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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

  ަގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ ފޮ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

  

:  ބުރާސްފަތި :  2018 އެޕްރީލް 5 – 1439 ރަޖަބު 19ތާރީޚު 49އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

ޤައުމީ ސިޔާސަތު ނާބެހޭ ދޮށީ އުުމރުގެ މީުހން  
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ

 ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ

 

ޤައުމީ ސިޔާސަތު ނާބެހޭ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން   

 ތަޢާރުފު 

ޔޭގައި ދުނި  ވަނަ އަހަރު 2015 ،ގެ އެންމެ ފަހުގެ ހިސާުބތައް ދައްކާގޮތުން )އޯ.އެޗް.ޑަބްލިއުއްޔާ (ޖަމްޢިދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު 

. އަދި މި ނެޔަމިލި 900 ޖުމުލަ އަދަދަކީ ގެއަހަުރން މަތީގެ އާބާދީ 60 ތިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ  ވަނަ އަހަރާ  2050ދަދު އަވެ

ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުުމގެ  2014 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.ކަ ގާތްކުރާނެނާ ޔަބިލި 2 ހަމައަށްދާއިރު

މުރުފުރާެގ އު އެއަށްވުރެ ދަށުގެ، އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީ 45މުރުން އު  ،ވަނަ އަހަރު 2045ގޮތުން، ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ

އަހަރުން  65 މުރުންއު  ،ގެ ތެރޭގައިދުވަހުއަހަރު 25ކުރިއަށް އޮތް  އަދި ކޮށްފައެވެ.ވަނީ ލަފާ ކަމަށްނެ ބަލާއިރު އިތުރުވާއަޅާއާބާދީއާ 

   އެވެ.ށްފަލަފާކޮ ވަނީ ވެސްއަރާނެކަމަށް އަށް 65,000 އިތުރުވެ މަތީގެ އާބާދީ

ކަްނ މިނެއްގައި އިތުރުވަމުންދާ އިމުރުގެ މީހުންގެ އާބާދީ ހަލުއު ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގައި ދޮށީ ކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށްފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަ

 އެއްގޮތަށް  ބަދަލާ އެ  ވެސް ދަނީޢުމަގުޅިގެން ދިވެހި މުޖުތަ ލާބަދަ  ޤައުމުގެ އާބާދީއަށް އަންނަ މި ވަނީ ފާހަގަކުރެވަިފއެވެ.

. ދޮށީ  މުރުގެ އު ދޮށީ ވާހިނދު، ކަށްބަޔަރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ  ޞަމުރުގެ މީހުންނަކީ ޚާއްއު ބައްޓަންވަމުންނެވެ

" ގެ ސަބަ ވުމުގެ ސަބަބުންން ދެކޭގޮތްޢުމެދު ނޭދެވޭ ނަޒަރަކުން މުޖުތަމަމީހުންނާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ދޮށީ  ،ބުންނުވަތަ "އޭޖިޒަމް

. އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ކުރެވެފާހަގަ މުންދާކަން މީހުން މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިވަ މުރުގެއު އަށް އާބާދީ ،ވުމާގުޅިގެންދިގުމުރު އުއެވެ

ތަކުން ގިނަ ރާއިޤްތިޞާދީ ދާއި ،ދާއިރާތަކާއި ޢީ ތިމާޖުއި ،ދިޔަނަމަވެސްމުންގިނަ ފުރުސަތުތައް ފަހިވައެކު އަންނަ ބަދަލާ

. އެހެންކަމުން،  ށްވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި މުޖުތަމަޢަ ގޮންޖެހުންތަކެއް   މުރުގެ އާބާދީއާ އު ދޮށީޚާއްޞަގޮތެއްގައި ކުރިމަތިވަމުންދެއެވެ

ްއ ސިޔާސަތެއެކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ާދއިރާތަކުން ރިޢާޔަތްކުރާނެ ވަކި  ،ދެނެގަނެ ތައްގޮންޖެހުންކުރިމަތިވާ 

   .ކަމެކެވެ މުންވެފައި އޮތުމަކީ މުހިޤާއިމު

ރިޢާޔަތްކުރާނީ މި ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ މުގައި މުރުގެ މީހުންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުއު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޮށީ

  .ކަންކަމަށެވެ 

ކޮށް އ.ދ. އިން ޞަމީހުންނަށް ޚާއް ދޮށީ އުމުރުގެ  ،އަސާސީނުޤާނޫޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރާއްޖޭގެ ދިވެހިމި ސިޔާސަތު ބިނާވެފައިވަނީ 

އްޔާއިން ޢިޖަމް އްޙަތުޞިދުނިޔޭގެ ، "1991އޯލްޑަރ ޕާސަންސް  ރލާފައިވާ "ޔޫ.އެން. ޕްރިންސިޕަލްްސ ފޮއިއެކުލަވަ

. ގްލޯބަލް ސްޓްރެޓަޖީ އެންޑް ޕްލޭން އޮްފ އެކްޝަން އޮން އޭޖިންގ އެންއިއެކުލަވަ -2016 ޑް ހެލްތުލާފައިވާ "ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ

) އަދި ދެ، "2020 ނޑިތައް (އެސް.ޑީ.ޖީ ނޑުދަ . 2030 – 2015މެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަ   ގެ މައްޗަށެވެ
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 ތަޞައްވުރު 

ޓެއް މުޖުތަމަޢުގައި ބިނާކުރުމާއި، ދޮށީ ށް ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ރައްކާތެރި، އަޅާލާ، އޯގާތެރި ވެ، ރަކީ ތަޞައްވު ގެމި ސިޔާސަތު

އްޙަތެއްގައި މިނިވަންކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ބަޔަކަްށ ޞިހުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ބައިވެރިވާ ބަޔަަކށް ހެދުމާއި، ދުޅަހެޔޮ އުމުރުގެ މީ

  .ހެދުމެވެ

 މަޤްޞަދު 

 ދިމާވާގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ،ގޮތުންނާއި ތިމާޢީމުރުގެ މީހުންނަށް އިޖުއު  ދޮށީ  ،މުރުގެ މީހުންގެ ސިޔާސަތުގެ މަޤްޞަދަކީއު ދޮށީ

، އް ހޯދައިދިނުމާއިގޮތްތަ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރެވޭނެ ން ހޯދައިދިނުމާއި، މުޖުތަމަޢުގައިރައްކާތެރިކަ، ތުމާއިންޖެހުންތައް ދެނެގަގޮ

ތައް މަގު ށް ގޮތްތަކަ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެއުފާވެރި  ،ގޮތުގައި ފާގަތި ޒިންމާދާރު މެންބަރުންގެ  ގައިމުޖުތަމަޢު ،ގެ ތެރޭގައްޔާއިއިލާޢާ

 .   ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ

 

 ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފުރިހަމަ ކުރިއެރުމެކެވެ.  އިންސާނިއްޔަތަށް ލިބޭ ކުރިއެރުންތަކުގެއުމުރުގެ މީހުން އިތުރުވުމަކީ،  އެއްގައި ދޮށީއާބާދީ

މުރު ދިގުވުމުގެ ސަބަބުން، އުގައި ދިރިތިބޭ ޔޭދަށްވުމާއި، ދުނި ދަރިމައިވުމުގެ ރޭޓު، ކާއި ކުރިއެރްުނތަ ހޯދަމުންދާ އްޙީ ދާއިރާއިން ޞި

   .މިނެއްގައި އިތުރުވަމުންނެވެވިދަދު ދަނީ ހަލުއައަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ  60މުރުން އުއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކޮށް ތިރާމުޙް ވިނަމަވެސް، ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް އިން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެކަށީގެންވާ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންއުމުރު

ދޮށީ އުމުރުގައިވެސް ޤައުމީ ތަރައްޤީގައި މީހުންނަކީ  އެކޮށްދިނުމުން އުލެއް ޤާއިމުޙަމުޖުތަމަޢުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ މާ  ގައްޔާއި،އިލާޢާ

އެކި ގޮންޖެހުންތަކާއި  މީހުންނަށްރުގެ ބވދޮށީ އުމުނަމަވެސް، ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައިވެސް  .ވެބައެކެ ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ

. އެގޮތުން،  ކަންކުރުންތައް ކުރިމަތިވަމުންދާނޭދެވޭގޮތެއްގައި ތަފާތު މުރުގެ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އު ދޮށީވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ

  :ތެރޭގައި ދާއިރާތަކުގެ ތަފާތުގޮތްގޮތަށް އުނިކަން އަންނަ 

ގެ ސަބަބުންނާއި، އެހެނިހެން އުމުރުމީހުންގެ  އެ މީހުންނަށް، ގެ ދޮށީ އުމުރު އްޤު:ޙަ އަބުރުވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ  -

) ތަފާތުކުރުމާއި  ގޮތްގޮތުން (މިސާލަކަށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްވުމުން

 .ލިބެންޖެހޭ އިޙްތިރާމް ކުޑަވުން 

މުގޮތެއްގައި އާން މީހުން ގެ އުމުރު އްޙީ ޚިދުމަތްތަކާއި ފަރުވާ ހޯދުމުގައި ދޮށީ ޞި: ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގެ ޙައްޤު  އްޙީ ޞި  -

 ގޮތެއްގައި ވުން ނުވަތަ އެކަށީގެންވާޫރމުޙުލަތްތަކުގައި އެ ޚިދުމަތްތަކުން މަހާކަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭހިނދު، ބައެއް އައެހީތެރި

 .އަޅާލުން ނުލިބުން ތައް ދިނުމުގައި ލިބެންޖެހޭއެ ޚިދުމަތް

ގެ ސަބަބުން ޓު ސަބަބުން ނުވަތަ ރިޓަޔަރމަން ން ދުވަސްވުމުގެއުމުރު ،ގެ މީހުންދޮށީ އުމުރު ސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު:މަ  -

 .ބޫލުކުރުން ގަ އްކަމުގައި މުޖުތަމަޢުގައި ބައެކަން ނެތް ލުއެފަރާތްތަކަކީ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބި

އިލާތަކަށް ބަރޯސާވެގެން ދިރިއުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޢާހުން، ގެ މީދޮށީ އުމުރު  :އްޤު މިލްކިއްޔާތުގެ ޙަ މުދަލާއި  -

މީހުންގެ މުދަލާއި މިލްކިއްޔާތުގައިވާ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން  އެ ،އުލެއްގައި ދިރިއުޅެންޖެހުމާއިޙަެއކަށީގެންނުވާ މާ

 .ލަތުތައް މެދުވެރިވުން ހާގެއްލޭގޮތަށް ބަދަލުކުރަން މަޖުބޫރުވާ 
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ރައްކާތެރިކަމުގެ ޢީ ލިބޭ ޕެންޝަން ފަދަ އިޖުތިމާ މީހުންނަށްދޮށީ އުމުރުގެ ކަމުގެ ޙައްޤު: ރައްކާތެރި  ޢީ އިޖުތިމާ  -

ދޮށީ  ،ނެގުމުގެ ސަބަބުންގާތް މީހުން  ގޮތްގޮތުން އެހެނިހެން ގެ މެންބަރުންނާއި،އިލާއާފައިދާ  ނާޔަތްތަކުގެ ނާޖާއިޒުޢި

 .ލަތަށް ދިޔުން ހާރުކަމުގެ ގީފަ މީހުންއުމުރުގެ 

 އަނިޔާގެއަދި ޖިންސީ  ނަފްސާނީޖިސްމާނީ،  ބާވަތުގެ އެކި :ޙައްޤު  ލިބުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  އަނިޔާއިން  ތުގެ ބާވަ  އެކި  -

 .ދާ ނެގުން ފައި ނާޖާއިޒު މީހުންގެ ދޮށީ އުމުރުގެ ކަންކަމުގައި އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ޝިކާރައަކަށްވުމާއި،

  

ނޑިތައް ސިޔާސަތުގައި އިސްކަންދޭނެ ދާއިރާތަކާއި، މަޤްޞަދުތަކާ  ނޑުދަ އި، ލަ  

 

  ރައްކައުތެރިކަން  އަޅައިލުމާއި ) 1(

 މީހުންނަށް  އުމުރުގެ ދޮށީ  ބަލާއިރު، ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ޝާއިޢުކުރާ މަހަކު ކޮންމެ ފެމިލީން އެންޑް ޖެންޑަރ އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 ހިސާބުތަކުން  އެކި ރާއްޖޭގެ މައްސަލަތައް ގެބާވަތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ރައްކާތެރިކަމާއި  ޚާއްޞަ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ

 ސަރުކާރުން  ދިނުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތްތައް ރައްކާތެރިކަމާއި އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިފަދަ. ހަގަކުރެވެއެވެފާ  ހުށަހަޅާކަން

 އުމުރުގައި ދޮށީ  ހުއްޓުވުމަށާއި، އަނިޔާ ބާވަތުގެ  އެކި ކުރާ  މީހުންނަށް  އުމުރުގެ  ދޮށީ  އިތުރުން، އިންތިޒާމުތަކުގެ  ހަމަޖައްސާފައިވާ 

  .މަގުފަހިކުރެވޭނެއެވެ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގުޅިގެން މުޖުތަމަޢު މުޅި ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އުޅުން ޅުމެއްގައިދިރިއު އަބުރުވެރި
 

ނޑިތައް  ނޑުދަ   :ލަ

 ނުމާއި،ލިބިދި ޙައްޤުތައް އަސާސީ ލިބިދީފައިވާ މީހުންނަށް  އުމުރުގެ ދޮށީ) ހ(

 . ފޯރުކޮށްދިނުން މަޢުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، އެކަންކަމާމެދު

 ރައްކާތެރިކަމާއި  އިޖުތިމާޢީ  ފޯރުކޮށްދޭ  މީހުންނަށް  އުމުރުގެ  ދޮށީ  ) ށ(

 މަސައްކަތްތަކުގައި  އަމިއްލަ ޚާއްޞަގޮތެއްގައި. ހަރުދަނާކުރުން ޚިދުމަތްތައް

 ދޮށީ  ހޭދަކޮށްފައިވާ ދިރިއުޅުން އިމަސައްކަތްތަކުގަ ގޭތެރޭގެ  ނުވަތަ

 އުމުރުގެ  ދޮށީ  ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އަންހެނުންނަށާއި އުމުރުގެ

 ޚިދުމަތްތައް  ރައްކާތެރިކަމާއި އިޖުތިމާޢީ ފޯރުކޮށްދޭ މީހުންނަށް

 . ހަރުދަނާކުރުން

 އިހުމާލުވުމާއި، އަނިޔާއާއި ބާވަތުގެ  އެކި ކުރާ  މީހުންނަށް އުމުރުގެ ދޮށީ  )ނ(

 ރައްކާތެރިކަން ހުއްޓުވައި ނެގުން ފައިދާ  ނާޖާއިޒު އެމީހުންގެ

 މާޙައުލެއް  ދިރިއުޅެވޭނެ  އަބުރުވެރިކަމާއެކު  އުމުރުގައި ދޮށީ ހޯދައިދިނުމާއި،

  .ޤާއިމުކުރުން

 އިހުމާލުވުން އަނިޔާއާއި ބާވަތުގެ އެކި  ކުރާ މީހުންނަށް  އުމުރުގެ (ރ) ދޮށީ

 ބައިވެރިވުން  ފަރާތްތަކުގެ  މީޑިއާގެ މުޖުތަމަޢާއި  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި،

 .އިތުރުކުރުން

:މަޤްޞަދު   

 އެކި  ކުރާ މީހުންނަށް ދުވަސްވީ އުމުރުން 

 އެމީހުންނަށް  އަނިޔާއާއި، ބާވަތުގެ

 ނާޖާއިޒު  އެމީހުންގެ އިހުމާލުވުމާއި،

 މިކަންކަން  ހުއްޓުވައި، ނެގުން  ފައިދާ

 ކަށަވަރުކުރެވޭ  ރައްކައުތެރިކަން  މަދުކޮށް

 ބައްޓަންކުރުން. ކަންކަން ތްތަކަށް ގޮ
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 މިނިވަންކަމާއި ބައިވެރިވުން ) 2(

 މުޖުތަމަޢުްނ ،ޢާއިލާއިންނާއި އާންމުގޮތެއްގައި މީހުން އުމުރުގެ ދޮށީ ރިޓަޔަމަންޓަށްފަހު، ޚާއްޞަކޮށް ދިއުމުން، އުމުރަށް ދޮށީ

 ދައުރު އަދާކުރާ  އިޖުތިމާޢީގޮތުން ގޮތުންނާއި،އިޤްތިޞާދީ މީހުން  އުމުރުގެ  ދޮށީ  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި،. ފެނެއެވެ ތަން  އެކަހެރިވާ

. ކުރެއެވެ އަސަރުތަކެއް ނޭދެވޭ ނަފްސާނީގޮތުން މީހުންނަށް އެ  ،އިތުރުވުމުން މިންވަރު ބަރޯސާވާ  އާއިލާއަށް ކު،ބަދަލުވެގެންދިއުމާއެ

 މިނިވަންކަމާއެކު މީހުންނަށް އެ ،އިތުރުވުމުން  މިންވަރު އިޙުސާސްވާ އެކަހެރިކަން މީހުންނަށް އުމުރުގެ  ދޮށީ ސަބަބުން މީގެ

  . މަގުފަހިކުރެވޭނެއެވެ ގޮތްތަކަށް  ކުޑަކުރެވޭނެ މިކަންކަން  ކުރިމަތިލާންޖެހޭތީ، ހުރަސްތަކަކާ ބައިވެރިވުމަށް ކަންކަމުގައި

 

ނޑިތައް: ނޑުދަ   ލަ

 އޮންނަ  ދެމެދުމީހުންނާ  އުމުރުފުރާތަކުގެ އެހެން  މީހުންނާއި  ގެދޮށީ އުމުރު(ހ) 

 ލިބިފަިއވާ  ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް  ،އަޅައި ބާރު ހިކުރުމަށްބަދަ ގުޅުން

 ހިއްސާކުރެވޭނެ ޒުވާނުންނަށް ކުޑަކުދިންނަށާއި  ހުނަރުތައް  ތަޖުރިބާއާއި 

   . ފަހިކުރުން ގޮތްތައް

 އެކަހެރިކަން އެކަނިވެރިކަމާއި  އިހުސާސްކުރެވޭ މީހުންނަށް ދޮށީ އުމުރުގެ  (ށ)  

 ގުޅުން  މުޢާމަލާތުކޮށް ގަވާއިދުން  ނާމީހުން އެ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި 

 ބާރުއެޅުން. އާއިލާތަކަށް ބަދަހިކުރުމަށް

 ޝާމިލުކޮށް  މީހުން  ދޮށީ އުމުރުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ތިމާޢީ އިޖު  (ނ) 

  .ދެމެހެއްޓުން  ބައިވެރިވުން މީހުންގެ ދޮށީ އުމުރުގެ  މުޖުތަމަޢުގައި

ޙަރަކާތްތަކުގައި ދޮށީ  މުނިފޫހިފިލުވުމުގެއަދި  ދީނީ ، ޘަޤާފީ، (ރ) ތަޢުލީމީ

ލިއްބައިދީ،  ޚިދުމަތްތައް، ވެރިވުން އިތުރުކޮށްބައިއުމުރުގެ މީހުން 

ދެމެހެއްޓުމަށް މަގު  އަމިއްލަވަންތަކަން ރައްކައުތެރިކަމާއި  މީހުންގެ  އެ

 .    ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން

 

 މަޤްޞަދު:

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު 

 ކާތްތެރިވުމާއި ރަހަ ކަންކަމުގައި 

ދޮށީ އުމުރުގެ  ބައިވެރިވުން އަދި

ގެ ފުރާތަކުއުމުރު އެހެންމީހުންނާއި 

ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން  މީހުންނާ

. ބަދަހިކު   ރުން

 އްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން ޞި  )3(

ށީ އުމުރުެގ މައްސަލަތަކަކީ ދޮ ޙީއްޞި ނަފްސާނީ އަދި ްނ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އެކި ބާވަތުގެ ޖިސްމާީނއުމުރު

 . އްޙީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޞިމުރުގެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އު  އަދި މިކަމުގައި ދޮށީއާބާދީއަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމެވެ

ޢާއިލާތަކަކީވެސް ދޮށީ އުމުރުގަިއ މުކޮށް ބަރޯސާވާންޖެހެނީ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށްކަމުގައިވާތީ، ންހޯދުމުގައި އާގެ ފަރުވާ

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ޞިއްޙަތާިއ  އެހީތެރިކަމަށް އަހުލުވެރިވެފައި ތިބި ބަޔަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. އިކޮށްދޭންޖެހޭ އަޅާލުމާފޯރު

ޢާއިލާއާއި އެކުވެރިންގެ ފަރާތުްނ ގެ އިތުރުން، ޞިއްޙީ ބޭނުންތަކާ އަޅާލައި އުޅުމުދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނީ އެފަރާތްތަކުގެ 

. ހޭ އެހީތެރިކަން ގައި ލިބެންޖެއެ އުމުރު  ލިބިގެންނެވެ
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އްޙީ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާ ޞިދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ދިމާވާ އެކި (ހ) 

ޚިދުމަތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް  ޙީއްޞިހޯދުމުގައި އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގެ 

 ؛ ހަމަޖައްސައިދިނުން ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެގޮތްތައް 

 ދުޅަހެޔޮކަން  ދުޅަހެޔޮކަމާއި، ނަފްސާނީ ޖިސްމާނީ  މީހުންގެ ގެ ދޮށީ އުމުރު  ށ)(

 ކެއުމަށާއި ކާނާ  ފައިދާހުރި  ޞިއްޙަތަށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

 ހޭލުންތެރިކަން  މުހިންމުކަމާ ބެހޭގޮތުން އުޅުމުގެ ހަރަކާތްތެރިވެ 

  ؛ންއިތުރުކުރު 

ލިތަކާބެހޭގޮތުން ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ދިމާވާ ނަފްސާނީ ބަ  (ނ) 

 ދޮށީ  ،ބަދަލުކުރުމާއި ތީ އެކަންކަންށް ދެކޭކަ ކަމުޖުތަމަޢުން ނޭދެވޭ ގޮތްތަ

ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި  އުމުރުގެ މީހުންނަކީ ނަފްސާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ

  ؛ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  މުޖުތަމަޢުގެ އެކަމާގުޅޭގޮތުން

 ދޮށީ ،ޢީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއިއިޖުތިމާ ،އްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއިޞި  (ރ)

ނުވަތަ އެހެން  ނަށްއިލާގެ މެންބަރުން އާގެ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދޭ އުމުރު

މީހުންނަށް  ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ބޭނުންތަކާއި އެ ،ފަރާތްތަކަށް 

. ލުމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްޅައިއަ   ދިނުން

 

 މަޤްޞަދު:

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން ދުޅަހެޔޮ 

ޙަތެއްގައި ދެމިތިބުމަށްޓަކައި އްޞި

އްޙީ ޞި ،ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި

ފަރުވާއާއި ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެގޮތް 

. ހަމަޖައްސައިދިނު  ން

 މުރަށް ތައްޔާރުވުން އު ދޮށީ  )4(

. ޙައުމުރުން ދުވަސްވުމަކީ އިންސާނެއްގެ   މުރަށްއު ދޮށީ އެހެންކަމުން،ޔާތުގެ މަރުޙަލާގައި ކުރިމަތިވާ ޤުދުރަތީ ކަމެކެވެ

ދޮށީ އުމުރަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި މީާހ  .މު ކަމެކެވެންކުރަންޖެހޭ މުހި ތައްޔާރުވުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް

. އަދި  ކުރުމުގެ އިތުރުން، ދޮށީ އުމުރުގައި ބޭނުންކުރުމަށްސިއްަޙތެއްގައި ހުރުމަށް މަސައްކަތްދުޅަހެޔޮ   ފައިސާ ރައްކާކުރަންޖެހެއެވެ

. ހޭލުންތެރި އް ދެނެގަނެ އެކަންކަމަށްގޮންޖެހުންތަ ޞަމީހުންނަށް ދިމާވާ ޚާއް އި ދޮށީ އުމުރުގަ   ވާންޖެހެއެވެ
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 ޅަފަތުގައްޔާއި، ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި، ދޮށީ އުމުރަކަށްހެޮޔ ޅަދު(ހ) 

 ރިވެހަރަކާތްތެ ކާނާ ކެއުމަށާއި، ފައިދާހުރި ޞިއްޙަތަށް  ޒުވާންއުމުރުގައި 

  ؛އިތުރުކުރުން ހޭލުންތެރިކަން އާދަކުރުމަށް އުޅުން

މުއްދަކަށް ފައިސާ ރައްކާކޮށް  ދިގު  ،ތައްޔާރުވުމަށާއި ރިޓަޔަރމެންޓަށް   (ށ) 

  ؛ފޯރުކޮށްދިނުން ލޫމާތުޢުއިންވެސްޓްކުރުމުގެ މަ

 މަޤްޞަދު:

އްޙަތެއްގައި މިނިވަންކަމާއެކު ޞިދުޅަހެޔޮ 

މުރަކަށް އު ދިރިއުޅެވޭނެ ދޮށީ 

ތައްޔާރުވުމަށް ރައްޔިތުންނަށް 

. ހިތްވަރުދިނު  ން
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ކާތްތަކުގައްޔާއި، ހަރަ ޢީއިޖުމާ  ،ދުވަސްވަމުން އަންނައިރު އުމުރުން  (ނ)

ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ކަންކަމުގައި ކާތްތަކުގައްޔާއި، އިޤްތިޞާދީ ަހރަ

ނޑި ބައިވެރިވެ   ؛ހިތްވަރުދިނުން އުޅުމަށް  މެދުނުކެ

ނަފްސާނީގޮތުން މީހަކަށް ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ،ން ދުވަސްވުމުންއުމުރު  (ރ)

ތިމާގެ އަމިއްަލ ދޮށީ އުމުރުގައި ، ގެންއަންނާނެ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ

މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ގޮތްތަކާބެހޭގޮތުން  އެހެން ނަފުސަށާއި،

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

  

 ނިންމުން 

 ގެދޮށީ އުމުރު ޤައުމީ ސިޔާސަތެވެ. ވުނުލެއިއެކުލަވަފުރަތަމަ ން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮށްގެ ޞަމިއީ ދޮށީ އުމުރުގެ އާބާދީއަށް ޚާއް
 ލުމާއެކު އަޅައި މީހުންނަށް ގެ ދޮށީ އުމުރު ސިޔާސަތަކީ މި ،ބައެއްކަމުގައިވީހިނދު އަދާކުރާ ަދއުރެއް  މުން މުހި މުޖުތަމަޢުގައި މީހުންނަކީ

 ދެމިތިބުމަށްއެ މީހުން  އްޙަތެއްގައިޞި ދުޅަހެޔޮ ،ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ރާތްތަކުގެމުޖުތަމަޢުގައި އެފަ ،ފޯރުކޮށްދީ ތެރިކަން ރައްކައު
. މީގެ އިތުރުން، ދުޅަހެޔޮ  ސަރުކާރުން ދޭ އަހަމިއްޔަތު ންކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ އްަޙތެއްގައި މިނިވަ ޞިރަމްޒުކޮށްދޭ ސިޔާސަތެކެވެ

ނޑު ވެސް މި ސިމުރަކަށް މީހުން ތައްޔާރުކުރުމަކީއު ދޮށީ . އަޔާސަތުގެ މައިގަ  މާޒެކެވެ

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން  ،މި ސިޔާސަތު ކާމިޔާބުގޮތެއްގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނީ ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ދާއިރާތަކުން މި ސިޔާސަތުގައި ކަ
ނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް އަމިއްލަމި ކުރިއަރުވައި،  ނޑުދަ އެކަމަްށ ގުމާއެކު އިސްނެ އަށްސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ މަޤްޞަދުތަކާއި ލަ

 . ކަމާބެހޭ އެކި އިދާރާތައް ގުޅިގެން  މަކަށްވާތީ،ކަވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދޭ ން ސަރުކާރު އަދިމަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ
މްޢިއްޔާތަކާއި މަދަނީ ޖަ ކާއި،އުމީ މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަޤަ އިދާރާތަކާއި، ވާމީޤުމަސައްކަތްކުރުމާއި، ބައިނަލްއަ  ގެން ވިލަރެސްކޮށް

 ،ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރާ ދިރާސާތަކާއި ފެންވަރުގައްޔާއި، އަތޮޅު ،ގުޅިެގން މަސައްކަތްކުރުން ހަރުދަނާކުރުމާއި ތައްޔާމީޑި

ނޑިތައް  ގޮތެއްގައި މި ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނެވި ނޑުދަ ން ހާސިލުކުރުމަށް ކަންކަތަރައްޤީގެ ލަ
. ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ ގޮތް     ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ

ސިޔާސަތުގެ  އި،ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ބަލައެކަންކަން ކޮށް، ާޢއަހަރަކު އެއްފަހަރު މުރާޖަ ގައި ހިމެނޭ ކަންކަންމި ސިޔާސަތު

ނޑިތައް މުޠާލިޞަމަޤު ނޑުދަ   ކުރެވޭނެއެވެ. ޢާދުތަކާއި ލަ
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