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c
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު
ތަޢާރުފު
ބތައް ދައްކާގޮތުން 2015 ،ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގައި
ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ )ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ( ގެ އެންމެ ފަހުގެ ހިސާ ު
ރ
ރން މަތީގެ އާބާދީގެ ޖުމުލަ އަދަދަކީ  900މިލިޔަނެވެ .އަދި މި އަދަދު  2050ވަނަ އަހަ ާ
ތިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ  60އަހަ ު
ހަމައަށްދާއިރު

2

ބިލިޔަނާ

ގާތްކުރާނެކަމަށް

ވަނީ

ލަފާކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ،

2014

ވަނަ

އަހަރުގެ

ބޯހިމެނުމުގެ

ގ
ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 2045 ،ވަނަ އަހަރު ،އުމުރުން  45އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީ ،އެއަށްވުރެ ދަށުގެ އުމުރުފުރާ ެ
އާބާދީއާ އަޅާބަލާއިރު އިތުރުވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ .އަދި ކުރިއަށް އޮތް  25އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އުމުރުން  65އަހަރުން
މަތީގެ އާބާދީ އިތުރުވެ  65,000އަށް އަރާނެކަމަށްވެސް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.
ނ
ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ،ރާއްޖޭގައި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ އާބާދީ ހަލުއިމިނެއްގައި އިތުރުވަމުންދާކަ ް
ވަނީ ފާހަގަކުރެވި ަ
ފއެވެ .ޤައުމުގެ އާބާދީއަށް އަންނަ މި ބަދަލާ ގުޅިގެން ދިވެހި މުޖުތަމަޢުވެސް ދަނީ އެ ބަދަލާ އެއްގޮތަށް
ނނަކީ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށްވާހިނދު ،ދޮށީ އުމުރުގެ
ބައްޓަންވަމުންނެވެ .ދޮށީ އުމުރުގެ މީހު ް
މީހުންނާމެދު ނޭދެވޭ ނަޒަރަކުން މުޖުތަމަޢުން ދެކޭގޮތްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ "އޭޖިޒަމް" ގެ ސަބަބުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ދޮށީ
އުމުރުގެ މީހުން މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި އުޅޭ އުމުރު ދިގުވުމާގުޅިގެން ،އާބާދީއަށް
އަންނަ ބަދަލާއެކު ގިނަ ފުރުސަތުތައް ފަހިވަމުންދިޔަނަމަވެސް ،އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާތަކާއި ،އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާތަކުން ގިނަ
ގޮންޖެހުންތަކެއް ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި މުޖުތަމަޢަށް ކުރިމަތިވަމުންދެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ދޮށީ އުމުރުގެ އާބާދީއާ
އ
ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ ،އެކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުން ރިޢާޔަތްކުރާނެ ވަކި ސިޔާސަތެ ް
ޤާއިމުވެފައި އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާނީ މި ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ
ކަންކަމަށެވެ.
ނނަށް ޚާއްޞަކޮށް އ.ދ .އިން
މި ސިޔާސަތު ބިނާވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ،ދޮށީ އުމުރުގެ މީހު ް
އެކުލަވައިލާފައިވާ

"ޔޫ.އެން.

ސ
ޕްރިންސިޕަލް ް

ފޮރ

އޯލްޑަރ

ޕާސަންސް

،"1991

ދުނިޔޭގެ

ޞިއްޙަތު

ޖަމްޢިއްޔާއިން

ފ އެކްޝަން އޮން އޭޖިންގ އެންޑް ހެލްތު 2016-
އެކުލަވައިލާފައިވާ "ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ .ގްލޯބަލް ސްޓްރެޓަޖީ އެންޑް ޕްލޭން އޮ ް
 ،"2020އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް )އެސް.ޑީ.ޖީ( 2030 – 2015ގެ މައްޗަށެވެ.
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ތަޞައްވުރު
މި ސިޔާސަތުގެ ތަޞައްވުރަކީ ،ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ރައްކާތެރި ،އަޅާލާ ،އޯގާތެރި ވެށްޓެއް މުޖުތަމަޢުގައި ބިނާކުރުމާއި ،ދޮށީ
ށ
ކށް ހެދުމާއި ،ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި މިނިވަންކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ބަޔަކަ ް
އުމުރުގެ މީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ބައިވެރިވާ ބަޔަ ަ
ހެދުމެވެ.
މަޤްޞަދު
ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ސިޔާސަތުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް އިޖުތިމާޢީގޮތުންނާއި ،އިޤްތިޞާދީގޮތުން ދިމާވާ
ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމާއި ،ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމާއި ،މުޖުތަމަޢުގައި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމާއި،
ޢާއިލާގެ ތެރޭގައްޔާއި ،މުޖުތަމަޢުގައި ޒިންމާދާރު މެންބަރުންގެގޮތުގައި ފާގަތި ،އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ ގޮތްތަކަށް މަގުތައް
ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ.

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް
އާބާދީއެއްގައި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން އިތުރުވުމަކީ ،އިންސާނިއްޔަތަށް ލިބޭ ކުރިއެރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފުރިހަމަ ކުރިއެރުމެކެވެ.
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުންތަކާއި ،ދަރިމައިވުމުގެ ރޭޓު ދަށްވުމާއި ،ދުނިޔޭގައި ދިރިތިބޭ އުމުރު ދިގުވުމުގެ ސަބަބުން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުމުރުން  60އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ ހަލުވިމިނެއްގައި އިތުރުވަމުންނެވެ.
އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެކަށީގެންވާ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވިނަމަވެސް ،ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް އިޙްތިރާމުކޮށް
ޢާއިލާގައްޔާއި ،މުޖުތަމަޢުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމުން އެ މީހުންނަކީ ދޮށީ އުމުރުގައިވެސް ޤައުމީ ތަރައްޤީގައި
ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ

ބައެކެވެ.

ނަމަވެސް،

ދިވެހި

މުޖުތަމަޢުގައިވެސް

ދޮށީ

އުމުބވރުގެ

މީހުންނަށް

އެކި

ގޮންޖެހުންތަކާއި

ނޭދެވޭގޮތެއްގައި ތަފާތުކުރުންތައް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން ،ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް
ތަފާތުގޮތްގޮތަށް އުނިކަން އަންނަ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި:
-

އަބުރުވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު :ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ،އެ މީހުންގެ އުމުރުގެ ސަބަބުންނާއި ،އެހެނިހެން
ގޮތްގޮތުން )މިސާލަކަށް ،ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްވުމުން( ތަފާތުކުރުމާއި
ލިބެންޖެހޭ އިޙްތިރާމް ކުޑަވުން.

-

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގެ ޙައްޤު :ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާއި ފަރުވާ ހޯދުމުގައި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން އާންމުގޮތެއްގައި
އެހީތެރިއަކަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭހިނދު ،ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެ ޚިދުމަތްތަކުން މަޙުރޫމުވުން ނުވަތަ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި
އެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ލިބެންޖެހޭ އަޅާލުން ނުލިބުން.

-

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު :ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން ،އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރިޓަޔަރމަންޓުގެ ސަބަބުން
އެފަރާތްތަކަކީ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް ބައެއްކަމުގައި މުޖުތަމަޢުގައި ގަބޫލުކުރުން.

-

މުދަލާއި މިލްކިއްޔާތުގެ ޙައްޤު :ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން ،ޢާއިލާތަކަށް ބަރޯސާވެގެން ދިރިއުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން
އެކަށީގެންނުވާ މާޙައުލެއްގައި ދިރިއުޅެންޖެހުމާއި ،އެ މީހުންގެ މުދަލާއި މިލްކިއްޔާތުގައިވާ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން
ގެއްލޭގޮތަށް ބަދަލުކުރަން މަޖުބޫރުވާ ހާލަތުތައް މެދުވެރިވުން.
2

ވޮލިއުމް47 :
-

އަދަދު49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙައްޤު :ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ލިބޭ ޕެންޝަން ފަދަ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ
ޢިނާޔަތްތަކުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ އާއިލާގެ މެންބަރުންނާއި ،އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ގާތް މީހުން ނެގުމުގެ ސަބަބުން ،ދޮށީ
އުމުރުގެ މީހުން ފަގީރުކަމުގެ ހާލަތަށް ދިޔުން.

-

އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު :އެކި ބާވަތުގެ ޖިސްމާނީ ،ނަފްސާނީ އަދި ޖިންސީ އަނިޔާގެ
ޝިކާރައަކަށްވުމާއި ،މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމުގައި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުން.
ސިޔާސަތުގައި އިސްކަންދޭނެ ދާއިރާތަކާއި ،މަޤްޞަދުތަކާއި ،ލަނޑުދަނޑިތައް

) (1އަޅައިލުމާއި ރައްކައުތެރިކަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ކޮންމެ މަހަކު ޝާއިޢުކުރާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ،ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން
ފހަގަކުރެވެއެވެ .މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން
ހުށަހަޅާކަން ާ
ވ އިންތިޒާމުތަކުގެ އިތުރުން ،ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށާއި ،ދޮށީ އުމުރުގައި
ހަމަޖައްސާފައި ާ
އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅުން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މުޅި މުޖުތަމަޢު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތަށް މަގުފަހިކުރެވޭނެއެވެ.
ލަނޑުދަނޑިތައް:

މަޤްޞަދު:
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކުރާ އެކި
ބާވަތުގެ

އަނިޔާއާއި،

އިހުމާލުވުމާއި،

އެމީހުންގެ

އެމީހުންނަށް
ނާޖާއިޒު

ފައިދާ ނެގުން ހުއްޓުވައި ،މިކަންކަން
މަދުކޮށް ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭ
ގޮތްތަކަށް ކަންކަން ބައްޓަންކުރުން.

)ހ( ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމާއި،
އެކަންކަމާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ،ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.
)ށ( ދޮށީ

އުމުރުގެ

މީހުންނަށް

އިޖުތިމާޢީ

ފޯރުކޮށްދޭ

ރައްކާތެރިކަމާއި

ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުން .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތްތަކުގައި
ގޭތެރޭގެ

ނުވަތަ

މަސައްކަތްތަކުގައި

ދިރިއުޅުން

ހޭދަކޮށްފައިވާ

ދޮށީ

އުމުރުގެ އަންހެނުންނަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދޮށީ އުމުރުގެ
ފޯރުކޮށްދޭ

މީހުންނަށް

އިޖުތިމާޢީ

ރައްކާތެރިކަމާއި

ޚިދުމަތްތައް

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

ނާޖާއިޒު

ފައިދާ

ނެގުން

ހުއްޓުވައި

ރައްކާތެރިކަން

އ
ހޯދައިދިނުމާއި ،ދޮށީ އުމުރުގައި އަބުރުވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ މާޙައުލެ ް
ޤާއިމުކުރުން.
)ރ( ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާއި އިހުމާލުވުން
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި،
އިތުރުކުރުން.
3

މުޖުތަމަޢާއި

މީޑިއާގެ

ފަރާތްތަކުގެ

ބައިވެރިވުން

އަދަދު49 :

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

) (2މިނިވަންކަމާއި ބައިވެރިވުން
ނ
ށ ރިޓަޔަމަންޓަށްފަހު ،ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން އާންމުގޮތެއްގައި ޢާއިލާއިންނާއި ،މުޖުތަމަޢު ް
ދޮށީ އުމުރަށް ދިއުމުން ،ޚާއްޞަކޮ ް
އެކަހެރިވާ ތަން ފެނެއެވެ .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ،ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން އިޤްތިޞާދީގޮތުންނާއި ،އިޖުތިމާޢީގޮތުން އަދާކުރާ ދައުރު
ބަދަލުވެގެންދިއުމާއެކު ،އާއިލާއަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު އިތުރުވުމުން ،އެ މީހުންނަށް ނަފްސާނީގޮތުން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރެއެވެ.
މީގެ ސަބަބުން ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް އެކަހެރިކަން އިޙުސާސްވާ މިންވަރު އިތުރުވުމުން ،އެ މީހުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު
ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުރަސްތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭތީ ،މިކަންކަން ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް މަގުފަހިކުރެވޭނެއެވެ.

ލަނޑުދަނޑިތައް:

މަޤްޞަދު:
ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު

)ހ( ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާއި އެހެން އުމުރުފުރާތަކުގެ މީހުންނާ ދެމެދު އޮންނަ

ހަރަކާތްތެރިވުމާއި

ވ
އ ާ
ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ބާރު އަޅައި ،ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ލިބިފަ ި

އުމުރުގެ

ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރުތައް ކުޑަކުދިންނަށާއި ޒުވާނުންނަށް ހިއްސާކުރެވޭނެ

ކަންކަމުގައި
ބައިވެރިވުން

އަދި

މީހުންނާއި

އެހެން

މީހުންނާ

ދެމެދު

ދޮށީ

އުމުރުފުރާތަކުގެ
އޮންނަ

ބަދަހިކުރުން.

ގުޅުން

ގޮތްތައް ފަހިކުރުން.
)ށ(

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް އިހުސާސްކުރެވޭ އެކަނިވެރިކަމާއި އެކަހެރިކަން
ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި

އެ

މީހުންނާ

ގަވާއިދުން

މުޢާމަލާތުކޮށް

ނ
ގުޅު ް

ބަދަހިކުރުމަށް އާއިލާތަކަށް ބާރުއެޅުން.
)ނ(

އިޖުތިމާޢީ

ހަރަކާތްތަކުގައި

ދޮށީ

އުމުރުގެ

މީހުން

ށ
ޝާމިލުކޮ ް

މުޖުތަމަޢުގައި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ބައިވެރިވުން ދެމެހެއްޓުން.
)ރ( ތަޢުލީމީ ،ޘަޤާފީ ،ދީނީ އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ދޮށީ
އުމުރުގެ މީހުން ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ،ޚިދުމަތްތައް ލިއްބައިދީ،
އެ މީހުންގެ ރައްކައުތެރިކަމާއި އަމިއްލަވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަގު
ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން.

) (3ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން
ގ
ނ އަދި ނަފްސާނީ ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކަކީ ދޮށީ އުމުރު ެ
އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އެކި ބާވަތުގެ ޖިސްމާ ީ
އާބާދީއަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމެވެ .އަދި މިކަމުގައި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާއި
އ
ފަރުވާގެ ހޯދުމުގައި އާންމުކޮށް ބަރޯސާވާންޖެހެނީ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށްކަމުގައިވާތީ ،ޢާއިލާތަކަކީވެސް ދޮށީ އުމުރުގަ ި
އ
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް އަހުލުވެރިވެފައި ތިބި ބަޔަކަށް ވާންޖެހެއެވެ .ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ޞިއްޙަތާ ި
ނ
ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނީ އެފަރާތްތަކުގެ ޞިއްޙީ ބޭނުންތަކާ އަޅާލައި އުޅުމުގެ އިތުރުން ،ޢާއިލާއާއި އެކުވެރިންގެ ފަރާތު ް
އެ އުމުރުގައި ލިބެންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ލިބިގެންނެވެ.
4

އަދަދު49 :

ވޮލިއުމް47 :
މަޤްޞަދު:
ދޮށީ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ލަނޑުދަނޑިތައް:

އުމުރުގެ

މީހުން

ޞިއްޙަތެއްގައި

ދުޅަހެޔޮ

)ހ( ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ދިމާވާ އެކި ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާ

ދެމިތިބުމަށްޓަކައި

ހޯދުމުގައި އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް

ބޭނުންވާ

އެހީތެރިކަމާއި،

ފަރުވާއާއި

ޚިދުމަތްތައް

ޞިއްޙީ
ލިބޭނެގޮތް

ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން؛
)ށ(

ނ
ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ،ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަ ް
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި
ހަރަކާތްތެރިވެ

ޞިއްޙަތަށް

އުޅުމުގެ

ފައިދާހުރި

މުހިންމުކަމާ

ކާނާ

ބެހޭގޮތުން

ކެއުމަށާއި
ހޭލުންތެރިކަން

އިތުރުކުރުން؛
)ނ(

އުމުރުގެ

ދޮށީ

މީހުންނަށް

ދިމާވާ

ނަފްސާނީ

ބަލިތަކާބެހޭގޮތުން

މުޖުތަމަޢުން ނޭދެވޭ ގޮތްތަކަކަށް ދެކޭތީ އެކަންކަން ބަދަލުކުރުމާއި ،ދޮށީ
އުމުރުގެ މީހުންނަކީ ނަފްސާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި
އެކަމާގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން؛
)ރ(

ޞިއްޙީ

ޚިދުމަތްތެރިންނާއި،

އިޖުތިމާޢީ

ޚިދުމަތްތެރިންނާއި،

ދޮށީ

އުމުރުގެ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދޭ އާއިލާގެ މެންބަރުންނަށް ނުވަތަ އެހެން
ފަރާތްތަކަށް ،ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ބޭނުންތަކާއި އެ މީހުންނަށް
އަޅައިލުމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

) (4ދޮށީ އުމުރަށް ތައްޔާރުވުން
ށ
އުމުރުން ދުވަސްވުމަކީ އިންސާނެއްގެ ޙަޔާތުގެ މަރުޙަލާގައި ކުރިމަތިވާ ޤުދުރަތީ ކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ދޮށީ އުމުރަ ް
ހ
ތައްޔާރުވުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ކަމެކެވެ .ދޮށީ އުމުރަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި މީ ާ
ދ
ޙތެއްގައި ހުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިތުރުން ،ދޮށީ އުމުރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ފައިސާ ރައްކާކުރަންޖެހެއެވެ .އަ ި
ދުޅަހެޔޮ ސިއް ަ
ދޮށީ އުމުރުގައި މީހުންނަށް ދިމާވާ ޚާއްޞަ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިވާންޖެހެއެވެ.
ލަނޑުދަނޑިތައް:

މަޤްޞަދު:
ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި މިނިވަންކަމާއެކު
ދިރިއުޅެވޭނެ
ތައްޔާރުވުމަށް
ހިތްވަރުދިނުން.

ދޮށީ

)ހ(

އުމުރަކަށް

ޔ
ދުޅަހެ ޮ

ދޮށީ

އުމުރަކަށް

ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި،

ޅަފަތުގައްޔާއި،

ޒުވާންއުމުރުގައި ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ކެއުމަށާއި ،ހަރަކާތްތެރިވެ

ރައްޔިތުންނަށް

އުޅުން އާދަކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން؛
)ށ(

ރިޓަޔަރމެންޓަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ،ދިގު މުއްދަކަށް ފައިސާ ރައްކާކޮށް
އިންވެސްޓްކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން؛
5

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ނ(

ނ
އުމުރު ް

ދުވަސްވަމުން

އަންނައިރު،

އިޖުމާޢީ

ހަރަކާތްތަކުގައްޔާއި،

ހރަކާތްތަކުގައްޔާއި ،ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ކަންކަމުގައި
އިޤްތިޞާދީ ަ
މެދުނުކެނޑި ބައިވެރިވެ އުޅުމަށް ހިތްވަރުދިނުން؛
)ރ(

އުމުރުން ދުވަސްވުމުން ،ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން މީހަކަށް
ލ
އަންނާނެ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެގެން ،ދޮށީ އުމުރުގައި ތިމާގެ އަމިއް ަ
ނަފުސަށާއި،

އެހެން

މީހުންނަށް

އެހީތެރިވެދޭނެ

ގޮތްތަކާބެހޭގޮތުން

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

ނިންމުން
މިއީ ދޮށީ އުމުރުގެ އާބާދީއަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ އެކުލަވައިލެވުނު ޤައުމީ ސިޔާސަތެވެ .ދޮށީ އުމުރުގެ
މީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގައި މުހިންމު ަ
ކ
ދއުރެއް އަދާކުރާ ބައެއްކަމުގައިވީހިނދު ،މި ސިޔާސަތަކީ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް އަޅައިލުމާއެ ު
ރައްކައުތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ،މުޖުތަމަޢުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ،ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި އެ މީހުން ދެމިތިބުމަށް
ޙތެއްގައި މިނިވަންކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ
ސަރުކާރުން ދޭ އަހަމިއްޔަތު ރަމްޒުކޮށްދޭ ސިޔާސަތެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ދުޅަހެޔޮ ޞިއް ަ
ދޮށީ އުމުރަކަށް މީހުން ތައްޔާރުކުރުމަކީވެސް މި ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު އަމާޒެކެވެ.
މި ސިޔާސަތު ކާމިޔާބުގޮތެއްގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނީ ،ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ދާއިރާތަކުން މި ސިޔާސަތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން
ކުރިއަރުވައި ،މި ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ މަޤްޞަދުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް އަމިއްލައަށް އިސް ެ
ށ
ނގުމާއެކު އެކަމަ ް
މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ .އަދި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދޭ ކަމަކަށްވާތީ ،ކަމާބެހޭ އެކި އިދާރާތައް ގުޅިގެން
ގން މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިދާރާތަކާއި ،ޤައުމީ މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކާއި ،މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި
ވިލަރެސްކޮށް ެ
މީޑިޔާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން ހަރުދަނާކުރުމާއި ،އަތޮޅު ފެންވަރުގައްޔާއި ،ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރާ ދިރާސާތަކާއި،
ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި ،ދެމެހެއްޓެނެވިގޮތެއްގައި މި ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކަންކަން
ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ ގޮތް ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ.
މި ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން އަހަރަކު އެއްފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށް ،އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ބަލައި ،ސިޔާސަތުގެ
މަޤުޞަދުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތައް މުޠާލިޢާ ކުރެވޭނެއެވެ.
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