލީމުގެ  ރަސްމީ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަޑުއިވުމުގެ  ތެރޭގައި، 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ދެއްކުމުގެ  ވާހަކަ  ކުދިންނާއި، 

ކުދިންނާއި ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި، 

ކުދިންނާއި،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ނޑީގެ  ސިކު

އެއް  ކުދިންނާއި،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ފެނުމުގައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށްވުރެ ގިނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިން 

ތިބިކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުދިން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި، ސްކޫލުން 

ކުދިންނާއި،  މަހުރޫމްވެފައިވާ  ތަޢުލީމުން  ނުލިބިގެން  ޖާގަ 

ސްކޫލަށް  ސަބަބުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ  ހުރި  ކުއްޖާގެ 

ނުގެންދެވޭ ކުދިންނާއި، އެފަދަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް 

ނެތުމާއި،  ސަރަހައްދެއްގައި  ކައިރި  ކުލާސްތައް  ޚާއްޞަ 

ޚާއްޞަ  ބޭނުންވާ  ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި  އެކުދިންނަށް 

އެކުއްޖެއްގެ  ނެތުމާއި،  ޓީޗަރުން  ލިބިފައިވާ  ތަމްރީނު 

ކިޔަވައިދޭނޭ  އެކުއްޖަކަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއެކު  ހުރި 

ޚާއްޞަ ގޮތްތަކަކާއި، ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް 

ސްކޫލްތަކުގައި ނެތުން ހިމެނޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ދެއްކުމަށް  ޑޮކްޓަރަށް  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ރަށު  ޑޮކްޓަރުން  ޚާއްޞަ  ވަސީލަތްތަކާއި  އެކަށީގެންވާ 

ފެންވަރުގައާއި އަތޮޅު ފެންވަރުގައާއި ސަރަހައްއްދީ ފެންވަރުގައި 

އެފަދަ  ނެތްކަމާއި،  ލިބެން  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ 

ނެތުމުގެ  ކުރެވެން  ބޭސްފަރުވާ  އަތޮޅުތެރެއިން  ކުދިންނަށް 

ޢާއިލާތަކަށްވެސް،  ބޭނުންވާ  އަންނަން  މާލެ  ސަބަބުން 

ބޭސްފަރުވާ  ސަބަބުން  ހުރުމުގެ  ދަތިކަން  ފައިސާގެ 

ހޯދުމުގައި ދަތިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  މީގެ އިތުރުން، 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ދައުލަތުން ދެމުންގެންދާ 

ލިޔުން  ޑޮކްޓަރެއްގެ  ޚާއްޞަ  ހޯދުމަށްޓަކައި  އެލަވަންސް 

ސަރަހައްދެއްގައި  ކައިރި  ޑޮކްޓަރުން  މިފަދަ  ބޭނުންވާއިރު، 

ފަރާތްތައް  ލިބިފައިނުވާ  އެލަވަންސް  ސަބަބުން  ނެތުމުގެ 

ހިމެނެއެވެ.  އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ އާންމު 

ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އެހެނިހެން ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި، 

އެކުދިންނަށް  ބަލައިގަތުން  ފުރިހަމަ  މެމްބަރުންގެ  ޢާއިލާގެ 

ޢާއިލާގެ  ބެލެހެއްޓުމުގައި  ކުދިން  އެފަދަ  ނުލިބުމާއި، 

އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނުލިބުމާއި، 

މުޖުތަމަޢުން އެފަދަ ކުދިން ބަލައިގަންނަ މިންވަރު ކުޑަވުމުގެ 

އިތުރުން، މިފަދަ ކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި، ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ 

އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް އެންމެހާ ފަރުދުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ 

މިންވަރު ކުޑަވުން ހިމެނެއެވެ.

ނޑުމެން ޢާންމު ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި ތިބެ އެބަ ހުއްޓުވަންޖެހޭ ނުވަތަ ‘ޑިސްކަރޭޖް ‘ ކުރަންޖެހޭ  “އަޅުގަ

އެކުއްޖާގެ  ނުވަތަ  ވަރަށް،  އުނދަގުވާ  އެކުއްޖަކަށް  ނުވަތަ  ދިމާލަށް،  ކުއްޖަކާ  ލިބިގެންވާ  ކަހަލަ ސިފަތަކެއް  ވަކި 

ބެލެނިވެރިއަކަށް ހިތް ނުތަނަވަސް ވާވަރަށް ބެލުމާއި ނުވަތަ އެއްޗެހި ބުނުމާއި، މިކަހަލަ ކަންކަން އެބަ ހުއްޓުވަންޖެހޭ. 

މިކަމަށްޓަކައި މުޖުތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އިތުރުކުރަންޖެހޭ. އަދި، ހަމައެކަނި ހޭލުންތެރިކަމެއްވެސް 

ނޫން. މުޖުތަަމަޢުގެ “އެޓިޓިއުުޑް” ވެސް ބަދަލުވާން އެބަޖެހޭ.” 

- ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޝަމްޢޫން ޙަމީދު -



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

62

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެންނާއި ހުޅުވާނުލާ ބޭއްވި އަޑުއެހުންތައް

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކުގައި 

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެންނާއި ހުޅުވާނުލައި އަޑުއެހުންތައް ވަނީ 

އަޑުއެހުންތަކުގައި  ބޭއްވި  މިގޮތުން  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. 

އާންމު ރައްޔިތުންނާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި 

ބެލެނިވެރިންނާއި  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ތަމްސީލުކުރާ  ޖަމްޢިއްޔާތައް  މުއައްސަސާތަކާއި  ދައުލަތުގެ 

ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންވަނީ ނަގާފައެވެ. މިގޮތުން ޖުމްލަ 575 

ބަޔާންވަނީ ނަގާފައެވެ.

ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ 

އެރަށްތަކުގައި  ރަށްތަކާއި  ބޭއްވުނު  އަޑުއެހުންތައް 

ރަށްތަކުގައި  ވަކިވަކި  ތާރީޚުތަކާއި  ބޭއްވުނު  އަޑުއެހުންތައް 

އަޑުއެހުންތައް  ޢަދަދާއި  ޖުމްލަ  އަޑުއެހުންތަކުގެ  ބޭއްވުނު 

ޖުމްލަ  ބަޔާންތަކުގެ  ނެގިފައިވާ  އަތޮޅުތަކުން  ބޭއްވުނު 

ޢަދަދުތަކެވެ. 

އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްގެންދެވުނު ގޮތް 

އަޑުއެހުން 

ކުރިއަށްގެންދިޔަ 

އަތޮޅު / ސިޓީ

އަޑުއެހުން 

ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަށް

އަޑުއެހުން ކުރިއަށް 

ގެންދިޔަ ތާރީޚު

ހުޅުވާލައިގެން 

އަދި ހުޅުވާނުލާ 

ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޖުމްލަ

ނެގުނު ބަޔާންތަކުގެ  

ޖުމްލަ ޢަދަދު

ހއ

އިހަވަންދޫ

19 އޮގަސްޓް 2013

17

44

20 އޮގަސްޓް 2013

ދިއްދޫ

17 އޮގަސްޓް 2013

27
18 އޮގަސްޓް 2013

ހދ

ކުޅުދުއްފުށި

21 އޮގަސްޓް 2013

28

46

22 އޮގަސްޓް 2013

ވައިކަރަދޫ

23 އޮގަސްޓް 2013

18
24 އޮގަސްޓް 2013

ށ

ފުނަދޫ

30 ޖޫން 2013

20

38

1 ޖުލައި 2013

ކޮމަންޑޫ

2 ޖުލައި 2013

18
3 ޖުލައި 2013
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އަޑުއެހުން 

ކުރިއަށްގެންދިޔަ 

އަތޮޅު / ސިޓީ

އަޑުއެހުން 

ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަށް

އަޑުއެހުން ކުރިއަށް 

ގެންދިޔަ ތާރީޚު

ހުޅުވާލައިގެން 

އަދި ހުޅުވާނުލާ 

ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޖުމްލަ

ނެގުނު ބަޔާންތަކުގެ  

ޖުމްލަ ޢަދަދު

ވެލިދޫނ

4 ޖުލައި 2013

1313
5 ޖުލައި 2013

ރ

އުނގޫފާރު

22 ފެބްރުއަރީ 2014

19

46

25 ފެބްރުއަރީ 2014

ދުވާފަރު

26 ފެބްރުއަރީ 2014

27
28 ފެބްރުއަރީ 2014

ޅ

ނައިފަރު

27 އޭޕްރީލް 2014

17

41

28 އޭޕްރީލް 2014

ހިންނަވަރު

23 އޭޕްރީލް 2014

24
24 އޭޕްރީލް 2014

ކ

ކާށިދޫ

10 މާރޗް 2014

21

38

12 މާރޗް 2014

ގާފަރު

06 މާރޗް 2014

17
09 މާރޗް 2014

އދ

މާމިގިލި

02 ފެބްރުއަރީ 2014

12

34

03 ފެބްރުއަރީ 2014

އޮމަދޫ

05 ފެބްރުއަރީ 2014

22
06 ފެބްރުއަރީ 2014

ގދ

ތިނަދޫ

31 ޖެނުއަރީ 2014

24

53

01 ފެބްރުއަރީ 2014

ނަޑެއްލާ

03 ފެބްރުއަރީ 2014

29
04 ފެބްރުއަރީ 2014
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އަޑުއެހުން 

ކުރިއަށްގެންދިޔަ 

އަތޮޅު / ސިޓީ

އަޑުއެހުން 

ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަށް

އަޑުއެހުން ކުރިއަށް 

ގެންދިޔަ ތާރީޚު

ހުޅުވާލައިގެން 

އަދި ހުޅުވާނުލާ 

ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 

އަޑުއެހުންތަކުގެ ޖުމްލަ

ނެގުނު ބަޔާންތަކުގެ  

ޖުމްލަ ޢަދަދު

ފުވައްމުލައްޏ

02 ނޮވެމްބަރު 2013

3434

05 ނޮވެމްބަރު 2013

އައްޑޫ ސިޓީ

ހިތަދޫ

23 އޮކްޓޯބަރު 2013

24

58

24 އޮކްޓޯބަރު 2013

މަރަދޫ

26 އޮކްޓޯބަރު 2013

34

27 އޮކްޓޯބަރު 2013

މާލެމާލެ ސިޓީ

08 މެއި 2014

އިން ފެށިގެން

13 މެއި 2014

130130

ދީފައިވާ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  މަރުހަލާތަކުގައި  އެކި  އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް 

މަޢުލޫމާތުތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް  ހިމަނާފައިވާނީ  މިބައިގައި 

ކުދިންނާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަޑުއެހުންތަކުގައި 

މުއައްސަސާތަކާއި  ދައުލަތުގެ  ބެލެނިވެރިންނާއި  އެކުދިންގެ 

ދީފައިވާ  ފަރާތްތަކުން  ތަމްސީލުކުރާ  ޖަމްޢިއްޔާތައް 

މަޢުލޫމާތުތައް  މި  ކަންކަމެވެ.  ފާހަގަކުރެވުނު  ބަޔާންތަކުން 

ހުށަހަޅާފައިވާނީ 15 ދާއިރާއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއީ:

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން. 1

ގުޅޭގޮތުން . 2 ކުދިންނާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން

އެންޑް . 3 )ޓީޗިންގް  އުނގަންނައިދިނުން 

ލާރނިންގް(

ސެން ކްލާސްތައް. 4

ކުދިންނަށް . 5 ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކިޔަވާދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސްކޫލްތައް

ޞިއްޙީ ދާއިރާ. 6

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ. 7
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ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލް. 8

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ. 9

ވަސީލަތްތައް. 10

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ. 11

ހޯމް ވިޒިޓްސް. 12

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް. 13

ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ފަރުދުން. 14

ހޭލުންތެރިކަން. 15

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން. 1

ކުދިން ސްކޫލަށް ގެންދިޔަކަމުގައި  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ވީނަމަވެސް ޓީޗަރުންނަށް މާބޮޑުކަމެއް ކޮށްދެވެން ނޯންނާތީ 

ބޭނުން  ފޮނުވުމަށް  ސްކޫލަށް  އެކުދިން  ހިސާބަކުން  ވަކި 

ނުވާކަން މިފަދަ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ސްކޫލަށް  ދަރިފުޅު  ބޭނުންވަނީ  ބެލެނިވެރިން  ބައެއް  އަދި 

ގެނައުމަށެވެ.  ގެއަށް  އަވަހަށް  ދަރިފުޅު  ފޮނުވިޔަސް 

ތެރެއިން  ބެލެނިވެރިންގެ  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އުނގަންނައި  ކުދިންނަށް  އެ  ގޭގައި  ބެލެނިވެރިން  ބައެއް 

ބައެއް  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތްކުރާކަން  ދިނުމަށް 

ތައުލީމަށް  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ބެލެނިވެރިން 

އަނެއްބައި  އަޅާއިރު  ބާރު  އެކަމަށް  އަހަންމިޔަތުކަންދީ 

މުޖުތަމަޢަށް  ފަރާތުން  ކުދިންގެ  މިފަދަ  ބެލެނިވެރިންނަށް 

ކަމަށާއި،  ނުކުރެވޭ  ގަބޫލު  ކޮށްފާނެކަމަށް  ފައިދާތަކެއް 

ކިޔަވައިދިނުމަށް  ކުދިންނަށް  އެ  ބެެލެނިވެރިން  މިފަދަ 

ދެނީ  ސަމާލުކަން  ބޮޑަށް  ބަދަލުގައި  ސަމާލުކަންދިނުމުގެ 

މިފަދަ ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށެވެ.

ފަރާތުން  ބެލެނިވެރިންގެ  އުނގެނުމަށް  ދަރިވަރުންގެ 

މަޢުލޫމާތު  ލިބޭކަމަށް  އެހީތެރިކަން  ވަރަށް  ފަހަރަށް  ބައެއް 

ބެލެނިވެރިން  މަދުންނަމަވެސް  އެގޮތުން  ލިބިފައިވެއެވެ. 

ދަރިވަރާއެކު ސްކޫލަށް އައިސް ވަގުތު ހޭދަކުރާކަމާއި،  ބައެއް 

ގެންދަންވެސް  ފާޚާނާއަށް  ދަރިން  އެމީހުންގެ  ބެލެނިވެރިން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ހިނގުމުގެ  ދާކަމާއި  ސްކޫލަށް 

ކުދިން އުރާލައިގެން ސްކޫލަށް ގެންދާކަން ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ. 

އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ދަރިފުޅާއެކީ ކުލާހުގައި އިންނަން 

ޖެހިފައިވާކަމުގެ  ދޫކޮށްލަން  ވަޒީފާ  ބެލެނިވެރިޔާ  ޖެހުމުން 

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ގެންދިއުމަށް  ސްކޫލަށް  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ބެލެނިވެރިން  ކަމަށް  ދަތިތައް  ދިމާވާ 

ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެކުދިން ސްކޫލަށް ވެއްދުމަށް ފުރުޞަތު 

ވެއްދުމަށްފަހު  ސްކޫލަށް  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ލިބުނު 

އެހެން  އަޅާނުލުމާއި،  ކުދިންނާ  ގޮތަކަށް  އެކަށީގެންވާ 

ލިބުމާއި،  ގޯނާ  އެކިކަހަލަ  މަލާމާތާއި  ފަރާތުން  ކުދިންގެ 

ޓީޗަރުންނާއި އެހެން ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން މި ކުދިންނާ 

ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާކުރުމާއި، ނޭދެވޭ ބަސްތައް މިކުދިންނަށް 

އެހެން  ކްލާސްތަކުގައި  މެއިންސްޓްރީމް  ރައްދުކުރުމާއި، 

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަށް ބެލެނިވެރިއަކު މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ނުކިޔެވޭތީ،  މިކުދިންނަށް  ފެންވަރަކަށް  އެއް  ކުދިންނާ 

ގްރޭޑްތަކުގައި ކުދިން ރިޕީޓް ކުރަންޖެހުން ފަދަ ކަންކަމުގެ 

ފޫހިވުން  ޖެހިލުންވުމާއި  ދާން  ސްކޫލަށް  ކުދިން  ސަބަބުން 

ހޯދާ  ނަތީޖާ  ރަނގަޅު  ކުލާހުގައި  އަދި  ހިމެނެއެވެ. 

ތަފާތުކުރުމުގެ  ކުދިންނާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ކުދިންނާ 

ވާހަކަތައް  މިފަދަ  ފާހަގަކުރެވުމާއި،  ޢަމަލުތައް ހިނގާކަމަށް 

ޙިިއްޞާ ކުރުމުން މެނޭޖްމަންޓުން  ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓާއި 

ބެލެނިވެރިންވަނީ  ފާޅުކުރާކަންވެސް  ހިތްހަމަނުޖެހުން 

އިތުރު  ކުދިންނަށް  އަދިމިފަދަ  ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

މަދުކަންވެސް  ފުރުޞަތުތައް  ބައިވެރިވުމުގެ  ހަރަކާތްތަކުގައި 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ބައެއް ސްކޫލް ތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް 

ޚާއްޞަކޮށްގެން ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭކަމާއި ނަމަވެސް މިގޮތަށް 

ކްލާސްތައް ގެންދިއުމުގައިވެސް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަންވަނީ 

ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  އިންކުއަރީ  އެގޮތުން  ފާހަގަވެފައެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ސްކޫލްގައި  އެރަށު  ރަށެއްގައި 

ކުލާސްތަކެއް  ހޯލުގައި  ސްކޫލް  ޚާއްޞަކޮށްގެން  ކުދިންނަށް 

ތަފާތު  މެދުގައި  ދަރިވަރުންގެ  ފެށުމުން  ގެންދަން  ކުރިއަށް 

ކުރަނީ ކަމަށް ބުނެ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންތަކެއް މައްސަލަ 

ޖެއްސުމުގެ ސަބަބުން އެކްލާސްތައް ހުއްޓާލަން ޖެހުނުކަމުގެ 

މަޢުލޫމާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ 

ފަރާތުން ލިބިފައިވެއެވެ. 

އެހީތެރިކަމުގެ  މާލީ  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ރުފިޔާއިން   2000 ދެވޭ  ގޮތުގައި  އެލަވެންސްގެ 

ކޮށްނުދެވޭކަމަށް  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  އެކުދިންނަށް 

 2000 ލިބޭ  މިގޮތުން  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ބެލެނިވެރިން 

ނުލިބޭކަމަށާއި  އެހީތެރިކަމެއް  އިތުރު  އިތުރުން  ރުފިޔާގެ 

ފައިސާ  ހުރިހާ  ލިބޭ  އާމްދަނީއަށް  ހާލަތްތަކުގައި  ބައެއް 

ކަމަށްވެސް  ބޭސްކުރުމަށް  ދަރިފުޅަށް  ކުރަންޖެހެނީ  ޚަރަދު 

ފިޒިޔޮތެރަޕީ  ރަށުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ބެލެނިވެރިން 

ލިބެން  ޚިދުމަތްތައް  ފަދަ  ދިނުން  ކައުންސިލިންގ  އަދި 

ކައުންސިލަރުންނަށް  ތެރަޕިސްޓުންނާއި  ނުހުންނަކަމަށާއި 

އައިސްގެންވެސް  މާލެއަށް  ޚަރަދެއްކޮށްފައި  ބޮޑު  ދެއްކުމަށް 

ހުންނަކަންވެސް  ދަތިތަކެއް  ލިބުމަށް  އެޕޮއިޓްމަންޓް 

ޗުއްޓީގައި  އަހަރީ  ސްކޫލްގެ  މިގޮތުން  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގިނަ ބެލެނިވެރިން އެކުދިންގެ ބޭސްފަރުވާއަށް މާލެ އަންނައިރު 

ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނާއި ތެރަޕިސްޓުންވެސް ރަށުގައި 

ކަމަށާއި  ދިމާވާ  ގިނައިން  ވަރަށް  ޙާލަތްތައް  ނުހުންނަ 

ހިދުމަތް  ޞިއްޙީ  ޚަރަދުތަކެއްކުރެވި  ބޭކާރު  އެހެންކަމުން، 

ބެލެނިވެރިން  ގިނަ  ދާންޖެހޭކަމަށް  ރަށަށް  އެނބުރި  ނުލިބި 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން. 2

ފަރާތްތަކުން  މަޢުލޫމާތުދިން  އިންކުއަރީއަށް  ނޭޝަނަލް 

އެއްވަރަށް  ކުދިންނާ  އެހެން  ގޮތުގައި،  ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ލިބޭނަމަ،  ފުރުޞަތުތައް 

އެކި  އެއްވަރަށް  ކުދިންނާ  އެހެން  ކުދިންނަށްވެސް 

ހުނަރުތައް  އެކުދިންގެ  އުނގެނި،  ތަޢުލީމު  ދާއިރާތަކުން 

ބައެއްގެ  ފައިދާހުރި  މުޖްތަމަޢުގައި  ތަރައްޤީކޮށް، 

އަދި  ފަހިވެގެންދާނެއެވެ.  ފުރުޞަތު  އުޅުމުގެ  ގޮތެއްގައި 

އެކުދިންނަށް  ދަސްކޮށްދެވިއްޖެނަމަ  މަސައްކަތްތެރިކަން 

ހޯދިދާނެކަންވެސް  އާމްދަނީ  އަމިއްލައަށް  ދިރިއުޅުމަށް 

ކަންކަމުގެ  މިގޮތުންފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޤުރުއާން  މީހުންވެސް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ތެރޭގައި 

މަޙްރޫމް  އިވުމުން  އިމާމްކަމާއި،  ޓީޗަރުކަމާއި،  ކުލާހެއްގައި 

އެކައުންޓެންޓް  ޗީފް  ކޮންޕެނީއެއްގެ  ކުއްޖެއް  ވެފައިވާ 

މުބާރާތަކުން  ބޮޑުބެރު  ބޭއްވި  ރަށުގައި  އުޅޭކަމާއި،  އަކަށް 

އަދި  ކަމާއި  ހޯދި  މަގާމް  ލަވަކިޔުންތެރިއެއްގެ  އެއްވަނަ 

ކުރާކަންވެސް  ރައީސްކަން  އެސޯސިއޭޝަންގެ  ޑެފް 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި 

ހުންނަ  ގާބިލްކަން  ކިބައިގައި  އެކުދިންގެ  ކަމުގައިވިޔަސް 

ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވީލް ޗެއަރގައި އުޅޭ ކުއްޖެއް ކޮމެންޑެޑް 

ރިޕޯޓް ގެންނަކަމާއި، އަޑު އެހުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުދިން އޯލެވެލްގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަމާއި، ސެން ކްލާހުގައި 

އުޅޭ ކުދިންތަކުގެ ތެރެއިން މެއިންސްޓްރީމް ކްލާސްތަކުގައި 

އުޅޭ ކުދިން ހަދާ އިމްތިޙާނުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންވެސް 

ބޮޑަށް  މިކަން  ނަމަވެސް  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ކަމަށް  ހިމެނޭ 

ފާހަގަވެފައިވަނީ މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުންނެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން 

އިސްދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގައިވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުދިން ބައިވެރިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ކުދިންވެސް  ސްކޫލްގެ 

ކުއްޖަކަށް  އެފަދަ  އެހީތެރިވެދޭކަމަށާއި  ވަރަށް  ކުދިންނަށް 

އެކުއްޖަކަށް  އެހެންކުދިން  ވެއްޖިއްޔާ  ދެރަގޮތެއް 

ބައެއް  އަދި  ފާހަގަކޮށްފައެވެ.  އަޅާލާކަންވަނީ  ވަރަށް 

އެހެން  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ސްކޫލްތަކުން 

ބައެއް  ދޭކަމާއި  ފުރުޞަތުތައް  އެއްފަދައިން  ކުދިންނެކޭ 

ބަލާ  ސަބަބު  ނުދާ  ސްކޫލަށް  ދަރިވަރުން  ސްކޫލްތަކުން 

ފާހަގަކޮށްފައެވެ.  ބާރުއަޅާކަންވެސްވަނީ  ދިއުމަށް  ސްކޫލަށް 

ބޭނުންވާ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަދި 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ރަށުތެރެއިން  ޚިދުމަތްތައް  އެހެނިހެން 

ކުރާކަންވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ފެންވަރުގައިވެސް  ރަށު 

ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ބައެއް އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުންވެސް 

ހޯދުމާއި  ޙައްޤުތައް  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުރުމަށް  ރަނގަޅު  ކަންތައްތައް  ދިރިއުޅުމުގެ  އެމީހުންގެ 

ސޮސައިޓީގެ  ކެއަރ  އެގޮތުން  މަސައްކަތްތަކެއްކުރެއެވެ. 

ސްކޫލްތަކުގައި  އެހެން  އަޅާލާވަރަށް  ކުދިންނަށް  ޓީޗަރުން 

ތިބެނީ  ސޮސައިޓީގައި  ކެއަރ  ނުދެވޭކަމަށާއި،  އަޅާލުން 

ހިންގާ  އެތަނުން  ޓީޗަރުންކަމާއި  ލިބިފައިތިބި  ތަމްރީން 

ވޮކޭޝަނަލް ކުލާހުގެ ގިނަ ކުދިންނަކީ ވަޒީފާއަށް ދެވޭވަރުގެ 

ކުދިންކަންވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އުނގަންނައިދިނުން )ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ(. 3

ދަރިވަރުންގެ  ޓީޗަރުންނަކީ  ގިނަ  ކިޔަވާދޭ  ސްކޫލްތަކުގައި 

ދެނެގަނެވޭނެފަދަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  ހުންނަ  ކިބައިގައި 

ޓީޗަރުންކަމަށް  ލިބިފައިނުވާ  ޚާއްޞަތަމްރީނެއް 

އަދި  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ޓީޗަރުން  ސްކޫލްތަކުންނާއި 

ޓީޗަރުން  ތިބި  ލިބިފައި  ތަމްރީން  ކިޔަވާދޭން  އެކުދިންނަށް 

ބެލެނިވެރިންވަނީ  ގިނަ  ވަރަށް  އެދޭކަމަށް  ހޯދައިދިނުމަށް 

އިންކުއަރީގެ އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

ޓީޗަރ އެލޮކޭޝަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކޮންމެ ހަ ކުއްޖަކަށް 

ޓީޗަރެއްގެ މަގުން ކަމަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން 

އާއި  ޕޮލިސީ  ޓީޗަރސް  ހަދަނީ  އެލޮކޭޝަން  ޓީޗަރ 

އެލޮކޭޝަން ޕޮލިސީ އެނގިގެން ކަމަށާއި އަތޮޅެއްގެ ރަށެއްގައި 

ޓީޗަރުން   2 ފުރަތަމަ  އެންމެ  ފަށްޓާއިރު  ކްލާހެއް  ސެން 

ހަމަޖައްސާކަމަށް ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަށް މިނިސްޓަރ އޮފް 

ބަޔާނުގައި  ދެއްވި  ޢާއިޝަތު ޝިހާމް  އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. 

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

ސެން ކްލާސްތަކަށް ކިޔަވާދިނުމަށް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އިޢްލާން 

ސްކޫލްތަކުން  ބައެއް  ނުލިބޭކަމަށް  ޓީޗަރުން  ކުރުމުންވެސް 

ނީޑްސް  ސްޕެޝަލް  އިތުރުން  މީގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފޮނުވުމުން،  ފަރާތުން  ސްކޫލްގެ  ހެދުމަށް  ޓްރެއިނިންގ 

ޓްރެއިނިންގ ނިންމުމަށްފަހު އެނބުރި ސެން ކްލާހަށް ކިޔަވާދޭން 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  އުޅޭކަމަށް  ޓީޗަރުންވެސް  ނާންނަ 

ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި ސެން ކްލާސް ޓީޗަރުގެ މަޤާމް އެއީ 

އެމަޤާމަށް  ނޑައަޅާފައިވާތީ  ކަ ގޮތުގައި  މަޤާމެއްގެ  ވަގުތީ 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  މަދުވާކަމަށް  ފަރާތްތައް  ކުރިމަތިލާ 

އެހެން  ކިޔަވާދިނުމުގައި  ޓީޗަރުންނަކީ  ކްލާސް  ސެން  އަދި 

ބަޔަކަށް  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  އިތުރަށް  ޓީޗަރުންނަށްވުރެ 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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މުސާރައެއް  އެއްވަރެއްގެ  ޓީޗަރުންނާ  އެހެން  ވީނަމަވެސް، 

ނޑައަޅާފައިވާތީ، އެޓީޗަރުން ކުރާ މަސައްކަތާ އަޅާބަލާއިރު  ކަ

ޓީޗަރުން  އެވަޒީފާއަށް  ނުލިބުމަކީ  މުސާރައެއް  އެކަށީގެންވާ 

ނުލިބުމަށް ދިމާވާ ސަބަބެއްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީން ލިބިފައި 

ކުދިންނަށާއި  ލެންގުއޭޖު  ސައިން  ނެތުމުން  ޓީޗަރުން  ތިބި 

އެނޫންވެސް އެފަދަ ކުދިންނާ މުޢާމަލާތު ކުރަން ދަތިވާކަމަށާއި 

މިހާރަށްވުރެ  ލިބިއްޖެނަމަ  ތަމްރީން  އިތުރު  ޓީޗަރުންނަށް 

ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށާއި، މިކަމަށް ކޮމިޝަނުންވެސް މަސައްކަތް 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ސްކޫލްތަކުން  އެދޭކަމަށް  ކޮށްދިނުމަށް 

މިސާލަކަށް  ދާއިރާތަކުން،  ކަހަލަ  ބައެއް  އެހެންނަމަވެސް 

މީހުން  ތިބި  ކިޔަވައިގެން  ސައިކޮލޮޖީ  ކައުންސެލިންގއާއި 

ކައުންސިލަރެއްގެ  ސްކޫލްގެ  ނަމަވެސް  ތިބި  ރަށްރަށުގައި 

ނޑައަޅާފައިވާ މުސާރަ ކުޑަވުމުގެ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ކަ

އެއްވެސް  ވެސް  ކޮށްގެން  އިޢުލާން  މިމަޤާމަށް  ސަބަބުން 

މީހަކު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި ނުލާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވާދިނުމަށް 

ބޮޑެތި އަކުރުން ފިލާވަޅުތަކާއި ޓެސްޓް ޕޭޕަރުތައް ޕްރިންޓް 

މެނޭޖްމަންޓުންނާއި  ސްކޫލްތަކުގެ  ބައެއް  ކޮށްދޭކަމަށް 

ބެލެނިވެރިން  ދަރިވަރުންގެ  ކިޔަވާ  އެސްކޫލްތަކުގައި 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް އިންޑިވިޖުއަލް 

ކޮށްގެން  ތައްޔާރު  އެއް  )އައި.އީ.ޕީ(  ޕްލޭން  އެޑިޔުކޭޝަން 

ކިޔަވާދެމުން ދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް 

ބައެއް ސެން ކްލާސް ޓީޗަރުންވަނީ އެންމެ ޓީޗަރަކު ހުންނާތީ 

ދިރާސީ އަހަރު ފެށިގެން ދެ މަސް، ތިން މަސްވާއިރުވެސް 

ޕްލޭން  އެޑިޔުކޭޝަން  އިންޑިވިޖުއަލް  ކުދިންގެ  ހުރިހާ 

ތައްޔާރު ނުކުރެވޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް 

މަޢުލޫމާތު  އައި.އީ.ޕީގެ  ކުރާ  ތައްޔާރު  ޚާއްޞަކޮށް 

އެނގިފައިނުވާކަން ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަށް މަޢުލޫމާތުދިން 

ގިނަ ބެލެނިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އަހަރު  ވަނަ   2014 އެޑިޔުކޭޝަނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ޕޮލިސީ”  އެޑިޔުކޭޝަން  “އިންކްލޫސިވް  ފެށި  ޢަމަލުކުރަން 

އަށްފަހު ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް މެއިންސްޓްރީމް 

މެއިންސްޓްރީމް  ފަށާފައިވެއެވެ.  ކިޔަވާދޭން  ކްލާސްތަކުގައި 

ކްލާސްތަކުގައި ކިޔަވާދޭން ފެށިނަމަވެސް، ގިނަ ޓީޗަރުންނަކީ 

ތަމްރީނު  ދާއިރާއިން  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  ނީޑްސް  ސްޕެޝަލް 

މިކްލާސްތަކުގައި  ނުވާތީ،  ޓީޗަރުންނަށް  ލިބިފައިވާ 

ދަތިތަކާ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ކިޔަވާއިރު 

ކުރިމަތިވާކަމަށް ގިނަ ބެލެނިވެރިން އަދި ބައެއް ޓީޗަރުންވެސް 

އަޅާނުލުމާއި،  ކުއްޖާއަށް  މިގޮތުން  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ނުދެވުމާއި، އެންމެ 

ނީޑްސްގެ  އެޑިޔުކޭޝަން  ސްޕެޝަލް  ހުރުމާއި،  ޓީޗަރަކު 

ކުއްޖާގެ  މަދުވުމާއި  ޓީޗަރުން  ތަމްރީންވެފައިވާ  ދާއިރާއިން 

ޕޭޕަރ  ޓެސްޓް  ފިލާވަޅުތަކާއި  އެއްވަރަށް  ޤާބިލްކަމާއި 

ކްލާސްތަކުގައި  މެއިންސްޓްރީމް  ނުދެވުމަކީ  ތައްޔާރުކޮށް 

ބެލެނިވެރިން  ކަމަށް  ދަތިތައް  ދިމާވާ  ކިޔަވާއިރު 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ބައެއް ބެލެނިވެރިން ސްކޫލަށް ދަރިފުޅު ވައްދާއިރު، އެކުއްޖާއަކީ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުންނަ ކުއްޖެއްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ނުދީ 

ސްކޫލަށް ވައްދާކަމަށާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން އައިބެއް ފެންނަން 

ނެތްކަމުގައިވާނަމަ ގިނަ ބެލެނިވެރިން އެމީހުންގެ ކުދިންނަކީ 

ބޭނުން  ޤަބޫލުކުރަން  ކުދިންކަން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އަދިއެކި  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ސްކޫލްތަކުން  ނުވާކަމަށް 

ނިޝާންތައް  ހުރެދާނެކަމުގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކަހަލަ 

މަޢުލޫމާތު  މި  ބެލެނިވެރިންނާ  ޓީޗަރުން  ފާހަގަކުރެވިގެން 

ގަބޫލުކުރަން  ބެލެނިވެރިން  ފަހަރު  ގިނަ  ހިއްސާކުރުމުން 

ބޭނުން ނުވާކަމަށް ސްކޫލްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މަސައްކަތް  ތަފާތު  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޖެއްސުމާއި،  މައްސަލަ  ބެލެނިވެރިން  ޙަވާލުކުރުމުން 

ބެލެނިވެރިންގެ  ދެންނެވުމުން  ގެނައުމަށް  ގަޑީގައި  އިތުރު 

ނުލިބޭކަމާއި،  އެދެވޭގޮތެއްގައި  އެންމެ  އެއްބާރުލުން 

ފެންވަރާ  އެކުދިންގެ  ކުދިންނަށް  ހާލަތްތަކުގައި  ބައެއް 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ބެލެނިވެރިންނަށް  ހަވާލުކުރުމުން  ވަރކްޝީޓް  ގުޅޭގޮތަށް 

ބައެއް  ކަމަށްވެސް  އުނދަގޫވާ  ބަލައިގަންނަން  އެކަން 

ސްކޫލްތަކުގައި  ބައެއް  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ސްކޫލްތަކުން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދެމުން ގެންދަނީ 

އެކުގައި  ކުދިންނާ  އެހެން  ކްލާސްތަކުގައި  މެއިންސްޓްރީމް 

ވަކި  ޚާއްޞަކުރެވިގެން  އެކުދިންނަށް  ވީނަމަވެސް،  ކަަމަށް 

ބެލެނިވެރިން  ބައެއް  ދިނުމަށް  ހަމަޖައްސައި  ކްލާސްތަކެއް 

އެދޭކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސްކޫލަށް  ތެރެއިން  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުދިންނަށްވެސް  ސްކޫލަށްދާ  ލިބިގެން  ފުރުޞަތު  ދިއުމުގެ 

ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށްޓަކައި އެތަކެއް ގޮންޖެހުންތަކާ ދިމާވާާކަން 

ބިހޭވިއަރަލް  ސިވިއަރ  މިގޮތުން  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މައްސަލަތައް ހުންނަ ކުދިންނަށް މެއިންސްޓްރީމް ކްލާސްތަކުން 

ޖާގަ ނުލިބޭކަމާއި، ޙަރަކާތްތަކުގައި އެހެން ކުދިންނާ ވަކިން 

ބައިވެރި ކުރުވުމާއި، ތަމްރީން ނުލިބި މި ކުދިންނަށް ކިޔަވާދޭ 

ބައެއް މުދައްރިސުންގެ ފަރާތުން ކުދިންނަށް ރުޅިއައިސްގެން 

އެއްޗެހި ކިޔުމާއި ކޮޅަށް ބެހެއްޓުމާއި، އެހެން ކުދިންނާ ވަކިން 

ބެހެއްޓުމާއި، ވަރކްޝީޓް އިރާލުން ފަދަ ކަންކަން ދިމާވުުމާއި، 

ސްކައުޓް  ނުކުރުވުމާއި،  ބައިވެރި  ޙަރަކާތްތަކުގައި  އިތުރު 

ނުދިނުން  ފުރުޞަތު  ބައިވެރިވާން  ޙަރަކާތްތަކުގައި  ފަދަ 

ސްކޫލްތަކުގައި  އަދި  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ހިމެނޭކަމަށް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ވަކި ޚާއްސަ ބަޖެޓެއް 

ޓީޗަރުން  ލިބިފައިވާ  ތަމްރީނު  ސްކޫލްގައި  ނެތުމާއި، 

ނުތިބުމާއި، ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތުމާއި، 18 

އެކުދިންނަށް  ޖެހުމާއި،  ވަކިވާން  ސްކޫލުން  ވުމުންް  އަހަރު 

ފޮނުވާ  ސްކޫލަށް  ނުލިބޭތީ  އެހީތެރިކަން  ސްކޫލްތެރެއިން 

ކުދިން މަދުވުން އަދި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް 

ސްކޫލަށް ނުފޮނުވުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ނީޑްސް ކްލާސްތައް. 4

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ސްކޫލްތަކުގައި  ބައެއް  ރާއްޖޭގެ 

އެޑިޔުކޭޝަނަލް  ސްޕެޝަލް  ޚާއްޞަކޮށްގެން  ކުދިންނަށް 

އެކުދިންނަށް  އުފައްދައި،  ކްލާސްތައް  )ސެން(  ނީޑްސް 

ކްލާސްތައް  ސެން  ވިޔަސް،  ދިޔަކަމުގައި  ދެމުން  ކިޔަވައި 

އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  އެކުދިންނަށް  ހުރީ  ފަރުމާކުރެވިފައި 

މާލެ  އަދި  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ނޫންކަމަށް  ގޮތަކަށް 

ކުލާސްތަކުގައި  ސެން  ކިޔަވައިދޭ  އަތޮޅުތަކުގައި  ފިޔަވައި، 

ކުދިންނަށްވެސް  ބާވަތެއްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ހުރިހާ 

ކިޔަވައިދެނީ އެއްކޮށް ކަމަށް ބެލެނިވެރިން އަދި ސްކޫލްތަކުން 

ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން 

އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ނުލިބޭކަމަށާއި، 

ޤާބިލިއްޔަތުކަމާއި  ތަފާތު  ހުރި  ކިބައިގައި  އެކުދިންގެ 

ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްނުދެވޭކަން ފާހަގަ 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކުލާސްތައް  ސެން  ރަށްރަށުގައި   ބައެއް  އިތުރުން  މީގެ 

ކުދިން  ކުލާސްތަކަށް  އެ  ހުރިނަމަވެސް،  ގާއިމްކޮށްފައި 

ގެންދިއުމުގައި ދަތިވާކަމަށް ބެލެނިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ކުލާސްތައް  ސެން  ރަށެއްގައި  ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ  އަދި 

ގެންދިއުމަށް  ކުލާސްތަކަށް  އެ  ނުވާތީ،  ޤާއިމްކުރެވިފައި 

ކުރަންޖެހޭކަން  ޚަރަދެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ބެލެނިވެރިން 

ހުންނަ  ކުލާސްތައް  ސެން  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ 

ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ރަށްރަށުގައިވެސް، 

ތެރެއިން ސްކޫލަށް ނުދާ ނުވަތަ ސްކޫލަށް ނުގެންދާ ކުދިން 

އުޅޭކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި 

ނުދިޔުމުން  ސްކޫލަށް  ކުދިން  އުޅޭ  ކުލާސްތަކުގައި  އާއްމު 

ސްކޫލަށް  އެކުދިން  ގުޅައި  ބެލެނިވެރިންނަށް  އެކުދިންގެ 

ކުލާހުގެ  ސެން  ނަމަވެސް  އޮޅުންފިލުވި  ސަބަބު  ނުދާ 

ބެލެނިވެރިންނަށް  އެކުދިންގެ  ނައުމުން،  ސްކޫލަށް  ކުދިން 

ގުޅައިގެން ސަބަބު އޮޅުންފިލުވަން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް 

ބެލެނިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް ރަށްރަށުގައި 

ސެން ކުލާސްތައް ފަށާއިރު ރަޖިސްޓަރީގައި ވަކި ޢަދަދަކަށް 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ކުދިން ތިބޭއިރު އަހަރަކަށްފަހު އަހަރެއް ސެން ކުލާސްތަކަށް 

ގޮސްފައިވާކަން  ދަށަށް  ޢަދަދު  ކުދިންގެ  އަންނަ  ގަވާއިދުން 

ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ސްކޫލްތަކުގައި  ގިނަ 

ބެލެނިވެރިން  ނުހުންނަކަމަށް  ކުލާހެއް  ޚާއްޞަ  ކުދިންނަށް 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި 

ޓީޗަރުން ނެތުމާއި،  ލިބިފައިވާ  ތަމްރީނު  ޚާއްޞަ  ބޭނުންވާ 

އެކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތާ އެއްގޮތަށް 

އެކުއްޖަކަށް ކިޔަވައިދޭނޭ ޚާއްޞަގޮތްތަކަކާއި، ކިޔަވައިދިނުމަށް 

ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ނެތުމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިން 

ސްކޫލަށް ނުފޮނުވާ ސަބަބުތައް ކަމަށް ބެލެނިވެރިން ފާހަގަ 

ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ސެން ކުލާސްތައް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ 

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ދޭ އެހީގައި ތަފާތުކުރުންތައް ހުންނަ 

ސަމާލުކަން  ދޭ  ކުލާސްތަކަށް  ސެން  ރަށްރަށުގެ  ކަމަށާއި 

ކުޑަކަމަށް ބައެއް ރަށްރަށުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 

ޓީޗަރުން ތަމްރީންކުރުމަށާއި ތަމްރީން ލިބިފައި ތިބި ޓީޗަރުން 

ސެން  މާލޭގެ  ދިނުމުގައި  ހޯދައި  ވަސީލަތްތައް  ހޯދުމާއި 

ކުލާސްތައް ހިންގާ ސްކޫލްތަކާއި ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ސެން 

ކުލާސްތަކާ ތަފާތުކުރާކަމަށް ބައެއް ސްކޫލްތަކުންނާއި ބައެއް 

ބެލެނިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ އެހެން ކުދިންގެ ފަރާތުންވެސް 

ކުރިމަތިވާކަމަށާއި  އުދަނގޫތަކާ  ކުދިންނަށް  ކުލާހުގެ  ސެން 

ސްކޫލަށް ވަދެގެން އަންނައިރު ކުލާސްތެރެއަށް ބަލަމުންދާތީ، 

ބައެއް  އުނދަގޫވާކަމަށް  ޓީޗަރުންނަށްވެސް  އެކުދިންނަށާއި 

ކުލާސްތަކުގައި  ސެން  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ސްކޫލުތަކުން 

ފަރާތުން  ކުދިންގެ  އެހެނިހެން  ސްކޫލުގެ  ކިޔަވާކުދިންނަށް 

ކިޔާކަމަށްވެސް  ކަމުގައި  ކުލާސް  ދާ  މޮޔަކުދިން  އެއީ 

އިތުރުން  މީގެ  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ބެލެނިވެރިން  ބައެއް 

ފަރާތުންވެސް  ޓީޗަރުންގެ  ބައެއް  ކިޔަވައިދޭ  ސްކޫލްތަކުގައި 

ކުލާހުގައި  ސެން  ކަމަށާއި  ރައްދުވާ  ބަސްތައް  މަލާމާތުގެ 

ކިޔަވައިދެނީ ދަށް ޓީޗަރުންކަމަށް ގިނަ ޓީޗަރުން ދެކޭކަމަށާއި 

ސެން ކުލާހަށްދާ ޓީޗަރުންނާ ދިމާލަށް “ބޭރުކޮށްލީ” އޭ ކިޔާ 

ދިމާކޮށް ހަދާކަމަށްވެސް ސެން ކުލާހުގައި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރަކު 

ބުނެފައިވެއެވެ.

ތެރެއިން  ޓީޗަރުންގެ  ކިޔަވައިދޭ  ކުލާސްތަކުގައި  ސެން 

ހަދާފައި  ތަމްރީންތައް  މުއްދަތުގެ  ކުރު  ޓީޗަރުންނަކީ  ގިނަ 

ތެރޭގައި  މީގެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ޓީޗަރުންކަމަށް  ތިބި 

ދުވަހުގެ   3 ވަރކްޝޮޕްތަކާއި،  ދުވަހުގެ   1 ހިމެނެނީ 

ވަރކްޝޮޕްތަކާއި، 1 ހަފްތާގެ ވަރކްޝޮޕްތަކާއި 3 މަސް 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ކަން  ވަރކްޝޮޕްތައް  ދުވަހުގެ 

ރާއްޖޭގައި މިދާއިރާއިން ތަމްރީނުވުމުގެ ކޯސްތައް މަދުކަމާއި 

ތިބި  ހަދާފައި  ޓްރެއިނިންްގ  މުއްދަތުގެ  ދިގު  މިދާއިރާއިން 

ސެން  އަދި  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  މަދުކަން  ޓީޗަރުން 

އެމީހުންނަށް  ވެސް  ޓީޗަރުން  ކިޔަވައިދޭ  ކުލާސްތަކަށް 

ފާހަގަ  ނުވާކަމަށް  ލިބިފައި  ތަމްރީން  އެކަށީގެންވާވަރުގެ 

ހިމެނޭ ސެން  އަތޮޅުތަކުގައި  އިތުރުން  މީގެ  ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ކުލާސްތަކުގެ ޓީޗަރުން ތަމްރީނުވުމަށް ރަށުން ބޭރަށް ދިއުމުން 

ނޑޭކަންވެސް  މެދުކެ ކިޔަވައިދިނުން  ކުލާސްތަކުގައި  ސެން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ކުރުމުގައި  ތަމްރީން  ޓީޗަރުން  ކުލާސް  ސެން 

އެހީތެރިވެ  މީހުންނަށް  ކުދިންނާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ދިނުމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރަމުން 

ކެއަރ  ކަމަށްވާ  ޖަމްޢިއްޔާއެއް  އަމިއްލަ  ރާއްޖޭގެ  އަންނަ 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ބައިވެރިވާކަން  ސޮސައިޓީއިން 

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ސެން  ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލާއި  އަދި 

އަޑުއެހުމެއްގެ ތެރެއިން



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ކުލާސް ޓީޗަރުން ބައެއް ރަށްރަށަށް އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ 

ބައެއް  އަތޮޅުތަކުގެ  ދާކަމަށް  ކުރަމުން  ޙިއްޞާ  މަޢުލޫމާތު 

އަދި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ބެލެނިވެރިން  ޓީޗަރުންނާއި 

ޚާއްޞަ  ކޯސްތަކަށް  ދާއިރާގެ  އެޑިޔުކޭޝަން  ސްޕެޝަލް 

އިމްތިޔާޒްތަކެއް ލިބޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސަރކިއުލަރތަކެއް 

ކުރެވިއްޖެނަމަ  މާކެޓް  އިތުރަށް  މިކަންކަން  ހުންނަކަމަށާއި، 

ދިއުމަކީ  އިތުރުވެގެން  ޝައުޤުވެރިކަން  އެކޯސްތަކަށް 

އިންކުއަރީއަށް  އެން.އައި.އީއިން  ކަމެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ 

ދިން ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. މިދާއިރާއިން ޓީޗަރުން 

ގެ   3 ސެޓްފިކެޓް  ތެރެއިން  ކޯސްތަކުގެ  ތަމްރީންކުރުމުގެ 

ދުވަހަށް  މަސް   3 މުވައްޒަފުން  ބައިވެރިވުމަށް  ކޯހުގައި 

ވާނެކަމަށްވެސް  ހަމަޖައްސާފައި  އިންތިޒާމް  ވީއްލާދެވޭނެ 

އެން.އައި.އީއިން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަރަށް  މިކަމަށް  ޓީޗަރުންނަކީ  ކިޔަވައިދޭ  ކުލާހަށް  ސެން 

ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ޓީޗަރުންކަމަށާއި އެޓީޗަރުން 

ބޭނުންކޮށްގެން  ތަކެތި  ލިބެންހުންނަ  ރަށުން  އަމިއްލައަށް 

ތައްޔާރުކޮށްގެން  އާލާތްތައް  ތަފާތު  ކިޔަވައިދިނުމުގެ 

މަޢުލޫމާތު  ޓީޗަރުން  ކުލާސް  ސެން  ގެންގުޅޭކަމަށް 

ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވާ  ކުލާސްތަކުގައި  ސެން  ދީފައިވެއެވެ. 

ދެވެން  ތެެރަޕީތައް  ދޭންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން  އުނގަންނައިދިނުމާ 

ކުލާސް  ސެން  ރަށްރަށުގައި  ބައެއް  ވިޔަސް  ނެތްކަމުގައި 

ކިޔަވައިދިނުމުގައި  ވަސީލަތްތައް  ހުރި  ލިބެން  ޓީޗަރުންނަށް 

ބޭނުންކުރާކަމަށް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި 

ސެން ކުލާސްތަކުގައި ކިޔެވި ބައެއް ދަރިވަރުން މެއިންސްޓްރީމް 

ކުލާސްތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެ  ކިޔަވާ  ކުލާސްތަކުގައި  ސެން  އަދި 

އެމާއްދާއެއް  ދަރިވަރުން  ރަނގަޅު  މާއްދާއަކަށް  ވަކި 

ކިޔެވުމަށް މެއިންސްޓްރީމް ކުލާސްތަކަށް ފޮނުވާކަމަށް ބައެއް 

ސްކޫލްތަކުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސްކޫލްތަކެއް  ބަލާފައި  ބާވަތްތަކަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ 

އަޑުއިވުމުން  މާލޭގައި  ވާނެކަމަށާއި  ކުރެވިފައި  ޚާއްޞަ 

ޚާއްޞަ  ސްކޫލް  ޖަމާލުއްދީން  ކުދިންނަށް  މަހްރޫމްވެފައިވާ 

ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި، ފެނުމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ ކުދިންނަށް 

ކަލާފާނުސްކޫލް ޚާއްޞަކޮށްފައި ވާނެކަމަށް އަދި އޯޓިޒަމްއާއި 

އެހެނިހެން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް އިމާދުއްދީން 

އޮފް  މިނިސްޓަރ  ވާނެކަމަށް  ޚާއްޞަކުރެވިފައި  ސްކޫލް 

އިންކުއަރީއަށް  ޝިހާމް  ޢާއިޝަތު  ޑރ.  އެޑިޔުކޭޝަން 

ސްކޫލްތައް  މިގޮތަށް  އަދި  ދެއްވާފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު 

ޚާއްޞަކުރުމުން ފަންނީގޮތުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ހުރިކަމަށާއި 

އަތޮޅުތަކުގައި މިޕްރޮގްރާމް ހިންގާއިރު ބަލަނީ މިނިސްޓްރީގެ  

ހުންނަ  ތެރިކަން  ނުކުޅެދުން  ގޮތުން  ދައްކާ  ދިރާސާއިން 

ކުދިން އެންމެ ގިނަ ރަށެއް ފާހަގަކޮށް އެރަށުގައި ޚިދުމަތް 

ފެށުންކަމަށްވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އިންކުއަރީއަށް 

ދެއްވި ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަމާޒުކޮށްގެން  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުރިއަށްގެންދާ  އެޑިޔުކޭޝަނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އިންޓަވެންޝަން  “އަރލީ  ތެރޭގައި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

މިހާރު  ޕްރޮގްރާމްތައް  މި  ކަމަށާއި  ފެށިފައިވާ  ޕްރޮގްރާމް” 

އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާ ކުރެވެމުން ދާކަމަށް މިނިސްޓަރ 

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  

ސްކޫލުން  ޢިމާދުއްދީން  ސްކޫލުންނާއި  ޖަމާލުއްދީން  އަދި 

2013 ވަނަ އަހަރު ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ކުދިން އޯލެވެލް 

ހޯދާފައިވާ  ނަތީޖާއެއް  އެދެވޭ  ބައިވެރިވެ،  އިމްތިޙާނުގައި 

ޓީޗަރުން  ދާއިރާއަށް  މި  އަދި  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  ކަމަށް 

ކަމަށާއި  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތްތަކެއް  ތަމްރީނުކުރުމުގެ 

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމުދޭ ފަރާތްތަކަށް 

ކަމަށާއި،  ހުންނާނެ  ހަދާފައި  އެލޮކޭޝަންތަކެއް  ސްޕެޝަލް 

އޭގެ އިތުރުން މި ޓީޗަރުން ޓީޗަރސް ޓްރެއިނިންގ ސްކީމްގައި 

ހިމަނާކަމަށާއި، ލޯން ސްކީމް ހިމަނާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ވެސް 

ކަމަށް  ހުންނާނެ  ހަދާފައި  ޕްރިފަރެންސްތަކެއް  ސްޕެޝަލް 

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ . 5

ސްކޫލްތައް

ވާހަކަދެއްކުމުގެ  އަޑުއިވުމާއި  ސްކޫލަކީ  ޖަމާލުއްދީން 

ކިޔަވާދިނުމަށް  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސްކޫލެވެ. 

ކިޔަވައިދޭ  ޚާއްޞަކޮށްގެން  އެކުދިންނަށް  ސްކޫލުގައި  މި 

ކުލާހުގައި 2014 ވަނަ އަހަރު 32 ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުން 

ދިޔަކަމަށާއި އެކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދެއްވުމަށް 15 ޓީޗަރުން 

އިންކުއަރީއަށް  ސްކޫލުން  ޖަމާލުއްދީން  ކަމަށް  ތިއްބަވާ 

ސްކޫލްގައި  އެ  އަދި  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ބަޔާނުގައި  ދިން 

އަޑުއެހުމުގެ ދަތިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ކުލާހަކީ 

ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެފައި ހުރި ކުލާހެއް ކަމަށާއި އާސަންދަ 

ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރި ފަހުން ކުދިންނަށް ހިޔަރިންގ އެއިޑް 

ސްކޫލްގެ  ޖަމާލުއްދީން  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ލިބޭކަމަށް 

ކުލާސްތަކުގައި  އެ  އިސްނެންގެވުމަކަށް  ޕްރިންސިޕަލްގެ 

ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް 

ޚިދުމަތް  އެ  ހަމަޖައްސާ،  ގޮތުގައި  ތެރަޕިސްޓެއްގެ  ސްޕީޗް 

ދެމުންދާކަމަށްވެސް އެ ސްކޫލުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

ވީވަރަކުން  ހޯދައިގެން  ކުދިންވެސް  ކުޑަ  އަހަރަށްވުރެ   6

ވީހާވެސް ޅަފަތުގައި ސްޕީޗް ތެރަޕީ ދެވޭތޯ އެސްކޫލުން މިހާރު 

ތެރަޕިސްޓްގެ  ސްޕީޗް  އެގޮތުން  ކުރާކަމަށާއި  މަސައްކަތް 

އެންމެ މެކްސިމަމް ޓައިމް ނަންގަވައިގެން ކުދިންނަށް ސްޕީޗް 

ތެރަޕީދެމުން ގެންދާކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަޑުއިވުމާއި 

ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ ކުލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި 

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށްވެސް ދަތިތަކާ ދިމާވާކަމަށް އެސްކޫލުން 

ބޮޑު  އެންމެ  ދިމާވާ  މިގޮތުން  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ 

ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ އިޝާރާތުގެ ބަހުން 

)ސައިން ލެންގުއޭޖް( ކިޔަވައި ދެއްވުމުގެ ތަމްރީން ދާދި ފަހަކާ 

ޖެހެންދެންވެސް ޓީޗަރުންނަށް ލިބިފައި ނެތުން ކަމަށެވެ. އަދި 

ޓީޗަރުންނަށް އިޝާރާތުގެ ބަހާގުޅޭ ތަމްރީނެއް ލިބިފައިވަނީ 

 5 އެގޮތުން  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ކަން  ފަހަރަކު  އެންމެ 

ޓީޗަރަކަށް 10 ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ސްރީލަންކާގައި 

“ޗިކް”  ކުރިން  ލިބުމުގެ  މިތަމްރީން  ހިންގުނުކަމަށާއި، 

ރޑް ޗިލްޑްރެން( ކުލާހުގައި  )ކްލާސް ފޮރ ހިއަރިންގ އިމްޕެއަ

ތަމްރީނެއް  އެއްވެސް  ގުޅުންހުރި  މިކަމާ  ދެއްވަނީ  ކިޔަވައި 

ލިބިފައިނުވާ އަދި ހަމައެކަނި ޓީޗަރ ޓްރެނިންގ ހަދާފައިވާ 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ސްކޫލުން  ޖަމާލުއްދީން  ޓީޗަރުންކަމަށް 

ސްކޫލްގައި ކިޔަވާދޭ ޓީޗަރުން ސައިން ލެންގުއޭޖް ދަސްކުރަނީ 

މިގޮތަށް މިކަން  ތެރެއިންކަމަށާއި  ކުދިންގެ  ސްކޫލަށްއައިސް 

ކުރުމުން ކޮމިއުނިކޭޝަން އެރަރ ހުންނަކަމާއި ދަރިވަރުންނާ 

ފާހަގަ  ދިމާވާކަމަށްވެސް  ދަތިތައް  ކުރުމުގައި  މުއާމަލާތް 

އެން.އައި.އީ  ތަމްރީނަކީ  މި  ދުވަހުގެ   10 ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އިން ދީފައިވާ ފުރުޞަތެއްކަމަށާއި، ތަމްރީން ނިންމުމަށްފަހު، 

މިކަން  ރަށްތަކަށް  އެހެން  ރާއްޖޭގެ  ސްކޫލަކީ  ޖަމާލުއްދީން 

ކަމަށް  ބައެއް  ތިބި  އެހީތެރިވެދޭން  ކޮށްދޭން  އިމްޕްލިމެންޓް 

ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް އެސްކޫލުންވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. 

މިހާތަނަށް  ދިނުމަށް  ތަމްރީނު  ފަރާތަކަށް  އިތުރު  ނަމަވެސް 

އެން. ކަރިކިއުލަމެއްވެސް  ނުވަތަ  ކޮންޓެންޓެއް  އެއްވެސް 

އެސްކޫލުންވަނީ  ނުވާކަމަށް  ތައްޔާރުކޮށްފައި  އިން  އައި.އީ 

ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ފެނުމުގެ  ސްކޫލްގައި  ކަލާފާނު 

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

73

ރޑް ވިސިބިލިޓީ )ކޮންމެވެސް  ކުދިންނާއި ޕާރޝިއަލީ އިމްޕެއަ

ވަރަކަށް ފެނުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިން( ހުންނަ 

މިނިސްޓްރީ  ކުލާސްތައް  ކުރެވިފައިވާ  ޚާއްޞަ  ކުދިންނަށް 

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޤާއިމްކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ފެނުމުގެ 

ކުދިންނަށް  ހުންނަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

)އޭތްރީ(   A3 ނޯޓްސް  ޕްރިންޓެޑް  ޚާއްޞަކޮށްގެން 

ސައިޒަށް ބޮޑުކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭކަމަށާއި އެކުދިންގެ ޓެސްޓް 

އެކުދިންނަށް ވަކިން ހެދޭނެ ގޮތް ހަދައި ދިނުމާއި، ޓީޗަރުން 

ވަކި ކުއްޖަކަށް ސަމާލުކަންދީ، އިތުރު ވަގުތުދީގެން ޓެސްޓް 

ހެދުން ފަދަ ކަންކަން 2013 ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފްކޮށްފައި 

ވާނެކަމަށް ކަލާފާނު ސްކޫލުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 2013 

ފެނުމުގައި  ލޮލަށް  ކިޔަވާފައިވަނީ  ސްކޫލްގައި  އަހަރު  ވަނަ 

ދަތިކަން ހުންނަ 1 ދަރިވަރު ކަމަށާއި، 2014 ވަނަ އަހަރު 

ކަމަށާއި  ފަށާފައިވާ  ކިޔަވަން  އިތުރު ދަރިވަރަކު  ފެށުނުއިރު 

ލޮލުގެ  ކުއްޖަކުވެސް  ކިޔަވާ  ކުލާހުގައި  މެއިންސްޓްރީމް 

މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރުމާއެކު ސެން ކުލާހުން ޚިދުމަތް 

ސްކޫލްގެ  ކަލާފާނު  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ހޯދަމުންދާކަމަށް 

ކަމަށާއި  ޓީޗަރެއް  ބިދޭސީ  ކިޔަވާދެނީ  ކުލާހުގައި  ސެން 

އިތުރު ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް އިޢްލާން ކޮށްގެންވެސް އެއްވެސް 

ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

އާއި  ރޑް  އިމްޕެެއަ ހިއަރިންގ  ސްކޫލްގައި  ޢިމާދުއްދީން 

ބާވަތްތަކުގެ  އެހެން  ފިޔަވާ  ކުދިން  ރޑް  އިމްޕެއަ ވިޝަން 

ކިޔަވަމުންދާކަމަށާއި،  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޤާއިމްކުރެވިފައި  ވަސީލަތްތައް  އެކަށީގެންވާ  މިކުދިންނަށް 

ނުވާކަމަށާއި، ސްޕީޗް ތެރަޕިސްޓެއް ނެތްކަމަށާއި، ޓީޗަރުން 

ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވާ  ކުލާސްތަކުގައި  ސެން  މަދުކަމުން 

ދަތިތަކާ  ގިނަ  ވަރަށް  ދިނުމުގައި  ތެރަޕީތައް  ލިބެންޖެހޭ 

ކުރިމަތިވާކަމަށް ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަރަށް  ހުރިގޮތުން  ޙާލަތު  ސްކޫލްގެ  އިތުރުން  މީގެ  އަދި 

ސެން  ކުދިން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  ސިވިއަރ 

ކުލާސްތަކުގައި ނުގެންގުޅެވޭ ކަމަށާއި އަދި އެ އުޞޫލުން ހޯމް-

ކުދިން ސްކޫލަށް  އެހީތެރިކަންދޭންޖެހޭ  ތެރަޕީތަކާއި  ބޭސްޑް 

ނުވައްދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު 

ޖީ.ސީ. ދަރިވަރަކު  ކުލާހުގެ  ސެން  ސްކޫލްގެ  ޢިމާދުއްދީން 

އީ އޯލެވެލް ހަދާފައިވާކަމަށާއި، ސްކޫލުން ހިތްހަމަޖެހޭވަރުގެ 

އަދި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ހޯދާފައިވާކަމަށް  ނަތީޖާއެއް 

އަރލީ  ސްކޫލްގައި  ޢިމާދުއްދީން  އަހަރު  ވަނަ   2014

ކަމަށްވެސް  ޤާއިމްކޮށްފައިވާނެ  ޔުނިޓެއް  އިންޓަރވެންޝަން 

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ޞިއްޙީ ދާއިރާ. 6

ޞިއްޙީ  އެކަށީގެންވާ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުރިމަތިވާކަމަށް  ގޮންޖެހުންތަކާއި  ތަފާތު  ހޯދުމުގައި  ފަރުވާ 

އެންމެ  މިގޮތުން  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ބެލެނިވެރިން  ގިނަ 

ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެނިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 

ބޭސްފަރުވާއަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުން، އެވަރުގެ މާލީ 

ތަނަވަސްކަން ޢާއިލާގައި ނެތުމެވެ. އަދި ރަށުން އެކުދިންނަށް 

މާލެއަށާއި،  ސަބަބުން،  ނުލިބުމުގެ  ފަރުވާ  ބޭނުންވާ 

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހުމަކީ ދިމާވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްގެ 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ބެލެނިވެރިން  ގިނަ  ގޮތުގައި 

މީގެއިތުރުން ރަށުން ބޭސްނުލިބުމާއި، ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި 

ބޭސްތައް  ބައެއް  ނުހުރުމާއި،  ލިބެން  ރާއްޖެއިން  ބޭސްތައް 

ނުލިބުމާއި  ބޭސްތައް  ބައެއް  އާސަންދައިން  އަގުބޮޑުކަމާއި، 

އާސަންދައިން ލިބެންހުންނަ ބޭސްތައް ހޯދުމުގައި ދަތިވާކަން 

ސްޕެޝަލިސްޓް  އިތުރުން  މީގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ދަތިތަކާއި  ގިނަ  ވަރަށް  ދެއްކުމުގައި  ޑޮކްޓަރުންނަށް 

ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަމަށް ބެލެނިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ  ކުދިން  ހުންނަ  މައްސަލަތައް  ނޑީގެ  ސިކު

ޚާއްޞަ ބޭސް ކޮންމެ މަހަކު މާލެ ގޮސް ގަންނަން ޖެހޭކަމާއި، 

ނޑުނަސް އެކުދިންގެ ބަލި  އެބޭސް ނުލިބި އެއް ހަފްތާ މެދުކެ

ޙާލަތު ބޮޑުވާތީ، އެފަދަ ބޭސްތައް ރަށްރަށުގައި ފަސޭހައިން 

މުހިންމުކަން  ހަމަޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމް  ހުންނާނެ  ލިބެން 

ބެލެނިވެރިން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެކުދިންގެ 

ބެލެނިވެރިންނަށް  ގުޅޭގޮތުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ  ހުރި 

ކުއްޖާ  ދިނުމާއ،ި  ކައުންސެލިންގް  ދިނުމާއި،  މަޢުލުމާތު 

ގެންގުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތައް ކިޔައިދީ ހެދުމާއި، އަދި 

ކުދިންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލާ އެކުދިން ކެޓަގަރައިޒްކޮށް، 

ގުޅިގެން  ސްކޫލްތަކާ  މަސައްކަތް  ވަކިކުރުމުގެ  ދަރަޖަތައް 

ފާހަގަ  ބެލެނިވެރިން  މުހިންމުކަމަށް  ގެންދިއުން  ކުރިޔަށް 

ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެފަދަ  ދެނެގަތުމަށާއި،  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ނިޒާމެއް  އެކަށީގެންވާ  ދެނެގަންނާނެ  ޙާލަތު  ކުދިންގެ 

ސްކޫލްތަކުގައި ގާއިމުކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް 

އިސްނެގުމުގެ  މެނޭޖްމެންޓުގެ  ސްކޫލް  ސްކޫލްތަކުގައި، 

ދެނެގަތުމަށް  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މަތީން، 

ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަދި އެފަދަ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޞިއްޙީ އިދާރާއާއި 

ގުޅިގެން ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާ 

ނޑީގެ  ސިކު މިގޮތުން  ލިބިފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ކަމުގެ 

ބެލެނިވެރިން  ކުދިންގެ  ފެންނަ  ހުންނަކަމަށް  މައްސަލައެއް 

ލަފާދިނުމާއި،  ދެއްކުމަށް  ޑޮކްޓަރަށް  އެކުދިން  ކައިރީގައި 

އިދާރާ  މަޢުލޫމާތު، ޞިއްޙީ  ގުޅޭ  ހާލަތާ  ކުއްޖާގެ ޞިއްޙީ 

ހިމެނެއެވެ.  މަސައްކަތްތައް  ފޯރުކޮށްދިނުންފަދަ  މެދުވެރިކޮށް 

ކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރިކަމަށް ސްކޫލަށް 

ފޮނުވިނަމަވެސް،  މަރުކަޒަށް  ޞިއްޙީ  ކުރެވިގެން،  ފާހަގަ 

އެކުއްޖެއްގެ  ނުތިއްބަވާތީ،  ޑޮކްޓަރުން  ސްޕެޝަލިސްޓް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްކަން  ކޮންކަހަލަ  ހުރީ  ކިބައިގައި 

ދެނެގަތުމަށް ދަތިވާކަން ސްކޫލްތަކުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފަރުވާ  ޞިއްޙީ  ދަރިވަރުންނަށް  ސްކޫލްތަކުގައި  ބައެއް 

ރޫމްތަކުގައި  ހެލްތު  ގާއިމުކޮށްފައިވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް 

ސްކޫލެއްގައި  ކޮންމެ  އަދި  ނުވާކަމާއި  ގާއިމުކުރެވިފައި 

މަޤާމުތަކުގައި  އެސިސްޓެންޓްގެ  ހެލްތް  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ހެލްތް އެސިސްޓެންޓުން ނެތްކަމަށާއި ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި 

ތަމްރީނު  އެކަށީގެންވާ  އެސިސްޓެންޓުންނަކީ  ހެލްތް  ތިބި 

ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ނޫންކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ޞިއްޙީ  ބޭނުންވާ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ގިނަ  އަތޮޅުތަކުގައި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ޚިދުމަތްތައް 

މިގޮތުން  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ހުރިކަން  ގޮންޖެހުންތަކެއް 

އެކުދިންނަށް  މަރުކަޒުތަކުގައި  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ 

ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ފަރުވާ  ބޭނުންވާ 

ތަންތަނުގައި  ގިނަ  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ނެތްކަން 

ޑޮކްޓަރުން  ބަލިތަކާބެހޭ  އާންމު  މަސައްކަތްކުރަނީ 

ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ކަމަށްވުމުން، 

އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުން ލިބެމުން ނުދާކަން 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ގިނަ 

ޚިދުމަތްތައް  އެފަދަ  ސަބަބުން،  ނެތުމުގެ  މަރުކަޒުތަކުގައި 

ޚިދުމަތްތައް  ހޯދުމަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ. 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ހަލާކުވުމުން މަރާމާތު 

ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން، ބައެއް ޚިދުމަތްތައް 

ބައެއް  މިގޮތުން  ނޑިފައިވެއެވެ.  މެދުކެ ނުދެވި  ފޯރުކޮށް 

ނުކުރެވި  މަރާމާތު  ހަލާކުވެ،  އެމްބިއުލާންސް  ރަށްރަށުގައި 

އަދި  ލިބިފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ދުވަސްވެފައިވާކަމުގެ  ގިނަ 

ތަންތަނުގައި  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ރަށްތަކުގެ ޞިއްޙީ  ގިނަ 

ވީލްޗެއަރގައި ފަސޭހައިން ވަދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި 

ނެތްކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން 

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ އަޑުއެހުމެއްގެ ތެރެއިން



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޗެކްއަޕް ހެދުމަށް ބެލެނިވެރިން ސަމާލުކަން 

ޞިއްޙީ  ދީފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  އިންކުއަރީއަށް  މި  ނުދޭކަން 

ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އަދި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން، 

އެކުދިންގެ ޙާލަތަށް އަންނަ ބަދަލު ނޭނގުމާއި، ބޭނުންކުރާ 

ޑޯސޭޖް  ޙާލަތްތަކުގައި  ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  ޑޯސޭޖް  ބޭހުގެ 

ބަދަލު ނުކުރެވޭކަމާއި، އަދި ޑޮކްޓަރެއްގެ އިރުޝާދާ ނުލައި 

ބޭސް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

މަސައްކަތްކުރާ  ތަންތަނުގައި  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ 

އަވަހަށް  އަވަސް  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ޑޮކްޓަރުން 

ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން، ޑޮކްޓަރުންނަށް މުޖްތަމަޢުގައި ތިބޭ 

ވަގުތު  އެކަށީގެންވާ  ދެނެގަތުމަށް  ޙާލަތު  ކުދިންގެ  އެފަދަ 

ނުލިބޭކަމާއި، އަލަށް ގެންނަ ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ 

އޮރިއެންޓޭޝަން ދެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ހެދިފައި ހުރި 

އުޞޫލުތަކާއި، ގައިޑްލައިންތަކަށް ޑޮކްޓަރުން ހޭލުންތެރިވެފައި 

މާހައުލަށް  ރާއްޖޭގެ  ސަބަބުން  އޭގެ  ނުހުންނަކަމާއި 

އެޑޮކްޓަރުން ހޭލުންތެރިވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އުޅޭ  މުޖްތަމަޢުގައި 

ދެނެގަންނާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ 

ކުރެވެއެވެ.  ފާހަގަ  ނުވާކަން  ގާއިމުކުރެވިފައި  ތަންތަނުގައި 

ރަޖިސްޓަރީއެއް  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަދި 

އެފަދަ  އަދި  ކަމާއި،  ރަށެއްގައި  މަދު  ވަރަށް  ބަލަހައްޓަނީ 

ހަދަނީ  ޒިޔާރަތްކޮށް  ގޭގެއަށް  ދެނެގަތުމަށް  ހާލު  ކުދިންގެ 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ކަންވެސް  ރަށެއްގައި  މަދު  ވަރަށް 

އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދާ 

ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައި، 

ނިޒާމެއް  މޮނިޓަރކުރެވޭނެ  ފަރުވާ  ދެވޭ  އެކުދިންނަށް 

ގާއިމުކުރެވިފައި ނުވާކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭ ވަކި ޚާއްޞަ ސިޔާސަތެއް މިވަގުތު 

ނޑު  މައިގަ ސެކްޓަރގެ  ހެލްތް  ނަމަވެސް  ނެތްކަމާއި، 

އަސާސީ  ރަށެއްގައިވެސް  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  މަޤްޞަދަކީ 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް އެއް ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމާއި، 

ގާއިމުކުރުން  ނިޒާމެއް  އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  އަރލީ  އަދި 

ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  އެއްފެންވަރެއްގައި  މީގެއިތުރުން 

ދަތިތަކާއި،  ހުރި  ލިބުމުގައި  ޑޮކްޓަރުން  ދަތިވަނީ  މިވަގުތު 

ކަން  ނުބޭތިއްބޭތީ  ޑޮކްޓަރުން  ގަވާއިދުން  ރަށްރަށުގައި 

ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް 

ފުޅާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަލަށް ހެދޭ ތަންތަނަކީ ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެ 

ކުރަމުން  މަސައްކަތް  ހެދޭތޯ  ކަމުގައި  ތަންތަން  އުޅެވޭފަދަ 

ތަޢާރަފް  މިހާރު  ޚިދުމަތް  ޓެލެމެޑިސިންގެ  އަދި  ދާކަމަށާއި 

ބަލިމީހާގެ  މެދުވެރިކޮށް،  މިޚިދުމަތް  ވާކަމާއި،  ކުރެވިފައި 

ފަރުވާދޭންވީގޮތް  ބަލިމީހާއަށް  ހިއްސާކުރުމުން  މަޢުލޫމާތު 

)ސްޕެޝަލިސްޓުން(  ޑޮކްޓަރުން  ޚާއްޞަ  އެބައްޔަށް 

މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ )މިހާރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ(. 7

ޗިލްޑްރެން  އެންޑް  ފެމިލީ  ގާއިމުކޮށްފައިވާ  އަތޮޅުތަކުގައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ސެންޓަރުތަކުން  ސަރވިސް 

ބެލެނިވެރިން  ބައްދަލުކޮށް،  ބެލެނިވެރިންނާއި  ކުދިންގެ 

ހޭލުންތެރި ކުރުމަށްޓަކައި، އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްތަކެއް 

އެ  އަދި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ބެލެނިވެރިން  ނުކުރާކަން 

ސެންޓަރުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

ބެލެނިވެރިންނަށް އެނގިފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ ތަޢުލީމަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ނުކުރެވޭކަމާއި،  މަސައްކަތްތަކެއް  އެކަށީގެންވާ 

ޚިދުމަތްތައް  ބޭނުންވާ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެކުލަވާލެވި  ސިޔާސަތުތައް  ބޭނުންވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ތަންތަނުގައި  އެ  ނުދާކަމަށް  ކުރެވެމުން  ތަންފީޒު 

އަދި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި މުޢާމަލާތް ކުރުމަށާއި، 

ކައުންސެލިންގ  އެހީތެރިކަމާއި  ބޭނުންވާ  އެކުދިންނަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނު ލިބިފައިނުވާކަންވެސް 

ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެދެވޭ  އެންމެ  އަމާޒުކޮށްގެން  ބެލެނިވެރިންނަށް  ކުދިންގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް  އިތުރުކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރިކަން  ގޮތެއްގައި 

ނުލިބޭތީ،  ބަޖެޓް  އެކަށީގެންވާ  ނުގެންދެވޭކަމާއި،  ކުރިޔަށް 

ސެންޓަރުތަކުން ޕްލޭންކުރާ ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި 

އަދި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ކުރިމަތިވާކަމަށް  ގޮންޖެހުންތައް 

ގުޅުން  އޮންނަ  ދެމެދު  ސެންޓަރުތަކާއި  މިނިސްޓްރީއާއި، 

ކުޑަކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލްް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ

ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލް. 8

 13 ކުރާ  ލާޒިމް  ކުރުމަށް  ކައުންސިލުން  ޑިސްއެބިލީޓީ 

ކަމެއް ވާއިރު އަދި ކުރެވުނީ 5 ކަމެއްކަމަށް އެކައުންސިލުން 

ބަޔާނުގައި  ދީފައިވާ  މިކޮމިޝަނަށް  އަހަރު  ވަނަ   2014

ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި 

ޤާާއިމް  ފަރުވާދިނުމަށް  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފެންވަރު  ހުންނަންޖެހޭ  މަރުކަޒުތަކުގައި  ކުރެވިފައިވާ 

ކޮންމެ  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2012 ނޑައެޅުމާއި،  ކަ

ދެ އަހަރަކުން ދެވޭ ޑިސްއެބިލިޓީ އެވޯޑް ތައާރަފް ކުރުމާއި 

ޤާއިމްކުރުން  ޔުނިޓް  ޑިސްއެބިލިޓީ  އަތޮޅުތަކުގައި  ބައެއް 

ވެފައިތިބޭ  މަޙްރޫމް  ފެނުމުން  އަދި  އަޑުއިވުން  ހިމެނެއެވެ. 

މަގުފަހިކޮށް  ގޮތެއް  ކުރެވޭނެފަދަ  މުޢާމަލާތު  ކުދިންނާއި 

ޑިސްއެބިލިޓީ  ދީފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ނެތްކަމަށް  ދެވިފައި 

ކައުންސިލްއަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް ވަރަށް ކުޑަކަމާއި 2010 

ބަޖެޓްގެ  އައިއިރު،  އުފެދިގެން  ކައުންސިލް  އަހަރު  ވަނަ 

ގޮތުގައި ލިބުނީ 5000 ރުފިޔާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

ކައުންސިލް، މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭގައި ހުރުމުން ބައެއް ދަތިތަކާ 

ކުރުމުގައިވެސް  ބައްދަލު  މިނިސްޓަރާއި  ވާކަމާއި  ކުރިމަތި 

ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.އަދި 

ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ކަހަލަ މިނިވަންކަމެއް 

މިނިވަންކަން  ބުނުމުގެ  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ނޯންނަކަމަށާއި 

މިގޮތުން  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ނުވާކަމަށްވެސް  ލިބިފައި 

މެމްބަރުން  ޕާރޓް-ޓައިމް  މެމްބަރުންނަކީ  ކައުންސިލްގެ 

ވަރަށް  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  މީހަކީވެސް  ކޮންމެ  ކަމަށްވާއިރު، 

ކައުންސިލްގެ  މީހެއްކަމަށާއި  މަސައްކަތްކުރާ  ބުރަކޮށް 

ކަމަށްވެސް  އެއްގަޑިއިރަށް  ހަފްތާއަކު  ބޭއްވެނީ  މީޓިންއެއް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަދި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ 

އިސްލާޙު  ޤާނޫނު  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ 

ކުރަންޖެހޭކަމަށާއި އެޤާނޫނު މިހާރު އޮތްގޮތުން އެކަށީގެންވާ 

ގޮތެއްގައި ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ 

މިޤާނޫނު  އެހެންކަމުން،  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ކަމަށްވެސް 

މަސައްކަތް  މަޖިލީހާއިއެކު  ރައްޔިތުންގެ  އިސްލާޙުކުރުމަށް 

ކައުންސިލުން  ޑިސްއެބިލިޓީ  ރާވާފައިވާކަމަށްވެސް  ކުރުމަށް 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައްކާތެރި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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 2000 ހަމައެކަނި  އައީ  އުފެދިގެން  ޤާނޫނެއް  ކުރުމުގެ 

ރުފިޔާދޭން ނޫންކަމަށާއި މިޤާނޫނަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ވުޖޫދަށް  ހޯދައިދިނުމަށް  މުސްތަޤްބަލެއް  އުޖާލާ  މީހުންނަށް 

ކައުންސިލުން  ޑިސްއެބިލިޓީ  ޤާނޫނެއްކަމަށް  އައިސްފައިވާ 

ކައުންސިލް  ޑިސްއެބިލިޓީ  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ 

ތެރެއިންކަމަށާއި  މިނިސްޓްރީގެ  ޖެންޑަރ  މަސައްކަތްކުރަނީ 

ކުރަމުންދިޔައީ  މަސައްކަތް  މި  ޖެހެންދެން  ދާދިފަހަކާ 

ނަމަވެސް  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  މުވައްޒަފެއްކަމަށް  އެންމެ 

ޔުނިޓެއް  ޑިސްއެބިލިޓީ  ތެރެއިން  މިނިސްޓްރީގެ  މިހާރު 

ފަށާނެކަމުގެ  މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުންނާއެކު  އިތުރު  އުފެދި 

ޑިސްއެބިލިޓީ  އަހަރު  ވަނަ   2014 ލިބިފައިވާކަމަށް  ހަބަރު 

ފާހަގަ  ބަޔާނުގައި  ދިން  މިކޮމިޝަނަށް  ކައުންސިލުން 

ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ. 9

މަޢުލޫމާތުދީފައިވާ  މަރުހަލާތަކުގައި  އެކި  އިންކުއަރީގެ 

ފަރާތްތަކުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 

)އެންސްޕާ( އާ ގުޅޭގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ 

މައްސަލައަކީ އެންސްޕާއަށް ގުޅުމުން ފޯނު ނުނަގާ މައްސަލައެވެ.  

ދިރިއުޅޭ  ބޭރުގައި  މާލެއިން  ޚާއްޞަކޮށް  ސަބަބުން  މީގެ 

ދަތިވާކަމުގެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބެލެނިވެރިންނަށް  ޢާއިލާތަކަށާއި 

ޝަކުވާތައް އެފަރާތްތަކުންވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ. އިންކުއަރީ 

ނަންބަރުތަކެއް  އިތުރު  ގުޅޭނެ  އެންސްޕާއަށް  ފެށުނުފަހުން، 

މިގޮތުން  ލިބިފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަމުގެ 

މިހާރު ފޯނުން ގުޅައިގެން އާއްމުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 3 

ނަންބަރެއްގެ ޚިދުމަތްދޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު  ލިބޭކަމުގެ  އެއިޑް  ހިއަރިންގ  އެންސްޕާއިން 

ހޯދުމަށް  އެއިޑް  ހިއަރިންގ  ބެލެނިވެރިން  ބައެއް  ލިބިގެން 

ނުލިބޭކަމަށް  ތަކެތި  އެ  ނަމަވެސް  އެދިފައިވާކަމަށާއި 

މިހާރުވެސް  އެންސްޕާއިން  ދީފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު 

ވީލްޗެއަރ އާއި ހިއަރިންގ އެއިޑް ދޫކުރާކަމަށާއި ނަމަވެސް 

ހަދާފައި  ނޑެއް  މިންގަ ވަކި  ކައުންސިލުން  ޑިސްއެބިލިޓީ 

މިކޮމިޝަނަށް  އަހަރު  ވަނަ   2013 ފޮނުވާފައިނުވާކަމަށް 

މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. އަދި ވީލްޗެއަރ ދިނުމުގައި ވަކި ސްޕެޝަލް 

ސީޓިންގއަކަށް ނުބަލާކަމަށާއި، ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް 

މަޢުލޫމާތު  އެންސްޕާއިން  ވެސް  ދޭކަމަށް  ހޯދަ  ވީލްޗެއަރ 

ދީފައިވެއެވެ. ގިނަފަހަރު ވީލްޗެއަރ ހޯދަނީ ކައުންސިލްތަކުން 

އިސްނަގައިގެން ސޯޝަލް މާކެޓިންގ ފަންޑްރެއިސް ކޮށްގެން 

ކަމަށް ބެލެނިވެރިންވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

އެންސްޕާއިން 2012 އިން ފަށައިގެން ކޮކްލިއަރ އިމްޕްލާންޓް 

ހަދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި 2012 ވަނަ އަހަރު 6 ކުދިން 

މި ޕްރޮސީޖަރ ހަދާފައިވާކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ރަނގަޅު  ގުޅުން  އޮންނަ  އެންސްޕާއާއި  ކައުންސިލްތަކާއި 

ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ކައުންސިލްތަކުން  ގިނަ  ނޫންކަން 

މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ރަށްތަކުގައި  ބައެއް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ހޯދުމަށް  އެލަވެންސް  ލިބޭ 

އެދޭ  އެހީތެރިކަމަށް  މާލީ  ހިމެނުމާއި  ދަފްތަރުގައި  މީހުން 

ފޯރުކޮށްދީ  އެހީތެރިކަން  ކައުންސިލުން  ފުރުމަށް   xxivްފޯރމ

އޭގެފަހުން  ނަމަވެސް،  ފޮނުވައިދިން  ފޯމް  އެންސްޕާއަށް 

ހިނގާ އެއްވެސް ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްއާ ޙިއްޞާ 

ފާހަގަކޮށްފައެވެ.  ކައުންސިލްތަކުންވަނީ  ގިނަ  ނުކުރާކަމަށް 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ބެހޭ  ދަފްތަރާ  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަދި 

ކައުންސިލްއާ  އެންސްޕާއިން  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް 

ޙިއްޞާކުރަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބައެއް ކައުންސިލްތަކުންވަނީ 

އެލަވެންސް  ފޯރުކޮށްދޭ  އެންސްޕާއިން  އަދި  ބުނެފައިއެވެ. 

ފަރާތަކީވެސް  ހުށަހަޅާ  ޝަކުވާ  ރައްޔިތުން  ނުލިބުމުން 

ނުލިބޭތީ  މަޢުލޫމާތު  މި  ކަމަށްވީއިރު  ކައުންސިލްތައް 

އަދި  ނުބެލެހެއްޓޭކަމަށާއި  ދަފްތަރެއް  ފެންވަރުގައި  ރަށު 

އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ކައުންސިލްތަކުންވަނީ  ދަތިވާކަމަށްވެސް  ކައުންސިލްތަކަށް 

ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

ފޯމު  ޖެހޭ  ހުށަހަޅަން  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ  އެންސްޕާގައި 

ފޯމާއެކު  ޖެހޭކަމަށާއި  ކުރިމަތިލާން  ދަތިތަކާއި  ފުރުމުގައި 

ދަތިތަކާއި  ހޯދުމުގައި  ލިޔުން  ޑޮކްޓަރުގެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުން  ގިނަ  ޖެހޭކަމަށް  ލާން  ކުރިމަތި 

ލިޔުންދެވޭފަދަ  ރަށެއްގައި  ހުރިހާ  އެގޮތުން  ދީފައިވެއެވެ. 

ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ސައިކިއޭޓްރިސްޓެއް ނެތްކަމާއި، އެ ލިޔުން 

ތަނަވަސްކަމެއް  ފަދަ  ދެވޭނެ  މާލެއަށް  ބޭނުމުގައި  ހޯދުމުގެ 

ފާހަގަ  ނުހުންނަކަން  ކިބައިގައި  ފަރާތްތަކެއްގެ  ގިނަ 

އާންމު  ތިބެނީ  ރަށްރަށުގައި  ގިނަ  އަދި  ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެފަރާތްތަކުން  ކަމަށްވާއިރު،  ޑޮކްޓަރުން  ބަލިތަކާއިބެހޭ 

ގިނަ  ޤަބޫލުނުކުރާކަމަށް  އެންސްޕާއިން  ލިޔުން  ދޭ 

ފަރާތްތަކުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުން 

ލިބުމަށްފަހުގައިވެސް ބައެއް ކުދިން ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރެވިފައި 

ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ބެލެނިވެރިން  ހުރިކަމަށްބައެއް 

އެންސްޕާއަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގައި ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ރެޖިސްޓްރީ 

ލިބޭ  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަދި  ނުކުރެވި 

އެލަވަންސް ނުލިބޭ ކުދިން ތިބިކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެއިދާރާގެ  އެންސްޕާއިންވަނީ  އަހަރު  ވަނަ   2013

މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ.  ކޮމިޝަނަށް  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ 

އާންމު  ކުރުމަށް  ރެޖިސްޓްރީ  އެންސްޕާގައި  މިގޮތުން 

ބަލިތަކާއި ބެހޭ ޑޮކްޓަރުންގެ ލިޔުން ބޭނުން ކުރެވޭކަމަށާއި 

ޢާއިލާއިން  އިތުރުން  ޑޮކިއުމެންޓްގެ  ބައެއްފަހަރު  އަދި 

މަޢުލޫމާތު  އެހީދޭކަމަށް  ބަލާފައި  އެއަށް  ފޮނުވުމުން  ފޮޓޯ 

ދީފައިވެއެވެ. އަދި ކުރީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް 

ދަފްތަރު  އާއި  އެންސްޕާ  އޮތްއިރު  ދަށުގައި  ޖެންޑަރގެ 

އެންސްޕާގެ  މިކަމުގައި  މިހާރު  ވީނަމަވެސް،  ހަވާލުކޮށްފައި 

އެއްވެސް ދައުރެއް ނުއޮންނަކަމަށް އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ދަފްތަރު 

ކަމަށްވެސް  މިނިސްޓްރީއިން  ޖެންޑަރ  ޖެހެނީ  ބަލަހައްޓަން 

ދަފްތަރު  މިނިސްޓްރީއިން  އަދި  ދީފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު 

ހަވާލުކޮށްގެން، އެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެންސްޕާއިން ކަމަށް 

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެކިބާވަތްތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

އެނގޭނޭހެން ދަފްތަރު އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށާއި އެންސްޕާއިން 

އެ  ނުދޭނޭކަމަށާއި،  މަޢުލޫމާތު  އޭގެ  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް 

ކަމަށްވެސް  މިނިސްޓްރީއިން  ޖެންޑަރ  މަޢުލޫމާތުދޭނީ 

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ފައިސާދޭން ފެށީ ޤާނޫނަށް ބަލައިގެންކަމަށާއި 

ޑަބް.ލިއު.އެޗް. ގެންގުޅޭ  އިން  ޖެންޑަރ  ފަހުން  ނަމަވެސް 

ފައިސާދޭކަމަށާއި  ބަލައިގެން  އަށް  ބުކް”  “ބްލޫ  އޯގެ 

ނޑައަޅާނޭ  ކަ ޑިސްއެބިލިޓީ  ފަރާތުން  އެންސްޕާގެ  އަދި 

ޖެނުއަރީ  ކޮންސަލްޓަންޓެއް  ނިންމުމަށް  ނޑުތަކެއް  މިންގަ

މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.  އަންނާނެކަމަށް  ގައި   2013

އެހީ  ދޭ  ދައުލަތުން  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފަރާތްތައްވެސް  ބޭނުންކުރާ  ނަހަމަގޮތުގައި  ބައެއްފަހަރު 

އެގޮތުން  ފާހަގަކޮށްފައެވެ.  އެންސްޕާއިންވަނީ  އުޅޭކަމަށް 

ބެލެނިވެރިންނަށް  ދަށުންއެކުދިންގެ  ބެލެނިވެރިކަމުގެ  ޤާނޫނީ 

ނަހަމަގޮތުގައި  ރުފިޔާ   1500/- ގެންދިޔަ  ދެމުން  ކުރިން 

ބަދަލު  މިހާރު  ގޮތް  އައި  ދެމުން  އެހީ  އެ  ބޭނުންކުރާތީ 

ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ. އެގޮތުން ކުރިން 

މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ތިބިނަމަވެސް އެލަވެންސް ހޯދުމުގެ 

މިހާރު  ކުރާތީ  ހަވާލު  ދަރިފުޅު  ބަޔަކާއި  އެހެން  ބޭނުމުގައި 

އެއެހީ ލިބެނީ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ދުނިޔޭގައި ނެތި އެކުދިން 

ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކަށްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރު އެންސްޕާއިން މިކޮމިޝަނަށް ދިން ބަޔާނުގައި 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ކިޔަވައިދިނުމަށް  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ވަސީލަތްތައް ނުލިބޭކަމަށާއި ވަސީލަތްތަކާއި 

އެޑިޔުކޭޝަންގައި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހޯދުމަށް  ޓީޗަރުން 

އެދުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށް ބައެއް 

ސްކޫލްތަކުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް 

އެކުލަވާލާއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ 

ކަންކަން ބަޖެޓްގައި ހިމެނުމަށް ބަޖެޓްގައި ވަކި ކޯޑެއް ހެދިފައި 

ނުވާތީ، ވަކިން އެކަންކަން ބަޖެޓްގައި ނުހިމަނާކަމަށް ގިނަ 

ސްކޫލްތަކުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ 

ގޮތުން  ހުންނަ  ހެދިފައި  ޢިމާރާތްތައް  ސްކޫލްތަކުގެ  ގިނަ 

ސްކޫލްތަކަށް ކިޔަވަންދާ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް 

ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތި ވާކަމަށް ސްކޫލްތަކުންނާއި އެކުދިންގެ 

ފުރޮޅުލީ  މިގޮތުން  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ބެލެނިވެރިން 

ނޑީގައި އަންނަ ކުދިންނަށް ވަދެވޭނެ ގޮތަށް ކުލާސްތައް  ގޮ

ގޭޓުން  ސްކޫލްގެ  އިރާއި  ވަންނަ  ކުލާސްތަކަށް  ނުހުރުމާއި 

ނޑެއް ގިރާކުރަންޖެހުމާއި  ވަންނައިރު ރޭމްޕެއް ނެތިފައި، އޮޅިގަ

ގޮތަށް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޚާއްޞަކޮށްގެން ހަދާފައި ހުންނަ ފާޚާނާތައް ނެތްކަން ފާހަގަ 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ޚާއްޞަ  ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވާ  ކުލާސްތަކުގައި  ސެން 

ތެރަޕިސްޓުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާއިރު، ތެރަޕިސްޓުންގެ 

އަދި  ކަމަކަށްވެފައި  އަގުބޮޑު  ވަރަށް  ހޯދުމަކީ  ޚިދުމަތް 

ކަމެއްކަން  އުނދަގޫ  ވަރަށް  ހޯދުމަކީ  ތެރަޕިސްޓުން  އެފަދަ 

ބައެއްކަހަލަ  އަދި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ފަރާތްތަކުން  އެކި 

ތެރަޕިސްޓުން  އޮކިއުޕޭޝަނަލް  މިސާލަކަށް  ތެރަޕިސްޓުން، 

ރާއްޖޭގައި ނޫޅޭކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އެކި ކަހަލަ 

ސްކޫލަށް  ކުދިން  ބޭނުންވާކަމާއި  ރާއްޖެއަށް  ތެރަޕިސްޓުން 

ގެންދިޔުމަށާއި، އަދި ސްކޫލުގައި ގެންގުޅުމަށާއި، ސްކޫލުގައި 

ކުރުމަށް  ކަސްރަތުތައް  ކަހަލަ  އެކި  ބޭނުންވާ  އެކުދިންނަށް 

ފާހަގަ  ބޭނުންވާކަންވެސް  ކޮންމެހެން  ތެރަޕިސްޓުން  މިފަދަ 

ކޮށްފައިވެއެވެ. ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނެ ދިވެހި ޓީޗަރުން 

މަދުވުމުން، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ޓީޗަރުން  ގެންނަ ފަދައިން 

ހޯދައި  ތެރަޕިސްޓުންވެސް  އެޑިއުކޭޓަރުންނާއި  ސްޕެޝަލް 

ދެވެންވާނެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ތިބެނީ މުޅިއެކު 2 ސްޕީޗް 

ހޯދަން  ޚިދުމަތް  އެފަރާތްތަކަށް  ކަމަށާއި  ތެރަޕިސްޓުން 

ނުދެވޭކަމަށް  ވަގުތު  ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ކުދިންނަށް  ދާ 

އިންކުއަރީއަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ބައެއް ބެލެނިވެރިން ފާހަގަ 

ކޮށްފައިވެއެވެ.

އާސަންދައިގައި ވަކި ބޭސް ލިސްޓެއް އޮންނަކަމަށާއި،ފުރަތަމަ 

ބޭސް ދޫކުރަން ފެށީ އެލިސްޓްގެ ދަށުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް 

2013 ގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ބޭސް ސިޓީ ދިނުމުން ބޭސް 

ގެނެސްދެމުން ދާކަމަށް އެންސްޕާއިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާހޯދާ ކުދިންނަށް ވެސް ރާއްޖެއިން 

ތަކުރާރުކޮށް  އެއީ  ބޭސް  ލިޔެދީފައިވާ  ޑޮކްޓަރުން  ބޭރުގެ 

އަބަދު ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ބޭހެއް ކަމުގައިވާނަމަ ލިޔުންތަކާއެކު 

ލިބޭނެ  އެބޭސް  މެދުވެރިކޮށްގެން  އެސްޓީއޯ  ހުށަހެޅުމުން 

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާދޭކަމަށް ވެސް އެންސްޕާއިން މަޢުލޫމާތު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ނަފްސާނީގޮތުން  ލިބިފައިވެއެވެ. 

ކުދިންނަށް ވެސް ދޭން ޖެހޭ ބޭސްތައް މަޢުލޫމާތު ނެތުމުގެ 

ސަބަބުން ނުވަތަ އިންތިޒާމް މިހެން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަކަން 

ނުލިބިދާނެ  ބޭސް  ބެލެނިވެރިންނަށް  ސަބަބުން  ނޭނގުމުގެ 

ހަމަޖެހިފައި  ނޑައެޅިގެން  ކަ މިހާރު  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި 

އޮންނަ އުޞޫލުގެ މަތިން އެކަން ކޮށްދޭކަމަށް އެންސްޕާއިން 

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ބޭހަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހުންނަށް 

ވެސް އެކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށްވެސް އެންސްޕާ އިން މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ.

މިޚިދުމަތް  ދަތުރުކޮށް  ރަށަކަށް  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ނަމަވެސް 

މަޢުލޫމާތު  ވަނީ  އިން  އެންސްޕާ  ވެސް  ނުފެށޭކަމަށް  ދޭން 

ދީފައެވެ.



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

80

އެޑިއުކޭޝަން ސިސްޓަމް ތެރޭގައި ތެރަޕިސްޓުން ގެންގުޅުމަށް 

ނޑު ތަން ނުދޭ ކަމަށް ސްކޫލްތަކުން ފާހަގަ  މިހާރުގެ އޮނިގަ

މިނިސްޓްރީއާއެކު  ހެލްތް  ގުޅޭގޮތުން  މިކަމާ  ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަރަށް ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމާއި އަދި އިތުރަށް 

މަސައްކަތް  އާއެކު  މިނިސްޓްރީ  ހެލްތް  ގުޅޭގޮތުން  މިކަމާ 

ބައެއް  ޖެހޭކަމަށް  ކުރެވެން  މަޝްވަރާ  ގޮތަކާއިމެދު  ކުރާނެ 

ސްކޫލްތަކުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. މިފަދަ  ތެރަޕީ ދިނުމަކީ 

ކުރިއަށް  އެކުއެކީގައި  ދިނުމާ  އުނގަންނައި  އެކުދިންނަށް 

އަދި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ކަމުގައި  ޖެހޭކަމެއް  ގެންދަން 

ޅަފަތުން  އެންމެ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުލާސްތަކުގައި  ސެން  ބޭނުންވާއިރު  އެހީތެރިކަން  ފެށިގެން 

ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތަކުގައި ކަމަށާއި އެއީ 

ކުއްޖާގެ އުމުރުން 6 އަހަރުގައި ކަމަށް ވާއިރު ޕްރީސްކޫލް 

ނީޑްސް  އެޑިއުކޭޝަނަލް  ސްޕެޝަލް  ފެށިގެން  އުމުރުން 

ހުންނަ ކުދިންނަށް ދޭންވާ ތަޢުލީމުގެ ބައި ތަޢުލީމީ ނިޒާމްގެ 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ފަރާތްތަކުން  ގިނަ  ނެތްކަން  ތެރޭގައި 

މިސާލަކަށް ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނަކީވެސް ވަރަށް 

ޅަފަތުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިން ކަމަށާއި އެގޮތުން 

ފިޒިއޮތެރަޕީ އިން ފަށައިގެން ސްޕީޗް ތެރަޕީއާ ހަމައަށްވެސް 

މިކަންކަމަށް  ބޭނުންވާކަމާއި  އިންޓަވެންޝަން  އަރލީ 

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން ނެތްކަމަށް ބެލެނިވެރިން ފާހަގަ 

ކޮށްފައިވެއެވެ.

ހުންނަ  ސްކޫލްގައި  ޖަމާލުއްދީން  ސްކޫލާއި  ޢިމާދުއްދީން 

ވަސީލަތްތައް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެހެން ސްކޫލްތަކަށް 

ފަރާތްތަކުން  ގިނަ  ދޭންވާނެކަމަށް  ހަމަޖައްސައި  ވެސް 

ކުދިން  ސްކޫލްތަކުން  އެހެން  އަދި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ 

ޢިމާދުއްދީން  އެދޭއިރު  ގެންދިއުމަށް  ސްކޫލަށް  ޢިމާދުއްދީން 

ސްކޫލްގައި ޖާގަ ނެތްކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

ސްކޫލުތަކުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުންނަކަމާއި މިނިސްޓްރީ 

އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކުލާސް ރޫމެއް އިތުރަށް ދެނީ ސްކޫލްގެ 

ބަލާފައި  ބޭނުމަށް  ސްކޫލްގެ  ކަމާއި  ބަލާފައި  އަށް  އާބާދީ 

ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ސްކޫލްތަކުން  ބައެއް  ނޫންކަންވެސް 

މީގެ އިތުރުން އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖް އޮންނަ ގޮތުން ސްޕީޗް 

ތެރަޕީފަދަ ކަންކަމަށް އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީގެ ތެރެއިން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ނުހުންނަކަން  ލިބެން  ފައިސާ 

ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އާލާތްތައް  ބޭނުންވާ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ލިބުމުގައި ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަމަށް އެކުދިންގެ 

އަޑުއިވުމުގެ  މިގޮތުން  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ބެލެނިވެރިން 

އެއް  ބޭނުންވާ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކަންފަތުގެ ހިއަރިންގ އެއިޑެއް ލިބެނީ -/1200 ރުފިޔާއަށް 

ކަމަށާއި ރަށްރަށުން މާލެ އައިސް މާލޭގައި ތަންތަން ކުއްޔަށް 

ހިފައިގެން ތިބޭ ޢާއިލާތަކަށް މި ޚަރަދުކުރަން ދަތިވާކަން ފާހަގަ 

ކޮށްފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅޭ ގިނަ ވީލްޗެއަރ ތަކަކީ 

ބޭނުން  އެތަކެތި  އަމިއްލައަށް  ނުލައި  އެހީތެރިކަމާ  މީހެއްގެ 

ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައި ހުންނަ ވީލްޗެއަރތައް  

އަދި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ބެލެނިވެރިން  ނޫންކަންވެސް 

ކުދިން  މިފަދަ  ނުލިބިގެން  ވީލްޗެއަރ  ފަރާތްތަކަށް  ބައެއް 

އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމުގައި އެތަކެއް ދަތިތަކެއް 

ދިމާވާކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ. 11

ކޮށްފައިވަނީ  ޢިމާރާތް  ސްކޫލްތައް  ގިނަ  ރާއްޖޭގައި 

ރިޢާޔަތް  ބޭނުންތަކަށް  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކޮށްގެން ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ބައެއް 

ސްކޫލްތަކަށް ގޭޓުން ވަދެ ނިކުތުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް 

ވަނުމަށް  ތަނަކަށްވެސް  ހުރިހާ  އެހެން  ނަމަވެސް ސްކޫލްގެ 

ނޑެއް ލާފައި  ނޑު ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އޮޅިގަ އޮޅިގަ

ވަދެ  ލެބޯޓަރީތަކަށް  ލައިބްރަރީތަކާއި  އާއި  ފާޚާނާ  ހުރުމުން 

ނިކުމެ އުޅުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ވަދެ  ފަސޭހައިން  ޢިމާރާތްތަކަށް  ތެރެއިން  ޚިދުމަތްތަކުގެ 

ނިކުމެ އުޅެވޭގޮތަށް ޢިިމާރާތްތައް ނުހުންނަ ކަމާއި މި ގޮތަށް 

ޢިމާރާތްތައް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަ 

ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިހާރު ހުރި ޢިމާރާތްތަކުގެ ދަތިކަންވެސް 

ސްކޫލްތަކުގެ  ގިނަ  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ސްކޫލްތަކުން 

ނުވަތަ  ނޑެއް  އޮޅިގަ އުސް  ވަނުމަށްޓަކައި  ހޯލަށް  ސްކޫލް 

ރޭމްޕެއް  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  އަރަންޖެހޭކަމާއި  ސިޑިއަކުން 

ސަބަބުން  މިކަމުގެ  ކުރެވުނެވެ.  ފާހަގަ  ނެތްކަން  ހެދިފައި 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ނުދާކަން  ކުދިން ސްކޫލަށް  ބައެއް 

ފަރުމާކުރުމުގައި  ޢިިމާރާތް  ސްކޫލްތަކުގެ  ބައެއް  ނަމަވެސް، 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ވަދެނިކުމެ އުޅެވޭނެފަދަ 

ގޮތްގޮތަށް ވިސްނާފައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން 

ރ. ދުވާފަރުގައި ހުރި ދެ ސްކޫލްގައިވެސް ހުރިހާ ފްލޯއެއްގައި 

ރޭމްޕް ލާފައި ހުންނަކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ސެންކުލާސް  ސުކޫލްގައި  ޕްރައިމަރީ   3 ފުވައްމުލަކުގައި 

އެއް  ހުރިކަމަށާއި  ދަތިކަން  ޢިމާރާތުގެ  ހިންގަމުންދާއިރު 

މިހާރު  މަސައްކަތުން  ބެލެނިވެރިންގެ  ސްކޫލެއްގައި 

ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ކަމުގައި  ދާ  އަޅަމުން  ކުލާސްރޫމެއް 

ކަމަށާއި  ނުހުންނަ  ރޫމެއް  ހެލްތު  ސްކޫލްތަކުގައި  ގިނަ 

ހެލްތް  ކައިރީގައި  ސްކޫލްގެ  ރަށްރަށުގައި  ގިނަ  ނަމަވެސް 

ނުވަތަ  ބަލިވެއްޖެނަމަ  ކުއްޖަކު  ހުންނާތީ  ސެންޓަރ 

ގެންދާކަމަށް  ސެންޓަރަށް  ހެލްތް  ވެއްޖެނަމަ  އަނިޔާއެއް 

ސްކޫލްތަކުގައި  ބައެއް  ލިބިފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު 

ފާޚާނާއެއް  ޚާއްޞަ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ހަދާފައިވީ ނަމަވެސް، އެތަންތަނަށް ވަދެ ނިކުމެ އުޅުމުގައި 

ފާޚާނާގައި  މިސާލަކަށް  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ދަތިވާކަން 

ސްލައިޑްކުރަން  ބާރުކަމުން  ދޮރު  ހުންނައިރު،  ދަމާދޮރުފަތް 

އުނދަގޫވާކަމާއި ފާޚާނާގެ ދޮރު ހަނިކަމުން ވީލް ޗެއަރގައި 

ގިނަ  އަދި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ނުވަދެވޭކަން  ފާޚާނާއަށް 

ސްކޫލްތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ 

ފާޚާނާއެއް ހެދިފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަޙްލޫފް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގަލޮޅުދެކުނު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ

ހޯމް ވިޒިޓްސް. 12

އިންކުއަރީ ކުރިއަށް ދިޔައިރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ރަށްރަށުގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިން ދިރިއުޅޭ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތް 

ތިބި  ގޭގޭގައި  ކުރެވުނު  ޒިޔާރަތް  މިގޮތުން  ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ކުދިންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނދުރާ 

ބާރެއް  އެއްވެސް  ނޑުގައި  ހަށިގަ ކުދިންނާއި،  ހަރުނުލާ 

ނުހުންނަ ކުދިންނާއި، ނުހިނގޭ ކުދިންނާއި، ވާހަކަ ނުދެއްކޭ 

ކުދިންނާއި، އަޑު ނުއިވޭ ކުދިންނާއި، ލޮލުގެ ފެނުމަށް ދަތި 

ކުދިންނާއި، ފިޓް ޖެހޭކުދިންގެ އިތުރުން އެއްބާވަތަށްވުރެ ގިނަ 

ވަނީ  ތިބިކަމަށް  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ބާވަތުގެ 

ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. 

ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތްތަކުގައި  އިންކުއަރީގެ 

ގޭގެއަށް ދިއުމުން ސްކޫލަށް ނުގެންދާ ކުދިން ތިބިކަމަށް ވަނީ 

ނުގެންދާ  ކުދިން  ސްކޫލަށް  އެގޮތުން  ކުރެވިފައެވެ.  ފާހަގަ 

ސްކޫލުން  ފޮނުވިޔަސް  ސްކޫލަށް  ތެރޭގައި  ސަބަބުތަކުގެ 

ސްކޫލްތެރޭގައި  ނުދެވުމާއި  ފޯރުކޮށް  އެހީތެރިކަމެއް  މާބޮޑު 

އިންތިޒާމެއް  އުނގަންނާދެވޭނެ  ތަޢުލީމު  ކުދިންނަށް  އެފަދަ 

ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލަށް ދިއުން ހުއްޓާލާކަން 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. ސްކޫލްގެ ތެރެއިން ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ 

ތެރޭގައި އެކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 

ނެތުމާއި، ކިޔަވައިދޭ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި، ކުދިންގެ 

އެކަށީގެންނުވާ  މިންވަރާ  ތަރައްޤީވަމުންދާ  ވިސްނުން 

ކޮންޓްރޯލް  ކުދިން  ޓީޗަރުންނަށް  ދިނުމާއި،  އިމްތިޙާނުތައް 

ދިމާވާ  ފަރާތުން  ކުދިންގެ  ތެރެއިން  ސްކޫލްގެ  ނުވުމާއި، 

ހިތްހަމަ  ފަރާތުން  ބެލެނިވެރިންގެ  އެހެން  ހަނގާކުރުމާއި، 

ސްކޫލްގެ  ރައްދުވުމާއި،  ބަސްތައް  ނުރުހުމުގެ  ނުޖެހިގެން 

ފަރާތުން  ބެލެނިވެރިންގެ  އަދި  ޓީޗަރުން  ކުދިން،  ތެރެއިން 

ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަން 

ސްކޫލަށް  ނުލިބުމާއި،  އެހީތެރިކަން  ޢާއިލާގެ  ނެތުމާއި، 

ގެންގޮސްދީ ހަދާނެ މީހަކު ނެތުމާއި، ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުންނަ 

ހަދަން  ފިޒިއޮތެރަޕީ  ގަވާއިދުން  )މިސާލަކަށް:  ގޮތުންނާއި 

ނޑާލުމާއި،  ޖެހުން(، ސްކޫލްގެ އެދުމުގެ މަތިން ސްކޫލުން ކަ

ޖެހުމާއި،  ހުންނަން  ބެލެނިވެރިޔާ  ސްކޫލުގައި  ދަރިފުޅާއެކު 

ނުގަތުމަކީވެސް  ބަލައި  މިކުދިން  ސްކޫލްތަކުން  ބައެއް 

ހުރި  ހޯދުމަށް  ފުރުޞަތުތައް  އުނގެނުމުގެ  މިކުދިންނަށް 

ގޮންޖެހުންތައް ކަމަށް ބެލެނިވެރިން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ރަށުން އެންމެ އެކަށޭނަ 

ދެއްވާ  ސަރުކާރުން  ނުހުންނަކަމާއި  ލިބެން  ގޮތެއްގައި 

-/2000 ރުފިޔާއިން އެކުދިންގެ ކަންތައްތައް ހަމަނުޖެއްސޭތީ 

އިތުރު ނުތަނަވަސްކަން ބެލެނިވެރިންނަށް ދިމާވާކަން ފާހަގަ 

އެކުދިންނަށް  ތެރެއިން  މުޖުތަމަޢުގެ  އަދި  ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ކުރާ ގޯނާއާއި، ސަރުކާރުން އެފަދަ ކުދިންނަށް ހަމަޖައްސައި 

މަގުމަތީގައި  ނެތުމާއި،  އިންތިޒާމުތައް  އެންމެހާ  ދޭންޖެހޭ 

ނޑީގައި ދުއްވާފައި ނުގެންދެވުމާއި  ފަސްމަޑުކަމުން ފުރޮޅުލީގޮ

ސަރުކާރުން ލިބެންވާ ބައެއް އެހީ ނުލިބުމާއި، މުޖްތަމަޢުގެ 

އެކުދިން  ދިމާކުރުމާއި،  އެކުދިންނާ  މީހުން  އެކި  ތެރެއިން 

ލައްވާ  އެކުދިން  ހެދުން އަދި  ލަވަކިޔުއްވާ ނަށްޓުވާ  ލައްވާ 

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަން ކުރުވުމާއި، ކުށުގެ ވެށްޓަށް އެކުދިން 

ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރުންފަދަ ކަންތައް ހިމެނެއެވެ.

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް. 13

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން 

ތަޢުލީމުދިނުމުގެ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މަސައްކަތް ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކެއަރ 

ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އިންވެސް  ސޮސައިޓީ 

އުފަންވީއްސުރެ  ކުއްޖާ  ކަމަށާއި  ހިންގާ  ކުލާސްތަކެއް 

ޚިދުމަތްދޭކަމަށް  ކުދިންނަށް  ދެމެދުގެ  އަހަރާ  ޢުމުރުން 25 

ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި 

އެކުލަވާލާފައިވާ ޕޮލިސީތައް ހުންނަނީ ސްޕެޝަލް ސްކޫލެއް 

އެސޮސައިޓީގެ  ނޫންކަމަށާއި  ގޮތަކަށް  ކުރެވޭ  ރަޖިސްޓަރީ 

އެކުދިންނަށް  ތެރޭގައި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ހިންގާ  ފަރާތުން 

ޖާގައިގެ  ނޯންނަކަމަށާއި،  ހިންގެން  ޕްރޮގްރާމްތައް  ޚާއްޞަ 

ނެތުމާއި،  މީހުން  ތިބި  ލިބިފައި  ތަމްރީން  ދަތިކަމާއި، 

މީހުން  ތިބޭ  ތަމްރީންވެފައި  ޓްރެއިނިންްގއިން  ވޮކޭޝަނަލް 

ނެތުމަކީ ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ކަމަށް ކެއަރ ސޮސައިޓީއިން 

ބޭނުންވާ  އެކުދިންނަށް  އަދި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ 

ކޮށްދިނުމަކީ  ތަރައްޤީ  ހުނަރުތައް  މަސައްކަތްތެރިކަމާއި 

ކެއަރ  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ޒިންމާއެއްކަމަށް  މުޖުތަމަޢުގެ 

އެކުދިން  ވައްދާއިރު  ކުދިން  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ސޮސައިޓީގެ 

އެއީ  ނުދެވޭކަމަށާއި،  އިސްކަން  ކުރުމަށް  ޑައިގްނޯސް 

ޑައިގްނޯސް ކުރުމަކީ ރާއްޖެއިން ކުރެވޭކަމަކަށް ނުވާތީކަމަށް 

ރާއްޖޭގައި  އަދި  ދީފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  އެފަރާތުން  ވެސް 

ކުރުމުގެ  ޑައިގްނޯސް  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކަމާއިބެހޭ  ހޯދުމަށް  ހައްލެއް  އެކަމަށް  ބޮޑުވުމުން  ބޭނުން 

މުހިންމުކަންވެސް  މަސައްކަތްކުރުން  މުއައްސަސާތަކުން 

ކެއަރ ސޮސައިޓީއިން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނުން 2014 ވަނަ އަހަރު ނޭޝަނަލް 

ހުންނަ  އޯޓިޒަމް  ދިންއިރު  މަޢުލޫމާތު  އިންކުއަރީއަށް 

ކުރިއެވެ.  ފާހަގަ  ހިންގާކަމަށް  ޕްރޮގްރާމެއް   3 ކުދިންނަށް 

އެއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނު ރެގިއުލަރ ކްލާސްތަކާއި، ހޯމް 

ޕްރޮގްރާމް އަދި ޕޭރަންޓް ކޯޗިންގ ޕްރޮގްރާމް ކަމަށާއި މި 

 20 ކުދިންނަށް   40 ނޑަކަށް  ގާތްގަ ތަކުގައި  ޕްރޮގްރާމް 

ޓީޗަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

 2 ކޮށްދެނީ  މަސައްކަތް  އެސޯސިއޭޝަނުން  އޯޓިޒަމް 

 11 ކަމަށާއި  ކުދިންނަށް  ދެމެދުގެ  އަހަރާ   10 އަހަރާއި 

ވަކިވެގެން  ސޯސިއޭޝަނާ  އެ  އެކުދިން  އަހަރުވުމަށްފަހު 

ހުންނަ  އޯޓިޒަމް  އަދި  ދީފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ދާކަމަށް 

ކުދިން ގެންގުޅުމުގެ ޓްރެއިނިންގ ލިބިފައި ތިބި 28 ޓީޗަރުން 

އޭގެ  ކަމަށާއި  ކުރާ  މަސައްކަތް  އެސޯސިއޭޝަންގައި  އެ 

އެޑިޔުކޭޝަނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޓީޗަރަކަށް   3 ތެރެއިން 

ކުދިންގެ  ޓީޗަރުން  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ދޭކަމަށް  މުސާރަ 

ހަމަޖައްސައިގެން  ދޭގޮތަށް  ތެރަޕީ  ގޮސްގެން  ގެއަށް 

ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިކަމާއި ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އަނެއްކާވެސް 

ވެއިޓިންގ ލިސްޓް ގިނަވެފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނެވެ. 

އެސޯސިއޭޝަނުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ވެއިޓިންގ ލިސްޓްގައި 

ތިބި ކުދިންގެ ޢަދަދު ވަރަށް ގިނަކަމަށާއި، އެސޯސިއޭޝަންގެ 

ވެއިޓިންގ ލިސްޓްގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ޢަދަދު ގިނަވަނީ ޓީޗަރުން 

)އެޕްލައިޑް  އޭބީއޭ  ކަމަށާއި،  ދިމާވާތީ  ދަތިކަން  ލިބުމުގެ 

ބިހޭވިއަރ އެނަލިސިސް( ތެރަޕީގެ އެންމެ ކުޑަ ވަގުތުކަމަށްވާ 

ގިނަ  މަދުކޮށްގެން  ގަޑިއިރަށް   2 ބަދަލުގައި  ގަޑިއިރުގެ   6

ކުދިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށްވެސް 

ދިރާސާތަކުން  ދީފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  އެފަރާތުން 

ދައްކާގޮތުން އަރލީ އިންޓަރވެންޝަން އަކީ މި ކުދިންނަށް 

ޕޭރަންޓް  މިހާރު  ވާތީ،  ކަމަށް  ތެރަޕީއެއް  މުހިންމު  ވަރަށް 

ކޯޗިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފައިވާކަމާއި ރަށްރަށުގައި ތިއްބަވާ 

ބެލެނިވެރިންނަށް ފޯން ކޮންސަލްޓޭޝަން ހަދައި ދޭކަމަށްވެސް 

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ފެނުމުގެ  ވެސް  އެސޯސިއޭޝަނުން  ބްލައިންޑް 

ގުޅޭ  އުނގެނުމާ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އަހަރު  ވަނަ   2011 މިގޮތުން  ފޯރުކޮށްދެއެވެ.  ޚިދުމަތްތައް 

ހިންގާފައިވާ  ކޯހެއް  ޓްރެއިނިންގ  ބްރެއިލް  ކުދިންނަށް   7

ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކިޔަވައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް 

ނޑާލާފައި ވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު  އުދަނގޫވުމުން އެކޯސް މެދުކަ

ދީފައިވެއެވެ. މިހާރު އެސޯސިއޭޝަންގައި ތިބީ ޢުމުރުން 18 

އަހަރުވެފައި ތިބި ކުދިން ކަމުން، އެ ކުދިންނަށް ވޮކޭޝަނަލް 

ޓްރެއިނިންގ ދީގެން އެ ކުދިން މުޖްތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ނެރެން 

މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު 

ހިންގަމުން  ކޯސް   2 ކުރުމުގެ  ތައްޔާރު  ސުވެނިއަރ  ދަނީ 

ހެދުމުގެ  ބްރެއިލް  ދިވެހި  އެސޯސިއޭޝަނުން  ކަމަށާއި 

ދީފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު  ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް  މަސައްކަތް 

ނުހުންނަކަމަށާއި  ލިބެން  ބޯޑު  ބްރެއިލް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ނޫޅުމަކީ  ހޯދަން  އެތަކެތި  ބުނެ  އަގުބޮޑުކަމަށް  އެތަކެތީގެ 

ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ނޫންކަމަށް  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ޤަބޫލު 

އެސޯސިއޭޝަނަށް  ބްލައިންޑް  ދާއިރާއިން  ތަޢުލީމީ  އަދި 

ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވާކަމަށްވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ދެމުން  މަޢުލޫމާތު  އިންކުއަރީއަށް  އެސޯސިއޭޝަނުން  ޑެފް 

އިޝާރާތުގެ ބަސް )ސައިން ލެންގުއޭޖް( ތަރުޖަމާކުރާ މީހުން 

ނެތުމުގެ ދަތިކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ ތަރުޖަމާނުން 

ލިބޭ ފަހަރުތަކުގައި ވެސް އެމީހުންނަށް ވަގުތު ނުދެވޭކަމަށް 

ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ތެރޭގައި 

ފައިސާގެ  މަދުވުމާއި،  މިހުން  އެނގޭ  ބަސް  އިޝާރާތުގެ 

ތަމްރީންވެފައި  ނުލިބުމާއި،  ފުރުސަތު  ލިޔުމަށް  ދަތިކަމާއި، 

ކޮލެޖަށް  ނިންމާފައި  އޯލެވެލް  ނެތުމާއި  ޓީޗަރުން  ތިބި 

މީގެ  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ނުލިބޭކަން  ފުރުސަތު  ވަނުމުގެ 

ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަޑުއިވުމުގެ  އިތުރުން 

ކައިވެނި  ދައްކަމުން  ވާހަކަ  ދަތިތަކުގެ  ދިމާވާ  މުޖްތަމަޢުން 

ކުރާއިރު ކޯޓުން ކިޔާދޭ ދުޢާއާއި ނަސޭހަތް ކިޔާ ނުދޭ ކަމާއި، 

މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި މަލާމާތް ލިބޭކަމާއި، ރަށްރަށުގައި 

ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަޑުއިވުމުގެ  ތިބޭ 

ޢާއިލާތައް އެކަހެރި ވެފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ފިޒިކަލް ޑިސްއެބިލިޓީސް 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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އިން ބޮޑަށް އަމާޒުކުރަނީ ސްޕައިނަލް މަސްލް އެޓްރޮފީ އާއި 

ފިޒިކަލް ޑިސްއެބިލިޓީ ހުންނަ ކުދިންނަށް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު 

އަމިއްލަ  މުޅިން  އެސޯސިއޭޝަނަކީ  އެ  ދީފައިވެއެވެ. 

ޚަރަދުގައި ހިންގާ ތަނެއްކަމާއި އެހީދޭ ފަރާތްތައް ނުލިބޭކަން 

ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އަމިއްލަ  ހަރަކާތްތެރިވާ  ހިސާބުތަކުގައި  އެކި  ރާއްޖޭގެ 

ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ވަނީ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އަދި ފަންނީ 

މިފަދަ  ވުޒާރާތަކުން  ދައުލަތުގެ  އަދި  ނެތްކަން  ޤާބިލްކަން 

ފާހަގަ  ނުލިބޭކަން  އެއްބާރުލުން  އެހީތެރިވުމަށް  ކުދިންނަށް 

އިސްނަގައިފިނަމަ  އެކަމަށް  ވުޒާރާތަކުން  އަދި  ކޮށްފައެވެ. 

އެން.ޖީ.އޯ ތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމަށާއި 

ހޭލުންތެރިކަން  މިންވަރަކުން  ހުރި  ޤާބިލްކަން  މިހާރުވެސް 

ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަދި  އިތުރުކުރުމާއި 

ބައިވެރިކޮށް  ކަންކަމުގައި  އެކި  އެކި  މުޖްތަމަޢުގެ 

ތަކުން  އެން.ޖީ.އޯ  ބައެއް  ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް  އެހީތެރިކަން 

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން މިގޮތަށް 

މަސައްކަތްކުރަމުން ދާއިރު އެކުދިންނަށާއި އަދި މަސައްކަތް 

ނުރަނގަޅު  ފަރާތުން  މުޖުތަމަޢުގެ  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  ކުރާ 

ބަސްތަކާއި ކުރިމަތި ލާންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ބައެއް އެން.ޖީ.އޯ 

ފަރާތުން  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ތަކުން 

ތަރުޙީބު ނުލިބޭކަމަށްވެސް ބައެއް އެން.ޖީ.އޯ ތަކުން ފާހަގަ 

ކޮށްފައިވެއެވެ.

ޚާއްޞަ  އަދި  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މާލޭގައި 

އެން.ޖީ.އޯ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ކުދިންނަށް  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް 

ބަލާއިރު  ރާއްޖެއަށް  މުޅި  ހުރިނަމަވެސް  ހެދިފައި  ތައް 

މިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެން.ޖީ.އޯ ތައް މަދުކަން ފާހަގަ 

އެން.ޖީ.އޯ  ގިނަ  މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  މި  ކުރެވެއެވެ. 

ގޮންޖެހުންތައް  ދިމާވާ  މަސައްކަތަށް  އެމީހުންގެ  ތަކުންވަނީ 

ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބަޖެޓް 

ނުލިބުމާއި، ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމާއި، ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް 

އަދި  ނުލިބުމާއި  އެއްބާރުލުން  މުޖްތަމަޢުގެ  ފަހަރު  ބައެއް 

ކަމާއި ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކުން އެއްބާރުލުން ނުލިބުން 

ހިމެނޭކަމަށް ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. 
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ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް އެހީވުމަށް ހިލޭ ސާބަހަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްކަމަށްވާ އަޙްމަދު ހިޝާން ވަނީ މި 

އިންކުއަރީއަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ގުޅޭ  ސާފުތާހިރުކަމާ  ގިނައިން  ވަރަށް  ކުދިންނަކީ  ގިނަ 

ކުދިންކަމަށާއި  ކުރިމަތިލާންޖެހޭ  މައްސަލަތަކާ  )ފަންގަލް( 

ނަމަވެސް، އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މިފަދަ މައްސަލަތަކާއި 

ކުރިމަތިލައި ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ މަގު 

ރާއްޖޭގައި ފަހިވެފައި ނެތްކަމަށާއި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތެއްވެސް 

ރާއްޖޭގައި ނުހުންނަކަމަށް ހިޝާން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގައި  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް  އަދި 

މަގު  ދެއްކޭނެ  ޑޮކްޓަރަށް  ނުޖެހި  ކިއުގައި  ކުދިންނަށް 

ފަހިނުވާ ކަމަށާއި، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އިން މަޢުލޫމާތު ލިބުނު 

ގޮތުގައި ކިއުގައި ނުޖެހި ޚިދުމަތް ލިބެނީ ހަމައެކަނި ނަންބަރު 

ނެގުމަށް ކަމަށް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި 

ކުރެވުނު  ތަންފީޒު  މިކަން  އިރު  އައި  ފެށިގެން  އުޞޫލު 

ނަމަވެސް މިހާރު މިގޮތަކަށް ކަންތައް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެ 

ކުދިންނާއި ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ އެހީތެރިން ވަރަށް 

ގިނައިރު ކިއުގައި ތިބޭތަން ފެންނަ ކަމަށް އަޙްމަދު ހިޝާން 

ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް 

އަދިވެސް  މައްސަލަ  ނުލިބުމުގެ  ފުރުޞަތު  ސްކޫލްތަކުން 

ބޮޑުކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ގޭތެރެއިންނާއި ގެއިން 

ޢަމަލުތަކާއި  ލާއިންސާނީ  އަނިޔާވެރިކަމާއި  ލިބިދާނެ  ބޭރުން 

ކުރުންތަކުންނާއި،  ފުރައްސާރަ  ގޯނާތަކުންނާއި  އިހާނެތި 

ކަންކަމުން  ހިފުންފަދަ  ނަހަމަގޮތުގައި  ބޭނުން  ކުދިންގެ  އެ 

ކޮށްފައި  ބަޔާން  ޤާނޫނުގައި  ކަމަށް  ކުރަންވާނެ  ޙިމާޔަތް 

ވީނަމަވެސް، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް 

މުޖުތަމަޢު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައި ނެތުމުގެ 

ަސބަބުން، ޤާނޫނުން މި ފަރާތްތަކަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ 

އެކިއެކި ޙައްޤުތަކުން މި ކުދިންވަނީ މަހްރޫމް ކުރެވިފައެވެ.

ތެރެއިން  މުޖުތަމަޢުގެ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހަނގާ ކުރުމާއި މަލާމާތް 

ނެށްޓުވުމަށް  ލަވަކިޔުއްވުމާއި  ލައްވާ  ކުދިން  އެ  ކުރުމާއި 

ބާރުއެޅުމާއި، އެ ކުދިންނަކީ އެހެން މީހުން ސަކަރާތް ޖެހުމަށް 

ހިމެނެއެވެ.  ބޭނުންކުރުން  ގޮތުގައި  ފަރާތެއްގެ  ބޭނުންކުރާ 

މަލާމާތް  މުޖުތަމަޢުގެ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެމީހުންގެ  ބެލެނިވެރިން  ކުދިންގެ  އޯޓިސްޓިކް  ލިބޭކަމަށާއި 

ކުދިން އެހެން މީހުންގެ ތެރެއަށް ނެރުމަށް ޖެހިލުންވާކަމަށް 

ބައެއް  ކަންކަމާހެދި  މިފަދަ  ދީފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު 

ބޭރަށް  ގެއިން  ދުވަހަކުވެސް  ކުދިން  ބައެއް  ރަށްރަށުގައި 

ނުނެރޭކަމީ ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތެކެވެ. 

މަގުމަތިން  ގޮވައިގެން  ކުއްޖަކު  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފުރައްސާރަކުރުމުން  މަލާމާތްކޮށް،  މީހުން  އޭނާއަށް  ދާއިރު 

އެހެންމީހުން  ފައިދާ  ނާޖާއިޒު  ކުއްޖެއްގެ  މިފަދަ  ނުވަތަ 

މޮޔައެކޭ”،  “ކަލެއަކީ  ދިމާއަށް  މީހަކާ  ނަގަމުންދާއިރު، 

“ބުޅާ ކަންފަތެއް ހުންނަ ކުއްޖެކޭ”، “މަންމަނު ކުއްޖާއޭ”، 

ޢިބާރާތްތައް  މިފަދަ  ބަޅޭއޭ”،  “އަތް  ކުއްޖާއޭ”،  “ބީރު 

ނުވަތަ  ނޭނގި  ކުށެއްކަން  ޤާނޫނީ  ކުރުމަކީވެސް  ބޭނުން 

އެފަދަ  އުޅޭކަމަށާއި  ފަރާތްތައް  އެކަންކުރާ  އެނގިގެންވެސް 

ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުވާ ކަންކަން ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ އެތައް 

ފާހަގަ  ބަޔާންތަކުން  އިންކުއަރީގެ  މި  ތިބިކަން  ކުދިންނެއް 

މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ކަމުގައި  ހުރި  ޤާނޫނުތައް  ދިނުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިކަން 

ދާގޮތް  ކުރެވެމުން  ތަންފީޒު  މިޤާނޫނުތައް  ވީނަމަވެސް 

އަދި  ނޑެއް  އޮނިގަ އިދާރީ  ފުރިހަމަ  ކުރެވޭނެ  މޮނިޓަރ 

ފާހަގަ  ނެތްކަމަށް  މެކޭނިޒަމެއް  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް  

ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމުގައި އޮތް ފަރުދީ ޒިންމާއާމެދު 

އިތުރުކުރުމަށް  ހޭލުންތެރިކަން  ތެރޭގައި  މުޖުތަމަޢުގެ 

ފާހަގަ  ވެސް  ޖެހޭކަން  ކުރަން  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ހުރިކަމަށް،  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  ކިބައިގައި  ކުއްޖެއްގެ 

އެކުއްޖަކު  ވީނަމަވެސް  ކުރެވުނުކަމުގައި  ފާހަގަ  ސްކޫލުން 

ދިނުމަށް  ފަރުވާއެއް  އެކަށީގެންވާ  ދައްކައިގެން  ޑޮކްޓަރަކަށް 

ބެލެނިވެރިން ސަމާލުކަން ނުދޭކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

ތެރޭގައި  ބެލެނިވެރިންގެ  ގުޅޭގޮތުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ 

މެޑިކަލް  ކުދިންގެ  ބައެއް  ނެތުމުން  ހޭލުންތެރިކަން 

އިންކުއަރީގައި  މި  ނުވާކަން  ހެދިފައި  ޑައިގްނޯސިސްއެއް 

އެކުދިންނަށް  ސަބަބުން  މީގެ  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ 

ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަން ނުލިބި، އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ 

ބެލެނިވެރިންނަށް  މަޢުލޫމާތު  ގޮތްތަކުގެ  ދޭނެ  އެހީތެރިކަން 

މި  މިގޮތުން  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ނުވާކަން  ލިބިފައި 

މަޢުލޫމާތު ނޭނގޭތީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ބައެއް ކުދިން 

ބައެއް  ނޫޅެނީކަމަށް  ކިޔަވަން  ކަމަށާއި  ރުޅިގަދައީ  ހަމަ 

ބެލެނިވެރިން ޤަބޫލު ކުރާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ސްކޫލަށް  ތެރެއިން  ކުދިންގެ  އުމުރުފުރާގެ  ދާ  ސްކޫލަށް 

ދިއުމަށްފަހު އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ މިހާރު ސްކޫލަށް ދިއުން 

ސްކޫލަށް  އެއްގޮތަކަށްވެސް  ކުދިންނާއި  ހުއްޓާލާފައިވާ 

ނުދާކުދިން ތިބިކަން މި އިންކުއަރީއަށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުން 

ދިމާވާ  ކުދިންނަށް  ދާ  ސްކޫލަށް  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ 

އުޅޭކުދިންނާއި،  އެކުގައި  ސްކޫލްގައި  ތެރޭގައި،  ކަންކަމުގެ 

ހޭލުންތެރިކަން . 15



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް
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މި  އިސްބޭފުޅުން  ބައެއް  ސްކޫލްތަކުގެ  އަދި  ޓީޗަރުންނާއި 

ކުދިން ބަލައިނުގަތުމާއި، އެކުދިންނަށް ހަނގާކުރާކަން ފާހަގަ 

ކުރެވެއެވެ. މިފަދަ ޢަމަލުތައް ދިމާވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ނޭނގުމާއި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނާއި ކުދިންނާމެދު ނުރަނގަޅު 

ތަޞައްވުރެއް ގެންގުޅުން ހިމެނެއެވެ. 

ނަހަމަގޮތުގައި  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ބޭނުންކުރުމަކީވެސް މި މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ވަރަށް ނޭދެވޭ 

ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވިއެވެ. މިގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުދިން ޖިނާޢީ ކުށްތަކަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަންކަން ކުރުވުމާއި، 

ކުރުވުމާއި،  ލައްވާ  އެކުދިން  ޑީލްތައް  މަސްތުވާތަކެތީގެ 

ބޭނުންކުރުވުމާއި،  މަސްތުވާތަކެތި  ލައްވާ  އެކުދިން 

އަދި  އިސްތިއުމާލުކުރުވުން  ދުންފަތުގެ  ލައްވާ  އެކުދިން 

ކުރުވާކަމުގެ  މަސައްކަތް  އެކަށީގެންނުވާފަދަ  އެކުދިންނާއި 

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އެ ކުދިންނަށް 

އަދި  ލިބިފައިވެއެވެ.  ކުރާކަމުގެ ޝަކުވާތައް  ގޯނާ  ޖިންސީ 

ގޯނާ  ޖިންސީ  ކުރެވޭ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ތަކުގައި އެކުދިން ބަލިވެ އިނދެ ދަރިން ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި 

ހަމަޖެހިފައި  ގޮތެއްް  ރައްކާތެރިކުރާނެ  ކުދިން  އެ  އެކަމުން 

އިތުރުން  މީގެ  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފާހަގަ  ނުވާކަންވެސް 

ސަރުކާރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ މާލީ 

ޚަރަދު  ބޭނުންތަކަށް  އެކުދިންގެ  އެލަވަންސް  އެހީތެރިކަމުގެ 

ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ޢާއިލާއިން ތަފާތު އެހެން ކަންތައްތަކަށް 

ބޭނުންކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

މުޖްތަމަޢުގައި  ވެސް  ކުދިންނަކީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެހެން ކުދިންނެކޭވެސް އެއްފަދައިން ބައިވެރިވުން ލިބެންޖެހޭނެ 

ކުދިންކަމަށް ވާއިރު، މި ކުދިންނާމެދު ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިންނާއި 

މުޖުތަމަޢުން ދެކޭގޮތާއި، މި ކުދިންނާމެދު އެނގިގެން ވިޔަސް 

ނުވަތަ ނޭނގި ނަމަވެސް ކަންކުރެވޭ ގޮތާއި، އެ ކުދިންނާމެދު 

ދެކެވޭގޮތް ރަނގަޅުކުރުމަށް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް 

ކުރަން ޖެހި އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބެން ޖެހިފައެވެ. 

ޙައްޤެއް  ކުއްޖެއްގެ  އަނެއް  ތަޢުލީމަކީ  އެއްކުއްޖެއްގެ 

ގެއްލިގެންދާ އެއްޗެއްކަމަށް ގަބޫލު ކުރަމުންދާ ބަޔަކު ތިބިކަން 

މިއިންކުއަރީ އަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުން 

ހާމަވިއެވެ. ކުއްޖަކު ސްކޫލަށް ވެއްދުމާ ހަމައިން އެކުއްޖެއްގެ 

އުމުރު ފުރަޔާއި ޤާބިލިއްޔަތަށް ބަލައި އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީމު 

ދެވެންޖެހެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ޓީޗަރު ނޫނީ 

ނޑައެޅުމަކީ  ސްކޫލްގެ އިސްފަރާތްތަކުން ތަޢުލީމު ދޭނީތޯ ކަ

ތަޢުލީމު  އަދި  އޮވެގެންނުވާނެއެވެ.  ގޮތުގައި  އިޚްތިޔާރެއްގެ 

ޙައްޤެއްކަން  އަސާސީ  ލިބިދީފައިވާ  އޭނާއަށް  އުނގެނުމަކީ 

އަންގައި ދޭންޖެހެއެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ހުށަހެޅުންތައް

ޓު  އެކްސެސް  އޮން  އިންކުއަރީ  “ނޭޝަނަލް  މިއީ 

ޑިސްއެބިލިޓީޒް”  ވިތް  ޗިލްޑްރަން  ފޮރ  އެޑިއުކޭޝަން 

އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  ލިބުނު  މަރުހަލާތަކުން  އެކި  ގެ 

ދިނުމުގައި  ތަޢުލީމު  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ 

މިބައިގައި  ބައެވެ.  ހުށަހެޅުންތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އިދާރާތަކަށް 

މެދުރާސްތާ  ކުރުރާސްތާ،  އިދާރާތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ 

އަދި ދިގުރާސްތާގެ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. 

ބަލައި،  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ލިބުނު  އިންކުއަރީއަށް  މުޅި 

ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ 14 އިދާރާއާއި ސޯޝަލް ކައުންސިލްއަށް 

ޖުމްލަ 139 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން 68 

ހުށަހެޅުމާއެކު އެންމެ ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ލޯ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެޑިޔުކޭޝަނަށެވެ.  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،  ހުށަހެޅުން   20 އަށް  ޖެންޑަރ  އެންޑް 

ހުށަހަޅާފައި  ހުށަހެޅުމެއް   12 ހެލްތްއަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ތެރެއިން  އިދާރާތަކުގެ  ހުށަހެޅުނު  ހުށަހެޅުންތައް  ވާނެއެވެ. 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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އެއްފަހަރު . 1 މަދުވެގެން  އަހަރަކު  ކޮންމެ 

ހުރިހާ  އެޑިޔުކޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

މުވައްޒަފުންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނާއި 

މުޢާހަދާއާއި،  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  މީހުންގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ބާވަތްތަކާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ 

ގުޅޭގޮތުން  ނޑުތަކާއި  މިންގަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މީހުންނާމެދު 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

ފަރާތްތަކުން . 2 މަސައްކަތްކުރާ  ސްކޫލްތަކުގައި 

ތަޢުލީމު  ބަލައިގަތުމާއި  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އަދި  ޤަބޫލުކުރުމަށް  ޙައްޤެއްކަން  އެކުދިންގެ  ލިބުމަކީވެސް 

ގެންގުޅުން  ތަޞައްވުރެއް  ނުރަނގަޅު  އެކުދިންނާމެދު 

މަސައްކަތެއްކުރުމާއި  ޚާއްޞަ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ނުރަނގަޅު 

ގޮތްތައް ބަދަލުވަމުން އަންނަ މިންވަރުދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް، 

ޢަމަލުކުރަން  ޤާއިމްކޮށް  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2017

ފެށުން.

ކުދިންނަށް . 3 ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުންނާއި ފަންނީ މުވައްޒަފުން 

ބޭނުންވާ މިންވަރު ދެނެގަންނާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް، 2016 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގާއިމްކުރުން

ކުދިންނަށް . 4 ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މުވައްޒަފުން  ފަންނީ  ޓީޗަރުންނާއި  ކިޔަވައިދިނުމަށް 

ބޭނުންވާމިންވަރަށް 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޓީޗަރުން 

ބިނާކުރުން. 

މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހިންގޭ ކޯސްތައް . 5

ކުދިންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެންތެރިކަން  ކުރުމުގައި  ފަރުމާ 

ކިޔަވާދިނުމާ ގުޅޭ މޮޑިއުލްތައް 2017 ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ 

ކުރިން ހިމެނުމަށް މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ލާޒިމްކުރުން. 

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ . 6

ޓީޗަރުންނަށް  ޚާއްޞަކޮށް  ފަރާތްތަކަކަށް،  ހުރިހާ 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  ގުޅޭގޮތުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ 

މަސް   6 ނެރޭތާ  މިރިޕޯޓު  އަދި  ހިންގުން.  ޕްރޮގްރާމްތައް 

ތަފްޞީލް،  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ހިންގުނު  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ 

މިނިސްޓްރީއާ  އެޑިޔުކޭޝަން  ސްކޫލަކުންވެސް  ކޮންމެ 

ޙިއްޞާކުރާނެގޮތުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން.

ފެށިގެން . 7 އަހަރުން  ވަނަ   2017

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނާއި 

އިރުޝާދު  ލަފައާއި  ފަންނީ  ބޭނުންވާ  ބެލެނިވެރިންނަށް 

10 އިދާރާއަކާ ބައްދަލުކޮށް ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

އެ އިދާރާތަކާ ޙިއްޞާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ބޭއްވުނު 

ހިމަނާފައި  ގައި   14 ޖަދުވަލު  ލިސްޓު  ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ވާނެއެވެ. އަދި އެކި އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުންތަކުގެ 

ޢަދަދު އެނގޭނެ ތާވަލެއް ޖަދުވަލު 23 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ހިއުމަން  މިންވަރު  ކުރަމުންދާ  ތަންފީޒު  ހުށަހެޅުންތައް  މި 

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން . 1

ކުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ނިޒާމެއް  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  ފަހަރު   2 އަހަރަކު  މަދުވެގެން 

އެގޮތަށް  ސްކޫލްތަކުން  އަދި  ޤާއިމްކުރުން،  ސްކޫލްތަކުގައި 

ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދިޔުން.

ކޮންމެ . 8 ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2017

އަހަރަކުވެސް މަދުވެގެން ދެފަހަރު، ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެސް 

އުނގަންނައިދިނުމާ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ގުޅޭގޮތުން، ބެލެނިވެރިންނާއި މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ 

ބައިވެރިވާ  މިޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ހިންގުމާއި،  ޕްރޮގްރާމްތައް 

ޙިއްޞާކުރެވޭ  ބައިވެރިންނަށް  މަޢުލޫމާތާއި  ފަރާތްތަކުގެ 

ގަވާއިދުން  އެޑިޔުކޭޝަންއާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަޢުލޫމާތު 

ޙިއްޞާކުރާނެ ނިޒާމެއް 2017 ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން 

އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.  

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ . 9 ކިޔަވާ  ސްކޫލްތަކުގައި 

ދިމާވެދާނެ  އަދި  ދިމާވާ  ތެރެއިން  ސްކޫލްގެ  ކުދިންނަށް 

ކުރުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރި  އެކުދިން  ހަނގާކުރުންތަކުން، 

ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާއި ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާދޭ 

މުދަރިއްސުންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހޭލުންތެރި 

ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މަދުވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު ހިންގުން 

އަދި މިޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަޢުލޫމާތު  ޙިއްޞާކުރެވޭ  ބައިވެރިންނަށް 

އެޑިޔުކޭޝަންއާ ގަވާއިދުން ޙިއްޞާކުރާނެ ނިޒާމެއް 2017 

އެގަވާއިދަށް  އެކުލަވާލާ،  ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.  

ހިންގޭ . 10 ކުދިންނާމެދު  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ހަނގާކުރުމާއި އަނިޔާކުރުންފަދަ ނޭދެވޭ ޢަމަަލުތައް މަނާކޮށް، 

އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅުތައް  ޤާނޫނީ  ޢަމަލުތަކާމެދު  އެފަދަ 

ނިމުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2016 އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ 

އެކުލަވާލައި،  އެޑިޔުކޭޝަނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރިން 

ކޮންމެ  މިއުޞޫލުތައް  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2017

ސްކޫލެއްގައިވެސް ސްކޫލަށް ވަދެ ނިކުމެ އުޅޭ އެންމެންނަށް 

ފެންނަން ހުންނާނެހެން ބެހެއްޓުމަށް ސްކޫލްތަކަށް އެންގުން 

އަދި ސްކޫލްތަކުން މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން.  

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ . 11 ފެންވަރެއްގައި  ޤައުމީ 

ވަޒަންކުރެވޭނެ  އަގު  ޓީޗަރުންގެ  ކިޔަވާދޭ  ކުދިންނަށް 

ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި، އެ ނިޒާމަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ދިއުން. 

މިގޮތުން މިހާރުވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ 

ޓީޗަރސް އެކްސެލެންސް އެވޯޑްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ވަޒަންކުރާފަދައިން  އަގު  ޓީޗަރުންގެ  ކިޔަވައިދޭ  ކުދިންނަށް 

އިތުރު  މިފަދަ  ކުރުމާއި  މިކަން  މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް 

ކަންކަންކުރުން. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 2017 ވަނަ . 12

އެސްކޫލެއްގެ  ސްކޫލަކުންވެސް  ކޮންމެ  ފެށިގެން  އަހަރުން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ދިރިއުޅޭ  އޭރިއާގައި  ކެޗްމަންޓް 

ނިޒާމެއް  ކަށަވަރުކުރާނެ  ހާޒިރުވާކަން  ސްކޫލަށް  ކުދިން 

ޤާއިމްކޮށް، އެނިޒާމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ގްރޯތް . 13 އެކުދިންގެ  ވައްދާއިރު،  ކުދިން  ސްކޫލަށް 

ދާއިރާއިން  ޞިއްޙީ  ހުށަހެޅުމުން،  ކާޑު  މޮނިޓަރިންގ 

އިދާރާއެއްގައި  ޤަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރު  ޚިދުމަތްކުރުމަށް 

ދާއިރާއިން  ތަޢުލީމީ  ފަރާތްތަކާއި،  ވެފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ 

ލަފާގެ  ފަރާތްތަކުގެ  ލިބިފައިވާ  ތަޖުރިބާ  ތަމްރީނާއި 

މަތިން، އެކާޑުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރާނެ ގޮތުގެ 

ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މިރިޕޯޓު ނެރޭތާ 6 މަސް  ނޑެއް  މިންގަ

ޤާއިމްކޮށް، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުން ފެށިގެން 

ޢަމަލުކުރަމުން ދިއުން. 

ކުރިން، . 14 ފެށުމުގެ  އަހަރެއް  ދިރާސީ  ކޮންމެ 

“ގްރޯތް  ތައްޔާރުކުރާ  ހެލްތުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ރޑް” ތަޢުލީމީ ބޭނުންތަކަށް ދިރާސާކުރާނެ  މޮނިޓަރިންގ ކާ

އަހަރުން  ވަނަ   2017 ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނޑަށް  މިންގަ ގޮތުގެ 

ފެށިގެން ސްކޫލަށް ވައްދާ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ އެސެސްމަންޓެއް 

ތައްޔާރުކުރުން.  



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ތަޢުލީމު . 15 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ކުރިން  ވެއްދުމުގެ  ސްކޫލަށް  ކުދިން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

ހެދިބޮޑުވުމުގެ  އެހީގައި  ކާޑުގެ  މޮނިޓަރިންގ  ގްރޯތް 

ދެނެގަތުމުގެ  ބަދަލުތައް  އައިސްފައިވާ  މަރުހަލާތަކަށް 

ކުރަމުންގެންދާކަން  ސްކޫލްތަކުން  ޕްރީ  މަސައްކަތް 

ކަށަވަރުކުރާނެ ނިޒާމެއް، މިރިޕޯޓު ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 3 

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށް، އެނިޒާމަށް ޢަމަލުކުރަން 

ފެށުން.

އެކުލަވާލާ . 16 އެޑިޔުކޭޝަނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ  ގެންދާ  ކުރަމުން  ޢަމަލު 

މާއްދާގެ  ވަނަ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 17  ތަޢުލީމު 

ސިޔާސަތުގައި  މި  ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ބ( 

ނޑައަޅާފައިވާ 4 ގިންތީގެ ކުދިންގެ )މައިލްޑް، މޮޑަރޭޓް،  ކަ

ރޑު”  ކާ މޮނިޓަރިންގ  “ގްރޯތް  ޕްރޮފައުންޑް(  ސިވިއަރ، 

ބަލައިގެން ގިންތިކޮށް ވަކި ރަޖިސްޓަރީއެއް ޕްރީ ސްކޫލްތަކުން 

ނިޒާމެއް،  ކަށަވަރުކުރާނެ  ބަލަހައްޓަމުންދާކަން  ތައްޔާރުކޮށް 

ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަހަރު  އާ  ދިރާސީ  އަހަރު  ވަނަ   2017

އެއް  މަހަކުން   4 ކޮންމެ  އެއަށްފަހު،  އަދި  ޤާއިމްކުރުން. 

ރަޖިސްޓަރީއެއް  ވަކި  ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ  ހުރިހާ  ފަހަރު 

ޤާއިމްކޮށް  ނިޒާމެއް  ކަށަވަރުކުރާނެ  ގެންގުޅެމުންދާކަން 

ޢަމަލުކުރަމުން ދިއުން. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއާ ގުޅިގެން ސްކޫލުތަކުގައި . 17

ވަންނައިރު،  ސްކޫލަށް  )އަލަށް  މަރުހަލާތަކުގައި  އެކި 

ސްކޫލަށް  ސެކަންޑަރީ  ވަންނައިރު،  ސްކޫލަށް  ޕްރައިމަރީ 

ދެނެގަތުމަށް  ހުރިތޯ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  ބަދަލުވާއިރު( 

އަހަރުން  ވަނަ  މަަސައްކަތްތައް 2017  ކުރުމުގެ  ސްކްރީން 

ފެށިގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުން. 

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުން ފެށިގެން . 18

ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަހަރަކު  ކޮންމެ 

ކިޔަވައިދިނުމަށް ސްކޫލްތަކުން އިންޑިވިޖުއަލް އެޑިޔުކޭޝަން 

ކުދިންގެ  މިގޮތުން  އަންގައި،  ޕްލޭންތައްޔާރުކުރުމަށް 

ސްކޫލްތަކުން  ބިނާކޮށް  އެނަލިސިސްއަށް  ނީޑް  ލާރނިންގް 

ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރާ 

އިންޑިވިޖުއަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްލޭންތައް އަހަރަކު އެއްފަހަރު 

މުރާޖަޢާކޮށް، ފަންނީ ލަފާ އަދި އިރުޝާދު ކޮންމެ ދިރާސީ 

އަހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 

ސްކޫލްތަކާ ޙިއްޞާކުރުން.

ތައްޔާރުކުރާ . 19 އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ  ސްކޫލްތަކުން 

އެއްގޮތަށް  ޕްލޭންތަކާ  އެޑިޔުކޭޝަން  އިންޑިވިޖިއުލް 

ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވާދެމުންދާކަން ބެލޭނެ ނިޒާމެއް 2016 

ވަނަ   2017 ޤާއިމްކޮށް،  ކުރިން  ނިމުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ 

އަހަރުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. 

ކިޔަވަމުންދާ . 20 ސްކޫލްތަކުގައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކާއި 

އަދި  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  އިމްތިޙާނުތަކާ  ދެވޭ  އެކުދިންނަށް 

އެކުދިންގެ ކިޔެވުމާއި އުޅުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ޙިއްޞާކުރާނެ  ބެލެނިވެރިންނާ  އެކުދިންގެ  ގަވާއިދުން 

އުޞޫލުތައް 2017 ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ 

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެކުލަވާލައި، އެމަޢުލޫމާތު ސްކޫލްތަކާއި 

ޙިއްޞާކޮށް، މި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލްތަކުން ޢަމަލު 

އެނިޒާމަށް  ޤާއިމްކޮށް،  ނިޒާމެއް  ބެލޭނެ  ދާކަން  ކުރަމުން 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ . 21 ކިޔަވާ  ސްކޫލްތަކުގައި 

ކުދިންނަށް އެހެން ކުދިންނާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގޭ 

އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން އަދި 

ކަށަވަރުކުރާނެ  ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން  މިގޮތަށް  ސްކޫލްތަކުން 

ފެށުމުގެ  އަހަރު  ދިރާސީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2017 ނިޒާމެއް 

ކުރިން ޤާއިމްކޮށް، އެނިޒާމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. 

ފަރާތްތަކަށް . 22 ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ބާއްވާ  ޤައުމުތަކުގައި  އެކި  ދުނިޔޭގެ  ޚާއްޞަކޮށްގެން 

ކުޅިވަރުތައް ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

90

އެކުދިންނަށް  އަދި  ކޮށްދިނުން  ތަޢާރަފް  ކުދިންނަށް 

ޚާއްޞަކޮށްގެން މިފަދަ  ކުޅިވަރުތަކާއި އިތުރު ހަރަކާތްތައް 

2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުން. 

ކުދިން އެއް ސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް ބަދަލުވާއިރު، . 23

ގޮތެއްގެ  ހިފެހެއްޓޭނޭ  އިތުބާރު  ރެކޯޑްތައް  ހުރިހާ  ކުއްޖާގެ 

ކަށަވަރުކުރާނެ  ފޯރުކޮށްދޭކަން  ސްކޫލަށް  ބަދަލުވާ  މަތިން 

ނިޒާމެއް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ފަށަންވާއިރަށް 

ޤާއިމްކޮށް، އެނިޒާމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ސްކޫލަށް . 24 ޕްރައިމަރީ  ނިންމާ  ސްކޫލް  ޕްރީ 

ދަރިވަރު  މަޢުލޫމާތު  އެންމެހާ  ދަރިވަރާބެހޭ  ބަދަލުވާއިރު 

ނިޒާމެއް  ބެލޭނެ  ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަން  ސްކޫލަށް  ބަދަލުވާ 

ފެށުމުގެކުރިން  އަހަރު  ދިރާސީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2017

ޤާއިމްކޮށް، އެ ނިޒާމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ފެށިގެން . 25 އަހަރުން  ވަނަ   2017

ސްކޫލްތަކުގައި  ކިޔަވާ  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޕްލޭނުގައި  އެ  އެކުލަވާލައި،  ޕްލޭން  ކްރައިސިސް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

މިރޕޯޓު ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދަރިވަރުންނަށް . 26

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އިމްތިޙާންތަކުގައި  ބޭއްވޭ 

ކުދިންގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އިމްތިހާނުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް 

ގެންނަންޖެހޭ އެންމެހާ ބަދަލުތައް ސްކޫލްތަކުން ގެންނަކަން 

ކޮންމެ އިމްތިޙާނެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ކަށަވަރުކުރުން.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުން ފެށިގެން، . 27

ޕްރީސްކޫލަށް  ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަހަރެއް  ދިރާސީ  ކޮންމެ 

ވަންނަ ދަރިވަރުން ސްކްރީންކުރަން ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 

ސްކޫލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުން ފެށިގެން، . 28

އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  އާރލީ  އަހަރެއްގައި  ދިރާސީ  ކޮންމެ 

ކޮންމެ  ޕްރޮގްރާމްތައް  އިންޓަރވެންޝަން  އާރލީ  އަދި 

ސްކޫލެއްގައިވެސް ރާވައި ހިންގާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ތަޢުލީމު . 29 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

ކުރިއަށްއޮތް  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާ  އުނގަންނައިދިނުމަށް 

ދިރާސީ އަހަރަށް ހޯދުމަށްޓަކައި، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން 

ހިމެނޭ ތަފްޞީލީ ބަޖެޓެއް ސްކޫލްތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް 

ބެލޭނެ  ހުށަހަޅާކަން  އެޑިއުކޭޝަނަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ނިޒާމެއް 2017 ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ޤާއިމްކޮށް، އެ 

ނިޒާމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. 

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުން ފެށިގެން . 30

އުނގަންނައިދިނުމަށް  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ހުންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ކުލާސްތަކުގައި  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ތަކެތީގެ ބާވަތާއި ވަސީލަތްތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ސްކޫލްތަކާއި 

ގުޅިގެން ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ނިންމުން.

ފަރާތުން . 31 ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ބެލެނިވެރިއަކު ކޮންމެ ސްކޫލެއްގެ ސްކޫލް ބޯޑުގައި މިހާރުވެސް 

ހިމަނާފައިވާފަދައިން، އެކަން އެގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުން.

2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޚިދުމަތުގައި ތިބި . 32

ޓީޗަރުންގެ،  ކިޔަވާދޭ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފަންނީ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން 

ބޭރުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން.

ސްކޫލް . 33 ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހަމަވިކަމުގައިވިއަސް  އުމުރުފުރާ 

ހާސިލްވަންދެން  މިންވަރު  ނޑައަޅާ  ކަ އެޑިއުކޭޝަނުން 

އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ސްކޫލްތަކުން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ގައުމީ . 34 ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2017

ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި  ނޑިތައް  ނޑުދަ ލަ މަންހަޖުގެ 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ކިޔަވައިދިނުމުގެ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ލަފައާއި  ފަންނީ  ބަދަލުތަކުގެ  ގެންނަންޖެހޭ  ވައްޓަފާޅިއަށް 

މަސައްކަތު  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ސްކޫލްތަކަށް  އިރުޝާދު، 

ބައްދަލުވުންތައް މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ބޭއްވުން.

ރަށު . 35 ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2017

މަޢުލޫމާތު  ކައުންސިލްތަކުން  ސިޓީ  ކައުންސިލްތަކާއި 

ޤައުމީ  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ހޯދައިގެން 

ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލައި، އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ 

ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ރަޖިސްޓްރީއަށް  މި  މުރާޖަޢާކޮށް، 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގެންނަމުން ދިޔުން.

ކުރިން . 36 ފެށުމުގެ  އަހަރެއް  ދިރާސީ  ކޮންމެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ކިޔަވަމުންދާ  ސްކޫލްތަކުގައި 

ކުދިންގެ ތަފްޞީލީ ރަޖިސްޓްރީއެއް ސްކޫލްތަކުން އެކުލަވާލާ، 

އެމަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާ ޙިއްޞާކުރާކަން 

ގަވާއިދުން  ބަދަލުތައް  އަންނަ  ރަޖިސްޓްރީއަށް  މި  އަދި 

ބެލޭނެ  ޙިއްޞާކުރާކަން  އެޑިޔުކޭޝަންއާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ފެށުމުގެ  އަހަރު  ދިރާސީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2017 ނިޒާމެއް 

ކުރިން ޤާއިމްކޮށް، އެ ނިޒާމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ފެށިގެން . 37 އަހަރުން  ވަނަ   2017

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވާދޭ ސްކޫލްތަކުގައި 

ސެން ކްލާސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީޗަރުންނާއި ފަންނީ 

އަހަރެއް  ދިރާސީ  ކޮންމެ  ރަޖިސްޓްރީ  މުވައްޒަފުންގެ 

އެ  ހަމަހަކުން  ކޮންމެ  އެކުލަވާލައި،  ކުރިން  ފެށުމުގެ 

ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އަހަރުގެ  ވަނަ   2017 ނިޒާމެއް  ބެލޭނެ  އެޑިޔުކޭޝަނުން 

ނިޒާމާ  އެ  ޤާއިމްކޮށް،  ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަހަރު  ދިރާސީ 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ފެށިގެން . 38 އަހަރުން  ވަނަ   2017

ކިޔަވާދޭ ސްކޫލްތަކުގެ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ސެން ކްލާސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީޗަރުންނާއި ފަންނީ 

ފަރާތެއް  ވިލަރެސްކުރާނެ  މަސައްކަތްތައް  މުވައްޒަފުންގެ 

އަދި  ޤާއިމްކުރުން  ޔުނިޓެއްގައި  ސެން  އަތޮޅެއްގެ  ކޮންމެ 

ބޭނުންވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އެޔުނިޓެއްގައި 

ފަންނީ ލަފާއާއި އިރުޝާދުތައް ގަވާއިދުން ފޯރުކޮށްދިނުން.

2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޓީޗަރ ރިސޯސް . 39

ކިޔަވާދޭ  ކްލާސްތަކުގައި  ސެން  މެދުވެރިކޮށް  ސެންޓަރުތައް 

ޓީޗަރުންނަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާދާއި ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ފެށިގެން . 40 އަހަރުން  ވަނަ   2017

ދިނުމުގައި  ތަޢުލީމު  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ނޑުތައް ތައްޔާރުކޮށް، ސްކޫލްތަކަށް  ބޭނުންކުރާނެ ތަފާތު މިންގަ

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް  މިމަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުން. އަދި އެ މިންގަ

ކިޔަވާދެމުންދާކަން މޮނިޓަރކުރަމުންދިއުން.

ފެށިގެން . 41 އަހަރުން  ވަނަ   2017

ކިޔަވާދިނުމުގެ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ހޯދުމުގައި  ސްކޮލަރޝިޕް  ދާއިރާއިން  ތަޢުލީމީ  ދާއިރާއަކީ 

އެގޮތަށް  ނޑައަޅައި  ކަ ގޮތުގައި  ދާއިރާއެއްގެ  އިސްކަންދޭ 

މަސައްކަތްކުރުން. 

މިނިސްޓްރީ . 42 ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2017

ހާޞިލްކުރާ  މަތީތަޢުލީމު  ފަރާތުން  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް 

ދަރިވަރުންނަށް ލޯން އެހީ ދިނުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުދިންނަށް ކިޔަވާދިނުމުގެ ދާއިރާ އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޚާއްޞަ  ބޭނުންވާ  ހިދުމަތްދިނުމަށް  މީހުންނަށް  ކުދިންނާއި 

ތެރަޕީތަކާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތައް، އިސްކަންދޭ ދާއިރާތަކުގެ 

ތެރޭގައި ހިމެނުން. 

މީހުންނަށް . 43 ކުދިންނާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޖަމްޢިއްޔާ  އަމިއްލަ  މަސައްކަތްކުރާ  އުނގަންނައިދިނުމުގެ 

ފޯރުކޮށްދޭނެ  އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ  ޖަމާއަތްތަކަށް 

މަޝްވަރާއާއެކު،  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  އަމިއްލަ  އުޞޫލުތައް، 

2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލައި، 2017 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ . 44 ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ 

ސްކޫލްތަކާއި  ތަމްރީންދޭ  ތައުލީމާއި  ޚާއްޞަ  ކުދިންނަށް 

މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކޮށް ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުތައް 2016 

ވަނަ   2017 އެކުލަވާލައި  ކުރިން  ނިމުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ 

އަހަރުން ފެށިގެން، އެ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. 

ކިޔަވަމުންދާ . 45 ސްކޫލްތަކުގައި  ޕްރީ 

އެކުދިންނަށް  ފާހަގަކޮށް  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް، 2017 ވަނަ 

އެ  ޤާއިމްކޮށް،  ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަހަރު  ދިރާސީ  އަހަރުގެ 

ނިޒާމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ކުއްޖަކު . 46 ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ  ހުރިކަން  ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި 

ޕްރީސްކޫލްތަކުން އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަށް 

 3 ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ނެރޭ  މިރިޕޯޓު  ނިޒާމެއް  އަންގާނެ 

އެއްގޮތަށް  ޤާއިމްކޮށް، އެ ނިޒާމާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށް. 47

ޓީޗަރުންނަށް  ސްކޫލް  ޕްރީ  ތިބި  ދިނުމަށްޓަކައިޚިދުމަތުގައި 

ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީނު  ކަމާގުޅޭ  އެކަށީގެންވާގޮތުގައި 

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި،  ހިންގާކަން  ރާވައި  ސްކޫލްތަކުން 

އެއް  މަހަކުން   6 ކޮންމެ  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  މިޕްރޮގްރާމްތަކާ 

ފަހަރު ޕްރީ ސްކޫލްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއާ 

ނިމުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2016 ނިޒާމެއް  ޙިއްޞާކުރާނެ 

ކުރިން ޤާއިމްކޮށް، 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެނިޒާމާ 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. 

ތަޢުލީމު . 48 ސްކޫލެއްގައި  ޕްރީ  ކޮންމެ 

ބެލެނިވެރިންނަށް  ހުރިހާ  ދަރިވަރުންގެ  ހާސިލްކުރަމުންދާ 

ގުޅޭގޮތުން  ޙައްޤުތަކާ  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ސްކޫލްތަކުން  ޕްރީ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ 

ކޮންމެ 6 މަހަކުން އެއްފަހަރު ރާވައި ހިންގާކަން މިނިސްޓްރީ 

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބަލާނެ ނިޒާމެއް 2016 ވަނަ އަހަރު 

ނިމުމުގެ ކުރިން ޤާއިމްކޮށް، 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށް . 49

ޕްރީ  ފެށުމުގެކުރިން،  ޓާރމެއް  ކޮންމެ  ދިނުމަށްޓަކައި 

ސްކޫލްތަކުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވަކިން 

އެއާ  ތައްޔާރުކޮށް  ޕްލޭން  އެޑިއުކޭޝަން  އިންޑިވިޖުއަލް 

މިނިސްޓްރީ  ކިޔަވައިދޭކަން  ސްކޫލްތަކުން  ޕްރީ  އެއްގޮތަށް 

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބަލާނެ ނިޒާމެއް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 

ނިޒާމާ  އެ  ޤާއިމްކޮށް،  ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަހަރު  ދިރާސީ 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. 

ތަޢުލީމު . 50 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ހިންގާ  ސްކޫލްތަކުގައި  ޕްރީ  ދިނުމަށްޓަކައި  ފޯރުކޮށް 

ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ހަރަކާތްތަކުގައި  އިތުރު 

ބައިވެރިކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް، އެކަމާ މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭ 

ފަރާތްތަކާއެކު ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުން މަޝްވަރާކުރާކަން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބަލާނެ ނިޒާމެއް 2017 

ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ޤާއިމްކޮށް، އެ 

ނިޒާމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. 

ތަޢުލީމު . 51 ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

އަހަރަށް  ދިރާސީ  އޮތް  ކުރިއަށް  ދިނުމަށްޓަކައި،  ފޯރުކޮށް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގަންނައި ދިނުމަށް 

ސްކޫލް  ކުރުމުގައި  ތައްޔާރު  ލިސްޓު  ތަކެތީގެ  ބޭނުންވާ 

ޕްރީސްކޫލް  ދިނުމުގައި  އެހީތެރިވެ  ޚިޔާލުދީ  މެނޭޖްމަންޓަށް 

ކުލާސް ޓީޗަރުންގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަކަން ބަލާނެ ނިޒާމެއް 

ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަހަރު  އާ  ދިރާސީ  އަހަރު  ވަނަ   2017

އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  ސްކޫލްތަކުގެ  ޕްރީ  އަދި  ޤާއިމްކުރުން. 

ބަޖެޓްގައި މިތަކެތި ހިމަނާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން. 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ޕްރީ . 52 އިންތިޒާމް  ވަޒަންކުރެވޭނޭ  ކުދިން  ވަކިވަކި 

ނިޒާމެއް  ބަލާނެ  ވާކަން  ހަމަޖައްސާފައި  ސްކޫލްތަކުގައި 

2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޤާއިމްކޮށް، މިނިޒާމާ 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ދަރިވަރުންނަށް . 53 ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2017

ބޭއްވޭ އިމްތިޙާނުތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންގެ 

ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އިމްތިޙާނުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަންޖެހޭ 

ގެނެސްފައިވާކަން  ސްކޫލްތަކުން  ބަދަލުތައް  އެންމެހާ 

ކަށަވަރުކުރުން.

މެދުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް

ދުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ . 54

ދަސްކުރުމަށް  ހުނަރުތައް  އެހެނިހެން  ހުނަރުތަކާއި 

 2017 ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާ  މަތިން  ފަސޭހަވާނޭގޮތުގެ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއް ފެށޭއިރު 

ސްކޫލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ކިޔެވުމަށް . 55 ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ކަމެއް  އެއްވެސް  އަސަރުކުރާފަދަ 

ކަމާގުޅޭ ފަންނީ  ލަފާ ހޯދާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާނޭ 

ސްކޫލްތަކަށް  ޓީޗަރުންނަށާއި  ކިޔަވާދޭ  އެކުދިންނަށް  މަގު 

ފަހިކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް، 2017 ވަނަ އަހަރުން 

ފެށިގެން މިނިޒާމްއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ . 56 އަހަރުންދަށުގެ   18

ނޑައެޅޭގޮތެއްގެމަތިން އެ މަޢުލޫމާތުތައް  ކުދިން ދެނެގަނެ، ކަ

މަސައްކަތްތެރިކަން  ބޭނުންވާ  މިކުދިންނަށް  ބެލެހެއްޓުމާއެކު 

ގުޅުންހުރި  ހޯދައިދިނުމަށް  ފުރުޞަތުތައް  އުނގެނުމުގެ 

މަސައްކަތް  ކުރިން  ފެށުމުގެ   2017 މުއައްސަސާތަކާއެކު 

ފެށުން. 

ސަރަހައްދުތަކުގައި . 57 ބައެއް  ރާއްޖޭގެ 

ގެންދިޔުމަށް  ސްކޫލަށް  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އަދި  ކުރަންޖެހުމާއި  ޚަރަދުތަކެއް  ބޮޑެތި  ބެލެނިވެރިންނަށް 

ގެންދިއުމަށް  ފައިމަގުގައި  އޮންނަގޮތުން  މަގުތައް  ރަށުގެ 

މިނިސްޓްރީ  ހައްލުކުރުމަށް  އެކަން  ކުރިމަތިވާތީ،  ދަތިތަކާ 

އޮޓޯރިޓީއަދި  ޓްރާންސްޕޯޓް  އާއި  އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފް 

ގުޅިގެން  ކައުންސިލްތަކާ  އަތޮޅު  ކައުންސިލްތަކާއި  ރަށު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް އިތުރު ތަކުލީފްތަކަކާއި 

ނުލައި ސްކޫލަށް ގެންދެވޭނެ ޚާއްޞަ އިންތިޒާމްތަކެއް 2017 

ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ހަމަޖައްސައި ދިނުން. 

ސްކޫލަށް ނުދެވޭ ވަރުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ . 58

ކުދިންނަށް، 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހޯމް ސްކޫލިންގ 

އެއްގޮތަށް  އެއުޞޫލުތަކާ  އެކުލަވާލާ،  އުޞޫލުތަކެއް  ދެވޭނެ 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ތަޢުލީމު . 59 ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2017 ނޑުތައް  މިންގަ ދިނުމުގެ 

ކޮންމެ 3 އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރުން.

ތެރޭގައި . 60 ދުވަހުގެ  އަހަރު   1 ނެރޭތާ  މިރިޕޯޓު 

ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ދިރިއުޅުމަށް  އެއްފަދައިން  މީހުންނާ  އެހެން  މުޖްތަމަޢުގައި 

ޙާލަތު  ތަޢުލީމީ  އެކުދިންގެ  މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، 

ރަނގަޅުކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

އެކުލަވާލާ،  ޕްލޭންއެއް  އެކްޝަން  ނޭޝަނަލް  ފާހަގަކޮށް، 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ޕްލޭންގައި  މިއެކްޝަން  އަދި  ފެށުން.   ޢަމަލުކުރަން 

ދިރާސާތަކާއި،  ކުރާނެ  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  މިދާއިރާއިން 

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  އިތުރުކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރިކަން  ހިންގާނެ 

ފުޅާ  ދާއިރާއިން  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  ނީޑްސް  ސްޕެޝަލް 

ދާއިރާއެއްގައި މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އަދި 

މިނޫންވެސް މުހިންމު ކަންކަން ހިމެނުން. 

ކުދިންނަށް . 61 ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޖިސްމާނީ 

މާހައުލެއް  އުޅެވޭނޭފަދަ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ސްކޫލްތެރޭގައި 

ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2018 ޤާއިމްކުރުމުގެގޮތުން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެ 

ހަދާ،  ރޭމްޕްތައް  ސްކޫލެއްގައި  ހުރިހާ  ގޮތަށް  އުޅެވޭނެ 

އަދި  ހެދުން  ވޯކްވޭތައް  ދުއްވޭނޭގޮތަށް  ގޮޑި  ފުރޮޅުލީ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ 

ވަސީލަތްތައް  އެހެނިހެން  މިނޫންވެސް  ހެދުމާއި  ފާޚާނާތައް 

ޤާއިމުކުރުން.

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ . 62 ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ގޮތުގެ  ދޭންޖެހޭނެ  ތަމްރީން  ތަޢުލީމާއި  ކުދިންނަށް 

ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލައި،2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 

އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން ސިސްޓަމެއްގެ ދަށުން، ތަޢުލީމު 

ފޯރު ކޮށްދެމުން ދިޔުން. 

ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް . 63

ލަސްވެގެން  ތެރަޕީތައް  ބޭނުންވާ  އެކުދިންނަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2019

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ފޯރު ކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. 

ސައިންސް . 64 ލައިބްރަރީތަކާއި  ސްކޫލްތަކުގެ 

އެހެނިހެން  އަދި  ލެބްތައް  ކޮމްޕިއުޓަރ  ލެބްތަކާއި 

ވަސީލަތްތައް ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް 

ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް 2018 ވަނަ 

އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ސްކޫލްތަކުގައި ޤާއިމްކުރުން. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ . 65

ޓީޗަރުން  ކުރިން  ނިމުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ  މިންވަރަށް،2017 

ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ތަމްރީން 

ދިނުން އަދި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ފެށުމުގެ 

ކުރިން ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކޮންމެ 

6 ކުއްޖަކަށް ޓީޗަރެއް ހަމަޖެއްސުން. 

ކިޔަވާދޭ . 66 ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޓީޗަރުންނަށް މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް 

2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމަސައްކަތައް އެކަށީގެންވާ 

ޢަދަދަކަށް ބޮޑުކުރުން. 

ރިޢާޔަތްކޮށް . 67 ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް  ހުރި  ކުއްޖާގެ 

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  ތަޢުލީމެއް  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ކުއްޖާއަށް 

 2017 އިންތިޒާމް  ހޯދައިދިނުމުގެ  ފުރުޞަތު  ސްކޫލަކުން 

އަދި  ހަމަޖައްސައިދިނުން.  ކުރިން  ނިމުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ 

އެހެން  ތިބި  ޢާއިލާގައި  ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި  މިގޮތަށް 

ސްކޫލަކުން   އެ  ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  ކުދިންނަށްވެސް 

ޖާގަ ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ފޯރު . 68 ތަޢުލީމު  ޝާމިލްކޮށްގެން  ކުދިން  ހުރިހާ 

ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

ބޭނުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 2018 ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން 

ބަދަލުގެނައުމާއެކު  އެކަށޭނަ  މާހައުލަށް  ސްކޫލްތަކުގެ  ޕްރީ 

ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން.

އަދި  ކުދިންނަކީ  އެ  ކަމެއް.  އިހުމާލުވެފައިވާ  ވަރަށްބޮޑަށް  ޙައްޤުތަކަކީ  ކުދިންގެ  “ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި 

މައިދާނުގައި  ދިރިއުޅުމުގެ  ކުރަމުންވެސް،  ތަޙައްމަލް  އުނދަގޫތަކެއް  ދަތި  އެތަކެއް  ބެލެނިވެރިންނަކީ  ކުދިންގެ  އެ 

މަސައްކަތް  ރޯކުރުމުގެ  ދަންމަރު  ތަޢުލީމުގެ  ގޮތުން  ތައްޔާރުވުމުގެ  ގޮންޖެހުންތަކަށް  ދިމާވާނެ  އަދި  ދިމާވެފައިވާ 

ކުރަމުންދާ ހިތްވަރުގަދަ ބައެއް. ”   - ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޠަލާލް -



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ. 2

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް. 3

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ. 4

މެދުރާސްތާ ހުށަހެޅުން

ކުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުން

ކުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުން

ކުދިންނަށް . 1 ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުންނާއި ފަންނީ މުވައްޒަފުން 

އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޓީޗަރުން ބިނާކުރާ މަރުކަޒުތައް މެދުވެރިކޮށް 

ފަރުމާ  ކޯސްތައް  ހިންގޭ  ތަމްރީނުކުރުމަށް  މުދައްރިސުން 

ކުރުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވާދިނުމާ 

ކުރިން،  ފެށުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2018 މޮޑިއުލްތައް  ގުޅޭ 

ހިމެނުން.

އިމްތިޙާން . 1 ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އިންތިޒާމްތައް ސްކޫލްތައް 

މެދުވެރިކޮށް ދެނެގަނެ، އިމްތިޙާން ދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެންއެކަން 

ފަހިކޮށްދީ އިމްތިޙާން ދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް 2017 ވަނަ 

އަހަރުން ފެށިގެން ހަމަޖެއްސުން.

ކުރުމަށް . 1 ކައުންސިލްތަކުން  މިރިޕޯޓުގައި 

މަދުވެގެން  ކުރަމުންދާކަން  ކަންކަން  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ވަނަ   2017 ނިޒާމެއް  ބެލޭނޭފަދަ  ދެފަހަރު  އަހަރަކު 

އެނިޒާމްއާ  ޤާއިމްކުރުމަށްފަހު  ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަހަރު 

އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް 

ކުރިއަށްދާގޮތް ބަލަމުން ގެންދިޔުން.

އެކިއެކި  ރޮނގުން  އެކިއެކި  ކުރުމަށްޓަކައި  އުޖާލާ  ދިރިއުޅުން  ކުދިންގެ  މި  “ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި 

ކަންކަން އެކި ދަރަޖައަށް އެކި މިންވަރަށް ކުރައްވަންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހިނދެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ 

މިކަން  ފަންތިއަށް  މަތީ  އެންމެ  އެދޭނީ ސަރުކާރުގެ  ނޑުމެން  އަޅުގަ ފަރާތުން  ވަޒީރެއްގެ  ފަންތީގައިވާ ސަރުކާރުގެ 

ހުރިހާ  ހުރި  ކުރެއްވެން  އިދާރާތަކުން  އެކިއެކި  ވުޒާރާތަކުންނާއި  އެކިއެކި  މިކަމަށްޓަކައި  އަދި،  ގެންގޮސްދެއްވުމަށް. 

ނޑުމެން އިލްތިމާސްކުރަން.”  މަސައްކަތެއް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާ ދެއްވުމަށްވެސް އަޅުގަ

- ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޝަމްޢޫން ޙަމީދު -



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ކައުންސިލްތައް. 5

ކުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް

ރަށު ކައުންސިލް

އެކައުންސިލެއް . 1 ކައުންސިލްތަކުން  ރަށު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ދިރިއުޅޭ  ރަށެއްގައި  ނިސްބަތްވާ 

މީހުންނާއި ކުދިންގެ ތަފްސީލް ރަޖިސްޓްރީއެއް )އެންސްޕާގެ 

ރެޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް( 2017 

ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލާ، އަންނަ ބަދަލުތައް 

ގަވާއިދުން ހިމަނާ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން. 

ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އެކައުންސިލެއް ނިސްބަތްވާ . 2

މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ދިރިއުޅޭ  ރަށެއްގައި 

ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް 2017 ވަނަ 

އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލާއި، އެނިޒާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރު ކޮށްދިނުން.

އަތޮޅު . 3 ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2017

އަތޮޅެއްގައި  ނިސްބަތްވާ  އެކައުންސިލެއް  ކައުންސިލްތަކުން 

ތެރެއިން  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ދިރިއުޅޭ 

ގަވާއިދުން  ހޯދައި،  މަޢުލޫމާތު  ކުދިންގެ  ނުދާ  ސްކޫލަށް 

އެމަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއާ ޙިއްޞާކުރާނެ 

ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި، އެނިޒާމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. 

ރަށު . 4 ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2017

ރަށެއްގައި  ނިސްބަތްވާ  ކައުންސިލެއް  އެ  ކައުންސިލްތަކުން 

ތެރެއިން  ކުދިންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ދިރިއުޅޭ 

ގަވާއިދުން  ހޯދައި،  މަޢުލޫމާތު  ކުދިންގެ  ނުދާ  ސްކޫލަށް 

އެމަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއާ ޙިއްޞާކުރާނެ 

ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި، އެނިޒާމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް

އެކައުންސިލެއް . 5 ކައުންސިލްތަކުން  އަތޮޅު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ދިރިއުޅޭ  އަތޮޅެއްގައި  ނިސްބަތްވާ 

މީހުންނާއި ކުދިންގެ ތަފްޞީލް ރަޖިސްޓްރީއެއް )އެންސްޕާގެ 

ރެޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް( 2017 

ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލާ، އަންނަ ބަދަލުތައް 

ގަވާއިދުން ހިމަނާ ރަޖިސްޓްރީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން.

ސިޓީ ކައުންސިލް

ސިޓީ . 6 ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2017

ކައުންސިލްތަކުން  ރަށު  ކައުންސިލްތަކުންނާއި، 

ކުދިންގެ  މީހުންނާއި،  ހުންނަ  ނުކުޅުދުންތެރިކަން 

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޙައްޤުތަކާއި 

ކުރަމުންދާ  ޢަމަލު  ރާއްޖޭގައި  ކުރުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރި 

ބައިވެރިވެފައިވާ  ރާއްޖެއިން  އަދި  ގަވާއިދުތައް  ޤާނޫނާއި 

ރައްކާތެރި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުރުވުމުގެ  ހޭލުންތެރި  ގުޅޭގޮތުން  މުޢާހަދާއާ  ކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ރަށުގެ އާއްމު 

ރައްޔިތުންނަށް ހިންގުން. 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް. 6

މެދުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް

ޙައްޤުތައް . 1 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު 

ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ  މައްޗަށް  ސަރުކާރުގެ  ގައި   8/2010

މިކަންކަމަށް  ލާޒިމްކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް 

ގޮތްތަކާއި،  ހޯދާނެ  ފައިސާ  ތެރެއިން  ބަޖެޓްގެ  ދައުލަތުގެ 

ނެތުމުން  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތް  ހޭދަކުރާނެ  މިފައިސާ 

ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި  ދަތިތައް  ދިމާވާ 

މުއައްސަސާތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ތެރެއިން  ބަޖެޓްގެ  ދައުލަތުގެ  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ކަންކަން 

ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތްތަކާއި، މިފައިސާ ހޭދަކުރާނެ ކަންކަމުގެ 

ތެރޭގައި  އަހަރު   1 ނެރޭތާ  މިރިޕޯޓު  ހިމަނައި،  ތަފްޞީލް 

މިޤާނޫނު އިސްލާހުކުރުން.

ޙައްޤުތައް . 2 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު 

8/2010 ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މީހުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ސަރުކާރުން 

ކުރަންޖެހޭ އަސާސީ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

ކުރިއަށްގެންދާނެ  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި 

ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ހިމަނާފައިނުވާތީ، މި ބައިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް 

މިރިޕޯޓު ނެރޭތާ 1 އަހަރު ތެރޭގައި މިޤާނޫނު އިސްލާހުކުރުން. 

ޙައްޤުތައް . 3 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ގަވާއިދު R-3/2011 ގެ ދަށުން ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މާލީ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  ދަފްތަރުގައި  މީހުންގެ 

މަހަކު  މީލާދީ  ކޮންމެ  މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަން 

ސަރުކާރުން  އެލަވަންސެއް  ރުފިޔާގެ  )ދެހާސް(   2000/-

ދޭއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް 

ނިޒާމުގެ  ޤާނޫނީ  މިހާރުގެ  އެހީތެރިކަމެއް  މާލީ  މިފަދަ 

ތެރޭގައި ނެތުމުން، މި ޢަދަދަށްވުރެ ދަށްނުވާނެ ގޮތަށް އަދި 

ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި،  ޢަދަދަކަށް  މަތީ  އެންމެ  އެކަށީގެންވާ 

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދާ، މާލީ 

މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގޮތަށް  އިނާޔަތެއްލިބޭނެ 

ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ނެރޭތާ 1  މިރިޕޯޓު  ޤާނޫނު 8/2010، 

އިސްލާހުކުރުން. 

ނޑައެޅުމާއި . 4 ކަ މީހުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެކުލަވާލުމާއި  ދަފްތަރު  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   7 ގަވާއިދުގެ  ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން، 

އެކައުންޓަށް  ބޭންކް  ހުޅުވާފައިވާ  ނަމުގައި  މީހެއްގެ 

އިނާޔަތް  ދެވޭ  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ނިޒާމެއް  ހުއްޓުވޭނެ  ބޭނުންކުރުން  ނަހަމަގޮތުގައި 

ޤާއިމްކުރެވޭނެ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ 

މަޝްވަރާއާއެކު، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޤާނޫނު 

މިރިޕޯޓު ނެރޭތާ 1 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިސްލާހުކުރުން. 

ބަދަލުތަކަށް . 5 އަންނަ  ޚަރަދުތަކަށް  ދިރިއުޅުމުގެ 

ބަލައި، މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ ގޮތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ދެވޭނެ  އެލަވަންސެއް  އެކަށީގެންވާ  މީހުންނަށް 

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގޮތަށް 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު 

ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރު   1 ނެރޭތާ  މިރިޕޯޓު   8/2010

އިސްލާހުކުރުން.

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ . 6

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މިންވަރަށްބަލައި، 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް. 7

ނޑައެޅިގެންދާނެ  ކަ އެލަވަންސް  ދޭ  މީހުންނަށް 

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގޮތަށް، 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ޤާނޫނ8/2010ު އަށް      2018 ވަނަ އަހަރުފެށުމުގެ 

ކުރިން އިސްލާހު ގެނައުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ . 1

މުވައްޒަފުންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޤާނޫނާއި،ގަވާއިދުތަކާއި، 

މުޢާހަދާއާއި،  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  މީހުންގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ބާވަތްތަކާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ 

ގުޅޭގޮތުން  ނޑުތަކާއި  މިންގަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މީހުންނާމެދު 

އެއްފަހަރު  އަހަރަކު  ޕްރޮގްރާމްތައް  ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް 

ހިންގުން.

ޙައްޤުތައް . 2 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  މާލީއެހީތެރިކަން  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   21 ގެ   8/2010 ޤާނޫނު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން، 

މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން 

އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ލިބެންހުރި 

އެންމެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ 

ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2017 އުޞޫލުތަކެއް 

އެކުލަވާލައި، ޢާއްމުކުރުން އަދި އެއުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން 

ފެށުން.

ތަންތަނަކީ . 3 ޚިދުމަތްދޭ  ޞިއްޙީ  އަތޮޅުތަކުގެ 

މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ތިބި  އަތޮޅުތަކުގައި 

ތަންތަނަށް  ޚިދުމަތްދެވޭ  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  އާބާދީއާ 

ހެދުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާއިރު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގޮތުގައި  ދާއިރާއެއްގެ  އިސްކަންދޭ 

ވަނަ   2017 ނޑައަޅައި،  ކަ ދިނުން  ޚިދުމަތް  މީހުންނަށް 

ބަޖެޓުގައިއެކަން  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  ފެށިގެން  އަހަރުން 

ހިމެނުން. 

ނޑައެޅުމާއި . 4 ކަ މީހުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެކުލަވާލުމާއި  ދަފްތަރު  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން 

މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ކޮށްފައިވާފަދައިން، 

ބޭނުންވާ  ބެލެހެއްޓުމަށް  އަޕްޑޭޓްކޮށް  އެކުލަވާލައި  ދަފްތަރު 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު، ދަފްތަރު 

ގަވާއިދުން  މުއައްސަސާއަކާ  އަދާކުރާ  ޒިންމާ  ބެލެހެއްޓުމުގެ 

މަސް   3 ނެރޭތާ  މިރިޕޯޓު  އުޞޫލެއް  ޙިއްޞާކުރާނޭގޮތުގެ 

ނޑައަޅައި،  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމުއައްސަސާއަކާ ގުޅިގެން ކަ

އެއުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުން.

ގުޅިގެން . 5 އެޑިޔުކޭޝަންއާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ސްކޫލަށް  )އަލަށް  މަރުހަލާތަކުގައި  އެކި  ސްކޫލްތަކުގައި 

ވަންނައިރު، ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތަކަށް ވަންނައިރު، ސެކަންޑަރީ 

ހުރިތޯ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  ބަދަލުވާއިރު(  ސްކޫލަށް 

ދެނެގަތުމަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް 2017 ވަނަ 

އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުން. އަދި މިމަސައްކަތުން 

ފާހަގަކުރެވޭ ކުދިންނަށް އަރލީ އިންޓަރވެންޝަންގެ ތެރެއިން 

ފަރުވާ އާއި ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ކުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ވަކިން . 6 ފަރާތްތަކަށް،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ދަޢުލަތުގެ  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޚާއްޞަކޮށް 

އެފަރާތެއްގެ  ގެންނަޙާލަތްތަކުގައި  ދަށަށް  ބެލުމުގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތާއި ގުޅިގެން ބޭނުންވާނެ ކަންކަމަށް 

އުސޫލެއް  ޚާއްޞަ  ޢަމަލުކުރާނެ  އެފަރާތްތަކާމެދު  ބަލައި، 

2017 ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކުރަން 

ފެށުން.

ޚާއްޞަ . 7 ތިބޭ  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ދައުލަތުގެ 

ފަރާތްތަކަށް  ތިބޭ  މަރުކަޒުގައި  މީހުންގެ  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް 

އެކަށީގެންވާ  އިޚުތިރާމްކުރާ،  ޙައްޤުތައް  އެފަރާތްތަކުގެ 

މާހައުލެއް  ރައްކާތެރި  ލިބޭނެ  ބޭސްފަރުވާ  ފެންވަރެއްގެ 

ޤާއިމްކުރުން. 

މެދުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް

ދިގުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް

ޙައްގުތައް . 8 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ގައި  )ރ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   21 ގެ   8/2010 ޤާނޫނު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޅަފަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން، 

ވިހެއުމުގެ  މިނިޒާމުގައި  ގާއިމްކޮށް،  ނިޒާމެއް  ދެނެގަނެވޭނޭ 

ކުރިންނާއި ވިހެއުމުގެ ފަހުންވެސް ހެދިބޮޑުވުމުގެ މަރުޙަލާތައް 

އަވަހަކަށް،  ވީއެންމެ  ބަލައި،  މިންވަރު  ގިރާކުރެވޭ 

ނުކުޅެދުމަކަށް ފަހިވެދާނެ ނުވަތަ ނުކުޅެދުމެއް ދެނެގަނެވޭނެ 

ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސާ މިޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ 

އުޞޫލުތަކެއް މިރިޕޯޓު ނެރޭތާ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ނޑައެޅުން. ކަ

ޅަފަތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދެނެގަނެވޭނޭ ނިޒާމް . 9

ޤާއިމްކުރާތާ 3 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 

މަރުކަޒުތަކުން މި ނިޒާމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ނޑައަޅައި،  ޚިދުމަތްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރާނެ އުޞޫލުތަކެއް ކަ

އެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދިއުން.

ޙައްގުތައް . 10 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   21 ގެ   8/2010 ޤާނޫނު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން، 

މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން 

އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ލިބެންހުރި 

އެންމެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީ 

ގެންނަންޖެހޭ  ޢިމާރާތްތަކަށް  މަރުކަޒުތަކުގެ  ޚިދުމަތްދޭ 

ގެނެސް  ކުރިން  ނިމުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2018 ބަދަލުތައް 

ނިންމުން.

ޙައްގުތައް . 11 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ގައި  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   21 ގެ   8/2010 ޤާނޫނު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ކޮށްފައިވާފަދައިން،  ބަޔާން 

އެމީހުންގެ  ޚިދުމަތްތައް  އެކިއެކި  ލިބިދޭންޖެހޭ  މީހުންނަށް 

އެމުޖުތަމަޢާ  ނުވަތަ  ތިބެގެން  މުޖުތަމަޢުގައި  އަމިއްލަ 

ނިޒާމެއް  މަގުފަހިކޮށްދޭނެ  ގޮތް  ލިބޭނޭ  ގާތުން  ވީހާވެސް 

ތަފާތު  ގާއިމްކޮށް،  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ   3 ނެރޭތާ  މިރިޕޯޓު 

ވަސީލަތްތައް  ދެނެގަންނާނޭ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެކިއެކި 

ފަރާތްތަކަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު، 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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އަދި  ޚިދުމަތްތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ބޭނުންވާ 

މިނޫންވެސް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބިދެވޭކަން 

 3 ޤާއިމްކުރެވޭތާ  މިނިޒާމް  އުޞޫލެއް،  ކަށަވަރުކުރާނެ 

ނޑައަޅައި، އެއުޞޫލާ އެއްގޮތަށް  މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަ

ޢަމަލުކުރަމުން ދިއުން.

ދެނެގަންނާނޭގޮތާއި، . 11.1 ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

އެމީހުންނަށާއި  ތަމްރީނުތަކާބެހޭގޮތުން  ދެވޭ  އެމީހުންނަށް 

ތަމްރީނު  ދިނުމާއި،  މަޢުލޫމާތު  ޢާއިލާތަކަށް  އެމީހުންގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ބަލައިގަތުމަށް 

ދޭންޖެހޭ  ގޮތުން،  އެހީތެރިވުމުގެ  މަގުފަހިކޮށްދީ  ބާރުއަޅައި 

ނަފްސާނީ އަދި އިޖުތިމާޢީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ތެރަޕީ، . 11.2 އޮކިއުޕޭޝަނަލް  ފިޒިއޮތެރަޕީ، 

މިނޫންވެސް  ތެރަޕީއާއި  ބިހޭވިއަރަލް  އަދި  ތެރަޕީ  ސްޕީޗް 

މިފަދަ ފަރުވާތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

މީހުންގެ . 11.3 ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ހުރިނުކުޅެދުންތެރިކަން އިތުރަށް ގޯސްވިޔަ ނުދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

ބޭހާއި، ޞިއްޙީ އެހެނިހެން ފަރުވާތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.

މުޖުތަމަޢުގައި . 12 މީހުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ބޭނުންވާ  ޞިއްޙީގޮތުން  އުޅުމަށްޓަކައި،  ހަރަކާތްތެރިވެ 

ވަސީލަތްތައް  ޒަމާނީ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ފަރުވާތައް 

ލިބޭނެ  ޚިދުމަތް  ޓެލެމެޑިސިންގެ  ބޭނުންކުރުމާއި، 

އިންތިޒާމްތައް މިރިޕޯޓު ނެރޭތާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ހިސާބުތަކަށް  އެކިއެކި  ރާއްޖޭގެ  އެޚިދުމަތްތައް  ޤާއިމްކޮށް، 

ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާނޭ . 13

ފަންނީ މީހުން އުފައްދައި، ތަމްރީންކޮށް، ކުރިއެރުމަށް ސަރުކާރުން 

“ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މަސައްކަތްކުރަންވާނެކަމަށް 

އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު”ގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މީހުން އުފައްދާނޭ 

ނޑައަޅައި،  ދާއިރާތައް ކުރިއަށް އޮތް 6 އަހަރު ދުވަހަށް ކަ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރީޖަނަކަށް 

)އުތުރުގެ ސަރަހައްދާއި މެދުގެ ސަރަހައްދާއި އާއި ދެކެނުގެ 

ފޯރުކޮށްދޭނެ  ޚިދުމަތް  މިދާއިރާތަކުން  ސަރަހައްދުތަކުގައި( 

ފަރާތްތައް ތަމްރީންކޮށް، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި 

އެފަރާތްތައް މަސައްކަތްކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ފަރުވާދިނުމުގެ . 14 ޞިއްޙީ  ހިލޭ  ދައުލަތުން 

ތެރެއިން  ތަކެތީގެ  ނުހިމެނޭ  މިހާރު  ތެރޭގައި  ނިޒާމުގެ 

ބޭނުންވާ  މީހުންނަށް  ކުދިންނާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ހިލޭ  އެފަރާތްތަކަށް  ތަކެތި  ނެޕީފަދަ  އާއި  ކާނާ  ޚާއްޞަ 

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް 2017 ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން 

ޤާއިމްކޮށް، ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

މީހުންނަށް . 15 ކުދިންނާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ވިޝަން  އަދި  ހިއަރިންގ  ނޑިއާއި،  ގޮ ފުރޮޅުލީ  ބޭނުންވާ 

 2017 އާލާތްތައް  ވަސީލަތްތަކާއި  ކްރަޗްފަދަ  އެއިޑްއާއި، 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން.



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ . 9

ކުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް

ކުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް

ޙައްޤުތައް . 1 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު 

8/2010 ގެ 26 ވަނަމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ބާވަތެއްގެ  ހުރިހާ  ތެރެއިން،  ސްކީމްގެ  އިންޝުއަރެންސް 

ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށްޓަކައި  ޑައިގްނޯސް  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ޓެސްޓުތަކާއި، އެސެސްމަންޓްތައް ހެދޭނެގޮތް މަގުފަހިކުރުމާއި 

ތަފާތުކުރުމެއްނެތި  ލިބިދިނުމުގައި  ފަރުވާ  ލިބެންޖެހޭ  އަދި 

ޞިއްޙީ  ބޭނުންވާ  ތެރެއިން  ސްކީމްގެ  އެއިންޝުއަރެންސް 

 6 ނެރޭތާ  މިރިޕޯޓު  ލިބޭނެގޮތް  އެފަރާތްތަކަށް  ޚިދުމަތްތައް 

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެއްސުން.

ޙައްޤުތައް . 2 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  މާލީއެހީތެރިކަން  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ގައި  )ރ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   26 ގެ   8/2010 ޤާނޫނު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް 

އެމީހުން އަމިއްލައަށް އުޅުމަށް އެހީތެރިވުމުގެގޮތުން ބޭނުންކުރާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ހިލޭ  ސަރުކާރުން  އާލާތްތައް  ތަފާތު 

ގެންގުޅޭ އުޞޫލު މިރިޕޯޓު ނެރޭތާ 3 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ޢާއްމުކުރުމާއި، ރައްޔިތުން މި އުޞޫލަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް 

ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮންމެ 6 މަހަކުން އެއްފަހަރު ރާވައި 

ހިންގާނެ ނިޒާމެއް މިރިޕޯޓު ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 3 މަސް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ނޑައެޅުމާއި . 3 ކަ މީހުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެކުލަވާލުމާއި  ދަފްތަރު  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   5 ގަވާއިދުގެ  ބެލެހެއްޓުމުގެ 

މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރަކު ދީފައިވާ ސައްޙަ ލިޔުމެއްކަމަށް ބަލާނީ 

ނޑައަޅައި،  ކޮން ފެންވަރެއްގެ ޑޮކްޓަރަކު ދޭ ލިޔުމެއްކަން ކަ

ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މިރިޕޯޓު ނެރޭތާ 3 މަސް  ނޑު  އެމިންގަ

ޢާއްމުކުރުމާއެކު ރައްޔިތުން މިކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުން.

ޖެންޑަރގައި . 1 އެންޑް  ލޯ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް، ވަޒީފާއަށް 

ނުކުންނައިރު،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ 

ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކޮށް، އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުން. 

ޖެންޑަރއާއި . 2 އެންޑް  ލޯ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އިދާރާތަކުގައި  ހިނގަމުންދާ  ދަށުން  އެމިނިސްޓްރީގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް،  ހުރިހާ  މަސައްކަތްކުރާ 

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ޤާނޫނު 8/2010 އާއި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ 

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ )އެންސްޕާ(. 8



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ގަވާއިދުތަކާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކާއި 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މީހުންނާމެދު  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ލިބޭނެ  އޮންލައިންކޮށް  މަޢުލޫމާތު،  ނޑުތަކުގެ  މިންގަ

އިންތިޒާމް 2017 ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ޤާއިމްކޮށް، 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ޙައްޤުތައް . 3 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  މާލީއެހީތެރިކަން  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   18 ގެ   8/2010 ޤާނޫނު 

ޢިމާރާތްކުރެވޭ  ޢާންމުންނަށްޓަކައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން، 

ތަންތަނުގައާއި ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ 

ނޑުތަކާއި  މިންގަ އެކްސެސިބިލިޓީ  ގެންގުޅެންޖެހޭ  ނުވަތަ 

ގަވާއިދުތައް،2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލައި 

އާންމުކުރުން.

ޙައްޤުތައް . 4 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު 

ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ  މާއްދާއިން  ވަނަ   20 ގެ   8/2010

ފުރުޞަތު، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ތަމްރީނުގެ  ތަޢުލީމާއި 

ފޯރުކޮށްދޭކަން  މުއައްސަސާތަކުން  ކަމާބެހޭ  ކުދިންނަށް 

މޮނިޓަރކުރާނެ ނިޒާމެއް 2017 ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން 

ކުރަމުން  ޢަމަލު  އެއްގޮތަށް  އެނިޒާމާ  އަދި  ޤާއިމްކުރުން 

ގެންދިއުން. 

ޙައްޤުތައް . 5 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  މާލީއެހީތެރިކަން  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

 3 ގެ  )މ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   20 ގެ   8/2010 ޤާނޫނު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

މީހުންނަށް ސްކޮލަރޝިޕް ހޯދައިދިނުމުގައި އިސްކަންދޭންވީ 

ނޑައެޅުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  ދާއިރާތައް ކަ

ވަނަ   2017 އިދާރާތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ 

އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ލަފާދިނުން.

ވަކިން . 6 ފަރާތްތަކަށް،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ދަޢުލަތުގެ  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޚާއްޞަކޮށް 

އެފަރާތެއްގެ  ޙާލަތްތަކުގައި  ގެންނަ  ދަށަށް  ބެލުމުގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތާއި ގުޅިގެން ބޭނުންވާނެ ކަންކަމަށް 

އުސޫލެއް  ޚާއްޞަ  ޢަމަލުކުރާނެ  އެފަރާތްތަކާމެދު  ބަލައި، 

2017 ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކުރަން 

ފެށުން.

އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްވެފައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް . 7

)އެފް.ސީ.އެސް.ސީ( ސެންޓަރު  ސަރވިސް  ޗިލްޑްރަން 

ތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ކޮންމެ 

އަހަރަކުވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ އަހަރީ 

ބަޖެޓްގައި ހިމެނުން.

އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްވެފައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް . 8

ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރު )އެފް.ސީ.އެސް.ސީ( ތަކުގައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ 

ޚާއްޞަ  ބޭނުންވާ  ޚިދުމަތްދިނުމަށް  މީހުންނަށް  ކުދިންނާއި 

ތަމްރީން އާއި މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 2017 ވަނަ 

އަހަރުން ފެށިގެން މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހިންގުން. 

އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްވެފައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް . 9

)އެފް.ސީ.އެސް.ސީ(  ސެންޓަރު  ސަރވިސް  ޗިލްޑްރަން 

ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އަތޮޅުތަކުގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތަށް 

ބަލާ، 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް 

މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން.

އެފް.ސީ.އެސް.. 10 ޤާއިމްވެފައިހުންނަ  އަތޮޅުތަކުގައި 

ރަށުގެ  ގުޅިގެން  މުއައްސަސާތަކާ  ކަމާބެހޭ  ތަކުން  ސީ 

ރައްޔިތުންނަށް އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ 

ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށާއި 

ގުޅޭގޮތުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ  ޒުވާނުންނަށް  ކުދިންނަށާއި 

ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް، މިރިޕޯޓު ނެރުމަށްފަހު، 

ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހިންގުން.



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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އަހަރަކުވެސް . 11 ކޮންމެ  ތަކުން  އެފް.ސީ.އެސް.ސީ 

ހުށަހަޅާފައިވާ  ހިންގުމަށް  އެއްފަހަރު  މަދުވެގެން 

ޕްރޮގްރާމްތައް  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  ގުޅޭ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ 

ހިންގަމުންދާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއިން 

ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2017 ނިޒާމެއް  ބެލޭނެ 

ޤާއިމްކޮށް، އެ ނިޒާމަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދިއުން. 

ގުޅޭގޮތުން . 12 ކުދިންނާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ތަކުން  އެފް.ސީ.އެސް.ސީ  ގުޅިގެން  ހާދިސާތަކާ  ދިމާވާ 

އަޅަމުންދާކަން  ލަސްނުކޮށް  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއިން ބެލޭނެެ ނިޒާމެއް 

2017 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޤާއިމްކޮށް، އެނިޒާމްއާ 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދިޔުން.  

އެންސްޕާ އަދި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ހޯދޭ . 13

މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށް އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި އެފް.ސީ.އެސް.

ސީ ތަކުން 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ އަތޮޅަކަށް 

ނިސްބަތްވާ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުދިންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓަމުން ދިއުން. 

އަދި ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެވޭނެ 

އެކުލަވާލައި،  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2017 ނިޒާމެއް 

ގަވާއިދުން  ޙާލަތު  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  އެއްގޮތަށް  އެނިޒާމާ 

އެ  ބަލަހައްޓައި  ރިކޯޑްތައް  އެކަންކަމުގެ  ބަލަމުންދިއުމާއި 

ޖެންޑަރއަށް  އެންޑް  ލޯ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަޢުލޫމާތުތައް 

ޙިއްޞާކުރަމުން ގެންދިއުން. 

މީހުންނާއި . 14 ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އަނިޔާވެރި  ޢަމަލުތަކާއި،  ނޭދެވޭ  ހިންގޭ  ކުޑަކުދިންނާމެދު 

ޤާއިމްވެފައިވާ  އަތޮޅުތަކުގައި  ހުއްޓުވުމަށް  ޢަމަލުތައް 

ގުޅިގެން  ސްޓޭޝަންތަކާއިއެފް.ސީ.އެސް.ސީތައްް  ޕޮލިސް 

ނިމުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2016 ނިޒާމެއް  މަސައްކަތްކުރާނެ 

ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2017 އެކުލަވާލައި،  ކުރިން 

މިނިޒާމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ޕޮލިސް . 15 ޤާއިމްވެފައިވާ  އަތޮޅުތަކުގައި 

ހިންގާ  ގުޅިގެން  ސްޓޭޝަންތަކާއިއެފް.ސީ.އެސް.ސީތައް 

ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްދާކަން، މަދުވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު 

ޖެންޑަރ  އެންޑް  ލޯ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނިޒާމެއް  ބެލޭނެ 

އިން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ޤާއިމްކޮށް، މިނިޒާމްއާ 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް . 16

މުވައްޒަފުންނަކީ  މަސައްކަތްކުރާ  ޖެންޑަރގައި  އެންޑް  ލޯ 

ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ލެވެލްގެ  ޓެކްނިކަލް  ލިބިފައިވާ  ތަމްރީން  ދާއިރާއިން 

މުވައްޒަފުންނަށް ހެދުން.

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން . 17

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް 

ދުވަހުގެ  މަސް   6 ނެރޭތާ  މިރިޕޯޓު  ނިޒާމެއް  ފޯރުކޮށްދޭނެ 

ޢަމަލުކުރަން  އެއްގޮތަށް  ނިޒާމާ  މި  ޤާއިމްކޮށް،  ތެރޭގައި 

ފެށުން.

މެދުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް

އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްވެފައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް . 18

ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރު )އެފް.ސީ.އެސް.ސީ( ތަކަށް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2017

މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ 

އާބާދީގެ  އަތޮޅުތަކުގެ  މުވައްޒަފުން  ލެވެލްގެ  ޓެކްނިކަލް 

އެފް. ކޮންމެ  ޢަދަދަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބަލައި،  ނިސްބަތަށް 

ސީ.އެސް.ސީއަކަށް ހަމަޖެއްސުން. 
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ދަށުން . 19 ޖެންޑަރގެ  އެންޑް  ލޯ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލްގެ  ޑިސްއެބިލިޓީ  ހިނގަމުންދާ 

އޮފީސް  ބޭނުންވާ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް  ފުރިހަމައަށް 

ކޮންމެ  ބަޖެޓް  އެކަށީގެންވާ  އަދި  މުވައްޒަފުން  ޖާގައާއި 

ކުރަމުން  ޢަމަލު  އެގޮތަށް  ހަމަޖައްސައިދީ،  އަހަރެއްގައި 

ގެންދިއުން. 

ކުދިންގެ . 20 ތިބޭ  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ދައުލަތުގެ 

ތެރެއިން އެކަހެރި ކުރަންޖެހޭ ކުދިން ބެލެހެއްޓޭނެ މަރުކަޒެއް،  

ޚާއްޞަ  ބޭނުންވާ  ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އިންތިޒާމްތަކާއެކު،    ލިބޭނެ  ޚިދުމަތްތައް  ވަސީލަތްތަކާއި 

2017 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޤާއިމްކޮށް، ޚިދުމަތްދޭން 

ފެށުން. 

ތަންތަނުގައާއި . 21 ޢިމާރާތްކުރެވޭ  ޢާންމުންނަށްޓަކައި 

ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައާއި، ޢާންމު ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 

ހުންނަންޖެހޭ ނުވަތަ ގެންގުޅެންޖެހޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން 

ނޑުތަކަށާއި ގަވާއިދުތަކަށް  ނޑައަޅާ އެކްސެސިބިލިޓީ މިންގަ ކަ

ޢަމަލުކުރާކަން ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލުން ބެލޭނެ ނިޒާމެއް، 

ގަވާއިދުތައް  ނޑުތަކާއި  މިންގަ ނޑައަޅާ  ކަ މިނިސްޓްރީއިން 

އެ  ޤާއިމްކޮށް،  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް   3 އާއްމުކުރާތާ 

ނިޒާމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ޖެންޑަރގައި . 22 އެންޑް  ލޯ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ޚާއްޞަކޮށް  މުވައްޒަފުން،  ހުރިހާ  މަސައްކަތްކުރާ 

ކުދިންނަށް  މީހުންނާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

މުވައްޒަފުން،  މަސައްކަތްކުރާ  ޚިދުމަތްދިނުމުގައި 

ތެރޭގައި  އަހަރެއްގެ   3 ކޮންމެ  ހޭދަކުރާ  ޚިދުމަތުގައި 

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  “ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގަވާއިދުތަކާއި  އާއި  ޤާނޫނު” 

މުޢާހަދާއާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  މީހުންގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ބާވަތްތަކާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ 

ގުޅޭގޮތުން  ނޑުތަކާއި  މިންގަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މީހުންނާމެދު 

ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

ޙައްޤުތައް . 23 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ދަށުން  މިޤާނޫނުގެ  އާއި،   8/2010 ޤާނޫނު  

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ގަވާއިދުތަކާއި،  އެކުލަވާލާފައިވާ 

މުޢާހަދާއާއި،  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  މީހުންގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ބާވަތްތަކާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ 

ގުޅޭގޮތުން  ނޑުތަކާއި  މިންގަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މީހުންނާމެދު 

ނިޒާމެއް  ދެނެގަނެވޭނެ  މިންވަރު  އަހުލުވެރިވެފައިވާ 

ޤާއިމްކޮށް، މިރިޕޯޓު ނެރޭތާ 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ނިޒާމަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ޙައްޤުތައް . 24 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

 1 ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   18 ގެ   8/2010 ޤާނޫނު 

ޢިމާރާތްތަކާއި،  ޢާންމު  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން  ގައި 

ތަންތަނާއި،  ވިޔަފާރިކުރާ  ތަންތަނާއި،  ޕާކުފަދަ  މަގުތަކާއި، 

ޞިއްޙީ  ސްކޫލުތަކާއި،  ވަސީލަތްތަކާއި،  ދަތުރުފަތުރުގެ 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަންތަނަކީ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ވަދެ ނުކުމެ 

ފަރުމާކުރެވިފައިވާ  ލިބިގަނެވޭހެން  ޚިދުމަތް  އަދި  އުޅެވޭ 

ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  އެ  ހެދުމަށްޓަކައި،  ތަންތަނުގެގޮތުގައި 

ގުޅިގެން،  މުއައްސަސާތަކާ  އިސް  އެންމެ  ވިލަރެސްކުރާ 

ތަންތަން  ގެންނަންޖެހޭ  ބަދަލު  ޚިދުމަތަށް  ޢިމާރާތަށާއި 

ގެނައުމަށް  ބަދަލު  ކުރިން  ނިމުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2018

ނިންމާކަން  މަސައްކަތް  ނޑައަޅައި،އެމުއްދަތަށް  ކަ



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

105

ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލް. 10

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ. 11

ކުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް 

ކުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް 

މެދުރާސްތާ ހުށަހެޅުން 

ދުވަހުން . 1 މަސް   6 ނެރޭތާ  މިރިޕޯޓު 

ގުޅިގެން  އިދާރާތަކާ  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ފެށިގެން 

ގުޅޭގޮތުން  ޙައްޤުތަކާ  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

ފެށިގެން . 2 ދުވަހުން  މަސް   6 ނެރޭތާ  މިރިޕޯޓު 

ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާތަކުގައި  ސަރުކާރުގެ 

ޙައްޤުތަކާއި  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  އަމާޒްކޮށް، 

ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

ތަންތަނުގައާއި . 3 ޢިމާރާތްކުރެވޭ  ޢާންމުންނަށްޓަކައި 

ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައާއި، ޢާންމު ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 

ހުންނަންޖެހޭ ނުވަތަ ގެންގުޅެންޖެހޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން 

ނޑުތަކަށާއި ގަވާއިދުތަކަށް  ނޑައަޅާ އެކްސެސިބިލިޓީ މިންގަ ކަ

ޢަމަލުކުރާކަން ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލުން ބެލޭނެ ނިޒާމެއް، 

ނޑުތަކާއި ގަވާއިދުތައް  ނޑައަޅައި މިންގަ މިނިސްޓްރީއިން ކަ

މި  ޤާއިމްކޮށް،  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް   3 އާންމުކުރާތާ 

ނިޒާމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ޙައްޤުތައް . 1 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން 

އެކަށީގެންވާ  ދިރިއުޅޭނެ  މީހުން،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ނިކުމެ  ވަދެ  ތަންތަނަށް  ޢާންމު  ޤާއިމްކޮށް،  މާހައުލެއް 

ހޯދާދިނުމުގެ  ފުރުޞަތު  ލިބިގަތުމުގެ  ޚިދުމަތް  އުޅުމާއި، 

ގޮތުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް ހިނގާ ބިނގާވެ 

އިދާރާއިން  ކަމާބެހޭ  ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ  ފަސޭހަވާ  އުޅުމަށް 

ބިލްޑިންގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތައްޔާރުކުރަންވާނެކަމަށް 

އެކުލަވާލައި  ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2017 ކޯޑު 

ޢާންމުކުރުން.

މިނިސްޓްރީއިން ބެލުން.



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

106

ދިގުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް

ޙައްޤުތައް . 2 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން 

އެކަށީގެންވާ  ދިރިއުޅޭނެ  މީހުން،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

)އާންމުކޮށް  ތަންތަނަށް  ޢާންމު  ޤާއިމްކޮށް،  މާހައުލެއް 

ހޯދާ  ހިދުމަތް  އާއްމުން  ތަންތަނާއި  އޮންނަ  ހުޅުވާލާފައި 

ފެރީތައް  ޖެޓީތަކާއި  ޕާރކްތަކާއި  ތެރޭގައި  މީގެ  ތަންތަން، 

ބޭނުންވާ  އެފަރާތްތަކަށް  އުޅުމާއި،  ނިކުމެ  ވަދެ  ހިމެނޭ( 

ގޮތުން،  ހޯދާދިނުމުގެ  ފުރުޞަތު  ލިބިގަތުމުގެ  ޚިދުމަތް 

ގޮތަށް  ފަސޭހަވާ  އުޅުމަށް  ބިނގާވެ  ހިނގާ  އެފަރާތްތަށް 

ތައްޔާރުކުރަންވާނެކަމަށް  އިދާރާއިން  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިލްޑިންގ ކޯޑު 2017 ވަނަ އަހަރުފެށުމުގެ 

ކުރިން އެކުލަވާލައި އާންްމުކުރުމަށްފަހު 2018 ވަނަ އަހަރު 

ހުރި  މިހާރު  އެއްގޮތަށް  ކޯޑާ  ބިލްޑިންގް  ކުރިން  ނިމުމުގެ 

ކަމާބެހޭ  ބަދަލުކުރުމަށް  ތަންތަން  އާންމު  އިމާރާތްތަކާއި 

ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.

ތަންތަނުގައި . 3 ޢާއްމު  އިމާރާތްތަކާއި 

އުޅުމަށް  ބިނގާވެ  ހިނގާ  މީހުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކޯޑުގައި  ބިލްޑިންގް  އިމާރާތްކުރުމުގެ  ގޮތަށް  ފަސޭހަވާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް 

ނިޒާމާ  މި  ޤާއިމްކޮށް،  ކުރިން   އަހަރުގެ  ވަނަ   2019

އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދިއުން. 

މީހުންނާއި . 1 ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އަނިޔާވެރި  ޢަމަލުތަކާއި  ނޭދެވޭ  ހިންގޭ  ކުޑަކުދިންނާމެދު 

ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ރަށްރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް 

ފެމިލީ  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ސްޓޭޝަންތަކާއި 

އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓާއި އެފް.ސީ.އެސް.

ސީ ތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ނިޒާމެއް 2017 ވަނަ 

އެއްގޮތަށް  މިނިޒާމާ  އެކުލަވާލައި،  ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަހަރު 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ސަރވިސްގެ . 2 ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

ނުކުންނައިރު،   ވަޒީފާއަށް  ނެރޭއިރު،  މީހުން  ވަޒީފާއަށް 

ގުޅޭގޮތުން  ޙައްޤުތަކާ  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ހޭލުންތެރިކޮށް، އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން . 3

ރެކްރޫޓުކުރާއިރު އެފަރާތްތަކަށް ހިންގޭ ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގް 

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ކޯހުގައި 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޤާނޫނާއި،ގަވާއިދުތަކާއި، 

މުޢާހަދާއާއި،  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބެހޭ  ޙައްޤުތަކާ  މީހުންގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ބާވަތްތަކާއި،  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ 

ނޑުތަކަށް  މިންގަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މީހުންނާމެދު 

އަހުލުވެރިކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ބައިތައް ހިމެނުން.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ . 4

މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  މުވައްޒަފުން  ހުރިހާ 

ބޭސިކް  ގޮތުން،  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  ޙައްޤުތަކަށް 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް. 12

ކުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ކޯސްތަކުގައި  ރިފްރެޝަރ  ކޯސްތަކާއި،  ޓްރެއިނިންގ 

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  މާލީއެހީތެރިކަން  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ޤާނޫނު 8/2010 އާއި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ 

ގަވާއިދުތަކާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ  މުޢާހަދާއާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބެހޭ 

މީހުންނާމެދު  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ބާވަތްތަކާއި 

ދިނުމާއި،  މަޢުލޫމާތު  ނޑުތަކުގެ  މިންގަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

މިމަޢުލޫމާތު އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް 2017 ވަނަ 

އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ޤާއިމްކޮށް، ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި މީހުންނާމެދު . 5

ޢަމަލުތަކާ  އިހުމާލުވުމުގެ  ޢަމަލުތަކާއި  އަނިޔާވެރި  ހިންގޭ 

ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅޭ އަދި 

އިސްނެގުމަށް  އަމިއްލަ  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

ތަހުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

ހިނގާ  އެމައްސަލައެއް  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  އިދާރާތަކަށް 

ޙިއްޞާ  ލަސްނުކޮށް  އެފް.ސީ.އެސް.ސީތަކަށް  އަތޮޅެއްގެ 

ކުރިން  ފެށުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2017 ނިޒާމެއް  ކުރެވޭނެ 

ޤާއިމްކޮށް، އެ ނިޒާމަށް ޢަމަލުކުރުން.

ވަކިން . 6 ފަރާތްތަކާ،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޚާއްޞަކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުޑަކުދިންނާ މުޢާމަލާތު 

އެކުލަވާލައި،  ނޑުތައް  މިންގަ ގެންގުޅެންޖެހޭ  ކުރުމުގައި 

އެފަރާތްތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤުކުރާ އޮފިސަރުންނަށް 

ނޑުތަކާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ލިބިފައިވޭތޯ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް  އެ މިންގަ

2017 ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ޤާއިމްކޮށް، މި ނިޒާމާ 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ހުށަހެޅޭ . 7 ސްޓޭޝަންތަކަށް  ޕޮލިސް  އަތޮޅުތަކުގެ 

މައްސަލަތަކާއި، އެ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން 

މުޢާމަލާތްތަކުގެ  އެންމެހައި  ކުރެވޭ  މައްސަލަތަކުގައި  ބަލާ 

ރެކޯޑްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސީ ލެވަލުގެ 

ވަނަ   2017 ނިޒާމެއް  ލިބޭނެ  ގަވާއިދުން  އޮފިސަރުންނަށް 

އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް. 13

ކުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް 

ނޑައެޅުމާއި . 1 ކަ މީހުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެކުލަވާލުމާއި  ދަފްތަރު  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ 1 ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ފަރާތްތައް 

ބަންދުގައި  )ރަށު  ނޫންގޮތަކަށް  ބެލުމުގެދަށުގައި  ދައުލަތުގެ 

ނުވަތަ ގޭ ބަންދުގައި( ކުށެއްގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރިނަމަވެސް 

ދެވޭނެ  އުނިނުކޮށް  އެލަވަންސް  ލިބެންޖެހޭ  އެފަރާތަކަށް 

ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ނެރޭ  މިރިޕޯޓު  އެކުލަވާލައި  ނިޒާމެއް 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ވަކިން . 2 ފަރާތްތަކަށް،  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ދަޢުލަތުގެ  ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ޚާއްޞަކޮށް 

އެފަރާތެއްގެ  ގެންނަޙާލަތްތަކުގައި  ދަށަށް  ބެލުމުގެ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތާއި ގުޅިގެން ބޭނުންވާނެ ކަންކަމަށް 

އުސޫލެއް  ޚާއްޞަ  ޢަމަލުކުރާނެ  އެފަރާތްތަކާމެދު  ބަލައި، 

2017 ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކުރަން 

ފެށުން.

ދައުލަތުގެ . 3 ކުދިން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް ކައުންސިލް . 14

ކުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް 

ނުވަތަ  )ބަންދުކުރާއިރު  ތިބޭއިރު  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ 

ޚާއްޞަ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އެކުދިންނާމެދު  ހައްޔަރުކުރާއިރު( 

އުޞޫލުތަކެއް މިރިޕޯޓު ނެރޭތާ 3 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

އެކުލަވާލާ، އެ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

ގުޅޭ . 4 ފަރާތްތަކާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ހުންނަ  އެފަރާތްތަކުގެ  ކުރާއިރު،  ތަހުޤީޤު  މައްސަލަތައް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި، އެފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތުކުރެވޭނެ 

ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް   3 ނެރޭތާ  މިރިޕޯޓު  ގޮތްތައް 

އެކުލަވާލައި، އެކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް، ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ދަށުގައި ހުންނަ . 5

މަރުކަޒުތަކަށް ގެނެވޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް، 

ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކޮށް ދެވޭނެ ނިޒާމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެޑިޔުކޭޝަންއާ ގުޅިގެން ޤާއިމްކޮށް، އެ ނިޒާމާ އެއްގޮތަށް 

2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔުން.

ރޒްގައި ރަޖިސްޓަރީ . 6 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަ

ކޮށްފައިވާ ނުުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް 

ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ 

އެ  އިންތިޒާމްކޮށްދީ،  ކަންކަން  ފަހިވާނެ  މަސައްކަތްތަކަށް 

ފަރާތްތަކަށް ބާރުވެރިކުރުވުން.

ޙައްޤުތައް . 7 ފަރާތްތަކުގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޖަމްޢިއްޔާ  މަދަނީ  މަސައްކަތްކުރާ  ކުރިއެރުވުމަށް 

ޖަމާއަތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް 2017 

ވަނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ޤާއިމްކޮށް، އެ ނިޒާމާ އެއްގޮތަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.

މަޢުލޫމާތު  އަށް  އިންކުއަރީ  ނޭޝަނަލް  ނަޞީރު  ޢުމަރު  މިނިސްޓަރ  ހޯމް 

ދެއްވަނީ

އަމާޒުކޮށް . 1 ފަރާތްތަކަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކުރާ 

މަސައްކަތްކުރުމަށް  ގުޅިގެން  ވިލަރެސްކޮށް،  މަސައްކަތްތައް 

ބާރުއެޅުން. 

ފަރާތްތަކަށް . 2 ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެހީތެރިވެދިނުމަށާއި އެފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު 

މަސައްކަތްކުރުމަށް  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން  މަދަނީ  ހޯދައިދިނުމަށް 

ފަހިވެފައިވާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  މިފަދަ  ހިތްވަރުދީ، 

މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން.

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ . 3 ފެންވަރުގައި،  ޤައުމީ 

މީހުންނާ ކުދިންނަށް އެހީތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދެއްވާ 

ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރަމުން ގެންދިޔުން.



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ. 15

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. 16

ކުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް 

ކުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް 

ޙައްޤުތައް . 1 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޤާނޫނު  ދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ކުރުމަކީ  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   )8/2010(

ކަމެއްގެ  އިސްކަންދޭ  ޕޮލިސީގައި  ފިސްކަލް  ދައުލަތުގެ 

ނޑައަޅައި، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން  ގޮތުގައި ކަ

ކޮންމެ  މިންވަރަށް  ކުރެވޭނެ  ކަންކަން  ލާޒިމްކުރާ  ކުރުމަށް 

މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ހިމަނާ،  ބަޖެޓްގައި  އަހަރަކުވެސް 

ހުށަހެޅުން.

ބޭނުންވާ . 2 ފަރާތްތަކަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ބަޖެޓަރީ  އެކްސްޓްރާ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ޚިދުމަތްތައް 

ތާރީޚުން  ނެރޭ  މިރިޕޯޓު  ގޮތުން  ހޯދުމުގެ  ރިސޯސްތައް 

ފެށިގެން އެހީދޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.

ޙައްޤުތައް . 1 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޤާނޫނު  ދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ކުރުމަކީ  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   )8/2010(

ކަމެއްގެ  އިސްކަންދޭ  ޕޮލިސީގައި  ފިސްކަލް  ދައުލަތުގެ 

ނޑައަޅައި، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން  ގޮތުގައި ކަ

ކޮންމެ  މިންވަރަށް  ކުރެވޭނެ  ކަންކަން  ލާޒިމްކުރާ  ކުރުމަށް 

އަހަރަކުވެސް ބަޖެޓް ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ޙައްޤުތައް . 2 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޤާނޫނު  ދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ކުރުމާއި  ރައްކާތެރި 

8/2010 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން. 17

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް. 18

ކުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް 

ކުރުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް 

ގުޅޭގޮތުން . 1 ފަރާތްތަކާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެފަރާތްތަކުގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓުތަކަށް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި، އެފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތުކުރެވޭނެ 

ގޮތްތައް އެކުލަވާލައި، އެކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް، ޢަމަލުކުރަން 

ފެށުން.

ކަމާބެހޭ . 1 ދައުލަތުގެ  ނެރުމަށްފަހު  ރިޕޯޓު  މި 

އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛު ވަމުންދާ 

މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުން.

ޙައްޤުތަކަށް . 2 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކެމްޕޭނެއް 

ހިންގުން. 

ތަޢުލީމު . 3 ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ސިޔާސަތުތައް  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ސަރުކާރުން  ދިނުމުގައި 

ފާހަގަކޮށް،  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  އިސްލާހު  ރިވިއުކޮށް، 

އެކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.

ތަޢުލީމު . 4 ކުދިންނަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ސިޔާސަތުތައް  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ސަރުކާރުން  ދިނުމުގައި 

ތަންފީޛުކުރާ މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުން.

ޙައްޤުތައް . 5 މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު 

އެޓަރނީ  އިސްލާހުތައް  ފެންނަ  ގެންނަން  އަށް   8/2010

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، މި 

ޤާނޫނު އިސްލާހުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 

ބާރުވެރި . 6 މީހުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ  ކުރުވުމަށާއި، 

ކަމާބެހޭ  ދަޢުލަތުގެ  ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި،  ރައްކާތެރިކޮށް 

ކުރަމުންދާ  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  އިދާރާތަކުންނާއި 

މަސައްކަތްތަކަށް  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ދެނެގަނެ  މަސައްކަތްތައް 

ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޙައްޤުތައް . 7 ފަރާތްތަކުގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

އެކުލަވާލާފައިވާ  ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިކޮށް 

ޤާނޫނުތަކާއި  ގަވާއިދުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ 

ބޭނުންވާ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  މުޢާހަދާތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ސިޔާސަތުތަކާއި، އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން އަވަސް ކުރުމަށް 

ބާރު އެޅުން. 

ހޯދުންތަކާއި . 8 އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ފަރާތްތަކަށާއި  އާއްމު  މަޢުލޫމާތު  ހުށަހެޅުންތަކުގެ 

މުއައްސަސާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މިކަންކަމަށް އެފަރާތްތައް 

ހޭލުންތެރި ކުރުވުން އަދި އިންކުރީގެ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛު 

ކުރުމަށް ބާރު އެޅުން.

މެދުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް

ދިގުރާސްތާ ހުށަހެޅުންތައް

އަހަރު . 9  3 ކުރުމަށްފަހު،  ޢާންމު  ރިޕޯޓު  މި 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންތައް 

ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ދިރާސާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

އަހަރު . 10  5 ކުރުމަށްފަހު،  ޢާންމު  ރިޕޯޓު  މި 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންތައް 

ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ދިރާސާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

ނިންމުން 

ތަޢުލީމު  ކުދިންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ހާޞިލުކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާ އަދި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 

ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ އޮން އެކްސެސް 

ޓު އެޑިއުކޭޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރަން ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީ” އަކީ 

ރާއްޖޭގައި މިގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ފުރަތަމަ އިންކުއަރީއެވެ. 

ރަށެއްގައި   21 އަތޮޅެއްގެ   11 ރާއްޖޭގެ  މިއިންކުއަރީގައި 

ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އަޑުއެހުންތަކުގައި ޖުމްލަ 575 ފަރާތަކުން 

ބަޔާން ދީފައިވެއެވެ. އިންކުއަރީގައި ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުން 

ތެރޭގައި،  ކުދިންގެ  ދާ  ސްކޫލަށް  ގޮތުގައި،  ފާހަގަކުރެވުނު 

އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދިންނާއި، އުނގެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ހުންނަ ކުދިންނާއި، އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ދެއްކުމުގެ  ވާހަކަ  ކުދިންނާއި، 

ކުދިންނާއި ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާއި، 

އެއް  ކުދިންނާއި  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ނޑީގެ  ސިކު

ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ގިނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށްވުރެ 

ކުދިން ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  

ދަތިތަކުގެ  ދިމާވާ  މިކުދިންނަށް  އުނގެނުމުގައި  ތަޢުލީމު 

ޚާއްސަ  ކުދިންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ތެރޭގައި، 

އެކުދިންނަށް  ނެތުމާއި،  ކުލާސް(  )ސެން  ކުލާހެއް 

ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޙާއްސަ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ 

ޓީޗަރުން ނެތުމާއި، އެކުއްޖެއްގެ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއެކު 

ގޮތްތަކަކާއި،  ޚާއްސަ  ކިޔަވައިދޭނޭ  އެކުއްޖަކަށް 

ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ނެތުމާއި، ސްކޫލްގައި 

ބައިވެރިވުމުގެ  އެކުދިން  ހަރަކާތްތަކުގައި  އިތުރު  ބާއްވާ 

އެކުގައި  ސްކޫލްގައި  ނެތުމާއި،  ފަހިކޮށްދެވިފައި  ފުރުޞަތު 

މެނޭޖްމަންޓުން  އަދި ސްކޫލް  ޓީޗަރުންނާއި  އުޅޭކުދިންނާއި، 

މިކުދިން ބަލައިނުގަތުމާއި، ހަނގާ ކުރުން ފަދަ މައްސަލަތައް 

ގުޅިގެން،  މައްސަލަތަކާއި  މިފަދަ  އަދި  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކުދިން  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  މަހުރޫމްވެފައިވާ  ތަޢުލީމުން 

ތިބިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  

ދިރިއުޅުމުގައި  އާންމު  ކުދިންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

އެކުދިންނަށް  ތެރޭގައި،  ގޮންޖެހުންތަކުގެ  އެހެނިހެން  ދިމާވާ 



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ގޮތްތަކެއް  ފަސޭހަ  ލިބޭނެ  ބޭސްފަރުވާ  ބޭނުންވާ 

އިންތިޒާމްކުރެވިފައިނެތުމާއި، އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން 

އެއްބާރުލުމާއި އަޅާލުން އެކުދިންނަށް ނުލިބުމާއި، މުޖުތަމަޢުން 

އެފަދަ ކުދިން ބަލައިގަންނަ މިންވަރު ކުޑަވުމުގެ އިތުރުން، 

މިފަދަ ކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި، ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އަޅާލުމާއި 

އެހީތެރިކަމަށް އެންމެހާ ފަރުދުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މިންވަރު 

ކުޑަވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން 

ހުރަސްތައް  އުނގެނުމަށް  ތަޢުލީމު  ކުދިންނަށް  އެފަދަ 

ކުރިމަތިވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  އެއްކުރެވުނު  މިއިންކުއަރީގައި 

ގިނަ  ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި  މައްސަލަތައް  ފާހަގަކުރެވުނު 

މުޢައްސަސާތަކުން  އެކި  ދައުލަތުގެ  މަސައްކަތްތަކެއް 

އެކި  ދައުލަތުގެ  މިގޮތުން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކުރަންޖެހޭކަން 

މުޢައްސަސާތަކަށް މިރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް 

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރެވިއްޖެނަމަ، 

ދިމާވެފައިވާ  ކުދިންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

އެކުދިންނަށްވެސް  ލިބި،  ޙައްލެއް  ދާއިމީ  މައްސަލަތަކަށް  

ހަމަހަމަކަމާއެކެ  އެއްފަދައިން  ކުދިންނެކޭ  އެހެން 

ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ  ފުރުޞަތު  ތަޢުލީމުގެ  ތަފާތުކުރުމެއްނެތި 

ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.  
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vi . ުއިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގަރާރ

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
vii . ާކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދ
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xiii . ާއިންޑިވިޖުއަލްސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީސް އެކްޓް، އެމެރިކ
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http://idea.ed.gov/download/statute.html
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http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents
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https://www.gov.uk/disabled-students-allowances-dsas/overview
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xix . ްހިއުމަނ  ،)2013( ފޮލޯއަޕް   :2011 ޑިސްއެބިލިޓީސް  ވިތު  ޕާރސަންސް  އޮފް  ރައިޓްސް  އެޑްރެސިންގ  އެކްޓިވިޓީސް 
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އިންކުއަރީގެ ކޮންސެޕްޓް ނޯޓް. 1

އިންކުއަރީ ޓީމް ލިސްޓް. 2
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ޖަދުވަލު 1. އިންކުއަރީގެ ކޮންސެޕްޓް ނޯޓް

National Inquiry on

Access to Education for Children with Disability 

Concept Note

RATIONALE

A substantial proportion of the work of the Human Rights Commission of the Maldives is directly 

related to the lodging and handling of complaints or allegations of human rights infringements 

taking place in the country, and as mandated by the Human Rights Commission of the Maldives 

(HRCM) Act, it is imperative that the HRCM takes the appropriate action in an efficient and timely 

manner to address any instances of transgressions that might have occurred or be occurring. 

As set out in the HRCM Act, the HRCM has the powers necessary to inquire into alleged or potential 

instances of human rights violations, and to compel the submission of required documents and 

evidence, including verbal statements, and also to enter and inspect places in question, and 

since these activities are also inherent in a national or public inquiry, the HRCM is well placed to 

undertake a national inquiry. 

Furthermore from time to time, the HRCM continues to receive concerns from families and from 

individuals themselves, and though the cases are relatively few and far between, it has proved to 

be a difficult issue to address, due various factors.

DEFINITION OF DISABILITY

Any person who, has a long lasting physical, psychological, sensory or mental incapacity, and due 
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to the obstacles which are faced as a result of such incapacity, finds it difficult to participate and 

be active in a useful manner, at the same level, like other people in society, will be considered to 

be among disabled people. 

WHO DEFINITIONS

According to world health organization (WHO) “Disability” is an umbrella term, covering 

impairments, activity limitations, and participation restrictions. An impairment is a problem 

in body function or structure; an activity limitation is a difficulty encountered by an individual 

in executing a task or action; while a participation restriction is a problem experienced by an 

individual in involvement in life situations. Thus disability is a complex phenomenon, reflecting 

an interaction between features of a person’s body and features of the society in which he or she 

lives (WHO 2008).

OVERVIEW

Children with disabilities did not have access to education within the education system in the 

Maldives Until 1985. Jamaluddin School in Male’ was the first school to provide education to 

children with disabilities and this school started enrolling hearing impaired children in 1985. 

Currently there are altogether 11 schools across the Maldives that provide education opportunity 

for children with disabilities. Out of the 11 schools 3 are in Male’ and 8 are in six different atolls. 

The three schools that enrol children with disabilities in Male’ are: Jamaluddin School with 

36 students (three classrooms); Ghiyaasuddin School with 43 students and Imaduddin School 

with 48 students. Also Care Society, a local NGO working with children with disabilities, started 

providing education and rehabilitation for multi handicapped children in 2001 and currently 

there are 48 registered children in the centre. Apart from this, the Government started setting 

up classes for children with disabilities in 2006 though it is not very successful.
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One out of ten children with disabilities is enrolled in schools. Estimates are that there are about 

2,250 children with disabilities in the Maldives (EDC 2009). However, only 230 children with 

disabilities were enrolled in schools in 2009. Of the children enrolled in schools, 127 were attending 

schools in Male’ while 103 were enrolled in schools in Atolls. Apart from Male’ the islands where 

the SEN classes are functioning is  Kulhudhuffushi (Haa Dhaal), Komandoo (Shaviyani), Mulaku 

(Meemu), Hithadhoo (Seenu), Fares Maathoda (Gaafu Dhaal), Thinadhoo (Gaafu Dhaal), Naifaru 

(Lhaviyani) and Hinaavaru (Lhaviyani). Each of the islands has one class in each island providing 

access for children with disabilities. 

Most children with disabilities, who are enrolled in school, attend special classes and do not attend 

mainstream schooling and virtually there is no access to or transition to secondary level education 

for children with disabilities. 

Although there are 11 schools which cater to disabled children throughout the country, by the 

Government it was not given high priority to train special education teachers.  Therefore lack of 

trained teachers, reluctance of teachers to accept children with physical or intellectual disabilities 

and also to get teachers to respect and protect the rights of children with disabilities are some of 

the major challenges facing across.

Apart from the above mentioned concern, there are serious concerns on the curriculum and 

the levels of support and resources available to disabled children. Also accessibility of some 

requirements such as physical access to library; laboratory, school office and toilets are severely 

limited to these children because of the inhospitality of the infrastructure. 

Since the formal schools catering to the education needs of children with disabilities are minimal, 

those children in the other islands of the atolls have no choice when those families who do have 

made the shift to Male’ face tremendous hardships during their stay in Male’, and these are 
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multiplied manifold for those families with children with disabilities. Thus, not many of these 

families are able to make the move to Male’, and for the disadvantaged children of these families, 

there is absolutely no means of education. 

LEGAL FRAMEWORK

The Maldives is a member of the United Nations. It has therefore subscribed to the Charter of 

the United Nations. Thus the Maldives is essentially bound to uphold the principles and values 

as are contained in the Charter of the United Nations. The body of relevant international law in 

the Maldivian context includes the International Covenant on Civil and Political Rights and the 

International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights. Further, these instruments are 

supplemented by international customary law where applicable and appropriate. 

The Convention on the Rights of the Child is the main Convention that is relevant to the subject 

matter of the Inquiry and as such deserves special mention. The said Convention, drawn up in 

conformity with the Charter of the United Nations, came into force on 2 September 1990. The 

Maldives ratified the convention on 11 February 1991. 

Some provisions of the Convention of the Rights of the Child are of particular relevance for the 

purposes of the Inquiry and deserve specific attention. They include:

Article 2

1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each 

child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child’s 

or his or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, political or 

other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. 

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected 
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against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, 

expressed opinions, or beliefs of the child’s parents, legal guardians, or family members. 

Article 3 

1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare 

institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests 

of the child shall be a primary consideration. 

2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for 

his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal 

guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall 

take all appropriate legislative and administrative measures. 

3. States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the 

care or protection of children shall conform with the standards established by competent 

authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their 

staff, as well as competent supervision. 

Article 4 

States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other 

measures for  he implementation of the rights recognized in the present Convention. 

With regard to economic, social and cultural rights, States Parties shall undertake such 

measures to the maximum extent of their available resources and, where needed, within 

the framework of international co-operation. 
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Article 5 

States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where 

applicable, the members of the extended family or community as provided for by local 

custom,  legal guardians or other persons legally responsible for the child, to provide, in 

a manner consistent with the evolving capacities of the child, appropriate direction and 

guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the present Convention. 

Article 12 

1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the 

right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child 

being given due weight in accordance with the age and maturity of the child. 

2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in 

any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through 

a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules 

of national law. 

Article 23

1. States Parties recognize that a mentally or physically disabled child should enjoy a full 

and decent life, in conditions which ensure dignity, promote self-reliance and facilitate the 

child’s active participation in the community.

2. States Parties recognize the right of the disabled child to special care and shall encourage 

and ensure the extension, subject to available resources, to the eligible child and those 

responsible for his or her care, of assistance for which application is made and which is 

appropriate to the child’s condition and to the circumstances of the parents or others 
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caring for the child.

3. Recognizing the special needs of a disabled child, assistance extended in accordance with 

paragraph 2 of the present article shall be provided free of charge, whenever possible, 

taking into account the financial resources of the parents or others caring for the child, 

and shall be designed to ensure that the disabled child has effective access to and 

receives education, training, health care services, rehabilitation services, preparation for 

employment and recreation opportunities in a manner conducive to the child’s achieving 

the fullest possible social integration and individual development, including his or her 

cultural and spiritual development.

4. States Parties shall promote, in the spirit of international co-operation, the exchange of 

appropriate information in the field of preventive health care and of medical, psychological 

and functional treatment of disabled children, including dissemination of and access to 

information concerning methods of rehabilitation, education and vocational services, with 

the aim of enabling States Parties to improve their capabilities and skills and to widen their 

experience in these areas. In this regard, particular account shall be taken of the needs of 

developing countries.

Article 26 

1. States Parties shall recognize for every child the right to benefit from social security, 

including social insurance, and shall take the necessary measures to achieve the full 

realization of this right in accordance with their national law. 

2. The benefits should, where appropriate, be granted, taking into account the resources and 

the circumstances of the child and persons having responsibility for the maintenance of 

the child, as well as any other consideration relevant to an application for benefits made 
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by or on behalf of the child. 

Article 28

1. States Parties recognize the right of the child to education and with a view to achieving this 

right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular:

(a) Make primary education compulsory and available free to all;

(b) Encourage the development of different forms of secondary education, including 

general and vocational education, make them available and accessible to every 

child, and take appropriate measures such as the introduction of free education and 

offering financial assistance in case of need;

(c) Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate 

means;

(d) Make educational and vocational information and guidance available and accessible 

to all children;

(e) Take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of 

drop-out rates.

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that school discipline is 

administered in a manner consistent with the child’s human dignity and in conformity with 

the present Convention.

3. States Parties shall promote and encourage international co-operation in matters relating 

to education, in particular with a view to contributing to the elimination of ignorance and 

illiteracy throughout the world and facilitating access to scientific and technical knowledge 
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and modern teaching methods. In this regard, particular account shall be taken of the 

needs of developing countries.

Article 29

1. States Parties agree that the education of the child shall be directed to: 

(a) The development of the child’s personality, talents and mental and physical abilities 

to their fullest potential; 

(b) The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and for the 

principles enshrined in the Charter of the United Nations; 

(c) The development of respect for the child’s parents, his or her own cultural identity, 

language and values, for the national values of the country in which the child is living, 

the country from which he or she may originate, and for civilizations different from 

his or her own; 

(d) The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of 

understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, 

ethnic, national and religious groups and persons of indigenous origin; 

(e) The development of respect for the natural environment. 

2. No part of the present article or article 28 shall be construed so as to interfere with the 

liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions, subject 

always to the observance of the principles set forth in paragraph 1 of the present article 

and to the requirements that the education given in such institutions shall conform to such 

minimum standards as may be laid down by the State. 
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In relation to the subject matter of this Inquiry, it has also to be noted that the Maldives is party 

to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities which came into force on 3 May 

2008; drawn up in accordance with the Charter of the United Nations. The Maldives ratified the 

Convention on 5 April 2010; without any reservations.  

The said Convention, particularly in Article 7 elucidates the principles and guidelines in fulfilling 

the State obligations in relation to children with disabilities. Article 7 of the said Convention is as 

follows:

Article 7

Children with disabilities

1. States Parties shall take all necessary measures to ensure the full enjoyment by children 

with disabilities of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with 

other children.

2. In all actions concerning children with disabilities, the best interests of the child shall be a 

primary consideration.

3. States Parties shall ensure that children with disabilities have the right to express their 

views freely on all matters affecting them, their views being given due weight in accordance 

with their age and maturity, on an equal basis with other children, and to be provided with 

disability and age-appropriate assistance to realize that right.

In the local context, the Maldives has passed an Act on the Protection of the Rights of Children 

(Law No.9/91). The Act essentially highlights the responsibilities of the government, parents and 
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citizens in relation to the protection of the rights of children.  

The Maldives has also passed an Act on the Protection the Rights of Persons with Disabilities and 

the Provision of Monetary Assistance to such Persons (Law No. 8/2010). The Act was passed by the 

parliament or Peoples Majlis of the Maldives on the 22 June 2010 and was published in the gazette 

of the Government of Maldives on 8 July 2010; upon which it entered into force. Following this 

Act, two parallel regulations empowered by the Act were drawn up by the Ministry of Health and 

Family and published in the gazette on 8 January 2011; upon which they also entered into force. 

The first regulation (2011/R-2) was on the Identification of the Disabled and the Establishment 

and Management of an Office for the Registration of Disabled Persons and the second regulation 

(2011/R-3) was on the Protection the Rights of Persons with Disabilities and the Provision of 

Monetary Assistance to such Persons. 

The above regulations provide additional details to pave the way for the effective implementation 

of the provisions of the Act. 

Further, the following provisions of the Act on the Protection the Rights of Persons with Disabilities 

and the Provision of Monetary Assistance to such Persons (Law No. 8/2010), deserve to be 

especially highlighted in this context:

Section 14

Any person who, has a long lasting physical, psychological, sensory or mental incapacity, 

and due to the obstacles which are faced as a result of such incapacity, finds it difficult to 

participate and be active in a useful manner, at the same level, like other people in society, 

will be considered to be among disabled people.
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Section 20

(a) Without discrimination of any type, disabled people should also be provided with 

opportunity to acquire education and training within the education system. 

(b) The disabled should be provided with opportunities, facilities and equipment for basic, 

primary and secondary education by the government to an appropriate extent. The 

disabled should also be provided with opportunities to acquire higher education and 

training and facilitated with the same on an equal basis. To this effect:

(i) The disabled, in relation to their disability, should be provided with facilities such as 

brail, sign language and large letters, for learning purposes.

(ii) The government should train special education teachers and other skilled 

professionals necessary to teach the disabled.   

(c) In public and private schools, an appropriate environment for the disabled to acquire an 

education should be created. 

(d) Proper equipment has to be available in places allocated for the disabled for them to 

acquire an education, training and experience. 

(e) From the disabled, for those who have not got the opportunity to acquire education and 

training due to disabilities they have, means have to be found to provide an appropriate 

education and training. 

(f) In order to develop and empower the disabled to a level equivalent to their capability, the 

educational syllabuses and curriculum has to be shaped to accommodate their disability, 

standard and character.
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(g) Nobody shall be deprived from an educational opportunity based on a disability. 

(h) Prioritization given by institutions established to provide education and training to a 

particular type of disabled people to disabled people who do not have such disability or 

incapacity is exempt from subsections (b) and (g) of this Section. 

(i) Special arrangements have to be made to the disabled in institutions such as “Dhanaalu” 

established in the Maldives. And in utilizing the public facilities in such institutions, easy 

accessibility to the disabled should be facilitated.

(j) The arrangements as stated below have to be made in full to provide education and 

training for the disabled by the government. 

(i) Required assistance should be provided for the disabled to acquire education and 

training services from the nearest such facilities which provide them. 

(ii) The government should provide assistance in providing the equipment for the 

education of the disabled. 

(iii) The government should work towards securing scholarships to the disabled. 

The above Acts of parliament and related regulations essentially uphold the principles and 

guidelines espoused in the aforesaid Conventions of the United Nations. Additionally, they have 

also provided a domestic legal framework within which these principles can be implemented. 

In the domestic context of the Maldivian laws and regulations, it is noteworthy that separate 

provisions, in relation to their rights, are not made for children with disabilities. Thus, while these 

principles and guidelines do provide a general and rudimentary framework for administering the 

affairs of disabled persons in general in the local context, they do not ensure the protection of the 
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rights of a particular section of disabled persons such as children, as is the concern of the inquiry; 

given that the legislation has no particular focus.

OBJECTIVES OF THE INQUIRY

4. To review the current laws, practices and policies relating to provision of education for 

disabled children in terms of availability, accessibility and affordability and to determine the 

will of state to fully implement the law, focusing on the provisions for the education need for 

children with disabilities.

5. To determine the impact of social and cultural attitudes and practices and other barriers 

which are affecting the education for children with disabilities.

6. To make the stakeholders aware of the right to education for children with disabilities and 

make them accountable in catering the needs of such children.

7. To bring into focus the nation’s attention, to the plight of children with disabilities and 

educate the public on the right to education for children with disabilities by consultation 

with NGOs and other relevant stake holders.

8. To empower the children with disabilities and their parents / guardians and other relevant 

stake holders on the right to education for children with disabilities.  

9. To recommend short-term, mid-term, and long-term steps that the State has to take, to 

ensure that the right to education of children with disabilities are fulfilled and protected 

nation-wide, without inequality or discrimination. 

TERMS OF REFERENCE OF THE INQUIRY

1. Look into the shortcoming in the existing laws, practices and policies and the non-existence 
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of such policies, which led to the seriously inadequate means of education for children with 

disabilities. 

2. Inquire into the recently-ratified law on provisions for people with disabilities, and look into 

the extent to which it caters to the education needs of children with disabilities.

3. inquire into the State’s actions in recognition of the need for non-discriminatory provisions 

for people with disabilities, focusing in particular on the extent to which it caters to the 

education needs of children with disabilities in Male’ and in the Atolls.

4. Conduct meetings to raise awareness among the stakeholders of the right to education for 

children with disabilities and the public inquiry process.

5. Gather information from stake holders about the constraints which impede the full enjoyment 

of right to education for children with disability.

INQUIRY TEAM

The National Inquiry Team will comprise of the Inquiry Panel, an Advisory Board, and the 

Administrative Support Group, each of which will include full-time and part-time staff. The Inquiry 

Panel will be made up of four Inquiry Commissioners, two of whom will be Commissioners from 

the HRCM, and the other two will be an expert in education, and an expert in dealing with issues 

of disabled people. 

The Advisory Board will be chaired by the Director of Investigations of the HRCM, who will also 

be responsible for directing the inquiry under the guidance of the President of the Commission. 

In addition, the board will include the Director of Legal and Policy Department of the HRCM, a 

human rights law expert, and representatives from the education sector and relevant civil society 

organizations.
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The Administrative Support Group will include research officers, policy officers, legal officer, 

investigation officers, community education officers, media officers, counselors, and secretaries. 

METHODOLOGY

Once an area has been identified, from preliminary information and subsequent discussions with 

the higher levels of the Commission, this concept note will be finalized and submitted to the 

Commission for approval. Once approved, a road map of the entire inquiry will be drawn up, and 

every available detail will be filled in, and the existing gaps in the information so accumulated will 

be identified, and further research will be undertaken to fill those gaps as much as possible. It is 

envisaged that the entire inquiry will take approximately 12 months, and a further 12 months or 

so will be spent on monitoring and follow up work.

The main activities, some of which will be concurrent with others, will consist of:

1. Concept Note – Drawing up and Approval

2. Prepare Timetable of Inquiry

3. Set up Inquiry Headquarters

4. Team Assembly

5. Establish Networks in Regions / Identify Liaisons

6. Preliminary Meetings

7. Meetings with Stakeholders (continuous throughout)

8. Research (continuous throughout)

9. Preparation of Discussion Papers (continuous throughout)

10. Team Meetings (continuous throughout)

11. Inquiry Launches – National and Regional (in the atolls)

12. Public Announcements / Media Statements / Other Publicity Activities (continuous 
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throughout)

13. Call for Submissions

14. Investigations / Inspections / Interviews (continuous throughout)

15. Community Education Sessions (continuous throughout)

16. Hearings – in specified and pre-advertised locations throughout the country (continuous 

throughout)

17. Prepare Report(s) (continuous throughout)

18. Report(s) Releasing

19. Monitoring and Follow up

20. Conclusion of Inquiry Activities

EXPECTED RESULTS 

The successful completion of the activities of the Inquiry:

1. Would address the shortcoming in the current laws, policies and practices relating to 

provision of education for disabled children. 

2. Would enhance the awareness of the stakeholders on the right to education for children with 

disabilities and stakeholders would be accountable in catering the needs of such children.

3. Would bring into focus the nation’s attention, to the plight of children with disabilities.

4. Would establish a sensitized and supportive environment to the children with disabilities 

across the nation in terms of right to education. 

5. Would minimize the impact of social and cultural attitudes and practices and other barriers 

which are affecting the education for children with disabilities.

6. Would empower the children with disabilities and their parents / guardians and other 
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relevant stake holders on the right to education for children with disabilities.  

CONCLUSION

To date, there has been no formal study made into the extent of the provision of education for 

children with disabilities, and the situation of these children continues to be neglected. Statistical 

data and details of people with disabilities vary from institution to institution, and this being the 

case, the actual reality of this disadvantaged group is unclear. Therefore, it is imperative that the 

HRCM undertakes to look into the situation, to assess the existing laws and regulations, and to 

determine the extent to which the State complies with these and international laws and standards, 

and to inquire into the experience of those facing the direct consequences of any inaction and 

indifference by the State to fulfill its obligations, and to make recommendations to immediately 

address and alleviate the prevalent negligent and indifferent situation which the children with 

disabilities are living in, day in and day out.  



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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މަސައްކަތްތައް

ފާޠިމަތު ނިލްފ1ާ

ޑިރެކްޓަރ، އިންވެސްޓިގޭޝަން 

ޑިޕާޓްމަންޓް،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީގެ ކޯޑިނޭޓަރ 

އިންކުއަރީގެ އެޑްވައިޒަރީ 

ބޯޑް

އިންކުއަރީ 

ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް 

ބެލުން، 

އިންކުއަރީގެ 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އިންކުއަރީގެ 

އަޑުއެހުންތައް،

އިންކުއަރީގެ 

ޕްރީވިޒިޓްތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

ބަޔާން ޗެކްކުރުން،

ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން

މަރްޔަމް ޢަޛްރާ އަޙްމަދ2ު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް ގެ ރައީސް

އިންކުއަރީ ޕެނަލްގެ މެމްބަރު

އިންކުއަރީގެ 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އިންކުއަރީގެ 

އަޑުއެހުންތައް،

ރިޕޯޓް ޗެކްކުރުން 

އަޙްމަދު ޠަލާލ3ް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް ގެ ނާއިބު ރައީސް

އިންކުއަރީ ޕެނަލްގެ މެމްބަރު

އިންކުއަރީގެ 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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މަސައްކަތްތައް

އަޙްމަދު ޠަލާލ3ް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް ގެ ނާއިބު ރައީސް

އިންކުއަރީ ޕެނަލްގެ މެމްބަރު

އިންކުއަރީގެ 

އަޑުއެހުންތައް،

އިންކުއަރީގެ 

ޕްރީވިޒިޓްތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

ބަޔާން ޗެކްކުރުން،

އިންކުއަރީއަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

މެޓީރިއަލްސް 

ތައްޔާރުކުރުން

ޝަމްޢޫން ޙަމީދ4ު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޕެނަލްގެ މެމްބަރު

ކޮންސެޕްޓް ނޯޓް،

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ 

ބައްދަލުވުންތައް،

މުއައްސަސާތަކުގެ 

ބައްދަލުވުންތައް،

އިންކުއަރީގެ 

އަޑުއެހުންތައް،

ރިޕޯޓް ޗެކްކުރުން

އިންކުއަރީ ޕެނަލްގެ މެމްބަރުއެޑިއުކޭޝަން އެކްސްޕަރޓްމުޙައްމަދު ޝިހާބ5ު

އިންކުއަރީގެ 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އިންކުއަރީގެ 

އަޑުއެހުންތައް

ޢާއިޝަތު ލޫބ6ާ

ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ، 

ޕްރޮގްރާމްސް 

ސިވިލް ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން

އިންކުއަރީ ޕެނަލްގެ މެމްބަރު

އިންކުއަރީގެ 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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މަސައްކަތްތައް

އިންކުއަރީ ޕެނަލްގެ މެމްބަރުކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ޑިރެކްޓަރޢާއިޝަތު ލޫބ6ާ

އިންކުއަރީގެ 

އަޑުއެހުންތައް

އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމ7ް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް ގެ މެމްބަރު

އިންކުއަރީގެ އެޑްވައިޒަރީ 

ބޯޑް

އިންކުއަރީގެ 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އިންކުއަރީގެ 

ޕްރީވިޒިޓްތައް، 

އިންކުއަރީގެ 

އަޑުއެހުންތައް

ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމ8ް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް މެމްބަރު

އިންކުއަރީގެ އެޑްވައިޒަރީ 

ބޯޑް

އިންކުއަރީގެ 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އިންކުއަރީގެ 

ޕްރީވިޒިޓްތައް، 

އިންކުއަރީގެ 

އަޑުއެހުންތައް

ޖީހާން މަޙްމޫދ9ު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް މެމްބަރު

އިންކުއަރީގެ އެޑްވައިޒަރީ 

ބޯޑް

އިންކުއަރީގެ 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އިންކުއަރީގެ މާލޭގެ 

އަޑުއެހުންތަކުގެ 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު

ފައުޒިއްޔާ ޢަލ10ީ

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ،

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އިންކުއަރީގެ އެޑްވައިޒަރީ 

ބޯޑް

އިންކުއަރީގެ 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،
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މަސައްކަތްތައް

ފައުޒިއްޔާ ޢަލ10ީ

އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ،

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އިންކުއަރީގެ އެޑްވައިޒަރީ 

ބޯޑް

އިންކުއަރީގެ މާލޭގެ 

އަޑުއެހުންތަކުގެ 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު

އަޙްމަދު އަމީނ11ް

ޑިރެކްޓަރ، ރިސަރޗް އެންޑް 

މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް، 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީގެ އެޑްވައިޒަރީ 

ބޯޑް

ޕްރީވިޒިޓްތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތައް 

އިންތިޒާމްކުރުން،

ބަޔާންތައް 

އެނަލައިޒްކުރުން،

ބައްދަލުވުންތައް

މުއުމިނާ ވަޙީދ12ު

ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް 

ޑިޕާޓްމަންޓް، ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީގެ އެޑްވައިޒަރީ 

ބޯޑް

ބައްދަލުވުންތައް،

ބަޔާންތައް 

އެނަލައިޒްކުރުން

ފާޠިމަތު ނަފްޢަތު ޢަބްދުލްވައްހާބ13ު

ލީގަލް އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން،

އިންކުއަރީއަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

މެޓީރިއަލްސް 

ތައްޔާރުކުރުން،

އިންކުއަރީގެ ރިސަރޗް،

ޕްރީވިޒިޓްތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތައް 

އިންތިޒާމްކުރުން،

އިންކުއަރީގެ ބަޔާންތައް 

ޓައިޕްކުރުން،

ބަޔާންތައް 

އެނަލައިޒްކުރުން،



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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މަސައްކަތްތައް

ފާޠިމަތު ނަފްޢަތު ޢަބްދުލްވައްހާބ13ު

ލީގަލް އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

އިންކުއަރީގެ 

ފައިންޑިންގްސް 

ކޮމްޕައިލްކުރުން،

ހުށަހެޅުންތައް 

ތައްޔާރުކުރުން،

ރިޕޯޓުގެ އިނގިރޭސި 

ތަރުޖަމާ ތައްޔާރުކުރުން 

ޢިނާޔަތު ސަޢީދ14ު

އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން 

އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ޕްރީވިޒިޓް ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތައް 

އިންތިޒާމްކުރުން،

ބަޔާންތައް 

އެނަލައިޒްކުރުން،

ބަޔާންތައް ޓައިޕްކުރުން،

ލިޔުމުންދޭ ބަޔާން 

އެނަލައިޒްކުރުން،

ފައިންޑިންގްސް 

އެނަލައިޒްކުރުން

ޚުވައިލަތު ޙަސަނ15ް

އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން 

އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ޕްރީވިޒިޓް ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތައް 

އިންތިޒާމްކުރުން،

ބަޔާންތައް 

އެނަލައިޒްކުރުން،

ބަޔާންތައް ޓައިޕްކުރުން،

ލިޔުމުންދޭ ބަޔާން 

އެނަލައިޒްކުރުން،



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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މަސައްކަތްތައް

ޚުވައިލަތު ޙަސަނ15ް

އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން 

އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ފައިންޑިންގްސް 

އެނަލައިޒްކުރުން،

އިންކުއަރީ ފެށިފަހުން 

އައި ކުރިއެރުންތައް 

ހޯދުން

ޙަމިއްޔާ ލަޠީފ16ް

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ޕްރީވިޒިޓް ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތައް 

އިންތިޒާމްކުރުން،

ބައްދަލުވުންތައް،

ބަޔާންތައް 

އެނަލައިޒްކުރުން،

ލިޔުމުންދޭ ބަޔާން 

އެނަލައިޒްކުރުން،

ބަޔާން ޓައިޕްކުރުން،

އިންކްލޫސިވް 

އެޑިޔުކޭޝަން ޕޮލިސީގެ 

ކުރިއެރުންތައް

އާޝިޔަތު ޝިޢުނ17ާ

ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން 

އޮފިސަރ، 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ޕްރީވިޒިޓް ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތައް 

އިންތިޒާމްކުރުން،

ބައްދަލުވުންތައް،

ބަޔާންތައް 

އެނަލައިޒްކުރުން،

ލިޔުމުންދޭ ބަޔާން 

އެނަލައިޒްކުރުން،



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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މަސައްކަތްތައް

ޢާޝިޔަތު ޝިޢުނ17ާ

ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން 

އޮފިސަރ، 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ބަޔާން ޓައިޕްކުރުން،

އިންކްލޫސިވް 

އެޑިޔުކޭޝަން ޕޮލިސީގެ 

ކުރިއެރުންތައް

މަރްޔަމް ލައިޒ18ާ

ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

އިންކުއަރީއަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

މެޓީރިއަލްސް 

ތައްޔާރުކުރުން،

ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތައް 

ކޮމެންޓްކުރުން،

އިންކުއަރީގެ ބަޔާން 

އެނަލައިޒްކުރުން،

އިންކުއަރީގެ 

ފައިންޑިންގްސް 

އެނަލައިޒްކުރުން،

ބަޔާން ޓައިޕްކުރުން

އަޙްމަދު ޔަމާނ19ީ

ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ރިސަރޗް މަސައްކަތް،

ޕްރީވިޒިޓް ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތައް 

އިންތިޒާމްކުރުން،

ބަޔާންތައް 

އެނަލައިޒްކުރުން،

ބަޖެޓް އެނަލިސިސް،

ބަޔާންތައް ޓައިޕްކުރުން

ޢާއިޝަތު މަޢްރިފާ މުޙައްމަދ20ު

ރިސަރޗް އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ލޯގޯ ޑިޒައިންކުރުން،

ރިސަރޗް މަސައްކަތް،



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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މަސައްކަތްތައް

ޢާއިޝަތު މަޢްރިފާ މުޙައްމަދ20ު

ރިސަރޗް އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ޕްރީވިޒިޓް ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތައް 

އިންތިޒާމްކުރުން،

ބަޔާން ޓައިޕްކުރުން،

ބަޔާން އެނަލައިޒްކުރުން

ސާޖިދާ މަޖުދ21ީ

މީޑިއާ އޮފިސަރ، 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

މީޑިއާ ކިޓު 

ތައްޔާރުކުރުން،

ޕްރީވިޒިޓް ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތައް 

އިންތިޒާމްކުރުން،

ބަޔާންތައް 

އެނަލައިޒްކުރުން،

އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް 

ތަރުޖަމާކުރުން،

އިންކުއަރީގެ 

މީޑިއާ ކަވަރޭޖް 

އެނަލައިޒްކުރުން

ޔޫސުފް ޝާފިޢު އަޙްމަދ22ު

އެސިސްޓެންޓް މީޑިއާ އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

އިންކުއަރީއަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

މެޓީރިއަލްސް 

ޑިޒަންކޮށްދިނުން،

މީޑިއާ ކިޓު 

ތައްޔާރުކުރުން،

ޕްރީވިޒިޓް ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،
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މަސައްކަތްތައް

ޔޫސުފް ޝާފިޢު އަޙްމަދ22ު

އެސިސްޓެންޓް މީޑިއާ އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

އަޑުއެހުންތައް 

އިންތިޒާމްކުރުން

ޚަދީޖާ ލިމްޔ23ާ

އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

އިންކުއަރީއަށް 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

މެޓީރިއަލްސް 

ތައްޔާރުކުރުން،

ޕްރީވިޒިޓްތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތައް 

އިންތިޒާމްކުރުން،

ބަޔާން ޓައިޕްކުރުން،

ބަޔާން އެނަލައިޒްކުރުން

ޢާއިޝަތު ނަޖްފާ ޙަމީދ24ު

އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސީ އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ޕްރީ ވިޒިޓްތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

ޕޮލިސީ ރިވިއު،

ބަޔާން ޓައިޕްކުރުން

ޢާއިޝަތު އިމްތިޝާލް އިބްރާހީމ25ް

އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓް،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ޕްރީ ވިޒިޓްތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

ބަޔާން އެނަލައިޒްކުރުން،

ބަޔާން ޓައިޕްކުރުން،

ރިޕޯޓުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ 

ތައްޔާރުކުރުން

މަރްޔަމް ސާޢިދ26ާ

ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

އަޑުއެހުންތައް 

އިންތިޒާމްކުރުން،
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މަސައްކަތްތައް

މަރްޔަމް ސާޢިދ26ާ

ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ފައިންޑިންސް 

އެނަލައިޒްކުރުން،

އިންކުއަރީ ފެށިފަހުން 

އައި ކުރިއެރުންތަކުގެ 

ހޯދުން،

ބަޔާން ޓައިޕްކުރުން

ޙައްވާ ވަޖުދ27ާ

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ފައިންޑިންސް 

އެނަލައިޒްކުރުން،

ބަޔާން ޓައިޕްކުރުން،

މީޑިއާ ކަވަރޭޖް 

ހަމަޖެއްސުން

ފާޠިމަތު ސާދުނާ ޙަސަނ28ް

އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓް،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ފައިންޑިންސް 

އެނަލައިޒްކުރުން،

ބަޔާން އެނަލައިޒްކުރުން،

ބަޔާން ޓައިޕްކުރުން

ޢާއިޝަތު ޝަޒްލީން އަޙްމަދ29ު

ބަޖެޓް އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ޕްރީވިޒިޓް ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތަކުގެ 

ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

ބަޖެޓް އެނަލިސިސް،

ބަޔާން ޓައިޕްކުރުން

މުޙައްމަދު ހުޝާމް ޢަލ30ީ

ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ 

ޑިޕާޓްމަންޓް،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 

އިންކުއަރީ ޓީމް މެމްބަރު

ކޮންސެޕްޓް ނޯޓް 

ތައްޔާރުކުރުން

އިންކުއަރީ ޓީމް ވޮލަންޓިއަރޕޮލިސީ އޮފިސަރމަޚްދޫމާ ނާޒިމ31ް

އަޑުއެހުންތަކުގެ 

ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،
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މަސައްކަތްތައް

މަޚްދޫމާ ނާޒިމ31ް

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ، 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

)2015 – 2013(

ބަޔާން ޓައިޕްކުރުންއިންކުއަރީ ޓީމް ވޮލަންޓިއަރ

ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙުސައިނ32ް

ސީނިއަރ މޮނިޓަރިންްގ އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް ވޮލަންޓިއަރ

ޕްރީވިޒިޓް ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތަކުގެ 

ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

ބަޔާން ޓައިޕްކުރުން

އާމިނަތު އަޙްމަދު )ސޫޒަން(33

ލީގަލް އޮފިސަރ، 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް ވޮލަންޓިއަރ

ޕްރީވިޒިޓް ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތަކުގެ 

ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

ބަޔާން ޓައިޕްކުރުން

އާމިނަތު ޝިފާތު ޢަބްދުއްރައްޒާޤ34ް

ސެކްރެޓަރީ، 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

)2014 – 2013(

އިންކުއަރީ ޓީމް ވޮލަންޓިއަރ

ޕްރީވިޒިޓް ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތަކުގެ 

ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

ބަޔާން ޓައިޕްކުރުން

އާމިނަތު ޝިމްޔާޒ35ާ

އ. އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

)2015 – 2013(

އިންކުއަރީ ޓީމް ވޮލަންޓިއަރ

ޕްރީވިޒިޓް ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތަކުގެ 

ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

ބަޔާން ޓައިޕްކުރުން
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މަސައްކަތްތައް

ޢަބްދުهللا ޢަބްދުލްމުޙްސިނ36ް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

އޮފިސަރ، 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދަ މޯލްޑިވްސް

އިންކުއަރީ ޓީމް ވޮލަންޓިއަރ

އަޑުއެހުންތަކުގެ 

ދަތުރުތަކުގައި 

ބައިވެރިވުން،

އަޑުއެހުންތައް 

އިންތިޒާމްކުރުން،

ހޯމް ވިޒިޓް
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ޖަދުވަލު 3. އިންކުއަރީ ޓީމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ނަމޫނާއެއް

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

 ،މާލެ      

  ދިވެހިރާއްޖެ     

            

 ހަވާލު ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބަޔާން 

 

       މަޤާމުގެ ނަން:                       

       މުވައްޒަފުގެ ނަން:                     

        ޑިޕާޓްމަންޓް:                       

 ޖެހޭ އެންމެ އިސްމީހާގެ ނަން:މުވައްޒަފު ގުޅަންމިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން 

 ތަރުތީބު ނަންބަރު    މަޤާމުގެ ވާޖިބުތައް (އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން)

 

 

ތައްޔާރުމާއި އާންމުން  މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން، މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ މެޓީރިއަލްސްނެޝަނަލް އިންކުއަރީގެ -1

 ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން.

 އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް ރިލީސްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.ނެޝަނަލް -2

ކުރިއަށް ދާ މިންވަރު ޕަބްލިކް އިންކުއަރީގެ މަސައްކަތް ރިޕޯރޓް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތަށް އަފްޑޭޓް ދެމުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް -3

 ގެންދިއުން 

މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން، ފޮނުވަން ޖެހޭ ސިޓީތައް ތައްޔާރުކޮށް، ޑޮކިއުމަންޓް ކުރުމަށް ކަޑައަޅާ މުވައްޒަފަކާއި ސިޓީ -4

 ނުވިފައިވާކަން ޔަޤީން ކުރުން ފޮނުވުމަށް ހަވާލުކުރުން. އަދި ސިޓީ ފޮ

އިންކުއަރީގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޕްރީ ވިޒިޓްތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނެޝަނަލް -5

 ކުރުމާއި ދަތުރުތަކަށްފަހު ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުން.

ޕްރީ ވިޒިޓްތަކުގެ ޓީމް ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ކަޑައަޅާފައިވާނަމަ، ދަތުރު ޕްލޭންކުރުމާއި ޓީމް މެމްބަރުންނަށް މަސައްކަތް -6

 ހަވާލުކުރުމާއި ދަތުރުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އިސްރޯލެއް އަދާ ކުރުން. 

އަދި މިމަސައްކަތާއިގުޅޭ ސެމިނާ،  ،ކުގައި ބައިވެރިވުމާއިނެޝަނަލް އިންކުއަރީގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަ-7

 ވަރކްޝޮޕް އަދި ޓްރޭނިންގތަކުގައި އަދި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން.

________________________________________________________________________________ 

 

 2012ނޮވެމްބަރ  14

 

 މުވައްޒަފު          މަސައްކަތާއިގުޅިގެން ރިޕޯޓް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތް        ނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ޖެ     

 

 

 

 

 ނަން                              ނަން                               ނަން       

 މަޤާމް                                               މަޤާމް                މަޤާމް       
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ޖަދުވަލު 7. އިންކުއަރީ ފެށުމުގެ ކުރިން މީޑިއާތަކާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ޓީވީއެމް އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން. 1

ވީޓީވީ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން. 2

ދިޓީވީ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން. 3

ނޭޝަނަލް އިންކުރީ ފެށުމުގެ ކުރިން މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ތާރީޚާއި ދުވަސްމީޑިއާ ސްޓޭޝަން#

19 ނޮވެމްބަރ 2012، ހޯމަޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސ1ް

20 ނޮވެމްބަރ 2012، އަންގާރަދިއެފްއެމ2ް



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

154

ޖަދުވަލު 8. އިންކުއަރީ އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ޖަލްސާއަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު މީޑިއާ ކިޓު

އިންކުއަރީ އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ. 1

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ލީފްލެޓެއް. 2

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ބެޖް. 3

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތައް ހިމެނޭ ސީޑީއެއް. 4
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ޖަދުވަލު 9. ޕްރީވިޒިޓް ލިސްޓް )ރަށް، ސްކޫލް، ހޮސްޕިޓަލް، ޞިއްޙީ މަރުކަޒު، އެން.ޖީ.އޯ(

ބައްދަލުކުރި ފަރާތްތައްދަތުރުގެ ތާރީޚްރަށްއަތޮޅު

ހއ.

ދިއްދޫ

02 ޑިސެމްބަރ 2012

-

04 ޑިސެމްބަރ 2012

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ރައްޔިތުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ 

ބެލެނިވެރިން

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މެނޭޖްމަންޓް

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީޗަރުން

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން

ހއ. ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖްމަންޓް

ހއ. އެފް.ސީ.އެސް.ސީގެ މުވައްޒަފުން

އެން.ޖީ.އޯ އެއް

އިހަވަންދޫ

04 ޑިސެމްބަރ 2012

-

06 ޑިސެމްބަރ 2012

ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް

ހއ. އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ މެނޭޖްމަންޓް

ހއ. އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ޓީޗަރެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ 

ބެލެނިވެރިން

ވަފާ ޕްރީސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނާއި މެނޭޖްމަންޓް

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުން

އިހަވަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މެނޭޖްމަންޓް

އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން )ޖަމްޢިއްޔާ(

ކުޅުދުއްފުށިހދ.

25 ނޮވެމްބަރ 2012

– 

26 ނޮވެމްބަރ 2012

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް

ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ބައެއް 

ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުން އަދި ބެލެނިވެރިން

ހދ. އެފް.ސީ.އެސް.ސީ ގެ މުވައްޒަފުން
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ބައްދަލުކުރި ފަރާތްތައްދަތުރުގެ ތާރީޚްރަށްއަތޮޅު

ހދ.

ކުޅުދުއްފުށި

25 ނޮވެމްބަރ 2012

– 

26 ނޮވެމްބަރ 2012

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް އަދި ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލް ގެ 

މެނޭޖްމަންޓާއި ބައެއް ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުން އަދި 

ބެލެނިވެރިން

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖްމަންޓް އަދި 

ނަރުހުންނާއި ބައެއް އިތުރު މުވައްޒަފުން 

ވައިކަރަދޫ

24 ނޮވެމްބަރ 2012

-

25 ނޮވެމްބަރ 2012

ވައިކަރަދޫ މަދަރުސާގެ މެނޭޖްމަންޓް، ޓީޗަރުން، 

ބެލެނިވެރިން، ދަރިވަރުން

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ކުދިން އަދި ބެލެނިވެރިން

ވައިކަރަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޑޮކްޓަރުން، ނަރުހުން އަދި 

މެނޭޖްމަންޓް

ވައިކަރަދޫގެ 2 އެން.ޖީ.އޯ ގެ މެމްބަރުން

ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުން

ށ.

ފުނަދޫ

11 ޑިސެމްބަރ 2012

 -

12 ޑިސެމްބަރ 2012

ރައްޔިތުން

ފުނަދޫ ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓް

ޓީޗަރުން

ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަމިއްލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަތައް

ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ 

ބެލެނިވެރިން

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ސަރވިސް ސެންޓަރ

ކޮމަންޑޫ

13 ޑިސެމްބަރ 2012

 -

14 ޑިސެމްބަރ 2012

ރައްޔިތުން

އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މެނޭޖްމަންޓް

އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޓީޗަރުން



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ކޮމަންޑޫށ.

13 ޑިސެމްބަރ 2012

 -

14 ޑިސެމްބަރ 2012

ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ 

ބެލެނިވެރިން

ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

ވެލިދޫނ.

12 ޑިސެމްބަރ 2012

 -

13 ޑިސެމްބަރ 2012

ބެލެނިވެރިން

ނ. ވެލިދޫ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މެނޭޖްމެންޓް

ނ. ވެލިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

ޓީޗަރުންނާއި ސްކޫލް ކުދިން

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން

އެން.ޖީ.އޯ ތައް

ރ.

އުނގޫފާރު

24 ނޮވެމްބަރ 2012 

–

25 ނޮވެމްބަރ 2012

15 ރައްޔިތުން

ސްކޫލްގެ އެސިސްޓަންޓް ޕްރިންސިޕަލް، 

ޓީޗަރުން، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތްތައް އަދި 

ކައުންސިލަރުން

އެން.ޖީ.އޯ

ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިން

ޞިއްޙީ އިދާރާއިން އައި.ޓީ އޮފިސަރު، ސްޓެޓިސްޓިކް 

އޮފިސަރ، ނަރުހުން، ޕަބްލިކު ހެލްތު އޮފިސަރ، އަޙްމަދު 

މާހިރު، 3 ހޯމްވިޒިޓް

ދުވާފަރު

25 ނޮވެމްބަރ 2012

–

27 ނޮވެމްބަރ 2012

ރައްޔިތުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތްތައް އަދި ކައުންސިލަރުން

ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓް

ސެންކުލާސް ޓީޗަރު އަދި ދިވެހި އިނގިރޭސި ކިޔަވާދޭ 

ޓީޗަރުން. ޕްރައިމަރީ އަދި ސެކަންޑަރީ ޓީޗަރުން



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ދުވާފަރުރ.

25 ނޮވެމްބަރ

–

27 ނޮވެމްބަރ

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސައިފު، އުފާ، ކްލަބް ޔޫތު ސްޓަރ )3 

ޖަމްޢިއްޔާއިން 4 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވި(

ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގެ 3 ކުއްޖެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިން

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތައް )ރިސެޕްޝަނިސްޓުން އަދި 

ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި އިސްފަރާތް(

13 ހޯމްވިޒިޓް

ޅ.

ނައިފަރު

24 ނޮވެމްބަރު 2012

-

25 ނޮވެމްބަރު 2012

ބެލެނިވެރިން

މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ދަރިވަރުން

މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ މެނޭޖްމަންޓު

މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ޓީޗަރުން

މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ސެން ޓީޗަރު

ޅ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ނައިފަރު ކައުންސިލް

ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ހިންނަވަރު

24 ނޮވެމްބަރު 2012

-

26 ނޮވެމްބަރު 2012

ރައްޔިތުން

އަތޮޅު އެޑިޔުކޭޝަން ސެންޓަރުގެ މެނޭޖްމަންޓް

އަތޮޅު އެޑިޔުކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ޓީޗަރުން

ހިންނަވަރު އަތޮޅު ކައުންސިލް

އަތޮޅު އެޑިޔުކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ދަރިވަރުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ 

ބެލެނިވެރިން

ކާށިދޫކ.

27 ޑިސެމްބަރ 2012

-

28 ޑިސެމްބަރ 2012

ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކާށިދޫ ރައްޔިތުން

ކާށިދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ

އެން.ޖީ.އޯ



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
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ކ.

ކާށިދޫ

27 ޑިސެމްބަރ 2012

-

28 ޑިސެމްބަރ 2012

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ 

ބެލެނިވެރިން

ކ. އަތޮޅު ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓް

ކ. އަތޮޅު ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިން

ކ. އަތޮޅު ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުން

ކ. އަތޮޅު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން

ހޯމް ވިޒިޓް

ގާފަރު

25 ޑިސެމްބަރ 2012

-

26 ޑިސެމްބަރ 2012

ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގާފަރު ރައްޔިތުން

ގާފަރު ހެލްތް ސެންޓަރ

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ 

ބެލެނިވެރިން

ގާފަރު ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމެންޓް

ގާފަރު ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިން

ގާފަރު ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުން

ހޯމް ވިޒިޓް

މާމިގިލިއދ.

02 ޑިސެމްބަރ 2012

-

03 ޑިސެމްބަރ 2012

އދ. މާމިގިލި ކައުންސިލް

އދ. މާމިގިލި ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި 

އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން އަދި ރަށުގެ ރައްޔިތުން.

އދ. މާމިގިލި ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓް

އދ. މާމިގިލި ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުން

އދ. މާމިގިލި ސްކޫލްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން

އދ. މާމިގިލި ސްކޫލްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުހުންނަ 

ކުދިން

އދ. މާމިގިލި ޕްރީ ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓް



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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އދ.

މާމިގިލި

02 ޑިސެމްބަރ 2012

-

03 ޑިސެމްބަރ 2012

އދ. މާމިގިލި ސްކޫލްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުހުންނަ 

ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން.

އދ. މާމިގިލި ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުން

އދ. މާމިގިލި ހެލްތް ސެންޓަރުގެ މެނޭޖްމަންޓް

އދ. މާމިގިލި ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ހެލްތް ވޯކަރުން

އދ. މާމިގިލި ބޭސް ފިހާރައިގެ މެނޭޖްމަންޓް

އޮމަދޫ

03 ޑިސެމްބަރ 2012

-

05 ޑިސެމްބަރ 2012

އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް

އދ. އޮމަދޫ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި 

އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން އަދި ރަށުގެ ރައްޔިތުން

އދ. އޮމަދޫ ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓް

އދ. އޮމަދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުން

އދ. އޮމަދޫ ސްކޫލްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި 

އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން

އދ. އޮމަދޫ ސްކޫލްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުހުންނަ ކުދިން

އދ. އޮމަދޫ ސްކޫލްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުހުންނަ 

ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން.

އދ. އޮމަދޫ ޕްރީ ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓް.

އދ. އޮމަދޫ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުން.

އދ. އޮމަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ މެނޭޖްމަންޓް.

އދ. އޮމަދޫގެ އެން.ޖީ.އޯގެ މެނޭޖްމަންޓް

ތިނަދޫގދ.

18 ޑިސެމްބަރ 2012

-

19 ޑިސެމްބަރ 2012

ތިނަދޫ ރައްޔިތުން

އަބޫބަކުރު ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓް

އަބޫބަކުރު ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުން

އަބޫބަކުރު ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިން

އަބޫބަކުރު ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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ގދ.

ތިނަދޫ

18 ޑިސެމްބަރ 2012

-

19 ޑިސެމްބަރ 2012

ގދ. އޭއީސީގެ މެނޭޖްމަންޓް

ގދ. އޭއީސީގެ ޓީޗަރުން

ގދ. އޭއީސީގެ ބެލެނިވެރިން

ގދ. އޭއީސީގައި ކިޔަވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ 

ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން

ތިނަދޫގައި ހުންނަ އެފް.ސީ.އެސ.ްސީ ގެ ސްޓާފުން

އެންޖީއޯ )ހީޑް ކޮމިއުނިޓީގެ 1 ބޭފުޅެއް(

ހޯމް ވިޒިޓް

ނަޑެއްލާ

16 ޑިސެމްބަރ 2012

-

17 ޑިސެމްބަރ 2012

ނަޑެއްލާ ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓް

ނަޑެއްލާ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުން

ނަޑެއްލާ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިން

ނަޑެއްލާ ރަށު ކައުންސިލް

ނަޑެއްލާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން

ނަޑެއްލާ ސްކޫލްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި 

އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން

ނަޑެއްލާ ހެލްތް ސެންޓަރ

ހޯމް ވިޒިޓް

ފުވައްމުލައްޏ.

19 ޑިސެމްބަރ 2012

-

22 ޑިސެމްބަރ 2012

ރައްޔިތުން

އެޑިޔުކޭޝަން ޔުނިޓާއި ސްކޫލްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓް  ޏ. 

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، މަދަރުސަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު 

ޖަމާލުއްދީން، ޙާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލް، ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް

ފުވައްމުލަކު 8 އަވަށު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުން

އެން.ޖީ.އޯ ތަކާ ބައްދަލުކުރުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ 

ބެލެނިވެރިން



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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ފުވައްމުލައްޏ.

19 ޑިސެމްބަރ 2012

-

22 ޑިސެމްބަރ 2012

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖުމަންޓް

އައްޑޫ ސިޓީ

ހިތަދޫ

22 ޑިސެމްބަރ 2012

-

23 ޑިސެމްބަރ 2012

ރައްޔިތުން

އެޑިޔުކޭޝަން ޔުނިޓާއި ސްކޫލްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓް 

)ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް، ހިތަދޫ ސްކޫލް، ނޫރާނީ ސްކޫލް، 

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް(

އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަދި ކައުންސިލަރުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ 

ބެލެނިވެރިން

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

ފޭދޫ

24 ޑިސެމްބަރ 2012

-

25 ޑިސެމްބަރ 2012

ރައްޔިތުން

ފޭދޫ ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓް

ދަރިވަރުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ 

ބެލެނިވެރިން

ސ. ފޭދޫ ހެލްޓް ޔުނިޓް



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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3 ފެބްރުއަރީ 2013 – ޣާޒީ ސްކޫލް   �

3 ފެބްރުއަރީ 2013 – ހުޅުމާލެ ޕްރީސްކޫލް  �

5 ފެބްރުއަރީ 2013 – ގްލޯ ޕްރީސްކޫލް  �

5 ފެބްރުއަރީ 2013 – ލާލޭ ޔޫތް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް   �

10 ފެބްރުއަރީ 2013 – ތާޖުއްދީން ސްކޫލް   �

14 ފެބްރުއަރީ 2013 – ކެއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ �

ޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވީ: މެމްބަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް، އަޙްމަދު އަމީން، އާޝިޔަތު ޝިޢުނާ، ޢިނާޔަތު ސަޢީދު

ޕްރީވިޒިޓް ލިސްޓް މާލެ )ސްކޫލް،  ހޮސްޕިޓަލް،  މިނިސްޓްރީ،  އިދާރާތައް، ޖަދުވަލު 10.

އެން.ޖީ.އޯ ތައް(



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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މި ބަާޔން މިދެނީ ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން ޮއފް ދަ ، ..............................................އަޅުގަނޑު، 

މި ބަާޔނަކީ ހިއުަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ . ތިޔާރުގައެވެޚްމޯލްޑިވްސްއަށް އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި، އަމިއްލަ އި
އުކޭަޝން ފޮރ ޗިލްޑްރަން ވިތް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ޮއން އެކްސެސް ޓު އެޑިމޯލްޑިވްސްއިން 

ބަޔާން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިަޝނުން، އިްސވެދެްނނެވުނު އިންކުއަރީގައި މި އަދި. ދޭ ބަާޔނެކެވެ ޑިސްއެބިލިޓީއަށް ލިޔުމުން
  . ބޭނުންކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުއްދަދެމެވެ

  

  . ނެތެވެ ތިރާޒެއްޢުއަޅުގަނޑުގެ ނަން ހާމަކުރުމަށް އެއްވެސް އި
  .ނޑުގެ ަނން ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް އެދެމެވެއަޅުގަ

  
  :......................................................ފުރިހަމަ ނަން

  :.............................................................    ސޮއި
      :............................................................. ތާރީޚް

  

  :ނޯޓް
  . ބުޭނންކުރެވިާދނެއެވެ ކަރުދާސް އިތުރު ބުޭނންވެއްޖެނަމަ ފަާރތުން ބަޔާންދޭ -
ކަރުދާސް ބަޔާނުގެ  މި. ލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިާވނެއެވެސަމާ ބަޔްާނދިނުމުގައި -

 .އެކު ލިެބންހުނާްނނެއެވެފޯމެޓާ



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް
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  ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަން – އްަށ ލިޔުމުންދޭ ބަޔާންނޭޝަނަލްް އިންކުއަރީ
  :މި ބަޔާނުގެ ބޭނުން

ކިހާ  މި ބަޔާނަކީ ނުކުޅެުދންތެރިކަން ހްުނނަ ކިުދންަނށް ލިބިގެންވާ އުނގެނުމުގެ ޙައުްޤ، ދައުަލތުގެ ފަރުާތން އެކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްެދނީ
ގެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމުގައި ނިޒާމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުްނތަކާއި މިގޮންޖުެހންތަކުގެ ސަބުަބން މިންވަރަކަށްތޯ ބަލާ، މިފަދަ ކުދްިނނަށް ތަޢުލީމު ލިބުމު

  . ެވެޢާިއލާތަކަށް ދިމާވާ ަދިތތަކުގެ މައްޗަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ބަޔާނެކ
ނަ ކުދިންނަށާއި މީހުނަްނށް ތަޢުލީމު ހޯދުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ހާދިާސތަކާއި، ތަޖުރިބާކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާއި މި ބަޔާނުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން

އަރީއަށް ބަޔްާނދޭ ފަރާތުގެ ަނން، އެފަރާތުން ހާމަކުަރން މިގޮތުން އިންކު. ދަތިތަކާއި ހުރަސްތައް އަދި ގޮންެޖުހންތަކާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު ހުށަހެޅޭނެެއވެ
  .ޔާނުން ހިއްސާކުރެވޭ މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައަެކނި ިއންކުއަރީގެ ބޭނުމަށެވެބަމި. ބޭނުންނުވާނަމަ އެމައުޫލމާތު ސިއްރުކުރެވޭނެެއވެ

  :މި ބަޔާން ދިނުމުގައި އިސްކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް
މިއީ ލިޔުުމން ބަާޔންދޭ ފަރާތަށް، ބަޔާންދިނުމުގައި އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި . ވާލަނީ މި ބަޔާްނދިނުމުގައި ބަާލލެވިދާނެ ކަންކަަމެށވެތިރީގައި މިދަންނަ

  .ލްިސޓްކުރެވިފައިވާ ކަންކަމެވެ
 ަކާއި ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންނަ ކުއްޖަކު އެނގޭނަމަ، އެ ކުއްޖަކު އެނގޭ ގޮތާއި އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތ

މިދަންނަވާ މަޢުލޫމާތު 

.އާިއލާގެ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބޭ މިންވަރު - 

.ތަޢުލީމު ުއނގެނުމަށް ސްކޫލަކަށް ދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން - 

.ތަޢުލީމު އުނގެުނމަށް ސްކޫަލށް ނުދާަނމަ ނުދާ ސަބަބު - 

އިލް، ބޮޑެތި އަކުރުފަދަ ވަޞީލަތްތައް ލިބޭަކން ނުވަތަ ނޫންކަމާއި އެ ތަުޢލީމު އުނގެުނމަށް ބުޭނންވާ ހިއަރިންގް އެއިޑް، ބްރަ - 

.ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ދިމާވާ ަދތިަތއް

.ސިއްހީ ފަރުވާ ޤަވާޢިދުން ލިބޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން - 

.ސިއްޚީ ފަރުވާ ޤަވާޢިދުން ނުލިޭބނަމަ ނުލިބޭ ސަބަބު - 

.މުޖްަތމަޢުގައި އޭނާއާއިމެދު ކަންތައްކުރާ ގޮތް - 

.އާިއލާއިން އޭނާއަށް ބޭނުންވާ ަކންކަން ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ދިމާވާ ދަތިަތއް - 

 ަޢުލީމު ނުކުޅެދުންތެރިަކން ުހންނަ މީހުަކނަމަ، ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ދަނަްނނަމަ، ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ތ

އިވާ ހުރަސްތައްއުނގެނުމަށް ކުރެވިފައިވާ ތަޖުރިބާތަކާއި ދިމާވެފަ

 ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ތަުއލީމީ ނިޒާމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ހޯދުމުގައި ދިމާވާ ދަތިަތއ.

 ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދްިނނަށް ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ޙަްއޤު ލިބިދުިނމާއިމެދު ބަާޔންދޭ ފަރާތުން ދެކޭގޮތ.

 ްތެރިކަން ހުންނަ ކުދްިނނަށް ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުަޞތު ަރށުގައި ލިބޭ މިންވަރުނުކުޅެދުނ.

 ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންނަ ކުދްިނނަށް ތަުޢލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުަޞތު ަރށުގައި ނެތްނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުަތއ.

 ްރީން ލިބިފައިވާ މީުހން ިބނާކުރުުމގެ މުހިންމުަކންނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންނަ ކުދްިނނަށް އުނގަންނައިދިނުމަށް އެކަމުގެ ތަމ.

 ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދްިނނަށް ތަޢުލީމު ދިނުުމގެ ތަމްީރން ލިބިފައި ތިބި މީހުން ރަށުގައި ތިބިަކން ުނވަތަ ޫނންަކނ.

 ާއިމެދު މުޖްަތމަޢު ހޭުލންތެރިވެފައިވާ މިންވަރުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދްިނނަށް ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ޙަްއޤު ލިބުމުގެ މުހިްއމުކަމ.

.މަުޢލޫމާތެއް ދެއްވަން ބުޭނންނަމަ އެ މަުޢލޫމާތު ދެވާިދނެެއވެ ޮގތުންމިކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް މި މައުޞޫއާއި ގުޅޭ ކަމަކާއި ބެހޭ



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތާރީޚްބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު އިދާރާ / އެންޖީއޯ#

20 ފެބްރުއަރީ 2013ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލ1ް

16 ޖެނުއަރީ 2013މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ2

17 ޖެނުއަރީ 2013ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ3ީ

17 ޖެނުއަރީ 2013މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ4ް

22 ޖެނުއަރީ 2013ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ އެޑިޔުކޭޝަން )އެން.އައި.އީ(5

17 ޖެނުއަރީ 2013އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލް އަދި އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލ6ް

07 މެއި 2013މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ7ް

20 ޖެނުއަރީ 2013މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލ8ް

9

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް

މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ޑިސްއެބިލިޓީ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޑިމޮކްރަސީ ހައުސް

“ބިއުޓިފުލް އައިސް” ޑައުން ސިންޑްރޯމް އެސޯސިއޭޝަން

ކެއަރ ސޮސައިޓީ 

ބްލައިންޑް އެސޯސިއޭޝަން

31 ޖެނުއަރީ 2013

ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން މުއައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ބޭއްވުނު ޖަދުވަލު 12.

ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ އަޑުއެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުން މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ޖަދުވަލު 13.

ދިނުން

ތާރީޚާއި ދުވަސްމީޑިއާ ސްޓޭޝަންޕްރޮގްރާމް#

22 ޖެނުއަރީ 2013 އެމް.ބީ.ސީމަގޭ ރާއްޖ1ެ

23 ޖެނުއަރީ 2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެއ2ް

23 ޖެނުއަރީ 2013 ރާއްޖެ ޓީވީޚަބަރު ފީތ3ާ

27 ޖެނުއަރީ 2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެއ4ް

13 ފެބްރުއަރީ 2013އެމް.ބީ.ސީޚަބަރ5ު

20 މޭއި 2013ޓީ.ވީ.އެމްމަގޭ ރާއްޖ6ެ

25 މޭއި 2013ރާއްޖެ ޓީވީޓޯކްޝޯއެއ7ް

20 މެއި 2013ޓީ.ވީ.އެމްމަގޭ ރާއްޖ8ެ

23 މެއި 2013ޓީ.ވީ.އެމްމަގޭ ރާއްޖ9ެ

23 މެއި 2013ވީ.ޓީވީނުވަ ގަޑ10ި

6 ޖޫން 2013ވީ.ޓީވީ، ރާއްޖެ ޓީވީޚަބަރ11ު

12 ޖޫން 2013ޓީ.ވީ.އެމްމަގޭ ރާއްޖ12ެ

18 ޖޫން 2013ރާއްޖެ ޓީވީޚަބަރު ފީތ13ާ

02 ޖުލައި 2013ޓީ.ވީ.އެމްރާއްޖެ މިއަދ14ު



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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ޖަދުވަލު 14. އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުނު ތާރީޚާއި އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކުގެ ލިސްޓު

އަޑުއެހުން 

ކުރިއަށްގެންދިޔަ 

އަތޮޅު / ސިޓީ

އަޑުއެހުން 

ކުރިއަށްގެންދިޔަ 

ރަށް

އަޑުއެހުން ކުރިއަށް 

ގެންދިޔަ ތާރީޚު

ހއ.

އިހަވަންދޫ

19 އޮގަސްޓް 2013

20 އޮގަސްޓް 2013

ދިއްދޫ

17 އޮގަސްޓް 2013

18 އޮގަސްޓް 2013

ހދ.

ކުޅުދުއްފުށި

21 އޮގަސްޓް 2013

22 އޮގަސްޓް 2013

ވައިކަރަދޫ

23 އޮގަސްޓް 2013

24 އޮގަސްޓް 2013

ށ.

ފުނަދޫ

30 ޖޫން 2013

1 ޖުލައި 2013

ކޮމަންޑޫ

2 ޖުލައި 2013

3 ޖުލައި 2013

ވެލިދޫނ..

4 ޖުލައި 2013

5 ޖުލައި 2013

ރ.

އުނގޫފާރު

22 ފެބްރުއަރީ 2014

25 ފެބްރުއަރީ 2014

ދުވާފަރު

26 ފެބްރުއަރީ 2014

28 ފެބްރުއަރީ 2014

ޅ.

ނައިފަރު

27 އޭޕްރީލް 2014

28 އޭޕްރީލް 2014

ހިންނަވަރު

23 އޭޕްރީލް 2014

24 އޭޕްރީލް 2014

އަޑުއެހުން 

ކުރިއަށްގެންދިޔަ 

އަތޮޅު / ސިޓީ

އަޑުއެހުން 

ކުރިއަށްގެންދިޔަ 

ރަށް

އަޑުއެހުން ކުރިއަށް 

ގެންދިޔަ ތާރީޚު

ކ.

ކާށިދޫ

10 މާރޗް 2014

12 މާރޗް 2014

ގާފަރު

06 މާރޗް 2014

09 މާރޗް 2014

އދ.

މާމިގިލި

02 ފެބްރުއަރީ 2014

03 ފެބްރުއަރީ 2014

އޮމަދޫ

05 ފެބްރުއަރީ 2014

06 ފެބްރުއަރީ 2014

ގދ.

ތިނަދޫ

31 ޖެނުއަރީ 2014

01 ފެބްރުއަރީ 2014

ނަޑެއްލާ

03 ފެބްރުއަރީ 2014

04 ފެބްރުއަރީ 2014

ފުވައްމުލައްޏ.

02 ނޮވެމްބަރު 2013

05 ނޮވެމްބަރު 2013

އައްޑޫ ސިޓީ

ހިތަދޫ

23 އޮކްޓޯބަރު 2013

24 އޮކްޓޯބަރު 2013

މަރަދޫ

26 އޮކްޓޯބަރު 2013

27 އޮކްޓޯބަރު 2013

މާލެމާލެ ސިޓީ

08 މެއި 2014

އިން ފެށިގެން

13 މެއި 2014



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް
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މުއައްސަސާތަކާއެކު ޖަދުވަލު 15. އެކުލަވާލުމަށްފަހު  ހުށަހެޅުންތައް  އިންކުއަރީގެ  ނޭޝަނަލް 

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ލިސްޓު

ބައިވެރިވި ބޭފުޅުންމުއައްސަސާ#
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު 

ތާރީޚް

1

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 

އެޖެންސީ )އެންސްޕާ(

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް )ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރ(

ފާޠިމަތު ވަސީމާ )ޑިރެކްޓަރ(

ޝިފާޒާ ވަޖީހު )ޑިރެކްޓަރ(

21 ޖުލައި 2015

އަންގާރަ

2

އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ޓްރެޜަރީ

ޢަބްދުލްޙަލީމް ޢަބްދުލްޣަފޫރު )ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ(

ޢަލީ ރަޝީދު އިބްރާހީމް )އ. ޑިރެކްޓަރ(

21 ޖުލައި 2015

އަންގާރަ

އަޙްމަދު ޞިއްދީޤު )ޑ. މިނިސްޓަރ(މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒ3ް

22 ޖުލައި 2015

ބުދަ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސ4ް

ޙާފިޒާ ޢަބްދުއްސައްތާރު )ސީނިއަރ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ(

އާމިނަތު ޒީނިޔާ )ސްޓޭޓް ކައުންސެލް(

22 ޖުލައި 2015

ބުދަ

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓ5ީ

ޝައްމޫން އާދަމް )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(

މަމްދޫޙާ ޢަލީ )ޑިރެކްޓަރ(

23 ޖުލައި 2015

ބުރާސްފަތި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނ6ް

ނާހިދު މުޙައްމަދު ރަޝާދު )ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ(

ޢާއިޝަތު ޒަޢީމާ )ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޓަރ(

23 ޖުލައި 2015

ބުރާސްފަތި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ7

ސުނީތާ މުޙައްމަދު )ކޯޑިނޭޓަރ(

ފާޠިމަތު މުނާޝާ )އ. ސޯޝަލް ސަރވިސް ވަރކަރ(

29 ޖުލައި 2015

ބުދަ

ޑރ. ޢަބްދުލްމާލިކް )ސީނިއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރ(މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ8ް

29 ޖުލައި 2015

ބުދަ

9

އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަޙްމަދު ޙަބީބު )ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ(

ޒުހުރުهللا ޞިޔާދު )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(

30 ޖުލައި 2015

ބުރާސްފަތި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލ10ް

ޝިފާ މުޙައްމަދު )ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ(

އިބްރާހީމް ޝަބާއު )ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް(

30 ޖުލައި 2015

ބުރާސްފަތި
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ބައިވެރިވި ބޭފުޅުންމުއައްސަސާ#
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު 

ތާރީޚް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލ10ް

ޢަބްދުهللا ޙަސަން )އ. ޑިރެކްޓަރ(

ސަލްމާ ޙުސައިން )އ. ޑިރެކްޓަރ(

އަމީނާ މުޙައްމަދު )ސ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(

ފާޠިމަތު ނަޒްވީން ރަޝީދު )އެެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(

30 ޖުލައި 2015

ބުރާސްފަތި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސ11ް

މުޙައްމަދު ބަޝީރު )ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ(

މުޙައްމަދު ޝަރީފު )އިންސްޕެކްޓަރ(

30 ޖުލައި 2015

ބުރާސްފަތި
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ތަންފީޛުވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް

ބައްދަލުވުންތައް

ސިޓީ އިން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރި ފަރާތްތައް

#
ބައްދަލުވުން ބޭއްވި 

މުއައްސަސާ
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައްބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚް

1

ޑރ. ޢަބްދުهللا ނަޒީރު )މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ . 27.11.20141މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

އެޑިއުކޭޝަން(

ފާޠިމަތު ޢައްޒަ )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް(. 2

އަޙްމަދު ޢާޠިފް )އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ(. 3

2

ޝިފާ މުޙައްމަދު )ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ(. 12.11.20141މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ފާޠިމަތު ރިޒްވީން )ކައުންސިލަރ(. 2

3

ފައުޒިއްޔާ މަޙްމޫދު )ގްރެޖުއޭޓު ލީޑީންގ ޓީޗަރ(. 28.10.20141ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް

ފަރީދާ ސަޢީދު )ގްރެޖުއޭޓު ޓީޗަރ(. 2

ޝާމިލާ އިދުރީސް )ގްރެޖުއޭޓު ޓީޗަރ. 3

4

އާމިނަތު ޝެނީން )ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް(. 28.10.20141ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

އާމިނަތު ވަޙީދާ )ޓީޗަރ(. 2

މަމްދޫޙާ އިސްމާޢީލް )ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް(. 28.10.20141ކަލާފާނު ސްކޫލ5ް

6

އަމަތުهللا ޝަކީބު )ޕްރިންސިޕަލް(. 28.10.20141އަމީރު އަޙްމަދު ސްކޫލް

ޚަދީޖާ ޙުސައިން )ހެޑް ޓީޗަރ(. 2

މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރި ތާރީޚްމުއައްސަސާ#

20.11.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ1ް

25.11.2014ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނ2ް

07.03.2016ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނ3ް

25.04.2016ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނ4ް
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ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޮނުވުނު ފޯމް
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ޖަވާބު ފޮނުވާފައި ނުވާ އިދާރާތަކުގެ ލިސްޓު

ސްކޫލްކައުންސިލްއަތޮޅާއި ރަށް#

POހއ. ބާރަށ1ް

POހއ. ދިއްދ2ޫ

OPހއ. ފިއްލަދ3ޫ

OOހއ. ހޯރަފުށ4ި

POހއ. އިހަވަންދ5ޫ

PPހއ. ކެލ6ާ

POހއ. މާރަންދ7ޫ

POހއ. މޮޅަދ8ޫ

POހއ. މުރައިދ9ޫ

POހއ. ތަކަންދ10ޫ

POހއ. ތުރާކުނ11ު

POހއ. އުލިގަމ12ު

OOހއ. އުތީމ13ު

OOހއ. ވަށަފަރ14ު

OOހދ. ފިނ15ޭ

OOހދ. ހަނިމާދ16ޫ

POހދ. ހިރިމަރަދ17ޫ

OOހދ. ކުޅުދުއްފުށ18ި

OOހދ. ކުމުންދ19ޫ

OOހދ. ކުރިނބ20ި

Pފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޮނުވާފައިވާ ރަށްތައް

Oފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޮނުވާފައި ނުވާ ރަށްތައް

ސްކޫލްކައުންސިލްއަތޮޅާއި ރަށް#

OOހދ. މަކުނުދ21ޫ

PPހދ. ނާވައިދ22ޫ

OOހދ. ނެއްލައިދ23ޫ

OOހދ. ނޭކުރެންދ24ޫ

OOހދ. ނޮޅިވަރަމ25ު

OOހދ. ނޮޅިވަރަންފަރ26ު

PPހދ. ވައިކަރަދ27ޫ

OOށ. ބިލެއްފަހ28ި

POށ. ފީވަށ29ް

PPށ. ފޭދ30ޫ

POށ. ފޯކައިދ31ޫ

POށ. ފުނަދ32ޫ

POށ. ގޮއިދ33ޫ

ނޑިތީމ34ު POށ. ކަ

PPށ. ކޮމަންޑ35ޫ

OPށ. ޅައިމަގ36ު

OOށ މާއުނގޫދ37ޫ

PPށ. މަރޮށ38ީ

POށ. މިލަންދ39ޫ

POށ. ނަރުދ40ޫ
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OOށ. ނޫމަރ41ާ

POނ. ފޮއްދ42ޫ

OPނ. ހެނބަދ43ޫ

POނ. ހޮޅުދ44ޫ

OOނ. ކެނދިކޮޅުދ45ޫ

OPނ. ކުޑަފަރ46ީ

POނ. ލަންދ47ޫ

OOނ. ޅޮހ48ި

OOނ. މާފަރ49ު

OOނ. މާޅެންދ50ޫ

PPނ. މަގޫދ51ޫ

OOނ. މަނަދ52ޫ

PPނ. މިލަދ53ޫ

PPނ ވެލިދ54ޫ

POރ. އަލިފުށ55ި

OPރ. އަނގޮޅިތީމ56ު

OOރ. ފައިނ57ު

PPރ. ހުޅުދުއްފާރ58ު

OPރ. އިނގުރައިދ59ޫ

OOރ. އިންނަމާދ60ޫ

POރ. ދުވާފަރ61ު

OPރ. ކިނޮޅަސ62ް

PPރ. މާކުރަތ63ު

OPރ. މަޑުއްވަރ64ީ

OPރ. މީދ65ޫ

OOރ. ރަސްގެތީމ66ު

ސްކޫލްކައުންސިލްއަތޮޅާއި ރަށް#

OOރ. ރަސްމާދ67ޫ

OOރ. އުނގޫފާރ68ު

OPރ. ވާދ69ޫ

OOބ. ދަރަވަންދ70ޫ

OOބ. ދޮންފަނ71ު

OOބ. އޭދަފުށ72ި

POބ. ފެހެންދ73ޫ

OOބ. ފުޅަދ74ޫ

POބ. ގޮއިދ75ޫ

OPބ. ހިތާދ76ޫ

OOބ. ކަމަދ77ޫ

OOބ. ކެންދ78ޫ

OPބ. ކިހާދ79ޫ

OOބ. ކުޑަރިކިލ80ު

PPބ. މާޅޮސ81ް

OOބ. ތުޅާދ82ޫ

OOކ. ދިއްފުށ83ި

PPކ. ގާފަރ84ު

OOކ. ގުޅ85ި

OOކ. ގުރައިދ86ޫ

OOކ. ހިންމަފުށ87ި

POކ. ހުރ88ާ

OOކ. ކާށިދ89ޫ

OOކ. މާފުށ90ި

POކ. ތުލުސްދ91ޫ

OPއއ. ބޮޑުފުޅަދ92ޫ



 ނުއިވި ހުރި އަޑުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގި ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

180

ސްކޫލްކައުންސިލްއަތޮޅާއި ރަށް#

OOއއ. ފެރިދ93ޫ

OOއއ. ހިމަންދ94ޫ

OOއއ. މާޅޮސ95ް

OOއއ. މަތިވެރ96ި

OOއއ. ރަސްދ97ޫ

OOއއ. ތޮއްޑ98ޫ

PPއއ. އުކުޅަސ99ް

POއދ. ދަނގެތ100ި

OOއދ. ދިއްދ101ޫ

OPއދ. ދިގުރަށ102ް

OOއދ. ފެންފުށ103ި

OOއދ. ކުނބުރުދ104ޫ

OOއދ. މާމިގިލ105ި

POއދ. މަހިބަދ106ޫ

OOއދ. މަންދ107ޫ

POއދ. އޮމަދ108ޫ

OOއދ. ހަންޏާމީދ109ޫ

OOވ. ފެލިދ110ޫ

OOވ. ފުލިދ111ޫ

OPވ. ކެޔޮދ112ޫ

POވ. ރަކީދ113ޫ

OOވ. ތިނަދ114ޫ

PPމ. މުލައ115ް

OOމ. ދިއްގަރ116ު

POމ. ކޮޅުފުށ117ި

POމ. މަޑުއްވަރ118ި
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OOމ. މުލ119ި

POމ. ނާލާފުށ120ި

OOމ. ރަތްމަންދ121ޫ

PPމ. ވޭވަށ122ް

OOފ. ބިލެއްދ123ޫ

POފ. ދަރަނބޫދ124ޫ

POފ. ފީއަލ125ި

OPފ. މަގޫދ126ޫ

OPފ. ނިލަންދ127ޫ

ނޑިދ128ޫ OOދ. ބަ

OOދ. ވާނ129ީ

OOދ. ހުޅުދެލ130ި

OPދ. ކުޑަހުވަދ131ޫ

PPދ. މާއެނބޫދ132ޫ

OOދ. މީދ133ޫ

OOދ. ރިނބުދ134ޫ

POތ. ބުރުނ135ީ

OPތ. ވިލުފުށ136ި

POތ. މަޑިފުށ137ި

OOތ. ދިޔަމިގިލ138ި

OOތ. ގުރައިދ139ޫ

POތ. ގާދިއްފުށ140ި

OOތ. ތިމަރަފުށ141ި

OOތ. ވޭމަންޑ142ޫ

OOތ. ކިނބިދ143ޫ

POތ. އޮމަދ144ޫ
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POތ. ހިރިލަންދ145ޫ

ނޑޫދ146ޫ OOތ. ކަ

OPތ. ވަންދ147ޫ

OPލ. ދަނބިދ148ޫ

OOލ. ފޮނަދ149ޫ

OOލ. ގާދ150ޫ

OOލ. ގަނ151ް

OPލ. ހިތަދ152ޫ

OOލ. އިސްދ153ޫ

POލ. ކުނަހަންދ154ޫ

POލ. މާބައިދ155ޫ

OOލ. މާމެންދ156ޫ

OOލ. މާވަށ157ް

OOލ. މުންދ158ޫ

OOގއ. ދާންދ159ޫ

OPގއ. ދެއްވަދ160ޫ

OOގއ. ގެމަނަފުށ161ި
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ނޑުހުޅުދ162ޫ OOގއ. ކަ

OPގއ. ކޮލަމާފުށ163ި

ނޑ164ޭ OPގއ. ކޮ

OPގއ. މާމެންދ165ޫ

OOގއ. ނިލަންދ166ޫ

OOގއ. ވިލިނގިލ167ި

OOގދ. ފަރެސްމާތޮޑ168ާ

OOގދ. ފިޔޯރ169ީ

OPގދ. ގައްދ170ޫ

OOގދ. ހޯޑެއްދ171ޫ

OOގދ. މަޑަވެލ172ި

PPގދ. ނަޑެއްލ173ާ

OPގދ. ރަތަފަންދ174ޫ

OOގދ. ތިނަދ175ޫ

OOގދ. ވާދ176ޫ

OPޏ. ފުވައްމުލައ177ް

OPއައްޑޫ ސިޓ178ީ
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ވައިކަރަދޫ

OOOOOOވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

POOPOOއަތޮޅު މަދަރުސާ

P-OOOOOހެލްތް ސެންޓަރ

 ފުނަދޫށ.

POOOOOފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

OOOOOOފުނަދޫ ސްކޫލް
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ށ.

 ފުނަދޫ

O-OOOOOއަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

PPOPOOފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ

 ކޮމަންޑޫ

PPPOOOކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

PPPPOPއަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

OOOOOOކޮމަންޑޫ ހެލްތް ސެންޓަރ

ވެލިދޫނ.

POOOOOވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

OOOPOOއަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

OPPOOPވެލިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

ރ.

އުނގޫފާރު

POOOOOއުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

POOOOPއުނގޫފާރު ސްކޫލް

OPPOPOއުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލް

ދުވާފަރު

POPPOOދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

POOOOOއަތޮޅު މަދަރުސާ

OPPOOOދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

OOOPOOފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ

PPPPOOދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް

ޅ.

ނައިފަރު

OOOOOނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

PPPPOOމަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙް

POOOOOއަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

OOPOOފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ

ހިންނަވަރު

POPOOހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

PPPOOPއަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

POOOOOހިންނަވަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
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ކ.

ކާށިދޫ

OOOOOކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

OPOOOPއަތޮޅު މަދަރުސާ

POOOOOކާށިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

ގާފަރު

OOOOOގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

OOOOOOގާފަރު ސްކޫލް 

POOOOOގާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

އދ.

މާމިގިލި

OOOOOމާމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

OOOPOOOއަތޮޅު މަދަރުސާ

PPOOOOމާމިގިލި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

އޮމަދޫ

OOOOOއޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

POOOOOއޮމަދޫ ސްކޫލް

OOOOOOއޮމަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

ގދ.

ތިނަދޫ

PPOOOތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

OOOOOOއަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

OOOPOOތިނަދޫ ސްކޫލް

PPPOOPއަބޫބަކުރު ސްކޫލް

OOPOOOއަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

OOOOOPފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ

ނަޑެއްލާ

OOOOOނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

OOOOOOނަޑެއްލާ ސްކޫލް

OPPOOOނަޑެއްލާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

ފުވައްމުލައްޏ.

OOOPOއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

OOOOOދަޑިމަގު ކައުންސިލް
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ފުވައްމުލައްޏ.

OOOOOދިގުވާޑު ކައުންސިލް

OOOOOދޫޑިގަން ކައުންސިލް

OOOOOފުނާޑު ކައުންސިލް

OOOOOހޯދަޑު ކައުންސިލް

OOOOOމާދަޑު ކައުންސިލް

POOOOމާލެގަން ކައުންސިލް

OPOOPމިސްކިތްމަގު ކައުންސިލް

OOOOOOއަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

PPPPPPފުވައްމުލަކު ސްކޫލް 

PPPPPPޙާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލް

PPPOOPމަދަރަސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން

OOOOOOއަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

OOOOOOPފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ

އައްޑޫ ސިޓީސ.

-------އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

POOPOPއައްޑޫ ހައިސްކޫލް

-------ހިތަދޫ ސްކޫލް

OOOOOOނޫރާނީ ސްކޫލް

PPPPPPޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް

OOPOPOހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

OOOPOOފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ

--------ފޭދޫ ސްކޫލް

------ފޭދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

POOOOOމަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް
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އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ. 1

ޏ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ. 2

ޏ. ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް. 3

ޙާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލް. 4

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް. 5

ކެއަރ ސޮސައިޓީ . 6

ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލް. 7

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ. 8
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ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް. 10
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ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލް. 1

ބިލަބޮންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް. 2

ޣާޒީ ސްކޫލް. 3
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ޖަދުވަލު 23. އެކި އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުންތަކުގެ ޢަދަދު އެނގޭނެ ތާވަލް

ހުށަހެޅުންތަކުގެ ޢަދަދުއިދާރާގެ ނަން#

68މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 1

1ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ 2

1ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން 3

1ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓ4ީ

6ކައުންސިލްތައް )ރަށު ކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް، ސިޓީ ކައުންސިލް(5

6އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސ6ް

15މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ7ް

3ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ )އެންސްޕާ(8

24މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ9

3ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލ10ް

3މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ11

7މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސ12ް

7މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒ13ް

3ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސޯޝަލް ކައުންސިލ14ް

2މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ15ީ

2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސ16ް

1ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ17ް

10ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 18
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