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 ހަދާ  މުޢާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

  އިންޑިކޭޓަރސް 

  ތަޢާރަފް 

ހަދާެގ މި މުޢާ. ގައެވެ 2010އޭޕްރިލް  05 ދާ ތަސްދީޤުކޮށްފައި ވަނީ ހަޢާމު ދިވެހި ދައުލަތުން މި 

ނަ މީހުންނަށް ކަން ހުންންތެރިޤުތައް ކުރިއަރުވާ، ހިމާޔަތްކޮށް އަދި ނުކުޅެދުމަޤުޞަދަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައް

 ،އެކުކުރުމާ އެންމެހާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިދެވޭކަން ޔަޤީން

 ދިގުންނަކީ ންނަ މީހުރިކަން ހުދާގައި ނުކުޅެދުންތެމި މުޢާހަ .ކުރުމެވެމު ތިރާއިޙު ހުންނަ މީހުންގެ ކަރާމާތައް  ނުކުޅެދުންތެރިކަން

، ރެރަސްތަކާހުތިވާ ހުކުރިމަމުއްދަތުގެ ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ، ސިކުޑީގެ އަދި ޙިއްސުތަކުގެ ބަލިމަޑުކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން 

ވެފައިާވ މަށް ދަތިޅުވެ އުތެރިއެހެންމީހުންނާ އެއްހަމައެއްގައި ފުރިހަމައަށް އަދި ޭބނުންތެރި ގޮތުގައި ހަރަކާތްގެ ޢުމުޖުތަމަ

އުލަތުން ދަ  ތުރުންއި ތަކުގެ މީހުންގެ ޙައްޤު މި މުޢާހަދާގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 ކޮބައިކަން ަތކަކީ ންމާޒި ހުރި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ހިމާޔަތްކޮށް އަދި ކުރިއެރުވުމަށް

  ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވުމަށް ރިއެރުދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، އެ ޙައްޤުތައް ކު

ނޑު މަޤްޞަދެްއކަމަށް ކޮމިޝަނު ގެ (ކޮމިޝަން) މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުމަސައްކަތްކުރުމަކީ ހިއު ނޫނުގައި ގެ ޤާމައިގަ

. އަދި ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ، އެޙައް  ށް ފޯރުކޮށްދީ އެންމެންނަ ޤުތައްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

. މި ގޮ ަލތް ވެހި ދައުދިތުން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ

. އެހެންބައިވެ ންތެރިކަން  ނުކުޅެދުކަމުން ރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތައް ތަންފީޒުކުރޭތޯ ދެނެގަތުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ

ންވަރު މޮނިޓަރކުރުމުގެ ގޮތުން ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ މި ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ

  ކެއް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.އިންޑިކޭޓަރސް ތަ

.  50މި މުޢާހަދާގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ  ހަދާގެ ޙައްޤުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މި މުޢާމާއްދާއެވެ

  .މާއްދާއަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސްތަކެވެ 30މާއްދާގެ ތެރެއިން  31 ބަޔާންކުރާ ޖުމްލަ 
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 މާނަކުރުން  -  2މާއްދާ 
ވުން، ަނކޮށްފައިން މާ ވި ކަންކަން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިއަންނަނި .1

 ފައިވުން:ކޮށްތްރިޢާޔައަދި މާނަކުރުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާއަށް 

 ުމުވާސަލާތ 

 ަބަހުރުވ 

 ަށް ބިނާކޮށް ތަފާތުކުރުންުނކުޅެދުންތެރިކަމުގެ މައްޗ 

 ްއެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައ 

 ުރަތީ ފަރުމާ ދުގ 

  ސްއޫލިއްޔަތުތައް ދައުލަތުގެ މަ  – 4މާއްދާ 
 

މީހުންެގ  ން ހުންނަ ތެރިކަމާިހރު ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ނުކުޅެދުން  .1
ރުޒު ކޮށް ތައާޖާމުރާއި އާރުޒުވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކަ އާއި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ތަ ދާމުޢާހަޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ 
 ނުވާނޭގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

  ްޢިއްޔާތައް ރާ ޖަމުކުކުރާއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތް  މުރާޖާ މިގޮތަށ 
 ބައިވެރިކުރުން.

އުލަތުން ން ދަ ގެ މުޢާހަދާގެ ބައެއް މާއްދާތައް ތަންފީޒުކުރުން ލަސްކޮށްލަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން .2
 ނިންމާފައިވާނަމަ، އެގޮތަށް ނިންމި ސަބަބު.

  ްއްދާތަކެއް މާވަތަ ނުއަދި ތަންފީޒު ކުރުން ލަސްކޮށްލުމަށް ނިންމާފައިވާ މާއްދާއެއް ވާނަމަ، އެ މާއްދާއެއ 
 އިވުން.ތަންފީޒުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ކަންޑައަޅާފަ

  ްނަމަ، ނުންވާބޭތަންފީޒުކުރުން ލަސްކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ މާއްދާތައް ަތންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ބަޖެޓ
ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މާއްދާތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ނޑަ ކަ  އެޅުން.ކަ

ންނަ ހުތެރިކަން ޅެދުންޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ނުކު  ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ނުކު .3
ލު ކުރުމަކީ ތައް ޝާމިފަރާތް މީހުންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާޢަތްތައް މެދުވެިރކޮށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ

ނޑައެޅުން.  ޤާނޫނީގޮތުން ދައުލަތަށް ލާޒިމުކަމެއް ކަމުގައި ކަ
އްކަތްކުރާ ޤުގައި މަސަ ޙައްގެ ހުރިހައި މަރުޙަލާއެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ މި މުޢާހަދާ ތަންފީޒުކުރުމު .4

 ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ މީހުން ބައިވެރިކުރުން.
ރާ ސައްކަތްކުގައި މަގެ ސްޓޭޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުމި މުޢާހަދާ .5

 ވެރިކުރުން.ޖަމުޢިއްޔާތައް ބައި
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   ތަފާތުނުކުރުން ހަމަހަމަކާމާއި  – 5މާއްދާ 
ނޑުގެ ތެރެއިން މަނާކޮ  ގެނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާމެދު ތަފާތުކުރުން ޤާނޫނު .1  ،ވުމާއިށްފައިއޮނިގަ

އެއްެގ ހަމަ ބަމައި ހަކުރިމަތީގަ ގެނުވެސް ޤާނޫދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކީއެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ނުކުޅެ
ނޑައަޅާފައިވުން.  ގޮތުގައި ކަ

ނޑުގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހިމާޔަތާ ރައްކާތެރިކަން ޤާނޫނީ .2  އިވުން.ރުކޮށްދީފަކަށަވަ އޮނިގަ
 ގައި ނުތަކުވާ ޤާނޫނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މުީހންނާމެދު ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ހަދާފައި .3

ގައި އްހަމައެއްނާ އެނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން އެހެންމީހުން
ތުން ގޮނުމާބެހޭ ކޮށްދިފޯރު ތައްވަސީލަތްއެކަންކަމުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ  ،ލިބިދިނުމަާށއި
 ހިމަނާފައިވުން.

ގައި އްހަމައެއްނާ އެކަން ހުންނަ މީހުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން އެހެންމީހުންނުކުޅެދުންތެރި .4
.   ފައިވުލިބިދިނުމަށާއި އެކަންކަމުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުންހިފުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ   ން

 އްޞަޚާނުމަށް ލިބިދި އެއްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އެހެންމީހުންނާ އެއްހަމަ ކީކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަުނ .5
. ނެފައިގައަޅާފައިވުމާ، އެފަދަ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ތަފާތުކުރުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ނުވުން

  

 ންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނުން ނުކުޅެދު  – 6މާއްދާ 
ޤާނޫނީ  ންތާލުތަފާތުކުރުންތައް ނައް  ންމެހާ ނޭދެވޭކަންހުންނަ އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ އެރިދުންތެޅެނުކު .1

ނޑުތެރޭގައި ހިމެނިފައިވުމާ . ކުރެވިރިޢާޔަތްމިހާރުގެ ހާލަތަށް އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނުތަކުގައި  އިއޮނިގަ  ފައިވުން

އް ތަ ތުކުރުން  ތަފާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެންނާއި އަންހެން ކުދިނަްނށް ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރިމަތިވާ .2

ނޑާނައްތާލުމާ  .  އިގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ އޮނިގަ  ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވުން

އި ހަމަގޮތުގަ ފުރިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނުންނަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން އެންމެ .3

ނޑާލިއްބައި ދިނުމަށްޓަކައި ފިޔަ . ވާލާފަސަތުތަކުގެ ތެރެއިން އެކުލަސީޔާ  އިވަޅުަތކެއް ޤާނޫނީ އޮނިގަ  އިވުން

ސިލްތަކާއި، ްނކާއި، ކައުމިޓީތަ ރުމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ކޮހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުނުކުޅެތުންތެރިކަން ހުންނަ މީ .4

އި ނުންނާންނަ އަންހެ ން ހުންތެރިކަގެ ގޮތުން ނުކުޅެދުމުނު ނަޒަރިއްޔާތު ހިމެ ގެޢިއްޔާތަކުގައި ޖެންޑަރޖަމުއަދި  ބޯޑުތަކާ

 ަތމްސީލުކުރުން.  އަންހެން ކުދިން 

 ެހަާދ ޤްވާމީ މުޢާނަލްއައިތުރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ބައިމީގ

ރުންތައް  ތަފާތުކުވެފައިވާއަންހެން ކުދިންނަށް ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރިމަތިއި ކުރުމުގައި އަންހެނުންނާ ތަންފީޒު

 ނައްތާލުމާބެހޭ ގޮތުން ހިމެނުން.
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އަދި  ވެރިކުރުމާ ، ބާރުކުރިއެރިވުމާއި ،ކުރުމާއި ތަރައްޤީ ކަން ހުންނަ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިން ނުކުޅެދުންތެރި .5

ނގަޅު ރަގެ ގޮތުން ކުރުމުއެމީހުންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެންވާ އިންސާނީ ޙައުްޤތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު 

 ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.

ދި ނެގަނެ އަތްތައް ދެ ފަރާށްފައިވާރިކް އަނިޔާ ތަހައްމަލުކޮއެޓް  އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ސައިކިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ .6

. މިގޮތުން އަންނަނިވި ހާލަތްތަކަށް ށީގެންވާ ފިއެކަ  ކުރުން ރިޢާޔަތްޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން

 ާޒް ސައިކިއެޓްރިކް ގޮތުން ލޭބަލްކުރުން ރޭޕް ސަވައިވ 

 ެށް ބުން ރޭޕްއަ ސަބަ ސައިކިއެޓްރިކް މަރުކަޒުތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެންނުން އެކުގައި ބައިތިއްބުމުގ

 ަމގުފަހިވުން

 ުޝޮކް -ލެކްޓިރިކް އި ،ރުކަންކަމާ ދެކޮޅު ހެުދމުގެ ބާ އި އަންހެން ކުދިންޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނުނާނުކ 

ނޑުވާލުން ،ގެ ޒަރީއާއިންއަދި ސައިކިއެޓްރިކް ބޭހު  ކަ

 .ޅާފައިވުންތައް އަފިޔަވަޅު ޚާއްޞަތަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ޙައްޤުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނުންނަށް   .7

 .އިވުންހިންގާފަ މްތައް  ޕްރޮގްރާރިވެ އުޅުމަށް ހިތްވަރުދޭންހެނުން ކަންކަމުގައި ބައިވެނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަ .8

 
  ންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިން ނުކުޅެދު  – 7މާއްދާ 
ންނަ ހުތެރިކަން ޅެދުންއުސޫލުތަކުގަިއ ނުކު އި ގުޅުންހުރި ގާނޫނުތަކާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ  .1

 ކުޑަކުދިންނަށް އިސްކަންދިނުމަށް ހިމަނާފައިވުން.

ތަްށ ންގެ ހާލަނަ ކުދިން ތައްޔާރުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތު .2

 ކޮށްފައި ހުރުން.ރިޢާޔަތް

ރިގޮތަށް ހު އާއި ލާބަ ދާިއފަ ށް ކުޑަކުދިންނަ ނަ ހުން ކުރުމުގައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަންމުޢާހަދާގެ އެންހާ ބައިތައް ތަންފީޒު މި .3

ނޑައަޅާފައިވުން.  ކަންކަން ކުރުމަށް ކަ

ތަކާ ގެ ޙައްޤުކިުދންއެއެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިން އެއްހަމައެއްގައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަށް ކުދިންނަށް  .4

. ޚިގުޅިގެން   ޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވުން

ހުންނަ އި ރަށާ އުމުުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެކުދިންގެ .5

 ވުން.ށްފައިކޮއެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް މަސައްކަތް  އި،ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލަ

އުލަތުން ދަޅުތަކެއް ފިޔަވަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ކުރިއެރުުވމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ  .6

 އަޅާފައިވުން.

 ކުރުމާއި  ތް ރިޢާޔަ ބޭނުންވާ ގޮތްތަކަށް ފޯރުކޮށިްދނުމުގައި، އެ ކުދިން  ތައްޚިދުމަތްގެ ފަރުވާއާއި އެހެން ސިކުޑީ .7

 އެކުދިންގެ އަޑުއަހާކަން ކަށަވަރު ކޮށްފައިވުން.



  
    އިްނޑިކޭޓަރސް      ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން ޮއފް ދަ މޯލްިޑްވސް
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އިލެކްޓްރޯޝޮކް، ސައިކޯސަރޖަރީ، ނުވަތަ ނިއުރޮލެޕްޓިކް ްޑރަގްސް          އެއްވެސް ކުއްޖަކު .8

)electroshock,  psychosurgery,  or  neuroleptic  drugs(  ްއަށް ހުށަހެޅިގެން ނުވާނެކަނ

 ކަށަވަރުކޮށްފައިވުން.

ލަ އި އަމިއް ދުމުގަހޯފަރުވާ  ޞިއްޙީޓްރިކް ފަރުވާއެއް ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމުގައި، އޭމި ނޫން އެހެން ސައިކި .9

 ށްފައިވުން. ކަށަވަރުކޮ ތްކަން ކުދިންގެ ބައިވެރިވުން ޮއއެ އިލިބިހުރެ ރުހުންދިނުމުގަ ލޫމާތުޢުއިހްތިޔާރުގައި ފުރިހަމަ މަ

ނޭ ހަތު ހިމެ މަސްލަޔާލުތަކާއި އެ ކުދިންނާ ގުޅުންހުރި އެ ކުދިންގެޚިކުދިން ފާޅުކުރާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ .10

ތައް މަތްޚިދުތުން ގޮ މުގެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވިސްނައިދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނު 

 ޤާއިމްކޮށްފައިވުން.

  ތުރުކުރުން ހޭލުންތެރިކަން އި  – 8މާއްދާ 
ވޭ ބޭކާރު މެއް ނުކުެރވެސް ކަ(އެމީހުންނަކީ އެއްގޮތް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާމެދު މުޖުތަމަޢުގެ ފަރުދުން ދެކޭ .1

 ރާމްތަކެއް ޕްރޮގް  ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުންބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ދެކުން) ބަދަލުކުރުމަށް އާންމު ފަރުދުން

                                                                           .    ރާވާފައިވުން

  ްދިނުމަށްއި އަނގަ އެކި ބާވަތްތަކުގެ އަދި އެކި ދަރަޖައިގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ކޮބައިކަން އާންމުންނަށ 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

  ްވާފައިވުންރާތައް ރާމުރޮގުރުމަށް ޕުކު  ޕޮސިޓިވްކޮށް ޕޯޓްރޭއެކިކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނ. 
 ާތައް ޕްރޮގްރާމް  ރުމަށް ނުރަނގަޅު ޚިޔާލުތައް ބަދަލުކު ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ބޯދ

 ރާވާފައިވުން.
 ާހުރި މާއި ގުޅުންތެރިކަ ހުރިހައި ފަރުދުންނަށް ނުކުޅެދުން އާންމުމީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން  ންމުއ

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާފައިވުން.
ޢާހަދާއިްނ ބެހޭ މުކާއްޤުތަޙަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ  .2

 އެމީހުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް އަންގައިދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ދަޢުލަތުން ހިންގުން.

ކުގެ ޖަމާޢަތްތަ ން އެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާޢަތްތަކު .3

 ދިނުން.ހީތެރިވެ މުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ދައުލަތުން އެންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުއާންމުމެމްބަރުންނާއި 

ތަކަށް ކި ދާއިރާދަ ވަކިވަތަޢުލީމީ ދާއިރާފަ  އާއިދާއިރާ ޞިއްޙީދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން އަދި  ކާއިދައުލަތުން މީޑިއާތަ .4

 އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

ނާއި ންނަ މީހުދުންތެރިކަން ހުންޕްރޮގްރާމްތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުމުގައި ނުކުޅެހޭލުންތެރިކުރުވުމުެގ  .5

 ން.ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާޢަތްތައް ބައިވެރިކުރު 

 ރުން.ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ ދިެވހިބަހަށް ތަރުޖަމާކު .6



  
    އިްނޑިކޭޓަރސް      ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން ޮއފް ދަ މޯލްިޑްވސް
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ކުގައި  ފޯމެޓްތަޖް ފަދަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ ބްރެއިލް އަދި ސައިން ލޭންގްއޭ .7

 ކުރުން.އާންމުތައްޔާރުކޮށް 

 
  

  އް ތަނަވެސްވެފައިވުން ފުރުޞަތުތަ  – 9މާއްދާ 
ހުރިހާ  ޅުމުގެ ިދރިއުމިނިވަންކަންމަތީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި .1

 :ޅުމުގެ ފުރުޞަތުދިނުމިގެ ގޮތުން ދާއިރާއެއްގައި ބައިވެރިވެ އު

 ެފައިވުން.އް އަޅާއާްނމު އަދި އަމިއްލަ އިމާރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެ އުޅުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތަކ 
  ްވަޅުތައް ހޭ ފިޔަތައް ހޯދުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެތްޚިދުމަތައް ދޭތަންތަނުން ފަސޭހައިން ޚިދުމަތްއާންމުންނަށ

 ޔަފާރިކުރާވި ންތަނާއި،ތަ އާންމު އިމާރާތްތަކާއި، މަގުތަކާއި، ޕާކުފަދަ  ފަދަ ތަންތަނުގެތެރޭގައި މި( އަޅާފައިވުން.
ީޙ އް ކާއި، ޞިކޫލްތަތަކާއި، ސްވަސީލަތްކޮމްޕްލެކްސްފަދަ ތަންތަނާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ  ސުޕަމާރކެޓް ނުވަތަ

 )ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަންތަން ހިމެނޭ. ޚިދުމަތް
  ިޚިދުމަތް ންނަށްދޭ ތަންނުން ނުކުޅެދުންތެރިކްަނ ހުންނަ މީހުޚިދުމަތް އާންމުން ވަދެއުޅޭ އިމާރާތްތަކާ އަދ 

. މިފަދަ ހުރަސްތައް  އިރަސްތަކާލިބިދިނުމުގައި ކުރިމަތިވާ ހު ިއ ލުމަށްޓަކައްތާނަ ދަތިތައް ނައްތާލެވިފައިވުން
 އަޅާފައިވާ ފިޔަަވޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެވިފައިވުން.

ހުރިހާ  ޅުމުގެ ދިރިއުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި މިނިވަންކަންމަތީ  .2

 .ކުރުންޢާޔަތްރި ށް ނަނިވި ކަންކަމަ ލުން. މިގޮތުން އަންތާވެ އުޅުމުގައި ހުރި ހުރަސް ނައްދާއިރާއެއްގައި ބައިވެރި

  ިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ދިރުއުޅޭ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހޯދުމުގައ 
 ުދިނުމުގައި ކުއްޔަށް ތަނެއް ޢާއިލާއަށް ހިމެނޭ މީހުން ހުންނަ ކުޅެދުންތެރިކަންނ  
  ީމުގައި ތަ ލިބިގަތު ނުވަ ހޯދުމުގައި ތް ޚިދުމަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވިޔަފާރި ނުވަތަ މާލީ ނުވަތަ މަދަނ 
  ުހިދުމަތެއް  އިގެންތަކުގެ ތެރެއިން ހިލޭ ނުވަތަ އަގުދައްކަޚިދުމަތްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އާންމ 

 ހޯދުުމގައި 
 ާގެ ކުސީލަތްތަމެހާ ވަލެވިފައިވާ އެންއާންމު ބޭނުންމަކަށް ހިލޭ ނުވަތަ އަގުދައްކާއިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހުޅުވ 

 ބޭނުންހިފުމުގައި
 ަގައި އިވެރިވުމުއި ބަމުނިފޫހި ފިލުވުުމގެ ގޮތުން ހިންގޭ ފެއަރތަކާއި، ފެސްޓިވްަލ އަދި މައުރަޒުފަދަ ކަންކަމުގ 

 ދެ ނިކުމެ ވައިން ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި އިމާރާތްތަކަށް ފަސެހާ .3

 ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ރުމާބެހޭ ގޮތުންއުޅެވޭގޮތަށް އިމާރާތްކު

 ެނާރސް، ޕްލޭ، ވާ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުން (މިސާލަކަށް އާކިޓެކްޓްސްލުމިއިމާރާތްކުރުމުގައި ޝާ  ދޮރުގ
  ންޖިނިއާރސް).އި

 ެތައްރަސް ހު ށް ހުރިރިވުމަ ވާ ފަރާތްތަކާއި ނުކުޅެދުތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބައިވެ ރު އިމާރާތްކުރުމުގައި ޝާމިލުދޮގ 
. ނައްތާލު  ން



  
    އިްނޑިކޭޓަރސް      ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން ޮއފް ދަ މޯލްިޑްވސް

 ށް ތައްާޔރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސްއަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީހުންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  |7

 
 

  ަޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓިފައިވުން.މިފަދ 
މައެއްގަިއ ނެކޭ އެއްހަމީހުން ދޭ ތަންތަނަކީ އެހެންޚިދުމަތްއަމިއްލަ އިމާރާތްތަކާއި އާންމުން ވަދެއުޅޭ އިމާރާތްތަކާ އަދި  .4

  މަށްޓަކައި އި ހެދުގޮތުގަގެ ވަދެ ނިކުމެ އުޅެވޭ ތަންތަނުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް ފަސޭހައި

ނޑުތަކާއި ގަވާއިދުތަކެއް އެކުލަވާ ނޑުތަކަށް  ލައި،އެކްސިިސބިލިޓީ މިންގަ  ރުކުރުން.ކަށަވަ  ކަންމުންދާކުރަމަލުޢައެ މިންގަ

މައެއްގަިއ ކޭ އެއްހަހުންނެމީން ޭދ ތަންތަނަކީ އެހެޚިދުމަތްއަމިއްލަ އިމާރާތްތަކާއި އާންމުން ވަދެއުޅޭ އިމާރާތްތަކާ އަދި  .5

  މަށްޓަކައި  ހެދުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް ފަސޭހައިން ވަދެ ނިކުމެ އުޅެވޭ ތަންތަން ގޮތުގައި

ނޑުތަކާއި ގަވާއުިދތަކަށް ކައުންސިލްތަކުން   ން.ވަރުކުރުކުރަމުންދާކަން ކަށަޢަމަލުއެކްސިސިބިލިޓީ މިންގަ

 ަނޑުތ  ން.ންދިޔުކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުމިފަދަ މިންގަ
ން ހުންަނ ންތެރިކަދުނުކުޅެ ތައް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގައިވަސީލަތްދައުލަތުގެ އިމާރާތްތަކާއި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން  .6

. (މިސާމީހުންނަށް އެ ، ލަ، ފޮންޓްންނަ ކުލަކަށް ނަން ބޯޑުތައް ހުނގޭނޭ ގޮތަށް ސައިން ބޯޑުތައް ބަހައްޓާފައިވުން

  )ކޮށްފައިވުން.ރިޢާޔަތްބެރެއިލްގެ އިންތިޒާމް އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް  ،ކްސްގްރެފި

ން  ފަސޭހައިނެތި އްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެ .7

 ދިނުން.ރުކޮށް ފޯދިނުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ލިބި އިމަޢުލޫމާތު ހޯދަ

ކަން ހުންނަ ޅެދުންތެރިއި ނުކުފޯރުކޮށްދިނުމުގަ ޚިދުމަތްއިމާރާތްތަކަށް ވަދެނިކުމެ އުޅުމަށާއި، އާންމުންނަށް ދެވޭ  އާންމު .8

. އަދިމީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މަގުދައްކާދޭ މީހުންގެ އި މަލާތްކުރުމުގެ ތުން މުޢާހަރާކާ ންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން

 ން.ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު 

ތްދިނުމަްށ  ޚިދުމަސަލާތީމަޢުލޫމާާތއި މުވާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި .9

 ކޮބައިކަން  ހޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީތަށް ލިބިދިނުމަށް އަޅަންޖެޚިދުމަތް އެހެނިހެން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި  ސިސްޓަމްތަކާއި  ބޭނުންކުރެވޭ 

. މީގެތެރޭގައި އިމަޖެންސީ  . ޚިދުމަތްދެނެގަނެ އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދިޔުން  ތައް ހިމެނުން

މަށް ންކުރުނެޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް) ބޭނު ރކާއި ސިސްޓަމްތައް (އިންޓަ އީޖާދުތަ  އުމުވާސަލާތުގެ އަ  އިމަޢުލޫމާތާ .10

. މިގޮތުން މަޢުލޫމާތާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފަ  އު ލާތުގެ އަވާސަމު އިއިވުން

 މަށްޓަކައި ބިދުނުން ލިއީޖާދުތަކަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައި

ނޑޫތަކާއި  ނޑައެޅިފައިވުގައިޑްލައިންމިންގަ . ތަންފީޒު މިކަންކަން އި މާތަކެއް ކަ ށް ކޮޚާއްޞަ ދި ވަކިންއަ ކޮށްފައިވުން

. ޚިދުމަތްނެޓްގެ ރއިންޓަ  ތަކަށް ފަސޭހައިން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން

ހައިން ންނަށް ފަސޭނަ މީހުރުމާކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންފަ ސިސްޓަމްތައް މުވާސަލާތީ އިމަޢުލޫމާތާ .11

 މަޢުލޫމާތު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.

 ހުންނަ ންތެރިކަން ކުޅެދުއެންމެ ޚަރަދުކުޑަ ގޮތުގައި ނު  އްއީޖާދުތަކާއި ސިސްޓަމްތަ އުމަޢުލޫމާތާ އަދި މުވާސަލާތުގެ އަ .12

. މީހުންނަށް   ފޯރުވައި ދިނުން
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  ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު  – 10މާއްދާ 
 .ޅާފައިވުންއަކެއް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ޅަފަތުގައި މަރުވުން ހުއްޓުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަ .1

  ޭންވާ ށީގެ  އެކަނުންވާނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރިކަމަށް ކުއްޖަކު ޑައިގްނޯސް ކުރެވޭ ހިސާބުން އެކުއްޖާއަށް ބ
 ފަރުވާ ލިބޭނެގޮތް ފަހިވެފައި ވުން. ޞިއްޙީ

 ްބޭނެ ލިތެރިކަން ވާ އެހީނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިކަމަށް ޑައިގްނޯސް ކުރެވޭ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް ބޭނުނ
. މިފަދަ އެހީތެރިކަމެއްގައި މާލީ އެހީތެރިކަން، ބޭސްފަރުވާ ދި އަ ތެރިކަން ގެ އެހީނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފަިއވުން

 ޞިއްޙީ މަޢުލޫާމތުތައް ލިބެން ހުރުން.
ނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅުގެ ބައެއްކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން (މިސާލަކަށް ލޯފަންވުން، އަދި އެ .2  އެއްކަަހލަ ބަ ހެން ބަ

ތަ  ނުވަޤާނޫނަކުން  އްދުންބޭރުފުށުން ފެންނަން ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން) ހުރެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުމުން އެބޯޝަން ހެ

 ވުން.ކޮށްފައިޤާނޫނުަތކަކުން މަނާ

 
 ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކާ އިންސާނިއްޔަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތް  11މާއްދާ 
ން ރިކަ ކުޅެދުންތެމުގައި ނުދާއިމީ ގެދޮރުތައް ބިނާކުރު  އަދި ގާއިމްކުރާ ވަގުތީ ުކއްލި ހާލަތްތަކުގައިއި ކާރިޘާތަކުގައާ .1

 ން.ކަށަވަރުކޮށްދީފަިއ ހުރުފޯރުކޮށްދީ ޙައްޤުތައް  ންރައްކާތެރިކަ އި ހިމާޔަތާ ނަށްނަ މީހުންހުން

މީހުންނެކޭ  ފާ އެހެންގެ މަން އިންސާނީ ކާރިޘާތަކުގައި އެހެން ގައުމަކަށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނަމަ، އެ އެހީތެރިކަމު .2

 ހުންނަ ންތެރިކަންދުކުޅެނު ނުމުގެ ގޮތުން،ދި ހުނަށް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކޮށްއެއްފަދައިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީ

ށް މަޖެއްސުމަހަތިޒާމް އިންވަދެނުކުމެވޭނެ ތަންތަނަށް ފަސޭހައިން އް ލިބިގަނެވޭ ގޮތާއި މީހުންނަށް ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަ

 ލާޒިމްކޮށްފައިވުން.

ހުންނަ  ންތެރިކަން ޅެދުކުއި، ނު ތަކުގަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލްކުރުމަޢަމަލުކާއި ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ކާރިޘާތަ  .3

 ނުވަތަ ބާކީވާފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ހިމަނާފައި ނުވުން. ތަފާތުކޮށް މެދުމީހުންނާ

ނަށް ނަ މީހުންކަން ހުންދުންތެރިމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭްނތަކުގައި ނުކުޅެޢަކާއި ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ކާރިޘާތަ  .4

. އަދި މިފަދަ ޕްލޭންތަސަމާލުކަމެއް ދީފައިހުރު ޚާއްޞަ ކޮށް ތްޔަޢާދިމާވެދާނެ ކަންކަމަށް ރި އި ލަވާލުމުގައް އެކުން

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބައިވެރިކުރުން.
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 : ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ބަލައިގަތުން 12މާއްދާ 
 

އްކަން ން އިންސާނެފަދައިއެހެން އިންސާނުންނެކޭ ވެސް އެއް ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި  ންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަކީނުކުޅެދު .1

 ބަލައިގަތުން.

 ުން.ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާގެ ސޮއި އަކީ ޤާނޫނީގޮތުން ބަލައިގަނެވޭ އެއްޗަކަށް ވ 
 ުކަން ހުންނަ ންތެރިމިސާލަކަށް ބޭންކުގެ ލިޔުންތަކާއި ވޯޓްލުމާއި ގުޅުންހުރި ލިުޔންތަކަށް ނުކުޅެދ 

  ސޮއި ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާން ބަލައިގަތުން.މީހުންގެ
  ައެއްވެސް ށްވެސްމުދާ މިލްކު ކުރުމާއި ވާރުތަ މުދާ ލިބުމުގެ ޙައްޤު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނ  

 ޔަޤީންކުރުން. ދައުލަތުންތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ލިބިދެވޭކަން 
 ާގެ ޙައްޤު ކުރުމުއި ބެހޭ ކަންކަން ކޮންޓްރޯލް ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ފައިސާއ

 ޔަޤީންކުރުން. ދައުލަތުންލިބިދޭކަން 
 ްްލ ޝަފައިނޭން ތަކުގެފެނުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ މުީހންނަށްވެސް ބޭންކް ލޯން، މޯގޭޖް އަދި އެހެނިހެން ބާވަތ

 ޔަޤީންކުރުން. ދައުލަތުންއަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާކަން  ކްރެޑިޓްސް
 ުރުން.ޤީންކުޔަ ދައުލަތުންންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއްެގ މުދާ ބޭނުންވާއިރަށް އަތުނުލެވޭނެކަން ނުކުޅެދ 
 ުއްޤު ޙަމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން މިލްކު ކުރ

 ލިބިގެންވުން.
 ެޤު ރުމުގެ ޙައްރޯލްކުދޮރާއި މުދާ ކޮންޓްއޭގެތެރޭގައި އޭނާގެ ހުރިހައި ފައިސާއާއި ތަކެތި އަދި ގޯތިގ

  އޭނާއަށް ލިބިދިނުން.
  ްހަދާ  ޓްތައްފެނުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށްވްެސ އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެގްރީމަނ

 ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުން.
 ާތައް.ބައްސްވުންއެއް އި ބެހޭއޭގެތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްތަކާއި އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ޤާނޫނީ އަދި ފައިސާއ 

މަތަކާއިބެހޭ އެ ޚިދު ،ދެފިނަމަތައް ދޭ ފަރާތްތަކުން އެކިކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފާރާތްތަކުން އެޚިދުމަތް  އާންމު .2

 މަޢުލޫމާތުތައް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަިއ ދިނުން. އާންމު

  ،ިނާއި ދި ޤާނޫ އަތަކާއި، ވަސީލަތްތައް ޚިދުމަތްއޭގެތެރޭގައި އެފަރާތްތަކުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއ
 ޤަވާއިދުަތކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ.

 .ްމިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް އެކިއެކި ފޯމެޓްތަކުގައި ލިބެން ހުރުނ 
 .ްމިސާލަކަށް އަޑު، ބްރެއިލ 



  
    އިްނޑިކޭޓަރސް      ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން ޮއފް ދަ މޯލްިޑްވސް

 ށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސްއަނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުްނނަ ީމހުންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  |10

 
 

  ޭހުންނަ ރިކަންންތެ ކުޅެދުނު  ،ތައްދޭ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ވިޔަފާރިތައް ކުރާފަރާތްތަކުންޚިދުމަތްފައިސާއާއި ބެހ 
ތުން ލޫމާތު ވަގުމަޢު ބެހޭކާއި އެހެނިހެން މުއާމަލާތްތަކާމުީހންނަށް އެމީހުންގެ މުދަލާއި، ޓްރާންސެކްޝަން ތަ

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .ްމިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް އެފަރާތްތަކަށް ދެނެގަނެވޭ ފޯމެޓެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުނ 
  ްކަމާއެކު އްކާތެރިނުވާ މީހުންނަށްވެސް ފޯރުކޮށްދޭފަދަ ރައަދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ފެނުމުން މަޙްރޫމ

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
 ުކަން ހުންނަ ންތެރި އަމިއްލައަށް އެކައުންޓް ެޗކްކުރުމާއި މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ނުކުޅެދ 

) ތަނަވަސްވެފައިވުން.  މީހުންނަށް (ފެނުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށްވެސް
ަނ ރިކަން ހުންދުންތެޅުންހުރި އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެ މަގު ހުރިހައި ބާވަތެއްގެ ނުކުޅެފައިސާއާއި ގު .3

 ފަރާތްތަކަށްވެސް ފަހިކޮށްދީފައިވުން.

 ްވާ ވެފައިއޭގެތެރޭގައި ބޭންކް ނޫޓާއި ަވކިލާރި އަދި މިފަދަ އެެހން ތަކެއްޗަކީ ފެނުމުން މަޙްރޫމ
 ގޮތަށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ތަކެތިކަމަށް ވުން. ފަރާތްތަކަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ 

 

 : އިންސާފު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި އޮތުން 13މާއްދާ 
 

ހަރުދަނާ   މަގު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަށް މީހުންނަށްވެސް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އިންސާފު ހޯދޭނޭ .1

 .ތަނަވަސްކޮށްދީފައިވުން ދައުލަތުންގޮތެއްގައި 

 ަލަވާލުމާއިއް އެކުީމގެތެރޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ސަމާލުކަން ދީގެން އުސޫލުތ ،
ރުޢީ ޝަ، ރުމާއިމް ކު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އުމުރާއި އެކަށީގެންވާފަދަ މާހައުލެއް ޤާއި

މަށް ދާކުރުދި ނުސީދާ ދައުރެއް އަ މަރުހަލާތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ސީދާ އަ
 .  މަގުފަހިކޮށްދިނުން

 ަރުީޢ ޝަ ކުެގނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ގުޅުންހުރި ނުވަތަ އެމީހުން ޝާމިްލވާ މައްސަލަތ
 ރުން.ށްފައި ހުޔާރުކޮނަށް ކިޔޭނެފަދަ ނުވަތަ ދެނެގަނެވޭނެފަދަ ފޯމެޓް ތަކުގައި ތައްލިޔެކިއުންތައް އެމީހުން

 ަނުން.ކޮށްދިދަ ލިޔެކިއުންތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުއެފ 
 ުއަދި މުގައިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ހެކި ހުށަހެޅުމާއި ދެނެގަތ 

. ންލައިގަތުގައި ބައް ކޯޓްތަކުތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ދެނެގަތުމުގައި ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކާއި ވަސީލަތްތަ
: އަޑު، ބީހުން.  )(މިސާލަކަށް

 ިފައިވަނީ ޔާކޮށްނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ މީހުންނަށް ަހމަލާދީ ނުވަތަ އަނިޔާ ކުރާ ފަރާތްތައް އެ އަނ
ންކަން ގެއިދާ ނަގައިގެ ފަނުވެވޭނެކަން އެނގިހުރެ އެކަމު ޢުތެރިކަމާހެދި އަމިއްލައަށް ދިފާއެމީހުންގެ ނުކުޅެދުން

 ވުން.މްކޮށްފައިއް ޤާއިލަތަކުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވަކިން ހަރުކަށި އަދަބު ދެވޭނެ ނިޒާމެސާބިތުާވ މައްސަ 



  
    އިްނޑިކޭޓަރސް      ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން ޮއފް ދަ މޯލްިޑްވސް

 ށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސްއަނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުްނނަ ީމހުންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  |11

 
 

 ުން ރާތް، މިއި ވާ ފަޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިވެރިޔަކު ނުވަތަ ދައުވާ ކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ދައުވާ ރައްދ
ގޮތުން އި ޢަމަލީރުޙަލާގަމީހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ަޝރީޢަތުގެ މަ އެއްވެސް މީހަކީ ފެނުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ 

ޢުލޫމާުތ ހޭ މަބެ ގައި ހާޒިރުވެ ތިބި އެހެން މީހުންނާ ންގެ މަޢުލޫމާތާއި، އެވަގުތު ކޯޓުބައިވެރިވާ މީހު 
 .  އެފަރާތަކަށް ދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ތަންފީޒުކުރުން

  

 މާ ރައްކާތެރިކަން : އަމިއްލަ ނަފުސުގެ މިނިވަންކަ 14މާއްދާ 
 

 .ކުރުންނެތްކަން ޤާނޫނުގައި ކަށަވަރު  ފުރުޞަތުބަންދުކުރުމުގެ  އިނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ބަލަހުން .1

ލައި ތަފާތު ރިކަމަށް ބަދުންތެކުށެއްކޮށްގެން ނުވަތަ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ނުކުޅެ .2

ނޑައަޅާފައިވުން ތަކުގައި އާއި ގަވާއިދުތަކުގާނުނުކުރެވޭނެކަމަށް ޤާނޫ  .އަދި އުސޫލުތަކުގައި ކަ

ހުންނަށް ހުންނަ މީ ކަންންމުގެ މިިނވަން ގެއްލޭގޮތަށް ބައިތިއްބާފައިތިބޭ ނުކުޅެދުންތެރިއުއެއްތަނުން އަނެއްތަނެއް ދި .3

 ރުން.ކަން ކަށަވަރުކުތައް ލިބޭޙައްޤުއެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެއްވެސް ތަފާތުކުރެމެއް ނެތި 

ވާނެކަން އްގައި ނު ހާލަތެ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުކުރެވޭނެ ސަބަބަކަށް އެއްވެސް  .4

 ކަށަވަރުކޮށްފައިވުން.

ކެއް ތަޤުޙައްހާ  ހުރިމިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުކޮށަްފއި ތިބޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެން .5
 ން.ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ތަނެއްގައި ބޭތިއްބުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިހުރު

 
 
މުން  އަދަބު ލިބު ކުރުމާއި އެފަދަ ޢަމަލު ނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ އަ  – 15މާއްދާ 

  މިންޖުވެގެންވުން 
 

ޖައިގެ  ދަށުދަރަ ނުވަތަ ރިކަން ހުންނަ މީހުންނާމެދު އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީނުކުޅެދުންތެ .1
 އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން. އަދި މުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޤާނީޫނއަމަލެއް ހިންގު

ޖައިގެ  ދަށުދަރަ ނުވަތަ ޔާވެރި، ލާއިންސާނީނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާމެދު އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނި .2
. (ޑޮކިއުމަންޓްކޮށްފައިޢަމަލު ސަލަތައް ވާ މައް ތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް އެކަށައަޅާފައިވުން

) އަދި މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި   ވުން.ޅާފައިތަކެއް އަޔަވަޅުފިދެނެގަނެވިފައިވުން
ޖައިގެ  ދަށުދަރަ ނުވަތަ ނުކުޅުެދންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާމެދު އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ .3

ގާ މަށް ހިންމަބެލުއަމަލެއް ހިންގުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީގޮތުން ނުވަތަ ސައެންޓިފިކް ގޮތުން އަޖު
ންކަމަށް ރުހުން ނުދެވޭ ކަމިފަދަ  ބޭނުންކުރުން މަނާކުރެވިފައިވުން.އެމީުހން މާނުލާ ކަންތައްތަކުަގއި އެ މީހުންގެ ރުހު

. ށައަޅާފައިއް އެކަކުރުމަށް ނިޒާމެަތންފީޒުވުން. އަދި މިކަންކަން ބޭ މީހުން ރައްކާތެރިކުރެވިފައިހާލަތުގައި ތި  ވުން



  
    އިްނޑިކޭޓަރސް      ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން ޮއފް ދަ މޯލްިޑްވސް

 ށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސްއަނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުްނނަ ީމހުންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  |12

 
 

ގެ ށުދަރަޖައިދަވަތަ  އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން .4
 .ކުރުންޑޮކިއުމަންޓް  ކައިވްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައްއެފަދަ އަދަބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އާކުރުމާއި ޢަމަލު

 ތަޙްޤީގުކުރުމާއި، ދައުވާކުރުމާއި، ކޯޓުގެ ނިންމުތައް ހިމެނޭގޮތަށް  _
 
 

  ން ގަތުމުން މިންޖުވެގެންވު އި އަނިޔާވެރިކަމާއި، ޙައްޤުތަކަށް އަރަ  ރުމާއި،ބޭނުންކު ނާޖާއިޒުގޮތުގައި  – 16މާއްދާ 
 

 ވުން.ވިފައިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަނިޔާ ލިބިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ .1
ށިގުޅުމަކުން ރެއިން ގެވެތެ ގެނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކު .2

 މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތް ދެނެގަނެވިފައިވުން. ގެގުޅިފައިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން ކުރާ އަނިޔާ
ނޑު .3  .ފައިވުންގައި ހިމަނާ ގެތެރޭނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޤާނޫނީ އޮނިގަ
ހުންނާ ވެސް އެމީކުގައިހުން މަޤުމަތީގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައިއާއި އެހެނިހެން ވަގުތުތަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީ  .4

 .ޅާފައިވުންނޑައަކަ  ރުމަކީ މަނާކަމެއްކަން ޤާނޫނުގާދިމާކުރުމާއި، ފޮށުމާއި، މަލާމަތްކުރުމާއި އަދި ފުރައްސާރަކު
އިން އަނިޔާ  ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބޭގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ މީހުންގެ ފަރާތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން .5

ނޑުގައި ހިމަނާފައިވުން.  ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ އޮނިގަ
 ޖެހުންތައް  ގޮންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ދިމާވާ .6

. އިަދ މި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އަޅަ . ތައް އެންޖެހޭ ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ ފިޔަވަޅުފާހަގަކުރުން  ޅުން
ޒު ވާ ނާޖާއިރިމިަތއަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކު ނަ ކުޑަކުދިންނާއި، ޒުވާނުންނާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން .7

ދި އިދާރީ ނީ އަ ޤާނޫޓަކައި ތަކާއި، އަނިޔާވެރިކަމާއި، ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޢަމަލު
. މި ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅުމުގައި އަންނަނިވި  ނޑުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން ށް ންކަމަކައޮނިގަ

  .ކޮށްފައިވުންރިޢާޔަތް

  އް.ލަތްތަހާއަދި   މައްސަލަަތކާއިމިގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދިމަވާ ވަކިވަކި އަނިޔާގެ _

. ވެފައިބޭރުންވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުގޭތެރިއިންނާއި  _  ވުން

.  ށްވީތީ ކުރިމަތިވާވަކި ޖިންސަކަ  _ ނަށްކުރާ  ކުދިންކޮށް އަންހެނުންނާއި އަންހެންޚާއްޞަވަކިން މައްސަލަތައް
   ކޮށްފައިވުން.ރިޢާޔަތްއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް 

  ތީ ކުރިމަތިވާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއި އަދި ހާލަތްތައް.ވަކި އުމުރަކަށްވީ  _
 ން. މިފަދަހިންގު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް .8

 :ޢާޔަތްކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮގްރާމްތަުކގައި ރި

ރިކަން ކުޅެދުންތެނު ،ންވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާތަކު ންނާއި ތު ގުޅިފައިވާ މީހުންގެ ފަރާގެވެށި ގުޅުމަކުން _
އް ރޮގްރާމްތަފަދަ ޕްހުންނަ މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާފައިވުން އަދި މި 

 އިވެލުއޭޓްކޮށްފައިވުން.
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ރިކަން ނުކުޅުތެ ށްނިޔާއަދި އެންމެހާ ބާވަތުގެ އަ އި އަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާ  .9
މީހުްނެގ އި، އެނަށާހުންނަ މީހުން ހުށަހެޅުމުން ސަލާމަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން

 އެމީހުން ބެލެހެއްޓުމުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިވެފައިވުން.އި ލާތަކާޢާއި
ހުންނަށް  ހުންނަ މީރިކަން ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބޭނުންކުރުމާއި އެފަދަ އަނިޔާ ނުކުޅެދުންތެ ނަަހމަގޮތުގައި ނުކު .10

ޅުާމ ސަލަ ހުށަހަ މައްކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަން ދެނެގަނެ އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 
ާވ ގައި ޝާމިލްއްޓުމުހެއެމީހުން ބެލެ ތަކާއިޢާއިލާއެމީހުންގެ އި، ގުޅޭގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށާ

 އަހުލުވެރިވެފައިވުން. އްފަރާތްތަ
ނެ އަދި ން ދެނެގަ އިވާކަކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި އަނިޔާ ލިބިފަ ރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަނިޔާނުކުޅެދުންތެ .11

ފައިވުން. ކެއް އަޅާޔަވަޅުތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހަރުދަނާ ފިމައްސަލަ ހުށަހަޅުމަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ކަ
 (ހުރިހާ ބާވަތްތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް)

ެގ ރައިގަތުމުތަކަށް އައަނިޔާވެރިކަމާއި، ޙައްޤުނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި،  ހުންނަ މީހުްނނުކުޅެދުންތެރިކަން  .12
އް ސިޔާސަތުތަ ނޫނާއިށްޓަކައި  އެކަށީެގންވާ ތަޙްޤީގެއްކުރުމަށް އެކުލަވާލާންޖެހޭ ޤާޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަ

. މިފަދަ ާޤނޫނުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުން އެނަ ކުރެވި ލައިޒް އެކުލަވާލާފައިވުން
 މުރާޖާކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މުރާޖާކުރުން.

ގެ ރައިގަތުމުއަ ތަކަށް އަނިޔާވެރިކަމާއި، ޙައްޤު ، ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ހުންދުންތެރިކަން ހުންނަ މީ ނުކުޅެ .13
އް ދެނެގަނެ ންޖެހުންތަގޮ ހުރި  އެކަށީގެންވާ ތަޙްޤީގެއްކުރުން. އަދި ތަޙްޤީގެކުރުމަށް ލުތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައިޢަމަ

 ތަޙްޤީގައް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލެވިފައިވުން.
ެގ ރައިގަތުމުތަކަށް އައަނިޔާވެރިކަމާއި، ޙައްޤުނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި،  ހުންނަ މީހުންތެރިކަން ނުކުޅެދުން .14

   ޤާނޫނާއި ގެންވާޢަމަލުތަކުން ސާަލމަތްކުރުމަށްޓަކައި ދައުވާކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ދައުވާކުރުމަށް އެކަށީ
. މިފަދަ ޤާނޫނުތަކާ ޒްކުރެިވ  އެނަލައިޒަރުންނައި ސިޔާސަތުތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާފައިވުން

 މީހުންގެ ކަން ހުންނަންތެރިމުރާޖާކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މުރާޖާކުރުން. މިފަދަ ޤާނޫނާއި، ސިޔަާސތުތަކުގައި ނުކުޅެދު
 ކޮށްފައިވުން.ރިޢާޔަތްށް ދި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތައުމުރާއި، ޖިންސް އަ

ން އި މިނިވަމަށްޓަކައަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރު  ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ހުންނަ މީހުންކުޅެދުންތެރިކަން ނު .15
ންގާ ހިހުންނަށް ފަދަ މީމަރުކަޒުތަކާ އަދި އެ ޚާއްޞަމުއައްސަސާތަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބައިތިއްބާ 

  .  ޕްރޮގްރާމްތައް މޮނިޓަރަކުރުން
. ތް ދެނެގަފައިވާގޮމަރުކަޒުތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ަހމަޖެހި ޚާއްޞަދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބައިތިއްބާ ނުކުޅެ .16  ތުން
 އިވުން.ތަކެއް ޤާއިމިކޮށްފަޚިދުމަތް ޚާއްޞައަނިޔާލިބިފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް  .17
ތުން) ނަފްސާނީ ގޮ އަދި ބޭނުންވާ ފަރުވާ ލިބިގެން (ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް .18

ގާ ހިންއް މްތަރޮގްރާކޮށްގެން ޕްރިޢާޔަތްއަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް އެމީހުންގެ އުމުރާ އަދި ޖިންސަށް 
 ދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ޚި

 .އްފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަ ޚިދުމަތްމިކަމާ ގުޅޭ  _

 އް ނަފްސައަރ، އަމިއްލަ◌ެެވްލފ، ޞިއްޙީތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދުމަތްޕްރޮގްރާްމތައް ހިންގުމަށާއި  _
 މާން.ކޮށްފަިއވުރިޢާޔަތްމަށް ވުމަތާ އަދި މިނިވަންކަން ކުރިއެރު އިތުބާރުކުރުމާއި، އިންސާނީ ކަރާ 



  
    އިްނޑިކޭޓަރސް      ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން ޮއފް ދަ މޯލްިޑްވސް

 ށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސްއަނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުްނނަ ީމހުންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  |14

 
 

 ތުން.ފައި އޮވާ މާހައުލެއް ތަނަވަސްވެފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންޚިދުމަތްމިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކާ އަދި  _
ނާ ސް އެމީހުންގައިވެއާއި އެހެނިހެން ވަގުތުތުަކމަޤުމަތީގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން  .19

ނޑައައަދި ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ޤާނޫ މާއި، ފޮށުމާއި، މަލާމަތްކުރުމާދިމާކުރު . ވުންމުގައިވާ ކަމެއްކަޅާފައިނުގައި އަދަބު ކަ
 އްޤުތަކަށް ޙަ މާއި، އަނިޔާވެރިކަނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި،  ހުންނަ މީހުންމީގެ އިތުރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ނޑައަޅާފައިވުން.އިއަރަ  ގަންނަ ފާަރތްތަކަށް ޤާނޫނުގައި އަދަބު ކަ
 

 ނަފްސުގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުން  17މާއްދާ 
 

  އަބުރަށް ފްސާނީނަަނކީވެސް، އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން، ޖިސްމާނީ އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން .1

 އި ހުރުން.ކޮށްފައުސޫލުތަކުގައި ބަޔާން އަދި ށް ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާލިބިގެންވާ ބައެއްކަމަ  އިޙުތިރާމު

ިއ ފަހިވެފަ ތުފުރުޞަ ހުށަހެޅުމުގެ ކޮށްގެން މައްސަލަ ގަނާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ މީހުނަށް ދިމާކޮށްގެން ނުވަތަ  .2

 އޮތުން.

 ގެ އަދަދު.ލަތަކުކޮށްގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަގަނާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނަށް ދިމާކޮށްގެން ނުވަތަ  .3

 
  ނިވަންކަން ވަޒަންވެރިވުމުގެ މި ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި: 18މާއްދާ 

 

ން އަނެއް އެއްޤައުމު  އްނެތިހުްނނެކޭ އެއްފަދައިން އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެންމީ  .1

 ފައިވުން.އްތާލާ ޤައުމަކަށް އަދި ޤައުމުގެ ތެރޭގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހުރި ދަތިތައް ނަ 

ރުމުގެ ތިޔާރުކުޚު އިމެއް ށް ޤައު ވަޒަންވެރިވުމަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވެސް އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން .2

 .  މިނިވަންކަން ލިބިގެންވުން

ން މީހުންނާ އެހެ މާއިނުވޭކަވުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިމީހެއްގެ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ސަބަުބން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް .3

. (ރަފައިލާއް ނައްތާ ހުިރ ގޮންޖެހުންތަލިބުމަށް ޙައްޤުއެއްހަމައެއްގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި މި  އްޔިތުކަމާެބޭހ ވުން

 ).ލިޔެކިޔުން ލިބިގަނެ، މިލްކުކޮށް، ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިނުގަނެވޭނެކަން

، އުމެއްގައިމާ ޤަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވެސް އެހެންމީހުންނެކޭ ެއއްފަދައިން ވަޒަންވެރިވުމަށް ނިން .4

 ވުން.ބިގްެނލިއްދެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ޙަތިޔާރުކުރާ ސަރަޚުމަށްޓަކައި އި ދިރިއުޅުން ބިނާކުރު

ޤު މުގެ ޙައްކަށްވުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިން އުފަންވުމާއެކު ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ނަމާއި، ރައްޔިތަ .5

 ލިބިދީފައިވުން.

ގައި  ހާަލތުވާވެފައިކުރުމާއި، ނަން ކިޔުން ލަސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިން އުފަންވުމާއެކު ރެޖިސްޓްރީ .6

 .މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން އިލަސްވާ ސަބަބުތަކާ



  
    އިްނޑިކޭޓަރސް      ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން ޮއފް ދަ މޯލްިޑްވސް

 ށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސްއަނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުްނނަ ީމހުންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  |15

 
 

 އި ދިރިއުޅޭ މެއްގަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިން އެމީހުންގެ މައިންބަފައިންގެ ކައިރިން ވަކިވެ ދެ ޤައު .7

ގު އްވުމުގެ މަޅުން ބޭކުއްޖާގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ބެލުމަށްފަހު އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާ ގު ، އިހާލަތްތަކުގަ

 ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.

އަޅާލުްނ ބާ ތްލޯބައިން ންގެ ކިނުކުޅެތުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިންނަށް އެކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން ދެނެގަތުމާއި އެމީހު .8

 ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައިވުން.

 

  މިނިވަންކަމާއެކު ދިރިއުޅުމާއި މުޖުތަމަޢުގައި ބައިވެރިކުރުން  19މާއްދާ 
 

އެްއ ސް ފަރުވާއެއްވެ ޞިއްޙީ ކަމުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބި ހުރެގެން، އެއްވެސް ނުފޫޒެއްނެތި ދޭ ރުހުމަކާއިނުލާ،  .1

 މަނާކޮށްފައިވުން. ދިނުން ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެތެރޭގައި 

އެްއ ސް ފަރުވާއެއްވެ ޞިއްޙީ ކަމުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބި ހުރެގެން، އެއްވެސް ނުފޫޒެއްނެތި ދޭ ރުހުމަކާއިނުލާ،  .2

ނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވުން.  ދިނުން ނައްތާލުމަށްޓަކައި އުސޫލުތައް ކަ

 ތުން.ނަށް އޮރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންއެއްގައި އުޅުމުގެ އިހްތިޔާމުޖުތަމަޢުއެމީހަކު ބޭނުންވާ  .3

ން ނުމުގެ ގޮތު ން ދި ގެ އެކި ކަންކަމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބައިވެރިކުރުމަށް ސަމާލުކަމުޖުތަމަޢު .4

 ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.

އެހީތެރިކަމާއި   ބޭނުންވާމުގައިގައި އުޅުމުޖުަތމަޢު އެކަހެރިކުރުމާއި ބަކީކުރުން ހުއްޓުވާލުމަށްޓަކައި ގޭތެރޭގެ ދިރިއުޅުމާއި .5

  އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވުން.

ހީތެރިކަމާއި ނުންވާ އެބޭގައި ގައި އުޅުމުމުޖުތަމަޢު މަށްޓަކައި ގޭތެރޭގެ ދިރިއުުޅމާއި ރިކުރުމާއި ބަކީކުރުން ހުއްޓުވުއެކަހެ .6

 ތައް ލިބެން ހުރުން.ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު އެކިއެކި  އެއްބާރުލުން

ވޭގޮތުން، ކުރެ  ޢާޔަތް ރިކަށް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ ބޭނުންތަ .7

  ހުރުން.ދެނިކުމެވެންވަން ށް ފަސޭހައިތަންތަނަ  އް ފަސޭހައިން ލިބުމާއިތަޚިދުމަތްަނ ތަފާތު އެކިއެކި ގައި ހުންމުޖުތަމަޢު

  
   މިއްލައަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުން އަ  – 20މާއްދާ 
 ނެއްތަނަށްނުން އައެއްތަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވީއެންމެ މަތީ ދަރަޖައެއްގައި މިނިވަންކަމާއެކު  .1

 ދަތުރުކުރެވުން.

ތެއްގައި ރުކުރާ ވަގު ތިޔާޚު އެދޭ ގޮތަކަށް އަދި އެމީހަކު އިމިނިވަންކަމާއެކު އެމީހުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން .2

 .  ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވުން



  
    އިްނޑިކޭޓަރސް      ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން ޮއފް ދަ މޯލްިޑްވސް

 ށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސްއަނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުްނނަ ީމހުންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  |16

 
 

ތެރިކަން ގެ އެހީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ދަތުރުކުރުމުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ބާވަތްތަކު .3

 ދެނެގަނެވިފައިވުން.

ރިކަން ދޭ އެހީތެރުކޮށްތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުކުރުމަށް އެހީވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯނުކުޅެދުން .4

. މީގެ ތެރޭގައި   ދެނެގަތުން

 ތައް  ފަރާތްތަމްރީން ލިބިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ  ޚާއްޞަ  _

 ރާތްތައް.ދާކުރާ ފައުރުއަދަ ދަތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މެދުވެރިއެއްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން _
 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ދަތުރުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެފައިވުން. .5

މޮބިލިޓީ (ލަތްތައް  ވަސީއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީހުންނަށް ދަތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާ .6

 . ) ދެނެގަނެވިފައިވުން  އެއިޑްސް، ޑިވައިސަސް އަދި އެސިސްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީސް

އި އާލާތްތަކާ ންކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު ދަތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ބޭނު .7

) ފަސޭހައިން ލިބިވަސީލަތްތައް (މޮބިލިޓީ އެއިޑްސް، ޑިވައިސަސް އަދި އެ  ން.ފައިވުސިސްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީސް

ވަރު ފެންކަކީ ތަސީލަތްއަލާތްތަކާއި ވަވަންކަމާއެކު ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މިނި .8

ވައިސަސް ޑްސް، ޑިއިޓީ އެ(މޮބިލި ން ހުރުންސޭހައިން ލިބެއެތަކެތި ފަ، ރަނގަޅު އަލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކެއްކަމަށްވެފައި 

 އަދި އެސިސްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީސް).

ސް، ލިޓީ އެއިޑް(މޮބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރިވައިދޭ އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކަކީ  .9

) ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެއްތަނުން އަނެ އިސް ސްއަށް ގޮ އްތަނަޑިވައިސަސް ައދި އެސިސްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީސް

 އުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް އެހީތެރިވެދޭ އަލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކަކަށްވުން.

ދިނުމުގެ ސްކޮށްދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ނުކުޅެތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަ .10

 ޕްރޮގްރާމްތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން. 

ށް ހިންާގ ސްކޮށްދިނުމަ ދައް މަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތަ ންނަ މީހުންނަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުނުކުޅެތެރިކަން ހު .11

 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބާވަތްތައް ގިނަވެފައި، ފެންވަރު ރަނގަޅުވުން.

އް ވާ ހުނަރުތަނުންބޭށް ކުރުމަ ނުކުޅެތެރިކަން ހުންަނ މީހުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރު .12

ސޭހައިން ށް ފަންނަހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ނުކުޅެތެރިކަން ހުންނަ މީހު  ގޮތުން  ސްކޮށްދިނުމުގެދަ

 ތަނަވަސްވެފައިވުން. ފުރުޞަތު ގެބައިވެރިވުުމ

ސްކޮށްޭދ ދަ އް ތަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުނުކުޅެތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރު .13

 .  ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ލިބިފަިއވުން

ށް ރުކުރުމައެކު ދަތުހަަކމާމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އަތްފޯރާ އަގުގައި ފަސޭހެންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެ .14

. އިންތިޒާމްތަކެއް ހަ ގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމު  މެޖެހިފައިވުން



  
    އިްނޑިކޭޓަރސް      ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން ޮއފް ދަ މޯލްިޑްވސް

 ށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސްއަނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުްނނަ ީމހުންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  |17

 
 

ބޮޑު  ތަކަށްވުރެ އަގުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މިނިވަންކަމާއެކު ދަތުރުކުރުމަށް ހޭދަވާ ޚަރަދަކީ އަތްފޯރާ .15

ލަތަްއ އްސަމަ ދާނެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދިމާވެއަގެްއކަމުގައިވާނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ނުކުޅެދުންތެ

 ދެނެގަނެފައިވުން.  

ތަމްރީން  ޚާއްޞަން ތެރެއި ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ދަތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ފަރާތްތަކުގެ .16

ހީތެރިކަމަކީ ރުކޮށްދޭ އެން ފޯލިބިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާ އަދި މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރުއަދާކުރާ ފަރާތްތަކު

.  އަދި އެފަރާތްތަކުގެ އަގުތައް އެނެލައަތްފޯރަާފށުގައި ލިބެންހު ށް ޚަރަދުކުރާ ށް، މިކަމައިޒްކޮ ންނަ އެހީތެރިކަމަކަށްވުން

  .ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން

އް ވާ ހުނަރުތަނުންބޭކުރުމަށް ނުކުޅެތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރު .17

. (ފީދަ ކަށްވުން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮްގރާމްތަކުގެ އަގަކީ އަތްފޯރާ އަގުތަކަ ސްކޮށްދިނުމަށް އަމާޒުކޮށްގެ ދަ އްކައިދޭ ން

 ފަރާތްތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން)

 
 

   ތުން އޮ ލެވިފައި : ޚިޔާލާއި ފިކުރު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 21މާއްދާ 
 ބޭނުން ވަންކަމުގެ  މިނިކުރުމުގެ ޅުހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ޚިޔާލުފާށްވެސް އެހެން މިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަ .1

 .ހިފޭނެގޮތް ފަހިވެފައިވުން

 .ވެފައިވުން މަގުފަހިނެވޭނެނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް އެހެން މިހުންނެކޭ އެއްފަދައިން މަޢުލޫމާުތ ލިބިގަ .2

 ަރުޞަތު ފުކުރުމުގެ ލުފާޅުށް އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް މުއާމަލާތްކޮށް ޚިޔާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނ
 ތަނަވަސްވެފައިވުން.

 ެޞަތު  ފުރުމީގެތެރޭގައި މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލުތައް ހޯދުމާއި، ލިބުމާއި، ހިއްސާކުރުމުގ
 އޮތުން ހިމެނޭ.

  ްނެގަނެވޭނެ ށްވެސް ދެހުންނަ މީހުންނަކުރާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން އާންމުސަރުކާރުގެ ފަރާތުނ 
 ކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކަށްވުން.އާންމު ގޮތަށް
 ީލަްތތައް ގެ ވަސީއޭގެތެރޭގައި އެކިކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް ޓެކްނޮލޮޖ

 ބޭނުންކުރެވޭނެ މަގުފަހިކުރުން ވެސް ހިމެނޭ.
 ައާއިން އިލްގެ ޒަރީރެބް ، ސާލަކަށް: ސައިން ލޭންގްއޭޖްކީވެސް (މިއެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ މުއާމަލާތްކުރުން ތަކ

ކަށް އާމާަލތްތަދަ މުކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކަކީ) ރަސްމީ މުއާމަލާތްތަކެއްކަމުގައި ސަރުކާރުން ބަލައިގަނެ އެފަ
 .ތަނަވަސްވެފައި އޮތުންފުރުޞަތު އަދި މިފަދަ މުއާމަލާތްތަކަށް  ،ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ދީ

 ަޢުލޫމާުތ ށް މަހަލަ ނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުންނަ މީހުން އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް މުއާމަލާތްކޮއެކިކ
 ލިބިގަތުމުގައި ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްވެފައިވުން.
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  ެަތްއ ަފދަ ައިމްއަލ ައިދ ާޤޫނީނ ަމުޢޫލާމތު ، ޞިއްޙީނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު އެމީހެއްގ 
އި ޓެއްގައެމަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުން ހިފޭނެ ފޯމެޫލާމުތަތްއ ިހްއާސޮކްށިދުނަމްށ ެއުދުމްނ ޭއާނައްށ ަމޢު 

.) އަދި އެމަޢުލޫާމތުތަކަކީ ސިއްރު މަޢު ތުގައި ތަކެއްގެ ގޮލޫމާތުިހއްސާކޮށްދިނުން. (މިސާލަކަށް ބްރެއިލް، އަޑު
 ބަލަހައްޓާކަން ދައުލަތުން ޔަޤީންކުރުން.

 ުށް ންހިފޭގޮތަގެ ބޭނުރާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް އޭމީޑިއާއިން އާންމުކ
 ނުން.ހީތެރިވެދިއެ ަވުރީދ ެއަކަމްށ ިހތް ، އިއި ހެދުމަށް ދައުލަތުން ބާރުއަޅަކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުތައް ކަމުގައާންމު

  ީހަލަ  އެހެންކަންނާއި މީހު ރިކަން ހުންނަފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެއިންޓަރނެޓްގެ ޒަީރއާއިން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކަކ
 މަތްތަކެއް  ޚިދުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް އޭގެ ބޭނުން ހިފޭފަދަ ގޮތަަކށް ފޯރުކޮށްދެވޭ 

 ކަމުގައިވުން.
 ްމަކީ މާތު ލިބުމަޢުލޫ ސިކުންޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަހުމްވާފަދަ ތިލަ ބަުހރުވައަކުނ

 މީހުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަން ދައުލަތުން ދެނެ، އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.އެ
 

 : ޒާތީ މިނިވަންކަމަށް އިޙުތިރާމުކުރުން 22މާއްދާ 
 

އުޅުމަކީ  ދިރިޒާތީ ިދރިއުޅުމާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ މާއްދާތަކުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޒާތީ .1
ނޑައަޅާ ބަޔާންވެގެންވުން.ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ކަ  މެއްކަމުގައި ކަ

ލޫމާތުތައް ރު، އެމަޢުކުރާއިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކާއި ގުޅުންހުރި އެމީހާގެ އަމިއްލަ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތައް އެއް .2
ަތކަށް، ދަ ގޮގޭނެފަ ނޭންހޯދުމަށް ވަކިން އެކަހެރިތަނެއްގައި، ސުވާލުކުރާ މީހާނޫން އިތުރު މީހަކަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް 
 .ޅާފައިވުންކަށައައޭނާއާއި ސުވާލުކުރުމަށް އެދެފިނަމަ އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެކަން އުސޫލަކުން އެ

ކާތެރިކޮށް މާތު ރައް މަޢުލޫމަޢޫލޫމާތުތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ޒާތީ އެންމެހައި ޞިއްޙީނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ  .3
 ކަށަވަރުކުރުން.ތުން ބެލެހެއްޓޭކަން ދައުލަ

 
 

 : ޢާއިލާ އަދި ގޯތިގެދޮރަށް އިޙުތިރާމުކުރުން 23މާއްދާ 
އިމްކޮށް ންތައް ގާ ކި ގުޅުއެއް ބިނާކުރުމާިއ، ބެލެނިވެރިއަކަށް ވުމާއި، ޒާތީ އެކިއެޢާއިލާޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފެއްޓުމާއި،  .1

 ކޮށްފައި ނުވުން.ދެމެހެއްޓުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށް ވުމުން ތަފާތު

ރަހެއް ހުއެއްވެސް  މުގައިއެއް ބިނާކުރު ޢާއިލާރުހުންދެވޭ އުމުރުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންނަ މީހުންނަށް ކައިވެނިކޮށް  .2

 ނެތުން.

ން ހުންނަ ދުންތެރިކަ ނުކުޅެ ގުޅޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ އިހްތިޔާރު އަދަދާއި، ކުދިން ހޯދާނެ މުއްދަތާހޯދާނެ ކުދިންގެ  .3

 ހުންނަށް ލިބިފައިވުން.މީ
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ށީގެންވާ ށް އެކަލޫމާތު، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަޢުތާގުޅޭ މަޙައްޞިމާއި އުފަންވަނިވި އިލާ ރޭވުޢާ .4

 ފޯމެޓްތަކުގައި ތައްޔާރުކޮށް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުރުން.

ން ހުންނަ ދުންތެރިކަ  ނުކުޅެހާލަތްތަކުގައިކުދިންގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި، ބޭނުންވެއްޖެ  ގައާއިމުހެއްޓުކުދިން ބެލެ .3

 މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން.

 

 

  ލީމު ޢުތަ  -  24މާއްދާ 
 

 ނޫނެއްގައިއްޤު ޤާއެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ތަޢުލީމު ލިބުމުގެ ޙަ .1

. އަދި ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭގޮތުން ބަޔާންކޮ . ގައި ހިމަނޫނެއްޤާށްފައިވުން  ނާފައިވުން

ކުގައި ންތިތަ ގިހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްޮކށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭގޮތުން ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ހުރިހާ  .2

 ހިމަނާފައިވުން.

ނޑައަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީ .3  ވުން.ޅާފައިހުންނަށް އުމުރުދުވަހަށް އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ޤާނޫނުގައި ކަ

 ރުޞަތު ފު ގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުމުރުދުވަހަށް އުނގެުނމު .4

. މިގޮތުން ސާނަވީ  ދި އަރޮގްރާމް ޕްކޮށްދޭ ދަސް  ކަންހުނަރާއި މަސައްކަތްތެރި މާއި،ތަޢުލީމަތީ  އަދިތަނަވަސްވެފައިވުން

 ތި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދެވޭ ތަޢުލީމު ހިމެނޭކަން.ބޮޑެ

ނޑުތަޢު .5 ނޑިލީމީ ނިޒާމުގެ އަސާސީ ލަ ންގެ ނަ މީހުންތެރިކަން ހުންދުމަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުކުޅެ އިތަކާ ދަ

 .  ޙައްޤުތަކަށް އިހްތިރާމްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހިމަނާފައިވުން

ނޑުދަލީތަޢު .6 ޤުތަކާ ހުންގެ ޙައްނަ މީމަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން އިޑިތަކާނމީ ނިޒާމުގެ އަސާސީ ލަ

 ގުޅޭގޮތުން ހިމަނާފައިވުން.

 އިުވން.އަޅުވާލާފަށް އަލިޢުލުީމގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަ ތަމީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންދެވޭ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ .7

 ރުވުން.އަށް ކުރިއެރިހަމަގެ ކިބައިގައި ހުރި ކުޅަދާނަކަމަށާއި، އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ގަދަރާއި ކަރާމާތް ފުއިންސާނުން _

 .ރުކުރުންން އިތުކުރު އިޙުތިރާމުއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި، އަސާސީ މިނިވަންކަމާއި، އިންސާނުންގެ ތަފާތުކަމަށް  _

 ފުރުޞަތު ވެރިވުމުގެ ބައިމުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު _

 ތަނަވަސްވެފައިވުން.

، ގަތުމާއެކުރު ދެނެލީމީ މުގައްރަރުގައި ހިމެނިފައިވާ މިންވަތަޢުތައް ޙައްޤުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ  .8

ނޑުދަލީމީ ނިޒާމުގެތަޢުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ  ދުތައް ދި މަޤްޞަތަކާ އަޑިނ އަސާސީ ލަ

 ހާސިލްވެފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރެވިފައިވުން.
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ވެފައިވާ މަ، ބާކިނަފައިވާލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ބާކީވެތަޢު .9

 ކުރާ ޓީޗަރުން ނެތުން).މުއާމަލާތް ހަރަކާތުން  :ގަތުން (މިސާލަކަށްސަބަބުތައް ދެނެ 

އިވުން. ނެގަނެވިފައް ދެލީމީ ނިޒާމުގެ ނުސީދާގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަތަޢު .10

 ވެގެން ސްކޫލުން ވަކިވާ ކުދިން)ށްކިޔެވުމަށް ަދ :(މިސާލަކަށް

 ވުން.ގަނެވިފައިދެނެތައް ކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންޒުތަންފީ ލީމީ ނިޒާމެއް ތަޢުހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން އެކުލެވޭ  .11

އްނެތި ފާތުކުރުމެވެސް ތަބަޔާންކުރާ ތަޢުލީމު ލިބުމުގެ ޙައްޤު އެއް  ގައިޤާނޫނު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް  .12

 ކަށަވަރުވެފައިވުން.

ކަްނ ވާ ކަން  ބަޔާންކޮށްފައިހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނުގައި .13

 ކަށަވަރުވެފައިވުން.

 .އިވުންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފައިސޭހައިން ތަޢުލީމު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފަ .14

ެގ ން ހުރުމުކަންތެރިނުކުޅެދުހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންޕަލްސަރީ ފަށާ ތަޢުލީމު އަދި މެދުމަދަރްސީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުން  .15

.  އަދި ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުްނ ނު ބަބުން ސަ ލީީމ ޢުތަތެއްގައި ސީދާ ގޮއެއްވެސް ކުއްޖެއް ބާކީނުކުރުން

 ބާކާީވނަމަ އެކަންކަން ދެނެގަނެވިފައިވުން. ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުއްޖަކު 

ކުދިން އެ ޢުލީމުރްސީ ތަމަދަ އަދި މެދުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ މަޖުބޫރު ފަށާ ތަޢުލީމު  .16

. އަދި އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމަކަށްވުން. ންއިޢުދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަ   ލިބެންހުރުން

 ދިނުން.ރުކޮށްފޯނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ސްކޮލޮރޝިޕް ހޯދައިދިނުމަށް އެހީތެރިކަން ސަރުކާރުން  .17

. އަ އުނގެނުމަށް ނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން .18 ށްދޭ ތުން ފޯރުކޮދި މިގޮބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

 ވަސީލަތްތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން. 

ލުތައް ދަބަގެނެވުނު  ތުންގޮ މުގެ ވުމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ފަސޭހައިން ތަޢުލީ .19

. މީގެ ތެރޭ  ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ވެސް ހިމެނޭކަން. ގައި ދެނެގަތުން

 އްބާރުލުންންވާ އެ އިޖްތިމާއީ ތަރައްޤީ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނު ގެނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން .20

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވުން.

 އިވުން.މަޖެހިފަފަދަ ތަންތަނުގައި ޚާއްޞަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދަނާލު .21

އަިދ  ގެ އަދަބީ ކުދިންލީމީ ނިޒާމެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަތަޢު ވާލެވޭކުލަހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން އެ .22

 އިޖުތިމާއީ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވުން.

ގެ އުނގެނުމު އްނެތިއެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެ ނަށްތެރިކަން ުހންނަ މީހުންނުކުޅެދުން .23

 ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަވި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން.
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އްިލ ންނަށް ބްރެކުދިނަ ގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން އަޑުއިވުމުކުދިންނާ އަދި  ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  _

  .  އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް އޯލްޓަނޭޓިވް ސްކްރިޕްޓްތައް ފަސޭހައިން ލިބެންހުރުން

ންާވ ހުފަންނަށް ކުދިނަ ގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން އަޑުއިވުމުކުދިންނާ އަދި  ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ _

. ތުަޢބަހުރުވައަކުން   ލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން

 ވުން.އެރު އަދަބީ ހައިސިއްޔަތު ބަލައިގަނެ ކުރިމީހުންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  ގެއަޑުއިވުމު _

.  ހަރަކާތުންލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ތަޢު _  މުޢާމަލާތްކުރާ ބަހުރުވަތައް ކުރިއެރުވުން

ނިޒާމުގެ   ތަޢުލީމީއްނެތި އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެ  ނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން .24

 ތެރެއިން އިޖުތިމާއީ ހުނަރުތައް ދަސްކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

އަދި  ގްރާމްތަކާ  ޕްރޮއެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކާ ބެހޭ ހުނަރު ދަސްކުރުމާބެހޭ  .25

 ވެފައިުވން.ހިމަށް މަގުފަސާކުރު ހިއްންގެ ތަޖުރިބާއާއި އެއްބާރުލުން މަލީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ މީހުޢަ މިކަންކަމުގައި 

ގުޅުން  ތަމައާއެކު  މުޖުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސާމެދު ދެކޭގޮތް ރަނގަޅުކޮށް އަދި .26

 ވެފައިވުން.ޤާއިމުއް އުގަތަންނާބެހޭ ވިންނަ މީހުގާއިމުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު

މުކުރުމަށް ޅުން ގާއިުގއެކު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަމިއްލަ ނަފްސާމެދު ދެކޭޮގތް ރަނގަޅުކޮށް އަދި މުޖުތަމައާ .27

 ލިބޭނެ މަޤުތަނަވަސްވެފައިވުން. ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން މިކަމާބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީ

ކަށީގެންވާ ނުމަށް އެ ރީންދިމަލާތްކުރުމަށާ އަދި ބްރެއިލް ބޭނުންކުރުމަށް މުދައްރިސުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމް މުއާ  ހަރަކާތުން .28

. އަދި މިފަދަ މުަދއްރިސުންގެ ފެންވަރު ހިފަހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ދެ ތެއްގައި ޓެނިވި ގޮމެހެއްފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން

 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

  ދައްރިސުންއިވާ މުމުއާމަލާތްކުރުމަށާ އަދި ބްރެއިލް ބޭނުންކުރުމަށް ތަމްރީން އަދި ތަޖުރިބާ ލިބިފަ ހަރަކާތުން .29

ނޑައަޅާފައިވާކަން.  ކަ

ތެރިކަމާ ނުކުޅެދުން ންނަށްތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން މުވައްޒަފު .30

 ން.މިކަމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިުވ އިރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަރިކު ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެ

ތެރިކަން ނުކުޅެދުން ންނަށްތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން މުވައްޒަފު .31

ރާމްތައް މުގެ ޕްރޮގް ދިނުކުގެ މަޢުލޫމާތުހުންނަ މީހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކާއި އިަދ އަލާތްތަ 

 ތަފްސީލް ދެެނގަތުން. ކުގެ ގޮތަށް ފޯރޮކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތަމި ،ހިންގުން

 ޝަންނާ އަދިޑަޕްޓޭލީމީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މުވައްޒަދުންނަށް އިންސްޓްރަކްޝަނަލް ޓެކްނީކްސް، ކަރިކިއުލަމް އެތަޢު .32

ކޮށްދޭ ގޮތަށް ފޯރޮމި ން.ރާ ވަސީލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދިނު ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބޭނުންކު 

.  ކުގެޕްރޮގްރާމްތަ  ތަފްސީލް ދެނެގަތުން

 



  
    އިްނޑިކޭޓަރސް      ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން ޮއފް ދަ މޯލްިޑްވސް

 ށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސްއަނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުްނނަ ީމހުންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  |22

 
 

 
 
 
 
 
 

 : ޞިއްޙަތު 25މާއްދާ 
 

 އެއްވެސް ނުމުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އެހެން މީހުންގެ މެދުގައި  .1
. މިގޮތުން ޖި ގައިޤާނޫނު އާންމުޞިއްޙަތާއި ބެހޭ  ތަފާތުކުރުްނ މިންވަރަކަށް   ހެޔޮކަމާއި ންސީ ދުޅަމަނާކޮށްފައިވުން

ށް  ބަޔާންކޮނުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނެކަމުގައި ޤާނޫ ދާއިރާއިން ގެއުފަންވެނި ޞިއްޙަތު
ނޑައަޅާފައިވުން.  ކަ

ބި، އެ ލި ލޫާމތުހޭ މަޢުނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާދެވެނީ އެމީހުންނަށް އެ ފަރުވާއަކާއި ބެނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން .2
 ފަރުވާ ދިނުމަށް އެމީހުންގެ ފުރިހަމަ ރުހުން ލިބިގެންކަން ޤާނޫނުން ލާޒިމު ކުރުން.

 ދިނުން.ފޯރުކޮށް އުލަތުންޅަފަތުގައި ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ދަ ކުދިންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  .3
ން އި އެހެނިހެރުވާއާފަޅަފަތުގައި ދެނެގަނެ، އެފަދަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ  ކުދިންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  .4

ނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޞިއްީޙ  އެހެނިހެން   އަދިކަންކަމުގައި (ޚާއްޞަކޮށް ސިކު
) އެކަމުގެ ފު ކަން ތެރި ނުވާނެރަކާތްރިހަމަ ޤާބިލުކަން ނެތް އެއްވެސް ބަަޔކު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހަ ކަންކަމުގައި

 ކަށަވަރުކުރުން.ދައުލަތުން 
ނެ މަގު ވާ ހޯދޭއްޞަ ިޞއްޙީ ފަރުވާއެއް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފަރުޚާގުޅިގެން ވަކި  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކާ .5

 ތަނަވަސްވެފައިވުން.
ްއގަށް ގަތުމުގެ ޙަލިބި ޚިދުމަތްތްދޭ ތަންތަނުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެތަންތަނުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަ އާންމު .6

. (މިގޮތުން އިޙުތިރާމު ތު  މަޢުލޫމާރުވައިންސާފު ބަހު، މުއާމަލާތްކުރުން، ބްރެއިލް އަދި ތިލަ ހަރަކާތުންމް ކުރުން
ތަން ރުވާދޭ ތަން އްޙީފަފަސޭހައިން ވަދެނުކުމެވޭ ގޮތަށް ޞި ފޯރުޮކށްދިނުން އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނަށް 

 އިމާރާތްކުރުން.)
ން ހުންނަ ތެރިކަގުޅުންހުރި ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ނުކުޅެދުން އި ޞީއްޙަތާހިލޭ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަގެއްގަ .7

 .  މީހުންނަށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައިވުން
 ކުރުން. މްރީނުގުޅޭގޮތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ތަ ޤުތަކާން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްނުކުޅެދުންތެރިކަ  .8
 ވީހާ ކާއެތަނަވަތަ ނުކުން ދިރިއުޅޭ ތަނަ ދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ ަފރުވާ އެމީހުންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބި .9

 ވިފައިވުން.ތުން ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދެގާ
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ތްތައް ބޭނޭ ގޮއެއްބާރުލުން ލި ންގެ އެހީތެރިކަމާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެފަދަ އެހެން މީހު .1
 ފަހިވެފައިވާކަން ދައުލަތުން ކަށަވަރުކުރުން.

 ުއެކަށައެޅުން.އެކަމަށް ްއ ްނާވ ަބެޖޓެ ެއަކީށގެ ، އި ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވަ ސަޕޯޓް- ން ޕިއަރމިގޮތ 
 ޝަން ރިހެބިލިޓޭ ކަށޭނަ ތަފާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތައް ދިރިއުޅޭ ރަށުގައި ތިބެގެން އެ  .2

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
  ައިންގެ ޢާއިލާންނަ ފަރާތްތަކުތެރިކަން ހުޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ނުކުޅެދުން ރިހެބިލިޓޭޝަން އަދި މިފަދ 

 ހިންގުން. އި،ނެ ގޮތަކަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވަބައިވެރިވެޭވ
ހުން އަދި ފަންނީ ީމ ތް ކުރާޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މަސައްކަ ރިހެބިލިޓޭޝަންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ  .3

  ގުން.އް ހިންތެއްގައި އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަމުވައްޒަފުންނަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮއެހެނިހެން 
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ގު މަމުގެ އެހެންމުީހންނާ އެއްހަމައެއްގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ފަސޭހަކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރު .1

 ތަނަވަސްވެފައިވުން.
. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހު .2  ންގެ އެމްޕްލޯއީމަންޓް ރޭޓް ދެނެގަނެވިފައިވުން
 ޓްއާ އާޅައި ޓް ރޭއާންމު އާބާދީގެ އެޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓްއާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އެމްޕްލޯއީމަން .3

 ބެލިފައިވުން.
އެހެން   މީހުންނާ ހުންނަ ން ޅެދުންތެރިކަމުގައި ނުކުން ދިނުވަޒީފާގެ ކުރިއެރު ކުރުމުގައާއި،ގިންތިވަޒީފާގެ މުސާރައާއި،  .4

(  .މީހުންނާ ހުރި ތަފާތުތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން  (މިސާލަކަށް ޕާޓްޓައިމް، ދާއިމީ، ވަގުތީ
ށް އަދާކުރުމަ  ފާއެއްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެމީހުން ޚިޔާރުކުރާ ވަޒީ .5

.  ފުރުޞަތު  ތަނަވަސްވެފައިވުން
 ން.ރެވިފައިވުހަގަކު އެކަން ފާ ،ދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުްނ އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބާވަތްތައް ހަނިވެފައިވާނަމަނުކުޅެ .6
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 ނަމަ އެކަންފައިވާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވަކިކަހަލަ މާހައުލެއްަގއި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް މަޖުބޫރުވެ .7
.  ފާހަގަވެފައިވުން

  ނަށް މީހުންތެރިކަން ހުންނަރިހާ އެންމެން ޝާމިލްވާ ގޮތަށް) ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ނުކުޅެދުން(ހު ހުޅުވާލެވި، ލާެމހިފައިވާ .8
 ން.ވިފައިވުހިުރ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ ގައިމިކަމުއަދި . މުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވުންވަޒީފާ ލިބު

) ތައް (އެމްޕްޚިދުމަތްވަޒީފާއާބެހޭ  މެހިފައިވާ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައިލާ .9  ދިނުމުގައިރުކޮށްފޯލޯއިމަންޓް ސާރވިސަސް
 ން.ކުރާކަރިޢާޔަތްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

) ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި  ހުޅުވާލެވި، ާލމެހިފައިވާ .10  ތެރިކަން ހުންނަ ނުކުޅެދުން(ހުރިހާ އެންމެން ޝާމިލްވާ ޮގތަށް
. އަދި މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ތަފާ މެދުނާމުީހން ޅުތަކާ ވާ ފިަޔވަޅާފައިއަކުރުމަށް ތަންފީޒުތުކުރުން ޤާނޫނަކުން މަނާކުރުން

 އަދި ނުކުމެފައިވާ ނަތީޖާ ދެނެގަތުން.
ފާތުކުރުމަކީ ހުންނަށް ތަނަ މީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ ަކންކަމުގައި  .11

. މިގޮތުން  ކަމެއްކަން މަނާ ނޑައަޅާފައިވުން ، މާއިކުރުއަދާ ޒީފާ ވަ ،އި މާދިނު ވަޒީފާ، މާއިވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވު ކަ

 އްގެ މާޙައުލެއްކަތުމަސަ ގޮތުން ރަނގަޅު އަދި ރައްކާތެރި ޞިއްޙީ، މާއިވަޒީފާގެ ކުރިއެރު، މާއިވަޒީފާގައި ދެމިހުރު
ނޑަ  މީހުންނަށް ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަޤާއިމުކުރުމުގައި   .އިވުންއަޅާފަކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ަޙއްޤުތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުމާޙައުލުމަސައްކަތުގެ  .12  ރިހަމައަށްފުވެސް  ންނަށްގައި ކަ
 ދީފައިވުން.ލިބި

 ން.ކަން ގާއިމުވެފައިވުވަޒީފާގެ ދާއިރާގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް ހަމަހަމަ .13
ނާ ހެންމީހުންއެއްޤު މަސައްކަތްކުރުމުގައި އަދުލުވެރި އަދި އެކަށޭނަ ޝަރުތުތަކެއްގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙަ .14

 އެއްހަމައެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް ލިބިފައިވުން.
މުގައި ރުން ހޯދުގެ ކުރިއެކުރުމުގައާއި، ވަޒީފާއަދާވަޒީފާއެއް  ޚިޔާރުކުރާ ބާވަތުގެނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން  .15

 ތަކެއް ލިބިފައިވުން.ފުރުޞަތުމުީހންނެކޭ އެއްފަދައިން ހަމަހަމަ ހެންއެ
 ވިފައިވުން. ދެނެގަނެންވަރުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ކަންކަމުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ކުރިމަތިވާ މި  .16
ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަވަޒީފާގެ ޝަ .17  އިވުން.ނެގަނެވިފަން ދެރުތުތަކާގުޅޭގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ކަ
ހުންނެކޭ  އެހެން މީރައެއްއެއްފެންވަރެއްގެ މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އެކަށީގެންވާ އަދި ހަމަހަމަ އުޖޫ  .18

. ވަޒީފާގެ އުޖޫރައެއްފަދައިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީ ނޑައަޅާފައިވުން ކެއް ާވނަމަ  ތަފާތުތައިގައިހުންނަށް ވެސް ކަ
 އެކަންކަން ދެނެގަނެވިފައިވުން.

ށް ެވްސ ހުންނަމީޞިއްޙީ ގޮތުން ރަނގަޅު އަދި ރައްކާތެރި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  .19
 ގާއިުމވެފައިވުން.

ންޖެޭހ ލިިބދޭ ބެލުމަށްފަުހ، ބަދަލު ޅާ ޝަުކވާންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ހުށަހަވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން ނުކުޅެދު  .20
 ފައިުވން.ދީލިބި ހާލަތްތަކުގައި ބަދަލު

އަޅާފައިާވ  ރިކުރުމަށްއްކާތްފުރައްސާރަތަކުން ރަ  ކުރިމަތިވާ ގައިމާޙައުލުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ  .21
 އިވުން.ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެވިފަ
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 ށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސްއަނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުްނނަ ީމހުންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  |25

 
 

މުގެ ނަވަސްކުރުގު ތަ ނެ މަފަސޭހައިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ ނަށްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންމާޙައުލު ވަޒީފާގެ  .22
. އަދި މިފަޔަވަޅުތަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަ  ގޮތުން ނަށް ންނަ މީހުންން ހުއަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން

 ނެ، މުރާޖާކުރަން ފެންނަކަންކަން މުރާޖާކުރެވިފައިވުން.ކޮށްފައިވާ އަސަރުތައް ދެނެގަ 
ދުންތެރިކަން ން ނުކުޅެފަދައިތް ހެދުމުގެ ޙައްޤު އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްޢަ އަދި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމާމަސައްކަތްެތރިކަމާ .23

 ހުންނަ މީހުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބިދީފައިވުން.
ދައިން ކޭ އެއްފައެހެންމީހުންނެއި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު އަދި ފުރުޞަތު ޢިއްޔާތަކުގަޖަމުމަސައްކަތްތެރިންގެ  .24

 ތަނަވަސްވެފައިވުން.ވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް
ދި އަލްވެވޭ ޢިއްޔާތަކަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ވަސިޖަމުމަސައްކަތްތެރިނެްގ  .25

 އިއްޔާތަކަކަށްވްުނ.ޖަމުމީހުންނާ ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
ގެ ދިނުމުހުރިހާ އެންމެން ޝާމިލްވާ ގޮތަށް އާންމުކޮށް ހިންގާ ފަންނީ އަދި މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށް .26

 ކަންންތެރިކުޅެދުނުޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ( ޕްލޭސްމަންޓް ސާރވިސަސް އަދި ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނޭ ) 
  ރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވުން.މުގެ ފުހުންނަ މީހުންނަށްވެސް ފަސޭހައިން ބައިވެރިވެވު

މްތަކެއް ން ޕްރޮގްރާ  ގޮތުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާ އަދި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމުވާބެހޭ .27
 ހިންގުން.

އި ށް ގޮތެއްގަކޮއްޞަޚާރުވުމަށް ހިތްވަރުދިނުން. އަދި މިކަމަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެ .28
).ފައެރުމަށް ގެ ކުރި މަލުކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން (ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާޢަ  ސޭހަވުން

 އެއްވެސް މީހުންނަށް ންނަންތެރިކަން ހުވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިާވ ކްރައިޓީރިއާތަކުގައި ނުކުޅެދު .29
 ތަފާތުކުރުމެއްވާނަމަ އެކަންކަން އުނިކުރެވިފައިވުން.

ހީތެރިކަން އެ އުމަށްއަނބުރާ ލިބިގަނެ، ދަމަހައްޓައި އަދި ވަޒީފާއަށް އަ، ން ވަޒީފާ ހޯދައިރިކަން ހުންނަ މީހުނުކުޅެދުންތެ .30
 ފޯރުވައިދިނުން.

 .ނެފައިވުންތައް ދެނެގަ ތިޒާމް ވަޒީފާ ހޯދުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ހަމަޖެހިފައިވާ އިންނުކުޅުެދންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން  .31
އެކަންކަން  ،މަޅާފައިވާނައް އަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތަކެ .32

)ދެނެގަތުން (މިސާލަކަށް އޮފީހަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަ  .އް
 .ރާމްތައް ހިންގުންޕްރޮގް ވަޒީފާއްަށ ބޭނުންވާ ތަމްރީން  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް .33
އް މެދުންތެރިކަނުކުޅެ ދިމާވާ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން  ،އި ންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާވަޒީފާއާބެހޭ ޕޮލިސީގައި ނުކުޅެދު .34

 އިވުން.ކުރެވިފަތްރިޢާޔަ   އައުން ނުވަތަ ރުޖޫއަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާކުރިމަތިވެފައިވާ މުީހންނަށް
 ޢަމަލީދި އަހޭ ފަންނީ ދުމާބެނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ އިޢާދަކުރުމާއި، އަލުން ވަޒީފާ ހޯ .35

 ވިފައިވުން.ޖާ ދެނެގަނެ ނަތީގްރާމްތަކުގެއެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއެރުވުން. އަދި މިފަދަ ޕްރޮ އި،ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަ
 ތުދިނުމުގެ ބިއްޔަތަރު ޢަމަލީއާންމުކޮށް ހިންގާ ފަންނީ އަދި މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،  .36

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޖާގަ ތަނަވަސްވެފައިވުން.
ސްކޮށްދޭ ކަން ދަ ކޮށް ފަރުމާކޮށްގެން ފަންނީ އަދި މަސައްކަތްތެރިޚާއްޞަހުންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީ  .37

 ތަރުބިއްޔަތުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. ޢަމަލީޕްރޮގްރާމްތަކާއި، 
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 ޞަތުމުގެ ފުރުއިވެރިވުފަސޭހައިން ބަ ގައި ޕްރޮގްރާމްތަކު ޢަމަލީނީ އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަން  .38
 .ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން

 ންފުނިތައް ލަ ކު އަމިއް ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންނާއި، އަށް އަމިއްލަ ގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން .39
 އުފައްދައިގެން ވިޔަފާރިކުރިއަރުވާ ަފރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވުން.

ން ފައްދައިގެއުނިތައް ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންނާއި، އަމިއްލަ ކުންފު އަށްހުންނަ މީހުން އަމިއްލަނުކުޅެދުންތެރިކަން  .40
 ފައިވުން.އާރަފްވެ ތަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  އިއެކުލަވާލަވިޔަފާރިކުރިއަރުވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގްެނ ޕޮލިސީތައް 

ށްދިނުމުގެ ރު ދަސްކޮ ވާ ހުނަރުމާއި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކު  .41
 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފައިވުން. ތަކާއިމަޤްޞަދުގައި ޮޕލިސީ

 ރުޞަތުތައްފު ގެންނަ މީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުދައުލަތުގެ އޮފީސްތަާކއި އިދާރާތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު .42
.  ފަހިވެފައިވުން

 އިވުން.ނެގަނެވިފަތް ދެކިއެކި އޮފީސްތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވަޒީފާއަދާކުރާ ނިސްބަދައުލަތުގެ އެ .43
ގެ ގޮތުން ކޮށްދިނުމުރުން ފޯދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް އެހީތެރިކަ .44

 ރަފްކުރެވިފައިވުން.ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ތައާތަކާއި ލިސީ ޕޮ ޚާއްޞަ
 ލިސީތަކެއް ޕޮކައި ށްޓަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ޕްރައިވަޓް ސެކްޓަރގައި ވަޒީފާއަދާކުރުން ކުރިއެރުވުމަ  .45

 ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުން. ޚާއްޞަވަކިން  އި،ެއކުލަވާލަ
 މަށްޓަކައި ތެރިވުކުރިއަރުވާ އެހީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ޕްރައިވަޓް ސެކްޓަރގައި ވަޒީފާއަދާކުރުން .46

. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މިފަދަ ޚިދުަމތް ފައިވާ ފައިދާ ކުން ކޮށްތަމަތް ޚިދުތަކެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވުން
 ވަޒަންކުރެވިފައިވުން.

 .ކޮށްދިނުން ފޯރު ލަތްތައްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީމާޙައުލުވަޒީފާއަދާކުރާ  .47
 ފާއަދާކުރާއް ވަޒީމަތްތަދު ޚި ން ފޯރުކޮށްދެވި، އެފަދަމީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  .48

 ގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވުން.މާޙައުލު
ގުޅޭގޮތުން  ކޮށްދިނުމާފޯރު އްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތަމާޙައުލުވަޒީފާއަދާކުރާ  .49

ނޑުގައި ހިމަނާފައިވުން އަދި މިކަން   .ދެނެގަތުން ޅުތައްކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަތަންފީޒުޤާނޫނީ އޮނިގަ
. އަދި ވަސްވެފައި ތަނަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ފުރުޞަތުތަކެއް  .50 ވުން

 ށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވުން.މިކަމަ
ގައި ގޮތު ގެ ޅުންތަ އަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ލައްވާ ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުވުމާއި އަޅުވެތިޮކށް ނުވަ .51

 މަސައްަކތްކުރުވުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުން.
ގައި ގޮތު ގެ ޅުންތަ އަހުން ލައްވާ ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުވުމާއި އަޅުވެތިކޮށް ނުވަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީ  .52

 .ނެގަތުންޖާ ދެމަސައްކަތްކުރުވުމުން ރައްކާތެރިކުރުވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ނަތީ
ގައި ގޮތު ގެ ޅުންތަ އަ އަޅުވެތިކޮށް ނުވަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ލައްވާ ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުވުމާއި  .53

 .މަސައްކަތްކުރުވާ ހާލަތްތައް ދެނެގަތުން
ަގއި ގޮތު ގެ ޅުންތަ އަންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ލައްވާ ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުވުމާއި އަޅުވެތިކޮށް ނުވަނުކުޅެދު .54

 ފައިވުން.މަސައްކަތްކުރުވާ ހާލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާތައް ކުރިއަށްގެން ގޮސް
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ޅުމެއް ދިރިއުއްގެ ންވަރެފެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެކަށީގެންވާ  .1

 އުޅެވޭނެގޮތް ތަނަވަސްވެފައި ވުން.
  ާިރުއުޅަމްށ ދި ، އިފޭރާމާވާކުރެވޭނެ އެކަށިގްެނވާ ރަނގަޅުކާނާއާއި، އުނުއޮރިޔާން ނިމިގޮތުން އެކަށީގެންވ

 .ރުކުރުންކަށަވައިވާކަން ދައުލަތުން ތަނަވަސްވެފަ އެކަށީގެންވާ ތަނަކާއި ސާފުބޯފެން ލިބޭނެ މަގު 
ތައް ލިބޭނެ  ޚިދުމަތްނުންވާން ބޭގުޅިގެ ގެ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް އެފަރާތްތަކު .2

 މަގު ތަނަވަސްވެފައިވުން.
 .ޭއޭގެތެރޭގައި ބޭނުންވާ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކާއި ތަކެތި އިަދ އެހީތެރިކަންވެސް ހިމެނ 
 ަވުން.ވެފައިންޑިންގ) ލިބޭނޭގޮތް ފަހިއަދި މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން (ފ 

ލުމުގެ ނައްތާ ނަ މީހުންނަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ފަޤީރުކަންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން .3
 ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަގުފަހިވެފައިވުން.

ލަތްތަކާއި ކިއެކި ވަސީވާ އެގުޅިގެން ބޭނުން  ގެ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުން  .4
 އިވުން.މަޖެހިފައަދި ޚިދުމަތްތައް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ލިބޭނެގޮތް ހަތަކެތި 
 ުތަކަށް ގޮ  ގަނެވޭނެށް ދެނެންނަ ފަރާތްތަކައަދި މިކަންކަން ފަހިވެފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހ

 ވިފައިވުން.ކުރެއާންމު
 ގެޢާއިލާގެ މީހުންންގެ ތެރެއިން ފަޤީރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން، އެމީހުންނާއި އެނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހު .5

 .ވިފައިވުންށްދެ ކޮދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދައުލަތުން ފޯރު
ންވާ މާލީ ތުމަށް ބޭނު ރައިގަފަޤީރުކަމުން އަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޤީރުން އެމީހުންގެ  .6

 .ވިފައިވުންކޮށްދެ ފޯރުއެހީތެރިކަން ދައުލަތުން 
ކަން  އީެހތެރިނުންވާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކާއި ގުޅިގެން ބޭ .7

 .ވިފައިވުންކޮށްދެފޯރު
 ްތަކަށް  ވަސީލަތްފައިވާ ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ލިބިމިގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ، ލިބިގަތުމަށ

ގާނަމަ، ރަދެއް ހިނސް ޚަފަރިތަވުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމުގެ އިތުރުން އެފަދަ އެހީތެރިކަމެއް ލިބުމަށް އެއްވެ
 .ވިފައިވުންކޮށްދެފޯރުއެޚަރަދު ދައުލަތުން 

ޞަުތ ނަށް ފުރު މީހުންޕްރޮގްރާމްތަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  އެފަދަޕަބްލިކް ހައުސިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށާ،  .8
 .ވިފައިވުންތަނަވަސްކޮށްދެ

ވޭ ކުމެވެދެނިވައިން ފަސޭހަ މްގައި ހަދާ ގެތައް ނުކުޅުެދންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްޕަބްލިކް ހައުސިންގް ޕްރޮގްރާ .9
 .ރެވިފައިވުންގޮތަށް ތައްޔާރުކު 

ގައި މުގެ ޤާނޫނުށްދިނުހުންނަ މީހުންގެ ަޙއްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮނުކުޅެދުންތެރިކަން  .10
 ފައިވުން.ލެވިބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާ
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 މު ޙަރަކާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން : ސިޔާސީ އަދި އާން 29މާއްދާ 
ނީގޮތުން ނެކަން ޤާނޫ ރިވެވޭންނަ މީހުންނަށް އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރުމާއި ވޯޓުލުމުގައި ބައިވެނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު .1

 މަނާކޮށްފައިނެތުން.

ކުގައި، ގާމުތަ ިއންތިހާބުކުރާ މަގާމުތަކާއި ސިޔާސީ މަގާމުތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ގޮތްނިންމާ ފެންވަރުގެ މަ .2

 އޮތުން.ފަހިވެފަިއ  ފުރުޞަތުތުކުރުމެއްނެތި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މިހުންނަށް ތަފާ

ސޫލުތަކުގައި ތަކާއި އުވާޢިދުޤާނޫނުތަކާއި ޤަ ކަމާއެކު ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަ .3

 ވުން.ބަޔާންކޮށްފައި

ކުރުމަށް ށަވަރުކަ ސިއްރުކަން  ވޯުޓގެ ،ފޯރުވިޔަ ނުދިނުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު .4

 އުސޫލުތައް އެކަށައަޅާފައިވުން.

ހުންނަށް މީންނަ ލިޔެކިޔުންތައް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު އިއިންތިހާބުތަކާއި ވޯޓުލުމާބެހޭ އެންމެހާ އުސޫލުތަކާ .5

 ގޮތަކަށް ފަސޭހައިން ލިބެންހުރުން.ފަހުމްވާނޭފަދަ 

ރު ކުރުމުގެ  އިހްތިޔާމީހަކު ގައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާ ބޭނުންވާ ވޯޓުލުމަށް އެހީތެރިއަކު ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކު .6

 .ރެވިފައިވުންތު ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުފުރުޞަ

ންތެރިކަން ، ނުކުޅެދުކުގައިއިންތިހާބުކުރާ މަގާމުތަކާއި ސިޔާސީ މަގާމުތަކާއި މިނޫންވެސް ގޮތްނިންމާ ފެންވަރުގެ މަގާމުތަ .7

 .ވުންރޮގްރާމްތައް ހިންގައިފައިއިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ޕްހުންނަ މީހުންގެ ބަ

ކުގައި، ގާމުތަ އިންތިހާބުކުރާ މަގާމުތަކާއި ސިޔީާސ މަގާމުތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ގޮތްނިންމާ ފެންވަރުގެ މަ .8

 ދެނެވަނެވިފައިވުން. ކަން ހުންނަ މީހުން ތިބި އަދަދުނުކުޅެދުންތެރި

 ،މާއި ހެދުތައްޖަމުޢިއްޔާދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ތަމްސީލުކުރުމަށްޓައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ، ސަރަހައްދީ އަ .9

 ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބާރުއަޅާފައިވުން.ޖަމުޢިއްޔާ

ށް މަތެރިވުތްޕާޓީތަކުގައި ހަރަކާ  ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަށް ހިންގުމާއި ،ސިޔާސީ މައާިދނުގައި ހަރަކާތްރެތިވުމާއި .10

ށް އިވެރިވުމަކުގައި ަބއްޔާތަޢިދަނީ ޖަމުމިކަމާބެހޭ މައަިދ  ބާރުއަޅާފައިވުމާ ނަށްކަން ހުންނަ މީހުންނުކުޅެދުންތެރި

 ބާރުއަޅާފައިވުން.އެފަރާތްތަކަށް 

 
 

  : ސަޤާފީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުކުޅުން  30މާއްދާ 
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ރުޞަތު މަށް ފުޅުއު ނިކުމެވަދެހުންނަ މީހުންނަށް ވީއެންމެ ފުޅާމިނެއްގައި ސަޤާފީ ތަރިކަބިނާތަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން  .1

.  ހުޅުވާލުން

މަށް އުޅު ވަދެނިކުމެ  ހައިންފަސޭނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވީއެންމެ ފުޅާމިނެއްަގއި ސަޤާފީ ތަރިކަބިނާތަކަށް  .2

ކަމުގައި މިނަށް އަދި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލާފައިވުން.

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން.

މީހުންނަށް  ނަ ން ހުންރިކަންތެ ތްތަށް ހިންގާ ތަންތަނަށް ނުޅުދުހަރަކާމުނިފޫހިފުިލވުާމއި، ކުޅިވަރު އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ  .3

. މިކަމަށް އެކިބާވަތުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަންވަދެނި ށް ނަ މީހުންނަ ހުންކުމެ އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކަށަވަރުވެފައިވުން

 . ކުރެވިފައިވުންރިޢާޔަތް

ހުންނަ  ކަން ޅެދުންތެރިނީ ނުކުހިންގާ ތަންތަނަށް ޖިސްމާ އްތްތަހަރަކާދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުނިފޫހިފިލުވުާމއި، ކުޅިވަރު އަ  .4

 .ކުމެ އުޅެވުންންނަށް ފަސޭހައިން ވަދެނިމީހު

ންަނ ިރކަން ހުޅެދުންތެތްތަށް ހިންގާ ތަންތަނުގައި ނުކު ހަރަކާމުނިފޫހިފިލުވުާމއި، ކުޅިވަރު އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ  .5

. މިގޮތުން  ގެ ފެނުމު، މުއާމަލާތްކުރާ މީހުންނާއި  ހަރަކާތުން މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފަސޭހައިން ލިބުން

 ތްތަކަށް މީހުންނާ އަދި އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

 އެހީތެރިކަންލިބުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން.

މުގެ ބައިވެރިވު ކުގައިހަރަކާތްތަ ީފސަޤާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި  .6

 ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވުން.

ހުރި  މަށްބައިވެރިވު ކުގައިފީ ހަރަކާތްތަސަޤާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި  .7

 ހުރަސްތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެވިފައިވުން.

 ވެރިވުމަްށއި ބައި ފީ ހަރަކާތްތަކުގަސަޤާއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްހަމައެ .8

ހުންނަށް ނަ މީއެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުަތކަކީ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން

 ޮކށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށްވުން.ރިޢާޔަތް

ަނާމ ައިދ ސި ، ތަކާއިފިލްމު، ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓީވީންނެކޭ އެއްފަދައިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހެންމީހު .9

ކަން ޅެދުންތެރިގެ ނުކު. އަދި އެކިއެކި ބާވަތްތަކުެއެހިނެހްނ ަސަގީފ ަހަރާކްތަތްއ ޭދަހާވެނ ފޯރެމެޓްއަގިއ ިލިބިދުނން 

ޅުަތްއ ވާ ފިޔަވަށް އަޅާފައިހައްލުކުރުމަ އެކަންކަން އަދި  ގޮތުން ކުރިަމތިވާ މައްސަލަތަކާމީހުންނަށް މިކަމާ ގުޅޭ ހުންނަ

 ދެނެގަތުން.

ދުމަތްތައް މިސާލަކަށް ތިއޭޓަރ، ދާރުލްއާސާުރ، ޚިފީ ހަރަކާތްތައް ނުވަތަ ސަޤާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް  .10

މުގެ ފުރުޞަުތ ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެނިކުމެ އުޅު ށްދޭ ތަންތަނަޚިދުމަތްރުވެރިކަމުގެ ސިނަމާ، ލައިބްރަރީ އަދި ފަތު 

. މިގޮތުން ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި  މުއާމަލާތްކުރާ  ހަރަކާތުން، ތަނަވަސްވެފައިވުން



  
    އިްނޑިކޭޓަރސް      ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން ޮއފް ދަ މޯލްިޑްވސް

 ށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސްއަނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުްނނަ ީމހުންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  |30

 
 

އިންތިޒާމްތަކެއް  ށްއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަ އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް  މީހުންނާ

 .ހަމަޖެހިފައިވުން

ބެހޭ ވުމާނިފޫހިފުލު، މުރަކާތްތަކާއިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްހަމައެްއގައި ކުޅިވަރު ހަ .11

 ހަރާކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްވެފައިވުން.

ށް އިވެރިވުމަގައި ބަ ހަރަކާތްތަކުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި ކުޅިވަރު .12

. މިގޮތުން އެކި  ކުގެ ވަތްތަބާއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިުނމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަުޅތައް  ދެނެގަތުން

 އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެފައިވުން. ،ކޮށް ރިޢާޔަތްނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް 

ރިކަން ކުޅެދުންތެނުގައި ރުތަކުގައި ވެވެން އޮތް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްއާންމުކޮށް ހުރިހާ ފެންވަރެއްގައި ކުޅޭ ކުޅިވަ .13

 ހުންނަ މީހުންނަށް ބައިވެރިވުމަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން.

މިންވަރު  ރިވާއި ބައިވެތަކުގަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާއި، މުނިފޫހިފުލުވުމާއިެބހޭ ހަރާކާތް .14

 ދެނެގަނެފައިވުން.

ތައް ވާ ގިންތިއިވެރިބައާންމުކޮށް ހުރިހާ ފެންވަރެއްގައި ކުޅޭ ކުޅިަވރުތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން  .15

 ދެނެގަނެ އަދި މިކަމަށް އާންމުންގެ ތަރުހީބު ހުރިގޮތް ދެނެގަނެފައިވުން.

ން ހުންނަ ދުންތެރިކަ ނުކުޅެ  ވެވެން އޮތް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އާންމުކޮށް ހުރިހާ ފެންވަރެއްގައި ކުޅިވަރުތަކުގައި .16

 ން ކުރިއެރުވުން.މީހުން ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދީ އަދި އެކަ

ންނަ ތެރިކަން ހުޅެދުންހިންގާ ފަރާތުން ނުކު އިތައް ރާވަޚިދުމަތްރުވެރިކަމާބެހޭ މުނިފޫހިފިލުވުާމއި ކުޅިވަރާއި ފަުތ .17

ލަކަްށ . (މިސާވުންވިފައިރެ ކަށަވަރުކު ތައް ފޯރުކޮށްދޭކަންޚިދުމަތްހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި އެ މީހުންނަށް އެހެން މީ

 ޓިކެޓުނެގުން،ދަތުރުފަތުރުކުރުން)

ންނަ ތެރިކަން ހުޅެދުންހިންގާ ފަރާތުން ނުކު އިތައް ރާވަޚިދުމަތްރުވެރިކަމާބެހޭ މުނިފޫހިފިލުވުާމއި ކުޅިވަރާއި ފަތު .18

ޒާމްތައް އިވާ އިންތިމަޖެހިފަތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހަޚިދުމަތްމީހުންނެކޭ އެއްހަމައެއްގައި އެ މީހުންނަށް އެހެން 

. މިގޮތުން އެކިއެކި ބާވަތުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ަފރާތްތަކަށް   ދުމަތްޚިށްގެން ކޮޔަތްރިޢާދެނެގަނެވިފައިވުން

 ޓިކެޓުނެގުން،ދަތުރުފަތުރުކުރުން) :ށް(މިސާލަކަ  ދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ރޭވިފައިވުން.

ަގިއ ުކިރައުރުވމު  ،އިވަފޫހިފިލުވުމުެގ ހަރަކާތްތައް ރާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްޞަ ކުޅިވަރާއި މުނި .19

 .  ށްފައިވުން◌ަން ހުންނަ މީހުން ބައިވެރިކޮ ުނުކެޅުދްނެތިރކ

ަގިއ ުކިރައުރުވމު  ،އިވަފޫހިފިލުވުމުެގ ހަރަކާތްތައް ރާރާއި މުނިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްޞަ ކުޅިވަ .20

ކުގެ ވަތްތަބާ . މިގޮތުން އެކިއެކި ނެވިފައިވުން◌ުން ހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަުނުކެޅުދްނެތިރަކްނ ުހްނަނ ީމހ

އިވާ ތުން އަޅާފަގެ ގޮމުއެމީހުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކުރު ، ކޮށްރިޢާޔަތް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް 

 .ނެވިފައިވުންދެނެގަފިޔަވަޅުތައް 
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 ށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސްއަނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުްނނަ ީމހުންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  |31

 
 

އި ގަރުވުމު◌ެުކިރއ ،އިވަފޫހިފިލުވުމުެގ ހަރަކާތްތައް ރާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްޞަ ކުޅިވަރާއި މުނި .21

 .ލިބިފައިވުންއެއްބާރުލުން  ކަމާއިއެހީތެރި ގެއާންމުން

 އަދި މާވުފިލުފޫހިމުނި، ހަމައެއްގައި ކުޅުމާއިށް އެހެން ކުޑަކުދިންނެކޭ އެއްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިންނަ .22

. އަދި މިފަދަ  ތަކުގައި ރަކާތްހަކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެއުުޅމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވުން

  ބައިވެރިވުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން.

 ން.ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވުކުދިން ޝާމިލްވާގޮތަށް  ހުރިހާއި އުޅުމުގަގެ އާންމު ދިރިޢުމުޖުތަމަ .23

ގެ މީހުންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ކުރިއެރުމާއި މަންފާއަށްޓަކައި އެ .24

. ބިދީފައިވުލިޞަތު އަދި ވިސްނުންތެރިކަން ކުރިއަރުވާ ބޭނުންހިފުމަށް ފުރު މާއި، ހުނަރުވެރިކަމާއުފެއްދުންތެރިކަ  ން

 މިގޮތުން ހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެފައިވުން.

ގެ މީހުންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ކުރިއެރުމާއި މަންފާއަށްޓަކައި އެ .25

ކީ ރުޞަތުތަކަފު ރިއެުފއްދުންތެރިކަމާއި، ހުނަރުވެރިކަމާއި އަދި ވިސްނުންތެރިކަން ކުރިއަރުވާ ބޭނުންހިފުމަށް ހު

. މިގޮތުންކަހައިން ބޭނުންހިފޭ ފުރުޞަތުތަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭ  ޤައުމުގެ ދަ ކަންކަން މިފަކަށްވުން

 ވުން.ތަނަވަސްވެފައި ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި

ގެ މީހުންކައި އެނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ކުރިއެރުމާއި މަންފާއަށްޓަ .26

ރިކަމާ އަދި ލީ އެހީތެކައި މާއުފެއްދުންތެރިކަމާއި، ހުނަރުވެރިކަމާއި އަދި ވިސްނުންތެރިކަން ކުރިއަރުވާ ބޭނުންހިފުމަށްޓަ

އް ކަތްތައެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައް

 ދެނެގަނެވިފައިވުން.

. މީފީ ވަސީލަތްތައް (ލިޔެކިޔުންތައް) ފަސޭހައިން ލިބުސަޤާދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ނުކުޅެ .27  ގެ ތެރޭގައި ން

. އަދި މިކަންކަން ފަސޭހައިން ހޯދުމަށް ގެ ޚިދުަމތްތައްއަދަބިއްޔާތު އަދި ލައިބްރަރީ  ކޮބައިކަން ދަތިތަކަކީ  ހުރިހިމެނުން

 ދެނެގަނެވިފައިވުން.

) ފަސޭހައިން ލިބިސަޤާ  ހުންނަ މީހުންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން .28 ށްޓަކައި  ދިނުމަ ފީ ވަސީލަތްތައް (ލިޔެކިޔުންތައް

. މިފަދަ ފިޔަވަޅުަތކުގައި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ނުކު  ންނަ ތެރިކަން ހުޅެދުންއަޅާފައިވާ ފިަޔވަޅުތައް ދެނެގަނެފައިވުން

 ކޮށްފައިވުން.ރިޢާޔަްތމީހުންނަށް 

 އިޞިއްޔަތުހަދަބީ އަސަޤާފީ އަދި  ޚާއްޞަމީހުންނަށް އެހެންމީހުންނާ އެއްހަމައެއްގައި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ .29

. އޭގެ  ތެރޭގައި ހަރާކާތުން މުޢާމަލާތްކުރާ ބަހުރުވަ ބަލައިގަނެފަިއވުން.ބަލައިގެންފައިވުން

 ފައިވުން.ބަލައިގަނެރަސްމީ ސިފައެއްގައި މުޢާމަލާތްކުރުން  ހަރަކާތުން .30

 ހީތެރިކަން ންނަށް އެފަތް އާންމުން ބަލައިގަނެ އަދި އެމީހުސަޤާމީހުންގެ  ހުްނނަ ޅެދުންތެރިކަން ހެ ނުކުއަޑުއިވުމު .31

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
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ީފ ސަޤާ ންނަށް ފިކުރީ މުދަލުގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހު .32

. މިލުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވުތާލްވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްވަސީލަތްތަކަށް ވާސި ރީ މުދަލުގެ ގޮތުން ފިކު ން

 ކުރެވިފައިވުން.ރިޢާޔަތްޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގައި މިކަމަށް 

 ހުރި ސިލްވުމަށްވާކަށް ފީ ވަސީލަތްތަސަޤާފިކުރީ މުދަލުގެ ޙައްޤުތަާކ ގުޅިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް  .33

 .ތާލުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ނުކުމެފައިވާ ނަތީޖާ ދެނެގަނެވިފައިވުންހުރަސްތައް ނައް 
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ނޑައަޅާ އަދި ތަ .1 ކައި ށްޓަކުރުމަ ންފީޒު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ގުޅޭގޮތުން އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ކަ

 ހިސާބު އެއްކުރެވިފައި ހުރުން. ތަފާސްދިރާސާކޮށް އަދި 

 ފްގާޑްްސގެ ކަލް ސޭތަކުގެ ނަޒަރުންނާއި އެތިޙައްޤުހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމުގައި، އިންސާނީ ތަފާސް .2

 ނަޒަރުން ބަލާ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓޭނެކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވުން.

 .ވުންވިފައިގަތުމައްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބުތައް އެއްކެުރ މިންވަރު ދެނެމި މުޢާހަދާ ތަންފީޒުކުރެވޭ .3

ރި  ގުޅުންހުނަށާއިރިކަން ހުންނަ މީހުންކުގެ މަޢުލޫތުތައް، ނުކުޅެދުންތެ ހިސާބުތަކާއި ދިރާސާތައެއްކުރެވޭ ތަފާސް .4

 ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ދޭހަވާނެ ފޯމެޓެއްގައި ލިބެންހުރުން.

 . ވުން ކޮށްފައިރިޢާޔަތް ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް އް އެއްކުރުމުގައި ހުންނަހިސާބުތަތަފާސް .5

 ޑިސްއެގްރިގޭޓެޑް ޑޭޓާ އެއްކޮށްފައިހުރުން. .6


