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އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް  -އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް 

 2011ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 

 ތަޢާރަފް  .1

ނަޒަރަކުން ގޮތް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ކާއި ކަންކަމުގެ ޙާލަތު އޮތްޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި މުހިންމުކަން ދޭންޖެހިފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަ 

ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ދިރާސާތަކެއް އިން (މީގެފަހުން ކޮމިޝަން) ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހިއުމަން ރައިޓްސް

)މީގެ ފަހުން އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް  –ބިލިޓީސް އިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސްއެއެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރަ

ޑިސްއެބިލިޓީސް ރިޕޯޓު ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.  މި މަހުވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް  2010، ދިރާސާއެއްކޮށްގެ ނަމުގައި ރިޕޯޓް( އެބިލިޓީސްޑިސް

ނޑު ހުށްހެޅުމެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މި ހުށަހެޅުންތައް  29 ދަޢުލަތަށްގައި ރިޕޯޓް ޢަމާޒުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކީ  ގޮތެއްގައިމައިގަ

މި ދިރާސާ ރިޕޯޓުގެ ބައެއް ހުށަހެޅުންތަކަކީ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް، )މީގެފަހުން ހެލްތް މިނިސްޓްރީ( ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީމިނިސްޓްރީ އޮފް 

)މީގެފަހުން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނެޝަނަލް އަދި)މީގެފަހުން އެންސްޕާ( އޭޖެންސީނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 

ތައް ދައުލަތުން ގެ ހުށަހެޅުންސްއެބިލިޓީސް ރިޕޯޓްޑިސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކެކެވެ. ( އެން.އައި.އީ

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މަހުން ފެށިގެން  ޖޫން އަހަރުގެ ވަނަ 2011ފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން ށްތަންފީޛުކޮ

މި ރިޕޯޓަކީމިގޮތުން ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މުޢައްސަސާތަކުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ، އެ މުޢައްސަސާތަކާއެކު 

ފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ޒަރީއާއިން ފޯރުކޮށްދެއްވާކިއުމުގެ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުންނާއި އެ މުޢައްސަސާތަކުން ލިޔެ 

 ރިޕޯޓެކެވެ. ފޮލޯއަޕްމުންދާ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބަލާލާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަންފީޒުކުރަގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯޓް ބިނާކޮށް،

 

 މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަޤްޞަދު  މުންދާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރަ ޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯޓްގެ .2

މައިގަނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، އެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ 

ޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ، މަޤްޞަދެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައް 

ކޮމިޝަނަށް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުން އެޙައްޤުތައް އެންމެންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް 

ންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ ޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯޓަކީ މިޤާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން، ނުކުޅެދު ލާޒިމްކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން
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ދަޢުލަތުން ރަނގަޅުކުރަންހުރި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުންތަކަކާއެކު އާއްމުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ 

 ކީ: މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަޤްޞަދަ  މުންދާޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރަމިރި

 ްއިވާ ހުށަހެޅުންތައް މަށް ހުރިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައި، ދަޢުލަތަށް ހުށަހަޅާފައްވުޕޯޓްގައި ދަޢުލަތުން ރަނގަޅުކުރެރި ބިލިޓީސްއެޑިސ

މިންވަރު  ކޮމިޝަންގެ މި ހުށަހެޅުންތަކަށް ދަޢުލަތުން އިޖާބަދޭ ،މަށް ކުރެވެމުންދާ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމާއިތަންފީޛުކުރު

 ދެނެގަތުމެވެ. ޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

ން ފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުން. އަދި ރާއްޖޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ރައްކާތެރިކަ -

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެ ރައްކާތެރިކަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް  އެންމެ ކުޑަ މިންވަރުކަމަށް ބަލައި،ގައި ބުނެފައިވާ ރައްކާތެރިކަމަކީޤާނޫނު 

 މިންވަރަކަށް ނިގުޅައި ނުގަނެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ހޯދައިދިނުން.

ނޑުތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން  - ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ހުންނަ މީހުންނާގުޅޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭންތަކާއި އިދާރީ އޮނިގަ

ފައިވޭތޯ ބަލައި، އެފަދަ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅިފައި ނުވާނަމަ ކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅި ތައް ފޯރުޤު ގެ ޙައްމީހުންނަށް އެމީހުން

 ވުން.އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް އިސްލާހުކުރު 

ބަލައި، އެޚިދުމަތްތައް  ދައުރަށްއްޔާތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކަމާގުޅޭ އަމިއްލަ ޖަމްޢި -

ށް އެހީތެރި ވެވިދާނެ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮ މަށް ބާރުއަޅައި،ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން. އަދި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރު

 އެހީތެރިވެދިނުން.

ދެނެގަނެ، އެ ގޮންޖެހުންތައް ދަޢުލަތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަދި  -

 ން.ނު އްތުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިން، ނުވަތަ ކަޑަދިކަޑައްތުކޮށް

ގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާތަކާއެކު ސިލްސިލާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމަކީ ޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯޓް މީގެއިތުރުން 

 ކަމުގައި ވެސް ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ. ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރެވޭނެ އެއް ވަޞީލަތް ކަމާބެހޭ 

 ދަތިތައް  ވި ތި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގައި ކުރިމަ ޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯޓްގެ ފޮލޯއަޕް .3

އެކި ފަރާތްތަކުން އެންމެ ދައުލަތުގެ އެކި ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރި 

 :އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން
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  ާނޑައަޅާފައިވ އެއްގޮތަށް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ދަތިތަކާ  ތާވަލާއިދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ކަ

 ކުރިމަތިވުން. ) ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބައްދަލުވުންތަކަށް ވަޤުތު ނުދެވުން(

 ޯމިގޮތުން ބޭނުންވާ  އެއްބާރުލުން ނުލިބުން. ދުމުގައި ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކުން އެކަށީގެންވާމި ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހ

 ތައް ހޯދުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް މެދުވެރިވުމާއި ގިނަ ލިޔެކިއުންތައް ހިއްސާނުކުރުން.ލިޔެކިއުން

  ްގަވަންމެންޓް -އީ ވަކިވަކިންއަމާޒުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް އެފަރާތްތަކަށް  ފޮލޯއަޕް ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކަށ

އިންކާރުކުރުން.  މެދުވާކަމާގޮތުން އެ ވުޒާރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިހުށަހެޅުންތަކާއި ގުޅޭ އެ ، މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާފައި ވުމާއެކުވެސް

)ޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯޓަކީ ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ވުޒާރާއަކަށް ހިއްސާކުރެވިފައިވާ، އަދި ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި 

 އާއްމުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.(

ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލީ ސިފަ އައިސްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ޓްގެ ޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯ .4

ނޑު ބޭނުންކުރި  ވަޒަންކުރުމަށް   މިންގަ

ނޑުމި ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލީ ސިފަ އައިސްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރި  ގައި އެވަނީއެވެ.  01ތާވަލް  މިންގަ

ރިޕޯޓުގެ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ އައިސްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް ވަކިވަކިން  މި

ކޭޓަރއެއް އަދި ކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އިންޑިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުރުމަށް ދައުލަތުން ކޮށް ތަންފީޛުހުށަހެޅުމެއް  ،ވަޒަންކުރާއިރު

ނޑު  29ގެ ޖުމްލަ ޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯޓް ވަނީ ދެވިފައެވެ. މާކުހެއް ގުޅޭ  އިންޑިކޭޓާރއާ  4ހުށަހެޅުމެއް އަމާޒުކޮށްފައިވާ މައިގަ

 -ދާއިރާއަކީ:

 

 ޤަނޫނުތަކާއި ގައުމީ މިންގަނޑު   .1

ކަންކަން  ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުމުގެ ބާވަތަކީ ޤާނޫނީ ހުށަހެޅުންކަމަށް ނިންމަނީ އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި އަންނަނިވި
 ހިމެނޭކަމުގައިވާނަމައެވެ.

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ ސަރަހައްދީ މުޢާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވުން  -

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން ނުވަތަ  ވަކިކަމަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނޭއް އެކުލަވާލުން  -  ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނޑު ނުވަތަ ވަކި ޤާނޫނެއް މުރާޖާކުރުމަށް ލާޒި -  މުކުރުން ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން ހިމެނެނީ  - ނޑައެޅޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން )އެހެންނަމަވެސް، އޮނިގަ ނޑުތަކެއް ކަ ޤާނޫނީ މިންގަ
 ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި(
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 ސިޔާސަތު   .2

އަންނަނިވި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުމުގެ ބާވަތަކީ ސިޔާސަތުތަކާއި ބެހޭ ހުށަހެޅުންކަމަށް ނިންމަނީ އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި 
 ކަންކަން ހިމެނޭކަމުގައިވާނަމައެވެ.

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ ސަރަހައްދީ މުޢާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭކަންކަންކުރުން  -

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ ސަރަހައްދީ މުއާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު ތަސްދީޤުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކުރުން  -

 ނެޓް ނިންމުންތައް ކެބި -

ނޑައަޅާ އަދި ޝާއިޢުކުރުން  -  ސިޔާސަތުތައް ކަ

 ޤައުމީ އެޖެންޑާ އެކުލަވާލުން  -

 ޕްރޮގްރާމްތައް ނުވަތަ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުން  -

 

 އިދާރީ   .3

ކަންކަން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުމުގެ ބާވަތަކީ އިދާރީ ހުށަހެޅުންކަމަށް ނިންމަނީ އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި އަންނަނިވި 
 ހިމެނޭކަމުގައިވާނަމައެވެ.

 ވަކި އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރުން  -

 މާލީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުމާއެކު ބެލެހެއްޓުން -

މުއައްސަސާގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ތަންފީޛުކުރާނެގޮތް ކަނޑައެޅުން. މިގޮތުން މުއައްސަސާގެ ނުވަތަ  -
 އިދާރާގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ޙިދުމަތްތައް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

 ވަކި ބޯޑެއް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއް ނުވަތަ ފޯކަލް ގްރޫޕެއް ޤާއިމުކުރުން  -

ނޑައެޅުން  -  އުސޫލުތަކެއް ކަ

 

 ތަންފީޛީ   .4

ހެޅުމެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުމުގެ ބާވަތަކީ ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންކަމަށް ނިންމަނީ އެ ހުށަ
 ހިމެނޭކަމުގައިވާނަމައެވެ.

 މުއައްސަސާގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ތަންފީޛުކުރުމަށް  ރާވާފައިވާ ގޮތުގެ ދަށުން ތަންފީޛުކުރުން  -

 ދިރާސާކުރުން  -

 ކުރިއަށްގެންދިޔުން ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އެހީގައި މުއައްސަސާގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް  -

މުއައްސަސާގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވަންޖެހޭ ކޮންފަރެންސް ނުވަތަ ސެމިނާ ނުވަތަ  -
 ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވުން 

 ކެމްޕޭންތައް ރާވާކުރިއަށް ގެންދިޔުން  -

 ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަޤުތުން ވަޤުތައް އެޅުން.މުއައްސަސާގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާ  -
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އިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ށްފަދައުލަތުންކޮ  މަށްހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމި ރިޕޯޓުގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަ

 ވަރަށެވެ.އަދި އެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ އައިސްފައިވާ މިން 

 

 ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑު ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް  -: 01ތާވަލް 

 އިންޑިކޭޓަރ ސްކޯ 
 ހުށަހެޅުން 

 ހާޞިލްވެފައިވާމިންވަރު 

100 
 -ތަންފީޛުކުރެވިފައި 

Implemented 

 ެގައި ގޮތެއް  ފައި އަދި/ނުވަތަ ދެމެހެއްޓެނިވި ށްޅުން ދައުލަތުން ތަންފީޛުކޮ ހުށަހ

އުޞޫލުތަކެއް/ޕްލޭނެއް  މަށްޓަކައިއުތަންފީޛުކުރަމުން ގެންދިހުށަހެޅުން 

ނޑައަ  ފައިވުން ޅާކަ

75 
   -އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް 

Positive Progress 

 ީފައިވޭ ށް ގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއްކޮހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން އެކަށ

 ން.ކުރަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެވުނުވަތަ 

  ްއެ ށް، އަދި ޕްރޮގްރާމެއް ތަރައްގީކޮ ދާފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ޕްލޭނެއް ހަހުށަހެޅުން ތަނ

 .ފައިވުންށްއަށްވުރެ މަތިން ތަންފީޛުކޮ އިންސައްތަ 50ޕްރޮގްރާމްގެ 

50 
 -އާދައިގެ މިންވަރެއް 

Adequate Progress 

  ްކުރަންފެށުންދައުލަތުން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ، ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތ. 

  ިސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއަށްޞަސާތަކުގެ އަހަރީ ޕްލޭންގައި މ

މަށް އެ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރު، ހުށަހެޅުން ހިމަނާ

 ވުން.ފައްޓަވާފައި

25 

 -ކުޑަ މިންވަރަކަށް 

Nominal 

Development 

  ަން.ތުން  ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައިވުހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ދައުލ 

  ުމި ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއެއްގެ ދުރ

 ކަށް ވުން.މުގައި ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތަވިސްނު

 ަން.ހެޅުން ތަންފީޛުކޮށްފައިވުވަރަށް ކުޑަމިންވަރަކަށް ދައުލަތުން ހުށ 

  ެމަށް ހިމަނާފައި ރުމި ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކު އަހަރީ ޕްލޭންގައިސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއެއްގ

 ން.ނުވު މަށް ބަޖެޓް ލިބިފައިއެ ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރު ވިޔަސް

0 

ތަންފީޛު    އެއްވެސް ވަރަކަށް

 ނުކުރެވޭ 

No Progress 

  ްން.ނުވު އްވެސް މަސައްކަތެއްކުރެވިފައިމަށް އެތަންފީޛުކުރުހުށަހެޅުނ 

  ްއަދި މިއީ ދައުލަތުން ބަލައިގަންނަ  ރުން.މަށް އިންކާރުކުތަންފީޛކުރުހުށަހެޅުނ

 ވުން.ހުށަހެޅުމެއްނު
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ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ އަދި ޤައުމީ މިންގަނޑާ ގުޅުންހުރި ޑިސްއޭބިލިޓީ .5

 ހުށަހެޅުންތައް 

ނޑުތަކާ އި ޤާނޫނާއެ ދައްކުވައިދެނީ 1 ޗާޓް މި  ތައް ދަޢުލަތުން ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މިންވަރެވެ.ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންއަދި ޤައުމީ މިންގަ

ހުށަހެޅުމެއްވެއެވެ. މި ދެ ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން  2ޤާނޫނާއި ގައުމީ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅުންހުރި  ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެގައި 29ގައިވާ ޖުމްލަ ރިޕޯޓު

އެއްވެސް މަށް ތަންފީޛުކުރު ންކޮށްފައިވާއިރު އަނެއް ހުށަހެޅުމަސައްކަތްއާދައިގެ މިންވަރަކަށް ދަޢުލަތުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ންއެއް ހުށަހެޅު

ގައި  2ޤާނޫނާ ގައުމީ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތައް އެނެކްސްގެ ތާވަލް )ފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މަސައްކަތެއްކޮށް

 (އެވަނީއެވެ.

 މިންގަނޑާއި ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތައް  : ޤާނޫނީ އަދި ޤައުމީ 1ޗާޓް 

 

 

 ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ އާދައިގެމިންވަރަށް ޤައުމީ މިންގަނޑާއި ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން  5.1

ނޑުތަކާ ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތް އާދައިގެ މިންވަރަކަށް ތަންފީޛުކުރުމަށް ދަޢުލަތުން ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން  2ޤާނޫނާއި ގައުމީ މިންގަ

 ޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ހުށަހެޅުމުގެ ތަފް  ކޮށްފައިވާ

 

ކޯޑު ކޯޑު   ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު އިމާރާތްތަކަށް ވަދެ ނިކުމެ އުޅެވޭނޭގޮތަށް ނޭޝަނަލް ބިލްޑިންގނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު އިމާރާތްތަކަށް ވަދެ ނިކުމެ އުޅެވޭނޭގޮތަށް ނޭޝަނަލް ބިލްޑިންގ::  1414ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުން 

  އިސްލާހްކުރުން އިސްލާހްކުރުން 

0% 0% 

50% 

0% 

50% 

 ޤާދޫދީ އަދި ޤައުމީ މިދްގަދޑާއި ގުޅުދްހުރި ހުފަހެޅުދްތައް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ޑިސްއޭބިލިޓީ ކައުންސިލް އަދި  ބިލްޑިންގކޯޑް އަދިވެސް ވަނީ ކޮމެންޓް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައެވެ.ނޭޝަނަލް 

 )މީގެފަހުން ޖެންޑަރ( އިން ގެންދަނީ މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަންތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ. ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަންރައިޓްސް 

 މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން 

 ޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޢިމާރާތްތަކަށް ވަދެނުކުމެ އުޅެވޭނެގޮތަށް ބިލްޑިންގކޯޑް އިސްލާހުކުރުމުގެ ގ

 ޑިސްއޭބިލިޓީ ކައުންސިލުން ކޮމެންޓްކުރުން.އެއަށް 

  ްޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއަށް ފަސޭހައިން ވަދެ ނުކުމެވޭ ގޮތަށް އިމާރާތްތައް ހެދުމަށ 

 ބިލްޑިންގ ކޯޑްގައި ހިމެނުން. 

  ެނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހުންނަންވާނެކަމަށް  ގޮތަށްފުރޮޅުލީގޮނޑީގައި ވަދެނުކުމެވޭނެ އިމާރާތްތަކަށްދަޢުލަތުގ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުން.(އެކްޓް  ސްބިލިޓީއެޑިސްކުރުމާއި މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު )ރައްކާތެރި 

 ުރޑް' އެއް މިންގަޑުތަގައި ހުންނަޖެހޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމ އް ބަޔާންކޮށް 'އެކްސެސިބިލިޓީ ސްޓޭންޑަ

ރޑްސްއެކުލަވާލައްވާފައިވާ އަދި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ ޖެންޑަރއިން ) އެކުލަވާލުން  .(:މިނިމަމް ސްޓޭންޑަ

 ާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަދެނުކުމެވޭ ގޮތަށް ހެދުމާ އަދި  އި ޢިމާރާތްތައްމިހާރު ހަދާފައިހުރި ބައެއް ތަންތަނ

ނޑީގައި ވަދެނުކުމެވޭނެ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި  ނޑުދޮށާއި ހުޅުމާލެ ފެރީ ގިމަތަ ފަދަ ތަންތަނަށް ވެސް ފުރޮޅުލީގޮ ހެދިގޮ

މަހުގެ  ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ  2013ތަކާއި ގުޅިގެން )ނަމަވެސް މިމަޝްވަރާރުން.މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކު  ޖެންޑަރއިން

 ށްވެސް މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދިފައެއް ނުވޭ.(ނިޔަލަ

 

 ޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީ 

 .ްބިލްޑިންގކޯޑް ފާސްވުން ލަސްވަމުންދިއުނ 

  ިއިމާރާތްތައް، ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަދެ ނިކުމެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަން މިހާރު ހަދާފަހުރި ބޮޑެތ

 ވުން.އުނދަގޫވާނެކަމަށް

 

 އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް 

   .ްބިލްޑިންގކޯޑް ފާސްކުރުނ 
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  ިއް ބަޔާންކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ 'އެކްސެސިބިލިޓީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހުންނަޖެހޭ މިންގަޑުތައަދ

ރޑް' ފާސްކޮށް ގެޒެޓްކުރުން.  ސްޓޭންޑަ

 ްނޑަށް ފައްތައިގެން އަލަށް ހެދޭ ދަޢުލަތުގެ އިމާރާތްތައް މިމިނ  ހެދުން.ގަ

 ހުށަހެޅުންތައް  ނުކުރާ ތަންފީޛުއެއްވެސް މިންވަރަކަށް ޤައުމީ މިންގަނޑާއި ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން 5.2

 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން އެކިއެކި ސެކްޓަރތަކުން ގެންގުޅޭ ފަންޑަމެންޓަލް : 22ހުށަހެޅުން 

 އެކުލަވާލުން ޕާރޕަސް އަދި ފިލޯސެފީސް އެކުލެވޭ "ޑިސޭބިލިޓީ ޗާރޓަރއެއް" 

ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މިއީ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި  ފައިށް ކޮސްއޭބިލިޓީ ޗާރޓަރއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ޑި

ޑިސްއޭބިލިޓީ ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ނަމަވެސް،  މެއް ނޫންކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ފައިވާކަ ވާ ކާރުން ރާކުރުމަށް ސަރު

އްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ޑިސްއޭބިލިޓީ ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާ ވަނީ މަސަކައުންސިލުން ގުޅިގެން އެންޑް ފެމިލީއާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 ގޮތުގައި މި ޕޮލިސީއަކީ ޑިސްއޭބިލިޓީ ޗާޓަރއެއް އެކުލަވާލުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް މަގުދައްކައިދޭނެ އެއްޗަކަށް ވާނެއެވެ. 

 ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތައް .6

ސިޔާސަތުތަކަށް  ހުށަހެޅުމަކީ 7ހެޅުމުގެ ތެރެއިން ހުށަ  29މި ރިޕޯޓުގައިވާ ޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތަކެވެ. ގުގައި އެވަނީ ސިޔާސަތުތަކާ  2ޗާޓް 

 ހުށަހެޅުންތައް ، ތަންފީޛުކޮށްފައިނުވާއިރުމުޅިން ހުށަހެޅުންތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ދައުލަތުން ފައިވާ އަމާޒުކޮށް

 29ތެރެއިން ހުށަހެޅުމުގެ  7. މި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެފައިށް ކަށް ދައުލަތުން މަސައްކަތްކޮތަންފީޛުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަ 

ދައުލަތުން  ކުރުމަށް ތަންފީޛު އިންސައްތަ ހުށަހެޅުން  43އިގެ މިންވަރަކަށް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާއިރު، ދައުލަތުން އާދައިންސައްތަ ހުށަހެޅުން 

އިންސައްތަ  29ފައި ނުވާ ށްއްކަތެއްކޮއަދި ތަންފީޛުކުރުމަށް ދައުލަތުން އެއްވެސް މަސަކުޑަ މިންވަރަކަށެވެ.މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ 

 (ގައި އެވަނީއެވެ. 3ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭ ހުށަހެޅުންތައް އެނެންކްސްގެ ތާވަލް )ވެއެވެ.މީގެތެރޭގައި  ހުށަހެޅުމެއް

 :ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތައް  2 ޗާޓް 
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 ފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކޮށް މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން  6.1

ގެ ހުށަހެޅުމު  ހުށަހެޅުމެކެވެ. މި އެންމެނީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވަމިންވަރަކަށް  އެކަށީގެންވާހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން  7ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި 

 ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

މިގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ، ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕޮލިސީ ތަންފީޒްކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން :9ހުށަހެޅުން 

 .ން އުގެނެވޭނޭފަދަ ގޮތެއް ހޯދު ކުދިންނާއި އަދި މިނޫން ކުދިންނާއި އެކީގައިތަޢުލީމް 

)މިހާރު ކިޔާ ނަމަކީ 'ހުރިހާ ކުދިން ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕޮލިސީ )މީގެފަހުން އެޑިޔުކޭޝަން( މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން 

ށް އައުމުގެ ކުރިންވެސް ނަމަވެސް އެ ޕޮލިސީ ވުޖޫދަ ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢްލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު'( މިހާރު ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ވަނީ އެޑިޔުކޭޝަން އިން މަށް ދާކަ ގެން  ކެއް ކުރިމުން ތަމަސައްކަތް ހުރިހައި ކުދިން ބައިވެރިކޮށްގެން ތަޢުލޫމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގިނަ 

 ވާފައެވެ.މަޢުލޫމާތު ދެއް

 މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން 

0% 
14% 14% 

43% 

29% 

 ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅުދްހުރި ހުފަހެޅުދްތައް
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 2011  ްސެން  ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކްލާސްތައް ސްކޫލެއްގައި 16 އަތޮޅެއްގެ  12ރާއްޖޭގެ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ(

ސ  .ޏ.ގދ. މ. ލ. ގއކ. ށ. ރ. ޅ. ހދ. ހއ. މިގޮތުން ސެން ކްލާސްތައް ފަށާފައިވާ އަތޮޅުތަކަކީ ފެށުން.ކްލާސްތައް(

 ސެން ކްލާސްތައް ފެށުން.ސްކޫލެއްގައި  6ވަނަ އަހަރު އިތުރު  2012މިއަތޮޅުތަކެވެ. އަދި 

 ްމަޢުލޫމާތު އަކަށް 2010ން ފެށިގެން 2007ން ފައްޓާވާނެރަށްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތު ސެން ކްލާސްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅަކުނ

 ދިރާސާ ކޮށް ރިސްކް ގްރޫޕުތައް ފާހަގަކުރުން.މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް  ށް،ކޮއެއް

 ްތައް ވަނީ ޤައުމީ އިދާރާމިހާރު  -ޤައުމީ އިދާރާތައް ) ޕްރޮވިންސްގެ ކުރެވުނު ދިރާސާގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ސެން ކްލާސްތައް ފަށާނެ ރަށެއ

ދެމުން އެއްބާރުލުން ހުރިހާ އެހީތެރިކަމަކާއި މި ކްލާސްތައް ހިންގުމަށް ދޭންޖެހޭ  އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ޚިޔާރުކޮށް (.އުވާލާފައި

 ގެންދިއުން. 

  ީކޮށް އެކުލަވާލުމަށްފަހު، އެއަށް ތައްޔާރު  (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާބެހޭ ސިޔާސަތެއް) ސްޕެޝަލް ނީޑްސް ޕޮލިސ

މިސިޔާސަތު އިސްލާހުކުރާއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިންނާއި އަދި  .ތުރުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްގެންނަންޖެހޭ އުނިއި

ގެ އެންމެހައި ބައިތައް ހިމެނުމަށް ފްހޫމްމާއިގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން އަދި 'އިންކްލޫސިވިޓީ' މަ ނގެޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ އު

 އަމާޒުކުރުން.

  ްނުކުޅެދުންތެރިކަން އެންމެ ސިވިއަރކޮށް ހުންނަ ކުދިންނަށް )މިސާލަކަށް ބެޑްރިޑްން ކުދިން( ހޯމް ގައި ނީޑްސް ޕޮލިސީ ސްޕެޝަލ

ބޮޑަށް އަމާޒުކުރަނީ އެފަދަ ކުދިންނަށް މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް  ން. މިކަން ހިމެނު ފްހޫމްސްކޫލިންގ )ގޭގައި އުނގަންނައިދިނުން( މަ

 .(އަށްމިއުލޭޝަންފަށައިގަތުމަށް )އާރލީ ސްޓި

  ާނުކުޅެދުންތެރިކަން އެންމެ ސިވިއަރކޮށް ހުންނަ ކުދިންނާ ހަމަޔަށް އެޑިއުކޭޝަން ކޮމްޕޯނަންޓް ގެންދިއުމުގައި ސްކޫލްގެ މުޖުތަމަޢުއ 

 ގައި ރިއާޔަތްކުރުން.ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިސްކަމެއް ދިނުމަށް ސްޕެޝަލް ނީޑްސް ޕޮލިސީ

 ްއެފަދަ ކުދިންނަށް  ކުރެވިފައިނުވާތީމަސައްކަތްތެއް  އަމާޒުކޮށްގެންއެއްވެސްޓަމްގެ ތެރެއިން ލޯފަން ކުދިންނަށް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސިސ

 ނުން.ހިމެވަނަ އަހަރުގެ ވާރކް ޕްލޭންގައި  2012 ބްރެއިލް ތަޢާރަފު ކުރުމަށްދިނުމުގައި ޔަވާ ކި

  ްއެހެން ހުރިހާ ކޯހެއްގައި އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު  ންމެ ކޯހެއް ފިޔަވައިއެޓީޗަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިނ

 ނުން.ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން މޮޑިއުލް ހިމެ

  ްށް ޕޮލިސީ ތަންފީޒްކުރުމަ  ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަންވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ތެރޭގައި  2013މީގެ އިތުރުނ

އަދި މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު މި  ބޭއްވުންމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލު

 ރުން.ޕޮލިސީ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ޑްރާފްޓް ކު 
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  ިރަން ވަނަ އަހަރު ވަނީ ތަންފީޒުކު 2012ހުރިހައި ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލާ އަދ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު ވަނީ  2013ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިސިޔާސަތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި މިސިޔާސަތު  2013އަދި  ފެށުން.

 ން.ހުރިހައި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވު

 

 ހުރި ގޮންޖެހުންތައް  ޒުކުރުމަށް މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީ 

 ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް  ދަތިތަކެއް  ވަރަށްބޮޑެތި  އެޑިޔުކޭޝަނަށް  ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ގެމަސައްކަތް އެޑިއުކޭޝަން  ސްޕެޝަލް

 މިގޮތުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމަކީ: .މަޢުލޫމާތުދެއްވިއެވެ އެމިނިސްޓްރީއިން

  ްއް މިގޮތުން މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަނުވުން.  ބިފައިވަސީލަތްތައްލިއެކަށީގެންވާ މިންވަރަށ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި އަތޮޅެއްގައި ސެން ކްލާސްތައް ފެށުމަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާއިރު މިހާރުވަސީލަތްތައް ހުރިގޮތުން ނެތުންކަމަށް. )

ނަމަވެސް ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި  ށް.ކްލާހެއް ފެށުމަ ސެންރަށެގައި  1އަތޮޅެއްގެ  އަމާޒުކުރެވެނީ

 (މަށްވެސް އަމާޒު ކުރެވޭ.ކްލާސްތައް ފެށު

 ިކުޑަކޮށް  ދެން، ހުރީ އެންމެ މީހެއްކަމަށާއި މިވަގުތު ނެތުން.ފަންނީ މާހިރުން ވާ ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަނާބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީން ލިބިފައ

އަދި ސްކޫލް ސިސްޓަމް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ވުން. ކަމަށް  ވެސް މަޢުލޫމާތު ހުރި މީހަކުނަމަ ހުރީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި

ބަދަލުވެގެން ދިޔައިރު ޚާއްސަ އެހީއާބެހޭ މަދު މާހިރުން ތިއްބެވީ ސެންޓްރަލް ލެވަލްއެއްގައިކަން )ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން 

 ނުވި ހަމަ އެކަނި މާލޭގައިކަން(ތޮޅުތަކަށް ނުފޮއަ

  ިފައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެހިއްސުން އެކުގައި )އަޑުއިވުމާއި ފެނުމުން( މަޙްރޫމްވެފައިވާ ގިނަ ކުދިންތަކެއް އުޅޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވ

 ނިޒާމެއް ތަޢާރަފް ކުރެވިފައި ނެތުން.އުގަންނައިދޭނެ ކުދިން ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވޭ( މިފަދަ ކުދިންނަށް  10)ޖުމްލަ  ވާނަމަވެސް

 ްހަމަޖެހިފައި  އިންތިޒާމް ވަޞީލަތްތަކާ ބޭނުންވާ (މިސާލަކަށްބެޑްރިޑްންކުދިން) ނުކުޅެދުންތެރިކަންއެންމެސިވިއަރކޮށްހުންނަކުދިންނަށ 

 ނުދެވުން. އެފަދަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ފޯރުކޮށް ސަބަބުން ނެތުމުގެ

 ުޤާބިލިއްޔަތުކަން  ބޭނުންވާ ންވާ ކުދިން ދެނެގަތުމުގައި އަދި އެފަދަ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު އުނަގަންނައި ދިނުމަށް ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނ 

 ޓީޗަރުންގެ ގައިގާ ނެތުން.

  ަވެސް ދެނެގަތުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ މެއިން ސްޓްރީމްގަ )އާއްމު ތަޢުލީމީ ކަންކަން ސްކޫލުތަކުގައި ޑިސްލެކްސިއާ ފަދ

 ވާންޖެހުން.ހިސާބުން އެފަދަ ކުދިން ސްކޫލުން ވަކި  7 - 6ގްރޭޑް ގެނެމުންގޮސް ނއުތަޢުލީމު ނިޒާމުގައި( ތިބެގެން 
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 މަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރު 

 ރިކަމަށާއި އެކަންތައްތައްހުޅުކުރަން ކަންތައްތަކެއް ރަނގަ ގެންދިއުމުގައި ވަރަށްގިނަ ސްޕެޝަލްއެޑިއުކޭޝަންގެމަސައްކަތްކުރިއަށް 

ނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލް ނުކުރެވޭނެކަން އެޑިޔުކޭޝަނުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކުރެއް ވި ރަނގަޅުކުރެވިގެން ނޫނީ ބޭނުންވާ ލަ

 މުޙިއްމު ކަންތައްތަކަކީ:

  ްސްތައް ހިންގުމަށް ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ކްލާ ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ދަޢުލަތުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން. މިގޮތުންމި މަސައްކަތައ

 ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ބަޖެޓް ހަމަޖެއްސުން. 

  ްމް ސްކޫލްތަކަށް ފްހޫމަ ގެ، )ބައިވެރިކުރުން( "އިންކްލޫސިވިޓީ "ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާއިރު ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ކްލާސްތައ

 އުން.ގެންނަ

 ިމޮޑިއުލްއެއް ގޮތުގެ ދެނެގަންނާނެ ބޭނުންވާކުދިން ޚާއްސައެހީއަށް ޓީޗަރަކަށްވެސް ކޮންމެ ތެރެއިން ތަމްރީނުގެ ޓީޗަރުންގެ އަދ 

 ހަމަޖެހުން. ގޮތް ކިޔަވައިދެވޭނެ

 ާސިއްހީ ނިޒާމުގައި  ލާމަރުކަޒީކުރެވިފައިވާ މީ ނިޒާމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިލީތަޢުލ ހަމައަށް ކުދިންނާ  ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވ 

 ފަދަ އިންޓަރވެންޝަން  ހެލްތް ،ހެދުމާއި އެސެސްމަންޓް އިނީޝިއަލް ސަބަބަކީ ހިއްސާ އެކުލެވުން. ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްކުރައްވާ

 ހެދޭނީ  އިންޓަރވެންޝަންތަކެއް ކަމަށްވުން. މިގޮތުން މަސައްކަތްތަކެއް ހިމެނިފައިވާ ހެލްތްކޮމްޕޯނަންޓެއް ރަށްބޮޑުވަ  މަސައްކަތްތަކަކީ

 ކަމަށްވުން. ހަދައިގެން އެސެސްމަންޓެއް ގުޅިގެން ސައިކޮލަޖިސްޓުންނާ އެޑިއުކޭޝަނަލް  ޑޮކްޓަރުންނާއި

 ެމަށް ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމްކުރިކަމުގައި ވިޔަސް މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހޭދަވާ ވަޤުތާއި، މަސައްކަތްކުރު ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަންގ

 ވުން.ދަތިތައް ކުރިމަތިވާނެކަމަށް  ދެމެހެއްޓުމަށް އެމީހުން 

ކުއްޖަކު ހުރިަކމަށް އެޑިޔުޭކޝަނުްނ  ބްެރއިލް ބޭުނންކުރަްނޖެހޭބަދަލުާވ، އަްށ 2 ްގރޭޑް، ނިންމާ  1ގައި ގްރޭޑް ގދ. ތިަނދޫގެ އަޫބބަކުރު ސްޫކލުނޯޓް: 

ތު ދެްއިވއެވެ. ފާހަގަކުެރްއވިެއވެ. ައދި މިާހުރވެސް ޮކންމެެވސް ިމންަވރަކަށް އެކުްއޖާއަށް ްބރެއިލް ަތއާރަފްކޮށްަފއިވާަކމަށް އެފަރާުތން މަޢުލޫމާ

ކުްއޖާ ކޮށްފަިއވާ ަމސައްކަްތތައް ބަލާލުުމގެ ުފރުޞަުތ މޮނިަޓރިންގ ީޓމް ގދ. ތިަނދޫއަްށ ކުރި ަދތުރުަގއި އެ ގެހިއުަމން ަރއިޓްސް ކޮިމޝަން 

 ވަނީ ލިބިަފއެވެ.

 ކުދިން ފެިނފައިވާކަން މިނިސްްޓރީ އޮފް ެއޑިއުކޭަޝނުން ފާހަގަ ކުެރއްިވެއވެ. 2މާލެއަޮތޅު ގުަރިއދޫިއން އެއް ެފމިލީއަުކން ޑިސްލެކްިސއާ ހުރި 

 ފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކޮށް  ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އާދައިގެ މިންވަރަށް  2.6

ގެ ހުށަހެޅުމެކެވެ. މި  ހުށަހެޅުމު އެންމެމިންވަރަކަށް ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ  އާދައިގެހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން  7ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި 

 އެވަނީއެވެ.ތަފްޞީލު ތިރީގައި 
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އަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ  ޑިޕާރޓްމަންޓު އޮފް ނޭޝަނަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  :29ހުށަހެޅުން 

 ނެޝަނަލް ފޯކަލް އެޖެންސީކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސްޓާފެއް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން 

ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ގުޅޭގޮތުން ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަވަނީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ނުކު

ފަރާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް އިޖްތިމާޢީ ނަޕްލޭނިންގ އިންނެވެ. ނަމަވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން 

 ކުރަމުންނެވެ. މަސައްކަތް ރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )އެންސްޕާ( އިން ގެންދަނީ ރައްކާތެ

 މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން 

 ްއި، ބެލެހެއްޓުން،ލަވާލަ ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރު އެންސްޕާއިން އެކު ނުކުޅެދުންންތެރިކަނ 

  ްޔުނެސްކެޕް ( އާއި ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ )ޑީ.އެން.ޕީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފ 

(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

(UNESCAP)) ަހޯދުމުގައި ހިމަނަން މުޙިއްމު ސުވާލުތަކެއް ދެން ޢުލޫމާތު މީހުންގެ މަގުޅިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނ

 އެންމެކުރިން އޮންނަ ބޯހިމެނުމެއްގައި ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. )ނަމަވެސް ބޯހިމެނުން ބޭއްވޭނެ ތާރީޚެއް ނޭންގޭ(

 ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. ބައިވެރިވެމިމަސައްކަތުގައި އެންސްޕާއިން

 ަޕާގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށް އެއް މުޙިއްމު ސުވާލުތައް އެންސް ޑީ.އެން.ޕީ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސާރވޭ ސުވާލު ކަރުދާހުގައި ހިމެނޭ ބ

 މުން ދިއުން.މަޝްވަރާ ކުރަ މިހާރު )މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު އިރު( އަދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހިމެނުމާމެދު 

  ުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއްގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާއިމެދު ނުކުޅެދ

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގއިން މަސައްކަތްކުރުން.ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް 

 

 ކުޑަމިންވަރަކަށް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން  ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅުންހުރި  3.6

 3ކޮށްފައިވަނީ ގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުޑަމިންވަރަކަށް މަސައްކަތް ހުށަހެޅުމު 7ޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ ސިމި ރިޕޯޓުގައިވާ  

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ގެ ތަފްޞީލް ހުށަހެޅުމު  3ހުށަހެޅުމެކެވެ. އެ 
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މާބަނޑު ދުވަސްވަރުގައާއި ކުދިންގެ ޅަފަތުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ނުކެޅުދުންތެރިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އަދި  :4ހުށަހެޅުން 

ހިނގާ އާއިލީ  މީގެތެރޭގައި، މިހާރުވެސް ސްޓެރެޓަޖީއެއް އެކުލަވާލުން ) ނުކުޅެދުންތެރިވެދާނެފަދަ ރިސްކް ފެކްޓަރސް ކުޑަކުރުމަށް ނެޝަނަލް 

 ކައިވެނި ކައުންސެލިންގ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހަރުދަނާކުރުން، ކައިވެނިކުރުމުގެ ކުރިން ތެލެސީމިއާ އަށް ޗެކްކުރުން، އެއް އާއިލާގެ ތެރޭގައި 

 (ކައުންސެލިންގ ދިނުން ނުކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ 

ންތަކުން ވަނީ މިހުށަހެޅުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ދަޢުލަތުން އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަމެއް ދީފައިނުވާކަން ރިޕޯޓްގެ ފޮލޯއަޕް ހެދުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވު

 އެވެ.ޅުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިކަން ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެނަމަވެސް މި ހުށަހެފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

 މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން 

  ެގަންނާނޭ ރާއްޖޭގައި ތިބި އަޑުއިވުމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ މީހުންނާއި ކުދިންގެ ހާލަތު ބައްލަވައި ޅަފަތުގައި އެފަދަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދެނ

ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށާއި، އެފަދަ ކުދިންނަށްދެވޭ ސިއްޙީ އަދި ތަޢުލީމީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވައި އެސެސްމަންޓެއް  ގޮތުގެ

 ގައި ޖެންޑަރއިން ހެދުން. 2010އެޕްރިލް 

  ްކުރައްވާޅު ޝައުޤުވެރިކަން ފާސައުންޑްސީކަރސް ކިޔާ އިނގެރޭސި ވިލާތުގެ އެންޖީއޯއަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށ، 

މި އެބޭފުޅުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އަޑުއިވުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ ކުދިންނާގުޅޭގޮތުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކޭސް ސްޓަޑީތަކެއް ހެދުން. )

 ސްޓަޑީތަކާއި ގުޅިގެން އިތުރު އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވޭ(.

 ްޓަވެންޝަން ޤަވާއިދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޖެންޑަރ އަދި ސެންޓަރ ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އާރލީ އިނ

 ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރާވާފައިވުން. 2012އެންޑް ޑިސީސް ކޮންޓްރޯލް )ސީ.ސީ.އެޗް.ޑީ.ސީ( ގުޅިގެން 
 

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް 

  ެކައުންސެލިންގ ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.އަދި މިކަން ނުކުރުމަށް ހިރްވަރުދީ ކައިވެނި މީހުން އެކަކު އަނެކަކާ އެއް އާއިލާއެއްގ

 ކުރުމަށްޖެންޑަރގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނުން.

 ެބަޖެޓްކޮށްފައިވާތީ އެ  ޕްރޮގަރާމްތައް ހިންގުމަށްހޭލުންތެރިކުރުމުގެ އެ ޑިޕާރޓްމަންޓުން އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ބޭރުންވެސް  ޖެންޑަރގ

 ނުކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ކައިވެނިކުރުމުގެ ކުރިން ތެލެސީމިއާ އަށް ޗެކްކުރުމާއި އެއް އާއިލާގެ ތެރޭގައި ކައިވެނިކުރުން ބަޖެޓުން 

 ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމަށް ޖެންޑަރއިން މަޢުލޫމާތުދެއްވި( އީ)މި ރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން.ޕްހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 17

 

 ްހެލްތް މިކަމާބެހޭ ގޮތުން  ،އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭމީހުން ތެލެސީމިއާ ޓެސްޓްކުރުމަށް އަދިވެސް އަންނަންޖެހެނީ މާލެއަށްކަމުނ

މިނިސްޓްރީ )މިހާރުގެ  ޖެންޑަރއިން)މިކަން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށް މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުން. މަޝްވަރާކޮށްގެން  މިނިސްޓްރީއާއި

 މަޢުލޫމާތުދެއްވި( (އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަންރައިޓްސް އިން

  ްލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.ރާއްޖޭގައި އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން ޑިޓެކްޝަންގެ ޚިދުމަތ 

 ެންޝަން ޤަވާއިދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އާރލީ އިންޓަވ

އެވެ. މިޤަވާއިދު ން ކުރުމަށް ވަނީ ރާއްވަވާފަގެވަނަ އަހަރު ސީ.ސީ.އެޗް.ޑީ.ސީ އާއި ގުޅި 2012ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް އިން 

 ބަޖެޓްގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ  2012ހެދުމަށް 

 ާހިއަރިންގ  ގަވާއިދުންއަތޮޅު ތެރެއަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފަށާ، ސްގެ މި ޙިދުމަތް ރސައުންޑް ސީކ

 ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުން.ކުގެމޮބައިލްޓީމްތަ ކްލިނިކްސް

 

އި ގައިޑްލައިންސް ކަނޑައަޅަ އާރލީ އިންޓަރވެންޝަންގެ ޙިދުމަތް ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އެންޓްރީ އަދި އެކްސިޓް ފޭސްތައް : 8ހުށަހެޅުން  

ރތައް ތައްޔާރުކުރުން )މީގެ ތެރޭގައި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިން އެސެސްކޮށް ޕްރަރަޓައިޒްކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުން، އަދި ޕްރޮސީޖަ 

ވެލުއޭޝަން ސިސްޓަމް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އަދި ރިވިއު މެކޭނިޒަމްތައް ތައްޔާރުކުރުން، މޮނިޓަރިން އެންޑް އެ ، ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

 ން ޤާއިމުކުރު 

 

 މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން 

  ޭމައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ  ން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތުގެ ރިޕޯޓްކުރުމު މައްސަލައެއްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ގުޅ

މި މެނުއަލްގައި އެންޓްރީ އަދި ތައްޔާރުކޮށް، އެއަށް ޢަމަލުކުރަމުން ދިއުން. )އިންޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްއެއް ޖެންޑަރ އިންޓާރނަލް 

 ވުން(.ހަމަޔަށް މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތާއި އެސެސްކުރާނެގޮތްވެސް ހިމަނާފައި  ނިމުމާއިއެގްޒިޓް ފޭސްތަކާއި ކޭސް 
 

 

 މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 18

 

 ިނޑައަޅައިއެގްޒިޓްއާރލީއިންޓަރވެންޝަންގެޙިދުމަތްދިނުމުގައިގެންގުޅޭނެއެންޓްރީއަދ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ފޭސްތައްކަ

 އްތައްޔާރުކުރުން ގައިޑްލައިންސްއަދިޕްރޮސީޖަރތަ

 ްތީ އެކަން ނުވާ ޕްރައިރަޓައިސް ކުރާނެގޮތެއް ހިމަނާފައި  ގެ މައްސަލަތައްމިހާރު އަމަލުކުރާ މެނުއަލްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިނ

 ކުރިއަށްގެންދާނެގޮތް މެނުއަލްގައި ހިމެނުން.

 ިރުން.ޤާއިމުކު ންޑް އިވެލުއޭޝަން ސިސްޓަމްއެއްމޮނިޓަރ އެ ވިއު މެކޭނިޒަމަކާއި،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރި  ޖެންޑަރގައ 

 

މިހާރު ބިނާކޮށްފައިހުރި އިމާރާތްކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި :  15ހުށަހެޅުން 

 މަށް މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެ ނުކުމެ އުޅޭވޭނޭ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސު 

 

 މަސައްކަތްތައް:މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން 

 ުއް ބަޔާންކޮށް 'އެކްސެސިބިލިީޓ ގައި ހުންނަޖެހޭ މިންގަޑުތަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ ީމހުންނަށް ޚިދުމަތްިދނުމ

ރޑް' އެއް އެކުލަވާލުން ޖެންޑަރ ޑިޕާރޓްމަންޓުްނ އެކުލަވާލައްވާފައިވާ އަދި ާފސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ) ސްޓޭންޑަ

ރޑްސް(ކުރައްވަމުންދާ   .މިނިމަމް ސްޓޭންޑަ

  ްއިސްލާހްކުރުމަށް  ބިލްޑިންގ ކޯޑްވަދެނުކުމެ ވެވޭގޮތަށް ދަޢުލަތުގެ ޢިމާރާތްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށ

 ށަހެޅުން. ކޮމެންޓްސް ހު 

 

 މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް 

 .ްބިލްޑިންގ ކޯޑް ފާސްނުވެ ލަސްވަމުން ދިއުނ 

 ާވުން.އުދަގޫކަމަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަދެނުކުމެ ވެވޭގޮތަށް ހުރި އިމާރާތައް މިހާރު ބިނާކޮށްފައިވ 

 

  ްމި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައ 

  ްއިސްލާހްކޮށް  ބިލްޑިންގ ކޯޑްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަދެނުކުމެ ވެވޭގޮތަށް ދަޢުލަތުގެ ޢިމާރާތްތައް ބަދަލުކުރުމަށ

 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފާސްކުރުން. އަވަސް

  ާރޑް ޖެންޑަރއިން އެކުލަވާލާފައިވ ރޑް ގެޒެޓްކުރުމުން އެއަށް ގެޒެޓްކުފާސްކޮށް މިނިމަމް ސްޓޭންޑަ ޢަމަލުކުރަން ރުން)މި ސްޓޭންޑަ

 (.ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  އިމާރާތްތައް ބަދަލުކުރަން ލާޒިމްކުރާނެ 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 19

 

 ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ޙާޞިލްކޮށްފައިނުވާ ހުށަހެޅުންތައް  ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި  4.6

ގެ ތަފްޞީލް ހުށަހެޅުމު  2ވާ ނުތަންފީޛުކޮށްފައި ގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް މު ހުށަހެޅު 7ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި ޕޯޓުގައިވާ ރިމި 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ސްކޫލު ނިންމާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހޯދާދިނުމުގެ :12ހުށަހެޅުން 

 ޖީއެއް އެކުލަވާލުން ގޮތުން އެމްޕްލޯއިމަންޓު ސްޓްރެޓަ 

އަށް އަމާޒުވާ ހުށަހެޅުމަކަށްވާއިރު މިހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް  ޔޫތްއެންޑްސްޕޯޓްސް،މިނިސްޓްރީއޮފްހިއުމަންރިސޯސަސްމި ހުށަހެޅުމަކީ 

ފަދަ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި މިހުށަހެޅުމުގައި ބުނެފައިވާ 

 ދަޢުލަތުން އެކުލަވާލާފައިވެސް ނުވެއެވެ. 

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުން މިހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ޖެންޑަރއާއެކު ލް އަދި ޑިސްއޭބިލިޓީ ކައުންސި 

 ީއިދާރާތަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ  އެކްޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ދަޢުލަތުގެ  ޑިސްއެބިލިޓ 

 ކަން.ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ  ވަރަށް ގިނަ 

  ެބިލިޓީސް އެކްޓަށް އަހުލުވެރިވެފައި ނުވުން. އަދި މިފަދަ ޤާނޫނެއް އޮތްކަމާ، އެ ޤާނޫނުގެ މުޢައްސަސާތަކެއް ޑިސްއެހުރިހާ ދަޢުލަތުގ

 ދަށުން ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާކަމާމެދު މުއައްސަސާތަކުން ހޭލުންތެރި ނުވުން.

 ުކަން.ސްޓްރެޓެޖީއެއް ހަދަންޖެހޭހަމަސްދުވަހުގެތެރޭ ގެ ދަށުން ޑިސްއޭބިލިޓީ އެކްޓް ގައި ބުނެފައިވާ ސްޓްރެޓެޖީއަކީ މި ހުށަހެޅުމ 

 ނަމަވެސް  ޒިންމާއެއްކަމަށް.ކައުންސިލްގެވެސް ޑިސްއޭބިލިޓީ ގެވެސް އަދި ޑިސްއޭބިލިޓީ އެކްޓަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަކީ ޖެންޑަރ

 . ންކަޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެ މުވައްޒަފުން ނެތް  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

  ަމީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާކަމަށް. އަދި ސެކިއުރިޓީ ފާމްތަކުންވެސް ވަޒީފާދޭކަމަށް.  2ޓްރޭޑާރސް ހޮޓަލުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނ 
 ިނޑައަޅާފައިވާކަން. ނަމަވެސްއެ ދެވަޒީފާއަށް އެއްވެސް ބަޔަކު މިހާތަނަށް ހަމަނުޖައްސާކަން.  2ން ޖެންޑަރއ  ވަޒީފާ ކަ
 .ްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައިވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާކަނ 

 

 

މި ސްޓްރެޓަޖީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ،ފިއުޗަރ ޕްރޫފިންގ ސްޓްރެޓެޖީ އެއް ތައްޔާރުކޮށްއިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ :17ހުށަހެޅުން 

 .ރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ޓަ ދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޓްރެކް އިނަރުންނަށް، ޕްލޭނަރސްއަށް، އާކިޓެކްޓްސް، އިންޖިނިއަރުންނަށް އަ ޒަ ޑި 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 21

 

ބިލްޑިންގ ކޯޑު ފާސްވެގެން އަންނައިރު މިބައިތަކަށް ގޮތުގައި އްވާ ން ގަބޫލުކުރަ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަނުޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް 

 ނެއެވެ.ޢާޔަތްކުރާރި

 

 ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް  7

އި ތަންފީޛުކޮށްފަމުޅީން ތުން ހުށަހެޅުމެއްވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ދައުލަ 10އިދާރީ ކަންތައްތަކަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ 

އިންސައްތަ  50އިރު ފައިވާތަންފީޛުކޮށްއިންސައްތަ ހުށަހެޅުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް  10ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން  10މި  ނުވެއެވެ.

ކަން ނުކުރާމިންވަރަކަށް ތަންފީޛު އެއްވެސް ހުށަހެޅުން އިންސައްތަ  40 ށެވެ. އަދި ކުޑަ މިންވަރައެންމެ ންތަންފީޛުކޮށްފައިވަނީ ހުށަހެޅު

 (ގައި އެވަނީއެވެ. 4އިދާރީ ހުށަހެޅުންތައް އެނެކްސްގެ ތާވަލް )ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

 : އިދާރީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ހުށަހެޅުންތައް 3ޗާޓް 

 

 ހުށަހެޅުންތައް  މުޅީން ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން އިދާރީ  7.1

 

10% 10% 
0% 

40% 40% 

 އިދާރީ ހުފަހެޅުދްތައް



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 21

 

 ވެ. އެހުށަހެޅުމުގެ ހުށަހެޅުމެ 1ތަންފީޛުކޮށްފައިވަނީ ގެ ތެރެއިން  ދައުލަތުން މުހުށަހެޅު 10އިދާރީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

މި އޮފީހުން ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން "އޮފީސް ފޮރ ޑިސާބިލިޓީ" އެއް ޤާއިމުކުރުމާ  :24ހުށަހެޅުން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތަކާއި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، 

 ނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދިގުމުއްދަތުގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމާއި މޮނިޓަރކުރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުން 

ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން އޮފީސް ފޮރ ޑިސްއެބިލިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރައްވާފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމިނިސްޓްރީ

 2010އަދި  މީހުންނާއިބެހޭ ވަކި ސެކްޝަނެއް ސަރުކާރުން ވަނީ އުފައްދާފައެވެ.ޖެންޑަރ ޑިޕާރޓްމަންގެ ދަށުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ޑިސަބިލިޓީ ކައުންސިލެއް ގާއިމް ކުރެވިފައިވާތީ މި ހުށަހެޅުމަށް އަމަލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 

 ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

 ންތައް އެކަށީގެންވާމިންވަރަކަށްޙާޞިލްކޮށްފައިވާހުށަހެޅު އިދާރީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން  7.1

 1 ނީމިންވަރަކަށް ޙާޞިލްކޮށްފައިވަ ގެ ތެރެއިން  ދައުލަތުން އެކަށީގެންވާމުހުށަހެޅު 10ހުށަހަޅާފައިވާ އިދާރީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ވެ. އެހުށަހެޅުމުގެ ހުށަހެޅުމެ

 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތްތަކާއި އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން :13ހުށަހެޅުން 

ލް މިގޮތުން ނޭޝަނަ  ން.މާއިއެކު ލިބޭނޭގޮތެއް ހެދު ހުންނަ މީހުންނަށް ލިއްބައިދޭ މާލީ އަދި މިނޫންވެސް އެހީތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަ 

ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން މިފަދަ މަޢުލޫމާތު ޓީވީ، ރޭޑިއޯ އަދި ނޫސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަވާއިދުން ފޯރުކޮށްދިނުން، އަދި މިފަދަ 

 ން.މަޢުލޫމާތު، އޯޑިއޯ، ލާޖް ޕްރިންޓް އަދި ބްރެއިލް ބޭނުންކޮށްގެން ފަސޭހަކަމާއިއެކު ވިސްނޭގޮތަށް ހުރު 

 

 މަސައްކަތްތައް ޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަ 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 22

 

  ުބައިވެރިވެފައިވާ ފްތަރުގައި ދަންގެ ތެރެއިން ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖަންސީއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހ

 މުން ދިއުން.އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެ ށުންމީހުންނަށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދަ

 ްސީ.އެސް.ސީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ، އެފ. 

ގުޅޭ  ބައިވެރިވުމާމިދަފްތަރުގައިއާއި އެހެން ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް( )މިހާރުގެ ޓީ.ވީ.އެމް( އެމް.އެން.ބީ.ސީމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ) އަދި

 ފޯރުކޮށްދިނުން.ގޮތުން މަޢުލޫމާތު 

  ްވަރަކަށް ފަހަރު  4ނުވަތަ  3 މެދުވެރިކޮށް ނޫސްބަޔާންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުނ 

 ނުން.ތު ފޯރުކޮށްދިޢުލޫމާހުރިހާ މީޑިއާތަކުން މަ

 ަތައާރަފް ކުރުން.  ވަނަ އަހަރު 2010ތައް ހިމެނޭ ޔެލޯ ޕޭޖަސް ރުޑިސްއޭބިލިޓީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފޯނުނަމްބ 

 

 

 މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

  ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ މި ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ލާޖް ޕްރިންޓް އަދި ބްރެއިލް ބޭނުންކޮށްގެނ

ޙިދުމަތްތަކާއި އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިއްބައިދޭ މާލީ އަދި މިނޫންވެސް އެހީތަކާއި ގުޅޭ 

 ނުން.ފޯރުކޮށްދިދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަށް މާއިއެކުފަސޭހަކަމަޢުލޫމާތު

 

 ކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛު އިދާރީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަމިންވަރަކަށް  7.2

ދަޢުލަތުން ތަންފީޛުކުރުމަށް  ންހުށަހެޅު  4އޭގެތެރެއިން ވާއިރުރިޕޯޓްގައި  ހުށަހެޅުމެއް 10ޅާފައިވާ ހުށަހަ އިދާރީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން

 ހުށަހެޅުމުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 4ށެވެ. މި ފައި ވަނީ  އެންމެ ކުޑަމިންވަރަމަސައްކަތްކޮށް 

 

 ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޙާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒުގައި :11ހުށަހެޅުން 

ތްތައް މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ނީޑްސް އެސެސްމަންޓެއް ހަދައި، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލައި މިފަރާ 

 ން ތަމްރީނުކުރު 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 23

 

ނުވެއެވެ. ހުށަހެޅުމުގައި ބުނެފައިވާ މަރުކަޒުގައި  އިމިހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ދަޢުލަތުން އެދެވޭގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފަ

 . މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ނީޑްސް އެސެސްމަންޓެއް ހަދާފައެއް ނުވެއެވެ

 މަސައްކަތްތައް ށް މަޢުލޫމާތުދިން މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަ 

 2012 ައި މަސައްކަތް ކުރާ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒުގަސަކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއް ލަވާލިއިރުއެކުޖެންޑަރގެ ބަޖެޓް  ށްއަހަރަ ވަނ

 މުވައްޒަފުންނާއި، ކ. ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށާއި، އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެފް.ސީ.އެސް.ސީގެ މިހާރުގެ 

 .ކަށް ބަޖެޓްކުރުންހާލަތު ބެލުމަށްފަހު އެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާކަމަށް ފެންނަ  ކުރު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީންތަ 

  ުރޑް  އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާމިހާރ )ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގަިއ ހުންނަންޖެހޭ މިނިމަްމ ސްޓޭންޑަ

ރޑް އެސެސްމަންޓެއް ަތންތަނުގެ ހެލްތްސެކްޓަރގެ ދަށުން ހުރި މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ގެޒެޓް ކުރެވޭތާ ( ސްސްޓޭންޑަ

 ނިންމާފައިުވން. ންޑް ފެމިލީ އިންދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްުތ އެހެ

 

 މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

 ތަމްރީނުތަކުގެ  ބޭނުންވާ  ސްޓާފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  މަރުކަޒުގައި ޙާއްސައެހީއަށްބޭނުންވާ ހުންނަ ގުރައިދޫގައި. ކ 

 ނީޑްސްއެސެސްމަންޓެއްހެދުން.

  ީނު އެގޮތުން ހަދާ ނީޑްސް އެސެސްމަޓަށްފަހު، މިހާރު ހިންގުމަށް ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ އެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރ

 އަދި ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމްތަކެއްތޯ ބެލުން.

 

 

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުގެ ސްޓާފުންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ :18ހުށަހެޅުން 

 ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށް 

ދި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ތަކެވެ. އަ ތަމްރީންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސްޓާފުންނަށް މިހާރު ދެވިފައި ވަނީ އެންމެ ބޭސިކް މި ސެންޓަރު 

މުވައްޒަފަކަށްވީއިރު އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ  1މުހިންމު ނުކުތާއަކީ މި ޓްރޭނިންގ ދެވިފައި ވަނީ ކޮންމެ ސެންޓަރެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ 

 ކަމަށް ޖެންޑައިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.ން ވަކިވެފައިރު ވަނީ ވަޒީފާއިމުވައްޒަފުން މިހާ

 މަސައްކަތްތައް ން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެ 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 24

 

 ގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި މިފަދަ އިތުރު ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށް ވަނީ  ހިމަނުއްވާފައެވެ. 2012 ންއިޖެންޑަރ 

 
 

މިނިސްޓްރީ، ހިއުމަން ރިސޯސް މިނިސްޓްރީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ  އެޑިއުކޭޝަން ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް:19ހުށަހެޅުން 

 ކުރުވުމުގެ ތަމްރީނުތައް ދިނުން.ސްޓާފުންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރި 

ކުރުވުމުގެ ތުން ހޭލުންތެރި މި ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮ

 އެއް ނުވެއެވެ. އްވާފަބާ އްއެގޓްރެއިން 

 މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން 

 ްގެ (ތަކު އެފް.ސީ.އެސް.ސީޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ )ފެމިލީ އެންޑް އަދި އެ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ  ޖެންޑަރ ޑިޕާރޓްމަންޓ

 ހިމެނުން.ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  2012ތައް ހިންގުމަށް ތަމްރީން ސްޓާފުންނަށް 
 

 މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

  ިބުނެފައިވާފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހުށަހެޅުމުގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިންގުން، ނުވަތަ ހުށަހެޅުމުގައ 

 ްވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރާވާ  2012އަދި އެ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ އެފް.ސީ.އެސް.ސީ ގެ ސްޓާފުންނަށް  ޖެންޑަރ ޑިޕާރޓްމަންޓ

މިނިސްޓްރީ އަދި އެޑިއުކޭޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ،ކުގައި މޯލްޑިވްސްޕޮލިސްސަރވިސްބަޖެޓްކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަ

 ގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނުން.ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްހިއުމަން

 
 

ސެންޓަރުތަކުގެ ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް :  20ހުށަހެޅުން 

ވާ ސްޓާފުންނަށް ސައިން ލޭންގްއޭޖް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ އަދި ސައިން ލޭންގްއޭޖް ދަސްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރި 

 އްސަ ހަވީރު ކްލާސްތައް ހިންގުން.މައިންބަފައިންނަށް ޙާ 

ންލޭންގްއޭޖް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުގެ ވަރަށް ގިނަ ސްޓާފުން ސައި ޖެންޑަރ

ކަމެއް އެ މުވައްޒަފުން އިން ކިތައް ތެރެ  ވީނަމަވެސް މިވަގުތު އެ ސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އޭގެބައިވެރިވިފައި  އިކޯސްތަކުގަ

ޖެންޑަރގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މި ތަމްރީން ހަދާފައިވާ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް އަދި . ގަންނަވައެވެ އެއްނު އެނގިވަޑަމަންޓަކަށް ޑިޕާރޓް

 އްވައެވެ.ޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތެއް ނުކުރަމިހާރު އެ ޑިޕާރ



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 25

 

 މަސައްކަތްތައް މަށް މަޢުލޫމާތުދިން މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަ 

  ްއަދި މިކޯހުގައި  ވުން.ހިންގެ ސައިން ލެންގްވޭޖްއާބެހޭ ތަމްރީން ކޯހެއް ކެއަރ ސޮސައިޓީން އިސްނަގައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސ

 އަހަރަކުވެސް ބައިވެރިވުން.ކޮންމެ މުވައްޒަފުން  ޖެންޑަރގެ

 ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި 

 ެހިންގުން. ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީނު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ސައިންލޭންގްއޭޖް ސްޓާފުންނަށް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެފް.ސީ.އެސް.ސީގ 

 ްހިންގުން  ކްލާސްތައް ހަވީރު ޙާއްސަ  މައިންބަފައިންނަށް ޝައުޤުވެރިވާ ދަސްކުރުމަށް ސައިންލޭންގްއޭޖ. 

 
 

 ނުކުރެވޭ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުއިދާރީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް  7.3

 4ނުވާ ކަތްކޮށްފައި ސް މިންވަރަކަށް ތަންފީޛުކުރުމަށް މަސައްއިދާރީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެމި ރިޕޯޓުގައިވާ 

 ގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ހުށަހެޅުމު  4އް ވެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުމެ

 

ނެޝަނަލް ޑިސޭބިލިޓީ ޕޮލިސީ ތަންފީޒްކުރުމަށް އެނުއަލް ވާރކްޕްލޭންތައް އެކުލަވާލައި، އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އެންޑް :3ހުށަހެޅުން 

 ން ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ރިޕޯޓްކުރު ފެމިލީ މި ޕޮލިސީ ތަންފީޒްކުރެވޭ މިންވަރާގުޅޭ 

އިކަމެއް ބިލިޓީ ޕޮލިސީއަކި ކޮބަޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިސްއެޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަނަށް މި ހުށަހެ

އަދި މިހާތަނަށް ޑޮކިއުމަންޓްކޮށްފައިވާ ޕޮލިސީއެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ޢުޞޫލެއްގެ ގޮތުން  އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ. ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަނުން ވަނީކަންކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ހުރެދާނެކަމަށް 

 ޙާޒިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ކަމަކާ މިހާތަނަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ އެއް  އާ ގުޅުންހުރިސްބިލިޓީޑިސްއެ

 .ކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ

 ގެ ޖެނުައީރގައި ަޤާވއިެދއް ަވނީ ގެޒެޓްކޮްށފައެވެ.  2010ޤާޫނނުގެ ދަށުން  މި ޑިސްޭއބިލިޓީ ޤާނޫނު އަުއމާއު ުގޅިެގންނޯޓް: 

 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 26

 

އަހަރުގެ ތުއްތުކުދިންނަށް ދިމާވެދާނެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ފާހަގަކުރެވޭނެ ފަދަ މެކޭނިޒަމެއް  3-0މާބަނޑު އަންހެނުން އަދި :5ހުށަހެޅުން 

 ތަންފީޒްކުރުން ޤާއިމްކުރުން، އެއީ؛ "އާރލީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އެންޑް އިންޓަރވެންޝަން އިނީޝިއޭޓިވްއެއް" އެކުލަވާލައި 

ވަނަ އަހަރު  2010ޤަވާއިދެއް ހެދުމަށް ޑެންޓިފިކޭޝަން އެންޑް އިންޓަރވެންޝަން އިނީޝިއޭޓިވްއެއް" ގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް"އާރލީ އައި

 ޖެންޑަރއިން ނަމަވެސް މިފަދަ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސްމަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މެންޑޭޓްކޮށްފައިވީ އަށްޖެންޑަރ

 މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. 

 ޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީ 

 ްބޭނުންވާ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމަށް  "އާރލީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އެންޑް އިންޓަރވެންޝަން އިނީޝިއޭޓިވްއެއް" ގެ މަސައްކަތްކުރުމަށ

 ން. ނެތުމާއި، ފަންނީ މާހިރުން ނެތު މުވައްޒަފުން

 

 މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

  ީއެކުލަވާލުންއެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މެކޭނިޒަމެއް ން.އަދި އިންޓަވެންޝަން ޤަވާއިދު ހެދު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އާރލ. 

 

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރުތަކުގެ ސްޓާފުންނަށް އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން އިނީޝިއޭޓިވްސް :7ހުށަހެޅުން 

 ން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޙާއްސަ ޓްރެއިނިންގ ދިނު 

ތަމްރީން ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން އިނީޝިއޭޓިވްއާ ބެހޭގޮތުން 

އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން އިނީޝިއޭޓިވް  މި ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ފަރާތުންއެހެންނަމަވެސް އެއް ނުވެއެވެ. މިހާތަނަށް ހިންގާފަޕްރޮގްރާމެއް

 .އް ހިންގުމަކީ މުޙިއްމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވައެވެތަމްރީނެދިނުމަކީ ވަރަށް ޓެކްނިކަލް ކަމަކަށްވުމުން މިކަމަށް ވަކިން ފޯރުކޮށް

 

ޖެންަޑރއިން ޤަބޫެލއް އާރލީ އިންޓަރވެްނޝަން ިއީނޝިއޭޓިވް ޯފރުކޮށްިދނުމަކީ އެފް.ީސެއސް.ީސގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ުކރެިވދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނޯޓް: 

 އެަކން ކުރެިވދާނެަކމަށް އެފަރާތުން ޤަބޫލު ކުަރނީ ހެލްތް ސެންަޓރުން، ުނވަތަ ހެލްތް ފޯސްޓުން ުނވަތަ ހޮސްޕިޓަލުންެނވެ. ްއަވއެވެ.ނުކުރަ

 

ވިސްއަށް އަދި ހެލްތް މިހާރުން މިހާރަށް ސައިން ލޭންގްއޭޖްއިން ތަމްރީނުވެފައިވާ ފަރާތެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ: 21ހުށަހެޅުން 

 އައްޔަންކުރުން މިނިސްޓްރީއަށް 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 27

 

މި ހޭދަވީ މި ހުށަހެޅުމަކީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ނަމަވެސް ޑިސްއޭބިލިޓި ރިޕޯޓް އާއްމުކުރިފަހުން 

އެކު ކަން ޖެންޑަރއާރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމެއްނޫންމިއީ ތަންފީޒުކުމުއްދަތުގައި މިކަން ތަންފީޒުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކުރިމަގުގައި 

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުން ވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ.

 ހުށަހެޅުންތައް  ތެރެއިން ތަންފީޛީ  ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ 8

ދަޢުލަތުން އިންސައްތަ ހުށަހެޅުން  20ވެއެވެ. އޭގެތެރެއިންއް ހުށަހެޅުމެ 10ރުމާ ގުޅޭ ޖުމްލަ ތަންފީޛުކު ގައިގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭރިޕޯޓު

ކޮށްފައިވާކަން ންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތްދައުލަތުން އެކަށީގެ އިންސައްތަ ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް 10 ށް،ތަންފީޛުކޮ މުޅީން 

 އިންސައްތަ ހުށަހެޅުމެވެ. 10ކަތްކޮށްފައި ވަނީ ތުން މަސައްމިންވަރަކަށް ދައުލަ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް އާދައިގެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 20އިންސައްތަ ހުށަހެޅުންކަމަށްވީއިރު  40ށްފައި ވަނީ މަސައްކަތްކޮކުރުމަށް ތަންފީޛު ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން ކުޑަމިންވަރަކަށް 

ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތައް އެނެކްސްގެ )ވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.ފައި ނުއިންސައްތަ ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށް

 (އެވަނީއެވެ. 5ތާވަލް 

 : ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތައް 5ޗާޓް 

 

 

 ހުށަހެޅުންތައް  މުޅީން ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން  8.1
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ފާހަގަކުރަމެވެ. ތަންފީޛުކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ދަޢުލަތުން ހުށަހެޅުމެއް  2ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން  10ގުޅުންހުރި  ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކާ

 ހުށަހެޅުމުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 2މި 

 

ރިކަން ހުރި މީހުންނަށް ފަސޭހައިން އަލަށް އިމާރާތްކުރާ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރުތަކަކީ ނުކުޅެދުންތެ : 16ހުށަހެޅުން 

 ން ވަދެ ނިކުމެ އުޅެވޭނޭތަންތަންކަމުގައި ކަށަވަރުކުރު 

ވެ. ވެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނެ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރުތަކަކީ ވީލްޗެއަރ އެކްސެސް މިހާރު ހެދިފައިވާ 

އި ކަ ހެދުމަށްޓަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަދެ ނިކުމެވޭ ގޮތަށްވެސް އިމާރާތްތަކުގައިޤާއިމުކުރާ މިފަދަ އަލަށް  ން އިޖެންޑަރއަދި

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. 2012

 

މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި މިފޯރަމްގައި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕާރމަނަންޓު ސެކްރެޓަރީއިން ، "ޑިސްއޭބިލިޓީ ފޯރަމްއެއް" ބޭއްވުން :25ހުށަހެޅުން 

ދައުވަތު ދިނުން. މި ފޯރަމްގެ މަޤްޞަދަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ށް ސް ޕްރެސިޑެންޓަ ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި ޗެއަރޕާރސަންއަކަށް ވުމަށް ވައި 

ވަރާކުރުމަށާއި ސަރުކާރުގެ ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އަދި އެފަދަ މީހުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި މަޝް 

 ން ޕޮލިސީ ލެވަލްގެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު އުފެއްދު 

ތައް ބާއްވާ ނިމުނު ބިލިޓީ ރިޕޯޓްގެ ފޮލޯއަޕް ބައްދަލުވުން )ޑިސްއެބިލިޓީ ފޯރަމެއް ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ޑިސްއެ

ޢައްސަސާތަކުގެ މަތީފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން ވަނީ މުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ތަކާއި ދަޢު އެން.ޖީ.އޯ  ފަހުން( ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.މިފޯރަމުގައި

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ކަށް ހާޞިލްކުރުމަށް މިންވަރަ އެކަށީގެންވާ ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން  8.2

ޞިލްކުރުމަށް ތެރެއިން ދައުލަތުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ހާ ހުށަހެޅުމެއްގެ  10 ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ގުޅުންހުރިމި ރިޕޯޓުގައިވާ  

 ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ގެ ހެޅުމުހުށަފައި ވަނީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެކެވެ. އެ މަސައްކަތްކޮށް 
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މިހާރު ހިންގަވާ ޑިސޭބިލިޓީ ސަޕޯޓު ޕްރޮގްރާމް ރިވައިސްކުރުން، މިގޮތުން  މިޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި އައުޓްކަމް ފޯކަސްޑް : 23ހުށަހެޅުން 

 ން އެޕްރޯޗެއް ގެންގުޅު 

 

 

 މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން 

 ިކުރައްވަމުން ގުޅިގެން  އާއި އެންސްޕާޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ ޑިސްއޭބިލިޓީ ސަޕޯޓް ޕްރޮގްރާމް ރިވައިސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑ

 ގެންދެވުން.

  ާރ ގެ މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 2000ތްތަކަށް ފަރާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވ 

 ރުން)ކުރިން(.ރާމުގައި ވަނީ ބައިވެރިކުމަދަނަ ޕްރޮގް އިތުރުން 

 ަނޑ )ޤާނޫނުގެ އެޅިފައި އޮންނަ އުސޫލުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ކަ

 ވުން.އެހީ ދެއްވަމުން ގެންދެ  އެންސްޕާއިން އެފަރާތްތަކަށް ދަށުން(

 

 ސައްކަތްކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް މިންވަރަކަށް ހާޞިލްކުރުމަށް މަ  ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އާދައިގެ  8.3

ކޮށްފައި ވަނީ ރުމަށް މަސައްކަތްމިންވަރަކަށް ހާޞިލްކު  އާދައިގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން  ހުށަހެޅުމުގެ 10ގެ ގުޅުންހުރި ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކު 

 . މި ހުށަހެޅުމުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ވެކެހުށަހެޅުމެ  2

 

ތަންފީޒްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިކޮންވެންޝަން ، "ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް":1ހުށަހެޅުން 

 ން ނެޝަނަލް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރު 

 މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން 

  ިނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން ފޮރ ޕާރސަންސް ވިތް ޖެންޑަރއިން ހެންޑިކެޕް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ އެހީގައ

 ވަނަ އަހަރުތައްޔާރުކުރުން. 2008ޑިސްއެބެލިޓީސް ގެ ނަމުގައި އެކްޝަންޕްލޭނެއް 

 ެ25-24ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް  2ށް މިހާރުގެ ހާލަތަށް ފެތޭގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކްޝަން ޕްލޭން އަލުން މުރާޖަޢާކޮމި އ 

 ބޭއްވުން.ހުރިހާ ސެކްޓާރތަކާއި އަދި ކަމާއި ބެހޭ އެންޖިއޯތަކާއި ގައި  2011މާރޗް 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 31

 

  ްލާޒިމްކުރާ  ޝަންއާ އެލައިންކުރުން. އަދި މުރާޖަޢާ ކުރިއިރު ޑިސްއޭބިލިޓީއެކްޓް ވެން ޑިސްއޭބިލީޓީ ކޮން އެކުލަވާލުމުގައި މި ޕްލޭނ 

ދަޢުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތައް ބައްދަލުވުމުގައި  ކަންތައްތައް ހިމެނުން.އެކްޝަން ޕްލޭން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު

ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،  ހިއުމަންބައިވެރިކުރުން. އޭގެތެރޭގައި 

ބިލިޓީ ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް ޔުނިސެފް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ޑިސްއޭ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ރެޑްކްރެސެންޓް، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، އިމާދުއްދީން ސްކޫލް، 

އޮފީސް، ކެއަރ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް

 ސިއޭޝަން ހިމެނޭ.ސޮސައިޓީ، ޑެފް އެސޯސިއޭޝަން، އޭ.ޑީ.ޑީ އަދި ބްލައިންޑް އެސޯ

 2011 ަމި އެކްޝަންޕްލޭން ގައި ގެ ބަޖެޓް 2012އެންޑޯސްކުރުމަށްފަހު  އެކުލަވާލައި ލޭން އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މި އެކްޝަންޕްވަނ

 ނިންމާފައިވުން.ހިމެނުމަށް 

 ްލިޓީ ކައުންސިލެއް  ބިއެޑިސް ގައި 2010އޮގަސްޓް  10މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  ނަހުން ނުކުޅެދުންތެރިކަނ

 އުފެއްދުން.

 

 މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް 

 ާޤަވާއިދުތަކެއް ނެތުމުންަކންކަން ތަންީފޒުވަމުންދާ މިންވަުރ  ޑިސްއޭބިލިޓީ ކޮންވެންަޝން ަތންފީޒު ކުރުމަށް ޭބނުންވ
 ބެލޭނެ ގޮތެއް ެނތުން.

 ްއެކުލަވާލާފައި ނެތުން.އިްމޕްލިމެންޓް ކުރުމަކަށް ސްޓްރެޓެޖީއެއް  ޑިސްއޭބިލިޓީ ކޮންވެންޝަނ 
 ާގެ ބައިވެރިވުން ނެތި ޑިސްއޭބިލިޓީ ކޮންވެންޝަނާއި ގުޅިގެން އެންމެހައި ކަންކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސ

ރކުރުްނ މޮނިޓަ ޑިސްއޭބިލިޓީ ޮކންވެްނޝަންޤާޫނނުގައި ުބނާގޮތުން އެހެން މުއައްސަސާތަކުން އެކަންކަން ކުރުން. 
ލާޒިމްވަނީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވީނަމަވެސް އެ މުއާހަދާއާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ބައެއްކަންކަން ދަޢުލަތުގެ 

އ.ދ. އަށް  ގައި 2013ސަސާތަކުން، ކައުންސިލްގެ މާބޮޑު ބައިވެރިކުރުމެއް ނެތި ކުރުން. މިގޮތުން އެހެނިހެން މުއައް
 ތައްޔާރުކުރުމުގައިވެސް ކައުންސިލްގެ މާބޮޑު ދައުރެއް ނެތުން.ރިޕޯޓް  ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކުރިސްޓޭޓް

 

 އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 .ްނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން ފޮރ ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސްއެބެލިޓީސް އެންޑޯސްކޮށް ތަންފީޛުކުރުނ 

 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 31

 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންގެ ހައްޤުތަކަށްމަސައްކަތްކުރާ އެން.ޖީ.އޯތަކާއި، ޕްރޮފެޝަނަލްސް، ސީ.ބީ.އޯސް  :26ހުށަހެޅުން 

އެކުލަވާލުން، މިނެޓްވާރކްއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ " ރަސްމީ ނެޓްވާރކްއެއް " އަދިވޮލަންޓިއަރުން ހިމެނޭ 

ތައް ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތުފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެދަފަ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުންފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިދުމަތް 

 ރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ފޯ 

 

 މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން 

 7  ވަނަ ުދވަހު ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލުްނ އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ޑިސްއޭބިލިޓީ ފޯރަމްގައި މިފަދަ  2011ޑެސެމްބަރ 

 ނެޓްވޯކެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވި އެއްބަސް ވެވުނެވެ.

 2013  ްކުރަމުން ދިއުން. ޑިސްއޭބިލިޓީ ކައުންސިލުން ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނެޓްވޯކެއް އެކުލަވާލުމަށް ަމސައްކަތ 

 ިހާކަެމއްގައިވެސް އެން.ޖީ.އޯތައް ޑިސްއޭބިލިޓީ ކައުންސިލުން ކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި ހުރ

އެން.ޖީ.އޯއަކާއި ގުޅުން  12-10ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓިއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިކުރުން. މިގޮުތން މިހާރުވެސް 

ބަދަހިކޮށްފައިވުން. ) އޭގެތެރޭަގއި އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން، ކެއަރ ސޮސައިޓީ، އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިސްއޭބިލިޓި 

ރޑް އެސޯސިއޭޝަން، ބިއުޓިފުްލ މޯލްޑިވް، .ޑީ(ޑިވަލޮޕްމަންޓް )އޭ.ޑީ ސް ޑެފް އެސޯސިއޭޝަން، ވިޝުއަލް އިމްޕެއަ

 އައިސް...(

 

 ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުޑަމިންވަރަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް  8.4

ފައި ވަނީ  ށްއުލަތުންމަސައްކަތްކޮ ދަހުށަހެޅުމެއްތަންފީޛުކުރުމަށް  4ތެރެއިން މުގެ ހުށަހެޅު 10ގުޅުންހުރި ޖުމްލަ  އާތަންފީޛީ ދާއިރާމި ރިޕޯޓުގެ 

 ލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ޞީހުށަހެޅުމުގެ ތަފް  4ކަށެވެ. މި ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަ 

 

މީހުންނާމެދު މީހުންދެކޭ ނުރަނގަޅު ގޮތްތައް ބަދަލުކުރުމަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންގެ ހައްޤުތަކާއި އަދި އެފަދަ  :2ހުށަހެޅުން 

 ން ދެމެހެއްޓެނިވިނި ގޮތެއްގައި އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާއްވައި ހިންގު 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 32

 

މުން ންބަދަލުކުރުމުގެގޮތުން އާތައް ދު މީހުންދެކޭ ނުރަނގަޅު ގޮތް މެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އެފަދަ މީހުންނާ

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައެއް ނުވެއެވެ.އެއްވެސް ސަރުކާރުން  ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މިހާތަނަށް

 މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން 

 2010  ުހިމެނޭ  އެފަރާތްތަކާއި މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެގޮތްތައްހުރިހާ ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރސްއާ  ގެ ބިލިޓީޑިސްއެ ވަނަ އަހަރ

 ކުރުން.ޔެލޯޕޭޖަސްތައްޔާރު

 ެފެއްޓެވި މަސައްކަތް އެކިއެކި ގެ މަސައްކަތްޖެންޑަރއިން ފެށުން. )ނަމަވެސް ދުމުބިލިޓީއަށް ޚާއްޞަކޮށްގެންހަދާ ވެބްސައިޓެއް ހެ ޑިސްއ

 (އަށް ގެންދެވޭގޮތެއް ވަނީ ނުވެފައެވެ.ކުރިސަބަބުތަކާއި ހުރެ 

  ްވަނަ 2012ގެ ޖެންޑަރހިންގުމަށް އެކިކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއ

ތައްޔާރުކުރުންފަދަ ކަންތައްތައްވެސް ކުރުމަށް  މިގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތައް ހިމެނުން.އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި 

 އިވުން.ފައްވަވާ ވަނީ ރާ

  ިގަޑިއިރުގެ ހިނގާލުމެއް  24 ވަނަ އަހަރު  2013ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅިގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައ

 ން.ބޭއްވު

  
 

 ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި 

  ްވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 2012ޖެންޑަރއިނ 

 

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރުތަކާއި، ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ހެލްތް ޕޯސްޓުތަކާއިގުޅިގެން އާރލީ : 6ހުށަހެޅުން 

) މީގެތެރޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް  ން ދުމަތްތައް އަތޮޅުތެރޭގައި ސަރުކާރު އެހީގައި ފޯރުކޮށްދިނު ޚި އިންޓަރވެންޝަންގެ 

މިފަދަ ކުދިން އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި އެސެސްކުރުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ، ލް ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމުކުރުން ފާހަގަކުރެވޭ އަދި ރިފަރަ 

ނަރީ ކުދިންނަށް ޓާގެޓްކޮށް އިންޑިވިޖުއަލައިޒްޑް ފެމިލީ ސަރވިސް ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުން، އެފް.ސީ.އެސް.ސީ ތަކުގައި މަލްޓި ޑިސިޕްލި 

 މްތައް އުފެއްދުން( އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން ޓީ 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 33

 

ކުރުމަށް ރިފަރަލް ސިސްޓަމެއް ހެދުމާއި އެކަމަށް އެސްއޯޕީއެއް ހެދޭނީ އާރލީ އިންޓަވެންޝަން ގަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ފާހަ

މިކަމަށް އެއްވެސް އެސްއޯޕީެއއް ހެދިފައި ނުވާނެކަމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ  ޤަވާއިދު ހެދުމުން ޤަވާއިދުގެ ދަށުންކަމަށާ އަދި މިހާރު

 އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

 މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން 

 ަރޑްސް ތް ފޯރުކޮށްދޭ ޞިއްޙީ ހިދުމ ގެޒެޓްކުރެމަށް އެކުލަވާލުން. އަދި އެ ޤަވާއިދު ތަންތާގައި ހުންނަންޖެހޭ މިނިމަމް ސްޓޭންޑަ

ހާތާ  2011)ސެޕްޓެމްބަރ ނުވަތަ އޮކްޓޯބަރ ކުރަމުން ދިއުން.  މަސައްކަތްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެންޑް ފެމިލީއިން 

ހެލްތް ސެންޓަރ ތަކުގައި ފަރސްޓް ކޮންޓެކްޓް ވޯޑްގެ ކޮންމެ ޝިފްޓެއްގައި ހުންނަ ކޮންމެވެސް އެއް މި ޤަވާއިދުގައި ކުރެވޭނެކަމަށް.(

ގަޑިއިރުގެ( ދެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ހުންނަން  10ގަޑިއިރު ނޫނީ  5މުވައްޒަފަކީ ޑިސްއެބިލިޓީ ޓްރޭނިންގއެއް )މަދުވެގެން 

 ޖެހޭނެކަމަށް ލާޒިމްކުރާނެއެވެ.

  ްގެ ނަމުގައި މަލްޓި ސެކްޓޯރަލް ކޮލާބޮރޭޝަން އިން)ޖެންޑަރ(އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވިސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓ

ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އެސް.އޯ.ޕީއެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި (ކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ ބެލުމަށް)ހުރިހާ ސެކްޓަރތައް އެއްކޮށް މަސައްކަތް 

 ދިއުން. ކުރަމުންމަޝްވަރާތަކެއް 

  ެއެފް.ސީ.އެސް.ސީގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިމަނާފައިވުން.ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި  2012ޖެންޑަރގ 
 

 

 ޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީ 

  ެވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުންޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގިނަމަވެސް މުވައްޒަފުންނަށް އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެފް.ސީ.އެސް.ސީގ

ނޑޭ ނިސްބަތް   ދެމިނުތިބުން.ގައި ވަޒީފާ ގެ ސެންޓަރުތަކުމުވައްޒަފުން  ލިބިފައިވާ ތަމްރީން ވުމުގެ ސަބަބުންމަތި ކެ

  ިނެތުން.އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަމްރީން ލިބިފައިވާމުވައްޒަފުން  މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްހެލްތް ސެންޓަރުތަކުގައ 

 ެމިފަދަ  އަދި ހެދިފައި ނެތުން. ގައިޑްލައިނެއް މައްސަލައެއްހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރާނެ  ރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ގުޅޭނުކުޅެދުންތ

 ން.ވެސް ހިމަނާފައި ނުވު ސިޔާސަތުގައި ޤައުމީގައިޑްލައިނެއް ހެދުމަށް 
 

 މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

 ެރިފަރަލް ސިސްޓަމެއް ހެދުމާއި އެކަމަށް އެސްއޯޕީއެއް ހެދޭނީ އާރލީ އިންޓަވެންޝަން ރިކަން ހުންނަ ކުދިން ފާހަކުރުމަށް ނުކުޅެދުންތ

 ޤަވާއިދު ހެދުން. އެގައި )ޖެންޑަރއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި(ވާތީޤަވާއިދުގެ ދަށުންކަމު ހެދުމުންޤަވާއިދު 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 34

 

  ްބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުން.ތިއެފް.ސީ.އެސް.ސީގައި  ށްރަ ފާހަގަކުރެވޭ ވަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިނ 

 ްރޑް ގެޒެޓް ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިނިމަމ  ކުރުން. ސްޓޭންޑަ

 ިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވިސަސްއިން ހޭލުންތެރ

ނޑާނުލާ "އިންޑިވިޖުއަލައިޒްޑް ހެލްތް ފެމިލީ ސަރވިސް ޕްލޭން ފޮރ އީޗް ޗައިލްޑް" ގައި ތެރޭ ކުރިއަށް ހިމަނާ އެ ޕްރޮގްރާމް މެދުކަ

 އުން. ގެންދި

 ިއެސް.އޯ.ޕީއެއް ހަދައި، އިތުރަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ އެސެސްކުރުމާއި އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި އަދ

 ނުން. ހިމެ ( ވެސްސްޓޭކްހޯލްޑާރސް)ފަރާތްތައްމި ޕްރޮގަރާމްތަކުގައި ކަމާއިބެހޭ ހުރިހައި 

 ްއްދުން.އުފެ ތައްމަލްޓި ޑިސިޕްލިނަރީ އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން ޓީމ 

 

 

މެންޓަލް ހެލްތް ޓީމްސްތަކެއްއެކުލަވާލުން، އަދި މެންޓަލް ހެލްތްގެ ޙިދުމަތްދިނުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ނެޝަނަލް :10ހުށަހެޅުން 

ނަރުސް ހިމެނުން މި ޓީމްތަކުގެ ހިދުމަތްތައް ޕްރޮވިންސް/ރީޖަނަލް  1ޑޮކްޓަރާއި  1ޓީމް އެކުލަވާލައި ކޮންމެ ޓީމެއްގައި  7މީގެއިތުރުން 

މުރު ފުރާއެއްގެ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި، ސިކުޑީގެ ލެވެލްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން. މިފަދަ ޓީމްތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ އު 

އުނިކަން ހުރި މީހުން އަދި ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން މެންޓަލް ހެލްތްގެ ޙިދުމަތްދޭ ނަރުހުން 

 މްރީނުކުރުން ހިމެން ތަމްރީނުކުރުމާއި ޕްރިމަރީ އަދި ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް ވާރކަސް އަދި ކައުންސެލާރސް ތަ 
 

 މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން 

 ްކުރަމުން ގެންދިއުން. ގުޅިގެން އާއިސީ.ސީ.އެޗް.ޑީ.ސީޑަރ މެންޓްލް ހެލްތް ޕޮލިސީ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްޖެނ 

 އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުން 

  ،ްއެކުލަވާލުން. އަދި ހުށަހެޅުމުގައި ޓީމްތަކެއް މެންޓަލް ހެލްތް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މެންޓަލް ހެލްތް ޕޮލިސީ ފާސްކޮށ

 ކާއި ހަވާލުކުރުން.ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެޓީމްތަ

 

ވޮޝިންގްޓަން ގްރޫޕް އޮން ޑިސަބިލިޓީ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ގައި ހިމަނާފައިވާ ސްވާލުތައް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ހިންގާ :28ހުށަހެޅުން 

 ބޯހިމެނުގައި ހިމެނުން 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 35

 

 ނުބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ފަސްކުރެވިފައެވެ.އަށް(  2013ން  2008)ބޯހިމެނުން މިދައުރުގައި 

 

 މަސައްކަތްތައް މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން 

 ްހޯދަން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ބޯހިމެނުމުގައި މިހާރުވެސް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އިނ

 ކުރުން މުޙިއްމު ސުވާލުތައް ދެނެގަންނަމުން ދިއުން. މަޢުލޫމާތުތަކާއި  ނެ ބޭނުންވާ

  ްގެން މަޝްވަރާކުރުނނަގައިއިސްކައުންސިލުން ޑިސްއޭބިލިޓީ ގޮތަކާއި ގުޅޭގޮތުން  ކުރެވިދާނެމިކަން ސެންސަސްގެ ތެރެއިނ.ްް 
 

 

 ނުކުރެވޭ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛު ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް  ތަންފީޛީ 8.5

 

 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނާއި ބެހޭ އިތުބާރުހިފޭފަދަ ބޭސްލައިންއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ސަރވޭއެއް :27ހުށަހެޅުން 

 ކުރުން 

ންފީޛު ކުރުމަށް ދަޢުލަތުން އެއްވެސް މި ރިޕޯޓްގެ ފޮލޯއަޕް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނު އިރު، މި ހުށަހެޅުން ތަ 

 .މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ

 

 

 

 

 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 36

 

 

 

 ނިންމުން  9

ރިޕޯޓް  ނުކުޅެދުންތރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ދަޢުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބަލާލާ ހިއުނަމްރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 

“Activities addressing the Rights of Persons with Disabilities”  ާއަހަރު ފާއިތުވެފައިވާއިރު، 3ޝާއިޢުކޮށްފައިވާތ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ދަޢުލަތުން މުޅިން ތަންފީޒުކޮށްފައިވަނީ  2013 ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން 29ޖުމްލަ  މި ރިޕޯޓުގައިވާ

 ރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި އިންސައްތަ ހުށަހެޅުމެވެ.  10ޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅުމެވެ. އެއީ ރި 3އެންމެ 

ކަން ކޮމިޝަނުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ދަޢުލަތުން އެކި މިންވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އިންސައްތަ ހުށަހެޅުން(  62) ހުށަހެޅުމެއް 11ހިމެނޭ 

އެއްވެސް މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ދައުލަތުން ތަންފީޒު ކުރުމަށް އިންސައްތަ(  28ހުށަހެޅުން ) 8ނަމަވެސް ންއެހެފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

ގައި އެވަނީ ރިޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތައް ދަޢުލަތުން ތަންފީޛު ކޮށްފައިވާ މިންވަރުގެ  5ޓޭބަލް  ކުރަމެވެ.ގަ ކަންވެސް ކޮމިޝަނުން ފާހަނުވާ

މިކަމުން ދޭހަވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހަހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދީ އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން  އިންސައްތައެވެ.

 މެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ދަޢުލަތުން އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަމެއް ދީފައި ނުވާކަ

 

 (ންސައްތައިން އި ): ދައުލަތުން ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މިންވަރު  5ޓޭބަލް 

 

 

 

 

 

 

 ތަދްފީޛު

 ކުރެވިފައި

 އެކަފީގެދްވާ

 މިދްވަރަކަފް

 އާދައިގެ

 ކަފްމިދްވަރަ

 ކުޑަ

 މިދްވަރަކަފް

 އެއްވެސް

ވަރަކަފް 

ތަދްފީޒު 

 ދުކުރެވޭ

10% 10% 14% 38% 28% 
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 )އަދަދުން( ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދާއިރާއިން  4އަމާޒު ކޮށްފައިވާ : 6ޓޭބަލް 

 

 ދާއިރާއިން ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މިންވަރެވެ. 4ހުށަހެޅުންތައް އަމާޒުވާ ގައި އެވަނީ  6ޓޭބަލް 

 

މަސައްކަތް އެއްވެސް ވަރަކަށް ތަންފީޛުކުރުމަށް ދައުލަތުން ރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ފެންނަ ފަދައިން،  މަތީގައިވާ ޓޭބަލުން

ދާރީ އި ހެޅުންތަކެވެ.ހުށަ ރިގުޅުންހު ކަންކަމާއަދި ތަންފީޒީ  އެންމެ ގިނައީ އިދާރީގައިއިންސައްތަ ހުށަހެޅުމުގެ ތެރޭ  28 ކޮށްފައިނުވާ

މި ނެޝަނަލް ޑިސޭބިލިޓީ ޕޮލިސީ ތަންފީޛުކުރުމަށް އެނުއަލް ވާރކްޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި 

)ކުރީގެ( ވިގެންކަމަށް ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާ ކަމަށްވާ ނެ ގެ ށްޖޫދަމަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ނެޝަނަލް ޑިސޭބިލިޓީ ޕޮލިސީއެއް ވު 

ޅަފަތުގައި އަދި ވިހެއުމުގެ ކުރިން އިތުރުން  އަދި މީގެ ން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ.ހެލްތްގެ ޖެންޑަރ ޑިޕާރޓްމަންޓުމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ރުވާއާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރިތޯ ދެނެގަނެ އެފަދަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ 

ނުވާކަން  ށްފައިރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮހަ  (ދަށުން އެއްގެ އިންޓަރވެންޝަން އިނީޝިއޭޓިވްއާރލީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އެންޑް )

 ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ހުށަހެޅުންތަކެއް ތަންފީޛު ކޮށްފައި ނުވާކަން އް ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާލާއިރު ގިނަ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތަރިޕޯޓްގެ 

އަދި އިމާރާތްކުރުމުގައި ފިއުޗަރ ޕްރޫފިންގ ސްޓްރެޓަޖީއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން
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 ހުފަހެޅުދްތައް ތަދްފީޛުކޮފްފައިވާ މިދްވަރު

 ތަދްފީޛީ އިދާރީ ސިޔާސަތު ޤަދޫދާއި ޤައުމީ މިދްގަދޑު



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 38

 

 ށްފައި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮމާބޮޑު ގުޅޭގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތުން ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާ 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ވެސް ނުވާކަން

ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ނެޓްވާރކެއް ށް ބަލާލާއިރު އޭގެތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކަ

ން ހުށަހެޅު  2ހުށަހެޅާފައިވާ ތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ސަރވޭއެއް ކުރުމަށް ޤާއިމުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮ 

ފުރިހަމަޔަށް އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު  ތަންފީޛު ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އަދި

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަމުން ގެންދަނީ އެންސްޕާ އިން އިޖްތިމާޢީ މިހާރު  ންކަމުންވެސް ޤާއިމު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެނިޒާމެއް 

 އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެތެރެއިންނެވެ.ރައްކާރިތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ކަން ފައިވާ ކޮށް މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް  ހުށަހެޅުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދެވޭ  2ފޮލިސީތަކާ ގުޅޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން 

ފައި ނުވިޔަސް އެފަދަ ޕޮލިސީއެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށްއެކަށީގެންވާ ށް ފާސްކޮ  މިގޮތުން ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ފޮލިސީއެއް ސަރުކާރުން

 ގއިން )ޑީއެންޕީއަދި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން  ށްފައިވެއެވެ.މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރުން ކޮ މިންވަރަކަށް 

އެ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސުވާލު ކަރުދާސް ، (ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިއިން

 ޑީ.އެން.ޕީއިން  ހިމެނުމާބެހޭ ގޮތުން  ގައިހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން މި ސުވާލުތައް  ށްފައެވެ.ވަނީ ޙިއްސާކޮ އާއި އެންސްޕާ

 ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

ން އެގޮތަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެދެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބެމުން ނުދާކަމާއި އެކަ

ކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުން ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެ ންކަމަށް ދަޢުލަތުގެ ކަމާސަބަބުމެދުވެރިވެފައިވަނީ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއްގެ 

 :ވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ. މިގޮތުން ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ

 ްކަމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުމުއައްސަސާތަކުގެ  ގުޅޭ އެކިއެކި ކަންކަން އެކި ކޮށްދިނުމާއިހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ފޯރުނުކުޅެދުންތެރިކަނ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުށޫއެރުން. މިގޮތުން ޑިސްއޭބިލިޓީ ކައުންސިލާއި މެދުގައި ހަމަޖައްސާފައި ވުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކުގެ 

 ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރުން.ގިނަ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި  މިނިސްޓްރީއޮފް ޖެންޑަރ އަދި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

 ައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކާއި ހަވާލުކުރެވިފ

 ސާފުކޮށް ނޭންގުން.  ކޮން މަސްއޫލިއްޔަތެއް، ކޮން މިންވަރަކަށްކަން އެ މުއައްސަސާތަކަށް 

 ިމާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްވުމާ ގުޅިގެން،  ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއ

 ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކަކީ ކޮބައިކަން އެވުޒާރާތަކަށް ސާފުވެފައި ނެތުން 



 2011އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް –-އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް | 39

 

 ުއެކި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މުއައްސަސާތައް އެކިފަހަރ

 އި ކާއި މަޤްޞަދުތަކަށް ބަދަލުއުމާއި ދައެ މުއައްަސސާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ ނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާއި،ނަންނަމަށާއި އެކި މި

ކުރިން މިސާލަކަށް، ނުވަތަ އެކީ ހުއްޓާލަން ޖެހުން. ދިމާވުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސާލަން  ނުވަތަކުރިން ކޮށްފައި ހުރި 

ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އެ މުއައްސަސާގެ ޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ޖެންޑަރއާއި ގުޅުންހުރިބައި މިނިސް

އަދި އެއަށް ފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް މިނސްޓްރީއަކަށް ބަދަލުކުރުން. މިއިން  ށް، ގިނަ މަޤާމުތަކެއް އުވާލުން.ތައް ކުޑަކޮމަސްއޫލިއްޔަތު

މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލުމަށްފަހު، އާ  ބައެއްމަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލު އައުމާއި  ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން، ކުރިން ކުރަމުން ގެންދިޔަކޮންމެ 

ފެށުން. )'ޖެންޑަރ'، މިނިސްޓްރީ އަކުން ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުން ދޭހަވަނީ ސޯޝަލް ވެލްފެއަރ އަދި އެ  މަސައްކަތްތައް

މިނިސްޓްރީއިން ކުރަމުން ދިޔަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ މުޙިއްމުކަމާމެދު 

 ވިސްނާފައި ނުވާކަމެވެ.( ސަރުކާރުން އެއްވެސް ވަރަކަށް

  ްކަމާބެހޭ ދަޢުލަތުން  އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށ

 މުއައްސަސާތަކަށް އެކަށައަޅާފައި ނުވުން.

 ިނޑައަޅާގައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ދާއިރާއިން މީހުން  ގުޅުންހުރި ފަންނީ ޤާބިލު މީހުން ނެތުން. އެދާއިރާއަކާއ އަދި އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ކަ

 ތަމްރީނު ނުކުރެވުން.

  ިސަރުކާރު ބަދަލުވާއިރު ނުވަތަ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ބަދަލުވާއިރު ކުރިން އޮތް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ކުރިން ތިއްބެވ

ކުރެވޭ  ،ތައް ހުއްޓާލާ، މުޅިން އާ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށުން. މިގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުންމަސައްކަތްބައެއް ވެރިން ކޮށްފައިވާ 

 ފައިވާ ބަޖެޓް ބޭކާރުވުން.ޅާމުވައްޒަފުންގެ ވަގުތާއި ސަރުކާރުން އެކަމަށް އެކަށައަ ،މަސައްކަތެއްގެ ނަތީޖާއެއް ނުފެނި

 ިވަޒީފާއިން ތަޖްރިބާކާރު ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ސަރުކާރުގެ ރިޑަންޑަންސީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  މަސައްކަތްކުރި މި ދާއިރާގައ

  ހިމެނުން. އް ހަދާފައިވާ މުވައްޒަފުންރޮގްރާމްތަކުރު ތަމްރީން ޕް އޭޖް ފަދަ އޭގެ ތެރޭގައި ސައިން ލެންގްވަކިވެގެން ދިއުން. 

 ޭވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް  އޭގެ އެއް މިސާލަކީ ން.އެދެވޭ މިންވަރަށް ނެތު އެންމެ ގުޅުން  ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަޖެހ

ގޮންޖެހުންތައް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ސްކޫލު ނިންމާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމުގައި 

ވުޒާރާއަކީ މިނިސްޓްރީ  ޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަން އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސްޓްރެޓަޖީ އެކުލަވާލާ ތަންފީޛުކުރަމަށް  ކުރިމަތިވެފައި ވީނަމަވެސް،

ރިސޯސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ކަމަށް ވުމުން އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ޒިންމާވެސް އޮންނާނީ އެ މިނިސްޓްރީގައި  އޮފް ހިއުމަން

ތެއް މަސައްކަ ހާތަނަށް އެކަށީގެންވާއެކަމަށް ދެ މުއައްސަސާއިން ގުޅިގެން ޙައްލެއް ހޯދަން މި ދިޤަބޫލުކުރުން، އަކަމަށް ޖެންޑަރއިން 

  ވުން.ކޮށްފައި ނު 
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އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާލާއިރު، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް 

ޖެނަމަ، ކަންކަމަކީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވެއްއެތައް ގިނަ ނިޒާމީ މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އެފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވަނީ 

ޕޯޓްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ރިއެޗް.އާރު.ސީ.އެމްގެ އަދި ހަމަ އެހެންމެ ހައްލުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ކުރަމެވެ.ހުށަހެޅުންތަކަކީވެސް ދައުލަތަށް މާބޮޑު ބުރައެއް އުފުލަން ނުޖެހި ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ހުށަހެޅުންތަކެއްކަންވެސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަ 

ދަޢުލަތުން ކުރުމަށް ކަން ށްފައިވާ ކަން ލަތަށް ލާޒިމްކޮ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދައު، ހަމައެހެންމެ

އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންވެސް އެހެން  މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރަންޖެހިފައެވެ.އެކަށީގެންވާ މިހާރަށްވުރެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއްދި، 

ބަލައިގަންނަން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް މުޖުތަމަޢުގައި ފުރުޞަތު ހަނިވެފައިވާ ވުމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ މުޙިއްމުކަން 

ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ތެއްގައި ކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް ދަޢުލަތުން ގެ ހުރިހައި ފަރުދުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮ ޖެހެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މުޖުތަމަޢު

 ތަރުހީބެއް ދޭންޖެހޭކަމެވެ.ށް އެކަށީގެންވާ މަންކަވެސް މިކައަދި ސިޔާސީ ގޮތުން  އި،ކުރަންޖެހިފައިވާކަމާ
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 އެނެކްސް  10

 : ޤާނޫނާ އަދި ގައުމީ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުން 1ވަލް ތާ 

ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ 

 މިންވަރު 
 ހުށަހެޅުން 

ހުށަހެޅުންނަމް 

 ބަރ

އާަދއިގެ މިްނވަރަކަށް 

 ޙާސިލްކޮށްަފއި 

ނުކުޅެުދންތެރިކަްނހުިރމީހުންނަށްަފސޭހަަކމާިއއެކުިއމާރާތްތަކަްށަވދެނިކުެމުއޅެވޭޭނޮގތަށްނޭޝަނަލްބިްލޑިންގޯކޑު 

 އިސްލާހްުކރުން 
14 

އެްއވެސް ވަރަކަށް 

 ތަންފީޒު ނުކޮށް 

ނުކުޅެުދންތެރިކަްނހުިރމީހުްނގެހަްއޤުަތއްިހމާޔަތްކުުރމާުގޅޭޮގތުންއެިކއެކިސެކްަޓރތަުކންގެްނގުޅޭަފންޑަެމންޓަލްޕާ

 އެކުަލވާލުން " ިޑސޭިބލިޓީޗާރޓަރއެއް" ރޕަްސއަދިފިޯލސެފީްސއެކުލެވޭ
22 

 

 : ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުން ހުރި ހުށަހެޅުންތައް 2ވަލް ތާ 

ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ 

 މިންވަރު 
 ހުށަހެޅުންނަމްބަރ ހުށަހެޅުން 

 އެކަށީެގންވާ ިމންަވރަށް

 ޙާސިލްކޮށްަފއި 

މިގޮުތންނުކުެޅދުންެތރިކަން ، ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭަޝން ޕޮލިސީ ތަންީފޒްކުރުުމެގގޮތުން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން 

 ހުރި ކުދިންާނއި ައދި މިޫނން ކުދިންާނިއ އެކީގަިއތަޢުލީމް ުއގެެނވޭނޭަފދަ ގޮެތއްޯހދުން 
9 

އާަދއިގެ މިްނވަރަކަށް 

 ޙާސިލްކޮށްަފއި 

ޑިޕާރޓްމަންޓު އޮފް ޭނޝަނަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަކީނުުކޅެުދންތެރިަކމާއި ގުޭޅ ތަފާސް ހިސާބު އެއްކޮށް 

ނަޑއަަޅއި، ޑިޕާޓްަމންޓުގެ ސްޓާފެއް  ބެލެހެއްޓުުމގެ ނެަޝނަލްފޯކަލް އެޖެްނީސކަމުަގއި ކަ

 ަކނޑަެއޅުން.ފޯކަލްޕޮއިންޓެްއގެ ގޮުތގައި 

29 

 ކުޑަ މިންަވރަކަށް

 ތަންފީޒު ކޮށްފައި 

މާަބނޑު ުދވަްސަވރުަގއާއި ުކދިްނގެ ޅަަފތުގައިުކރިމަިތެވދާނެ ނުކެުޅދުންެތރިކަމަުކން ސަލާމަްތވުމަށް 

އަދިނުުކޅެުދންތެިރެވދާނެފަދަ ރިސްކް ެފކްޓަރސް ކުޑަކުުރމަށް ނެޝަނަްލސްޓެެރޓަޖީއެއް އެކުލަވާލުން ) 

މީގެެތރޭަގއި، މިހާުރވެސް ިހނގާ އާއިީލކައުންސެލިްނގ ިދނުުމގެ ޕްޮރގްާރމް ަހރުދަނާުކރުން، 

ކައިވެނިުކރުުމގެ ކުރިްނތެލެސީިމއާ އަށް ޗެކްކުރުން، ެއއް ާއއިލާގެ ެތރޭަގއި 

 ކައިވެނިުކރުންިޑސްކަޭރޖްކުުރމަށް ކައުްނސެލިންގ ދިނުން 

4 
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 ކުޑަ މިންަވރަކަށް

 ތަންފީޒު ކޮށްފައި 

ނޑަައޅައި  އާރލީ އިންަޓރެވންޝަްނގެ ިޙދުމަތް ިދނުމުަގިއގެްނގުޅޭނެ އެންޓްރީ އަދި އެްކސިޓް ފޭސްތައް ކަ

ގަިއޑްލައިްނސް ައދިޕްޮރސިޗަރަތއް ތަްއޔާރުކުރުން )ީމގެ ތެޭރގަިއނުކުެޅދުންެތިރކަން ހުރި ކުދިން 

ކޮމްޕްެލއިންޓްސް ައދި ިރވިއު ، އެެސސްކޮށް ޕްރަރަަޓއިޒްުކރާނެ ގޮތްަކނޑައެުޅން، ިސއްރު ހިފެެހއްޓުން 

 މެކޭނިޒަްމތައް ަތއްޔާރުުކރުން،މޮނިޓަރިްނ އެންޑް ެއވެލުޭއޝަން ިސސްޓަމް ާޤިއމުކުރުން 

8 

 ކުޑަ މިންަވރަކަށް

 ތަންފީޒު ކޮށްފައި 

ޙާްއސަ ސަމާލުަކމެްއީދގެން ައވަސް ުމްއދަތެްއގެެތރޭަގއި މިާހރު ބިނާކޮށްަފއިުހިރ އިމާރާތްކަށް 

 ނުކުޅެުދންތެރިކަން ުހރިމީުހންނަށް ފަޭސހަކަމާއެކު ަވދެ ނުކުމެ އުޭޅވޭނޭ ގޮތެއް ހަމަެޖއްުސން 
15 

އެްއވެސް ވަރަކަށް 

 ތަންފީޒު ނުކޮށް 

ވަޒީފާ ައދާކުުރމަށް ބޭުނންވާ ުނވަތަ ްސކޫލުނިންމާ ނުކުެޅދުންެތރިކަން ހުރި ީމުހންނަށް ވަޒީާފގެ 

 އެމްޕްޯލިއމަންޓު ސްޓްރެޓަީޖއެއް އެކުލަވާަލއި ތަްނފީޒްކުރުން ފުރުޞަތު ހޯާދދިުނމުެގގޮތުން 
12 

އެްއވެސް ވަރަކަށް 

 ތަންފީޒު ނުކޮށް 

އިާމރާތްކުުރމުަގއި ެގންުގޅޭނެ ފިއުަޗރ ޕްރޫފިންގސްޓްރެެޓޖީ އެއް ަތއްޔާރުކޮްށ، މި ސްޓްރެޓަީޖއާބެހޭ 

އިްނޖިނިައރުންަންށ އަދިކޮްނސްޓްރަކްޝަން މަޢުލޫމާތުިޑސަިއނަރުްނނަށް، ޕްލޭނަރްސއަށް، އާކިޓެކްޓްްސ، 

 ކޮންޓްރެކްތަރުްނނަށް ފޯރުކޮށްިދނުން 

17 

 

 

 : އިދާރީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ހުށަހެޅުންތައް 3ވަލް ތާ 

ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ 

 މިންވަރު 
 ހުށަހެޅުން 

ހުށަހެޅުން 

 ނަމްބަރ

 ތަންފީޛުކުެރވިަފއި 

މި އޮފީހުން ، ެއއް ާޤއިމުކުުރން" އޮފީސް ޮފރ ޑިާސބިލިޓީ" މިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ެފމިލީެގ ދަށުން

ނުކުޅެުދންތެރިކަން ުހރި މީހުްނނަށް ަސރުކާރުންޯފރުކޮށްދޭ އެހީތަކާއި ިހންގާ ްޕރޮްގރާމްތަުކގެ މަޢުލޫާމތު 

އި ފޯރުކޮށްދިުނމާިއ،ނުުކޅެދުންެތރިކަން ުހިރ މީހުންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ިދުގމުްއދަުތގެ ޕްލޭންތައްއެކުަލވާލުމާ 

 މޮނިޓަރކުުރން ހިމެެނެއވެ.

24 
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 އެކަށީެގންވާ ިމންަވރަށް

 ޙާސިލްކޮށްަފއި 

މީހުން ިދރިުއޅޭ ހުރިހާ ރަށެްއަގއިެވސްުނކުޅެދުންެތރިކަން ުހރި މީހުންަނށް ފޯރުޮކށްދޭ ިޙދުމަތްތަާކއި 

ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު އަދިނުުކޅެުދންތެރިަކން ހުންނަ މީުހންަނށް ލިއްބަިއދޭ މާލީ ައދި މިޫނންެވސްެއީހތަކާއި 

ފަސޭހަކަާމއިއެކު ލިޭބނޭގޮެތއް ހެުދން. ިމގޮތުންޭނޝަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެްނސީއިން މިފަދަ މަޢުޫލމާތު 

ޓީވީ، ރޭިޑއޯ ައދިނޫްސތައް ޭބނުންކޮްށެގން ޤަާވއިުދން ފޯރުކޮްށދިނުން، އަދި ިމފަދަ މަޢުލޫމާތު،އޯިޑއޯ، ލާޖް 

 ފަސޭހަކަާމއިއެުކވިްސނޭގޮަތށް ހުރުން. ޕްރިންޓް އަދި ބްެރއިލް ބޭނުންކޮްށގެން

13 

 ކުޑަ މިންަވރަކަށް

 ތަންފީޒު ކޮށްފައި 

ޙާްއސަ ސަމާލުަކމެްއީދގެން ައވަސް ުމްއދަތެްއގެެތރޭަގއި ކ. ގުަރއިޫދަގއި ހުންަނ ޙާއްަސއެީހއަށް ބޭުނންވާ 

ެއެސސްމަންެޓއްހަަދއި، ަތމްރީނު މަރުކަުޒަގއިަމސައްކަތްުކރާ ސްޓާފުންނަްށ ބޭނުންވާ ަތމްީރނުތަކުގެ ނީްޑސް 

 ޕްރޮްގރާމްަތއް އެކުަލވާލައި މިަފރާތްަތއް ތަމްރީނުުކރުން 

11 

 ކުޑަ މިންަވރަކަށް

 ތަންފީޒު ކޮށްފައި 

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްަރންަސރިވސް ެސންޓަރުތަކުގެ ސްޓާފުްނނަށް ނުކުެޅދުންެތރިކަާމއި 

 ދިނުން ގުޭޅގޮތުންހޭުލންތެރިުކރުުވމުގެ ަތމްީރނުަތއް 
18 

 ކުޑަ މިންަވރަކަށް

 ތަންފީޒު ކޮށްފައި 

އެިޑއުޭކޝަނ މިިނސްޓްރީ، ިހއުމަން ރިޯސސް މިނިސްްޓރީ، ، މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރިވސް

މިނިސްްޓރީއޮފް ހެލްްތގެ ސްޓާފުންނަށް ނުކުޅެުދންތެރިަކމާއި ގުޭޅގޮތުންހޭލުްނތެިރކުރުުވމުގެ ަތމްރީނުަތއް 

 ދިނުން 

19 

 ކުޑަ މިންަވރަކަށް

 ތަންފީޒު ކޮށްފައި 

ޙާްއސަ ސަމާލުަކމެްއީދގެން ައވަސް ުމްއދަތެްއގެެތރޭަގއި ފެމިލީ އެްނޑް ޗިލްޑްަރން ސަރވިސް 

ސެންޓަރުތަުކގެ ސްޓާފުންނަށް ސައިންޭލންްގއޭޖް ަދސްކޮށްިދނުުމގެ ތަްމރީނު ްޕރޮްގރާމްަތއް ހިްނގުން، އަދި 

 ބަަފއިްނނަށް ާޙއްސަ ަހވީުރކްލާސްތައް ހިްނގުން.ސައިންލޭްންގއޭޖް ދަސްކުުރމަށް ަޝއުުޤވެިރވާ ަމއިން

20 

އެްއވެސް ވަރަކަށް 

 ތަންފީޒު ނުކޮށް 

ނެޝަނަލް ޑިޭސބިލިޓީ ޕޮލިސީ ތަންފީްޒކުރުމަްށއެނުއަލް ވާރކްޕްލޭންަތއް އެކުަލވާލައި، އަދި ިމނިސްަޓރ 

ރައްިޔތުންގެ ަމޖިލީހަށްައހަރަކު އޮފް ހެލްތު އެންޑްެފމިލީ މި ޕޮލިސީ ަތންފީޒްކުެރވޭ މިްނވަާރުގޅޭ ގޮތުން 

 އެއް ފަަހރު ރިޕޯޓްކުރުން 

3 

އެްއވެސް ވަރަކަށް 

 ތަންފީޒު ނުކޮށް 

އަހަރުެގތުއްތުކުިދންނަށް ިދމާެވދާނެ ނުުކޅެދުްނެތރިކަން ފާހަގަުކރެޭވނެ  3-0މާަބނޑު އަްނހެނުން ައދި 

އެންްޑއިންަޓރވެްނޝަން އާރލީ ައއިޑެންޓިފިކޭަޝން " ފަދަމެކޭިނޒަެމއް ާޤއިމްުކރުން، ެއއީ؛

 އެކުލަވާަލއި ތަންފީްޒކުރުން " އިނީިޝއޭޓިްވއެއް

5 

އެްއވެސް ވަރަކަށް 

 ތަންފީޒު ނުކޮށް 

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްަރން ސާރިވސް ސެންޓަރުތަުކގެސްޓާފުްނނަށް ާއރލީ އިްނޓަރވެްނޝަން 

 ާޙއްސަ ޓްެރިއނިންގ ިދނުން އިނީިޝއޭޓިްވސް ފޯރުކޮްށދިނުުމގެ ާޤބިްލކަންއިތުރުުކރުުމގެ ގޮުތން 
7 

އެްއވެސް ވަރަކަށް 

 ތަންފީޒު ނުކޮށް 

މިހާރުން މިހާރަށް ސައިން ލޭްންގއޭްޖިއންތަމްީރނުވެަފިއވާ ފަރާތެއް މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއަށް ައދި 

 ހެލްތްމިނިސްްޓރީއަށް އައްަޔންކުރުން 
21 
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 : ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތައް 4ވަލް ތާ 

ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ 

 މިންވަރު 
 ހުށަހެޅުންނަމްބަރ ހުށަހެޅުން 

 ތަންފީޛުކުެރވިަފއި 
އަލަށް އިާމރާތްކުރާ ެފމިލީ އެންޑް ޗިލްްޑރަންާސރިވސް ެސންޓަރުތަކަކީ ނުކުެޅުދންތެރިކަން ހުރި 

 މީހުންނަށް ފަޭސހަިއން ވަެދނިކުމެ ުއެޅޭވނޭތަންތަންކަުމަގއި ކަށަަވރުކުރުން 
16 

 ތަންފީޛުކުެރވިަފއި 

ިމފޯރަްމގައި ިމނިސްްޓރީތަކުގެ ޕާރމަނަްނޓުސެކްރެޓަީރއިން ، ބޭްއވުން  "ޑިސްޭއބިލިޓީ ފޯރަްމއެއް "

މެްމބަރުްނގެ ގޮުތަގއި ހަަމޖެްއސުާމއި ައދި ޗެއަރާޕރސަންއަކަްށުވމަށް ަވއިސް ޕްރެސިެޑންޓުއަށް 

ން ހުްނނަ މީހުްނގެ ަޙއްޤުތަާކއި ައދި އެަފދަ ދަުއވަތު ދިުނން. މި ފޯރަްމގެ ަމޤްަޞަދކީނުކުޅެުދންތެރިކަ

މީހުންނަށް ދިާމވާދަތިތަާކއި ބެޭހގޮތުން ޤަުއމީ ފެންަވރެްއަގއި މަްޝވަރާުކރުމަާށއި ސަރުާކރުގެޕޮިލސީ 

ލެވަލްގެ ބޭުފޅުްނގެ ެމދުަގއި ނުކުެޅދުްނތެރިކަން ހުންނަ ީމހުންެގަޙއްޤުތަކަށް ަމސައްކަތްުކރުުމގެ ޫރޙު 

 އުފެްއދުެމވެ 

25 

 އެކަށީެގންވާ ިމންަވރަށް

 ޙާސިލްކޮށްަފއި 

މިހާރު ހިްނަގވާ ޑިޭސބިލިޓީ ސަޕޯޓު ޕްރޮްގރާްމރިަވިއސްކުރުްނ، މިގޮުތންމިްޕޮރގްާރމްހިްނގުުމަގއި 

 އައުޓްކަމް ފޯަކސްޑް އެްޕރޯޗެއް ގެްނގުުޅން
23 

އާަދއިގެ މިްނވަރަކަށް 

 ޙާސިލްކޮށްަފއި 

1. " ޕާރަސންސް ިވތްޑިަސބިލިޓީސް  ކޮންވެްނޝަން އޮން ދަ ަރއިޓްސް އޮފް " މިކޮންެވންޝަން ، 

 ތަންފީޒްކުުރމަށް ބޭނުްނވާ ނެަޝނަލްިއްމޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން ތައްާޔރުކުރުން 
1 

އާަދއިގެ މިްނވަރަކަށް 

 ޙާސިލްކޮށްަފއި 

ނުކުޅެުދންތެރިކަން ުހރި މީހުްނގެ ަހއްުޤތަކަށްމަަސއްކަތްކުރާ އެން.ޖީ.އޯތަކާއި، ޕްރޮފެޝަނަލްްސ، 

އެކުލަވާލުްނ، މިނެޓްާވރކްއިން " ރަްސމީ ނެޓްވާރްކެއއް" ސީ.ބީ.ޯއސް ައދިވޮަލންޓިއަުރން ހިމެނޭ

ނުކުޅެުދންތެރިކަން ުހންނަ މީހުްނގެ ަޙްއޤުތަކާ ުގޅޭގޮުތން މައުޫލމާތުފޯރުކޮްށދިުނމާއި ެއދަފަ މީުހންނަށް 

މަތްތައް ޯފރުޮކށްދިނުަމށް ސަރުކާުރން ެދއްވާ ޙިުދމަތްތަކުގެ އިތުުރންފުޅާ ާދއިާރއެްއަގއި ހިދު 

 މަަސއްކަތްކުރުން 

26 

 ކުޑަ މިންަވރަކަށް

 ތަންފީޒު ކޮށްފައި 

ނުކުޅެުދންތެރިކަން ުހރި މީހުްނގެ ަހއްުޤތަކާއިައދި އެަފދަ މީހުްނނާެމދު މީހުްނެދކޭ ނުރަނަގޅު ގޮތްަތއް 

 ޕްޮރްގާރމްތަްއރާްއަވއި ހިންުގން ބަދަލުކުުރމަްށދެމެެހއްޓެިނވިނި ގޮެތްއގަިއ އާންމުން ހޭލުންެތރިކުުރވުުމގެ 
2 

 ކުޑަ މިންަވރަކަށް

 ތަންފީޒު ކޮށްފައި 

ފެމިލީއެންޑް ޗިލްްޑރަން ާސރިވސް ެސންޓަރުތަކާއި، ޮހސްޕިޓަލްތަކާއި، ހެލްތްޯޕސްޓުތަކާިއގުިޅގެން 

އާރލީ އިންަޓރެވންޝަްނގެ ިޙދުމަްތތަްއ އަތޮޅުެތރޭަގއިަސރުކާރު އެހީަގއި ފޯރުޮކށްދިނުން ) 

ސްޓަމްެއއް މީގެެތރޭަގއި ނުުކޅެދުންެތރިކަން ހުްނނަކުދިންނަށް ފާަހގަކުެރވޭ ައދި ރިފަރަލް ސި 
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މިަފދަ ކުދިން އިވެުލއޭޓްކުރުާމއިެއސެސްުކރުން، ނުުކޅެުދންތެރިކަްނ ހުންނަ ކުދިންނަށް ، ޤާިއމުކުރުން 

ޓާގެޓްކޮށްއިންިޑިވޖުއަަލއިޒްޑް ފެމިލީ ަސރިވސް ޕްލޭންތައް ަތއްޔާރުުކރުން،އެފް.ސީ.އެސް.ސީ ތަކުަގއި 

 އުެފއްުދން(މަލްޓި ޑިސިޕްލިނަރީ ާއރލީ އިންަޓރެވންޝަން ޓީމްަތއް

 ކުޑަ މިންަވރަކަށް

 ތަންފީޒު ކޮށްފައި 

މެންޓަލް ހެލްތްގެ ިޙދުމަްތދިނުްނހަުރދަާނކުރުުމގެ ގޮތުްނނެޝަނަްލމެންޓަލް ހެލްތް ޓީމްސްތަކެއް 

ނަރުސް  1ޑޮކްޓަރާއި  1ޓީމްއެކުލަވާލައި ކޮްނމެ ޓީމެްއަގއި  7އެކުލަވާލުން، އަދި ީމެގއިތުުރން 

ޓީމްތަުކގެިހދުމަތްަތއް ޕްޮރވިންްސ/ ރީަޖނަލް ލެވެލްަގއި ފޯރުކޮްށިދނުން. މިފަދަޓީމްތަުކގެ ހިމެނުން މި 

މަސްޢޫލިއްަޔތުގެ ެތރޭަގއި ހުރިހާ އުުމުރ ފުރާއެްއގެ މީުހންނަްށއެހީތެިރެވދިނުާމިއ، ސިކުޑީގެ އުނިކަން 

ރުން ެމންޓަލް ހެލްތްގެ ހުރި މީހުން އަދި ްޑރަގް ބޭނުންުކރާފަާރތްތަކަށް ފަރުވާކޮްށދިނުުމގެ ިއތު

ޙިުދމަތްޭދނަރުުހން ތަމްީރނުކުުރމާއި ޕްިރމަރީ ައދި ކޮިމއުނިޓީ ހެލްތް ވާރަކސް އަދިަކއުންސެާލރސް 

 ތަމްރީނުުކރުން ހިެމނެެއވެ.

10 

 ކުޑަ މިންަވރަކަށް

 ތަންފީޒު ކޮށްފައި 

ްސވާލުތައް ާރްއޖޭަގއި ވޮޝިްނގްޓަން ްގރޫޕް އޮން ިޑސަބިލިީޓސްޓެޓިސްޓިކްސް ަގއި ހިމަނާަފިއވާ 

 ކުރިއަށް ޮއތްތާަގއިހިްނގާ ބޯިހމެުނގައި ިހމެނުން 
28 

އެްއވެސް ވަރަކަށް 

 ތަންފީޒު ނުކޮށް 

ނުކުޅެުދންތެރިކަން ުހރި މީހުްނނާއި ބެޭހ އިތުބާުރހިފޭފަދަ ޭބސްލަިއންެއއް ތައްާޔރުކުރުަމށް ޤަުއމީ 

 ފެންވަުރަގއި ސަރޭވއެއް ކުުރން 
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