
ވަނަ ސައިކަލް ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ  3ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު )ޔޫ.ޕީ.އާރް( ގެ 

 ސްޓޭޓްމަންޓްއެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ދެއްވި 

 

 

ގެ އަންހެނުން ، މާއިރައްކާތެރި ކުރު ޙައްޤުތައްތްތަކުގެ ުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާކުރުމާއި، ނުކުޅެދިތައް ރައްކާތެރުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުކ

ް ދަނީ ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތ ޭންދިވެހިރާއްޖކުރުވުމާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް  ބާރުވެރިޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، އަންހެނުން 

 އިމުހަމަހަމަ ކަން ޤާމިންތީގެ ދަނީ  ޭންދިވެހިރާއްޖ ކަމުގައި ވިޔަސް ގޮންޖެހުން ތަކެއް ހުރިމުންނެވެ. އެގޮތުން، ަތަކެއް ކުރ

ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.  ކަށަވަރު ކުރުމަށް ތައްހައްޤު އްގެ މަތިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެހަމަހަމަ އުޞޫލެ، ކުރުމާއި

 އެކު ދަންނަވާލަމެވެ. އި ގައި އުފަލާކޮށްފައިވާ ކަންކަން މި ފުރުޞަތު  ޭންޖރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއް އިޖުތިމާޢީ

ޖިކް ސްޓްރެޓީ ފައިވާގައި މި ސަރުކާރުން އެކުލަވާލައިގެ ވެރިކަމު ހުރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިބްއި ރިއްޔާޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހ

ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ރައްކާތެރިކަންރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  އިޖުތިމާޢީގައި  އެކްޝަން ޕްލޭން

  އެކުލަވާލައިފައެވެ. ވަނީ ެޖީ ތައް ސްޓްރެޓކުރެވޭނެ ހާސިލު 

ދިވެހިރާއްޖޭން ފަޚުރުވެރި ކަމާއިއެކު  ހުރިހާ ދާއިރާ ތަކެއް ގައިވެސް އަންހެނުންގެ ލީޑަރޝިޕް އަދި ހިތްވަރު ފެނިގެންދާ ކަމީ

ތަކުގައާއި، ރަށްރަށް  ޕްރޮޖެކްޓް ރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހިންގާރަށްފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި 

 ދާކަމީވަމުން  ހެނުން ހަރަކާތެރިގައި އަން ލީމީ ދާއިރާރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީ އަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައާއި، ތަޢު ހިންގުމާއި،

 . ކަމެކެވެ އެކު ފާހަގަ ކުރާއިވަރަށް އުފަލާ

ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ މަށްމިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ތައް ނައްތާލުނޫނުގައި ލިޓީ ޤާާކުރަންފެށި ޖެންޑަރ އީކުއ ވަނަ އަހަރު ތަންފީޒު 2016

ޖެހޭ  އުފައްދަން ދަޢުލަތުގެ ހުރިހާ މުޢައްޞަސާ އެއްގައި ނޫނުގެ ދަށުންއެގޮތުން މި ޤާހިމަނާފައިވެއެވެ. ނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ގިނަގު

 އެވެ. އިވެއުފައްދާފަމުޢައްޞަސާއެއް ގައި  38ގެ ނިޔަލަށް 2019ކޭނިޒަމް ކޮމްޕްލެއިންސް މެ



ގެ ޑްރާފްޓް ންންވާ ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭބޭނުޤާނޫނު ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި  މިހާރު ވަނީ ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ

ކޮށް މިންތީގެ ރަނގަޅު ްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ޙާލަތުދިވެހިރާއ އިއެކު ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ ޕޮލިސީ އަކީމިއާ އެކުލަވާލާއިފައެވެ.

 ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ފިޔަވަޅެއްހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި އެޅުނު މުހިންމު 

 ކައުންސިލުތަކުގެ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށްވަނަ އަހަރު  2019އެކު ަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙާއިައް ހިންގުމލާމަރުކަޒީ ގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތ

އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ރާއްޖެއިން އެޅި ވަރަށް މުޙިއްމު  ނިންމުން ވެގެންދިޔައީ ކަމުގައި އަންހެނުން އިންސައްތަ އަކީ 33

 ކަތް ކުރާނެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންތަކުގައި މަސައްު ކައުންސިލ އަންހެނުން 384 ގޮތުގައެވެ. މި ނިންމުމާއިއެކު ފިޔަވަޅެއްގެ

ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙާއިއެކު މި ެ ދައުރު ފުޅާވެގެންދާނެއެވެ. ތައް ހިންގުމުގައި އަންހެނުން ގގޮތުން ކައުންސިލު  ލާމަރުކަޒީ

އިއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީ ކަމާ މިނިވަން ކަށްބަޖެޓް ލިބި، ކޮމިޓީތަަށް ވަކި ތަކ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް ގެ ތަރައްޤީ ްއަންހެނުނ

 ކުރަމެވެ.  ފާހަގަތު ލިބިގެން ދާނެކަން ސަކުރުމުގެ ފުރުށް މަސައްކަތް ައ

މެވެ. ކުރަގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރަން ސަރުކާރުން  އްސާ އިތުރުްމާ ފެންވަރުގައި އަންހެނުންގެ ޙިކަންކަން ނިނ

އްޔަން ަރަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ޢަފުރަތަމަ ފަހގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ގެ ސަރުކާރުއެގޮތުން ރައީސް އިބުރާހިމ

  ކުރަމެވެ. ފާހަގަހެއްކެއް ކަން މަސައްކަތުގެ  ުރާކ ފަރަގު ކުޑަ ކުރުމަށްމިންތީގެ ދިޔައީ  ވެގެންކުރުން 

ނެވެ. ންއަންހެނުއަކީ  63%ނާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މިނިސްޓަރުން ސްޓޭޓް 29%އާއި،  33%ކެބިނެޓްގެ މީގެ އިތުރުން،  

  .އަންހެނުންނެވެ އަކީ ވެސް 22.3%ގެ އަދި މެނޭޖަރުންގެ ލެވެލް

ފަރާތްތަކުގެތެރޭން އިސްކޮށް ތިބި ފަރާތްތަކަކީ އަންހެނުން ދުމަތުގައި ތިބި ތެރޭން ޚި ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ

ކޮށް މީގެ ސަބަބުން އަންހެނުންގެ ކަމުގައި ފާހަގަ އިމުކުރުމަށް އެޅިފައިވާ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްކަން ޤާ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމުގައި ވުމަކީ 

 މަށް ޔަޤީންކުރަމެވެ. ކުރިއެރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާނެކަހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށާއި 

ކުދިން ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.  ނީ އަންހެންޅެއުކުރީގައި  10% ތަކުގެލިބިފައިވާ ފަރާތް މަތީ ތަޢުލީމު ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު

ޕާޓީ ތަކުގެ އިއެކު ކަމަށް ވާތީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ 4.6%އަކީ ެ މަޖިލީހުގެ އަންހެނުންގެ ހިއްޞާ ރައްޔިތުންގްނަމަވެސް، އެހެނ

ކުރިއަށް ނިކުންނަށް ހިތްވަރުދީ، މިކަމަށް މަގުފަހި ވާނޭ  އަންހެނުން ޕްރައިމަރީ ގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ކޯޓާ އިތުރުކުރުމާއި

  ގޮތަށް ކަންކަން ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 



 ބޭނުންވާނެ މާލީ އެހީތެރިކެމްޕޭން ކުރުމަށް  ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން މައިދާނަށް ނެރުމަށްއަންހެނުން ސިޔާސީ  ހަމަ މިއާއިއެކު

ކުރެވޭ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ  ޢައްޔަން ކަން ފަހިކޮށްދިނުމަށާއި،ކަންގޮތަށް  ލިބޭނެތު ސަފުރު ހަމަހަމަކެމްޕޭން ކުރުމުގައި ، ިކަމާއ

 މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެ.ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް  މުގެކުރުވު އަހުލުވެރިމިންތީގެ ހަމަހަމަ ކަމަށް  ފަރާތްތަކަށް

ޑި ވަނަ ލަނޑުދަނ 5ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ގެވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިޓްރެޓީސް ސަރުކާރުގެ

ިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އކަމަށްވާއިރު، ވެރިވުން ހިމެނޭގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިަ ކަމާއި ގޮތަށް މިންތީގެ ހަމަހަމ އިމުކުރެވޭވެސް ޤާ

  ރުގެ އިސް އެއް އަމާޒެވެ. ދިނުމަކީ މި ސަރުކާ ގޮތް ހަދައި އަމިއްލައަށް އުޅެވޭ އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް،

އްސަ ނަށް ޚާ ކުރާ އަންހެނުންތް މަސައްކަޗުއްޓީއާއި ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި  މަސް ދުވަހުގެ 6ލިބޭ  ގެންޅިއެގޮތުން ވިހެއުމާއި ގު

އޮތުމުގެ ބައިވެރިވުން ހަމަހަމަ ކޮށް  މަ އާއި ބައްޕަގެކުރުމުގައި މަން ދަރިން ބަލައި ބޮޑު ކެއަރ ސްންޓަރ ތަކުގެ ޚިދުމަތާއި، ޑޭ

 ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެއެވެ.  ހޭލުންތެރި ގޮތުން ޅޭމުހިއްމު ކަމާ ގު

 ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވެފައިވާދީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެނުންނަށް ޤްތިޞާއިް ކޮށ ސަޚާއް ،ގުޅިގެން އިލަތާގެ ޙާ ގ19ެ-ކޮވިޑް

 ފަސޭހަ ގެ ޕްރޮގްރާމާއި ލޯނު ހޯދުމަށްއެގޮތުން ލޯނުގެ އެހީ އަމާޒެކެވެ.  ކާރުގެދިނުމަކީ މި ސަރު ތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެ

. އަދި މި ކަމަށް ކެނޑިނޭޅި ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް އެވެަރުކާރުން ފަހިކޮށްދީފައިވެސ މި ކަންކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް އެކުއިކަމާ

 ކުރަމުންނެވެ. 

 މެވެ.ް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުއަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށވެރިކުރުމުގެ އެންމެ މުޙިއްމު އެއް އަޞާސަކީ އަންހެނުން ބާރު

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް  ،ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ެގޮތުންއ

ް އަމާޒުކޮށް އިފްތިތާހު ގައި މުޅި ރާއްޖެއަށ 2020އެގޮތުން ޖުލައި  ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަމެވެ.

އަނިއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުން ށި ދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީ ގެވެޞަމަޤްގެ "ގެވެށި ގުޅުން"ް ގެވެށި އަނިޔާ ހުޓުވުމުގެ ކެމްޕޭނނު ކުރެވު

 އަރައިގަތުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމާ މެދު ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި އޮތް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުމާއި އެފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު 

ކަށްވާ ަގެ ޝިކާރައޔާއަނީ ތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މީގެ އިތުރުން، ގެވެށިޖުބޭނުންވާ މެސެ ް ފޯރުކޮށްދޭންކެމްޕޭނުނ

މަތް ދުއެތަންތަނުން ޚި ހިޔާތައް އެޅުމަށް އިންވެސްޓު ކުރުމާއި އަމާންރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ  ށް ވަގުތީކަތަތްފާރާ

 ހަރުދަނާގޮތެއްގައި މަތްުޚިދގެ ުއްސަ ނަމްބަރޚާ ޅާނެގު ފަރާތްތަކުން އެކަން ރިޕޯޓުކުރުމަށް ލިބޭ ގެވެށި އަނިޔާ، ފޯރުކޮށްދިނުމާއި



ނުމަށް ިދ ށް މާލީ އެހީ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްަޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކނިފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިތުރުން ގެވެށި އަ

ފަނޑިޔާރުން ތަމްރީނުކުރުމުގައި ގެވެށި އަނީޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި ރުން، ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުމުޖެންސީ ފަންޑެއް ޤާއިމަރއި

ވެސް  އްސަ ތަމްރީނު ޕޮރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްޚާތަމްރީނުކުރުމަށް  އްގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ އެފަރާތްތަ

 ކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.ާ ކުރެވެމުންދ

މުރާޖަޢާކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިންޑަކްޝަން ތަމްރީން  އްނޫނޫތަޤާޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

ސިއްޙީ  ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ް ހިމަނައި ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގެ މަސައްކަތްތައ

މި  ވެސް އްމަސައްކަތްތަ ައިރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހދާއިރާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ތަންފީޒުކު

 ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ެށި އަނިޔާގެ އަމަލުތަކާއި އާލަމީ ބަލިމަޑުކަމާއި ސިއްޙީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން އަޅަމުން ގެންދިޔަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ގެވ 19-ކޯވިޑް

ނިޔާގެ ޝިކާރައިގެ ލަތްތަކުގައިވާ އަންހެނުން އިތުރަށް ނާޒުކު ޙާލަތަކަށް ވެއްޓި ގެވެށި އަޙާ ކުކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ނާޒު

ި މަސައްކަތް ކުރެވި  އެކުގައ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތަށް އިތުރަށް ތަރުތީބުއަމަލުތަކާއި 

 އިދާރާތަށް ގުޅިގެން މިފަދަ މައްސަލަތަށް މަދުކުރުމަށް ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. ާކުރ

ހިމެނޭ  )ސީޑޯ(ގައި ާވާމީ މުއާހަދޤްނައްތާލުމާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަ އްމެދު ކުރެވޭ ނޭދެވޭ ތަފާތުތަ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އަންހެނުންނާ

 ތިރާޟުއިއު ގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޕޮއިންޓުތަކުންވަނަ މާއްދާ 16މުހިއްމު ބައިވެރިއެކެވެ. މި މުއާހަދާގެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި 

  ުވާލެވިފައިވާކަން މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.އ

ައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތ އްއްޤުތަޙަކުޑަކުދިންގެ 

ތެރޭގައި ހުވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަ 2019( ނިމިދިޔަ 2019/19ނޫނު ނަންބަރ ޤާނޫނެއް )ޤާރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ އައު 

ނޫނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ޤާމި  ައްޤުތަށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެޅުނު މުހިއްމު ފިޔަވަޅަކަށެވެ.ތަޞްދީޤުކުރުން ވެގެން ދިޔައީ ކުޑަކުދިންގެ ހ

 91/9ނޫނު ނަންބަރު ޤާބައިވެރިވުމަށްފަހު އެކުލަވާލި ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާގައި 

  ނޫނެކެވެ.ޤާއުވާލުމަށްފަހު އެކުލަވާލެވުނު 



ދަމަހައްޓައި ކުޑަކުދިންނާ މެދު  އްކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާގެ އަސާސްތަ ނޫނުންޤާމި 

ފީ ޤާސަ އެކި ބާވަތްތަކުގެ އަނިޔާތަކުން އެކުދިން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ބާރުއަޅައެވެ.ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލައި 

ތުގައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަައާދަކާދައިގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ ހެދިބޮޑުވުމާއި ކަރާމާތަށް އަސަރުކުރުވާނެ ކަންކަން ނުކުރުމަށާއި ޅ

 އެކަށޭނަ ސިއްޙީ ފަރުވާ ލިބުމުގެ ޙައްޤު މި ގާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.ވެކްސިން ދިނުމަށާއި އުފަންވުން ރެޖިސްޓަރކޮށް  ައިއެންމެހ

އަހަރު ނުފުރެނީސް  18ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަށް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ލިބިދޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި މި 

 ، އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ކައިވެނިކޮށްދިނުން މަނާކޮށް 18އެކު އިއާއެ ނޫނު މަނާކުރެއެވެ. ހަމަޤާގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމަށް މި މަރު

 އަހަރު ކަމުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. 15ގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ އުމުރަކީ ކުށު

 ރައްޔިތުންގެ  ވަނީު ތައުލީމުގެ ބިލާއި މަތީ ތައުލީމުގެ ބިލވާއިރު  ނޫނުގައި އިތުރަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިޤާތައުލީމު އުގެނުމުގެ ހައްޤު މި

 ހުށަހަޅާފައެވެ. ލީހަށްިމަޖ

 ް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްރައްކާތެރިކޮށް ކަށަވަރުކުރުމަށ އްގޮތުން އުފެދިފައިވާ ގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަ ގުދުރަތީ ދިވެހިރާއްޖެ

ގައި ކޮމިއުނިޓީ ސޯޝަލް އްހޯދުމުގެ މަގްޞަދުގައި ކޮންމެ ރަށެ ްިވެފައިވެއެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތ ތަކަށް

ކޮށް ކައުންސިލް ޒުލާމަރްކަ އްތަ ކުރުމަށް ކުރެވޭ ބައެއް މަސައްކަތް ކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިމުއިޤާ އްތަ)ސީ.އެސް.ޖީ( ގްރޫޕް

 ކުރެވެމުންނެވެ. ބުދަނީ ތަރުތީ އްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށް އްތަ

ކުރުމަށް  ނޫނަށް ކުދިން އަހުލުވެރިޤާސިޔާސަތާއި ބެހޭ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި  އިހައްޤުތަށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ކުޑަކުދިންގެ

ްތަށް ކުޑަކުދިންނާއި ރައްޓެހި އިބާރާތުން މި ސިޔާތަތުތަށް އެކުލަވާލައި ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކޮށް ބާރުވެރިކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމ

ަށް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ބަޔަކ ުބިލޤާީހުންނަކީ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ކުރާ މ މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

 މަސައްކަތް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭނެއްގެ ތެރެއިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ައިއެންމެހ

ތަމަ ރަާއްޖޭގައި ފުނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރޤާކުރުމާއި ގުޅިގެން އެ  ނޫނު ތަޞްދީޤުޤާކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ 

ކުރާ  ނޫނުގެ ގައި ބަޔާންޤާރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ  އްކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަ ކަނޑައަޅައިޕަރސަންއެއް ސްފަހަރަށް ޗިލްޑްރަން އޮމްބަޑް

 ހުގެފެބްރުއަރީ މަކުރުމުގެ ޒިންމާ އެ ފަރާތާއި ވަނީ މަތިކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއަހަރު  ގޮތް ބަލާ މޮނިޓަރ ގާނކަންކަން ހި



ރިޔާސީ ބަލަން  އްލިޙް ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރާ މައްސަލަތަޞާއްމަދު ޙަރާހިމް މުުތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބ

 އެކުލަވާލާފައެވެ. ެއްކޮމިޝަނ

މަރުކަޒްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް  އިމްކޮށްފައިވާޤާލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޢުދިނުމަށް ދަ ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް

އިލީ ވެއްޓެއް ކުދިންނަށް ހޯދައިދިނުމުގެ އާެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން މިގ

އިލީ ވެއްޓެއްގައި ހޭދަކުރުމުގެ ލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިންނަށް އާޢުު ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލައި ދަމަގްޞަދުގައި މުޅިން އައ

ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ފެށިފައެވެ. މި ނިޒާމްގެ ތެރެއިން އެކަނިވެރި މައިންނާއި ބަފައިންނާއި 

ދެވިދާނެ އެހީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ލަތުން ޢުިވެރިކަން ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދަނޫނީ ބެލެނޤާދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ 

 ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުންނެވެ.

ތަކުގައި  ވާމީ މުއާހަދާގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްޤްރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަ އްކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަ

 ޮށްލަމެވެ.އަޅުގަނޑު މިއަދު އުފަލާއެކު ފާހަގަކކަން  ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ

އި ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ ކުދިންގެ މައްސަލަތަށް ހައްލުކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުން ނުހަނު އަހަންމިއްޔަތުކަން ދޭކަމެކެވެ. ާކުށްކުރާ ކުދިންނ

ްރެސްކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.  ގެ ތެރެއިން މި މައްސަލަތަކަށް އެޑނުނޫޤާދުލުގެ ޢަކުޑަކުދިންގެ ދާދިފަހުން ތަޞްދީޤު ކުރެވުނު އެގޮތުން 

ދުލުގެ ޢަ ޢީަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. ޖިނާގައި ކުށްކުރާ ކުދިން ތައުހީލުކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ކުށުގެ ވެށިގެން ދުރުކޮށް ދިނުމނުނޫޤާމި 

ކޮށް ކުށުގެ ވެށީގައި ޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ގާއިމްރގެ ތެރެއިން  ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި ހައްލު ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ޑައިވާުނިޒާމ

 ނޫނުގެ ތެރެއިން ގާއިމް ވެގެން ދާނެއެވެ.ޤާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް މި  އެކީގައި މަސައްކަތް ކުދިންނާ އުޅެމުންދާ

ލުތަކާއި މެނުއަލްތަށް އެކުވަލާއި  ސޫތަކާއި އު ތުޢަް ބޭނުންވާ އިޖްރާތަންފީޒުކުރުމަށ ުގައިއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތޭގެ އ ނުނޫޤާމި 

 މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންވެ. ައިީނު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ތަމްރކުށްކުރާ 

ކުރުމާއެކު  ދުލުގެ ޤާނޫނުގެ އަސާސަކީ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުއްޖާގެ މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދީގެން މަސައްކަތްޢަކުޑަކުދިންގެ 

 2020ނޮވެމްބަރ  20ނޫނަށް ޤާކުރުމަކީ އެންމެ ފަހު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މި  ި ބަންދުއަދަބެއްގެ ގޮތުގައ

 ސަދަށުން އުފެދޭ ޚާއް ގެުކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަށް ބަލަމުން ގެންދާނީ ޖުވެނައިލް ކޯޓއެކު އިގައި އަމަލުކުރަން ފެށުމާ



ތަމްރީން  ތްތަށް ހިގަންވާނީ ކުދިންނާއި ރައްޓެހި މާހައުލެއްގައި ދާއިރާގެޢަކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޝަރީޑިވިޝަންތަކުންނެވެ. އަދި 

 ންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ ގާޟީ

ތަމަޢުގެ އެހެން ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މުޖު އެއްގައި އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން މުހިއްމެވެ.ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަށް ުނެކޭ އެއްފަދައިން ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކާއި ބައިވެރިވުން ހިމެނޭނެ މައިދާންތަށް ގާއިމރާދުންުއަފ

 ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ އަހަންމިއްޔަތުކަން ބޮޑެވެ.

ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން މި ސަރުކާރުން ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ 

ކުޅުމުގައި   ހުންނަ މީހުންނަށް ކުޅިވަރު ދެމުންނެވެ. ނުކުޅުދުންތެރިކަންއިފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގިނަގުނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ދަނީ ހޯދަ

ޕެރައޮލިމްޕިކް އޮފީހެއް ވަނީ ހުޅުވިފައެވެ. މީގެ  ކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ު ދިވެހިރާއްޖެއިން މިވަނީ ގާއިމްޝާމިލްވެ އުޅެވޭނެ މަގ

ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކުރެވިފައިވާ ސިޔާސަތުތަށް ތަންފީޒުސަ އިތުރުން އިންކްލޫސިވް ތައުލީމަށް ޚާއް

ނިކުމެ  މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ވަދެ ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ގާއިމްކޮށްފައެވެ. ސައެޑިއުކޭޝަން ގެ ދަށުން ޚާއް

އުޅެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުމަށް ސްކޫލު އިމާރާތްތަކާއި އާންމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ވަނީ އިންތިޒާމް ތަކެއް 

 ައްސާފައެވެ.ހަމަޖ

އި ބަޔާންކުރާން ނޫނުގަޤާްދިނުމުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްޤުތަށް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ 

ހަރުދަނާކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް  މުރާޖަޢާކޮށް  ނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ޑިސެބިލިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތްތަށް ޤާކަންކަމާއި އެ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމް މުރާޖަޢާކޮށް  ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒެކެވެ. އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަންމަސައްކަތް  ައިަންޖެހޭ އެންމެހކުރ

އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކަކީ އެފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަށް ފުއްދުމަށް  އަދި ގެންދާ އެލަވަންސް ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދެމުން

 އެންމެ އެކަށޭނެ މިންވަރެއްތޯ މި ގެންދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ  ގައިޑްލައިންއެއް އެކުލަވާލުމާއިޑިސްއެބިލިޓީ ކްލެސިފިކޭޝަން 

ހަރުދަނާ ރެޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ. މި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުކުޅުދުންތެރިކަން 

 ތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.ސަރެ ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުމުގެ ފުރުްވުހުންނަ މީހުންގެ ޙާލަތު މިހާރަށ



ހިމާޔަތްކޮށް އަނިޔާއާ އިހްމާލުން އެފަރާތްތަށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް  އްރައްވެހީންނަށް ނުވަތަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހައްޤުތަ އިސް

ސްވީ މީހުންގެ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި މި ސަރުކާރުން ނުހަނު އަހަންމިއްޔަތުކަން ދެއެވެ. އެގޮތުން އުމުރުން ދުވަ

ނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިބްތިދާޢީ މަސައްކަތްތަށް ކުރަމުންނެވެ. ޤާނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަޅުގަނޑުމެން މިދަ

ި އެލްޑަރލީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއެގައކޮށްގެން ސަ ްވާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ޚާއްރަށްވެހީންނަށް ބޭނުނ އެކު އިސްއިހަމަ މިއާ

 އިމްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަށް ވަނީ ފެށިފައެވެ.ޤާރެސިޑެންޓަލް ހޯމް 

ގެ އާލަމީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި މި ސަރުކާރުން ވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ  19-ކޯވިޑް

ކޮށް ދާންމަތިވެފައިވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ  ސިއްޙީ އަދި ައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ޚާއްޞަތެރިކަމަށް ގިނަގުނަ މަސމީހުންންގެ ރައްކާ

 ލިއްބައިދޭތޯ ބަލައި އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ވަނީ މަސައްކަތްކުރެވިފައެވެ.އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަށް 

އަސަރުކުރުވާ އިޖްތިމާޢީ ބޮޑު ނޭދެވޭ ސަބަބުން ގިނަގުނަ  ޭގެޖީލަށް އ ިވެހިރާއްޖޭ ޒުވާންމަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ ދ

ް މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ވަށައިޖެހޭ ފަރުވާދެވޭނެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކެއ

އަބުރާ ގެނެވޭނެ މަގުތަށް  ންއަށް އެ ފަރާތްތަށް އަލު ު މުޖުތަމަޢުފަށާފައެވެ. އެގޮތުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ފަރުވާ ހޯދައިދިނުމާއެކ

ސަރަހައްދެއްގައި  7ކުރެވެމުންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހޯދައިދިނުމުށް ދަނީ މަސައްކަތް

އެކު ހާފްވޭ ހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު އިމިއާ ހަމަ ުމަށެވެ.ަކެއް ބިނާކޮށް ހިދުމަތްދިނމަސްތުވާތަކެއްޗަށް ފަރުވާދެވޭނެ މަރުކަޒްތ

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަށް ް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ މަރުކަޒް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރަކަށް ބަދަލުކުރުމަށ

އަލީގައި ފަރުވާގެ ހިފާފައިވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ތަރައްޤީކޮށް އާ ހޯދުންތަކުގެ  މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވި ވަނީ ފެށިފައެވެ.

 ައިކުރަންޖެހޭ އެންމެހދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް  ފައެވެ. އެގޮތުން މެތަޑޯން ތެރަޕީޕްރޮގްރާމްއަށް ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެންނަން ފަށާ

  ވަނީ ފެށިފައެވެ. ްތައްމަސައްކަތ

ކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ތަންފީޒުވެސް ރޭވިފައިވާ ކަންކަން ވީނަމަ ން  ގިނަ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ހާޞިލްކޮށްފައިމި ދާއިރާއި

އެއް ބިނާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަށް ޢުމެން މިތިބީ ހަރުދަނާ މުޖުތަމަުމެން ގަބޫލުކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑުހުރިކަން އަޅުގަނޑ

 ބޭނުންވާ ވަގުތާއި އެއްބާރުލުމާއި ކަންކަން ޕްލޭންކޮށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހޭދަކުރަން ތައްޔާރަށެވެ.ކުރުމަށް 



ލަތްތަކުގެ ދަތިތަކާއި، މި ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީ ،ސިޔާތުތަކުގެ ސަބަބުން އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރުކާރުން މި

 އަދި ދާއިރާގައި އެއްކުރެވޭ ތަފާތު ކަން ކަށަވަރުވެއެވެ. ލިބިގެންދާނެ ހައްލު ދަތިކަމަށް ވާ މުވައްޒަފުންގެިކުރެވިފައ ތަމްރީން

 އެކު މިއިދާއިރާއިގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކާމިޔާބު ކަމާ ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރެވި މިކަމުގެ ސަބަބުން މި އްމަޢުލޫމާތުތަ

 ގެންދެވޭނެކަށް ކަށަވަރުވެއެވެ.ތްތަށް ކުރިއަށް ަދާއިރާގެ މަސައްކ

ތައް  ޤުހައް ހޯދުމުގައާއި، ކުޑަކުދިންގެ ހައްލެއް އެކިކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކަށް ދިމާވާ ކުޑަކުދިންނަށް އަންހެނުންނާއި

ި ކުރުމާއި ތައް ރައްކާތެރޤުުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކުގެ ހައްރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އުމުރ

 ވާމީ އެކި ޖަމިއްޔާޤްބައިނަލްއަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގުޅޭގޮތުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް

އަޅާނެކަމުގެ  އެއްގޮތަށް، ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅަންހުރި ފިޔަވަޅުތައް ތަކުން ލިބިފައިވާ އެކި އިރުޝާދުތަކާ

 ޔަގީންކަން ތިޔަ ޖަމިއްޔާތަކަށް އަރުވަމެވެ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


