
 

 

 

 PR - 16/2014ނަމްބަރ: 

 ނޫސްބަޔާން 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަމީހުންގެ ދުވަސް 

 

މިފަދަ ދުވަހެއް ދުނިޔޭގެ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަހެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިއަދަކީ  
ނޑު މަޤްސަދަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުންގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ އެބައި މީހުންނަްށ  ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ މައިގަ
ތްތައް ހޭުލންތެރިކުރުވައި އެމީހުންނަކީ ވެސް މުޖުތަމަޢުގައި ފުރިހަމައަށް ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެންމެހާ ފަރާ

  ބައިވެރިވެވޭ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ ޝިޢާރަ ޖީގެ އެހީގައި ނުކުޅެދުން ތެިރކަން ހުންނަމީހުްނނަށް ދިމާާވ ލޮޓެކްނޮކީ އ.ދ. އިން މިއަހަރުގެ މިދުވަހަށް ކަ
އި، މުޢާސަލާތުކުރުމާިއ މަޢުލޫމާތު ހޯދާލިބިަގތުމަްށ ިއ، މަސައްކަތްކުރުމާފިލުވުމާހިިދ މުނިފޫއަ ވެ.ހުރަސްތައް ނައްތާލުމެ

 ކަން ކުރުމަށް އަހަމިއްޔަތު ފުޅާޖީގެ ބޭނުންކޮށްެގން ޓެކްނޮލޮތުތަްއ ޞަލިބިފައިވާ ފުރުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީުހްނނަށް 
 ދިނުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. 

ަކން ލިބިފައިވާ މީހުންކަމުގައި ވީނަަމވެސް ގިނަފަހަރަށް މުޖުތަމަޢުްނ ހުނަރުވެރި ގާބިލު ހުްނނަ މީުހންނަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
އެކަހެރިވެ އަޅާނުލެވިދާ ބަޔަކެވެ. ޞިއްޙަތާއި، ތަޢުލީމާއި އަިދ މުޖުތަމާޢުގެ ކަންކަމުގައި ބަިއވެރިވުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުޞަުތ 

 . ލިބިދިނުމުގައި އެފަރާތްތަަކށް ގޮްނޖެހުންތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ 

ނޭޝަނަްލ އިންކުއަރީ އޮން އެކްސެސް ޓު އެޑިއުކޭޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރަން " ކުރިއަށްގެންދިޔަހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުްނ 
ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީސް" ގެ ހޯދުންތަކުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަޢުލީުމ ލިބުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ތުމާއި، ނެކުރެވިފައިވާ ކުލާސް ތަކުގައި ވަސީލަތް ނެތުމާއި، ކިޔަވައިދޭނެ ވަކި ސިލަބަހެއް  ޚާއްސަ ހުންނަ ކުދީންނަށް
ތަމްރީނުވެފައި ތިބި ޓީޗަރުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ނެތްަކްނހިމެނެއެވެ.  އަދި އެފަދަ  ިގނަ ކްލާސްތައް ފަރުމާކޮށްފައި 

 ށް އެކަށިގެންވާ ޮގތަްށ ނޫންކަމަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ހުންނަނީ ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުްނނަ ކުދީންނަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަާރތްތަކަށް ދައުލަތުން ޚާއްޞަ އިނާޔަތްތަކާއި ފަހިގޮތްތައް ހަމަަޖއްސައި ދެމުންދާކަން ފާހަގަ 

އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ހިއްވަރު ލިބޭފަދަ ކަންކަން ތަޢާރަފު ކުރަމުންދާކަންެވސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މީގެ  ކުރަމެވެ.



 

  

ބައެއް ވިޔަފާރި ފަރާތްތަކުންވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ޝާމިލްކޮށް މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުން 

އަދި ތަފާތު އެކި ޚިދުމަތްތައް ޯފރުކޮށް ދިނުމާއި ފަހިކޮށްިދނުމުަގއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ގިަނ ވެއެވެ. ފަހިކޮށްދޭކަން ފާހަގަކުރެ

އަދިވެސް  މިފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް،  ،އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޢާއިލާތަކާިއ  އަދި އައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިޔާތަކުންދައުލަުތގެ މު މުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދީ، މުޖުތަމަޢުގެ ަކންކަ

އަމިއްލަ ފަރުދުން ގުޅިގެން، އެމީހުންނަށް ޤަދަރުވެރި ކަރާާމތްތެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުަމށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެްއ 

ޚިދުމަތްދޭ އިމާރާތްތަކާއި ދަތުރު ފަތުރު ުކރުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަދުތަާކިއ މިގޮތުން  ަމގުތަކާއި އާއްމު  ކުރަންޖެހެއެވެ.

މުނިފޫހިފިލުވުމަްށ ތައްޔާރުކުރެވެފައިވާ ޕާރކު ފަދަ ތަންަތން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީުހންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތަްށ 

 ބަހައްޓަންޖެހެއެވެ.

މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފާރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ފަރުވާއާއި ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ މަގު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންަނ ތަނަވަސްކޮށްދީ އެޚިދުމަތްތައް ދޭނެ ޚާއްޞަ ފަންނީ ީމހުން އިތުރު ކުރުމަށް ގޮވާލަމެވެ. ައދި 

މް އުނެގނުމަާށއި، އިޤްތިސާދީކަންކަމުގައާއި އިޖްތިމާއީ ކަންކަންކަމުގައާއި، މުއާސަލާތު ކުރުމުށާއި، މަޢުލޫމާުތ ފަރާތްތަކަށް ތަޢުލީ

 ލިބިގަތުމަްށ، ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީެތރިކަމާއެކު އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ޤަދަރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް 

 ންހުރި އެންެމހާ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަމެވެ.ދައުލަތަށާއި ކަމާގުޅު
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