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 .1ތަޢާރަފް
ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި މުހިންމުކަން ދޭންޖެހިފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ކަންކަމުގެ ޙާލަތު އޮތްގޮތް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރަކުން
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް (މީގެފަހުން ކޮމިޝަން)އިންދިރާސާތަކެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން
އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީސް – އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް (މީގެ ފަހުން
ޑިސްއެބިލިޓީސް ރިޕޯޓް)ގެ ނަމުގައި ދިރާސާއެއްކޮށް 2010 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު މި ރިޕޯޓު ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ .ޑިސްއެބިލިޓީސް
ރިޕޯޓްގައިދަޢުލަތަށް  29ހުށްހެޅުމެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ .މި ހުށަހެޅުންތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޢަމާޒުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ (މީގެފަހުން ހެލްތް މިނިސްޓްރީ)އެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މި ދިރާސާ ރިޕޯޓުގެ ބައެއް ހުށަހެޅުންތަކަކީ
ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ(މީގެފަހުން އެންސްޕާ) އަދިނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން(މީގެފަހުން
އެން.އައި.އީ) ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކެކެވެ .ޑިސްއެބިލިޓީސް ރިޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތައް ދައުލަތުން
ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން  2011ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ
މުޢައްސަސާތަކުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ،އެ މުޢައްސަސާތަކާއެކުސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މި ރިޕޯޓަކީމިގޮތުން
ބޭއްވުނު

ބައްދަލުވުންތަކުންނާއި

އެ

މުޢައްސަސާތަކުން

ލިޔެކިއުމުގެ

ޒަރީއާއިން

ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ

މަޢުލޫމާތުގެ

މައްޗަށް

ބިނާކޮށް،ޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބަލާލާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮލޯއަޕް ރިޕޯޓެކެވެ.

.2ޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯޓްގެހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަޤްޞަދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި ،އެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު
މަޤްޞަދެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ،
އެޙައްޤުތައް އެންމެންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނަށް
ލާޒިމްކުރެއެވެ .އެހެންކަމުންޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯޓަކީ މިޤާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ
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ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ ދަޢުލަތުން ރަނގަޅުކުރަންހުރި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުންތަކަކާއެކު އާއްމުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.
މިރިޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަޤްޞަދަކީ:


ޑިސްއެބިލިޓީސް ރިޕޯޓްގައި ދަޢުލަތުން ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށް ހުރިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައި ،ދަޢުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް
ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ،ކޮމިޝަންގެ މި ހުށަހެޅުންތަކަށް ދަޢުލަތުން އިޖާބަދޭ މިންވަރު
ދެނެގަތުމެވެ .ޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
 ރާއްޖޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުން .އަދިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރައްކާތެރިކަމަކީއެންމެ ކުޑަ މިންވަރުކަމަށް ބަލައި ،އެ ރައްކާތެރިކަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް
މިންވަރަކަށް ނިގުޅައި ނުގަނެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ހޯދައިދިނުން.
 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާގުޅޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭންތަކާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑުތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުންނަށް އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅިފައިވޭތޯ ބަލައި ،އެފަދަ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅިފައި ނުވާނަމަ
އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް އިސްލާހުކުރުވުން.
 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކަމާގުޅޭ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރަށް ބަލައި ،އެޚިދުމަތްތައްރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން .އަދި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ،އެހީތެރި ވެވިދާނެ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް
އެހީތެރިވެދިނުން.
 -އަދި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންނަށް

ކުރިމަތިވެފައިވާ

ގޮންޖެހުންތައް

ދަޢުލަތުން

ދެނެގަނެ،

އެ

ގޮންޖެހުންތައް

ކަޑައްތުކޮށްދިން ،ނުވަތަ ކަޑައްތުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
މީގެއިތުރުން ޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯޓް ގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާތަކާއެކު ސިލްސިލާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމަކީ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރެވޭނެ އެއް ވަޞީލަތްކަމުގައި ވެސް ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ.

.3ޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯޓްގެ ފޮލޯއަޕް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގައި ކުރިމަތިވި ދަތިތައް
ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރި ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އެންމެ
އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން:

 |4އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް –-އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 2011



ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ދަތިތަކާ
ކުރިމަތިވުން ( .ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބައްދަލުވުންތަކަށް ވަޤުތު ނުދެވުން)



މި ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކުން އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ނުލިބުން .މިގޮތުން ބޭނުންވާ
ލިޔެކިއުންތައް ހޯދުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް މެދުވެރިވުމާއި ގިނަ ލިޔެކިއުންތައް ހިއްސާނުކުރުން.



ފޮލޯއަޕް ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް އެފަރާތްތަކަށް ވަކިވަކިންއީ-ގަވަންމެންޓް
މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާފައި ވުމާއެކުވެސް ،އެ ހުށަހެޅުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ވުޒާރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމާމެދު އިންކާރުކުރުން.
(ޑިސްއޭބިލިޓީސް

ރިޕޯޓަކީ ދަޢުލަތުގެ

ކަމާބެހޭ

ހުރިހާ

ވުޒާރާއަކަށް

ހިއްސާކުރެވިފައިވާ،

އަދި ކޮމިޝަންގެ

ވެބްސައިޓްގައި

އާއްމުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ).

.4ޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލީ ސިފަ އައިސްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި
ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރި މިންގަނޑު
މި ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލީ ސިފަ އައިސްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރި މިންގަނޑު ތާވަލް  01ގައި އެވަނީއެވެ.
މި ރިޕޯޓުގެ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ އައިސްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް ވަކިވަކިން
ވަޒަންކުރާއިރު ،ހުށަހެޅުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އިންޑިކޭޓަރއެއް އަދި
އިންޑިކޭޓާރއާ ގުޅޭ މާކުހެއް ވަނީ ދެވިފައެވެ.ޑިސްއޭބިލިޓީސް ރިޕޯޓްގެ ޖުމްލަ  29ހުށަހެޅުމެއް އަމާޒުކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު 4
ދާއިރާއަކީ-:

 .1ޤަނޫނުތަކާއި ގައުމީ މިންގަނޑު
ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުމުގެ ބާވަތަކީ ޤާނޫނީ ހުށަހެޅުންކަމަށް ނިންމަނީ އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަން
ހިމެނޭކަމުގައިވާނަމައެވެ.
-

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ ސަރަހައްދީ މުޢާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވުން

-

ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން ނުވަތަ ވަކިކަމަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނޭއް އެކުލަވާލުން

-

ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ނުވަތަ ވަކި ޤާނޫނެއް މުރާޖާކުރުމަށް ލާޒިމުކުރުން

-

ޤާނޫނީ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން (އެހެންނަމަވެސް ،އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން ހިމެނެނީ
ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި)
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 .2ސިޔާސަތު
ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުމުގެ ބާވަތަކީ ސިޔާސަތުތަކާއި ބެހޭ ހުށަހެޅުންކަމަށް ނިންމަނީ އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި އަންނަނިވި
ކަންކަން ހިމެނޭކަމުގައިވާނަމައެވެ.
-

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ ސަރަހައްދީ މުޢާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭކަންކަންކުރުން

-

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ ސަރަހައްދީ މުއާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު ތަސްދީޤުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކުރުން

-

ކެބިނެޓް ނިންމުންތައް

-

ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ އަދި ޝާއިޢުކުރުން

-

ޤައުމީ އެޖެންޑާ އެކުލަވާލުން

-

ޕްރޮގްރާމްތައް ނުވަތަ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުން

 .3އިދާރީ
ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުމުގެ ބާވަތަކީ އިދާރީ ހުށަހެޅުންކަމަށް ނިންމަނީ އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަން
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

-

އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުން

 .4ތަންފީޛީ
ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުމުގެ ބާވަތަކީ ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންކަމަށް ނިންމަނީ އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަން
ހިމެނޭކަމުގައިވާނަމައެވެ.
-

މުއައްސަސާގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ތަންފީޛުކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތުގެ ދަށުން ތަންފީޛުކުރުން

-

ދިރާސާކުރުން

-

ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އެހީގައި މުއައްސަސާގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުން

-

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

-

ކެމްޕޭންތައް ރާވާކުރިއަށް ގެންދިޔުން

-

މުއައްސަސާގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަޤުތުން ވަޤުތައް އެޅުން.
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މި ރިޕޯޓުގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ދައުލަތުންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި
އަދި އެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ އައިސްފައިވާ މިންވަރަށެވެ.

ތާވަލް  -: 01ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑު
ހުށަހެޅުން

އިންޑިކޭޓަރ

ހާޞިލްވެފައިވާމިންވަރު


ހުށަހެޅުން

ދައުލަތުން

ހުށަހެޅުން

ތަންފީޛުކޮށްފައި

ތަންފީޛުކުރަމުން

އަދި/ނުވަތަ

ދެމެހެއްޓެނިވި

ގެންދިއުމަށްޓަކައި

ގޮތެއްގައި

އުޞޫލުތަކެއް/ޕްލޭނެއް

ކަނޑައަޅާފައިވުން


ތަންފީޛުކުރެވިފައި-
Implemented

100

ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިވޭ
ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެވުން.



ސްކޯ

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް -

ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ޕްލޭނެއް ހަދާއަދި ޕްރޮގްރާމެއް ތަރައްގީކޮށް ،އެ

Positive Progress

75

ޕްރޮގްރާމްގެ  50އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތިން ތަންފީޛުކޮށްފައިވުން.



ދައުލަތުން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ ،ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަންފެށުން.
ސަރުކާރުގެ
ހުށަހެޅުން

ވުޒާރާތަކާއި

ދައުލަތުގެ

ހިމަނާ ،ހުށަހެޅުން

މުއަށްޞަސާތަކުގެ

ތަންފީޛުކުރުމަށް

އެ

އަހަރީ ޕްލޭންގައި
ފަރާތްތަކުން

މި

މަސައްކަތް

އާދައިގެ މިންވަރެއް-
Adequate Progress

50

ފައްޓަވާފައިވުން.


ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ދައުލަތުން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައިވުން.



މި ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއެއްގެ ދުރު
ވިސްނުމުގައި ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ވުން.



ވަރަށް ކުޑަމިންވަރަކަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކޮށްފައިވުން.



ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއެއްގެ އަހަރީ ޕްލޭންގައި މި ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ހިމަނާފައި

ކުޑަ މިންވަރަކަށް-
25

Nominal
Development

ވިޔަސް އެ ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވުން.


ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކުރެވިފައި ނުވުން.



ހުށަހެޅުން ތަންފީޛކުރުމަށް އިންކާރުކުރުން .އަދި މިއީ ދައުލަތުން ބަލައިގަންނަ
ހުށަހެޅުމެއްނުވުން.

އެއްވެސް ވަރަކަށް

ތަންފީޛު

ނުކުރެވޭ
No Progress
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0

.5ޑިސްއޭބިލިޓީ

ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ އަދި ޤައުމީ މިންގަނޑާ ގުޅުންހުރި

ހުށަހެޅުންތައް
ޗާޓް  1އެ ދައްކުވައިދެނީޤާނޫނާއި އަދި ޤައުމީ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތައް ދަޢުލަތުން ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މިންވަރެވެ .މި
ރިޕޯޓުގައިވާ ޖުމްލަ  29ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެގައި ޤާނޫނާއި ގައުމީ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅުންހުރި  2ހުށަހެޅުމެއްވެއެވެ .މި ދެ ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން
އެއް ހުށަހެޅުންތަންފީޛުކުރުމަށް ދަޢުލަތުން އާދައިގެ މިންވަރަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއިރު އަނެއް ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް އެއްވެސް
މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ(.ޤާނޫނާ ގައުމީ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތައް އެނެކްސްގެ ތާވަލް  2ގައި
އެވަނީއެވެ).
ޗާޓް  :1ޤާނޫނީ އަދި ޤައުމީ މިންގަނޑާއި ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތައް

ޤާދޫދީ އަދި ޤައުމީ މިދްގަދޑާއި ގުޅުދްހުރި ހުފަހެޅުދްތައް
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50%
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0%
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 5.1ޤައުމީ މިންގަނޑާއި ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އާދައިގެމިންވަރަށްތަންފީޛުކޮށްފައިވާހުށަހެޅުންތައް
ޤާނޫނާއި ގައުމީ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅުންހުރި  2ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން ތަންފީޛުކުރުމަށް ދަޢުލަތުން އާދައިގެ މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުމުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހުށަހެޅުން  : 14ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު އިމާރާތްތަކަށް ވަދެ ނިކުމެ އުޅެވޭނޭގޮތަށް ނޭޝަނަލް ބިލްޑިންގ ކޯޑު
އިސްލާހްކުރުން
 |8އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް –-އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 2011

ނޭޝަނަލް ބިލްޑިންގކޯޑް އަދިވެސް ވަނީ ކޮމެންޓް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައެވެ .ޑިސްއޭބިލިޓީ ކައުންސިލް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ،
ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަންރައިޓްސް (މީގެފަހުން ޖެންޑަރ) އިން ގެންދަނީ މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަންތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ.
މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް


ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޢިމާރާތްތަކަށް ވަދެނުކުމެ އުޅެވޭނެގޮތަށް ބިލްޑިންގކޯޑް އިސްލާހުކުރުމުގެ ގޮތުން
އެއަށް ޑިސްއޭބިލިޓީ ކައުންސިލުން ކޮމެންޓްކުރުން.



ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއަށް ފަސޭހައިން ވަދެ ނުކުމެވޭ ގޮތަށް އިމާރާތްތައް ހެދުމަށް
ބިލްޑިންގ ކޯޑްގައި ހިމެނުން.



ދަޢުލަތުގެ އިމާރާތްތަކަށްފުރޮޅުލީގޮނޑީގައި ވަދެނުކުމެވޭނެ ގޮތަށް ހުންނަންވާނެކަމަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް
ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު (ޑިސްއެބިލިޓީސް އެކްޓް)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުން.



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހުންނަޖެހޭ މިންގަޑުތައް ބަޔާންކޮށް 'އެކްސެސިބިލިޓީ ސްޓޭންޑަރޑް' އެއް
އެކުލަވާލުން (ޖެންޑަރއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ އަދި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑްސް.):



މިހާރު ހަދާފައިހުރި ބައެއް ތަންތަނާއި ޢިމާރާތްތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަދެނުކުމެވޭ ގޮތަށް ހެދުމާ އަދި
ހެދިގޮނޑުދޮށާއި ހުޅުމާލެ ފެރީ ގިމަތަ ފަދަ ތަންތަނަށް ވެސް ފުރޮޅުލީގޮނޑީގައި ވަދެނުކުމެވޭނެ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި
ޖެންޑަރއިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުން(.ނަމަވެސް މިމަޝްވަރާތަކާއި ގުޅިގެން  2013ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ
ނިޔަލަށްވެސް މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދިފައެއް ނުވޭ).

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް


ބިލްޑިންގކޯޑް ފާސްވުން ލަސްވަމުންދިއުން.



މިހާރު ހަދާފަހުރި ބޮޑެތި އިމާރާތްތައް ،ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަދެ ނިކުމެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަން
އުނދަގޫވާނެކަމަށްވުން.

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް


ބިލްޑިންގކޯޑް ފާސްކުރުން.

 |9އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް –-އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 2011



އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހުންނަޖެހޭ މިންގަޑުތައް ބަޔާންކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ 'އެކްސެސިބިލިޓީ
ސްޓޭންޑަރޑް' ފާސްކޮށް ގެޒެޓްކުރުން.



އަލަށް ހެދޭ ދަޢުލަތުގެ އިމާރާތްތައް މިމިންގަނޑަށް ފައްތައިގެން ހެދުން.

5.2ޤައުމީ މިންގަނޑާއި ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ތަންފީޛުނުކުރާ ހުށަހެޅުންތައް

ހުށަހެޅުން  :22ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން އެކިއެކި ސެކްޓަރތަކުން ގެންގުޅޭ ފަންޑަމެންޓަލް
ޕާރޕަސް އަދި ފިލޯސެފީސް އެކުލެވޭ "ޑިސޭބިލިޓީ ޗާރޓަރއެއް" އެކުލަވާލުން
ޑިސްއޭބިލިޓީ ޗާރޓަރއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިއީ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި
ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާކަމެއް ނޫންކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ޑިސްއޭބިލިޓީ ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ .ޑިސްއޭބިލިޓީ ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާ
ގޮތުގައި މި ޕޮލިސީއަކީ ޑިސްއޭބިލިޓީ ޗާޓަރއެއް އެކުލަވާލުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް މަގުދައްކައިދޭނެ އެއްޗަކަށް ވާނެއެވެ.

.6ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތައް
ޗާޓް  2ގައި އެވަނީ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތަކެވެ .މި ރިޕޯޓުގައިވާ  29ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން  7ހުށަހެޅުމަކީ ސިޔާސަތުތަކަށް
އަމާޒުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކެވެ .މީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ދައުލަތުން މުޅިން ތަންފީޛުކޮށްފައިނުވާއިރު ،ހުށަހެޅުންތައް
ތަންފީޛުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ދައުލަތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި  7ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން 29
އިންސައްތަ ހުށަހެޅުން ދައުލަތުން އާދައިގެ މިންވަރަކަށް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާއިރު 43 ،އިންސައްތަ ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ދައުލަތުން
މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ ކުޑަ މިންވަރަކަށެވެ.އަދި ތަންފީޛުކުރުމަށް ދައުލަތުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ނުވާ  29އިންސައްތަ
ހުށަހެޅުމެއް މީގެތެރޭގައި ވެއެވެ(.ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭ ހުށަހެޅުންތައް އެނެންކްސްގެ ތާވަލް  3ގައި އެވަނީއެވެ).
ޗާޓް : 2ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތައް

 |11އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް –-އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 2011

ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅުދްހުރި ހުފަހެޅުދްތައް
43%
29%
14%

14%
0%

 6.1ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް
ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި  7ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެކެވެ .މި

ހުށަހެޅުމުގެ

ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހުށަހެޅުން  :9ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕޮލިސީ ތަންފީޒްކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން ،މިގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި
ކުދިންނާއި އަދި މިނޫން ކުދިންނާއި އެކީގައިތަޢުލީމް އުގެނެވޭނޭފަދަ ގޮތެއް ހޯދުން.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން (މީގެފަހުން އެޑިޔުކޭޝަން) ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕޮލިސީ (މިހާރު ކިޔާ ނަމަކީ 'ހުރިހާ ކުދިން
ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢްލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު') މިހާރު ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ .ނަމަވެސް އެ ޕޮލިސީ ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިންވެސް
ހުރިހައި ކުދިން ބައިވެރިކޮށްގެން ތަޢުލޫމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިމުން ގެންދާކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ވަނީ
މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.
މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް

 |11އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް –-އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 2011



 2011ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ  12އަތޮޅެއްގެ  16ސްކޫލެއްގައި ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކްލާސްތައް (ސެން
ކްލާސްތައް)ފެށުން.މިގޮތުން ސެން ކްލާސްތައް ފަށާފައިވާ އަތޮޅުތަކަކީ ހއ .ހދ .ށ .ރ .ޅ .ކ .މ .ލ .ގއ.ގދ .ޏ .ސ
މިއަތޮޅުތަކެވެ .އަދި  2012ވަނަ އަހަރު އިތުރު  6ސްކޫލެއްގައި ސެން ކްލާސްތައް ފެށުން.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅަކުންސެން ކްލާސްތައް ފައްޓާވާނެރަށްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން 2007ން ފެށިގެން 2010އަކަށް މަޢުލޫމާތު
އެއްކޮށް ،މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ދިރާސާ ކޮށް ރިސްކް ގްރޫޕުތައް ފާހަގަކުރުން.



ކުރެވުނު ދިރާސާގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ސެން ކްލާސްތައް ފަށާނެ ރަށެއްޕްރޮވިންސްގެ (ޤައުމީ އިދާރާތައް  -މިހާރު ޤައުމީ އިދާރާތައް ވަނީ
އުވާލާފައި ).އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ޚިޔާރުކޮށް މި ކްލާސްތައް ހިންގުމަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމަކާއި އެއްބާރުލުން ދެމުން
ގެންދިއުން.



ސްޕެޝަލް ނީޑްސް ޕޮލިސީ (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާބެހޭ ސިޔާސަތެއް) ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ،އެއަށް
ގެންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް .އަދި މިސިޔާސަތު އިސްލާހުކުރާއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިންނާއި
ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ އުނގެމާއިގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން އަދި 'އިންކްލޫސިވިޓީ' މަފްހޫމްގެ އެންމެހައި ބައިތައް ހިމެނުމަށް
އަމާޒުކުރުން.



ސްޕެޝަލް ނީޑްސް ޕޮލިސީގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން އެންމެ ސިވިއަރކޮށް ހުންނަ ކުދިންނަށް (މިސާލަކަށް ބެޑްރިޑްން ކުދިން) ހޯމް
ސްކޫލިންގ (ގޭގައި އުނގަންނައިދިނުން) މަފްހޫމް ހިމެނުން .މިކަން ބޮޑަށް އަމާޒުކުރަނީ އެފަދަ ކުދިންނަށް މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް
ފަށައިގަތުމަށް (އާރލީ ސްޓިމިއުލޭޝަންއަށް).



ނުކުޅެދުންތެރިކަން އެންމެ ސިވިއަރކޮށް ހުންނަ ކުދިންނާ ހަމަޔަށް އެޑިއުކޭޝަން ކޮމްޕޯނަންޓް ގެންދިއުމުގައި ސްކޫލްގެ މުޖުތަމަޢުއާ
ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިސްކަމެއް ދިނުމަށް ސްޕެޝަލް ނީޑްސް ޕޮލިސީގައި ރިއާޔަތްކުރުން.



އެޑިއުކޭޝަންގެ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ލޯފަން ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންއެއްވެސް މަސައްކަތްތެއް ކުރެވިފައިނުވާތީ އެފަދަ ކުދިންނަށް
ކިޔަވާދިނުމުގައި ބްރެއިލް ތަޢާރަފު ކުރުމަށް  2012ވަނަ އަހަރުގެ ވާރކް ޕްލޭންގައި ހިމެނުން.



ޓީޗަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކޯހެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ކޯހެއްގައި އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު
ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން މޮޑިއުލް ހިމެނުން.



މީގެ އިތުރުން  2013ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ތެރޭގައި ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕޮލިސީ ތަންފީޒްކުރުމަށް
ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން އަދި މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު މި
ޕޮލިސީ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ޑްރާފްޓް ކުރުން.

 |12އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް –-އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 2011



އަދި ހުރިހައި ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލާ  2012ވަނަ އަހަރު ވަނީ ތަންފީޒުކުރަން
ފެށުން .އަދި  2013ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިސިޔާސަތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި މިސިޔާސަތު  2013ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު ވަނީ
ހުރިހައި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުން.

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް
ސްޕެޝަލް

އެޑިއުކޭޝަން

ގެމަސައްކަތް

ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި

އެޑިޔުކޭޝަނަށް

ވަރަށްބޮޑެތި

ދަތިތަކެއް

ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް

އެމިނިސްޓްރީއިން މަޢުލޫމާތުދެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމަކީ:


އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވަސީލަތްތައްލިބިފައި ނުވުން .މިގޮތުން މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް
ނެތުންކަމަށް ( .ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި އަތޮޅެއްގައި ސެން ކްލާސްތައް ފެށުމަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާއިރު މިހާރުވަސީލަތްތައް ހުރިގޮތުން
އަމާޒުކުރެވެނީ އަތޮޅެއްގެ  1ރަށެގައި ސެން ކްލާހެއް ފެށުމަށް .ނަމަވެސް ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި
ކްލާސްތައް ފެށުމަށްވެސް އަމާޒު ކުރެވޭ).



ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަނާބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ފަންނީ މާހިރުން ނެތުން .މިވަގުތު ހުރީ އެންމެ މީހެއްކަމަށާއި ،ދެން ކުޑަކޮށް
ވެސް މަޢުލޫމާތު ހުރި މީހަކުނަމަ ހުރީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ކަމަށްވުން .އަދި ސްކޫލް ސިސްޓަމް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް
ބަދަލުވެގެން ދިޔައިރު ޚާއްސަ އެހީއާބެހޭ މަދު މާހިރުން ތިއްބެވީ ސެންޓްރަލް ލެވަލްއެއްގައިކަން (ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން
އަތޮޅުތަކަށް ނުފޮނުވި ހަމަ އެކަނި މާލޭގައިކަން)



ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެހިއްސުން އެކުގައި (އަޑުއިވުމާއި ފެނުމުން) މަޙްރޫމްވެފައިވާ ގިނަ ކުދިންތަކެއް އުޅޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައި
ވާނަމަވެސް (ޖުމްލަ  10ކުދިން ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވޭ) މިފަދަ ކުދިންނަށް އުގަންނައިދޭނެ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފް ކުރެވިފައި ނެތުން.



ނުކުޅެދުންތެރިކަންއެންމެސިވިއަރކޮށްހުންނަކުދިންނަށް (މިސާލަކަށްބެޑްރިޑްންކުދިން) ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތަކާ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި
ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ފޯރުކޮށް ނުދެވުން.



ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނު ންވާ ކުދިން ދެނެގަތުމުގައި އަދި އެފަދަ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު އުނަގަންނައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލިއްޔަތުކަން
ޓީޗަރުންގެ ގައިގާ ނެތުން.



ސްކޫލުތަކުގައި ޑިސްލެކްސިއާ ފަދަ ކަންކަންވެސް ދެނެގަތުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ މެއިން ސްޓްރީމްގަ (އާއްމު ތަޢުލީމީ
ނިޒާމުގައި) ތިބެގެން ތަޢުލީމު އުނގެނެމުންގޮސް ގްރޭޑް  7 - 6ހިސާބުން އެފަދަ ކުދިން ސްކޫލުން ވަކިވާންޖެހުން.

 |13އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް –-އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 2011

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
ސްޕެޝަލްއެޑިއުކޭޝަންގެމަސައްކަތްކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި

ވަރަށްގިނަ

ކަންތައްތަކެއް

ރަނގަޅުކުރަން

ހުރިކަމަށާއި

އެކަންތައްތައް

ރަނގަޅުކުރެވިގެން ނޫނީ ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލް ނުކުރެވޭނެކަން އެޑިޔުކޭޝަނުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ފާހަގަކުރެއްވި
މުޙިއްމު ކަންތައްތަކަކީ:


މި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ދަޢުލަތުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން .މިގޮތުން ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ކްލާސްތައް ހިންގުމަށް
ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ބަޖެޓް ހަމަޖެއްސުން.



ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ކްލާސްތައް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާއިރު "އިންކްލޫސިވިޓީ" (ބައިވެރިކުރުން) ،ގެ މަފްހޫމް ސްކޫލްތަކަށް
ގެންނައުން.



އަދި ޓީޗަރުންގެ ތަމްރީނުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޓީޗަރަކަށްވެސް ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާކުދިން ދެނެގަންނާނެ ގޮތުގެ މޮޑިއުލްއެއް
ކިޔަވައިދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހުން.



ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނާ ހަމައަށް ތަޢުލލީމީ ނިޒާމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ލާމަރުކަޒީކުރެވިފައިވާ ސިއްހީ ނިޒާމުގައި
މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ހިއްސާ އެކުލެވުން .ސަބަބަކީ އިނީޝިއަލް އެސެސްމަންޓް ހެދުމާއި ،ހެލްތް އިންޓަރވެންޝަން ފަދަ
މަސައްކަތްތަކަކީ ވަރަށްބޮޑު ހެލްތްކޮމްޕޯނަންޓެއް ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށްވުން .މިގޮތުން އިންޓަރވެންޝަންތަކެއް ހެދޭނީ
ޑޮކްޓަރުންނާއި އެޑިއުކޭޝަނަލް ސައިކޮލަޖިސްޓުންނާ ގުޅިގެން އެސެސްމަންޓެއް ހަދައިގެން ކަމަށްވުން.



ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމްކުރިކަމުގައި ވިޔަސް މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހޭދަވާ ވަޤުތާއި،
އެމީހުން ދެމެހެއްޓުމަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވާނެކަމަށްވުން.

ނ
ކޝަނު ް
ކމަށް އެޑިޔު ޭ
ނޖެހޭ ކުއްޖަކު ހުރި ަ
ނންކުރަ ް
ރއިލް ބޭ ު
ށ ބަދަލުވާ ،ބް ެ
ގރޭޑް 2އަ ް
މް ،
ކލުގައި ގްރޭޑް  1ނިން ާ
ބބަކުރު ސް ޫ
ނދޫގެ އަ ޫ
ނޯޓް :ގދ .ތި ަ
ވއެވެ.
އ ި
ތން މަޢުލޫމާތު ދެ ް
ކމަށް އެފަރާ ު
ފއިވާ ަ
ތއާރަފްކޮށް ަ
ބރެއިލް ަ
އޖާއަށް ް
ވރަކަށް އެކު ް
މން ަ
ވސް ި
ކންމެ ެ
ރވެސް ޮ
ހ ު
އދި މި ާ
އވެަ .
އވި ެ
ރ ް
ފާހަގަކު ެ
ތ
ފރުޞަ ު
މގެ ު
ތތައް ބަލާލު ު
މސައްކަ ް
އވާ ަ
އޖާ ކޮށްފަ ި
ގއި އެ ކު ް
ދތުރު ަ
ށ ކުރި ަ
ނދޫއަ ް
ޓމް ގދ .ތި ަ
ޓރިންގ ީ
ނގެ މޮނި ަ
މޝަ ް
ރއިޓްސް ކޮ ި
މން ަ
ހިއު ަ
ފއެވެ.
ވަނީ ލިބި ަ
އވެ.
ވ ެ
ރއް ި
ޝނުން ފާހަގަ ކު ެ
އޑިއުކޭ ަ
ޓރީ އޮފް ެ
ނފައިވާކަން މިނިސް ް
ސއާ ހުރި  2ކުދިން ފެ ި
ކން ޑިސްލެކް ި
ފމިލީއަ ު
އން އެއް ެ
އދޫ ި
ރ ި
ތޅު ގު ަ
މާލެއަ ޮ

 6.2ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އާދައިގެ މިންވަރަށް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް
ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި  7ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން އާދައިގެ މިންވަރަކަށް ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެކެވެ .މި
ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ހުށަހެޅުމުގެ

ހުށަހެޅުން  :29ޑިޕާރޓްމަންޓު އޮފް ނޭޝަނަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ
ނެޝަނަލް ފޯކަލް އެޖެންސީކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސްޓާފެއް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން
ނުކު ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ގުޅޭގޮތުން ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަވަނީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް
ޕްލޭނިންގ އިންނެވެ .ނަމަވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަފަރާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް އިޖްތިމާޢީ
ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) އިން ގެންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް


ނުކުޅެދުންންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރު އެންސްޕާއިން އެކުލަވާލައި ،ބެލެހެއްޓުން،



ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ (ޑީ.އެން.ޕީ) އާއި ޔުނެސްކެޕް
( Pacific

the

and

Asia

for

Commission

Social

and

Economic

Nations

United

))(UNESCAPގުޅިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ހިމަނަން މުޙިއްމު ސުވާލުތަކެއް ދެން
އެންމެކުރިން އޮންނަ ބޯހިމެނުމެއްގައި ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން( .ނަމަވެސް ބޯހިމެނުން ބޭއްވޭނެ ތާރީޚެއް ނޭންގޭ)
މިމަސައްކަތުގައި އެންސްޕާއިންބައިވެރިވެ ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން.


ޑީ.އެން.ޕީ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސާރވޭ ސުވާލު ކަރުދާހުގައި ހިމެނޭ ބައެއް މުޙިއްމު ސުވާލުތައް އެންސްޕާގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށް
އަދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހިމެނުމާމެދު މިހާރު (މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު އިރު) މަޝްވަރާ ކުރަމުން ދިއުން.



ނުކުޅެދު ންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއްގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާއިމެދު
މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގއިން މަސައްކަތްކުރުން.

 6.3ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިންކުޑަމިންވަރަކަށް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް
މި ރިޕޯޓުގައިވާ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ  7ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުޑަމިންވަރަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 3
ހުށަހެޅުމެކެވެ .އެ  3ހުށަހެޅުމުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ހުށަހެޅުން

:4

މާބަނޑު

ދުވަސްވަރުގައާއި

ކުދިންގެ

ޅަފަތުގައި

ކުރިމަތިވެދާނެ

ނުކެޅުދުންތެރިކަމަކުން

ސަލާމަތްވުމަށް

އަދި

ނުކުޅެދުންތެރިވެދާނެފަދަ ރިސްކް ފެކްޓަރސް ކުޑަކުރުމަށް ނެޝަނަލް ސްޓެރެޓަޖީއެއް އެކުލަވާލުން (މީގެތެރޭގައި ،މިހާރުވެސް ހިނގާ އާއިލީ
ކައުންސެލިންގ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހަރުދަނާކުރުން ،ކައިވެނިކުރުމުގެ ކުރިން ތެލެސީމިއާ އަށް ޗެކްކުރުން ،އެއް އާއިލާގެ ތެރޭގައި ކައިވެނި
ނުކުރުމަށް ހިތްވަރުދީކައުންސެލިންގ ދިނުން)
މިހުށަހެޅުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ދަޢުލަތުން އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަމެއް ދީފައިނުވާކަން ރިޕޯޓްގެ ފޮލޯއަޕް ހެދުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުން ވަނީ
ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .ނަމަވެސް މި ހުށަހެޅުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިކަން ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.
މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް


ރާއްޖޭގައި ތިބި އަޑުއިވުމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ މީހުންނާއި ކުދިންގެ ހާލަތު ބައްލަވައި ޅަފަތުގައި އެފަދަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދެނެގަންނާނޭ
ގޮތުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށާއި ،އެފަދަ ކުދިންނަށްދެވޭ ސިއްޙީ އަދި ތަޢުލީމީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވައި އެސެސްމަންޓެއް
އެޕްރިލް 2010ގައި ޖެންޑަރއިން ހެދުން.



ސައުންޑްސީކަރސް ކިޔާ އިނގެރޭސި ވިލާތުގެ އެންޖީއޯއަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާ،
އެބޭފުޅުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އަޑުއިވުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ ކުދިންނާގުޅޭގޮތުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކޭސް ސްޓަޑީތަކެއް ހެދުން( .މި
ސްޓަޑީތަކާއި ގުޅިގެން އިތުރު އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވޭ).



ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އާރލީ އިން ޓަވެންޝަން ޤަވާއިދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޖެންޑަރ އަދި ސެންޓަރ ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް
އެންޑް ޑިސީސް ކޮންޓްރޯލް (ސީ.ސީ.އެޗް.ޑީ.ސީ) ގުޅިގެން  2012ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރާވާފައިވުން.

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް


އެއް އާއިލާއެއްގެ މީހުން އެކަކު އަނެކަކާ ކައިވެނިނުކުރުމަށް ހިރްވަރުދީކައުންސެލިންގ ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.އަދި މިކަން
ކުރުމަށްޖެންޑަރގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނުން.



ޖެންޑަރގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ބޭރުންވެސް އެ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގަރާމްތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓްކޮށްފައިވާތީ އެ
ބަޖެޓުން ކައިވެނިކުރުމުގެ ކުރިން ތެލެސީމިއާ އަށް ޗެކްކުރުމާއި އެއް އާއިލާގެ ތެރޭގައި ކައިވެނިކުރުން ނުކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން( .މިއީ ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމަށް ޖެންޑަރއިން މަޢުލޫމާތުދެއްވި)

 |16އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް –-އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 2011



އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭމީހުން ތެލެސީމިއާ ޓެސްޓްކުރުމަށް އަދިވެސް އަންނަންޖެހެނީ މާލެއަށްކަމުން ،މިކަމާބެހޭ ގޮތުން ހެލްތް
މިނިސްޓްރީއާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުން( .މިކަން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށް ޖެންޑަރއިން (މިހާރުގެ މިނިސްޓްރީ
އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަންރައިޓްސް އިން) މަޢުލޫމާތުދެއްވި)



ރާއްޖޭގައި އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން ޑިޓެކްޝަންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.



ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އާރލީ އިންޓަވެންޝަން ޤަވާއިދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް އިން  2012ވަނަ އަހަރު ސީ.ސީ.އެޗް.ޑީ.ސީ އާއި ގުޅިގެން ކުރުމަށް ވަނީ ރާއްވަވާފައެވެ .މިޤަވާއިދު
ހެދުމަށް  2012ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.



ސައުންޑް

ސީކާރސްގެ

މި

ޙިދުމަތް

ވީ

އެންމެ

އަވަހަކަށް

ފަށާ،

އަތޮޅު

ތެރެއަށް

ގަވާއިދުން

ހިއަރިންގ

ކްލިނިކްސްމޮބައިލްޓީމްތަކުގެޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުން.

ހުށަހެޅުން  :8އާރލީ އިންޓަރވެންޝަންގެ ޙިދުމަތް ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އެންޓްރީ އަދި އެކްސިޓް ފޭސްތައް ކަނޑައަޅައި ގައިޑްލައިންސް
އަދި ޕްރޮސީޖަ ރތައް ތައްޔާރުކުރުން (މީގެ ތެރޭގައި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިން އެސެސްކޮށް ޕްރަރަޓައިޒްކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުން،

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އަދި ރިވިއު މެކޭނިޒަމްތައް ތައްޔާރުކުރުން ،މޮނިޓަރިން އެންޑް އެވެލުއޭޝަން ސިސްޓަމް
ޤާއިމުކުރުން

މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް


ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓްކުރުމުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ
އިންޓާރނަލް ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްއެއް ޖެންޑަރ އިންތައްޔާރުކޮށް ،އެއަށް ޢަމަލުކުރަމުން ދިއުން( .މި މެނުއަލްގައި އެންޓްރީ އަދި
އެގްޒިޓް ފޭސްތަކާއި ކޭސް ނިމުމާއި ހަމަޔަށް މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތާއި އެސެސްކުރާނެގޮތްވެސް ހިމަނާފައިވުން).

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް

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



އާރލީއިންޓަރވެންޝަންގެޙިދުމަތްދިނުމުގައިގެންގުޅޭނެއެންޓްރީއަދިއެގްޒިޓްފޭސްތައްކަނޑައަޅައިޤައުމީ

ފެންވަރުގައި

ބޭނުންކުރެވޭނެ

ގައިޑްލައިންސްއަދިޕްރޮސީޖަރތައްތައްޔާރުކުރުން


މިހާރު އަމަލުކުރާ މެނުއަލްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ޕްރައިރަޓައިސް ކުރާނެގޮތެއް ހިމަނާފައި ނުވާތީ އެކަން
ކުރިއަށްގެންދާނެގޮތް މެނުއަލްގައި ހިމެނުން.



ޖެންޑަރގައި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރިވިއު މެކޭނިޒަމަކާއި ،މޮނިޓަރ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ސިސްޓަމްއެއްޤާއިމުކުރުން.

ހުށަހެޅުން  : 15ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިހާރު ބިނާކޮށްފައިހުރި އިމާރާތްކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރ ި
މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެ ނުކުމެ އުޅޭވޭނޭ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް

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



ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ނނަ
ހު ް

މހުންނަށް
ީ

ދނުމުގައި
ޚިދުމަތް ި

ހުންނަޖެހޭ

މިންގަޑުތައް

ބަޔާންކޮށް

ޓ
'އެކްސެސިބިލި ީ

ފސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ާ
ނ އެކުލަވާލައްވާފައިވާ އަދި
ސްޓޭންޑަރޑް' އެއް އެކުލަވާލުން (ޖެންޑަރ ޑިޕާރޓްމަންޓު ް
ކުރައްވަމުންދާ މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑްސް).


ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަދެނުކުމެ ވެވޭގޮތަށް ދަޢުލަތުގެ ޢިމާރާތްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ބިލްޑިންގ ކޯޑް އިސްލާހްކުރުމަށް
ކޮމެންޓްސް ހުށަހެޅުން.

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް


ބިލްޑިންގ ކޯޑް ފާސްނުވެ ލަސްވަމުން ދިއުން.



މިހާރު ބިނާކޮށްފައިވާހުރި އިމާރާތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަދެނުކުމެ ވެވޭގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަކީ އުދަގޫކަމަކަށްވުން.



މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަދެނުކުމެ ވެވޭގޮތަށް ދަޢުލަތުގެ ޢިމާރާތްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ބިލްޑިންގ ކޯޑް އިސްލާހްކޮށް
އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފާސްކުރުން.



ޖެންޑަރއިން އެކުލަވާލާފައިވާ މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑް ފާސްކޮށް ގެޒެޓްކުރުން(މި ސްޓޭންޑަރޑް ގެޒެޓްކުރުމުން އެއަށް ޢަމަލުކުރަން
ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިމާރާތްތައް ބަދަލުކުރަން ލާޒިމްކުރާނެ).

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

 6.4ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ޙާޞިލްކޮށްފައިނުވާ ހުށަހެޅުންތައް
މިރިޕޯޓުގައިވާ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި  7ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ތަންފީޛުކޮށްފައި ނުވާ  2ހުށަހެޅުމުގެ ތަފްޞީލް
ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހުށަހެޅުން  :12ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ސްކޫލު ނިންމާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހޯދާދިނުމުގެ
ގޮތުން އެމްޕްލޯއިމަންޓު ސްޓްރެޓަޖީއެއް އެކުލަވާލުން
މި ހުށަހެޅުމަކީ މިނިސްޓްރީއޮފްހިއުމަންރިސޯސަސް،ޔޫތްއެންޑްސްޕޯޓްސް އަށް އަމާޒުވާ ހުށަހެޅުމަކަށްވާއިރު މިހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .އަދި މިހުށަހެޅުމުގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ ސްޓްރެޓެޖީއެއް
ދަޢުލަތުން އެކުލަވާލާފައިވެސް ނުވެއެވެ.
ޑިސްއޭބިލިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޖެންޑަރއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުން މިހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް


ޑިސްއެބިލިޓީ އެކްޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ދަޢުލަތުގެ ވަރަށް ގިނަ އިދާރާތަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ގުޅޭގޮތުން
ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭކަން.



ދަޢުލަތުގެ ހުރިހާ މުޢައްސަސާތަކެއް ޑިސްއެ ބިލިޓީސް އެކްޓަށް އަހުލުވެރިވެފައި ނުވުން .އަދި މިފަދަ ޤާނޫނެއް އޮތްކަމާ ،އެ ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާކަމާމެދު މުއައްސަސާތަކުން ހޭލުންތެރި ނުވުން.



މި ހުށަހެޅުމުގައި ބުނެފައިވާ ސްޓްރެޓެޖީއަކީ ޑިސްއޭބިލިޓީ އެކްޓްގެ ދަށުން ހަމަސްދުވަހުގެތެރޭ ހަދަންޖެހޭ ސްޓްރެޓެޖީއެއްކަން.



ޑިސްއޭބިލިޓީ އެކްޓަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަކީ ޖެންޑަރގެވެސް އަދި ޑިސްއޭބިލިޓީ ކައުންސިލްގެވެސް ޒިންމާއެއްކަމަށް .ނަމަވެސް
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެ މުވައްޒަފުން ނެތްކަން.



ޓްރޭޑާރސް ހޮޓަލުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  2މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާކަމަށް .އަދި ސެކިއުރިޓީ ފާމްތަކުންވެސް ވަޒީފާދޭކަމަށް.



ޖެންޑަރއިން  2ވަޒީފާ ކަނޑައަޅާފައިވާކަން .ނަމަވެސްއެ ދެވަޒީފާއަށް އެއްވެސް ބަޔަކު މިހާތަނަށް ހަމަނުޖައްސާކަން.



މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައިވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާކަން.

ހުށަހެޅުން :17އިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ފިއުޗަރ ޕްރޫފިންގ ސްޓްރެޓެޖީ އެއް ތައްޔާރުކޮށް ،މި ސްޓްރެޓަޖީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ޑިޒައިނަރުންނަށް ،ޕްލޭނަރސްއަށް ،އާކިޓެކްޓްސް ،އިންޖިނިއަރުންނަށް އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
 |19އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް –-އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 2011

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަނުން ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ބިލްޑިންގ ކޯޑު ފާސްވެގެން އަންނައިރު މިބައިތަކަށް
ރިޢާޔަތްކުރާނެއެވެ.

 7ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް
އިދާރީ ކަންތައްތަކަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ  10ހުށަހެޅުމެއްވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ދައުލަތުން މުޅީން ތަންފީޛުކޮށްފައި
ނުވެއެވެ .މި  10ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން  10އިންސައްތަ ހުށަހެޅުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާއިރު  50އިންސައްތަ
ހުށަހެޅުންތަންފީޛުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަށެވެ .އަދި  40އިންސައްތަ ހުށަހެޅުން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ތަންފީޛު ނުކުރާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ( .އިދާރީ ހުށަހެޅުންތައް އެނެކްސްގެ ތާވަލް  4ގައި އެވަނީއެވެ).

ޗާޓް  :3އިދާރީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ހުށަހެޅުންތައް

އިދާރީ ހުފަހެޅުދްތައް
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 7.1އިދާރީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން މުޅީން ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް

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

އިދާރީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  10ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން

ދައުލަތުން ތަންފީޛުކޮށްފައިވަނީ  1ހުށަހެޅުމެވެ .އެހުށަހެޅުމުގެ

ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

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

ހުރި

މީހުންނަށް

ސަރުކާރުން

ފޯރުކޮށްދޭ

އެހީތަކާއި

ހިންގާ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ

މަޢުލޫމާތު

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުން ނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދިގުމުއްދަތުގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމާއި މޮނިޓަރކުރުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ދަށުން އޮފީސް ފޮރ ޑިސްއެބިލިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރައްވާފައި ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް އެމިނިސްޓްރީގެ
ޖެންޑަރ ޑިޕާރޓްމަންގެ ދަށުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއިބެހޭ ވަކި ސެކްޝަނެއް ސަރުކާރުން ވަނީ އުފައްދާފައެވެ .އަދި 2010
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޑިސަބިލިޓީ ކައުންސިލެއް ގާއިމް ކުރެވިފައިވާތީ މި ހުށަހެޅުމަށް އަމަލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް
ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

 7.1އިދާރީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާމިންވަރަކަށްޙާޞިލްކޮށްފައިވާހުށަހެޅުންތައް
އިދާރީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  10ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން

ދައުލަތުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ 1

ހުށަހެޅުމެވެ .އެހުށަހެޅުމުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހުށަހެޅުން  :13މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތްތަކާއި އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުންނަ މީހުންނަށް ލިއްބައިދޭ މާލީ އަދި މިނޫންވެސް އެހީތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއިއެކު ލިބޭނޭގޮތެއް ހެދުން .މިގޮތުން ނޭޝަނަލް
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން މިފަދަ މަޢުލޫމާތު ޓީވީ ،ރޭޑިއޯ އަދި ނޫސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަވާއިދުން ފޯރުކޮށްދިނުން ،އަދި މިފަދަ
މަޢުލޫމާތު ،އޯޑިއޯ ،ލާޖް ޕްރިންޓް އަދި ބްރެއިލް ބޭނުންކޮށްގެން ފަސޭހަކަމާއިއެކު ވިސްނޭގޮތަށް ހުރުން.

މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް

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



ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖަންސީއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ
މީހުންނަށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދަށުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ދިއުން.



ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ ،އެފް.ސީ.އެސް.ސީ
އަދި މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް (އެމް.އެން.ބީ.ސީ(މިހާރުގެ ޓީ.ވީ.އެމް) އާއި އެހެން ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް) މިދަފްތަރުގައިބައިވެރިވުމާ ގުޅޭ
ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްބަޔާން މެދުވެރިކޮށް  3ނުވަތަ  4ވަރަކަށް ފަހަރު
ހުރިހާ މީޑިއާތަކުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.



ޑިސްއޭބިލިޓީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފޯނުނަމްބަރުތައް ހިމެނޭ ޔެލޯ ޕޭޖަސް  2010ވަނަ އަހަރު ތައާރަފް ކުރުން.

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް


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

އަދި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންނަށް

ލިއްބައިދޭ

މާލީ

އަދި

މިނޫންވެސް

އެހީތަކާއި

ގުޅޭ

މަޢުލޫމާތުފަސޭހަކަމާއިއެކުދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

 7.2އިދާރީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަމިންވަރަކަށް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް
އިދާރީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  10ހުށަހެޅުމެއް ރިޕޯޓްގައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން 4ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ދަޢުލަތުން
މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ ކުޑަމިންވަރަށެވެ .މި  4ހުށަހެޅުމުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހުށަހެޅުން  :11ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކ .ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޙާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒުގައި
މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ނީޑްސް އެސެސްމަންޓެއް ހަދައި ،ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލައި މިފަރާތްތައް
ތަމްރީނުކުރުން

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

މިހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ދަޢުލަތުން އެދެވޭގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި

ނުވެއެވެ.

ހުށަހެޅުމުގައި ބުނެފައިވާ މަރުކަޒުގައި

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ނީޑްސް އެސެސްމަންޓެއް ހަދާފައެއް ނުވެއެވެ.
މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް


 2012ވަނަ އަހަރަށް ޖެންޑަރގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލިއިރު ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކުރާ
މުވައްޒަފުންނާއި ،ކ .ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށާއި ،އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެފް.ސީ.އެސް.ސީގެ މިހާރުގެ
ހާލަތު ބެލުމަށްފަހު އެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާކަމަށް ފެންނަ ކުރު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީންތަކަށް ބަޖެޓްކުރުން.



މ
އ ހުންނަންޖެހޭ މިނިމަ ް
މިހާރު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސްޓޭންޑަރޑް (ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގަ ި
ތންތަނުގެ އެސެސްމަންޓެއް
ސްޓޭންޑަރޑްސް) ގެޒެޓް ކުރެވޭތާ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހެލްތްސެކްޓަރގެ ދަށުން ހުރި ަ
ވން.
ތ އެންޑް ފެމިލީ އިން ނިންމާފައި ު
ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް ު

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް


ކ.

ގުރައިދޫގައި

ހުންނަ

ޙާއްސައެހީއަށްބޭނުންވާ

މަރުކަޒުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ސްޓާފުންނަށް

ބޭނުންވާ

ތަމްރީނުތަކުގެ

ނީޑްސްއެސެސްމަންޓެއްހެދުން.


އެގޮތުން ހަދާ ނީޑްސް އެސެސްމަޓަށްފަހު ،މިހާރު ހިންގުމަށް ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ އެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު
ޕްރޮގްރާމްތަކެއްތޯ ބެލުން .އަދި ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުން.

ހުށަހެޅުން  :18ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުގެ ސްޓާފުންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ
ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށް
މި ސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސްޓާފުންނަށް މިހާރު ދެވިފައި ވަނީ އެންމެ ބޭސިކް ތަމްރީންތަކެވެ .އަދި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ
މުހިންމު ނުކުތާއަކީ މި ޓްރޭނިންގ ދެވިފައި ވަނީ ކޮންމެ ސެންޓަރެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ  1މުވައްޒަފަކަށްވީއިރު އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ
މުވައްޒަފުން މިހާރު ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިކަމަށް ޖެންޑައިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް

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



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

ހުށަހެޅުން :19މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ،އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ،ހިއުމަން ރިސޯސް މިނިސްޓްރީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ
ސްޓާފުންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ތަމްރީނުތައް ދިނުން.
މި ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ
ޓްރެއިންގއެއް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.
މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް


ޖެންޑަރ ޑިޕާރޓްމަންޓް އަދި އެ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ (އެފް.ސީ.އެސް.ސީ)ތަކުގެ
ސްޓާފުންނަށް ތަމްރީންތައް ހިންގުމަށް  2012ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުން.

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް


ހުށަހެޅުމުގައި ބުނެފައިވާފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހުށަހެޅުމުގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިންގުން ،ނުވަތަ



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

ތަމްރީނު

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

މޯލްޑިވްސްޕޮލިސްސަރވިސް،މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިއުކޭޝަންއަދި

މިނިސްޓްރީ

ހިއުމަންރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނުން.

ހުށަހެޅުން  : 20ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުގެ
ސްޓާފުންނަށް ސައިން ލޭންގްއޭޖް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ އަދި ސައިން ލޭންގްއޭޖް ދަސްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ
މައިންބަފައިންނަށް ޙާއްސަ ހަވީރު ކްލާސްތައް ހިންގުން.
ޖެންޑަރ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުގެ ވަރަށް ގިނަ ސްޓާފުން ސައިންލޭންގްއޭޖް
ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވިފައި ވީނަމަވެސް މިވަގުތު އެ ސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އޭގެ ތެރެއިން ކިތައް މުވައްޒަފުންކަމެއް އެ
ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް އެނގިވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ .އަދި ޖެންޑަރގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މި ތަމްރީން ހަދާފައިވާ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް
މިހާރު އެ ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތެއް ނުކުރައްވައެވެ.
 |24އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް –-އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 2011

މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް


ކެއަރ ސޮސައިޓީން އިސްނަގައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ސައިން ލެންގްވޭޖްއާބެހޭ ތަމްރީން ކޯހެއް ހިންގެވުން .އަދި މިކޯހުގައި
ޖެންޑަރގެ މުވައްޒަފުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބައިވެރިވުން.

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް


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



ސައިންލޭންގްއޭޖް ދަސްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ މައިންބަފައިންނަށް ޙާއްސަ ހަވީރު ކްލާސްތައް ހިންގުން.

 7.3އިދާރީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ތަންފީޛުނުކުރެވޭ ހުށަހެޅުންތައް
މި ރިޕޯޓުގައިވާ އިދާރީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ތަންފީޛުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާ 4
ހުށަހެޅުމެއް ވެއެވެ .އެ  4ހުށަހެޅުމުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހުށަހެޅުން  :3ނެޝަނަލް ޑިސޭބިލިޓީ ޕޮލިސީ ތަންފީޒްކުރުމަށް އެނުއަލް ވާރކްޕްލޭންތައް އެކުލަވާލައި ،އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އެންޑް
ފެމިލީ މި ޕޮލިސީ ތަންފީޒްކުރެވޭ މިންވަރާގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ރިޕޯޓްކުރުން
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަނަށް މި ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިސްއެބިލިޓީ ޕޮލިސީއަކި ކޮބައިކަމެއް
އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވައެވެ .އަދި މިހާތަނަށް ޑޮކިއުމަންޓްކޮށްފައިވާ ޕޮލިސީއެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް ޢުޞޫލެއްގެ ގޮތުން
ކަންކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ހުރެދާނެކަމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަނުން ވަނީމަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.
ޑިސްއެބިލިޓީސްއާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ކަމަކާ މިހާތަނަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޙާޒިރު
ކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
ށފައެވެ.
ވނީ ގެޒެޓްކޮ ް
ދއް ަ
ވއި ެ
ޤ ާ
ރގައި ަ
އ ީ
ނނުގެ ދަށުން  2010ގެ ޖެނު ަ
ގން މި ޤާ ޫ
ގޅި ެ
އމާއު ު
އބިލިޓީ ޤާނޫނު އަ ު
ނޯޓް :ޑިސް ޭ

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

ހުށަހެޅުން :5މާބަނޑު އަންހެނުން އަދި  3-0އަހަރުގެ ތުއްތުކުދިންނަށް ދިމާވެދާނެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ފާހަގަކުރެވޭނެ ފަދަ މެކޭނިޒަމެއް
ޤާއިމްކުރުން ،އެއީ؛ "އާރލީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އެންޑް އިންޓަރވެންޝަން އިނީޝިއޭޓިވްއެއް" އެކުލަވާލައި ތަންފީޒްކުރުން
"އާރލީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އެންޑް އިންޓަރވެންޝަން އިނީޝިއޭޓިވްއެއް" ގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޤަވާއިދެއް ހެދުމަށް 2010ވަނަ އަހަރު
ޖެންޑަރއަށް މެންޑޭޓްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މިފަދަ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސްމަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ޖެންޑަރއިން
މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް


"އާރލީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އެންޑް އިންޓަރވެންޝަން އިނީޝިއޭޓިވްއެއް" ގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ
މުވައްޒަފުން ނެތުމާއި ،ފަންނީ މާހިރުން ނެތުން.

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް


ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އާރލީ އިންޓަވެންޝަން ޤަވާއިދު ހެދުން.އަދި އެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މެކޭނިޒަމެއް އެކުލަވާލުން.

ހުށަހެޅުން  :7ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރުތަކުގެ ސްޓާފުންނަށް އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން އިނީޝިއޭޓިވްސް
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޙާއްސަ ޓްރެއިނިންގ ދިނުން
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން އިނީޝިއޭޓިވްއާ ބެހޭގޮތުން ތަމްރީން
ޕްރޮގްރާމެއްމިހާތަނަށް ހިންގާފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް މި ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން އިނީޝިއޭޓިވް
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް ޓެކްނިކަލް ކަމަކަށްވުމުން މިކަމަށް ވަކިން ތަމްރީނެއް ހިންގުމަކީ މުޙިއްމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ލއް
ވދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ޖެންޑަރއިން ޤަބޫ ެ
ކރެ ި
އޒަފުންނަށް ު
މވަ ް
ސގެ ު
އސްީ .
ސ ެ
ދނުމަކީ އެފްީ .
ފރުކޮށް ި
ނޝިއޭޓިވް ޯ
އ ީ
ނޝަން ި
ނޯޓް :އާރލީ އިންޓަރވެ ް
ނވެ.
ނވަތަ ހޮސްޕިޓަލުން ެ
ނވަތަ ހެލްތް ފޯސްޓުން ު
ޓރުންު ،
ރނީ ހެލްތް ސެން ަ
ކމަށް އެފަރާތުން ޤަބޫލު ކު ަ
ވދާނެ ަ
ކން ކުރެ ި
ވއެވެ .އެ ަ
އ ަ
ނުކުރަ ް

ހުށަހެޅުން  : 21މިހާރުން މިހާރަށް ސައިން ލޭންގްއޭޖްއިން ތަމްރީނުވެފައިވާ ފަރާތެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަދި ހެލްތް
މިނިސްޓްރީއަށް އައްޔަންކުރުން
 |26އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް –-އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 2011

މި ހުށަހެޅުމަކީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ނަމަވެސް ޑިސްއޭބިލިޓި ރިޕޯޓް އާއްމުކުރިފަހުން މި ހޭދަވީ
މުއްދަތުގައި މިކަން ތަންފީޒުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ކުރިމަގުގައި މިއީ ތަންފީޒުކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމެއްނޫންކަން ޖެންޑަރއާއެކު
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުން ވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ.

8ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތައް
ރިޕޯޓުގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައިތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭ ޖުމްލަ  10ހުށަހެޅުމެއް ވެއެވެ .އޭގެތެރެއިން 20އިންސައްތަ ހުށަހެޅުން ދަޢުލަތުން
މުޅީން ތަންފީޛުކޮށް 10 ،އިންސައްތަ ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ދައުލަތުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް އާދައިގެ މިންވަރަކަށް ދައުލަތުން މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ  10އިންސައްތަ ހުށަހެޅުމެވެ.
ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން ކުޑަމިންވަރަކަށްތަންފީޛުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ  40އިންސައްތަ ހުށަހެޅުންކަމަށްވީއިރު 20
އިންސައްތަ ހުށަހެޅުން ތަންފީޛުކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ(.ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތައް އެނެކްސްގެ
ތާވަލް  5އެވަނީއެވެ).
ޗާޓް  :5ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތައް

ތަދްފީޒީ ހުފަހެޅުދްތައް
40%

20%

20%
10%

10%

 8.1ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން މުޅީން ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް
 |27އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް –-އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 2011

ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅުންހުރި  10ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން  2ހުށަހެޅުމެއް ދަޢުލަތުން ތަންފީޛުކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މި  2ހުށަހެޅުމުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހުށަހެޅުން  :16އަލަށް އިމާރާތްކުރާ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރުތަކަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް ފަސޭހައިން
ވަދެ ނިކުމެ އުޅެވޭނޭތަންތަންކަމުގައި ކަށަވަރުކުރުން
މިހާރު ހެދިފައިވާ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރުތަކަކީ ވީލްޗެއަރ އެކްސެސް ވެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނެވެ.
އަދިޖެންޑަރއިން އަލަށް ޤާއިމުކުރާ މިފަދަ އިމާރާތްތަކުގައި ވެސްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަދެ ނިކުމެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށްޓަކައި
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ހުށަހެޅުން ":25ޑިސްއޭބިލިޓީ ފޯރަމްއެއް" ބޭއްވުން ،މިފޯރަމްގައި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕާރމަނަންޓު ސެކްރެޓަރީއިން މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި
ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި ޗެއަރޕާރސަންއަކަށް ވުމަށް ވައިސް ޕްރެސިޑެންޓަށް ދައުވަތު ދިނުން .މި ފޯރަމްގެ މަޤްޞަދަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އަދި އެފަދަ މީހުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށާއި ސަރުކާރުގެ
ޕޮލިސީ ލެވަލްގެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު އުފެއްދުން
ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ޑިސްއެބިލިޓީ ފޯރަމެއް (ޑިސްއެބިލިޓީ ރިޕޯޓްގެ ފޮލޯއަޕް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ނިމުނު
ފަހުން) ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.މިފޯރަމުގައި އެން.ޖީ.އޯ

ތަކާއި ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުޢައްސަސާތަކުގެ މަތީފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން ވަނީ

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

 8.2ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ހާޞިލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް
މި ރިޕޯޓުގައިވާ ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ގުޅުންހުރި  10ހުށަހެޅުމެއްގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ހާޞިލްކުރުމަށް
މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެކެވެ .އެހުށަހެޅުމުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 |28އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް –-އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 2011

ހުށަހެޅުން  : 23މިހާރު ހިންގަވާ ޑިސޭބިލިޓީ ސަޕޯޓު ޕްރޮގްރާމް ރިވައިސްކުރުން ،މިގޮތުން މިޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި އައުޓްކަމް ފޯކަސްޑް
އެޕްރޯޗެއް ގެންގުޅުން

މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް


ޑިސްއޭބިލިޓީ ސަޕޯޓް ޕްރޮގްރާމް ރިވައިސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އާއި އެންސްޕާ ގުޅިގެން ކުރައްވަމުން
ގެންދެވުން.



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 2000ރ ގެ މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
އިތުރުން މަދަނަ ޕްރޮގްރާމުގައި ވަނީ ބައިވެރިކުރުން(ކުރިން).



ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންނަށް

ބޭނުންވާ

ވަޞީލަތްތައް

ހޯދުމަށް

ކަނޑައެޅިފައި

އޮންނަ

އުސޫލުން

(ޤާނޫނުގެ

ދަށުން)އެންސްޕާއިން އެފަރާތްތަކަށް އެހީ ދެއްވަމުން ގެންދެވުން.

 8.3ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އާދައިގެ މިންވަރަކަށް ހާޞިލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް
ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ގުޅުންހުރި  10ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން އާދައިގެ މިންވަރަކަށް ހާޞިލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ
 2ހުށަހެޅުމެކެވެ .މި ހުށަހެޅުމުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހުށަހެޅުން " :1ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް" ،މިކޮންވެންޝަން ތަންފީޒްކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ނެޝަނަލް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން
މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް


ހެންޑިކެޕް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ އެހީގައި ޖެންޑަރއިން ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން ފޮރ ޕާރސަންސް ވިތް
ޑިސްއެބެލިޓީސް ގެ ނަމުގައި އެކްޝަންޕްލޭނެއް  2008ވަނަ އަހަރުތައްޔާރުކުރުން.



މި އެކްޝަން ޕްލޭން އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް މިހާރުގެ ހާލަތަށް ފެތޭގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް  2ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް 25-24
މާރޗް  2011ގައި ހުރިހާ ސެކްޓާރތަކާއި އަދި ކަމާއި ބެހޭ އެންޖިއޯތަކާއި ބޭއްވުން.

 |29އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް –-އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 2011



މި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ޑިސްއޭބިލީޓީ ކޮންވެންޝަންއާ އެލައިންކުރުން .އަދި މުރާޖަޢާ ކުރިއިރު ޑިސްއޭބިލިޓީއެކްޓް ލާޒިމްކުރާ
ކަންތައްތައް ހިމެނުން.އެކްޝަން ޕްލޭން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ދަޢުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތައް
ބައިވެރިކުރުން .އޭގެތެރޭގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް ،ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ،ޔުނިސެފް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ،ޑިސްއޭބިލިޓީ ކައުންސިލް ،މޯލްޑިވްސް
ރެޑްކްރެސެންޓް ،އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ،ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ،އިމާދުއްދީން ސްކޫލް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ކެއަރ
ސޮސައިޓީ ،ޑެފް އެސޯސިއޭޝަން ،އޭ.ޑީ.ޑީ އަދި ބްލައިންޑް އެސޯސިއޭޝަން ހިމެނޭ.



 2011ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މި އެކްޝަންޕްލޭން އެކުލަވާލައި އެންޑޯސްކުރުމަށްފަހު  2012ގެ ބަޖެޓްގައި މި އެކްޝަންޕްލޭން
ހިމެނުމަށް ނިންމާފައިވުން.



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  10އޮގަސްޓް  2010ގައި ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލެއް
އުފެއްދުން.

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް



ރ
ފޒުވަމުންދާ މިންވަ ު
ކންކަން ތަން ީ
ބނުންވާ ޤަވާއިދުތަކެއް ނެތުމުން ަ
ތންފީޒު ކުރުމަށް ޭ
ޝން ަ
ޑިސްއޭބިލިޓީ ކޮންވެން ަ
ނތުން.
ބެލޭނެ ގޮތެއް ެ



މޕްލިމެންޓް ކުރުމަކަށް ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލާފައި ނެތުން.
ޑިސްއޭބިލިޓީ ކޮންވެންޝަން އި ް



ޑިސްއޭބިލިޓީ ކޮންވެންޝަނާއި ގުޅިގެން އެންމެހައި ކަންކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާގެ ބައިވެރިވުން ނެތި
ނ
ނޝަން މޮނިޓަރކުރު ް
ކންވެ ް
ބނާގޮތުން ޑިސްއޭބިލިޓީ ޮ
ނނުގައި ު
އެހެން މުއައްސަސާތަކުން އެކަންކަން ކުރުން .ޤާ ޫ
ލާޒިމްވަނީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވީނަމަވެސް އެ މުއާހަދާއާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ބައެއްކަންކަން ދަޢުލަތުގެ
އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ،ކައުންސިލްގެ މާބޮޑު ބައިވެރިކުރުމެއް ނެތި ކުރުން .މިގޮތުން  2013ގައި އ.ދ .އަށް
ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކުރިސްޓޭޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައިވެސް ކައުންސިލްގެ މާބޮޑު ދައުރެއް ނެތުން.

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް


ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން ފޮރ ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސްއެބެލިޓީސް އެންޑޯސްކޮށް ތަންފީޛުކުރުން.

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

ހުށަހެޅުން

:26

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުރި

މީހުންގެ

ހައްޤުތަކަށްމަސައްކަތްކުރާ

އެން.ޖީ.އޯތަކާއި،

ޕްރޮފެޝަނަލްސް،

ސީ.ބީ.އޯސް

އަދިވޮލަންޓިއަރުން ހިމެނޭ "ރަސްމީ ނެޓްވާރކްއެއް" އެކުލަވާލުން ،މިނެޓްވާރކްއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ
ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތުފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެދަފަ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުންފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިދުމަތްތައ ް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް



ދ
ނ އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ޑިސްއޭބިލިޓީ ފޯރަމްގައި މިފަ ަ
ދވަހު ޑިސްއެބިލިޓީ ކައުންސިލު ް
 7ޑެސެމްބަރ  2011ވަނަ ު
ނެޓްވޯކެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވި އެއްބަސް ވެވުނެވެ.



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



މއްގައިވެސް އެން.ޖީ.އޯތައް
ޑިސްއޭބިލިޓީ ކައުންސިލުން ކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާކަ ެ
ސްޓިއަރިންގ

ކޮމިޓިއެއްގެ

ގޮތުގައި

ބައިވެރިކުރުން.

ތން
މިގޮ ު

މިހާރުވެސް

12-10

އެން.ޖީ.އޯއަކާއި

ގުޅުން

ގއި އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ،ކެއަރ ސޮސައިޓީ ،އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިސްއޭބިލިޓި
ބަދަހިކޮށްފައިވުން ( .އޭގެތެރޭ ަ
ލ
ޑިވަލޮޕްމަންޓް (އޭ.ޑީ.ޑީ) ،މޯލްޑިވްސް ޑެފް އެސޯސިއޭޝަން ،ވިޝުއަލް އިމްޕެއަރޑް އެސޯސިއޭޝަން ،ބިއުޓިފު ް
އައިސް)...

 8.4ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުޑަމިންވަރަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް
މި ރިޕޯޓުގެ ތަންފީޛީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ޖުމްލަ  10ހުށަހެޅުމުގެތެރެއިން  4ހުށަހެޅުމެއްތަންފީޛުކުރުމަށްދައުލަތުންމަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ
ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށެވެ .މި  4ހުށަހެޅުމުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހުށަހެޅުން  :2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންގެ ހައްޤުތަކާއި އަދި އެފަދަ މީހުންނާމެދު މީހުންދެކޭ ނުރަނގަޅު ގޮތްތައް ބަދަލުކުރުމަށް
ދެމެހެއްޓެނިވިނި ގޮތެއްގައި އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާއްވައި ހިންގުން
 |31އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް –-އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 2011

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އެފަދަ މީހުންނާމެދު މީހުންދެކޭ ނުރަނގަޅު ގޮތްތައް ބަދަލުކުރުމުގެގޮތުން އާންމުން
ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައެއް ނުވެއެވެ.
މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް


 2010ވަނަ އަހަރު ޑިސްއެބިލިޓީގެ ހުރިހާ ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރސްއާ އެފަރާތްތަކާއި މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެގޮތްތައް ހިމެނޭ
ޔެލޯޕޭޖަސްތައްޔާރުކުރުން.



ޑިސްއެބިލިޓީއަށް ޚާއްޞަކޮށްގެންހަދާ ވެބްސައިޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްޖެންޑަރއިން ފެށުން( .ނަމަވެސް ފެއްޓެވި މަސައްކަތް އެކިއެކި
ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތެއް ވަނީ ނުވެފައެވެ).



އެކިކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ޖެންޑަރގެ 2012ވަނަ
އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނުން .މިގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތައް ތައްޔާރުކުރުންފަދަ ކަންތައްތައްވެސް ކުރުމަށް
ވަނީ ރާއްވަވާފައިވުން.



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅިގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި  2013ވަނަ އަހަރު  24ގަޑިއިރުގެ ހިނގާލުމެއް
ބޭއްވުން.



މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް


ޖެންޑަރއިން  2012ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

ހުށަހެޅުން :6

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން

ސާރވިސް ސެންޓަރުތަކާއި،

ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި،

ހެލްތް

ޕޯސްޓުތަކާއިގުޅިގެން އާރލީ

އިންޓަރވެންޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް އަތޮޅުތެރޭގައި ސަރުކާރު އެހީގައި ފޯރުކޮށްދިނުން ( މީގެތެރޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް
ފާހަގަކުރެވޭ އަދި ރިފަރަލް ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމުކުރުން ،މިފަދަ ކުދިން އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި އެސެސްކުރުން ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
ކުދިންނަށް ޓާގެޓްކޮށް އިންޑިވިޖުއަލައިޒްޑް ފެމިލީ ސަރވިސް ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުން ،އެފް.ސީ.އެސް.ސީ ތަކުގައި މަލްޓި ޑިސިޕްލިނަރީ
އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން ޓީމްތައް އުފެއްދުން)

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

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ފާހަގަކުރުމަށް ރިފަރަލް ސިސްޓަމެއް ހެދުމާއި އެކަމަށް އެސްއޯޕީއެއް ހެދޭނީ އާރލީ އިންޓަވެންޝަން
އއް ހެދިފައި ނުވާނެކަމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ
ޤަވާއިދު ހެދުމުން ޤަވާއިދުގެ ދަށުންކަމަށާ އަދި މިހާރު މިކަމަށް އެއްވެސް އެސްއޯޕީ ެ
އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް


ޞިއްޙީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތާގައި ހުންނަންޖެހޭ މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑްސް އެކުލަވާލުން .އަދި އެ ޤަވާއިދު ގެޒެޓްކުރެމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެންޑް ފެމިލީއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިއުން( .ސެޕްޓެމްބަރ ނުވަތަ އޮކްޓޯބަރ  2011ހާތާ
ކުރެވޭނެކަމަށް).މި ޤަވާއިދުގައި ހެލްތް ސެންޓަރ ތަކުގައި ފަރސްޓް ކޮންޓެކްޓް ވޯޑްގެ ކޮންމެ ޝިފްޓެއްގައި ހުންނަ ކޮންމެވެސް އެއް
މުވައްޒަފަކީ ޑިސްއެބިލިޓީ ޓްރޭނިންގއެއް (މަދުވެގެން  5ގަޑިއިރު ނޫނީ  10ގަޑިއިރުގެ) ދެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ހުންނަން
ޖެހޭނެކަމަށް ލާޒިމްކުރާނެއެވެ.



ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވިސަސް (ޖެންޑަރ)އިން މަލްޓި ސެކްޓޯރަލް ކޮލާބޮރޭޝަންގެ ނަމުގައި
(ހުރިހާ ސެކްޓަރތައް އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ ބެލުމަށް)ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އެސް.އޯ.ޕީއެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި
މަޝްވަރާތަކެއް ކުރަމުން ދިއުން.



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

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް


އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެފް.ސީ.އެސް.ސީގެ މުވައްޒަފުންނަށްޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގިނަމަވެސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން
ކެނޑޭ ނިސްބަތް މަތިވުމުގެ ސަބަބުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންސެންޓަރުތަކުގެ ވަޒީފާގައިދެމިނުތިބުން.



ހެލްތް ސެންޓަރުތަކުގައި މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަމްރީން ލިބިފައިވާމުވައްޒަފުން ނެތުން.



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރާނެ ގައިޑްލައިނެއް ހެދިފައި ނެތުން .އަދި މިފަދަ
ގައިޑްލައިނެއް ހެދުމަށް ޤައުމީ ސިޔާސަތުގައި ވެސް ހިމަނާފައި ނުވުން.

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް


ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ފާހަކުރުމަށް ރިފަރަލް ސިސްޓަމެއް ހެދުމާއި އެކަމަށް އެސްއޯޕީއެއް ހެދޭނީ އާރލީ އިންޓަވެންޝަން
ޤަވާއިދު ހެދުމުން ޤަވާއިދުގެ ދަށުންކަމުގައި (ޖެންޑަރއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި)ވާތީއެ ޤަވާއިދު ހެދުން.

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



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިން ފާހަގަކުރެވޭ ވަރަށް އެފް.ސީ.އެސް.ސީގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުން.



ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑް ގެޒެޓްކުރުން.



ޑިޕާރޓްމަންޓް

އޮފް

ޖެންޑަރ

އެންޑް

ފެމިލީ

ޕްރޮޓެކްޝަން

ސަރިވިސަސްއިން

ހޭލުންތެރި

ކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމްގެ

ތެރޭގައި"އިންޑިވިޖުއަލައިޒްޑް ހެލްތް ފެމިލީ ސަރވިސް ޕްލޭން ފޮރ އީޗް ޗައިލްޑް" ހިމަނާ އެ ޕްރޮގްރާމް މެދުކަނޑާނުލާ ކުރިއަށް
ގެންދިއުން.


އަދި އިތުރަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ އެސެސްކުރުމާއި އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެސް.އޯ.ޕީއެއް ހަދައި،
މި ޕްރޮގަރާމްތަކުގައި ކަމާއިބެހޭ ހުރިހައި ފަރާތްތައް(ސްޓޭކްހޯލްޑާރސް) ވެސް ހިމެނުން.



މަލްޓި ޑިސިޕްލިނަރީ އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން ޓީމްތައް އުފެއްދުން.

ހުށަހެޅުން  :10މެންޓަލް ހެލްތްގެ ޙިދުމަތްދިނުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ނެޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތް ޓީމްސްތަކެއްއެކުލަވާލުން ،އަދި
މީގެއިތުރުން  7ޓީމް އެކުލަވާލައި ކޮންމެ ޓީމެއްގައި  1ޑޮކްޓަރާއި  1ނަރުސް ހިމެނުން މި ޓީމްތަކުގެ ހިދުމަތްތައް ޕްރޮވިންސް/ރީޖަނަލ ް
ލެވެލްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން .މިފަދަ ޓީމްތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ އުމުރު ފުރާއެއްގެ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ،ސިކުޑީގެ
އުނިކަން ހުރި މީހުން އަދި ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން މެންޓަލް ހެލްތްގެ ޙިދުމަތްދޭ ނަރުހުން
ތަމްރީނުކުރުމާއި ޕްރިމަރީ އަދި ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް ވާރކަސް އަދި ކައުންސެލާރސް ތަމްރީނުކުރުން ހިމެން
މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް


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

މި ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް


އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މެންޓަލް ހެލްތް ޕޮލިސީ ފާސްކޮށް ،މެންޓަލް ހެލްތް ޓީމްތަކެއް އެކުލަވާލުން .އަދި ހުށަހެޅުމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެޓީމްތަކާއި ހަވާލުކުރުން.

ހުށަހެޅުން  :28ވޮޝިންގްޓަން ގްރޫޕް އޮން ޑިސަބިލިޓީ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ގައި ހިމަނާފައިވާ ސްވާލުތައް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ހިންގާ
ބޯހިމެނުގައި ހިމެނުން
 |34އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސަބިލިޓީސް –-އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ޕޮލޯއަޕް ރިޕޯޓް 2011

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

މި ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން ދަޢުލަތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތުދިން މަސައްކަތްތައް


ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އިންމިހާރުވެސް ބޯހިމެނުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދަން
ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ކުރުން މުޙިއްމު ސުވާލުތައް ދެނެގަންނަމުން ދިއުން.



މިކަން ސެންސަސްގެ ތެރެއިން ކުރެވިދާނެ ގޮތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޑިސްއޭބިލިޓީ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މަޝްވަރާކުރުންް.

8.5ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ތަންފީޛުނުކުރެވޭ ހުށަހެޅުންތައް

ހުށަހެޅުން  :27ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނާއި ބެހޭ އިތުބާރުހިފޭފަދަ ބޭސްލައިންއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ސަރވޭއެއް
ކުރުން
މި ރިޕޯޓްގެ ފޮލޯއަޕް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނު އިރު ،މި ހުށަހެޅުން ތަންފީޛު ކުރުމަށް ދަޢުލަތުން އެއްވެސް
މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

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

 9ނިންމުން
ނުކުޅެދުންތރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ދަޢުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބަލާލާ ހިއުނަމްރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން

ރިޕޯޓް

” “Activities addressing the Rights of Persons with Disabilitiesޝާއިޢުކޮށްފައިވާތާ  3އަހަރު ފާއިތުވެފައިވާއިރު،
މި ރިޕޯޓުގައިވާ ޖުމްލަ  29ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން  2013ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ދަޢުލަތުން މުޅިން ތަންފީޒުކޮށްފައިވަނީ
އެންމެ  3ހުށަހެޅުމެވެ .އެއީ ރިޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން  10އިންސައްތަ ހުށަހެޅުމެވެ .މި ރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ  11ހުށަހެޅުމެއް ( 62އިންސައްތަ ހުށަހެޅުން) ތަންފީޒުކުރުމަށް ދަޢުލަތުން އެކި މިންވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން
ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އެހެންނަމަވެސް  8ހުށަހެޅުން ( 28އިންސައްތަ) ތަންފީޒު ކުރުމަށް ދައުލަތުން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި
ނުވާކަންވެސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ .ޓޭބަލް  5ގައި އެވަނީ ރިޕޯޓްގެ ހުށަހެޅުންތައް ދަޢުލަތުން ތަންފީޛު ކޮށްފައިވާ މިންވަރުގެ
އިންސައްތައެވެ .މިކަމުން ދޭހަވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހަހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދީ އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ދަޢުލަތުން އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަމެއް ދީފައި ނުވާކަމެވެ.

ޓޭބަލް  : 5ދައުލަތުން ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މިންވަރު (އިންސައްތައިން)
އެއްވެސް
ވަރަކަފް

ކުޑަ

އާދައިގެ

އެކަފީގެދްވާ

ތަދްފީޛު

ތަދްފީޒު

މިދްވަރަކަފް

މިދްވަރަކަފް

މިދްވަރަކަފް

ކުރެވިފައި

ދުކުރެވޭ
28%

38%

14%

10%

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

ހުފަހެޅުދްތައް ތަދްފީޛުކޮފްފައިވާ މިދްވަރު
4

4

4
3

2
1

2
1

1
0

ތަދްފީޛީ

އިދާރީ

2
1

0

ސިޔާސަތު

1

1

1

1
0

0

0

ޤަދޫދާއި ޤައުމީ މިދްގަދޑު

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

މަތީގައިވާ ޓޭބަލުން ފެންނަ ފަދައިން ،ރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން ތަންފީޛުކުރުމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތް
ކޮށްފައިނުވާ  28އިންސައްތަ ހުށަހެޅުމުގެ ތެރޭގައިއެންމެ ގިނައީ އިދާރީ އަދި ތަންފީޒީ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތަކެވެ .އިދާރީ
ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި ނެޝަނަލް ޑިސޭބިލިޓީ ޕޮލިސީ ތަންފީޛުކުރުމަށް އެނުއަލް ވާރކްޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މި
މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ނެޝަނަލް ޑިސޭބިލިޓީ ޕޮލިސީއެއް ވުޖޫދަށް ގެނެވިގެންކަމަށް ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާ ކަމަށްވާ (ކުރީގެ)
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޖެންޑަރ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ޅަފަތުގައި އަދި ވިހެއުމުގެ ކުރިން
ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރިތޯ ދެނެގަނެ އެފަދަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާއާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
(އާރލީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އެންޑް އިންޓަރވެންޝަން އިނީޝިއޭޓިވް އެއްގެ ދަށުން) ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން
ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ރިޕޯޓްގެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުންހުރި ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާލާއިރު ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ތަންފީޛު ކޮށްފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުންއިމާރާތްކުރުމުގައި ފިއުޗަރ ޕްރޫފިންގ ސްޓްރެޓަޖީއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި
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ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތުން ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މާބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި
ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ތަންފީޛީ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލާލާއިރު އޭގެތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ނެޓްވާރކެއް
ޤާއިމުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ސަރވޭއެއް ކުރުމަށް ހުށަހެޅާފައިވާ  2ހުށަހެޅުން
ތަންފީޛު ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވެއެވެ .އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަޔަށް އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ
ނިޒާމެއް ވެސް ޤާއިމު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިހާރު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަމުން ގެންދަނީ އެންސްޕާ އިން އިޖްތިމާޢީ
ރައްކާރިތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެތެރެއިންނެވެ.
ފޮލިސީތަކާ ގުޅޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން  2ހުށަހެޅުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދެވޭ މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މިގޮތުން ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ފޮލިސީއެއް ސަރުކާރުން ފާސްކޮށްފައި ނުވިޔަސް އެފަދަ ޕޮލިސީއެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށްއެކަށީގެންވާ
މިންވަރަކަށް

މަސައްކަތްތަކެއް

ސަރުކާރުން

ކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި

ޑިޕާރޓްމަންޓް

އޮފް

ނެޝަނަލް

ޕްލޭނިންގއިން

(ޑީއެންޕީ

އިން )ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،އެ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސުވާލު ކަރުދާސް
އެންސްޕާ އާއި ވަނީ ޙިއްސާކޮށްފައެވެ .މި ސުވާލުތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމާބެހޭ ގޮތުން ޑީ.އެން.ޕީއިން
ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެދެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބެމުން ނުދާކަމާއި އެކަން އެގޮތަށް
މެދުވެރިވެފައިވަނީ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ދަޢުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުން
ވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ .މިގޮތުން ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ:


ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ އެކިއެކި ކަންކަން އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމުގައި
ހަމަޖައްސާފައި ވުމާއި ،އެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުށޫއެރުން .މިގޮތުން ޑިސްއޭބިލިޓީ ކައުންސިލާއި
މިނިސްޓްރީއޮފް ޖެންޑަރ އަދި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ގިނަ ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރުން.



ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ
ކޮން މަސްއޫލިއްޔަތެއް ،ކޮން މިންވަރަކަށްކަން އެ މުއައްސަސާތަކަށް ސާފުކޮށް ނޭންގުން.



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްވުމާ ގުޅިގެން،
ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކަކީ ކޮބައިކަން އެވުޒާރާތަކަށް ސާފުވެފައި ނެތުން

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



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މުއައްސަސާތައް އެކިފަހަރު އެކި
ސސާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މަޤްޞަދުތަކަށް ބަދަލުއުމާއި ދައި
ނަންނަމަށާއި އެކި މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާއި ،އެ މުއައް ަ
ކުރިން ކޮށްފައި ހުރި ނުވަތަ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސާލަން ދިމާވުން ނުވަތަ އެކީ ހުއްޓާލަން ޖެހުން .މިސާލަކަށް ،ކުރިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ޖެންޑަރއާއި ގުޅުންހުރިބައި

ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އެ މުއައްސަސާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކުޑަކޮށް ،ގިނަ މަޤާމުތަކެއް އުވާލުން .އަދި އެއަށް ފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް މިނސްޓްރީއަކަށް ބަދަލުކުރުން .މިއިން
ކޮންމެ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ،ކުރިން ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލު އައުމާއި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލުމަށްފަހު ،އާ
މަސައްކަތްތައް ފެށުން'( .ޖެންޑަރ' ،މިނިސްޓްރީ އަކުން ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުން ދޭހަވަނީ ސޯޝަލް ވެލްފެއަރ އަދި އެ
މިނިސްޓްރީއިން ކުރަމުން ދިޔަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ މުޙިއްމުކަމާމެދު
ސަރުކާރުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާފައި ނުވާކަމެވެ).


ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ދަޢުލަތުން ކަމާބެހޭ
މުއައްސަސާތަކަށް އެކަށައަޅާފައި ނުވުން.



އެދާއިރާއަކާއި ގުޅުންހުރި ފަންނީ ޤާބިލު މީހުން ނެތުން .އަދި އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ކަނޑައަޅާގައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ދާއިރާއިން މީހުން
ތަމްރީނު ނުކުރެވުން.



ސަރުކާރު ބަދަލުވާއިރު ނުވަތަ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ބަދަލުވާއިރު ކުރިން އޮތް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ކުރިން ތިއްބެވި
ވެރިން ކޮށްފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތް ތައް ހުއްޓާލާ ،މުޅިން އާ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށުން .މިގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުން ،ކުރެވޭ
މަސައްކަތެއްގެ ނަތީޖާއެއް ނުފެނި ،މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތާއި ސަރުކާރުން އެކަމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް ބޭކާރުވުން.



މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރި ތަޖްރިބާކާރު ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ސަރުކާރުގެ ރިޑަންޑަންސީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން
ވަކިވެގެން ދިއުން .އޭގެ ތެރޭގައި ސައިން ލެންގްއޭޖް ފަދަ ކުރު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހަދާފައިވާ މުވައްޒަފުން ހިމެނުން.



ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަޖެހޭ ގުޅުން އެންމެ އެދެވޭ މިންވަރަށް ނެތުން .އޭގެ އެއް މިސާލަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް
ބޭނުންވާ ނުވަތަ ސްކޫލު ނިންމާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް
ކުރިމަތިވެފައި ވީނަމަވެސް ،އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސްޓްރެޓަޖީ އެކުލަވާލާ ތަންފީޛުކުރަމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ވުޒާރާއަކީ މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ކަމަށް ވުމުން އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ޒިންމާވެސް އޮންނާނީ އެ މިނިސްޓްރީގައި
ކަމަށް ޖެންޑަރއިން ޤަބޫލުކުރުން ،އަދި އެކަމަށް ދެ މުއައްސަސާއިން ގުޅިގެން ޙައްލެއް ހޯދަން މިހާތަނަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް
ކޮށްފައި ނުވުން.

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

މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާލާއިރު ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި
ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވަނީ އެތައް ގިނަ ނިޒާމީ މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި އެކަންކަމަކީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،
ހައްލުކުރެވޭނެ

ކަންތައްތައް

ކަންވެސް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އަދި

ހަމަ

އެހެންމެ
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