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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

` 
 

  

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
 ލެ،މާ

 ޖެ. ދިވެހިރާއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ    ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމާއި،
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދު ދަފުތަރު އެކުލަވައިލުމާއި، އެ ދަފުތަރު  

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

ނަންބަރު   )ހ(   .1 ތަޢާރުފާިއ ނަން  ޤާނޫނު  ގަވާއިދަކީ،  ހުންނަ    8/2010މި  )ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ  އެހީތެރިކަން  ާމލީ  ރައްކާތެރިކުރުާމއި،  ޙައްޤުތައް  ީމހުންގެ 

ވަނަ   33އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ  ( ށ)ވަނަ ާމއްދާގެ    14ޤާނޫނު( ގެ  
އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ދަށުން  ބާރުގެ  ލިބިދޭ  ިމނިސްޓްރީއަށް  ާމއްދާއިން 

 ގަވާއިދެކެވެ.  

ކޮބައިކަން  )ށ(    ީމހުންނަކީ  ހުންނަ  "ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކިޔާނީ،  ގަވާއިދަށް  މި 
އެކުލަވައިލުާމއި،   ދަފުތަރު  ީމހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކަނޑައެޅުާމއި، 

 އެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުުމގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

 ބަޔާންވެފައި ިމވަނީއެވެ.ތައް، ތިރީގައި މި ގަވާއިދުގެ ަމގުސަދު  .2 މަގުސަދު 

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުންނަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުން.  )ހ(   

އެކުލަވައިލުާމއި )ށ(    ދަފުތަރު  ީމހުންގެ  ހުންނަ  ދަފުތަރު ،  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެ 
 އެއް އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކުރުން. ،ބެލެހެއްޓުާމބެހޭ އެންެމހައި މަސައްކަތްތައް

ނަންބަރު   )ނ(    ޙައްޤުތައް    8/2010ޤާނޫނު  ީމހުންގެ  ހުންނަ  )ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ދަށުން ގެ  ޤާނޫނު(  ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ  އެހީތެރިކަން  ާމލީ   ، ރައްކާތެރިކުރުާމއި، 

ދިނުުމގައި   ޢިނާޔަތްތައް  ދޭންެޖހޭ  ީމހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

 ގެންގުޅޭނެ ިމންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުުމގައި ބޭނުންކުރާނެ  )ރ(   
 ިމންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރުން.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  
 މާނަކުރުން 

ނަންބަރު   )ހ(   .3 ޙައްޤުތައް    8/2010ޤާނޫނު  ީމހުންގެ  ހުންނަ  )ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ޤާނޫނު( ގެ   ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ  އެހީތެރިކަން  ާމލީ  ވަނަ    14ރައްކާތެރިކުރުާމއި، 

ގައި )ހ(  ކަަމށް    ،ާމއްދާގެ  ީމހުން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ޖިސްާމނީ ުމއްދަތުގެ  ދިގު  ނަފްސާނީ  ،ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ،  ނުވަތަ    ،ނުވަތަ 

ނު އުނިކަެމއްގެ    ވަތަހިއްސުތަކުގެ  އެ  ީމހަކު  ހުރި  އުނިކަެމއް  ސިކުނޑީގެ 
ީމހުންނާ   އެހެން  ުމުޖތަަމޢުގެ  ހުރަސްތަކާހުރެ  އެންެމހައި  ކުރިަމތިވާ  ސަބަބުން 
ބައިވެރިވެ  ފުރިހަަމއަށް  އެންމެ  ގޮތުގައި  ބޭނުންތެރި  އެއްހަަމއެއްގައި 

 ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުަމށް ދަތިވާ ކޮންމެ ީމހަކަށެވެ.

ހުންނަ   )ށ(    ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ީމހަކީ  ކޮންމެ  ކަނޑައެޅޭ  ހުންނަކަަމށް  އުނިކަެމއް 
 ފަރާތެއް ކަުމގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ކަނޑައެޅޭނީ )ނ(    ކަުމގައި  ީމހެއް  ހުންނަ  ގަވާއިދުގެ   ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން       ިމ 
ގޮތްތަކާއި 1ަޖދުވަލު   ާމނަކުރެވޭނެ  "ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ތަކާއި،  ހަަމ  ،ގައިވާ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ  
 ގޮތުގެ އުސޫލު" އަށް ބަލައިގެންނެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  
މާނަކުރުމުގައި ހިމެނޭ  

 ކަންތައްތަްއ

ާމނަކުރުުމގައި . 4 ަމއިގަނޑު    ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން    ކަށް ކަންތަ  އް(ތިނެ)  3އަންނަނިވި 
 ބެލެވޭނެއެވެ. 

 އުނިކަން. )ހ(   

 .ުމއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާ އުނިކަެމއް ހުރުން ދިގު )ށ(   

ބައިވެރިވެ   )ނ(    ހަަމހަަމކަާމއެކު  ުމުޖތަަމޢުގައި  އެއްފަދައިން  ީމހުންނެކޭ  އެހެން 
 އުޅުަމށް ދަތިވުން.

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ  
 ގިންތިތަްއ 

ނުވާނަަމ . 5 ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގަވާއިދުގައި  ހުންނަ   ،މި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
 ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގައިވާ މީހުންނެވެ.  ،މީހުންކަުމގައި ބަލާނީ

 .ފެނުުމގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން )ހ(   
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

 .ވާހަކަދެއްކުުމގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަންއަޑުއިވުާމއި  )ށ(   

 .ޖިސްާމނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން )ނ(   

 . ވިސްނުުމގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން/ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން )ރ(   

 .ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން )ބ(   

 . އޯޓިޒަމް ސްޕެކްޓްރަމް ޑިސްއޯޑާސް  )ޅ(  

 . ނުކުޅެދުންތެރިކަންއުނގެނުުމގެ  )ކ(   

ކަންކަން    )އ(    ގިނަ  އެއްކަަމށްވުރެ  )ނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ  ޑިސްއެބިލިޓީ  ަމލްޓިޕަލް 
 ހުރުން(. 

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ  
 މިންވަރު ކަނޑަެއޅުން 

ޓަކައި   . 6 ފޯރުވައިދިނުަމށް  އެހީތެރިކަން  ާމލީ  ފަރާތްތަކަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
އުސޫލުތައް އާންމު  ކަނޑައެޅުުމގެ  ިމންވަރު  ހުންނަ  ތިރީގައި  ،  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

 ިމވަނީއެވެ.

 (:Functional lossހަރަކާތްތެރިވުަމށް ދަތިވާ ިމންވަރު ) )ހ(   

ދެނެގަންނާނީ (1)    ިމންވަރު  ދަތިވާ  ހުރި   ،ހަރަކާތްތެރިވުަމށް  އުފަންވީއިރު 
ސަބަބުން ދާިމވި    ،އުނިކަެމއްގެ  ނުވަތަ  ސަބަބުން،  ބައްޔެއްގެ  ނުވަތަ 

ގުނަވަނެއްގެ     ސަބަބުން  އުނިކަެމއްގެ  ލިބުނު  ގުޅިގެން  ހާދިސާއަކާ 
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ބެލުަމށް  ިމންވަރު  ނުކުރެވޭ  ގަވާއި   ،ބޭނުން  ދުގެ މި 

ީމހުން    2ަޖދުވަލު   ހުންނަ  "ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ހިެމނިފައިވާ  ގައި 
ނަތީާޖއަށް  ގެ  ފޯމު"  ިމންވަރުބަލާ  ދަތިވާ  ހަރަކާތްތެރިވުަމށް 

   ބަލައިގެންނެވެ.

ޓަކައި (2)    ަމގުސަދަށް  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ގުނަވަނެއް    ،މި 
ބަލާނީ  ،ބުރިކޮށްލައިފައިވާނަަމ ިމންވަރު            ،ނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ 

ބުރިކޮށް ގުނަވަނެއް  މިންވަރާއިލައިއެ  ހުރިނަމަ   ،ފައިވާ  ކަެމއް         އިތުރު 
 އެ ކަންކަުމގެ ަމއްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރުަމށް ފަހުގައެވެ.  
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

 ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުަމށް އެ ގުނަވަނެއްގެ ބޭނުންެޖހޭ ިމންވަރު  )ށ(   
(Individual functional need) 

އެކިއެކި      ދެނެގަތުުމގައި  ިމންވަރު  ބޭނުންެޖހޭ  އުޅުަމށް  ހަރަކާތްތެރިވެ 
ގުނަވަނެއް  ގުނަވަންތަކަށް   އެ  އަދާކުރުުމގައި  ދައުރު  ޚާއްޞަވެފައިވާ 

ބަލާ ިމންވަރަށް  ިމކަން  މަސައްކަތްކުރާ  ނަަމވެސް  ންވާނެއެވެ. 
އުުމރާއި ީމހެއްގެ  އެ  މަސައްކަތާއި،  ބެލުުމގައި،  އިުޖތިާމޢީ ،  ކުރާ 

މިންވަރަށް   ،ހާލަތާއި ބޭނުންެޖހޭ  ގުނަވަނެއްގެ  އެ  ީމހަކަށް  ވަކި 
 ބަރޯސާވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 ( Personal opinion of assessorިމންކުރާ ީމހާގެ އަިމއްލަ ނިންުމން ) )ނ(   

  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި އަިމއްލައަށް ފެންނަ    
އިޚުތިޔާރު ނިންުމުމގެ  ކަންކަން  ބިނާކޮށްގެން  ަމއްޗަށް   ، ގޮތެއްގެ 

 ިމންކުރާ ީމހާއަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.

ކަނޑައެޅުން   )ރ(    އިންސައްތައިން  ިމންވަރު  ދަތިވާ  އުޅުަމށް  ހަރަކާތްތެރިވެ 
(percentage on extent of functional loss) 

ޓަކައި ިމންވަރު  ހުރި  އުނިކަން (1)     އުނިކަން ހަށިގަނޑުގެ ކަނޑައެޅުަމށް 
 ؛ )ިމސާލަކަށް. ންޖެހޭނެއެވެބަލާ ިމންވަރަށް ކުރެވޭ ބޭނުން ބައިތައް ހުރި

ބެލުުމގައި ިމންވަރު  ބޭނުންކުރެވޭ  ހަރަކާތްކުރާ   ، އަތް  ބައިތައް  އަތުގެ 
ކަުމގައިވާ   ،އެގޮތުން. ދާނެއެވެބެލި  ށްިމންވަރަ ބައިތައް  އަތުގެ 

ބަލާ ިމންވަރު  ހަރަކާތްކުރެވޭ  އަތްދަނޑި  އަދި . ންވާނެއެވެއަތްތިލައާއި 
ން ހަރަކާތް ކުރެވޭ ިމންވަރު ބެލުަމށް ޓަކައި މަސްގަނޑުގައި އަތްދަނޑީ

މިންވަރާއި ހުރި  މަސައްކަތް ،  ބާރު  ތަފާތު  މިންވަރާއި،  ހަރަކާތްކުރެވޭ 
ހަރަކާތްކުރެވޭ ( coordinate)ކުރުަމށް އެހެން ގުނަވަންތަކާ ގުޅިގެން  

 ންވާނެއެވެ.(ިމންވަރު ވެސް ބަލާ

 އް( ތިނެ) 3 ތިރީގައިވާ، ިމންވަރު އުނިކަުމގެ ކަނޑައެޅޭ  ަމތިން  ިމގޮތުގެ (2)   
 .  ންވާނެއެވެބަހައިލާ ބަޔަކަށް ތެރެއިން ބައިގެ

  (no loss) އުނިކަެމއް ނެތް 2.1    

ބޭނުން  އުޅުުމގައި  ހަރަކާތްތެރިވެ - އެހީތެރިކަެމއް   އިތުރު 
 . ނުވުން
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

އުނިކަން   2.2     މިންވަރަކަށް  ކޮންެމވެސް  އުޅުުމގައި  ހަރަކާތްތެރިވެ 
  (partial loss)ހުރުން 

  ވަރަކަށް  ކޮންެމވެސް  އުޅުުމގައި  ހަރަކާތްތެރިވެ -
 .އެހީތެރިކަާމއެކު ހަރަކާތް ކުރެވޭ ،ދަތިވިނަަމވެސް

  (total loss)އެއްކޮށް އުނިކަން ހުރުން  2.3    

 .ނޫޅެވުން ހަރަކާތްތެރިވެ އެހީތެރިކަާމއެކުވެސް -

) )ބ(    ކަންކަން  ގިނަ  އެއްކަަމށްވުރެ  ( multiple impairmentއުނިކަުމގެ 
 އިންސައްތައިން ކަނޑައެޅުން: 

ނުވަތަ  (1)    ހުރިނަމަ،  ކަންކަން  ގިނަ  އެއްކަަމށްވުރެ  އުނިކަުމގެ  އެއް 
  ،ބައިތަކަށް އުނިކަން ދިާމވެފައިވާނަަމހަށިގަނޑުގެ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ  

އެއްކުރަން ނަތީޖާ  ޓެސްޓުތަކުގެ  ހަދައިފައިވާ  ދާއިރާތަކުން   ،ޚާއްޞަ 
އަދި . ންވާނެއެވެއުނިކަން ހުރި ިމންވަރު ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އަންގާ

ަމތީ  ، އެންމެ ފަހުގެ ނަތީާޖ ވާންވާނީ  ، ންއުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 
 އަދަދަކަށެވެ.  ނިކަެމއްގެ ަމއްޗަށް ދެވޭ ުޖުމލަތަފާތު ހުރިހާ އު

ހޯދުަމށް   (2)    އަދަދު  ުޖުމލަ  ކަންކަުމގެ  ގިނަ  ވުރެ  އެއްކަަމށް  އުނިކަުމގެ 
އެންމެ    ، އަކީ" a. "އެވެ  a+b (90 – a) /90 ،ބޭނުންކުރާނީ

އުނިކަެމވެ ހުރި   ،އަކީ" b"އަދި  . ބޮޑަށްހުރި  ބޮޑަށް  އެންެމ  ދެން 
މިންގަނޑު  . އުނިކަެމވެ އުނިކަުމގެ  ުޖުމލަ  ުމޅި  ނަަމވެސް  އެހެން 
 .)ސައްތައިން ސައްތަ( އަށް ވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ 100%

  (authority) ހެދުަމށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް އެސެސްަމންޓް )ޅ(  

ދަތިވާ   މީހުން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން - އުޅުަމށް  ހަރަކާތްތެރިވެ 
ދެވިފައިވަނީ ހުއްދަ  ފުރުުމގެ  ފޯމު  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  ބެލުަމށް    ، ިމންވަރު 

ގަވާއިދުގެ   ފަރާތްތަކަށެވެ.   7މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
ކަނޑައެޅުުމގައި   ިމންގަނޑު  ނުވަތަ  ާމނަކުރުުމގައި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ދި ަމއްސަލައެއް  ނިންާމނީ  ،ާމވެއްެޖނަަމއެއްވެސް  ގޮތް  ކަުމގައި      ، އެ 

 ން އޭެޖންސީންނެވެ.ގޮތެއްގެ ަމތީ މި ގަވާއިދުގެ ރޫޙާ ޚިލާފުނުވާނޭ
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  
މީހުން ހަރަކާތްތެރިވެ  

ުއޅުމަށް ދަތިވާ މިންވަރު  
 ބެލުން 

ގަވާއިދު . 7 ހަރަކާތްތެރިވެ   ،ގައިވާ  2ަޖދުވަލު    ގެމި  މީހުން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
އުޅުަމށް ދަތިވާ ިމންވަރު ބެލުަމށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ "ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުން  

ތިރީގައި    ،ބަލާ ފޯުމ" ފުރުުމގެ ހުއްދަ ލިބިގެންވަނީ  ހަރަކާތްތެރިވުަމށް ދަތިވާ ިމންވަރު 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ހެދުަމށް   ހ( )   އެސެސްެމންޓްތައް  މި  ތެރެއިން  ުމވައްޒަފުންގެ  އޭެޖންސީގެ 
 .ތަްމރީނުވެފައިވާ ުމވައްޒަފުން

ހެދުަމށް  )ށ(    މި އެސެސްެމންޓްތައް  ތެރެއިން  ުމވައްޒަފުންގެ  ކަާމބެހޭ  ިމނިސްޓްރީގެ 
 .ތަްމރީނުވެފައިވާ ުމވައްޒަފުން

ހެލްތުގެ   )ނ(    އޮފް  ަމސައްކަތް  ިމނިސްޓްރީ  ދަށުން  ޔުނިޓްތަކުގެ  ހެލްތް  ޕަބްލިކް 
ކުރުުމގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި އެސެސްެމންޓްތައް ހެދުަމށް 

 .ތަްމރީނުވެފައިވާ ުމވައްޒަފުން

ދީފައިވާ )ރ(    ހުއްދަ  ހެލްތުން  އޮފް  ޞިއްޙީ   ،ިމނިސްޓްރީ  ބަލިތަކާބެހޭ  ނަފްސާނީ 
ތްަމރީނުވެފައިވާ ޚިދުަމތްތެރީ ހެދުަމށް  އެސެސްެމންޓްތައް  މި  ތެރެއިން  ންގެ 
 ުމވައްޒަފުން.

 މީހުން ހިމެނުން   ، ދަފުތަރު އެކުލަވައިލުމާއި 

ދަފުތަރުގަިއ މީހުން  
 ހިމެނުން 

ދަފުތަރުގައި   )ހ(  . 8 ީމހުންގެ  ހުންނަ  އެދެންވާނީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ހިެމނުަމށް 
މި  ފޯުމންނެވެ.  ކަނޑައަޅާ  ިމނިސްޓްރީން  ިމނިސްޓްރީގެ    ،ފޯުމ  އެކަަމށް 

 ންވާނެއެވެ. ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ

ވަނަ   5މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(   
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހި    ،ާމއްދާގައި  ކޮންމެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ތެރެއިން ަޖދުވަލު    ،ރައްޔިތެއްގެ  ގަވާއިދުގެ  އުސޫލުގައި    1މި  ގައިވާ 
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ިމންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ފަރާތްތަކެވެ. 

ފޯރުވައިދިނުަމށް  )ނ(    އެހީތެރިކަން  ާމލީ  ފަރާތްތަކަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ކުރެވޭ ލިބިފައިވާ   ،ނީދަފުތަރު  ވެސް،  ފަރުވާއަކުން  އެހެން  ނުވަތަ  ބޭހުން 

ނުވަތަ އެ ފުރުޞަތު ނެތްކަަމށް   ،އުނިކަން ރަނގަޅުވުުމގެ ފުރުޞަތު ހަނިކަަމށް
 ންވުުމންނެވެ.ގީއޭެޖންސީއަށް ޔަ

)އެކެއް( އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ގިނަ    1  ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކަުމގައި ބެލެވޭނީ )ރ(   
އެ ކޮށްފައިވާ ދުވަހު  ތަޙައްަމލު  ކުރިޔަށް  ،ހާލަތު  )އެކެއް(    1އޮތް    ނުވަތަ 
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

އެ   އަހަރުދުވަހު ތަޙައްަމލުކުރާ ވެސް  ޔަހާލަތު  ެޖހޭނޭކަަމށް  ންވާ  ގީން 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ   9ނަަމވެސް    .ހާލަތްތަކުގައެވެ ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

ެމދުވެރިވެއްޖެ  ރަޖިސްޓަރީ    ހާލަތެއް  ދަފުތަރުގައި  ވަގުތީގޮތުން  ނަަމ، 
ރަނގަޅުކުރެވޭ  އިން  ( corrective surgery)ސަރަޖރީ    .ކުރެވިދާނެއެވެ

ޚާއްޞަ ނުހުންނާނެއެވެ ކަންކަުމގައި  ކަނޑައެޅިފައެއް  އެންެމ  . އުސޫލުތަކެއް 
ނުވެއްެޖނަަމ  ،ގޮތަކީ  ނގަޅުރަ ބަދަލު  ހާލަތު  ސަރަޖރީއަށްފަހު    ، ިމފަދަ 

ނިންުމުމގެ   ނިންުމެމއް  އެފަދަ  ނަަމވެސް،  އެހެން  ހިެމނުެމވެ.  ދަފުތަރުގައި 
ޞިއްޙީ   ،ކުރިން ލިބެންހުރި  ހާލަތާއި،  ާމޙައުލާއި،  އުުމރާއި،  ީމހާގެ 

 . ންވާނެއެވެޚިދުަމތްތަކަށް ބަލާ

ާމއްދާގެ   )ބ(    ނަަމވެސް( ރ)މި  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ގަވާއިދުގެ   ، ގައި       މި 
ާމއްދާގެ    9 ބަޔާންކޮށްފައިވާ( ށ)ވަނަ  ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ،   ގައި  ހާލަތެއް 

ކުރެވިދާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ  ދަފުތަރުގައި  ސަރަޖރީ   އަދި   .ވަގުތީގޮތުން 
(corrective surgery )  ްޚާއްއިނ ކަންކަުމގައި  ޞަ ރަނގަޅުކުރެވޭ 

ނުވެއްެޖނަަމ   ބަދަލު  ހާލަތު  ސަރަޖރީއަށްފަހު  ިމފަދަ  ނެތަތީ،  އުސޫލުތަކެއް 
 . ދަފުތަރުގައި ހިެމނުަމށް އެދެވިދާނެއެވެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ދަފުތަރު ކުރުަމށް ނިންުމުމގެ  ( ބ)މި ާމއްދާގެ   )ޅ(  
ޞިއްޙީ   ،ކުރިން ލިބެންހުރި  ހާލަތާއި،  ާމޙައުލާއި،  އުުމރާއި،  ީމހާގެ  އެ 

 . ޚިދުަމތްތަކަށް ބެލެވޭނެއެވެ

ދާިއމީ ެއހީ  
ހަމަޖަްއސަިއދިނުމާއި،   

ވަގުތީގޮތުން ެއހީ  
 ހަމަޖަްއސަިއދިނުން 

ހާލަތަށް   )ހ(  . 9 ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ފަރާތްތަކަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ދާއިމީ 
ހިަމނައި  ފައިރިޢާޔަތްކޮށް  ފަރާތްތަކަށް ،  ދަފުތަރުގައި  އެ         ދާއިީމގޮތެއްގައި 

 ާމލީ އެހީތެރިކަން ހަަމަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ.   

ރިޢާޔަތްކޮށް )ށ(    ނުކުޅެދުންތެރިކަަމކަށް  ވަގުތީ  )އެކެއް(   1  ،ދިާމވެފައިވާ 
ދަ  3  ދުވަހާއިއަހަރު ުމއްދަތަކަށް  އަހަރުދުވަހުގެ  ހިަމނައި )ތިނެއް(    ، ފުތަރުގައި 

ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން   އެ  ާމލީ  ތެރޭގައި  ުމއްދަތުގެ  އެ 
 ހަަމަޖއްސައިދެވިދާނެއެވެ.

ކަނޑައަޅާނީ )ނ(    ުމއްދަތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  ލިބޭ    ، މި  އެހީ 
ރިޢާޔަތްކޮށް ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ޞިއްޙީ  އެހެން   ،ފަރާތުގެ  ނުވަތަ  ބޭހުން 

ފުރުޞަތުގެ   ރަނގަޅުވުުމގެ  އުނިކަން  ލިބިފައިވާ  ވެސް،  ފަރުވާއަކުން 
 ކުޑަބޮޑުިމނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޭެޖންސީންނެވެ. 
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

ކުރާ )ރ(    އެސެސް  އޭެޖއަލުން  އިޚްތިޔާރު  ކަނޑައެޅުުމގެ  ުމއްދަތު  ންސީއަށް  ންެޖހޭ 
ކުރާ އެސެސް  ގޮތަށް  މި  އަދި  ގަވާއިދުގެ             ،ންވާނީލިބިގެންވެއެވެ.  މި 

 އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ. 1ަޖދުވަލު 

ދަފުތަރުގަިއ ހިމެނުމަށް  
 ންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ

ބޭނުަމށް . 10 ގަވާއިދުގެ  ހުރިކަން  ،  ޓަކައި  މި  ލިޔުން ނުކުޅުދުންތެރިކަން  ބަޔާންކޮށް 
 ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  ،ދޫކުރެވޭނީ

ަމސައްކަތްކުރާ  )ހ(   ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި  ަމރުކަޒުތަކާއި  ޞިއްޙީ  ހިންގާ  ސަރުކާރުން 
 . ޑޮކްޓަރުން

ރާއްޭޖގައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ރާއްޭޖގައި މަސައްކަތް   )ށ(   
 .ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ސްޕެޝަލިސްޓުންކުރުަމށް 

އެހެން އޮތް ނަަމވެސް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން  )ނ(    )ހ( އާއި )ށ( ގައި  ާމއްދާގެ  މި 
ނެތް  ހެދެން  ރާއްެޖއިން  ތަހުލީލުތައް  ޓެސްޓުތަކާއި  ބޭނުންވާ  ކަނޑައެޅުަމށް 

ހަދައިފައިވާ   ބޭރުން  ރާއްެޖއިން  އެކަަމށް  ޓެސްޓުތަކާއި ހާލަތްތަކުގައި، 
  ގަވާއިދާ ިމ    ، ތަހުލީލުތަކުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުުމން، އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލައި

ަމތީ ގޮތުގެ  އެހީ    ،ންއެއްގޮތްވާ  ާމލީ  ީމހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
 ފޯރުވައިދިނުުމގެ އެންެމހައި ކަންކަުމގެ އިންތިޒާމް ކުރާނީ އޭެޖންސީންނެވެ.   

ކަން ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރި
މީހުންގެ ދަފުތަރުގައި  

ހިމެނުމަށާއި މާލީ  
ެއހީތެރިކަމަށް ެއދި ހުށަހަޅާ  

 ފޯމު ެއޕްރޫވްކުރުން 

ާމލީ   )ހ(  . 11 ހިެމނުަމށާއި  ދަފުތަރުގައި  ީމހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ގަވާއިދުގެ  ިމ  ކުރާނީ،  އެޕްރޫވް  ފޯުމ  ހުށަހަޅާ  އެދި       އެހީތެރިކަަމށް 

ިމނިސްޓްރީ  1ަޖދުވަލު   ފެތޭގޮތަށް  ިމންގަނޑުތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ން ގައި 
 ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނަކުންނެވެ. 

ފޯުމތައް    )ށ(   ހުށަހަޅާ  ހަަމކޮށްފައި  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުރިހާ  ފުރިހަަމކޮށް  ަމޢުލޫާމތު 
ރަޖިސްޓަރީކޮށް ފަރާތްތައް  އެ  ބަޔެއްގެ    ޢިނާޔަތް   ،އެޕްރޫވްކުރުަމށްފަހު،  ދޭ 

ދަފުތަރުކުރެވި  ލިބެން    ،ގޮތުގައި  ފެށިގެން އެހީ  މަހުން  އަންނަ ީމލާދީ  ެޖހިގެން 
 ފަށާނެއެވެ. 

 ދަފުތަރުން މީހުން އުނިކުރުން   ،  އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓައިލުމާއި ،  އެލަވަންސް ދިނުމާއި 

ތަނަކުން )ހ(  . 12 ެއލަވަންސް ދިނުން  ކަނޑައަޅާ  ިމނިސްޓްރީން  ނުވަތަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން   ،ިމނިސްޓްރީން 
ފޮނުވުުމން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ   އޭެޖންސީއަށް  ލިސްޓު  ީމހުންގެ  ހުންނަ 
ޢިނާޔަތް،  ފައިސާގެ  ދޭންެޖހޭ  ފަރާތްތަކަށް  ހިެމނޭ  ދަފުތަރުގައި       ީމހުންގެ 
އުނިކުރުާމ   ދަފުތަރުން  ފެށިގެން  މަހުން  ރަޖިސްޓަރީކުރި  ދަފުތަރުގައި  ީމހަކު  އެ 
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ަމހެއްގެ  ކޮ  ،ހަަމއަށް ީމލާދީ  ކުރިން  10ންމެ  ދުވަހުގެ  ވަނަ        ، )ދިހައެއް( 
 އެ ީމހެއްގެ ނަުމގައި ހުޅުވައިފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް ަޖާމކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ނުވާ  )ށ(    ލިބިފައި  ޤާބިލުކަން  ވަރުގެ  ބެލެހެއްޓޭ  އެކައުންޓް  ބޭންކް  އަިމއްލަޔަށް 
އުޒު  ،ނަަމ އެހެން  ަމގުބޫލު  ނަަމ،  ނުވަތަ  ެމދުވެރިވެފައިވާ  ރެއް 

ދޭންެޖހޭ   ހިެމނޭ ފަރާތްތަކަށް  ީމހުންގެ ދަފުތަރުގައި  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ޢިނާޔަތް ބެލެނިވެރިޔާ،  ފައިސާގެ  ީމހެއްގެ  ބަލަދުވެރިޔާއާއެކު   އާއެކުއެ  ނުވަތަ 

 ހުޅުވައިފައިވާ ޮޖއިންޓް އެކައުންޓަކަށް ަޖާމކޮށްދެވިދާނެއެވެ. 

ބެލެނިވެރިޔާ )ނ(    ނުވަތަ  ނަުމގައި،  ޮޖއިންޓް    /އާއެކުއަިމއްލަ  ބަލަދުވެރިޔާއާއެކު 
ރިޢާޔަތްކޮށް،   ހާލަތަށް  ފަރާތްތަކުގެ  އުޒުރުވެރިވާ  ހުޅުވުަމށް  އެކައުންޓެއް 
ދޭންެޖހޭ   ހިެމނޭ ފަރާތްތަކަށް  ީމހުންގެ ދަފުތަރުގައި  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ޢިނާޔަތް ބެ،  ފައިސާގެ  ފަރާތުގެ  ނުވަތަ އެ  އެކައުންޓަށް  ލެނިވެރިޔާގެ 
ނުވަތަ   އަށްިމނިސްޓްރީ  ،ބަލަދުވެރިޔާގެ އެކައުންޓަށް ަޖާމކޮށްދިނުުމގެ އިޚްތިޔާރު
 ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ެއލަވަންސް ދިނުން  
 ހުްއޓަިއލުން 

ސަބަބެއް   . 13 ސަބަބުތަކުންކުރެ  ރަޖިސްޓަރީ   ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ، އަންނަނިވި    ދަފުތަރުގައި 
 ންވާނެއެވެ.ވެފައިވާ ީމހަކަށް ދެުމންދާ އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓައިލާ

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަަމލެއް ކުރިކަން    ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތުން )ހ(   
ފެށުުމން،  ސާބިތުވެ ތަންފީޛުކުރަން  އަދަބު  ކުށުގެ  ތަންފީޛުކޮށް    ،އެ  އަދަބު  އެ 

 ވަންސް ދިނުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓައިލެވޭނެއެވެ.  ނިެމންދެން އެލަ

ސިކުނޑީގެ   )ށ(    ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
 އުނިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 

ދަށަށް   )ނ(    ބެލުުމގެ  ދިނުން  ދައުލަތުގެ  އެލަވަންސް  ދެުމންދާ  ފަރާތްތަކަށް  ގެނެވޭ 
 ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓައިލެވޭނެއެވެ. 

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތް ނިޔާވުން. )ރ(   

ފަރާތް   ނުކުޅެދުންތެރިކަން )ބ(    ހުރި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ނުވަތަ  ފަރާތުން،  ހުރި 
ިމނިސްޓްރީއަށް  ލިޔުުމން  ބޭނުންނުވާކަަމށް  އެލަވަންސް  މި  ފަރާތުން  ބަލަހައްޓާ 

 ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ހުށަހެޅުން. 
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ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  
މީހުންގެ ދަފުތަރުން  

 ުއނިކުރުން 

ގޮތުގެ   . 14 ތިރީގައިވާ  އުނިކުރެވޭނީ،  ދަފުތަރުން  ީމހަކު،  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
 ންނެވެ.ަމތީ

މީހުންގެ   )ހ(    ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ފަރާތުން،  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ލިޔުަމކުން   ރަސްީމކޮށް  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  އެދި  އުނިވުަމށް  ދަފުތަރުން 

 ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ހުށަހެޅުން.ިމނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ 

ލިޔުންތަކެއް  )ށ(    ޞައްޙަ  ލިޔުންތަކަކީ،  ހުށަހަޅައިފައިވާ  ހިެމނުަމށް  ދަފުތަރުގައި 
ިމނިސްޓްރީން   ކުރުަމށް  މަސައްކަތް  މި  ނުވަތަ  ިމނިސްޓްރީއަށް  ނޫންކަަމށް 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަނަކަށް ސާބިތުވުން.

ަމރުވިކަން، ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލްގެ   )ނ(    ދަފުތަރުގައި ހިެމނޭ ީމހަކު 
ރަސްމީ   ނުވަތަ  ލިޔުަމކުން  އެނޫން  އިދާރާއިން  ޞައްޙަ  ފަރާތަކުން، 

ިމނިސްޓްރީން   ކުރުަމށް  މަސައްކަތް  މި  ނުވަތަ  ިމނިސްޓްރީއަށް 
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަނަކަށް އެންގުން.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  )ރ(    ހުރި  ކިބައިގައި  ީމހެއްގެ  ހުރި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ބަލަދުވެރިޔާ  ނުވަތަ  ީމހާ  ހުރި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ރަނގަޅުވެއްެޖކަަމށް، 
ިމނިސްޓްރީން   ކުރުަމށް  މަސައްކަތް  މި  ނުވަތަ  ިމނިސްޓްރީއަށް  ލިޔުަމކުން 

ލި ލިޔުން  )ިމ  އެންގުން.  ތަނަކަށް  ފެށިގެންކަނޑައަޅައިފައިވާ  ދުވަހުން   ، ބޭ 
 ންވާނެއެވެ.( ނުކުޅެދުުމގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވި ީމހާގެ ނަން ދަފުތަރުން އުނިކުރާ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  
މީހުންގެ ދަފުތަރު  

 ބެލެހެްއޓުން 

ބެލެހެއްޓުަމކީ )ހ(  . 15 ދަފުތަރު  ީމހުންގެ  ހުންނަ  ިމނިސްޓްރީގެ  ،  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
 ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ޒިންާމއެކެވެ.ނުވަތަ 

ދަފުތަރު  )ށ(    ީމހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ުމވައްޒަފުންނާއި،  ިމނިސްޓްރީގެ 
ފަރާތްތަކުން،   ބައިވެރިވާ  މަސައްކަތުގައި  ބެލެހެއްޓުުމގެ  އެކުލަވައިލައި 

ސިއްރު   ަމޢުލޫާމތުތަކުގެ  ހިެމނޭ  އިޤުރާރެއްގައި ދަފުތަރުގައި  ހިފެހެއްޓުަމށް 
 ވާނެއެވެ.ންސޮއިކުރާ

މީހުންގެ    )ނ(    ލިބޭ  ޢިނާޔަތް  ތެރެއިން  ީމހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ުމއްދަތަށް   އެެޖންސީން ަމޢުލޫާމތުތައް   އަޕްޑޭޓްކޮށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގަވާއިދުން 

 ންވާނެއެވެ. ިމނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަުމން ގެންދާ
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ހެލްތް ިއންޝުައރެންސް  
 ސްކީމުގަިއ ބަިއވެރިކުރުން 

ފެށިގެން . 16 ދުވަހުން  ހިަމނާ  ނަން  ދަފުތަރުގައި،  ީމހުންގެ  ހުންނަ           ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ތެރޭގައި  1 އިންޝުއަރަންސް    ، )އެކެއް( ަމސްދުވަހުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ ޞިއްޙީ  ދައުލަތުން 

ސްކީެމއްގައި   ހަަމަޖއްސައިދޭ  ޚަރަދު  ފަރުވާގެ  ޞިއްޙީ  ނުވަތަ  ސްކީެމއްގައި 
ންދެން އެ ޚިދުަމތް  ންވާނެއެވެ. އަދި ދަފުތަރުން އެ ީމހެއްގެ ނަން އުނިކުރާބައިވެރިކުރާ
 ންވާނެއެވެ.ދެިމއޮންނާ

ތެރިކަން ނެތް  ންފުދު
ސަރުކާރުން  ފަރާތްތަކަށް  

 ތްތަްއ ދިނުން ާއލަ

ނެތް . 17 ފުދުންތެރިކަން  ބެލުަމށްފަހު،  ލިޔުންތަކަށް  ޞައްޙަ   ،ޑޮކްޓަރެއްގެ 
ބޭނުންވާ   ގުޅޭގޮތުން  ހާލަތާ  ީމހެއްގެ  އެ  ފަރާތްތަކަށް،  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

 ތްތައް ސަރުކާރުން ދޭންވާނެއެވެ.އާލަ

 އާންމު މާއްދާތައް 

 ހުށަހެޅުން މަްއސަލަ  

 

ކަނޑައެޅުަމށް . 18 އުނިކަން  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކަނޑައަޅައިފައިވާ    ޓަކައި  ިމންވަރު  ހުރި 
އެ ަމއްސަލަ ިމނިސްޓްރީއަށް   ،ގޮތާެމދު ހިތްހަަމނުެޖހުެމއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް އޮތްނަަމ

އެސެސްކުރުަމށް   އަލުން  ހާލަތެއްގައި  ިމފަދަ  އަދި  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ލިޔުުމން 
 ޕެޝަލިސްޓެއް ގާތަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ. ސް

 ފިޔަވަޅު ެއޅުން 

 

ހުށަހަޅާ )ހ(  . 19 ފަރާތްތަކުން  ހުންނަ  ލިޔުންތަކަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން             ންެޖހޭ 
އެ ފަރާތުންނާއި  ޒިންމާވާންެޖހޭ   އެ  ފުރިހަަމއަށް  ފަރާތްތަކުން  ދޫކުރާ  ލިޔުން 
ނުވަތަ    .ލިޔެކިޔުންތަކެކެވެ ހުރިކަަމށް  ަމޢުލޫާމތު  ދޮގު  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި  މި 

ނަަމ ކުރެވިއްެޖ  ފާހަގަ  ވާކަަމށް  އަލުން    ، އޮޅުވައިލުެމއް  ލިޔުެމއް  ޞައްޙަ 
 .ހުށަހެޅުަމށް ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ

ފޯާމއި   )ށ(    ހުށަހަޅާ  އެދި  ހޯދުަމށް  އެހީތެރިކަން  ދޮގު ާމލީ  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި 
ނަަމ ކުރެވިއްޖެ  ފާހަގަ  ވާކަަމށް  އޮޅުވައިލުެމއް  ނުވަތަ  ހުރިކަަމށް    ، ަމޢުލޫާމތު 

ނަންބަރު   ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) 2014/9ޤާނޫނު  ދަށުން  ( ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ގެ 
ޓަކައި،  އެޅުަމށް  ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުުމގެ    ފިޔަވަޅު  ކަާމ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް 

 ިމނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އިޚްތިޔާރު 

ން  ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރާ
ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ   ،ފެށުމާިއ

 ގަވާިއދު ުއވުން 

ން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމ ގަވާއިދު މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރާ )ހ(  . 20
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

ގަވާއިދަށް   )ށ(   ފެށުުމންޢަަމލުކުރާމި  ނަންބަރު    ،ން   R-2/2011ގަވާއިދު 
ހުންނަ  ( މީހުން ކަނޑައެޅުާމއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

 އުވުނީއެވެ.  )ީމހުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުާމއި ބެލެހެއްޓުުމގެ ގަވާއިދު
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ނަންބަރު   )ނ(    މީހުން  ( R-2/2011ގަވާއިދު  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
އެކުލަވާލުާމއި   ދަފުތަރު  ީމހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކަނޑައެޅުާމއި، 

ގަވާއިދު ދަށުން   )ބެލެހެއްޓުުމގެ  ގަވާއިދުގެ  އެ  ވިޔަސް،  އުވުނުކަުމގައި 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކަނޑައެޅި،  ގޮތުގައި  ީމހެއްގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

އަލުން   ހުންނަ ފަރާތްތައް  އެންެމހައި  ލިބެުމންދިޔަ  އެހީ  ާމލީ  ދޭ  ީމހުންނަށް 
އެހީ   ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ިމ  ފަރާތްތަކަށް  އެ  އެސެސްކުރެވެންދެން، 
އެހީ   ފަރާތްތަކުގެ  އެ  އެސެސްކުރުަމށްފަހު  އަލުން  އަދި  ލިބެުމންދާނެއެވެ. 

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި  ގެންދެވޭނީ  ިމންގަނޑުތަކަށް ކުރިޔަށް   
 ބިނާކޮށެވެ.  

ެއހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަްއ   
 ައލުން ެއސެސްކުރުން 

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ   3ން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރާ )ހ(  . 21
ނަންބަރު   ގަވާއިދު  ހުންނަ    R-3/2011ތެރޭގައި،  )ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ  އެހީތެރިކަން  ާމލީ  ރައްކާތެރިކުރުާމއި  ޙައްޤުތައް  ީމހުންގެ 
ދަށުން ގެ  ާމލީ    ،ގަވާއިދު(  ދޭ  މީހުންނަށް  ހުންނަ  އެހީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ފަރާތްތަކުން   އެ  ހެދުަމށް  އެސެސްަމންޓް  އަލުން  ފަރާތްތައް  ލިބެުމންދިޔަ 
 ންވާނެއެވެ. ރީއަށް ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީން އަންގާ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާޓްިމނިސް

ނަންބަރު   )ށ(    ީމހުންގެ    R-3/2011ގަވާއިދު  ހުންނަ  )ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ގަވާއިދު( ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ  އެހީތެރިކަން  ާމލީ  ރައްކާތެރިކުރުާމއި  ގެ   ޙައްޤުތައް 

ލިބެުމންދިޔަ    ،ދަށުން އެހީ  ާމލީ  ދޭ  ީމހުންނަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ޖެ  ފަރާތްތައް އަލުން އެސެސްކުރުަމށް ިމނިސްޓްރީގެ އިސްނެގުުމގައި ބޭނުންވެއް

 ހާލަތެއްގައި އެސެސްކުރުުމގެ ބާރު ިމނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ބޭނުމަށް  މި ގަވާިއދުގެ 
 ދުވަސް ގުނުން 

ދުވަސްތައް   . 22 ބަންދު  ސަރުކާރު  ގުނައިފައިވާނީ  ދުވަސް  ބޭނުަމށް  ގަވާއިދުގެ  މި 
 ނުހިަމނައެވެ.

ގޮތަކަށް   . 23 މާނަކުރުން  އެހެން  ގަވާއިދުގައި  އަންނަނިވި  މި  ހިނދަކު،  ނުވާހައި  ބަޔާންކޮށްފައި 
ާމނަކުރާނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ،ލަފުޒުތައް  ާމނަކަުމގައި  ލަފުޒުތަކުގެ  އެ  ާމއްދާގައި  މި 

 ގޮތަށެވެ. 

ނަންބަރު   )ހ(    ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް   2010/8"ޤާނޫނު" 
ޙައްޤުތައް  ) ީމހުންގެ  ހުންނަ  ާމލީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ރައްކާތެރިކުރުާމއި 

 އަށެވެ.  (އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ ޤާނޫނު

އިުޖތިާމޢީ ޚިދުަމތްތައް  )ށ(    އެވަނީ، ރައްޔިތުންނަށް  "ިމނިސްޓްރީ" ކަަމށް ބުނެފައި 
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________________________ 

ަމސްއޫލިއްޔަތު  ކަނޑައެޅުުމގެ  ސިޔާސަތުތައް  ގުޅޭ  ފޯރުވައިދިނުމާ 
 ވުޒާރާއަށެވެ.ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ 

ުމއްދަތުގެ   )ނ(    އެވަނީ، ދިގު  ބުނެފައި  ހުންނަ މީހުން" ކަަމށް  "ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ނަފްސާނީ  ، ޖިސްާމނީ ނު  ،ނުވަތަ  ހިއްސުތަކުގެ  ސިކުނޑީގެ    ވަތަނުވަތަ 

ީމހަކު ހުރި  އެންެމހައި    ،އުނިކަެމއް  ކުރިަމތިވާ  ސަބަބުން  އުނިކަެމއްގެ  އެ 
ގެ އެހެން ީމހުންނާ އެއްހަަމއެއްގައި ބޭނުންތެރިގޮތުގައި ހުރަސްތަކާހުރެ ުމުޖތަަމޢު

 އެންމެ ފުރިހަަމޔަށް ބައިވެރިވެ ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުަމށް ދަތިވާ ކޮންމެ ީމހަކަށެވެ. 

ޕްރޮޓެކްޝަން   )ރ(    ސޯޝަލް  "ނޭޝަނަލް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  "އެެޖންސީ" 
ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ނަުމގައި  ގެ  ޞިއްޙީ   15/2011އެެޖންސީ"  )އިްޖތިާމޢީ 

ޤާއިުމކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ނިޒާުމގެ  ޤައުމީ  އިންޝުއަރަންސްގެ 
 އޮފީހަށެވެ.  

އެ )ބ(    ބުނެފައި  ކަަމށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާިމ    ،ވަނީ"ދަފުތަރު"  ،  ގަވާއިދުގައި 

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުންގެ ދަފުތަރަށެވެ. 
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  ހުންނަ ފަރާތްތަކަކީ ހަމަތަކާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން   ، މާނަކުރެޭވނެ ޮގތްތަކާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
 ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުގެ އުސޫލު 

 އި: އުނިކަން ވަނަ ބަ   1

ބެލެވޭނީ، ވަގުތީ . 1 މާނަކުރުން  ުއނިކަން  ކަުމގައި  ދާއިީމގޮތެއްގައި  ގޮތެއްގައިއުނިކަެމއް  ނުވަތަ  ޖިސްާމނީ    ،ނުވަތަ 
ނުވަތަ    ރަކާތް ހައްސުތަކުގެ  ހިސިކުނޑީގެ ނުވަތަ  ނުވަތަ  ނަފްސާނީ   ދަތިކަެމއް  ކުރުަމށް 

ހުރުަމށެވެއަ ނުވަތަ  . އިބުކަެމއް  ދަތިކަެމއް  އެހެން  އަިމފަދަ  ސަބަބުން  އިބުކަމެއްގެ 
ފުރިހަަމ ުމުޖތަަމޢުގައި  އެއްފަދައިން  އުޅުަމށް ހަބައިވެރިވެ    ށްޔަީމހުންނެކޭ  ރަކާތްތެރިވެ 

ހުރަސްތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4އުސޫލުގެ    މި   ،ރިޢާޔަތްކޮށް  ދިާމވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
 . ންވާނެއެވެކަނޑައަޅާ ގިންތިން އުނިކަން ހުރި ަމތީ ގޮތުގެ

  ބަެއްއ ނުހިމެނޭ  ުއނިކަން 
 ހާލަތްތަްއ 

ޓަކައި . 2 ަމގުސަދަށް  އުސޫލުގެ  "  ،މި  ކަންތައްތަކަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  "  އުނިކަެމއްތިރީގައި 
  ނޫނެވެ. 

ނުވަތަ    ލައިޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފަޔާ ނު  ާމއި،ށް ދެވިހިފުޓަނުވަތަ ސިނގިރޭ  ލަށްބަނގުރަ (ހ)  
ނު ތަކެއްޗަށް    ބޭނުން  ލައިބޭސް ސިޓީއަކާ  މަސްތުވާ  ނުވަތަ  ބޭސްތަކަށް  ނުކުރެވޭ 

 (addiction) ންދެވިހިފު

ބޭނުންވުން   (ށ)  ރޯކޮށްލަން  ތަންތަނުގައި  ވަކި   ވަތަނު  (pyromania)ގަސްތުގައި 
  (kleptomania)ވައްކަން ކުރަން ބޭނުންވުން ސަބަބެއް ނުވަތަ ބޭނުެމއް ނެތި

  ކުރުން   އަނިޔާ ނުވަތަ ިޖސްާމނީ    (sexual violence)   ކުރުން ިޖންސީ އަނިޔާ (ނ) 
(physical violence)  ީކުރުން އަނިޔާިޖސްާމނީ  އާއިއަނިޔާނުވަތަ ިޖންސ. 

ކުރާ (ރ)  ހޯދުަމށް  ސަމާލުކަން  ީމހުންގެ  ިޖންސީ    ވަތަނު  ،ކަންތައްތައް  އެހެން 
އެހެން އުފާ  ންީމހު  ގުނަވަންތައް  އެކަުމން  ދައްކައިގެން   ހޯދުންނަށް 

(exhibitionism) 

 (voyeurism)  ހޯދުން ަމންޒަރު ބަލައިގެން ިޖންސީ އުފާ އްސާއިތަފާތު އެއްޗެ (ބ) 

ދުވަސްކޮޅަކަށް ދިާމވާ    ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނަކަށް ލިބޭ ގެއްލުެމއްގެ ސަބަބުން ކުޑަ  (ޅ) 
ބިންދަމިސާލަކަށް،  )އުނިކަންތައް   ދިއިއަތް  ކުރުުމން ( ންއުގެން  ފަރުވާ        އަދި 

 (common injuries) ކަންތައްތައްކަެމއް ރަނގަޅުވާ  އެ

ރަނގަޅުވާ (ކ)  ކުރުުމން  ފަރުވާ  އަދި  ދެމިގެންދާ  ދުވަސްކޮޅަކަށް  ސިކުނޑީގެ    ،ކުޑަ 
 (short term mental condition) ބަލިތައް

 1ޖަދުަވލު  
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ބަ (އ)  ލޮލުގެ  ކުރެވޭ  ރަނގަޅު  ދީގެން  ފަރުވާ  ކެޓެރެކްޓް  އްޔެއްޞިއްޙީ  ކަަމށްވާ 
(cataract) 

އުނިކަެމއް (ވ)  ކުރެވިފައިވާ   ، ހުރިނަަމވެސް  ކުރީގައި  ރަނގަޅު  ފަރުވާކޮށްގެން 
 (cured impairments)ކަންތައްތައް 

ހަރަ (މ )  އުޅުަމށް  ކާޖިސްމާނީގޮތުން  އުނިކަެމއް  ތްތެރިވެ  ނުވަތަ  އައިބެއް  ދަތިނުވާ 
އައިބެއް    ހުރުާމއި، ިޖސްާމނީ  ނުެޖހޭ  ކުރަން  ތަޙައްަމލު  އުނިކަެމއް  ސިކުނޑީގެ 
 (disfigurement with no substantial adverse effect) .ހުރުން

ފެންނާ (ހ) . 3 ދެނެގަތުން  ުއނިކަން  ބޭރުފުށަށް  ސީދާގޮތެއްގައި  އުނިކަަމކީ  ހުންކޮންމެ  އުނިކަެމއް    ނަން 
 ތަސް، ނެ ންފެންނާ ނުބެލެވޭނެއެވެ. ިމފަދަ ކޮންެމ އުނިކަެމއް ބޭރުފުށަށް  އްކަުމގައެ
 .ންވާނެއެވެިމންކުރާ ގެން، އެކަންދެނެގަނެ އުނިކަން އެފަދަ

  ކިބައިގައި   ީމހެއްގެ  އެ   ކަަމށް ބަލައިގަތުަމށް ޓަކައި  ީމހެއް   ހުރި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ( ށ)  
އިންސައްތަ(  40%  ަމދުވެގެން  ިމންވަރު،   އުނިކަުމގެ   ހުންނަ )ސާޅީސް 

 .ހުންނާންވާނެއެވެ

ކޮންމެހެން   )ނ(    ދެނެގަތަުމކީ  ކޮބައިކަން  ސަބަބަކީ  ދިާމވާ  ެމދުވެރިވާން  އުނިކަެމއް 
ވެސް   ބަޔާންނުކުރެވި  ސަބަބު  އެ  ާމނަކުރާއިރު  އަދި  ނޫނެވެ.  ކަެމއް  މުހިންމު 

  ،ބެލުަމށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންވީއޮވެދާނެއެވެ. އުނިކަން ދިާމވި ސަބަބަށް  
ބައިވެރިވެ  ފުރިހަަމޔަށް  ުމުޖތަަމޢުގައި  އެއްފަދައިން  ީމހުންނެކޭ  އެހެން 
މަސްތުވާ  ުމއްދަތަކަށް  ގޮންޖެހުންތަކަށެވެ. ދިގު  ކުރިަމތިވާ  އުޅުަމށް  ހަރަކާތްތެރިވެ 

އުޅުަމށް ހަރަކާތްތެރިވެ  ޖިސްމާނީގޮތުން  ީމހަކަށް  ބޭނުންކުރާ  ދަތި  ތަކެތި   
ނަަމވެސް އެހެން  ެޖހިދާނެއެވެ.  ކުރިަމތިލާން  ުމއްދަތަކަށް   ،އުނދަގޫތަކާ  ދިގު 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ިޖސްާމނީ  ީމހެއްގެ  އެ  ބޭނުންކުރުަމކީ  މަސްތުވާތަކެތި 
ޖިސްާމނީ   ނުބެލެވޭނެއެވެ.  ކަުމގައެއް  ސަބަބު  ދިާމވި  ެމދުވެރިވާން 

ސަބަ ދިާމވި  ެމދުވެރިވާން  ފުއްޕާޭމ    ،ބަކީނުކުޅެދުންތެރިކަން  ީމހެއްގެ  އެ 
ހުރަސްތަކެއް  އުޅުަމށް  ހަރަކާތްތެރިވެ  ގޮތުން  ިޖސްާމނީ  ސަބަބުން  ހަލާކުވުުމގެ 

 އެޅުެމވެ.

 . ގިންތިތަކަށެވެ ތިރީގައިވާ ބެހިފައިވަނީ އުނިކަން . 4 ގިންތިތަްއ   ުއނިކަމުގެ

   .ފެނުުމގެ އުނިކަން )ހ(   

  .އުނިކަން ވާހަކަދެއްކުުމގެ  ާމއި،އަޑުއިވު )ށ(   

 ން. ޖިސްާމނީ އުނިކަ )ނ(   
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

   .އުނިކަން ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ ،އުނިކަން ުމގެވިސްނު )ރ(   

 . އުނިކަން އުނގެނުުމގެ ( ބ)  

 ސްޕެކްޓްރަމް ޑިސްއޯޑާސް. އޯޓިޒަްމ )ޅ(  

 .އުނިކަން ނަފްސާނީ )ކ(   

 (multiple impairments)އެއް އުނިކަަމށްވުރެ ގިނަ  އުނިކަން  )އ(   

 ފެނުމުގެ އުނިކަން 

ފެނުމުގެ ުއނިކަން  
 މާނަކުރުން 

 

 އިޢާދަ  އަނބުރާ އްސުހި ފެނުުމގެ  ،ބެލެވޭނީ ގޮތުގައި  ީމހުންގެ ހުންނަ  އުނިކަން  ފެނުުމގެ . 5
ފެނުުމގެ އުނިކަން    ބަޔާންވެގެންވާގައި ިމ ާމއްދާ. ނަށެވެމީހުން ލަތެއްގައިވާހާ ނުކުރެވޭފަދަ

 ވަނީއެވެ. ިމބެހިގެންވާ ބައިތައް ތިރީގައި 

 މީހުން.   ނުފެންނަ ލޮލަށް ވަރަކަށް އެއްވެސް )ހ(   

 މީހުން.  ދަށް ިމންވަރު ފެނުުމގެ ލޮލަށް )ށ(   

ެއްއވެސް މިންވަރަކަށް  
 ލޮލަށް ނުފެންނަ މީހުން 

  ގޮތަކަށް ވެސް ީމހަކީ އެއް އެ   ،ލަތެއް ެމދުވެރިވެއްެޖނަަމހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ހާތިރީގައިވާ   . 6
 ލޮލަށް ނުފެންނަ ީމހެއްކަަމށް ބެލެވޭނެއެވެ.

  .ރޫުމވެފައިވުންޙްލޮލުގެ ފެނުުމން އެއްކޮށް ަމ (ހ)  

ފެނުުމގެ    ދެ (ށ)   ިމންވަރު      ފެނުުމގެ  ލޮލުގެ    ރަނގަޅު      ިމންވަރު  ލޮލުންކުރެ 
                ވަސީލަތް     ރަނގަޅު     އެންމެ     ހުރި    ބޭނުންކުރެވެން   އެކަަމށް

(best corrected visual acuity)    ުނުވަތަ  6/60  ބޭނުންކުރުަމށްފަހ
 .އަށްވުރެ ދަށްވުން 20/200

ފެނުން   (ނ)   ފެންނަ  އަރިަމތިން  )ވިހި(  20( field of vision)ލޮލުގެ 
 .ޑިގްރީއަށްވުރެ ދަށްވުން

ފެނުމުގެ މިންވަރު ދަށް  
 މީހުން 

ބެލެވޭނީ . 7 ކަަމށް  ީމހެއް  ދަށް  ިމންވަރު  ފެނުުމގެ   އެ   ،ފެނުުމގެ  ލޮލުގެ  ރަނގަޅު  ީމހެއްގެ 
ބޭނުންކޮށްގެން)އްސު  ހި ވަސީލަތެއް  ރަނގަޅު  އެންެމ  ބޭނުންކުރެވެންހުރި     (އެކަަމށް 
ހުންނަ   6/60 - 6/18 ދެެމދު  ިމވާ  . ފަރާތްތަކެވެއާ  ތިރީގައި  ލަތްތަކުގެ  ހާނުވަތަ 

 . ލަތަކަށް ފެތޭ ފަރާތްތަކެވެހާތެރެއިން 

ފެނުން   (ހ)   ފެންނަ  އަރިަމތިން  )ފަންސާސް(   50 (field of vision)ލޮލުގެ 
 . ޑިގްރީއަށް ވުރެ ދަށްވުން
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

ދެލޮލުގެ ވެސް އެއް ފަޅިއަކަށް ންެޖހޭ ހިސާބުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި،  ލޮލަށް ފެންނާ (ށ)  
ފުރިހަަމ އެންމެ  ަމންޒަރުތައް  ފެންނަ  ލޮލަށް  އަދި  ދައްކުވައިދޭ ޔަނުފެނި  ށް 

ގެއްލުންވެފައިވުން.  ފެނުަމށް  ލޮލުގެ  ސަބަބުން  ހުރުުމގެ  ަމއްސަލަ  ހިސާބުގައި 
(hemianopia with macular involvement) 

 ފެނުަމށް  ލޮލުގެ ސަބަބުން  ންޓުގެއިންވޯލްވްަމ  މަސްކިއުލަރ   ވިތް  ހެިމއަނޯޕިއާ)
 ކުޑަކުޑަކޮށް ވަރަށް ެމދުން ހިސާބުގެ ގެއްލުނު  ފެނުން ލޮލުގެ،  ގެއްލުންވެ
 .(ބެލެވިދާނެއެވެ ހުރިކަަމށް ރިންގއަސްޕެ ެމކިއުލަރ  ،ފެންނަނަަމ

ފަދަ   ވުންގެއްލުންވެފައިއުސްިމނާއި ތިރިިމން އަންދާޒާ ކުރުުމގައި ލޮލުގެ ފެނުަމށް   (ނ)  
 ކަެމއް ދިާމވެފައިވުން.

(altitudinal defects involving lower fields or ischemic 
optic neuropathy) 

އަކުރު  )ތިނެއް(   3ލަތްތަކުގައި  ހާމު  އާން (ރ)   )ދިހައެއް(  10ސެންޓިީމޓަރުގެ 
ނުކިޔޭނަަމ ދުރުިމނުގައި  އަލި  /ނުވަތަ  ، ފިޔަވަޅުގެ  ދަތިއަދި    ކަން ދެނެގަތުުމގައި 

ިމންވަރު)ތިނެއް(   3  ރުާމއެކުހު ފެނުުމގެ  ދުރުިމނުގައި   އެކަަމށް  ،ީމޓަރުގެ 
ބޭނުންކުރުަމށްފަހު  ބޭނުންކުރެވެން ވަސީލަތެއް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ވެސް    ހުރި 

ނޭ ގުނަން  ދެކޭނީީމހަކާ   އެ  ، ގޭނަަމނއިނގިލި  ިމންވަރު    ެމދު  ފެނުުމގެ  ލޮލަށް 
 . ގޮތަށެވެގެ ދަށް ީމހެއް

ފެނުމުގެ ުއނިކަމުގެ  
މިންވަރު ކަނޑަެއޅުމުގައި  

   މު ުއސޫލުާއންބަލާ 

 . ންވާނެއެވެތިރީގައިވާ ކަންކަަމށް ރިޢާޔަތް ކުރާ ،ފެނުުމގެ އުނިކަން ހުރި ިމންވަރު ބަލާއިރު . 8

ހިއްސުގެ   (ހ)   ފެނުުމގެ  މިންގަނޑުކަުމގައިފުރިހަަމލޮލަށް        ، ބެލެވޭނީ  ކަުމގެ 
އިންނެވެ.އިން  )ސައްތަ  100% ބަލާނީ   ސައްތަ(  އިންސައްތަ          އުނިކަުމގެ 

ހަށިގަނޑަކީ    ނެވެ.ިމންގަނޑުން އެ ސައްތަ(    %100ުމޅި  ކަަމށް )ސައްތައިން 
ހިއްސު ފެނު  ،ބަލައި އޭގެ  ުމގެ  ބަލައިގެނެއް    ރޭގައިތެ  އެއީ  ބައެއްކަަމށް  ހިެމނޭ 
 .ނޫނެވެ

އެސެސްކުރާ ފަރާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.   އުސޫލުގެ ަމއްޗަށް މި އުނިކަން ކަނޑައަޅާނީ   (ށ) 
 .ނޫނެވެ އްއަިމއްލައަށް ފެންނަގޮތަކަށެ

ކަނޑައަޅާނީ (ނ)   ިމންވަރު  ބިނާކޮށް  ،އުނިކަުމގެ  ލިޔުަމށް  ޑޮކްޓަރީ    ގެނެއް ހަަމއެކަނި 
ބަލާނީ، ނޫނެ އެކަން  ީމހުން  " ވެ.  ހުންނަ  ރަކާތްތެރިވުަމށް ހަނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ިމންވަރު ޚާއް  ދަތިވާ  ގެ  ފައިވާ  ޞަކޮށްބެލުަމށް  ށް  ޓައެސެސްަމންފޯމު" 
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

  ންނެވެ.ބަލައިގެ

ކަނޑައަޅާ (ރ)   ހުރިކަަމށް  އުނިކަން  އެންެމ    ، ންވާނީފެނުުމގެ  ލިބެންހުރި  އެކަަމށް 
ބޭސްފަރުވާ އައިނު   ހެދުުމން  ރަޖރީސަ /ކުރުުމން  ރަނގަޅު     ނުވަތަ 

 .ވެސް ރަނގަޅުވެފައި ނުވާނަަމއެވެ ންކުރުުމބޭނުން

ބެލުަމށް (ބ)   ިމންވަރު  ވަކިވަކީ  ލޯ   ދެ  ޓަކައި،  ފެނުުމގެ  ޓެސްޓު  ވެސް  ން 
 . ންވާނެއެވެކުރާ

  ، ިޖންސަށާއި ،ރަށާއިުމއުީމހާގެ   އެ   ،އުނިކަުމގެ ިމންވަރު ކަނޑައެޅުުމގައިފެނުުމގެ   (ޅ)  
ފެންވަތަޢު ބާވަ  ،  ރަށާއިލީމީ  މަސައްކަތުގެ  ރިޢާޔަތް    ،ތަށްކުރާ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް 

 . ކޮށްގެން ނުވާނެވެ

އިތުރުން (ކ)   އުނިކަުމގެ  ހިސާބުކުރާނީ  ،ފެނުުމގެ  ހުރިނަަމ  އުނިކަެމއް            ، އެހެން 
އުސޫލުގެ   ފެށިގެން    62މި  ާމއްދާއިން  ނިޔަލަށްާމއްދާގެވަނަ    65ވަނަ    

ބިނާކޮށެވެ ަމއްޗަށް  އުސޫލުތަކުގެ  އިންސައްތަ     އުނިކުަމގެދެ    .ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 . ނޫނެވެގެނެއް އެއްކޮށްލައި

 .ންވާނެއެވެތިރީގައިވާ ކަންކަަމށް ބަލާ ކައިޓަ ދެނެގަތުަމށްފެނުުމގެ އުނިކަން  (އ)  

 (vision) ފެނުން (1)   

 (acuity)ފެނުުމގެ ިމންވަރު  (2)   

 (field of vision in degrees) ފެނުން  ފެންނަ އަރިަމތިން ލޮލުގެ (3)   

ދެ (4)    އެއްބައި،  ދެބައިކުޅަ  ހިސާބުގެ  ފެންނާންެޖހޭ  ވެސް    ލޮލަށް       ލޮލުގެ 
 (hemianopia) އެއް ފަޅިއަކަށް ނުފެނުން

ފެނުަމށް  (5)    ލޮލުގެ  ކުރުުމގައި  އަންދާޒާ  ތިރިިމން       އުސްިމނާއި 
 altitudinal defect) ގެއްލުންވެފައި ވުން )

އެފަދަ ލިޔުން    ،ދެނެގަތުަމށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރީ ލިޔުން  ލޮލުގެ ފެނުުމގެ ިމންވަރު   (ވ)  
ިމ ހުއްދަ    ދޫކުރުަމށް  ދަށުން  ފޯރުދީއުސޫލުގެ  ޚިދަުމތް  ޞިއްޙީ  ދޭ ވައިފައިވާ 

ދޫކުރެވިދާނެއެވެ  އުސޫލުގެ  . ތަންތަނުން  ާމއްދާ  9މި  ތާވަލުގައި ވަނަ  ގެ 
ކެޓަގަރީތަކުގެ ކެޓަގަރީ    ހިަމނައިފައިވާ  ކެޓެގަރީ  3ތެރެއިން  ގައި   4  އާއި 

އެނގޭ    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަނޑައެޅިގެން  ގެއްލިފައިވާކަަމށް  ފެނުން  ލޮލުގެ 
މި އުސޫލުގެ  . މު ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ލިޔުން ދޫކުރެވިދާނެއެވެން އާ  ،ީމހުންނަށް

ބަޔާން  9 ާމއްދާގައި  ކެޓަ  ކޮށްފައިވާވަނަ  ތެރެއިން  ގެ    0ގަރީ  ކެޓަގަރީތަކުގެ 
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

ކެޓެގަރީ    1ކެޓެގަރީ    ،  ީމހުންނާއި ީމހުންނާއި،  އަދި    ގެ   2ގެ  ީމހުންނާއި، 
އަރާނަަމ ލިޔުން ދޫކުރެވޭނީ ލޮލުގެ    އެއްވެސް ޝައްކެއް އުފެދޭނަަމ ނުވަތަ އޮޅުން 

 . ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކަށެވެ

ފެނުުމގެ  (މ )   އެސެސްެމންޓްތަކަށް    ިމންކުރުަމށް އުނިކަން    ލޮލުގެ    ީމހަކު  އެހެދޭ 
ޖެހޭނެއެވެ  ިމންވަރު   ހުރި އުނިކަން  ފެނުުމގެ ީމހެއްގެ  އެ އަދި  .ހާޒިރުވާން 

 ންެޖހޭ ބަލާ ބެހޭގޮތުން ލަތާހާ ލޮލުގެ ީމހެއްގެ  އެ ދޫކުރާއިރު ލިޔުން އަންގައިދޭ
 .ންވާނެއެވެބަލާ ބެލުންތަކެއް ހުރިހާ

ފެނުމުގެ  
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  
ފަރާތްތަްއ ދެނެގަތުމުގަިއ  

 ގޮތް  މާކްސް ދޭ 

 ،ގޮތް  ދޭނެ ާމކްސް ދެނެގަތުުމގައި ފަރާތްތައް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ފެނުުމގެ . 9
  .ވަނީއެވެިމ ތާވަލުގައި ތިރީގައިވާ

އުނިކަމުގެ  
 އިންސައްތަ 

ހުރި ލޯ ފެނުމުގެ އުނިކަން އެންމެ ބޮޑަށް    
(Worse eye) 

  ކުޑަކޮށް ހުރި ލޯ  ފެނުމުގެ އުނިކަން އެންމެ 
(Better Eye) 

 ކެޓަގަރީ 

މިންވަރު 20% ގައި    6/24 – 6/36  ފެނުމުގެ 
 ހުރުން

0ކެޓަގަރީ   ގައި ހުރުން   6/9 – 6/18ފެނުމުގެ މިންވަރު    

 ގައި  6/18 – 6/36 މިންވަރު ފެނުމުގެ ލޮލަށް ނުފެނުން ވެސް    އެއްގޮތަކަށް  - 6/60 40%
 ހުރުން

 1ކެޓަގަރީ  

ވިޜަން   އޮފް ފީލްޑް ނުވަތަ 6/404 – 60/ ވެސް ލޮލަށް ނުފެނުން   އެއްގޮތަކަށް  - 3/60 75%
  ހުރުން ޑިގްރީގައި 20 – 10

 2ކެޓަގަރީ  

ގުނަން   1 100% އިނގިލި  ދުރުމިނުން  ފޫޓުގެ 
ލޮލަށް    އެއްގޮތަކަށް  -ނޭނގުން   ވެސް 
 ނުފެނުން  

ވިޜަން   އޮފް ފީލްޑް ނުވަތަ 3/60 – 1/60
 ޑިގްރީއަށްވުރެ ދަށްވުން  10

 3ކެޓަގަރީ  

ގުނަން   1 100% އިނގިލި  ދުރުމިނުން  ފޫޓުގެ 
ލޮލަށް    އެއްގޮތަކަށް  -ނޭނގުން   ވެސް 

 ނުފެނުން 

ގުނަން   1 އިނގިލި  ދުރުމިނުން  ފޫޓުގެ 
ވެސް ލޮލަށް ނުފެނުން   އެއްގޮތަކަށް -ނޭނގުން 

އޮފް   ފީލްޑް   10 ވިޜަން  ނުވަތަ 
   ޑިގްރީއަށްވުރެ ދަށްވުން

 4 ކެޓަގަރީ

ގުނަން   1 30% އިނގިލި  ދުރުމިނުން  ފޫޓުގެ 
ލޮލަށް    އެއްގޮތަކަށް  -ނޭނގުން   ވެސް 

އޮފް   ފީލްޑް  ނުވަތަ    10  ވިޜަންނުފެނުން 
 ޑިގްރީއަށްވުރެ ދަށްވުން

 އެއް ލޯ  ގައި ހުރުން   6/6ފެނުމުގެ މިންވަރު  
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

 އުނިކަން އި ވާހަކަދެއްކުމުގެ  އަޑުއިވުމާ 

  ުއނިކަން ިއވުމުގެ  ައޑު
 މާނަކުރުން 

10 . މީހުންނަކީުމއަޑުއިވު  ހުންނަ  އުނިކަން  އަޑުއިވުުމން    ،ގައި  ނުވަތަ  ދަތިވާ  އަޑުއިވުަމށް 
ަމ މީހުންނެވެޙްއެއްކޮށް  ކަންފަތަށް  ދެ. ރޫްމވެފައިވާ  ރަނގަޅު              ކަންފަތުންކުރެ 

ވާހަކަދައްކާ  )ފަސްދޮޅަސް(   60 ަމތިން،  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ޑެސިބަލްސް 
އިވުުމގައި އުނިކަެމއް ހުރިކަުމގައި  އްސު ހުރިނަަމވެސް އަޑު ހިންސީގައި، އިވުުމގެ ފްރިކުއެ

 . ބެލެވިދާނެއެވެ

  ުއނިކަމުގެ ައޑުިއވުމުގެ 
 ވައްތަރުތަްއ

11 . އުސޫލުގެ  އަންނަނިވި   ބެލެވޭނީ ގޮތުގައި އުނިކަުމގެ އަޑުއިވުުމގެ ދަށުން، މި 
 އުނިކަންކަެމވެ.

 (conductive hearing loss)ލޮޅުންތައް  އަރާ ނިޒާަމށް ދަތުރުކުރާ އަޑު (ހ)  

 ހާލަތުގެ  ނާރުތަކުގެ( mediums) ދަތުރުކުރާ އަޑު ތެރެއިން ކަންފަތުގެ )ށ(   
 (sensory neural hearing loss) ިމންވަރު  އަޑުއިވުަމށް ދަތިވާ ސަބަބުން

 12 . ރިޢާޔަތް  އުނިކަ  އަޑުއިވުުމގެ  ކަންކަަމށް  ތިރީގައިވާ  ބަލާއިރު،  ިމންވަރު  ުމގެ 
 ކުރާންވާނެއެވެ. 

ައޑުިއވުމުގެ ުއނިކަމުގެ  
  ކަނޑަެއޅުމުގަިއ މިންވަރު  

ުއސޫލުތަްއ ާއންމު  ބަލާ  

 (ހ) 

 

ބަލާއިރު ހުރިކަަމށް  އުނިކަން  އިވުުމގެ  ބަލާނީ    ، އަޑު  އިވުން   100%އަޑު 
ސައްތަ(   ުމޅި  . ކަަމށެވެ)ސައްތައިން  ކަނޑައަޅާނީ  ިމންވަރު  އުނިކަުމގެ 

 .ކަަމށް ބަލައިގެންނެއް ނޫނެވެ)ސައްތައިން ސައްތަ(  100%ހަށިގަނޑަކީ 

ކަނޑައަޅާނީ )ށ(    ަމއްޗަށް ިމ  ،އުނިކަން  އެސެސްކުރާ  ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.   އުސޫލުގެ 
 . ފެންނަގޮތަކަށް ނޫނެވެފަރާތަށް އަިމއްލައަށް 

ިމންވަރު   (ނ)   ނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ  ދިާމވާ  ގުޅިގެން  އުނިކަމާ  އިވުުމގެ  އަޑު 
ލިޔު  ،ކަނޑައަޅާނީ ިމންވަރަށް ހަ ތަކަށާއިންޑޮކްޓަރީ  ދަތިވާ   ރަކާތްތެރިވުަމށް 
 އެވެ. ގަބެލުަމށްފަހު

  އެޅެން   ރަނގަޅުކުރުަމށް    އެކަން      ،ކަނޑައަޅާނީ  ިމންވަރު      އަޑުއިވުުމގެ (ރ)  
ކަުމގެ ޞިއްޙީ ޚިދުަމތް ދޭ ،  ފައިވޭތޯ ބެލުަމށްފަހުޅައިއަ    ފިޔަވަޅެއް  ހުރި ހުރިހާ  

  ން ސާފުކުރު      ރަނގަޅަށް   އެތެރެ        ކަންފަތުގެ   ެމދުވެރިކޮށް     ފަރާތެއް  
(Mechanical cleaning of ear canal)    ްއަދި . އެވެގަފަހުއަށ

 .ނޫނެވެ ބޭނުންކޮށްގެނެއް  އެއިޑް ހިއަރިންގ  ،އަޑުއިވުުމގެ ިމންވަރު ކަނޑައަޅާނީ
 .ންވާނެއެވެން ބަލާއިވުުމގެ އުނިކަން ދެނެގަތުަމށް ދެ ކަންފަތުގެ އިވުން ވަކިވަކީ (ބ)  

ކަނޑައެޅުުމގައި (ޅ)   އުނިކަން  ލިބިފައިވާ   ، ރަށާއިުމއުީމހެއްގެ    ،އަޑުއިވުަމށް 
 .ނުވާނެއެވެ  ބަލައިގެން ަމސައްކަތަށް ކުރާ ،ފެންވަރަށާއި ތަޢުލީީމ ،ިޖންސަށާއި
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

ކަނޑައެޅުުމގައި (ކ)   ިމންވަރު  ހުރި  އުނިކަން  އިވުުމގެ  ސާފުވާ    ، އަޑު  އަޑު  އިވޭ 
 . ންވާނެއެވެވާހަކަދެއްކުުމގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ިމންވަރު ބަލާ ،މިންވަރާއި

އިވުުމގެ  (އ)   އިތުރުން  އަޑު  ހިސާބުކުރާނީ  ،އުނިކަުމގެ  ހުރިނަަމ  އުނިކަެމއް      ، އެހެން 
އުސޫލުގެ   ފެށިގެން    62މި  ާމއްދާއިން  ނިޔަލަށް   65ވަނަ  ާމއްދާގެ 

ބިނާކޮށެވެއަޅައިކަނޑަ ަމއްޗަށް  އުސޫލުތަކުގެ  އިންސައްތަ  އުނިކަުމގެ  ދެ    .ފައިވާ 
 . ނޫނެވެ ނެއްހަަމއެކަނި އެއްކޮށްލައިގެ

ހިމެނެނީ އުނިކަން  އަޑުއިވުުމގެ   (ވ)   ތެރޭގައި  ކަންކަުމގެ  ބަލަންވީ  ކަނޑައަޅާއިރު 
 . އަންނަނިވި ކަންކަެމވެ

 ހުރި(  ލެވެލް  dB)  އުނިކަން  އިވުުމގެ  އަޑު  ވަކިން  ކަންފަތެއްގައި  ކޮންެމ (1)   
 ނުވަތަ؛ ިމންވަރު

 (speech discrimination)ދެކެވޭ ވާހަކަ ފަހުްމވާ ިމންވަރު   (2)   

އިވުުމގެ   (މ )   ކުޑަކޮށްހިއަޑު  ބޮޑަށް   ނުވަތަ  ،އްސު  ވަރަށް  ެމދުމިންވަރަކަށް، ނުވަތަ 
ދޫކުރެވޭނީ  އެ  ،އުނިވެފައިވާނަަމ ލިޔުން  ޓެސްޓު  ،ކަާމބެހޭ   ގެއޯޑިއޮެމޓްރިކް 

ރިޢާޔަތްކުރުަމށްފަހު ޚާއްޞަ   ،ރިޕޯޓަށް  ކަރުންަމތީގެ  ނުވަތަ  އޯޑިއޮލޮޖިސްޓް 
(E.N.T) ްޓަރަކަށެވެޑޮކ. 

އޮތް )ފ(    މިހެން  ގައި  )މ(  ާމއްދާގެ  މުޅިން   މި  އަޑުއިވުުމން  ނަަމވެސް، 
ފަރާތްތަކަށްޙްަމ ބަޔާންކޮށް  ،ރޫުމވެފައިވާ  ބަލިތަކުގެ   ،އެކަން   އާންމު 

 .ދާނެއެވެރެވިވެސް ލިޔުން ދޫކު ޑޮކްޓަރުންނަށް

އެސެސްެމންޓްތަކަށް    ިމންކުރުަމށްއުނިކަން  އަޑުއިވުުމގެ   (ދ)    ީމހަކު އެހެދޭ 
ޖެހޭނެއެވެ  ިމންވަރު  ހުރި އުނިކަން އަޑުއިވުުމގެ ީމހެއްގެ އެ އަދި  .ހާޒިރުވާން 

 ގޮތުން ބެހޭ ލަތާހާ އަޑުއިވުުމގެ ީމހެއްގެ އެ ،ދޫކުރާއިރު ލިޔުން އަންގައިދޭ
 .ންވާނެއެވެބަލާ ބެލުންތަކެއް ހުރިހާ ންެޖހޭބަލާ

ައޑުިއވުމުގެ ުއނިކަމަށް  
ގޮތް  މާކްސް ދޭ   

13 .  ތިރީގައިވާ ގޮތް  ދޭ ާމކްސް ނުކުޅެދުންތެރިކަަމށް ،ދެނެގަނެ އުނިކަން އަޑުއިވުުމގެ )ހ(  
 .ވަނީއެވެިމ ތާވަލުގައި
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

 ވާ މިންވަރު ދެކެވޭ ވާހަކަ ފަހުމު  އަޑުގެ ބާރުމިން  އުނިކަމުގެ ބާވަތް  ކެޓަގަރީ 
ކަމުގެ  އުނި 

 އިންސައްތަ 

އަޑު އިވުމުގެ މިންވަރު   1
 ކުޑަކޮށް ގެއްލިފައި 

 dB40-dB26    
ކަންފަތުގެ   ދެ  -

ތެރެއިން ރަނގަޅަށް  
 އަޑުއިވޭ ކަންފަތަށް

  އަށް    100% – 80%
ދެކަންފަތުގެ ތެރެއިން   -

 ރަނގަޅަށް އަޑުއިވޭ ކަންފަތަށް

އަށްވުރެ   40%
 ދަށް 

 މިންވަރު އަޑުއިވުމުގެ 2.1
 މެދުމިންވަރަކަށް

 ގެއްލިފައި 

dB 60 – 41    
ކަންފަތުގެ  ދެ  -

ތެރެއިން ރަނގަޅަށް  
 އަޑުއިވޭ ކަންފަތަށް

     އަށް    80% – 50%
ކަންފަތުގެ ތެރެއިން    ދެ  -

 ރަނގަޅަށް އަޑުއިވޭ ކަންފަތަށް

40% - 50% 

 

 އަޑުއިވުމުގެ 2.2
 ގެއްލިފައި  މިންވަރުބޮޑަށް

 dB 70 - 61   
ކަންފަތުގެ  ދެ  -

ތެރެއިން ރަނގަޅަށް  
 އަޑުއިވޭ ކަންފަތަށް

       އަށް  50% – 40%
ކަންފަތުގެ ތެރެއިން    ދެ  -

 ރަނގަޅަށް އަޑުއިވޭ ކަންފަތަށް

51%- 70% 

 މިންވަރު އަޑުއިވުމުގެ 3.1
 ގެއްލިފައި ބޮޑަށް ވަރަށް

dB 90 – 71    
ކަންފަތުގެ   ދެ  -

ތެރެއިން ރަނގަޅަށް  
 އަޑުއިވޭ ކަންފަތަށް

      އަށްވުރެ ދަށް   40%
ކަންފަތުގެ ތެރެއިން    ދެ -

 ރަނގަޅަށް އަޑުއިވޭ ކަންފަތަށް

71% - 100% 

މުޅިން   އަޑުއިވުމުން 3.2
 ވެފައި ރޫމްޙްމަ

 dB 91  ިއާއ
އެއަށްވުރެ ބާރު  

         އަޑުތައް  
ކަންފަތުގެ   ދެ -

ތެރެއިން ރަނގަޅަށް  
 އަޑުއިވޭ ކަންފަތަށް

 %100 ވަރަށް ދަށް 

 

   

 )ށ( 

 

ޓެސްޓުގެ އަޑުއިވުުމގެ  އަސާސެއް  ނަތީާޖއަށް ކަންފަތުގެ  ކުރާއިރު   ރިޢާޔަތް 
  އަދި  ,Hz, 500 2000Hz އެވްރެޖް  އިވުުމގެ  ޓޯން ޕިއޯރ ، ބަލާންވާނީ ކަުމގައި

4000Hz ިޓެސްޓުކޮށްގެންނެވެ ޒަރީޢާއިން ކޮންޑަކްޝަންގެ  ގައ. 

 (by conduction AC and BC) 

 އާންުމކޮށް  ކަންފަތަށް އަނެއް،  ނީވި އަޑު  ވަރަކަށް އެއްވެސް  ކަންފަތަށް  އެއް )ނ(   
      ނުވަތަ  އެންސީފްރިކް  އެއް ހަަމއެކަނި  ތެރެއިން އެންސީތަކުގެފްރިކް އަޑުއިވޭ

 އަޑުއިވުުމން   ، ގިންތިކުރެވޭނީ ފަރާތެއް އެ ، އަޑުއިވޭނަަމ އެންސީގައިކްފްރި ދެ
 .ގޮތުގައެވެ ީމހެއްގެ ރޫުމވެފައިވާޙްަމމުޅިން  

   ، ކަނޑައެޅުަމށާއި     އެކަން       ދެނެގަނެ،      އުނިކަން       އިވުުމގެ    އަޑު   )ރ(   
  އެންސީގެކްފްރި   ކުރެވޭ    ޓެސްޓު    ދިއުަމށް   ހަަމއަށް    ރެަޖކާއެވް
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 ފްރިކުއެންސީއަކަށް  (HZ 4000 ,2000 ,1000 ,500) ތެރެއިން
ނަަމ  –  NR)  އަޑުނީވޭނަމަ  ރެސްޕޮންސް   ގެ  100dB ، ންވާނީބަލާ( ނޯ 
 .ގޮތުގައެވެ ގެެމއްއުނިކަ  އަޑުއިވުުމގެ

  ުއނިކަން ވާހަކަދެްއކުމުގެ 
 މާނަކުރުން 

 

14 .  ބަސް  ނުވަތަ  ކުރުުމގައި ތު ުމޢާަމލާ ،ބެލެވޭނީ ގޮތުގައި  ގެ ެމއްއުނިކަ ވާހަކަދެއްކުުމގެ 
 ބައްޔެއްގެ  .ދިާމވުަމށެވެ ގޮތެއްގައި އާންުމކަެމއް   ގޫއުނދަ ނުވަތަ ދަތިކަެމއް ކިޔުުމގައި
 އަޑު  ނުވަތަ ބަސް ނުވަތަ ސަބަބުން  އުނިކަެމއްގެ  ހުރި  އުފެދުުމގައި  ނުވަތަ ސަބަބުން

އުނދަގޫ ކަންކަާމ   ދަތި ވާހަކަދެއްކުުމގައި ސަބަބުން  އުނިކަެމއްގެ  ހުންނަ ބޭނުންކުރުުމގައި
 ފަރާތްތަކަކީ  ހުންނަ އުނިކަން ކުރުުމގައި ޢާަމލާތުުމ ފަރާތްތަކާއި، ކުރިަމތިވާ

 . ބެލެވިދާނެއެވެ ކަުމގައި އްތަކެފަރާތް ހުންނަ  އުނިކަން ވާހަކަދެއްކުުމގެ

  ވާހަކަދެްއކުމުގެ 
  ތެރޭގަިއ ުއނިކަމުގެ

 ކަންތައްތަްއ ހިމެނޭ 

15 .  އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިެމނެއެވެ.      ،ވާހަކަދެއްކުުމގެ އުނިކަުމގެ ތެރޭގައި 

 (stuttering)އާގަތުން  (ހ)  

ވާހަކަދެއްކުާމއި (ށ)   ގުޅުވައިގެން  ބުނަން    ،ބަސްތައް  ބަސް  ނގުުމގެ  ނޭރީއްޗަށް 
 (impaired articulation/ phonology)އުނިކަން 

 (oral motor disorder)އަނގައިގެ ވާގިނެތުން  (ނ)  

 (language impairment)ބަސް ބުނުުމގެ އުނިކަން  (ރ)  

 އަޑުނެރުުމގެ ނުވަތަ އަނގައިން އަޑު ބޭރުކުރުުމގެ އުނިކަން  (ބ)  
(voice impairment) 

ވާހަކަދެްއކުމުގެ  
ުއނިކަމުގެ މިންވަރު  

 ބެލުން 

އުސޫލުގެ   ،ބަލާނީ ކަުމގައި  އުނިކަން  ވާހަކަދެއްކުުމގެ )ހ(  . 16 ާމއްދާގައި    15މި  ވަނަ 
ސަބަބުންބަޔާންކޮށްފައިވާ   ކަެމއްގެ  ތެރެއިން   ީމހުންނާ  އެހެން ކަންތައްތަކުގެ 

 . ދަތިވާނަަމއެވެ ބޮޑަށް ވަރަށް ކުރުަމށް ޢާަމލާތުުމ

ބަލާއިރު )ށ(    ިމންވަރަށް  ހުރި  އުނިކަން  ކަންކަަމށް    ،ވާހަކަދެއްކުުމގެ  އަންނަނިވި 
 ންވާނެއެވެ.  ކުރާ ރިޢާޔަތް

ބަލާއިރު (1)    އުނިކަން  ބަލާނީ    ،ވާހަކަދެއްކުުމގެ   100%ވާހަކަދެއްކުން 
ސައްތަ(   ިމންވަރު  . ކަަމށެވެ)ސައްތައިން  އުނިކަުމގެ  އެހެންކަުމން، 

ހަށިގަނޑަކީ   މުޅި  ސައްތަ(   100%ކަނޑައަޅާނީ   ކަަމށް  )ސައްތައިން 
 .ބަލައިގެންނެއް ނޫނެވެ

އެސެސްކުރާ  ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.   އުސޫލުގެ ަމއްޗަށް ިމ  ،އުނިކަން ކަނޑައަޅާނީ (2)   
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 . ފަރާތަށް އަިމއްލައަށް ފެންނަގޮތަކަށް ނޫނެވެ

ިމންވަރު   (3)    ނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ  ދިާމވާ  ގުޅިގެން  އުނިކަމާ  ވާހަކަދެއްކުުމގެ 
 ރަކާތްތެރިވުަމށް ދަތިވާ ިމންވަރަށްހަ ތަކަށާއިންޑޮކްޓަރީ ލިޔު  ،ކަނޑައަޅާނީ

 ބެލުަމށްފަހުއެވެ. 

އުނިކަންކަން (4)    ގުޅުންހުރި   ފަރާތްތަކާއި،ހުންނަ  ، (dysarthria) ނާރުތަކާ 
ނެތް ފުރުސަތު  ހުންނަ    ،ރަނގަޅުވުުމގެ  އުނިކަން  ވާހަކަދެއްކުުމގެ 

ފަރާތްތަކަކީ ދާއިީމގޮތެއްގައި ވާހަކަދެއްކުުމގެ އުނިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކެއް 
 .ކަުމގައި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

ކަނޑައަޅާނީ (5)    ިމންވަރު  އެޅެން    ،ވާހަކަދެއްކުުމގެ  ރަނގަޅުކުރުަމށް  އެކަން 
ހުރިހާ   އަހުރި  ބެލުަމށް ޅައިފިޔަވަޅެއް       ނަަމވެސް  . އެވެގަފަހު  ފައިވޭތޯ 

ފަހުގެ  އެ އެންެމ  ކަނޑައެޅުުމގައި  ިމންވަރު  އުނިކަުމގެ  ހުރި  ީމހެއްގެ 
ނިންާމ ީމހަކަށް    އެ،  ލަތަށާއިހާީމހެއްގެ ދިރިއުޅުުމގެ    އެ  ، ންވާނީނިންުމން 
 . އެވެގަވެސް ބެލުަމށްފަހު ލިބޭ ޚިދުަމތްތަކަށް

ހުރިނަަމ   (6)    އުނިކަެމއް  އެހެން  އިތުރުން  އުނިކަުމގެ  ވާހަކަދެއްކުުމގެ 
އުސޫލުގެ  ، ހިސާބުކުރާނީ ފެށިގެން    62މި  ާމއްދާއިން  ވަނަ    65ވަނަ 

ބިނާކޮށެވެ ަމއްޗަށް  އުސޫލުތަކުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނިޔަލަށް        .ާމއްދާގެ 
 .ވެނޫނެ  އްދެ އުނިކަުމގެ އިންސައްތަ ހަަމއެކަނި އެއްކޮށްލައިގެނެ

ކުޑަކޮށް (7)    ޤާބިލުކަން  ނުވަތަ  ، ވާހަކަދެއްކުުމގެ  މިންވަރަކަށް،  ެމދު  ނުވަތަ 
އުނިވެފައިވާނަަމ ބޮޑަށް  ގުޅޭ    ، ވަރަށް  ކަމާ  ދޫކުރެވޭނީ  ލިޔުން  އެކަާމބެހޭ 

ރިޢާޔަތް ރިޕޯޓަށް  ނުވަތަ   ،އޯޑިއޮލޮޖިސްޓް  ،ކުރުަމށްފަހު  ޓެސްޓުތަކުގެ 
ތެރަޕިސްޓް ކަރުންަމ  ،ސްޕީޗް  ޚާއްޞަ  ނުވަތަ    (E.N.T)ތީގެ 

 . ޓަރަކަށެވެޑޮކް

ނަަމވެސް، ވާހަކަދެއްކުުމން    ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތް   7މި ާމއްދާގެ   (8)   
އާންމު ބަލިތަކުގެ   ،އެކަން ބަޔާންކޮށް  ،ރޫުމވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށްޙްމުޅިން ަމ

 .ދާނެއެވެރެވިވެސް ލިޔުން ދޫކު ޑޮކްޓަރުންނަށް

އެސެސްެމންޓްތަކަށް   ިމންކުރުަމށްއުނިކަން    ވާހަކަދެއްކުުމގެ (9)            ހެދޭ 
ީމހަކު ޖެހޭނެއެވެ  އެ   ވާހަކަދެއްކުުމގެ ީމހެއްގެ   އެ އަދި  .ހާޒިރުވާން 
 ީމހެއްގެ   އެ  ،ދޫކުރާއިރު ލިޔުން އަންގައިދޭ ިމންވަރު  ހުރި އުނިކަން

 ބެލުންތަކެއް ހުރިހާ ންެޖހޭބަލާ ބެހޭގޮތުން ލަތާހާ ވާހަކަދެއްކުުމގެ
 .ންވާނެއެވެބަލާ



 

12 
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ވާހަކަދެްއކުމުގެ  
  ުއނިކަމަށް މާކްސް ދޭ 

 ގޮތް 

ދޭނީ  އުނިކަންވާހަކަދެއްކުުމގެ   . 17 ާމކްސް  ކަނޑައެޅުަމށް  ފަރާތެއްކަަމށް  ތިރީގައި   ،ހުރި 
 . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ 

 އުނިކަން ހުރި މިންވަރު   ވާހަކަދެއްކުމުގެ 
  ވާހަކަދެއްކުމުގެ އުނިކަން ހުރި މިންވަރު 

 އިންސައްތައިން 

 ނެތް ދަތިކަން ހުރުން   (Mild)ވާހަކަދެއްކުމުގައި ކުޑަކޮށް   

 25% ދަތިކަން ހުރުން  (Moderate) މިންވަރަކަށް    ވާހަކަދެއްކުމުގައި މެދު

 50% ދަތިކަން ހުރުން  (Severe)ވާހަކަދެއްކުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް  

 

 

 ޖިސްމާނީ އުނިކަން 

ޖިސްމާނީ ުއނިކަން  
 މާނަކުރުން 

 ބަޔަކަށް  ހަށިގަނޑުގެ ނުވަތަ  ގުނަވަނަކަށް ިޖސްމާނީގޮތުން  ،އުނިކަަމކީ ޖިސްާމނީ  . 18
ދަތިކަމާ އުނިކަެމ ެމދުވެރިވާ އުޅުަމށް  ހަރަކާތްތެރިވެ  ޖިސްމާނީގޮތުން  ސަބަބުން  އްގެ 

 ކުރިަމތިވުެމވެ. 

  ުއނިކަމުގެ  ޖިސްމާނީ 
  ހިމެނޭ   ތެރޭގަިއ

 ކަންތައްތަްއ

 .ހިެމނެއެވެ ކަންތައްތައް އަންނަނިވި  ތެރޭގައި އުނިކަުމގެ  ޖިސްާމނީ  . 19

 .ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް ަމދުވުން (ހ)  

 . މަސްތަކުގެ ބާރު ކެނޑުން (ށ)  

 .ނާރުތަކުގެ ބާރު ކެނޑުން (ނ)  

  ހިތުގެ   ތަނުވަ  ނިޒާުމގެ  ނޭވާލާ  ަމގުފަހިކުރުވާ  އުނިކަަމކަށް  ޖިސްާމނީ   ށިގަނޑުގެހަ (ރ)  
 . ހުރުން ަމއްސަލައެއް

  ުއނިކަން ޖިސްމާނީ 
  ކަނޑަެއޅުމުގަިއ 

  ުއޅުމަށް  ހެލިފެލިވެ 
 ކުރުން  ރިޢާޔަތް

  ، ސަބަބުން ުމގެ ހުރު އުނިކަެމއް  ޖިސްމާނީގޮތުން  ތިރީގައި އުނަގަނޑުން  ހަށިގަނޑުގެ . 20
އުނދަގޫތަކާ    ދުވުަމށް ފޭބުުމގައި  އަރައި  ތަންތަނަށް  ނުވަތަ  ހިނގުަމށް  ނުވަތަ 

ބޭނުންވާނަަމ  ،ކުރިަމތިލާންެޖހި ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެހީތެރިކަން  ީމހުންގެ  ީމހަކީ   ،އެހެން   އެ 
 ރި ީމހެއް ކަުމގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ހު އުނިކަެމއް އުޅުުމގައި ހެލިފެލިވެ

  ުއނިކަން ޖިސްމާނީ 
  ގްރޮސް ކަނޑަެއޅުމުގަިއ 

  މޯޓަރގެ  ފަިއން ނުވަތަ 
  ރިޢާޔަތް  ހަރަކާތްތަކަށް

 ކުރުން 

21 . 

 

ކުރު ހަރަކާތް  ހިެމނޭ ގުނަވަންތައް  ގައި gross and fine motor) ން )އަތްފައިގައި 
އެއްޗެ ސަބަބުން  ހުރުުމގެ  ހިފުަމށްހީއުނިކަެމއް  އާންުމ  ، ގައި  ނުވަތަ  ކޮށްޕުަމށް  ނުވަތަ 

ކުރިަމތިލާންޖެހޭނަަމ އުނދަގޫތަކާއި  ކުރުުމގައި  ކަންތައްތައް  ކުރާ           ، ދިރިއުޅުުމގައި 
 ޯމޓަރގެ އުނިކަެމއް ހުރި ީމހެއް ކަުމގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ފައިން ނުވަތަ  ގްރޮސްއެ ީމހަކީ
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

  ުއނިކަން ޖިސްމާނީ 
  ކަނޑަެއޅުމުގައި،

  ކަށިތަކާިއ   މަސްތަކާިއ
  ގުޅުންހުރި ނާރުތަކާ 

  ރިޢާޔަތް  ހާލަތްތަކަށް 
 ކުރުން 

                   ގުޅުންހުރި   ނާރުތަކާ  ކަށިތަކާއި  މަސްތަކާއި . 22
(Musculoskeletal and neurological)   ެއަންނަނިވި    އުނިކަންކަުމގ ތެރޭގައި 

 ކަންކަން ހިެމނެއެވެ.  

 (amputation) ވަކިކުރެވިފައިވުން ނުވަތަ ަމދުވުން ގުނަވަނެއް )ހ(  

 (cerebral palsy) ސެރެބްރަލް ޕަލްސީ )ށ(  

 (muscular dystrophy) ޑިސްޓްރޮފީމަސްކިއުލަރ  )ނ(   

 (congenital deformity) ޑިފޯިމޓީ ކޮންެޖނިޓަލް )ރ(   

 (spina bifida) ބައިފިޑާ ސްޕައިނާ )ބ(   

 (myopathy) ަމޔޯޕެތީ )ޅ(  

 (arthritis)ރާއްެޖބަލި  )ކ(   

 (leprosy)ޖުޒާުމބަލި  )އ(   

 (spinal curvatures) ސްޕައިނަލް ކާރވޭޗަސް )ވ(   

 (brain injuries) ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ ހާނީއްކަ  )މ(  

 (paralysis) ހަށިގަނޑުގެ ވާގިނެތުން )ފ(   

 (dwarfism) ފިޒަްމވޯޑު )ދ(   

ބަޔާން ިމ )ތ(    އިތުރުން، ަމސްކިއުލަރ ސްކެލެޓަލް  ކޮށްފައިވާާމއްދާގައި    އާއިކަންކަުމގެ 
އެއްފަދައިން ހާނިއުރޮލޮިޖކަލް   ީމހުންނެކޭ  އެހެން  ސަބަބުން  ލަތްތަކުގެ 

ދަތިވާނަަމހަ އުޅުަމށް  ާމއްދާ  އެއީ،  ރަކާތްތެރިވެ  ބަޔާންމި   ކޮށްފައިވާގައި 
 އުނިކަެމއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

  ުއނިކަން ޖިސްމާނީ 
  ހިތާިއ  ކަނޑަެއޅުމުގައި،

  ރިޢާޔަތް  ނިޒާމަށް   ނޭވާލާ
 ކުރުން 

 ،ތެރޭގައި  އުނިކަުމގެހުންނަ  ގައި    (cardiorespiratory)ހިތާއި، ނޭވާލާ ނިޒާމު   )ހ(  . 23
  އަންނަނިވި ކަންކަން ހިެމނެއެވެ.

 ؛ ނޭވާ ހިއްލުން (1)   

 ؛ ކާޑިއޯ ވަސްކިއުލަރ ބަލިތައް (2)   
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

 ؛ތްރޮްމބޯސިސް (3)   

 ؛ސްޓްރޯކް (4)   

 ؛ ކްރޯނިކް ޕަލްަމނަރީ މަސްކިއުލަރ ބަލިތައް (5)   

 ، ކްރޯނިކް ރެސްޓްރިކްޓިވް ވެންޓިލޭޓަރީ ބަލިތައް (6)   

 . ހިތުގެ ބަލިތައް (7)   

ބަޔާން )ށ(    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  އިތުރުން،  ކޮށްފައިވާމި  ުމއްދަތަކަށް    ދިގު  ކަންކަުމގެ 
ޖިސްމާނީގޮތުން    ،ކުރިަމތިލާންެޖހޭ ސަބަބުން  ބަލިތަކުގެ  ނިޒާުމގެ  ނޭވާލާ  ހިތާއި 

ދަތިވާނަަމހަ އުޅުަމށް  ިމ ،ރަކާތްތެރިވެ  ބަޔާން  ާމއްދާގެ  އެއީ    ކޮށްފައިވާ )ހ( ގައި 
 އުނިކަެމއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

ޖިސްމާނީ ުއނިކަން  
ފަރާތްތަކަށް  ހުންނަ 

 ލިޔުން ދޫކުރުން 

 ޝައްކެއްނެތް ކަހަލަ އެއްވެސް  ، އުނިކަާމއި ޖިސްާމނީ ހުންނަ  ންފެންނާ ސާފުކޮށް )ހ(  . 24
ނުކުޅެދުންތެރިކަންގުޅިގެން އުނިކަންކަާމޖިސްާމނީ   ންވާގީޔަ ިމންވަރަށް  ހުންނަ   
 ދަފުތަރު  ީމހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކަނޑައެޅުާމއި،  ކޮބައިކަން  ީމހުންނަކީ

ާމއްދާގެ   10ގަވާއިދުގެ    ބެލެހެއްޓުުމގެ  ދަފުތަރު  އެ  އެކުލަވައިލުާމއި،        ވަނަ 
 . ދޫކުރެވިދާނެއެވެ ލިޔުން )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

ޔަގީންނުވާ   )ށ(    އަދި  ނުހުންނަ  ފެންނާން  ޖިސްާމނީ  ސާފުކޮށް  ހުންނަ  ިމންވަރަށް 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދޫކުރެވޭނީ،  ލިޔުން  ގުޅިގެން    ީމހުންނަކީ   ހުންނަ  އުނިކަންކަމާ 

  ދަފުތަރު   ީމހުންގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކަނޑައެޅުާމއި،   ކޮބައިކަން
ާމއްދާގެ   10ގަވާއިދުގެ    ބެލެހެއްޓުުމގެ  ދަފުތަރު  އެ  އެކުލަވައިލުާމއި،        ވަނަ 

ިމފަދަ    )ށ( އަދި  ފަރާތްތަކަށެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ލިބިފައިވާ  ފަރާތަކަށްގައި 
އެ  އުނިކަން ސަބަބުން  އުނިކަުމގެ  އެ  ންުމ  އާފަރާތަކަށް    ިމންކުރުުމގައި، 

ިމންކުރާނީ  ިމންވަރެއްކަން  ކިހާ  ދަތިވަނީ   ގުޅޭ  އުނިކަަމކާ  އެ ދިރިއުޅުުމގައި 
       ިމނިސްޓްރީން  ،ބެލުަމށްފަހު ލިޔުަމށް ދޫކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރުންދާއިރާއެއްގެ  

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން"،  އެސެސްކޮށް އުނިކަން ފަރާތްތަކުން ފައިވާދީ ހުއްދަ ކަަމށް  ިމ
  ފައިވާޞަކޮށްޚާއް ބެލުަމށް   ިމންވަރު  ދަތިވާ ރަކާތްތެރިވުަމށްހަ މީހުން  ހުންނަ
 އެވެ. ގަހެދުަމށްފަހުގައިވާ އެސެސްަމންޓު " ފޯުމ

ޖިސްމާނީ ުއނިކަން  
ކަނޑަެއޅުމުގައި  

 ންޖެހޭ ކަންތައްތަްއބަލާ

 ކުރުަމށް  ކަންކަން  އެކިއެކި ސަބަބުން  ހުރުުމގެ  އުނިކަެމއް  ިޖސްާމނީ  ުމއްދަތެއްގައި  ދިގު . 25
 ަމއްޗަށް  ކަންކަުމގެ ތިރީގައިވާ ބެލުުމގައި ިމންވަރު ދަތިކަުމގެ ކުރިަމތިވެފައިވާ ީމހަކަށް  އެ

 . ންވާނެއެވެބަލާ

 . ހަށިގަނޑުގެ މަސްތަކުގައި ބާރު ހުރި ިމންވަރު (ހ)  
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

 .ރަކާތްކުރާ ިމންވަރުހަހަށިގަނޑުގެ ހުޅުތައް  (ށ)  

 (coordination)ރަކާތްކުރާ ިމންވަރު ހަހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ގުޅިގެން  (ނ)  

 (stability)އިށީނދެ ތެދަށް އިނދެވޭ ިމންވަރު ވަރާއި،  ވޭކޮޅަށް ހުރެ (ރ)  

 .ދެ އަތް ނުވަތަ ދެ ފައިގެ ދިގުިމނުގައި ތަފާތެއް ހުރިނަމަ ހުރި ިމންވަރު (ބ)  

 .ރަކާތްކުރެވޭ ިމންވަރުހައަތް  (ޅ)  

 .ސާސް ކުރެވޭ ިމންވަރުހުހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތަކަށް އި (ކ)  

އެއްވެސް   (އ)   ހުރިނަަމހަށިގަނޑުގެ  އުނިކަެމއް  އުފެދުުމގައި  ހުރި    އެ ،ގުނަވަނެއް 
 (deformity)އުނިކަެމއްގެ ިމންވަރު 

ތަދުވުާމއި (ވ)   ގުނަވަންތަކަށް  ސަބަބުން    ،ހަށިގަނޑުގެ  ކަންކަުމގެ  ފަދަ  އިންފެކްޝަން 
 .ދިާމވާ އުނދަގޫތަކުގެ ިމންވަރު

 (mobility) ހެލިފެލިވެ އުޅެވޭ ިމންވަރު (މ )  

ނުވަތަ ފަިއގެ   ގެއަތު
ޖިސްމާނީ ުއނިކަން ހުރި  

 މިންވަރު ބެލުން 

ތިރީގައިވާ އުސޫލުތަކަށް   ، ނުވަތަ ފައިގެ ޖިސްާމނީ އުނިކަން ހުރި ިމންވަރު ބަލާނީ  ގެއަތު . 26
 ކޮށްގެންނެވެ.   ރިޢާޔަތް

އަތް (ހ)   ޓަކައި  ބޭނުަމށް  ާމއްދާގެ  ބެލެވޭނީ،    ކަުމގައި  މި  ކަުމގައި  ފައި  ނުވަތަ 
 އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

 ވެ.ހަަމއަށެ ޔާއަތްތިލަ ގެންށިފެ ކޮނޑުހުޅުން އަތަކީ ( 1)   
(upper limb) 

 ވެ.ހަަމއަށެ ޔާގެން ފައިތިލަށިއުނަގަނޑުން ފެފަޔަކީ  ( 2)   
(lower limb) 

ކަނޑައަޅާނީ )ށ(    ަމއްޗަށް ިމ  ،އުނިކަން  އެސެސްކުރާ ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.   އުސޫލުގެ 
 . ފަރާތަށް އަިމއްލައަށް ފެންނަގޮތަކަށް ނޫނެވެ

ފައިތިލަޔާ  ފެށިގެން އުނަގަނޑުން ށާއި،ހަަމއަ ޔާއަތްތިލަ ފެށިގެން ހުޅުން ކޮނޑު )ނ(   
 ރަނގަޅު  އެކަން ،ކަނޑައަޅާނީ އެކަން،  ދެނެގަނެ ިމންވަރު  އުނިކަުމގެ  ހުރި ހަަމއަށް
 ބޮޑު  އެންެމ އޮތް ކުރެވެން ފަރުވާ ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ އާއިފަރުވާ ޞިއްޙީ ކުރުަމށް

  ވެ.ޑޮކްޓަރަކެ ކަާމބެހޭކުރުަމށްފަހު،  ކަންތައް ންޖެހޭނެ ކުރާ މިންވަރަކަށް
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އަތްތިލަ (ރ)   ފެށިގެން  ބަ  ޔާކޮނޑުހުޅުން  ގުނަވަންތައް  ލެވިފައިވަނީ ހައިހަަމއަށް 
 . އަންނަނިވި ބައިތަކަށެވެ

 ؛ ބައިތައް ކުޑަހުޅާ ދެެމދުގައިވާ ފެށިގެން ކޮނޑުހުޅުން އަތުގެ ( 1)   

 . އަތްތިލަ ( 2)   

 ކޮނޑުހުޅުން   އަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ ނަންބަރުގައި    (1)  ގެ  (  ރ) ާމއްދާގެ ިމ (ބ)  
ިމންވަރު   ބައިތައް ދެެމދުގައިވާ ކުޑަހުޅާ  ފެށިގެން   ކަނޑައެޅުުމގައި   ބޭނުންކުރެވޭ 
ވަރަށާއި،   އަތުން  ،ބަލާނީ ކުރެވޭ  ، އިށާިމންވަރަ  ބާރުހުރި  މަސްތަކުގެ     ހަރަކާތް 

 . ަމއްޗަށެވެ  ިމންވަރުގެ  ކުރެވޭ ހަރަކާތް އަތް ގުޅިގެން  ގުނަވަންތަކާ އެހެން

ާމއްދާގެ   (ޅ)   ބަޔާންކޮށްފައިވާ(  2) ގެ ( ރ)މި  ނަންބަރުގައި  އަތްތިލައިގެ    ވަނަ 
ބަލާނީ ކަނޑައެޅުުމގައި  ިމންވަރު  ޤާބިލުކަން    ، ބޭނުންކުރެވޭ  ހިފުުމގެ  އެއްޗެހީގައި 

 .ކުރެވޭ މިންވަރާއި، ބާރު ހުރި ިމންވަރުގެ ަމއްޗަށެވެސާސްހުހުރި މިންވަރާއި، އި 

 ހުރި  އުނިކަން ލަ ުމޖު  ގުނަވަންތަކުގެ ހަަމއަށް ޔާއަތްތިލަ ފެށިގެން ކޮނޑުހުޅުން )ކ(   
 .އެއްކޮށެވެ އުނިކަން ދެބައިގެ ިމ ،ބަލާނީ ިމންވަރު

ޓަކައި   ހަަމއަށް އުނިކަން ހުރި ިމންވަރު ބެލުަމށް  ޔާއުނަގަނޑުން ފެށިގެން ފައިތިލަ (އ)  
ހުރުާމއި އަނެއް  އެއް  ،ކޮޅަށް  ިމންވަރަށް    ތަނުން  އުޅެވޭ  ހެލިފެލިވެ  ތަނަށް 

އުނިކަން  .ބެލިދާނެއެވެ މި   މިންވަރާއި  ކުރެވޭރަކާތްހަ ިމންކުރުުމގައި އަދި 
 . ބެލިދާނެއެވެ ށްިމންވަރަ ވަރުހުރި މަސްތަކުގެ

ނުވަތަ ފަިއގެ   ގެއަތު
ުއނިކަން ހުރި މިންވަރަށް  
 ބަލަިއ މާކްސް ދޭނެ ގޮތް 

ިމންވަރަށް  ގެއަތު . 27 ހުރި  އުނިކަން  ފައިގެ   ފަޔަށް  ނުވަތަ ށްއަތަ  ،ދޭންވާނީ  ާމކްސް ނުވަތަ 
 ނާރުތަކަށް  ނުވަތަ ންކެނޑު ބާރު ގުނަވަންތަކުގެ ސަބަބުން ބައްޔެއްގެ  އުނިކަަމކީ ލިބިފައިވާ
 ފައިވާދިާމވެ ސަބަބުން އަނިޔާއެއްގެ  ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ސަބަބުން ގެއްލުެމއްގެ ލިބިފައިވާ

 ގޮތުގެ ަމތިންނެވެ.  އެއްގޮތްވާ ތާވަލާ ތިރީގައިވާ ،އުނިކަންކަަމށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 އުނިކަމުގެ ނިސްބަތް 
 ޖިސްމާނީ އުނިކަމުގެ އިންސައްތަ 

 ބޮޑަށް  މެދުމިންވަރަކަށް  ކުޑަކޮށް 

 monoparesis %20 %40 %50 ވާގިނެތުން ފައިގެ އެއް ނުވަތަ ގެއަތު އެއް

 hemiparesis %25 %50 %75 ވާގިނެތުން އެއްފަޅީގެ ހަށިގަނޑުގެ

 paraparesis %40 %75 %100 ނެތުން ވާގި ފައިގެ ދެ

 paresis of upper limbs %40 %75 %100  ދެ އަތުގެ ވާގިނެތުން

 quadriparesis %50 %75 %100 ވާގިނެތުން ފައިގެ ދެ އިއަތާ ދެ
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  ފައިގެ ނުވަތަ ގެއަތު

  މިންވަރު ހުރި   ުއނިކަން

  އިތުރަށް  ބެލުމުގަިއ

  ދެވިދާނެ ޕޮިއންޓު

 ކަންތައްތަްއ

ޕޮއިންޓް  ގެއަތު )ހ(  . 28 ބެލުަމށް  ިމންވަރު  ހުރި  އުނިކަން  ފައިގެ  ދޭއިރު،   ނުވަތަ 
ރިޢާޔަތްހާތިރީގައިވާ   ޕޮއިންޓް އިތުރަށް  ފަރާތަކަށް    އެ  ،ކުރުަމށްފަހު  ލަތްތަކަށް 

 ދެވިދާނެއެވެ.  

 ؛ތަދު ހުންނަ ދާއިީމގޮތެއްގައި ( 1)   

 ؛ (deformity) ހުރުން އައިބެއް ( 2)   

 ؛(contracture) ދަތިވުން ހަރަކާތްކުރުަމށް ހަރުވެ ހުޅުތައް ( 3)   

 ؛ ކެނޑުން އިހުސާސް ( 4)   

 .ންެޖހޭ ިމންވަރަށްވުރެ ގުނަވަނެއް ކުރުވުންހުންނާ ( 5)   

އޮތް )ށ(    އެހެން  )ހ( ގައި  ާމއްދާގެ  )ހ( ގެ    މި  ާމއްދާގެ  މި  ވަނަ    5ނަަމވެސް، 
ބަޔާން އެހެންހާ  ކޮށްފައިވާނަންބަރުގައި  ފިޔަވައި   ގިނަވެގެން ކަންކަަމށް ލަތް 

 . އެވެ)ދިހައެއް އިންސައްތަ(  10% ދެވޭނީ އިތުރަށް

  ، )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަުމގައި ާމކްސް ދޭންވާނީ އާއި މި ާމއްދާގެ )ހ(  )ނ(   
 ންނެވެ.ގޮތުގެ ަމތީ ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތްވާ

    ރަކާތެއްހަ ކޮށްއުޅޭ ގުނަވަނަކުން  އެ އާންމުކޮށް (deformity) ހުރުން އިބެއްއަ ގުނަވަނެއްގައި
 . ކުރެވުން  ގޮތަކަށް ންޖެހޭކުރާ ގުނަވަނަކުން  އެ

3% 

     ރަކާތެއްހަ ކޮށްއުޅޭ ގުނަވަނަކުން  އެ އާންމުކޮށް
 . ނުކުރެވުން ގޮތަކަށް ންޖެހޭކުރާ ގުނަވަނަކުން  އެ

6% 

 ކުރުމުގައި  ކަންކަން) ތަދުހުރުން މިންވަރަކަށް ކުޑަ ތަދު ހުންނަ ދާއިމީގޮތެއްގައި
 (ދަތިވުން ކުޑަކޮށް

3% 

 ކުރުމުގައި  ކަންކަން) ތަދުހުރުން މިންވަރަކަށް މެދު
 (ދަތިވުން މިންވަރަކަށް  މެދު

6% 

 ވަރަށް ކުރުމުގައި ކަންކަން) ތަދުވުން ބޮޑަށް ވަރަށް
 (ދަތިވުން ބޮޑަށް

9% 

 ރު މިންވަ ނުކުރެވޭ ސާސްހު އި ގުނަވަންތަކުގެ

(loss of sensation) 

 %6 . ނުކުރެވުން ސާސްހުއި މިންވަރަކަށް ކޮންމެވެސް

 %9 . ނުކުރެވުން ސާސްހުއި މިންވަރަކަށް އެއްވެސް

 ކުރުވުން  ގުނަވަނެއް

(shortening) 

 ދެން  ،އަށްފަހު( އިންޗި ބައި) ½" ފުރަތަމަ ކުރުވާ
 . އަކަށް( އިންޗި ބައި) ½" ކޮންމެ ކުރުވާ އިތުރަށް

4% 
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 އިތުރު އުނދަގޫތައް 

(complications including infections) 

 3% (deep complications)  ބޮޑެތި އުނދަގޫތައް 

 )ކަނާތްތެރިންނަމަ  އަތް ބޭނުންކުރާ މުކޮށްންއާ
 ކަނާތް އަދި ވާތްތެރިންނަމަ ވާތް(

(upper limb)    ެވާގިނެތުން ގ 

އާ  ދެ ބޭނުންކުރާންއަތުންކުރެ  އަތުގެ    މުކޮށް 
 . ވާގިނެތުން

4% 

 

 

ގުނަވަން ވަކިކޮށްފައިވާ  
ފަރާތްތަކުގެ  

)ެއމްޕިުއޓީސްގެ(  
ޖިސްމާނީ ުއނިކަން  

 މިންކުރުން 

ވަކިކޮށްފައި  ،ވަނީިމތިރީގައި   . 29 ވަކިވެފައިގުނަވަން  ނުވަތަ  ވަކިކުރެވިފައިވާ  ނުވަތަ  ވާ ވާ 
 ޖިސްާމނީ އުނިކަން ިމންކުރާނެ އުސޫލެވެ.ގެ  (amputees)އް ފަރާތްތަ

ޖިސްާމނީ   (ހ)   ފަރާތެއްގެ  ވަކިކޮށްފައިވާ  ގުނަވަން  ގިނަ  ވުރެ  ގުނަވަނަށް  އެއް 
ުޖުމލަ   ަމތިވި  އަށް )ސައްތައިން ސައްތަ(  100%އުނިކަުމގެ    ، ނަަމވެސް   ވުރެ 

 . ކަުމގައެވެ )ސައްތައިން ސައްތަ( 100%އުނިކަން ިމންކުރުުމގައި ބަލާނީ  އެ

ގުނަވަނެއް (ށ)   މަސްނޫޢީ  ބަދަލުގައި  ގުނަވަނުގެ     (prosthetic)  ވަކިކުރެވިފައިވާ 

އިތުރު )ފަހެއް އިންސައްތަ(   5%ުމޅި ުޖުމލައަށް    ،ެޖހުުމގެ ފުރުޞަތު ނެތްނަަމ
 . ންވާނެއެވެކުރާ

ގިނަ   (ނ)   ވުރެ  އިނގިއްޔަށް  އެއް  ތެރެއިން،  އިނގިލިތަކުގެ  ފައިގެ  ނުވަތަ  އަތުގެ 
)ފަހެއް އިންސައްތަ(   5%އިތުރަށް ދެވޭނީ    ، ނަަމވެސް  އިނގިލި ވަކިކުރެވިފައިވީ

 . އެވެ

އިންފެކްޝަން (ރ)   ނިއުރޯާމ  ނުވަތަ  ހަރުވުން    (neuroma infection)  ހުޅުތައް 
ދަތި އިތުރު  ދެވޭނީ    ، ހުރެއްެޖނަަމ  ކަެމއްފަދަ            10%އިތުރަށް 
 . އެވެ)ދިހައެއް އިންސައްތަ( 

( ކަނާތްތެރިންނަަމ ކަނާތް އަދި ވާތްތެރިންނަމަ ވާތް)ުމކޮށް ބޭނުންކުރާ އަތް  ންއާ (ބ)  
 .ދޭންވާނެއެވެ)ހަތަރެއް އިންސައްތަ(  4%އިތުރަށް  ،ވަކިކުރެވިފައިވާނަަމ

އަތްތިލަިއން ފެށިގެން  
ކޮނޑުހުޅާ ދެމެދުން  

ެއްއވެސް ބަެއްއ  
ވަކިކުރެވިފަިއވާ  
)ެއމްޕިއުޓޭޓް  
ފަރާތްތަކުގެ  ކުރެވިފައިވާ( 

 ުއނިކަން މިންކުރުން 

ބައެއް    . 30 އެއްވެސް  ދެެމދުން  ކޮނޑުހުޅާ  ފެށިގެން  ވަކިކުރެވިފައިވާނަަމ އަތްތިލައިން 
 ންނެވެ. އަންނަނިވި ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީ ،ޕޮއިންޓް ދޭނީ
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އިންސައްތަ  އުނިކަމުގެ  ޖިސްމާނީ   
 ވަކިކުރެވިފައިވާ މިންވަރު 

ބަުރ 
ަންނ

 

 (unilateral)  އެއް އަތް  (bilateral)  ދެ އަތް 

މުޅި    ކަށިގަނޑާއެކުކަލަރު ކަށިގަނޑާއި ބަތްޕޮޅި   100% 100%
 (fore-quarter amputation)  އަތް

1 

 2 ކޮނޑުހުޅުން   90% 100%

 3 ބައި  3/2، އުޅަނބޮށިން މަތި، ކޮނޑުހުޅާ ދޭތެރެ 85% 100%

 4 ބައި 3/1  ،އުޅަނބޮށިން މަތި ކޮނޑުހުޅާ ދޭތެރެ 80% 100%

 5 އުޅަނބޮށިން   75% 100%

 6 ބައި 3/2  ،އަތްތިލައާ ދޭތެރެއުޅަނބޮށިން ތިރި،   70% 100%

 7 ބައި 3/1  ،އުޅަނބޮށިން ތިރި، އަތްތިލައާ ދޭތެރެ 65% 100%

 8 އަތުގެ ކުޑަހުޅުން   60% 90%

 9 އަތުގެ އިނގިލިތަކާއި ކުޑަހުޅާ ދެމެދު   55% 75%

ބޮޑުވަ  30% 50% ފެށޭ    އިއަތުގެ  ކަށިގަނޑު  އިނގިލީގެ 
 ހިސާބުން   

10 

ބޮޑުވަ 25% 40% ބޮޑު    އިއަތުގެ  ނުވަތަ  އެއްކޮށް  އިނގިލި 
 ބައެއް 

11 

އިނގިލީގެ ކުރިން ފެށިގެން ފުރަތަމަ   އިއަތުގެ ބޮޑުވަ 15% 25%
 ހުޅާ ހަމައަށް

12 

ޝަހާދަތް   މެދުއިނގިލި  ކަށިއިނގިލި  ކުޑަވައިއިނގިލި 
 އިނގިލި 

  

%(2)  (3%) (5%) %(15)  

 13 އިނގިލީގެ ކަށިގަނޑު ފެށޭ ހިސާބުން  15% 5% 3% 2%

 14 އިނގިލި އެއްކޮށް ނުވަތަ ބޮޑު ބައެއް  10% 4% 2% 1%

 15 އިނގިލީގެ ކުރިން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ހުޅާ ހަމައަށް  5% 2% 1% 1%
 

ފަިއ ވަކިކޮށްފަިއވާ  
ފަރާތްތަކުގެ ުއނިކަން  

 މިންކުރުން 

ދޭންވާނީފައި   . 31 ޕޮއިންޓް  ިމންކޮށް  ފަރާތްތައް  އެއްގޮތްވާ   ،ވަކިކޮށްފައިވާ  ތާވަލާ    ތިރީގައިވާ 
 ންނެވެ.ގޮތުގެ ަމތީ
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ބަުރ 
ަންނ

 

 ވަކިކުރެވިފައިވާ މިންވަރު 

 ޖިސްމާނީ އުނިކަމުގެ އިންސައްތަ 

 އެއްފައި 
(unilateral) 

 ދެފައި 
(bilateral) 

 %100 %100 ވަކިކުރެވިފައި އެއްކޮށް   ފައި 1

 %100 %90 އުނަގަނޑުން ވަކިކުރެވިފައި  2

ކައިރިން   3 ފަލަމަސްގަނޑާ  މަތިން  ހަމައިން  އާ   3/1ކަކުލުން 
 ވަކިކުރެވިފައި 

85% 100% 

އާ  3/1ކަކުލުން މަތިން ކަކުލާ ކައިރިން ފަލަމަސްގަނޑުގެ ތިރިން   4
 ހަމައިން ވަކިކުރެވިފައި 

80% 100% 

 %100 %75 ކަކުލުން ވަކިކުރެވިފައި  5

 %100 %70 އާ ހަމައިން ވަކިކުރެވިފައި  3/2ކަކުލުން ތިރިން   6

 %90 %60 އާ ހަމައިން ވަކިކުރެވިފައި  3/1ކަކުލުން ތިރިން    7

 %90 %55 ތަނބިކަށިން ވަކިކުރެވިފައި   8

 %90 %50 ފައިތިލަ ފުންނާބު ނުހިމެނޭގޮތަށް ވަކިކުރެވިފައި  9

 %70 %40 ފައިތިލައިގެ މެދާ ހަމައިން ވަކިކުރެވިފައި  10

 %60 %30 ފައިތިލައިގެ ކުރިއާ ހަމައިން ވަކިކުރެވިފައި  11

 %40 %20 ވަކިކުރެވިފައި ފައިތިލައިގެ ހުރިހާ އިނގިލިތައް   12

 %20 %10 އިނގިލި ވަކިކުރެވިފައި   ވައިފައިތިލައިގެ ބޮޑު 13

)ބޮޑުވައި އިނގިލިން ފެށިގެން ދެވަނަ  އިނގިލި  ފައިތިލައިގެ ދެވަނަ 14
   ވަކިކުރެވިފައިއިނގިލި(  

5% 10% 

 %8 %4 ފައިތިލައިގެ މެދު އިނގިލި ވަކިކުރެވިފައި  15

އިނގިލި   16 ހަތަރުވަނަ  ފެށިގެން  ފައިތިލައިގެ  އިނގިލިން  )ބޮޑުވައި 
   ވަކިކުރެވިފައިހަތަރުވަނަ އިނގިލި(  

3% 6% 

 %4 %2 އިނގިލި ވަކިކުރެވިފައި   ވައިފައިތިލައިގެ ކުޑަ 17

 

މައިބަދަާއިއ މެދުހަށީގެ  
ޖިސްމާނީ ުއނިކަން  

 މިންކުރުން 

ބަލާނެ    ޓާެމދުހަށް  ،ވަނީިމތިރީގައި   . 32 އުނިކަން  ިޖސްާމނީ  ގުޅުންހުރި  ަމއިބަދައާ  ނުވަތަ 
 އުސޫލުތަކެވެ. 

އުނިކަންކަުމގެ   (ހ)   ދިާމވާ  ގުޅިގެން  އުނިކަަމކާ  ބަދަލުވުން   ލަތުހާ ަމއިބަދައިގެ 
ފަރާތެއް   ހުރި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ގުޅިގެން  ކަންކަާމ  ިމފަދަ  އެކަށީގެންވާތީ، 
ރިވިއު  ުމއްދަތަކަށްފަހު  އެކަށީގެންވާ  ދިނުުމގައި  އެހީ  ކަނޑައެޅުާމއި  ކަުމގައި 

 . ެޖންސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެއެކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު 
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ަމއިބަދައިގެ  ގެެމދުހަށީ (ށ)   އުނިކަަމށް   ނުވަތަ  ަމއިބަދައާއި   ،ދޭނީ  ޕޮއިންޓްޖިސްާމނީ 
ހަށިގަނޑަށް ބަލައިގެންނެއް    މުޅި . ެމދުހަށީގައި ހުރި އުނިކަންކަަމށް ބަލައިގެންނެވެ

 .ނޫނެވެ

އިތުރުން (ނ)   ހުރިނަަމ  ،ަމއިބަދައިގެ  ަމއްސަލަތައް  ިޖސްާމނީ    ،ނާރުތަކުގެ 
ުޖުމލަ ހޯދާނީ އުސޫލުގެ   ،ނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ  ފެށިގެން   62  މި  ާމއްދާއިން  ވަނަ 

  . ފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށެވެއަޅައިކަނޑަާމއްދާގެ ނިޔަލަށް  65

އަސަރު (ރ)   ލީޝަންތަކުގެ  އެކި   އާއި  (traumatic)"  ެމޓިކްރައުޓް" ،ަމއިބަދައިގެ 
 . ވަނީ ބެހިފައެވެ ބަޔަކަށް ދެމި  (non-traumatic)  "ެމޓިކްރައުނޮންޓް"

މައިބަދަާއިއ މެދުހަށީގެ  
ޖިސްމާނީ ުއނިކަމުގެ  

 ިއންސައްތަ ބެލުން 

 ގެއުސޫލު ތިރީގައިވާ ،ބަލާނީ  އިންސައްތަ އުނިކަުމގެ ޖިސްާމނީ ެމދުހަށީގެ ަމއިބަދައާއި . 33
 .ންނެވެަމތީ

 : (scoliosis) ސްކޯލިއޯސިސް (ހ)  

އަށް ނުވަތަ ގުޅިގެން    (structural curve) ދެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ކާރވް   (1)   
ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  އާންމު  ބަދަލުގައި  ބެލުުމގެ  ކާރވްއަކަށް  އަންނަ 

ބަލާ ކަނޑައެޅުުމގައި  ިމންވަރު  ހުރި  އުނިކަން  އެންެމ  ޖިސްާމނީ  ންވާނީ، 
 .ބޮޑު ސްޓްރަކްޗަރަލް ކާރވްއަށެވެ

ިމންކުރުަމށް (2)    އުނިކަން  ހުރި  އުފެދުުމގައި    ، ންވާނީބަލާ  ޓަކައި  ަމއިބަދައިގެ 
ގުދު   ހުންނައިރު  ިމންވަރުހުކޮޅަށް    އަށެވެ.  (cobb method) ންނަ 

، ާމއިހުރު ކަންދަތި ހިފެހެއްޓުުމގައި ަމތީބައި ހަށިގަނޑުގެ،   އިތުރުން އޭގެ

، ހުރުާމއި  އުނދަގޫތައް ގެ (cardiopulmonary) ނިޒާުމ  ނޭވާލާ ހިތާއި

ދަތިވާކު ރަކާތްތައްހަ އާންުމ  ދިގިުމނުގައި  ފައިގެ ށާއި،ިމންވަރަ ރުަމށް 
 . ބެލޭނެއެވެ ކަށްތަފާތުތައެ  ހުރިނަަމ ތަފާތު

އުނިކަާމއި (3)    ބޮޑު  އެންމެ  ެމދުހަށީގެ  ަމތީބައި   ،ަމއިބަދައާއި  ހަށިގަނޑުގެ 
ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ   ،އިގެން ޕޮއިންޓް ދޭނީހިފެހެއްޓުން ހުރިވަރަށް ބަލަ

 ންނެވެ.ގޮތުގެ ަމތީ

ސަބަބުން  (4)    ސްކޯލިއޯސިސްގެ  ތަފާތެއް  އެއްވެސް  ދިގުިމނުގައި  ދެފައިގެ 
އިންޗި(   ½" ފުރަތަަމ    ،ހުރިނަަމ ކޮންމެ )ބައި  ފަހުން            ގެ 

އިންޗި(   ½" އިންސައްތަ(    %4އަކަށް  )ބައި  ން އިތުރުކުރާ)ހަތަރެއް 
 .ވާނެއެވެ
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،  ހަށިގަނޑު ހިފެހެއްޓުން ހުރި މިންވަރާއި )ސްކޯލިއޯސިސްގެ އެންގަލް   ގްރޫޕް 

އާންމު ހަރަކާތްތައް    ، އި ކަމާ ޗެސްޓް އެކްސްޕޭންޝަންއަށް ދިމާވާ ދަތި 
 (ކުރުމުގައި ދިމާވާ ހުރަސްތައް 

ޖިސްމާނީ އުނިކަމުގެ  
 އިންސައްތަ 

 %20 0 – 20 1ގްރޫޕް  

 %30 21 – 40 2ގްރޫޕް  

 %50 41 – 100 3ގްރޫޕް  

 %75 އާއި އެއަށް ވުރެ މަތި  101 4ގްރޫޕް  

 

  :((kyphosis ކައިފޯސިސް (ށ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާކުރުުމގައި  ިމން ކައިފޯސިސް (1)    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ   ިމ 
ތަދާ ހިފެހެއްޓުާމއި،  ހަށިގަނޑު  ބެލުާމއެކު،  މަސްގަނޑަށް    އިއުސޫލުތަކަށް 

 ންވާނެއެވެ.ވެސް ބަލާ ތަކަށް( muscle spasm)އަންނަ ލޮޅުން 

ގޮތުގެ ކައިފޯސިސް   (2)    ތާވަލުގައިވާ  ތިރީގައިވާ  ދޭނީ  ޕޮއިންޓް  ިމންކުރުުމގައި 
 ންނެވެ.ތީަމ

އެކު  ކަމާ ހުރި ދަތި   ، ކައިފޯސިސްގެ ޑިގްރީ ހަށިގަނޑުގެ ހިފެހެއްޓުމާއި  ގްރޫޕް 
 (އެކު ޑަށް އަންނަ ލޮޅުންތަކާ މަސްގަނ   ދާއި، ތަ )

ޖިސްމާނީ އުނިކަމުގެ  
 އިންސައްތަ 

 %5 0 – 20 1ގްރޫޕް  

 %25 21 – 40 2ގްރޫޕް  

 40% – 50% 41 – 60 3ގްރޫޕް  

  51% – 75% މަތިއިން    60 4ގްރޫޕް  

 

ކުރުކޮށް   ން ިއސްކޮޅު
  ންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހު

ނުވަތަ ޑުވޯފިޒަމް ހުންނަ  
ފަރާތްތަކުގެ ޖިސްމާނީ  

 ުއނިކަން ބެލުން 

 ޖިސްާމނީ  ފަރާތްތަކުގެ ހުންނަ ފިޒަްމވޯޑު ނުވަތަ ންނަ ފަރާތްތަކުގެހު ކުރުކޮށް ންއިސްކޮޅު . 34
 . ވަނީއެވެމި  ތިރީގައި ،އުސޫލުތައް ބަލާނެ އުނިކަން

އާ )ހ(    ީމހުންގެ  އޭޝިއާގެ  ހުންނަނީ  ންދެކުނު  އިސްކޮޅު  ުމގޮތެއްގައި  އާންުމ 
ބިނާކުރެވިފައިވާނީ އުސޫލުތައް  މި  ކަުމން،  ަޖދުވަލުގެ   އެއްވަރަކަށް      މި 

 އިން  "ރޗްރިސަ ެމޑިކަލް ފޮރ  ކައުންސިލް އިންޑިއަން " ގައިވާ  1ޝެޑިއުލް  
 .ަމއްޗަށެވެ އުސޫލުތަކުގެ ބޭނުންކުރާ

އާ (ށ)   ހުންނައިރު  ކޮޅަށް  ނުވަތަ  އޮންނައިރު  ހުންނާން އޮށޯވެ        ންެޖހޭ ުމކޮށް 
ނުވަތަ   އެވަރޭްޖއިސްކޮޅުގެ                                 އިސްކޮޅުގެ   (mean)  އާންމު 
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2σ  (2 standard deviation)  ްހުރިނަަމ    އަށ އިސްކޮޅު  ކުޑަކޮށް  ވުރެ 
 .ބެލެވޭނީ އިސްކޮޅުން ކުރުކަަމށެވެ

ހިމަނާނީ (ނ)   ގޮތުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ތިބޭ  ކުރުކޮށް    އެކޮންޑްރޮޕްލޭސިއާ   ،އިސްކޮޅުން 
(Achondroplasia)، ާކޮންޑްރޮޑިސްޕްލޭސިއ  (Chondrodysplasia) ، 

 ޑިސްޕްލޭސިއާ    ސްޕޮންޑިލައިޕިފޭސިއަލް       ،(Punctatia)     ޕަންކްޓާޓިއާ
Spondyloepiphyseal dysplasia))، އުކޮޕޮލީސެކޮރޯޑޯސިސް  ިމ

(Mucopolysaccharidosisަފ ހުރި  (  ގުޅުން  ބައްޔަކާ  ވެސް  ކޮންެމ  ދަ 
 . ލަތްތަކުގައެވެހާ

ކޮންެމ  އާން (ރ)   ކުރުވާ  އިސްކޮޅަށްވުރެ  ހުންނަންވާ  އިސްކޮޅުގެ  އިންޗިުމކޮށް  އަކަށް 
 . ކުރެވިދާނެއެވެ އިތުރު)ހަތަރެއް އިންސައްތަ(  %4އުނިކަަމށް 

ހަށިގަނޑުގެ  ޑުވޯފިޒަްމއާ   ނުވަތަ ާމހުރު ކުރުކޮށް އިސްކޮޅުން (ބ)   ގުޅުންހުރި 
އުނިކަން   ބަލާނީ    (skeletal deformities)އެހެނިހެން  ދެނެގަތުުމގައި 
 .ތިރީގައިިމވާ ފޯިމއުލާއަށެވެ

 a+b (90-a)/90  

އުނިކަެމވެ' a'ގައި  ނިމތާ ބޮޑަށްހުރި  އެންެމ  ' b'އަދި  . އަކީ  ދެވަނައަށް  އަކީ 
 . ބޮޑަށްހުރި އުނިކަެމވެ

ނާރުތަކުގެ މަްއސަލަތަކުގެ  
ސަބަބުން ދިމާވާ  

ޖިސްމާނީ ުއނިކަން  
ބަލާނެ ގޮތުގެ ާއންމު  

 ުއސޫލުތަްއ

އުނިކަން    (neurological)ނާރުތަކުގެ   . 35 ޖިސްާމނީ  ދިާމވާ  ސަބަބުން  ަމއްސަލަތަކުގެ 
 ވަނީއެވެ.ިމ ބަލާނެ ގޮތުގެ އާންމު އުސޫލުތައް ތިރީގައި 

ަމއްސަލަތަކުގެ   (ހ)   ނާރުތަކުގެ  ބަދަލުގައި،  ބެލުުމގެ  ބައްޔަށް  ެޖހިފައިވާ  ނާރުތަކަށް 
ބަލާ އުނިކަން  ޖިސްާމނީ  ދިާމވާ   ދިާމވާ ބަލިތަކުގެ ސަބަބުން  އެ  ،ންވާނީސަބަބުން 

 އުނިކަަމށް ބަލައިގެންނެވެ. ކަާމއިދަތި

ސެންޓްރަލް (ށ)   ހަަމއެކަނި  ބޭނުންކުރާނީ  އުސޫލުތައް  ނިއުރޯން    ޕަރ އަ  އާއިމި  ޮމޓޯ 
 .އަށެވެ (central and upper motor neuron lesions) ލީޝަންސް

ކަންކަން ންއާ (ނ)   ދިާމވާ  ސަބަބުން  ަމއްސަލަތަކުގެ  ނާރުތަކުގެ          ުމގޮތެއްގައި 
ކުރާންވާނީ އެސެސް  ބޭނުަމށްޓަކައި  އުސޫލުގެ  ކުރަުމންދާތާބަލި    ، މި     ތަޙައްަމލް 

  ަމށް ފަހުގައެވެ. ވު )ހައެއް( މަސްދުވަސް  6
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ޖިސްާމނީ   (ރ)   ދިާމވާ  ަމއްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން  އުނިކަުމގެ އިންސައްތައިގެ ނާރުތަކުގެ 
 . އަށްވުރެ ަމތިވެގެން ނުވާނެއެވެ)ސައްތައިން ސައްތަ( %100  ލަުޖުމ

ފަދަކަނާތްތެރީ (ބ)   ކަނާތް  ަމތީބައިގެ   ،ންގެ  ހަށިގަނޑުގެ  ބޭނުންކުރާ  އާންުމކޮށް 
އުނިކަަމށް  ންުމހި ލިބިފައިވާ  ގުނަވަންތަކަށް  އިންސައްތަ(   4%ުމ  )ހަތަރެއް 

 . އިތުރަށް ދެވޭނެއެވެ

އިތުރު  ހި  މުޅިން  (ޅ)   ގުނަވަނަކަށް  ކޮންެމ  ގެއްލިފައިވާ           %10އްސު 
އިންސައްތަ(   އުނިކަ . ނެއެވެދެވޭ)ދިހައެއް  ޖިސްާމނީ  ިމންވަރުގެ ނަަމވެސް    ުމގެ 

 ނުވާނެއެވެ.ވުރެ އިތުރުވެގެން  އަށް)ސައްތައިން ސައްތަ(  %100ލަ ުމުޖ

  ހުންނަ  ނާރުގެ މަްއސަލަ
ލަތްތަކުގަިއ ޕޮިއންޓް  ހާ

 ގޮތް   ދޭނެ

ަމއްސަލަ   . 36 ހާނާރުގެ  ތަފުހުންނަ  ދޭނެގޮތުގެ  ޕޮއިންޓް           ތިރީގައި    ،ލުސީލަތްތަކުގައި 
 .ވަނީއެވެމި 

ކުރުުމގެ (ހ)   އެއަށް  ،  ދެނެގަނެ އެކަން   ،ބަލައިގަނެ ސިކުނޑިން  ަމޢުލޫާމތު އިހުސާސް 
ދިާމވާ   ދިނުުމގައި  ަޖވާބެއް  ، (altered sensorium)  ދަތިކަންއެކަށީގެންވާ 

ސްޓޭޓަ،  (hallucination)ހެލުސިނޭޝަންސް   ސް  ކޮންފިއުޝަނަލް 
confusional status))  ،ޑެލިރިއަްމ  (delirium)  ، ކޯާމ(coma)   ،  ިއަދި ނިދ

 ފަދަ ކަންކަން ީމގެ ތެރޭގައި ހިެމނެއެވެ.

 ދޭނެ  ޕޮއިންޓު ދެނެގަނެ،  ިމންވަރު ހުންނަ އުނިކަން )ހ( ގެ ދަށުން  ާމއްދާގެ  ިމ )ށ(   
 .ިމވަނީއެވެ ތިރީގައި ،ތާވަލު ގޮތުގެ

 ޖިސްމާނީ އުނިކަމުގެ އިންސައްތަ  ލަތު ހާ ނާރުތަކުގެ  

 %100 ( މުއްދަތަކަށް  ދިގު ނުވަތަ ދާއިމީގޮތަކަށް  ) ސެންސޮރިއަމް އޯލްޓަރޑް

 

 (paretic conditions)ވާގިދިއުމާ ގުޅިގެން ދިާމވާ ދަތި ކަންތައްތައް  )ނ(   

  ދޭނެ   ޕޮއިންޓު ދެނެގަނެ،  ިމންވަރު ހުންނަ އުނިކަން  )ނ( ގެ ދަށުން  ާމއްދާގެ  ިމ )ރ(   
 .ިމވަނީއެވެ ތިރީގައި ،ތާވަލު ގޮތުގެ
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 ނާރުތަކާ ގުޅުންހުރި މިންވަރު 
 ޖިސްމާނީ އުނިކަމުގެ އިންސައްތަ 

 ބޮޑަށް  މެދުމިންވަރަކަށް  ކުޑަމިންވަރަކަށް 

 20% 40% 50% (monoparesis)ފައިގެ ވާގިދިއުން   އެއްނުވަތަ    ގެއަތު އެއް

 25% 50% 75% (hemiparesis)  ގައިގެ އެއްފަޅީގެ ވާގިދިއުން

 40% 75% 100% (paraparesis)  ފައިގެ ވާގިދިއުންދެ  

 40% 75% 100% (paresis of both upper limbs)އަތުގެ ވާގިދިއުން  ދެ  

 50% 75% 100% (quadriparesis)  ފައިގެ ވާގިދިއުންދެ    އަތާއިދެ  

 

ގޮތުގެ   ދޭނެ  ޕޮއިންޓު  ،ިމންވަރު ދެނެގަނެއުނިކަުމގެ    ނިޒާުމގެ  އިހުސާސް ކުރުުމގެ  (ބ)  
 .ވަނީއެވެމި ތިރީގައި  ،ތާވަލެއް

 މުގެ އިންސައްތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަ  ހުރަސްއެޅިފައިވާ މިންވަރު ކުރުމަށް    ސާސް ހު އި 

ގުނަވަނަކަށް  (Anaesthesia)  ނެތުން  މުޅިން  މިންވަރު    ގެކުރުމު  ސާސްހުއި އާ  10%  (limb)  ކޮންމެ 
 ހަމައަށް

ކުޑަ  ސާސްހުއި މިންވަރު  ނުވަތަކުރެވޭ  އައްސިވުން    ވުން 
(Hypoesthesia) 

 އާ 10%  (limb)  ގުނަވަނަކަށް ކޮންމެ
 ހަމައަށް

ފަދަ އިހުސާސް    (pins and needles)މާއި ކަށިހެރުން  އައްސިވު
 (Paraesthesia)  ކުރެވުން

ގެއްލޭވަރަށް    ކުރެވޭ  ސާސްހުއި މިންވަރު 
 އާ ހަމައަށް 30%  ލައިގެންބަ

 %5އަތްތިލައާއި ފައިތިލައަށް ވަކިވަކިން   ނެތުން   ސާސްހު ގެ އިތިލައިފައިތިލައާއި  އަތް

 

ދިާމވެފައިވާ( neurological)ނާރުތަކުގެ   (ޅ)   ަމސާނާއަށް   ަމއްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން 
ޕޮއިންޓު އުނިކަުމގެ   ދެނެގަނެ  ތާވަލެއް  ދޭނެ  ިމންވަރު         ތިރީގައި   ،ގޮތުގެ 

 .ވަނީއެވެމި 

 މަސާނާއަށް ދިމާވެފައިވާ އުނިކަން ހިމެނޭ މިންވަރު ނާރުތަކުގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން  
މުގެ  ޖިސްމާނީ އުނިކަ 
 އިންސައްތަ 

ނުވަތަ ކުޑަކަމުދާންޖެހޭ  ( ހެސިޓެންސީ)ކުޑަކަމުދިޔުމަށް ދަތިވުން    -  (mild)  ކުޑަކޮށް
 (އެންސީފްރިކް)ނިސްބަތް ގިނަވުން  

25% 

ކުޑަކަމުދާން ޖެހުމުން ހިފެހެއްޓުމުގައި ދަތިވުން    -  (moderate)  މެދުމިންވަރަކަށް
 (ޕްރެސިޕިޓެންސީ)

50% 

ބާރެއް ނުފޯރުވޭ ގޮތަށް ކުޑަކަމުދެވުން ނުވަތަ   /ބައެއްފަހަރު ނޭނގި  -  (severe)  ބޮޑަށް
 ނުދެވުން 

75% 

 %100 އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުޑަކަމުދިޔުމަށް ބާރު ނުފޯރުވޭ  -  (very severe)  ވަރަށް ބޮޑަށް
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ގެއްލު (ކ)   ލިބިފައިވާ  އެޕިލެޕްޓިކްބޮލަށް  ނުވަތަ    ސަބަބުން   ކޮންވަލްޝަންސްގެ  ަމކުން 
ެޖހު ގުޅުންހުރި ފިޓު  ދެނެގަނެ  ުމގެއުނިކަ   ާމ  ގޮތުގެ    ދޭނެ  ޕޮއިންޓު  ،ިމންވަރު 
 .ވަނީއެވެމި ތިރީގައި  ،ތާވަލެއް

 (އެންސީ ފްރިކު   އާއި ސިވިޔަރިޓީ )  އަވަސް ލަސްމިން   ރާއި، މިންވަ 
މުގެ  ޖިސްމާނީ އުނިކަ 
 އިންސައްތަ 

 ނެތް ފަހަރު އެއްމަހަކު   –(mild)  ކުޑަކޮށް

     މަހަކު   ،އެކަށީގެންވާވަރަށް ބޭސް ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް – (moderate)  މިންވަރަކަށް  މެދު
 ކޮންވަލްޝަން   1-5

25% 

ބޭނުންކުރި – (severe)  ބޮޑަށް ބޭސް                   މަހަކު   ،ނަމަވެސް  އެކަށީގެންވާވަރަށް 
 ކޮންވަލްޝަން  6-10

50% 

    މަހަކު  ،ނަމަވެސް  ސް ބޭނުންކުރިބޭއެކަށީގެންވާވަރަށް   – (very severe)  ވަރަށް ބޮޑަށް 
 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޮންވަލްޝަން  10

75% 

 

ނުހިނގުން   (އ)   އިޚުތިޔާރު  އަިމއްލަ  ކުރުުމގައި  ހަރަކާތް   (ataxia)މަސްތަކުގެ 
ސެރަބެލާ ސާސްހުއި) ނުވަތަ  ނިޒާމް  އުނިކަުމގެ  (ކުރާ  ދެނެގަނެ  ގެ   ،ިމންވަރު 

 . ވަނީއެވެމި ތިރީގައި  ،ގޮތުގެ ތާވަލެއް ދޭނެ ޕޮއިންޓު

 އޭޓެކްސިއާގެ މިންވަރު 
މުގެ  ޖިސްމާނީ އުނިކަ 
 އިންސައްތަ 

 25% (mild)ގަކުރެވޭ ލީލުން ފާހަހުތަ/ކުޑަކޮށް

 50% (moderate) ެމދުމިންވަރަކަށް

 75% (severe) ބޮޑަށް

 100% (very severe) ވަރަށް ބޮޑަށް

 

ހިތާިއ ނޭވާލާ ނިޒާމާ  
ގުޅުންހުރި ބަލިތަްއ  

cardiopulmonary) 
disease  ްގެ ސަބަބުނ )

ޖިސްމާނީ ުއނިކަން  
މީހެްއގެ ގޮތުގަިއ  ހުންނަ 

 ކަނޑަެއޅުން 

 ގޮތުގައި  ީމހެއްގެ ހުންނަ އުނިކަން ޖިސްާމނީ ސަބަބުން ބައްޔެއްގެ ޕަލްޮމނަރީ ކާޑިއޯ . 37
 . ވަނީއެވެިމ ތިރީގައި ،އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅޭނެ

       ހައި އެންެމ   ދިރިއުޅުުމގެ   ސަބަބުން    ބައްޔެއްގެ   ޕަލްޮމނަރީ     ކާޑިއޯ (ހ)  
   ދިާމވާ       ކުރުުމގައި   މަސައްކަތް     ތަފާތު     އްޔާއިކުރުުމގަ ކަންތައްތައް
  ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ       ކަުމގައި   އަސާސެއް    ިމންކުރުުމގެ     އުނދަގޫތައް
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

 "ކްލެސިފިކޭޝަން    ސަބްެޖކްޓިވް     އެސޯސިއޭޝަން    ހާޓް    ނިއުޔޯކް"
(New York Heart Association Subjective Classification) 

 . އެވެ

ފަދަ  އާއިރީހެބިލިޓޭޝަން  ،ފަރުވާތަކުންނާއި  ޞިއްޙީ )ށ(    ކަންކަުމން،    ސަރަޖރީ 
ބަލި   ކުރެވިދާނެތީ،  ލަތުހާބަލިީމހާގެ  ިމންވަރު    ރަނގަޅު  ހުރި  އުނިކަން 

  ގައެވެ.ދިނުަމށްފަހުބަލިީމހާއަށް ލިބެންހުރި ފަރުވާ ިމންކުރާނީ، 

ބަޔާން (ނ)   ާމއްދާގައި  އެކޮށްމި  ީމހަކު،  ހުންނަ  ބައްޔެއް  ލަތު  ހާީމހެއްގެ    ފައިވާ 
ގޮތަކަށް  ޤަޤީޙަބޮޑުކޮށްގެން   ނޫން  އެއްގޮތް  ބަޔާންކޮށްފާނެތީ،  ހާތާ  ލަތު 

ހަދާއިރު   ިމޚާއެސެސްަމންޓް  އަދި  ދޭންވާނެއެވެ.  ސަާމލުކަެމއް  ފަދަ    އްޞަ 
 ޑޮކްޓަރުގެ އިތުރު ލިޔުެމއް ހޯދުަމށް ފޮނުވާންވާނެއެވެ.  ، ދިާމވެއްެޖނަަމ ލަތެއްހާ

 )ރ(   

 

ބުރިވެފައިވުުމގެ  ބުރިކުރުުމ  ނަވަނެއްގު ސަބަބުނުވަތަ  ަމދުވުން    އްގުނަވަނެ  ން  ގެ 
(Amputation)  ްބާރުނެތުނ މަސްތަކުގައި  ފަދަ  (Myopathies)  ނުވަތަ 

ސަބަބުން   ަމއްސަލަތަކަންކަުމގެ  ހާލަތްތަކުގައިކާޑިއޮޕަލްޮމނަރީ  ދިާމވެދާނެ      ،އް 
އުސޫލުގެ   ިމންކުރާންވާނެއެވެ 38މި  ދަށުން  ތާވަލުގެ  ާމއްދާގައިވާ          .ވަނަ 

ހުރިނަަމވެސް، އެއްވައްތަރަށްވުރެ ގިނަ    ަމއްސަލައެއް   ކާޑިއޮޕަލްޮމނަރީ   މި ހާލަތުގައި
 .އުނިކަން ހުރި ީމހެއްގެ ގޮތުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެވައްތަރުގެ 

ރަނގަޅަށް (ބ)   ނިޒާމް  ބަލަން  މަސައްކަތް      ނޭވާލުުމގެ  ގުޅު  ، ކުރޭތޯ    ންހުރި އެކަމާ 
އް ބަލިތަ ގެލަންގު އިންޓަރސްޓިޝިއަލް   އަދި  . ންވާނެއެވެހަދާ    ޓެސްޓްތައް

(interstitial lung diseases)  ައިތުރު  ފަދަ ޓެސްޓް ޑިފިއުޝަން ށްއ 
 .ންވާނެއެވެހަދާ ހާލަތެއްގައި ބޭނުންވެއްެޖ ތަހުލީލުތައް

ތަދުއެރުން  ޔަެމ (ޅ)            ، ވާނަަމ  ކަަމށް  ހުންނަ( angina pectoris)ށް 
އީ      ބޭސްލައިން    އެއްގެ )resting electrocardiogram)  ީޖ.ސީ.ރެސްޓިންގ 

ހަދާ ޖެހޭނެއެވެސްޓަޑީއެއް  މި   .ން  ެމދުއަ  އަދި                ނުކެނޑި ލާާމތްތައް 
     އެކްސަރސައިޒް     ނަމަ،       ފެންނަުމންދާ    ުމއްދަތަކަށް       ދިގު  

. ީޖ.ސީ.ނުވަތަ ސްޓްރެސް އީ  )exercise electrocardiogram(  .ީޖ.ސީ.އީ
(cardiac stress test) ާންވާނެއެވެހަދ . 
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

ހިތާިއ ނޭވާލާ ނިޒާމާ  
  ކާޑިޯއ ގުޅުން ހުރި  

  ގެ ކު ބަލިތަ ޕަލްނޮމަރީ 
  ދިމާވާ  ސަބަބުން
  ުއނިކަމުގެ  ޖިސްމާނީ 
 ބެލުން  މިންވަރު

 ދިާމވާ  ސަބަބުން ބަލިތަކުގެ  (Cardiopulmonary disease) ޕަލްޮމނަރީ ކާޑިއޯ . 38
 . އުސޫލުންނެވެ އަންނަނިވި  ،ބަލާނީ އުނިކަުމގެ ިމންވަރު  ޖިސްާމނީ 

 އުނިކަމުގެ ނިސްބަތް  ގްރޫޕް 
ޖިސްމާނީ އުނިކަމުގެ  

 އިންސައްތަ 

ނަމަވެސް 0ގްރޫޕް   މީހެއް  ހުންނަ  ބަލި  ޕަލްމޮނަރީ  އެ    ،ކާޑިއޯ  އަލާމާތެއް  އެއްވެސް  ބަލީގެ 
ނުފެނުމެވެ  ކިބައިން  އުނދަގޫވުން. މީހެއްގެ  މާބޮޑަށް   ،އަވަސްވުން  ހިތް ،ނޭވާލާން 

 . ށް ތަދުވުން ފަދަ އަލާމާތެއް ނެތުންޔަވަރުބަލިވުން، މެ

%0  

ޖިސްމާނީގޮތުން   1ގްރޫޕް   ސަބަބުން  ބަލީގެ  ޕަލްމޮނަރީ  ކުޑަކޮށް  ހަކާޑިއޯ  ރަކާތްތެރިވުމުގައި 
 . ކުރުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ދިމާނުވުން  ރަކާތްހައުނދަގޫ ނަމަވެސް، އާންމު  

%25 

ލާމާތްތައް އަބަލީގެ    ރަކާތް ކުރުމުގައި އެހަކާޑިއޯ ޕަލްމޮނަރީ ބަލީގެ ސަބަބުން އާންމު   2ގްރޫޕް  
 ކަމާ ރަކާތްތެރިވެ އުޅުމުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަތިހައަދި ޖިސްމާނީގޮތުން  . ފެނެއެވެ 

 . ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ

%52 - %39 

އާންމު   3ގްރޫޕް   ސަބަބުން  ބަލީގެ  ޕަލްމޮނަރީ  ކުދި  ރަހަކާޑިއޯ       ރަކާތް  ހަކާތްތަކަށްވުރެ 
ދަތިވުން  ކުރުމަށް ޖިސްމާނީގޮތުން  . ވެސް  ބޮޑަށް ހައަދި  ވަރަށް  ރަކާތްތެރިވުމަށް 
 . ދަތިވުން

%40 - %74 

ވަގުތުގައް 4ގްރޫޕް   ކުދި  ޔާއި،އަރާމުކުރާ  ވަގުތު ހަ  ކުދިއެންމެ  ކުރާ  ބަލީގެ    ރަކާތް  ވެސް 
އުނދަގޫވުން  ބޮޑަށް  ކުރުމަށް ވަރަށް    ތައްރަކާތްހަ  އަދި އާންމު. ލާމާތްތައް ފާޅުވުންއަ

 .ނުވަތަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވުން

%75 - %99 

ބަލި   5  ރޫޕްގް ޕަލްމޮނަރީ  މީހަކު   ކާޑިއޯ  އަރާމުކުރާ    ،ހުންނަ  ނުކޮށް  ކަމެއް       އެއްވެސް 
   .ން ނުލާމާތްތައް ވަކި ހަމައެއްނެތި ފެއަވެސް ބަލީގެ    ވަގުތުގައި

%100 

 

 ވިސްނުމުގެ ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ އުނިކަން 

ުއނިކަން   ވިސްނުމުގެ 
  ސިކުނޑީގެ  ނުވަތަ 

 މާނަކުރުން  ުއނިކަން 

ވިސްނުާމއި    ،ސިކުނޑީގެ އުނިކަން ހުންނަ ީމހުންނަކީނުވަތަ  އުނިކަން  ވިސްނުުމގެ   (ހ) . 39
ހުރުާމއެކު  ފިކުރުކުރުުމގައި ތެރޭގައި    ، އުނިކަެމއް  ރަކާތްތެރިވެ ހަުމުޖތަަމޢުގެ 

 . އުޅުުމގައި އުނިކަން ހުންނަ މީހުންނެވެ

އިުޖތިާމޢީގޮތުން  ދެނެގަތު  ކަންތައްތައް )ށ(    އުޅުާމއި،  ހަާމއި،  ުމ  އާންރަކާތްތެރިވެ 
ކުރާ ހުންނަކަންދިރިއުޅުުމގައި  ހުރަސްތައް  ކުރުުމގައި  ކަންތައްތައް   ، ންެޖހޭ 

ކުރިން  އަހަރު)އަށާރަ(   18ުމރުން  އު އެފަދަ    ،ފާހަގަކުރެވިއްެޖނަަމ ވުުމގެ 
ހުރި  ވިސްނުުމގެ   ކީފަރާތްތަކަ ހުރި  ސިކުނޑީ  ނުވަތައުނިކަން  އުނިކަން  ގެ 

ކަުމގައި އަހަރު   18ިމގޮތުން،  . ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ  ފަރާތްތަކެއް  )އަށާރަ( 
ނަމަ، ފަރާތެއް  ހުރި    18    ފުރިފައިވާ  އޭނާ  ކުރިން  ފުރުުމގެ  އަހަރު  )އަށާރަ( 
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

 ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރާންވާނެއެވެ.  

ީމހެއްގެ  ވިސްނުުމގެ   )ނ(    ހުންނަ  ހުންނަ    އުނިކަންސިކުނޑީގެ  ނުވަތަ  އުނިކަން 
ވިސްނުާމއި   އޭނާގެ    ފިކުރުކުރުުމގެ ީމހެއްގެ  އެހެން  އުޤާބިލްކަން  ުމރުފުރައިގެ 

އަޅަ ދަށްވާނެއެވެއިީމހުންނާ  ކިބައިގައި    .ބަލާއިރު  ީމހުންގެ            ުމގޮތެއްގައި ންއާއެފަދަ 
ފަރަ)ތިނެއް(   3 ހުންނާނެއެވެގެއަހަރުގެ  ވިސްނުުމގައި   ނުވަތަ .  އް 

ކޯޝަންޓް   ީމހެއްގެ  ންއާ( IQ)އިންޓެލިަޖންސް  ބަލާއިރު  IQ ުމ  އަޅާ  އާ 
އިންސައްތަ(   70%    އެއީ .ދަށްވާނެއެވެ ދަ)ހަތްދިހަ    އެހެން ެމކެވެ.ވުށް އަށްވުރެ 
އަށް  IQ- 70-79))ޑު  ސިކުނޑީގެ އުނިކަުމގެ ިމންގަނ /ވިސްނުުމގެ  ނަަމވެސް  

ވެސް    ކިރިޔާ ފެތޭ ފަރާތްތަކާއި  އުނގެނުުމގައި ތަފާތު ދަތިތައް ހުންނަ ފަރާތްތައް
 . ހިމެނޭނެއެވެއެއީ އުނގެނުުމގެ އުނިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ިމންގަނޑަށް  ވިސްނުުމގެ   (ރ)   ިމންގަނޑަށް  ނުވަތަ  އުނިކަުމގެ  އުނިކަުމގެ  ސިކުނޑީގެ 
ފެތޭ   ބަލާއިރު    IQސްޓެންޑަޑައިޒް  (ކިރިޔާ        ިމންވަރު   އުނިކަުމގެޓެސްޓުން 

ފަރާތްތައް ދަށް(    ވުރެއަށް  40% ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ފަރާތްތަކަކީ 
 . ނުބެލެވޭނެއެވެ އެއްކަުމގަ

  ނުވަތަ  ވިސްނުމުގެ 
  ުއނިކަމުގެ  ސިކުނޑީގެ 
 ބާވަތްތަްއ

ފައި ކޮށްތިރީގައި ބަޔާން  ،ބާވަތްތައް އުނިކަުމގެ  ސިކުނޑީގެ ނުވަތަ  އުނިކަުމގެ  ވިސްނުުމގެ   . 40
 ވަނީއެވެ.މި 

 

އުނިކަން   ސިކުނޑީގެ   ނުވަތަ  ވިސްނުމުގެ 

  ހުރުން   މިންވަރަކަށް  ފެތޭ  ކިރިޔާ  ، އުނިކަން

(borderline ) 

  ގައި ދެމެދު  އާ 79އާއި   70ކިއު ޓެސްޓުގެ ސްކޯރ  .ސްޓޭންޑަޑައިޒް އައި 
 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  އެއީ ބޯޑަރ ލައިންކަމަށް  ،ނަމަހުރި

ސިކުނޑީގެ   ނުވަތަ ވިސްނުމުގެ އުނިކަން
 (Mild)ކުޑަ މިންވަރަކަށް ހުރުން    ،އުނިކަން

  ގައި އާ ދެމެދު 69އާއި   50ކިއު ޓެސްޓުގެ ސްކޯރ  .ސްޓޭންޑަޑައިޒް އައި 
އެއީ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ސިކުނޑީގެ އުނިކަން ހުންނަނީ ކަމަށް    ،ނަމަހުރި

ވާހަކަދެއްކުމާއި . ބެލެވިދާނެއެވެ  ފަރާތްތަކުގެ    ބަސް   ،މިފަދަ 
ލަސްވާނެއެވެ  މާއި،ބޭނުންކުރު ތަރައްޤީވާލެއް  ހުނަރު    މި   .ދޭހަވުމުގެ 

ކުރުމުގަ ކަންތައްތައް  އަމިއްލައަށް  ސަބަބުން  ހެދި    އްޔާއިލަސްވުމުގެ 
މައްސަލަ  ބޮޑުވުމުގައި ކުރިމަތިވެއެވެތަވެސް  އެ. ކާ  މީހެއްގެ    އަދި 

ދޮށިއު ވަރަށް  މި  ވަންދެން  މުރުން  ކުރިމަތިލާން    ވެސް  މައްސަލަތަކާ 
  އެއްޗެއް ބަލައިގެން   ލަސްވުން އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނާނީ  މި. ޖެހިދާނެއެވެ 

ކަމުގެ ސަބަބުން ދަސްވާ އެއްޗެހީގެ ބޭނުން އަމިއްލަ   މި  .އެވެ ގަ ކިޔާއިރު
 . ދިރިއުޅުމުގައި ހިފުމަށް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ

ސިކުނޑީގެ   އުނިކަން ނުވަތަ ވިސްނުމުގެ
މެދު މިންވަރަކަށް ހުރުން    ،އުނިކަން

(Moderate ) 

  ގައި އާ ދެމެދު 49އާއި   35ކިއު ޓެސްޓުގެ ސްކޯރ  .ސްޓޭންޑަޑައިޒް އައި 
މެވެސް މިންވަރަކަށް ސިކުނޑީގެ އުނިކަން ހުންނަނީ  ންއެއީ ކޮ  ،ނަމަހުރި

ބައެއް   މި ބައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  .ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ
ވުރެޔައަމިއްލަ   މީހުންނަށް ހުނަރުތަކަށް  ބަހުގެ  ނުވަތަ  އުނގެނުމުގެ    ، ށް 
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

ހުރި  ޙަމާ އަނެކައްޗާ  އެކަތި  ހުންނައިރު  އެތުރިފައި  އެއްޗެހި  އުލުގައި 
ޒާތުގައި    ،ދެނެގަނެ  ފުންމިން     /ދުރުމިން    މުގެ  ފެނު    އޭގެ 

ނަމަވެސް   މަތިވާނެއެވެ.    (visuo-spatial skills)މިންވަރު  
މީހުން   ދަތި  ހައަނެއްބައި  އުޅުމަށް  ، ވެ  clumsy))ރަކާތްތެރިވެ 

ދަތިވެޖުއި  ނާއެކުންއެހެންމީހު  ބަދަހިކުރުމަށް  ގުޅުން    ،ތިމާޢީގޮތުން 
މު ކުޑަ  ކުރަންޢާމަލާކިތަންމެ  އުނދަގޫވެއެވެ  ތެއް  ބައެއް  . ވެސް 

  މީހުންނަށް އަނެއްބައި    ،ސް ޔަވި  ކުރެވުނު ކަމުގައި  ތުމަލާޢާމު  މީހުންނަށް
އެ ހުނަރު  ބޭނުންކުރުމުގެ  ސަބަބުން    ހައިބަސް  ނުވުމުގެ  ރަނގަޅު 

  ވެރުން، ފެން. ކުރިމަތިވެއެވެ   އުނދަގޫ ކަންކަމާ  ކުރުމުގައި ދަތި  ތުމަލާޢާމު
ފާ އުނގުޅުން،  އުނގުޅުންޚާ ގައި  ދަތް  ކުރުން،  ފަދަ    ،ނާ  ކޯދޮވުން 

ނަފްސަ އައަމިއްލަ  ކުރާ  ޅައިށް  ގޮތުން  ސާފުތާހިރުވުމުގެ  ލުމާއި 
ފަރުވާކުޑަވެ މެނުވީ    އެހެން  ،ކަންތައްތަކުގައި  އިރުޝާދާއެކު  މީހުންގެ 

 . ނުކުރެއެވެއެކަންކަމެއް  

ސިކުނޑީގެ   އުނިކަން ނުވަތަ ވިސްނުމުގެ
ހުރުން   މިންވަރަކަށް ބޮޑުއުނިކަން،  

(Severe) 

  ގައި އާ ދެމެދު 34އި  އާ 20ކިއު ޓެސްޓުގެ ސްކޯރ  .ސްޓޭންޑަޑައިޒް އައި 
އެއީ ބޮޑު މިންވަރަކަށް ސިކުނޑީގެ އުނިކަން ހުންނަނީ ކަމަށް    ،ނަމަހުރި

ހުންނަ  . ބެލެވިދާނެއެވެ  މިންވަރަކަށް  ބޮޑު  އުނިކަން      ސިކުނޑީގެ 
 ނާވަސް    ސެންޓްރަލް       ،ދަށްވުމާއި    ހުނަރުތައް  މީހުންގެ ޖިސްމާނީ  

އުފެދިފައި   (central nervous system) ސިސްޓަމް     ރަނގަޅަށް 
ސަބަބުން  ހުނަރުތައް  ،ނުވުމުގެ  ނުވެ    އެހެނިހެން  ތަރައްޤީ  ވެސް 

އުޅުމާއި  . ހުރެދާނެއެވެ  އުޅޭ  މީހަކު  ހުންނަ  އުނިކަމެއް  މިފަދަ 
އަމިއްލަ ނަފްސަށް  . އުނިކަން ފާހަގަވާން ހުންނާނެއެވެ  ފެންނަފެނުމަށް އެ

  ހުރިހާ ވަގުތަކު   ،މީހުންނަށް ބަރޯސާވެ  ގައި އަބަދުވެސް އެހެންލުމުޅައިއަ
އެހެން ނުހުރެވޭނެއެވެ  ވެސް  މެނުވީ  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  އަދި  . މީހެއްގެ 

މުޢާމަލާ ބޭނުންކޮށްގެން  ދަސްވުމަށް    އެ  ށާއި،ކުރުމަ ތު  ބަސް  ހުނަރު 
 . ވަރަށް ދަތިވާނެއެވެ

ސިކުނޑީގެ     އުނިކަން ނުވަތަ ވިސްނުމުގެ
ހުރުން   މިންވަރަކަށް ބޮޑު އެންމެ  ،އުނިކަން

(Profound) 

އެއީ   ،އަށްވުރެ ދަށްނަމަ 20ކިއު ޓެސްޓުގެ ސްކޯރ .ސްޓޭންޑަޑައިޒް އައި 
ކަމަށް   ހުންނަނީ  އުނިކަން  ސިކުނޑީގެ  މިންވަރަކަށް  ބޮޑު  އެންމެ 

އިރުޝާދުތަކާއި   މީހުން  އެހެން. ބެލެވިދާނެއެވެ  ކަންތައްތައް   ދޭ  އެދޭ 
ބޮޑަށް  . ނޭނގޭނެއެވެ   ށެއްދެނެގަންނާކަ އެންމެ  އުނިކަން  ސިކުނޑީގެ 

ޖިސްމާނީގޮތުން   ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ރަކާތްތެރި  ހަހުންނަ 
އުނދަގޫތަކާ  ހަނޫނީ  . ނުވެވިދާނެއެވެ  އުޅުމުގައި  ރަކާތްތެރިވެ 
ބަސް. ކުރިމަތިވާނެއެވެ  ގޮތްގޮތުން    އަދި  އެހެނިހެން  ބޭނުންނުކޮށް 

ކުދިކު  ޢާމަލާތުމު ވަރަށް  މު ކުރުމުގައި  . ކުރެވިދާނެއެވެ ޢާމަލާތުދި 
އަނަމަވެސް،   ނަފްސަށް  ކުރާޅައިއަމިއްލަ  އެއްވެސް  ލުމުގެގޮތުން  ންޖެހޭ 
އަދި  . ނުކުރެވޭނެއެވެ  ލައިގެން މެނުވީމީހެއްގެ އެހީތެރިކަމާ  ކަމެއް އެހެން

 . ބަލަހައްޓާނެ މީހަކު އަބަދުވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ
 

ުއނިކަން   ވިސްނުމުގެ 
  ސިކުނޑީގެ  ނުވަތަ 

 މިންކުރުން  ުއނިކަން 

ިމންވަރަށް  ވިސްނުުމގެ   . 41  ޕޮއިންޓް  ިމންވަރަށް އުނިކަުމގެ ސިކުނޑީގެ ނުވަތައުނިކަުމގެ 
 . ވަނީއެވެމި  ތިރީގައި ،ތާވަލެއް ގޮތުގެ ދޭނެ
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

ނުވަތަ  އުނިކަމުގެ މިންވަރު  ވިސްނުމުގެ  
 ރު މިންވަ ސިކުނޑީގެ އުނިކަމުގެ  

ކިޔު  . އައި 
 މިންގަނޑު 

ސިކުނޑީގެ   އުނިކަމުގެ ނުވަތަ  ވިސްނުމުގެ  
 މުގެ އިންސައްތަ އުނިކަ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ  ) 70-79 %25 - %39 (borderline)ކިރިޔާ ފެތޭ  
 (ށް ނުފެތޭކަމިންގަނޑަ 

  50-69 %40 - %50 (Mild) ކޮށްކުޑަ

 35-49 %51 - %75 (moderate) ރަކަށްމެދު މިންވަ

 20-34 %90 (severe)ޑަށް  ބޮ

 100% އަށްވުރެ ދަށް  20 (Profound)  ބޮޑަށްއެންމެ  

 

ުއނިކަން   ވިސްނުމުގެ 
  ސިކުނޑީގެ  ނުވަތަ 

  ހުންނަ ުއނިކަން 
  ލިޔުން   ފަރާތްތަކަށް

 ދިނުން 

ިމންވަރު  ވިސްނުުމގެ   (ހ) . 42 ިމންވަރު  އުނިކަުމގެ  ސިކުނޑީގެ އުނިކަުމގެ    " ބޮޑު"ނުވަތަ 
ބޮޑު "  ފަރާތްތަކަށާއި، ކަނޑައަ  ،ފަރާތްތަކަށް "އެންެމ    ،  ޅައި އެކަން 

ލިޔުން ބޭނުންވާ  ދެނެގަތުަމށް  ބަލިތަކާބެހޭ    ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އާންމު 
 . ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެވިދާނެއެވެ

ިމންވަރު  ވިސްނުުމގެ   )ށ(    ިމންވަރު  އުނިކަުމގެ  އުނިކަުމގެ  "ކިރިޔާ  ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ 
ގެ    ީމހުންނާއި، "ކުޑަ"    ނުވަތަ    ފެތޭ" ިމންވަރު"  ހުންނަ  އުނިކަން  "ެމދު 

ކަނޑައެޅުުމގައި   ިމންވަރު  އުނިކަުމގެ  ކަނޑައެޅުާމއި،   ކޮބައިކަން  ީމހުންނަކީ 
މީހުން،   ސައިކޮލޮދަތިވާ  ލިޔުސްޓެއްިޖކްލިނިކަލް  ންގެ ކުޑަކުދީނުވަތަ    ، ންގެ 

ލިޔުންޑޮކްޓަރެއް  ޚާއްޞަ ސައި  ،ގެ  ލިޔުން ނުވަތަ  ކޭޓްރިސްޓެއްގެ 
 ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. 

ެއސެސްކުރާިއރު  
 ންޖެހޭ ކަންތައްތަްއބަލާ

ިމންކުރާއިރު (ހ) . 43 އުނިކަން  ސިކުނޑީގެ  ނުވަތަ  އުނިކަން  އަންނަނިވި    ،ވިސްނުުމގެ 
އެއީ ވިސްނުުމގެ  . ންވާނެއެވެޔަތް ކުރާޢާރިއެ ކަންކަަމށް    ލައި،ކަންތައްތަކަށް  ބަ
ިޖސްާމނީ  އުނިކަަމކާހެދި   ދިާމވެދާނެ  އުނިކަަމކާހެދި  ސިކުނޑީގެ  ނުވަތަ 

ަމގުފަހިވެ ސަބަބުން    ،ނުކުޅެދުންތެރިކަަމށް  ދަތިވާ ހައެކަުމގެ  ރަކާތްތެރިވުަމށް 
  .ދެނެގަތުަމށެވެިމންވަރު 

  ؛އެސެސްަމންޓް ކްލިނިކަލް (1)   

 ދެނެގަތުން  ިމންވަރު   އަހުލުވެރިވެފައިވާ  ކަންތައްތަކަށް  ދިރިއުޅުުމގެ (2)   
(assessment of adaptive behaviour)؛  

ނުވަތަ ސިކުނޑި ބޭނުންކޮށްގެން ކަންކަން ކުރުން    ކޮށްގެންފިކުރު  އިވިސްނަ (3)   
(intellectual functioning) . 

ސިކުނޑީގެ (ށ)   ނުވަތަ  އުނިކަން  ހެދޭ ިމންކުރުަމށް  އުނިކަން    ވިސްނުުމގެ 
ީމހަކުއެސެސްެމންޓްތަކަށް   ެޖހޭނެއެވެ  އެ   ީމހެއްގެ   އެ އަދި  .ހާޒިރުވާން 
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

ނުވަތަ   އުނިކަން   އަންގައިދޭ ިމންވަރު  ހުރި އުނިކަން ސިކުނޑީގެވިސްނުުމގެ 
ސިކުނޑީގެ ީމހެއްގެ   އެ ،ދޫކުރާއިރު ލިޔުން ނުވަތަ  ހާލަތާ   ލަތާ ހާ ވިސްނުުމގެ 

 .ންވާނެއެވެބަލާ ބެލުންތަކެއް ހުރިހާ  ންެޖހޭބަލާ ބެހޭގޮތުން

ސިކުނޑީގެ އުނިކަން  ވިސްނުުމގެ   )ނ(    ބަލާނީ    ނުވަތަ      100%އުނިކަން 
ކަނޑައަޅާނީ. ކަަމށެވެ)ސައްތައިން ސައްތަ(   މިންވަރު    ، އެހެންކަުމން، އުނިކަުމގެ 

 .ކަަމށް ބަލައިގެންނެއް ނޫނެވެ)ސައްތައިން ސައްތަ(  100%މުޅި ހަށިގަނޑަކީ 

 އުނގެނުމުގެ އުނިކަން 

ުއނގެނުމުގެ ުއނިކަން  
 މާނަކުރުން 

 ެމދު ނުވަތަ ބޮޑަށް ވަރަށް ކަންތައްތައް ތިރީގައިވާ ،ބެލެވޭނީ ކަަމށް އުނިކަން އުނގެނުުމގެ . 44
 . ދިމާވާނަަމއެވެ މިންވަރަކަށް

 (dyspraxia)ރަކާތްތެރިވެ އުޅުުމގައި ހުންނަ އުނިކަން ހަޖިސްމާނީގޮތުން  (ހ)  

 ((dyslexiaބަސް ބޭނުންކުރުުމގައި ހުންނަ އުނިކަން  ާމއި،ކިޔު ،ލިޔުާމއި (ށ)  

 dysgraphia))ލިޔުުމގައި ހުންނަ އުނިކަން  (ނ)  

 (dyscalculia) ހިސާބު ހެދުުމގައި ހުންނަ އުނިކަން (ރ)  

ދެނެގަތުާމއި (ބ)   ހުންނަ    ،އަޑުތައް  ދޭހަވުުމގައި  ނުވަތަ  ދެނެގަތުުމގައި  ތަކެތި  ފެންނަ 
 auditory processing disorder))އުނިކަން 

ުއނގެނުމުގެ ުއނިކަން  
ކަނޑަެއޅުމުގައި ބަލާނެ  

 މަިއގަނޑު ދާިއރާތަްއ 

ބަލާނީ . 45 ކަނޑައެޅުުމގައި  އުނިކަން  ތަކެތި    ، އުނގެނުުމގެ  ދަސްވާ  ހުނަރާއި،  ދަސްކުރުުމގެ 
 ރުުމގެ ހުނަރާއި، ދިރިއުޅުުމގެ ަމއިގަނޑު ދާއިރާތަކަށެވެ.ބޭނުންކު

ހުނަރު (ހ)   ަމއިގަނޑު    ިމ  :(learning skills)   ދަސްކުރުމުގެ  ހިެމނޭ  ބައިގައި 
 .ވަނީއެވެިމތިރީގައި  ،ބައިތައް

 ވާހަކަދައްކާ ،ބޭނުންކޮށްގެން  ހިއްސު އަޑުއެހުުމގެ  ހުނަރު:   އަޑުއެހުުމގެ  (1)   
 ؛ޤާބިލުކަން އަޑުއެހުުމގެ ތަކެތި ފަދަ ރޭޑިއޯ ،އަޑާއި

އަޑު   ،ހަރަކާތްތައްއާދައިގެ  (: copying)  ނަކަލުކުރުން  ކަންކަން (2)      ނުވަތަ 
  ؛ޤާބިލުކަން ބޭނުންކުރުުމގެ އަިމއްލައަށް ނަކަލުކޮށް އަކުރު ނުވަތަ

 އިަމއްލަޔަށް   ތަކުރާރުކޮށް އެއްޗެއް  އަޑުއިވޭ(: rehearsing)  ފަށްކުރުން (3)   
  ؛ޤާބިލުކަން އެނގުުމގެ ކިޔަން
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 ތަކެތި  ހުންނަ   ލިޔެފައި(: learning to read)  ސްކުރުންދަ  ކިޔަން (4)   
ނު( ހިމެނޭގޮތަށް  ބްރެއިލް)  ދަނެގެން  ފިލިތައް  އަކުރާއި  ،ލައިކޮށިކަަމކާ 

އެނގު ކިޔަން ކިޔަން  ގޮތަށް  ބޭނުންކުރާ   ާމއި، ެޖހޭ  ލަފުޒުތައްއާންުމކޮށް    
  ؛ޤާބިލުކަން އެނގުުމގެ ކިޔާން

ބަސްތަ(: learning to write)  ދަސްކުރުން  ލިޔަން (5)       ކާއިއަޑުތަކާއި 
ހަަމތަކާ  ( ހިެމނޭގޮތަށް  ބްރެއިލް)  ުޖުމލަތައް  ކުދި ގޮތުގެ    އެއްގޮތްވާބަހުގެ 
 ؛ޤާބިލުކަން އެނގުުމގެ  ލިޔަން  ރަނގަޅަށް ންަމތީ

 ނަންބަރު(: learning to calculate)  ދަސްކުރުން   ހަދަން  ހިސާބު (6)   
، އެއްކުރުން)  ހަދަން  ހިސާބު  އުނދަގޫ  ހިސާބާއި،އާދައިގެ    ،ކޮށްގެންބޭނުން

  ؛ޤާބިލުކަން އެނގުުމގެ (ފަދަ ގުނަކުރުން، ކެނޑުން

ހުރުން   (7)    ޤާބިލުކަން  ދަސްކުރުުމގެ    ކާން (: acquiring skills)ހުނަރު 
ސަ ބޭނުން  ސާ ުމބޭނުންކުރާ  ތަކެތި  ފަންސުރު  ފަދަ  ފަދަ   ކުރުަމށާއި، 
އާލަ ބޭނުންއާދައިގެ  ފަދަ  ާމއި،  ރުކު  ތްތައް  ކުޅުން  ގޮތަކަށް ގޭމް  ވަކި 

ންކުރަން  ބޭނުންކުރަން އުނދަގޫ އާލާތްތައް ބޭނު  ާމއި، ކުރަން ހުންނަ ކަންކަ
 .އެނގުުމގެ ޤާބިލުކަން

ބައިގައި    ިމ  (:applying knowledge)ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުނަރު    ދަސްވާ  ( ށ)  
 . ވަނީއެވެމި   ތިރީގައި ،ހިެމނޭ ަމއިގަނޑު ބައިތައް

ވާ  ވަށައިގެން  ،އިޚްތިޔާރުގައި  އަިމއްލަ: ކުރުން  ފޯކަސް  ސަމާލުކަންދީ (1)   
 ؛އެނގުން ކުރަން ފޯކަސް ވަކިކަަމކަށް ލައި،ކަންކަަމށް ނުބައަޑުތަކާއި 

ލޫާމތު  ަމޢު،  އެނގުާމއި  ފިކުރުކުރާން  ޚިޔާލުކޮށް  އަިމއްލަޔަށް: ވިސްނުން (2)   
  ެމދު ކަންކަާމ  ،އުފެއްދުާމއި  ނަޒަރިއްޔާތު   ޚިޔާލާއި  ވާހަކައާއި  ކޮށްގެންބޭނުން
 ؛ އެނގުން ވިސްނާން ގޮތްގޮތަށް ތަފާތު

 ބޭނުންވާ ،  ާމއިދޭހަވު  އެއްޗެއް  އޭގައި ބުނާ   ،ކިޔުަމށްފަހު  އެއްޗެއް: ކިޔުން (3)   
 ؛ އެނގުން ކިޔާން  ގޮތުންލޫާމތެއް ހޯދުުމގެަމޢު ވަކި

 ސިޓީއެއް  ނުވަތަ ،  ލިޔުން  އެއްޗެއް  ބަޔާންކޮށް  ހިނގިގޮތް  ކަެމއް : ލިޔުން (4)   
ަމބޭނުން  ބަސް   ފަދަ ލިޔުން   ލިޔާން   ނިޔަތުގައި   ދިނުުމގެ   ޢުލޫާމތުކޮށްގެން 

 ؛އެނގުން

 ބިނާކޮށްގެން  ަމޢުލޫާމތަކަށް  ނުވަތަ  ސުވާލަކަށް   ލިޔެފައިވާ: ހެދުން  ހިސާބު (5)   
  ގިނަ   އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ނަންބަރު(  ތިނެއް) 3،  ާމއިއެނގު  ހިސާބުކުރާން
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

  ގެއްލާން   އަނެއް ނަންބަރުން އެއް ނަންބަރު، އެނގުާމއި އެއްކުރާން ނަންބަރު
 ؛އެނގުން

  ޙައްލު   ަމއްސަލަތަކަށް  ކުދިކުދި  އާދައިގެ: އެނގުން  ޙައްލުކުރަން  ަމއްސަލަ  (6)   
ޓަކައި   ޙައްލު ،  އެނގުާމއި  ހޯދަން ރަނގަޅަށް    ހޯދުަމށް  ަމއްސަލައާެމދު 
ކަނޑައަޙަ،  ނައިވިސް ގޮތްތައް  ކުރެވޭނެ    ކުރާ   ޙައްލުކުރާން،  ޅައިއްލު 

ނު   ަމއްސަލަ ،  ވިސްނުަމށްފަހު  ެމދުނަތީާޖއަކާ ކުންނާނެ  ކަަމކުން 
 . އެނގުން ކުރާން ކަންކަން ރަނގަޅު އެންމެ  ކުރެވޭނެ ޙައްލުކުރުަމށް

ނިންުމން (7)    ގޮތް  ގޮތްތައް : ކަންކަާމެމދު  ގިނަ  ކުރެވިދާނެ  ހުންނަ    ކަެމއް 
އެންެމ  )  ލަތްތަކުގައިހާ ތެރެއިން  ތަކެތީގެ  ބާވަތެއްގެ  ގިނަ  ފިހާރައަކުން 

ގަންނާ ބާވަތް  ނުވަތަ  ރަނގަޅު  އެނގުން،  ގިނަ  ހަން  ވާލުކުރެވޭ 
ކުރާ ތެރެއިން  ަމސައްކަތް މަސައްކަތްތަކުގެ  މުހިންުމ  އެންެމ  ން 

ކުރާ  ގެންދެނެގަނެ މަސައްކަތެއް  އެނގުންއެ  އެންެމ    އެ  ( ން  ތަނުން 
 . ރަނގަޅުގޮތް ކަނޑައެޅުުމގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން

ދާއިރާތައް ދިރިއުޅުމުގެ   (ނ)   ދާއިރާތަކަކީ :މައިގަނޑު  ަމއިގަނޑު  ބަލާނެ   ،ިމގޮތުން 
އަދާކުރު،  ާމއިކިޔެވު ުމ  ާމއި،ވަޒީފާ  ފައިސާގެ  ކުރަން ޢާއާންމު  ަމލާތުތައް 
އެނގު ާމއި،އެނގު ގެންގުޅެން  ފައިސާ   ބައިގައި  ިމއަށެވެ.  ދާއިރާުމގެ  އަިމއްލައަށް 

ބައިގައި   ިމ. ގުޅޭގޮތުންނެވެ އުުމރާ  ީމހެއްގެ  އެ ،ބަލާނީ ކުރުުމގައި އެސެސް
 .ވަނީއެވެމި ބަލާނެ ބައިތައް ތިރީގައި 

 : ދާއިރާ   ކިޔެވުމުގެ  (1)   

ބަލާނީ  ިމ  :ޕްރީސްކޫލް  (1.1)     ަމއިގަނޑުގޮތެއްގައި  ރަސްމީ   ،ބައިގައި 
ހުނަރުތައް  ބޭނުންވާ  ކުއްާޖއަށް  އުނގެނުަމށް  ތަޢުލީމު 
ތައްޔާރުވެފައިވާ   ކަަމށް  އެ  މިންވަރާއި،  ދަސްވެފައިވާ 

 ިމންވަރަށެވެ. 

ކިޔެވުން  (1.2)     ސެކަންޑަރީ    ،އެޑިޔުކޭޝަނާއިޕްރައިަމރީ    :ސްކޫލުގައި 
ބައިގައެވެ ިމ  ހިމެނެނީ  ބައިގައި . އެޑިއުކޭޝަން  މި 

ބަލާނީ ކަންކަުމގައި    ،ަމއިގަނޑުގޮތެއްގައި  ގުޅޭ  ސްކޫލާ 
ސްކޫލަށް   ދަސްކޮށް،  ފިލާވަޅުތައް  ދޭ  ސްކޫލުގައި  ބައިވެރިވެ، 
މަސައްކަތް   ގުޅިގެން  ކުދިންނާ  އެހެން  ދިޔުާމއި،  ގަވާއިދުން 

ފަދަ   އެސައިންަމންޓް،  ހެދުާމއި  ބުނާގޮތް  ޓީޗަރުން ،ކުރުާމއި
 . ށް ދިޔުަމށެވެޔަތަކެތި ފުރިހަަމކޮށް، ސްކޫލުގައި ކުރި
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

ބައިވެރިވުން  (1.3)     ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ބައިގައި    ިމ  :ވޮކޭޝަނަލް 
ބައިވެރިވުާމއި  ،ބަލާނީ ޕްރޮގްރާްމތަކުގައި           ،ވޮކޭޝަނަލް 

 .  ކަންކަން ދަސްކުރުަމށެވެޕްރޮގްރާެމއްގައި ދަސްކޮށްދޭ  އެ

 : މުޢާމަލާތުތައް   ފައިސާ   ދާއިރާއާއި   ވަޒީފާގެ (2)   

ކުރުން  (2.1)     މަސައްކަތެއް  ލިބޭފަދަ  ބަލާނީ  :އާމްދަނީ  ބައިގައި   ،މި 
ކުރުަމށެވެ މަސައްކަތެއް  ހޯދުަމށް  ިމގޮތުން . އާްމދަނީ 

ޓައިމް  ޔައަިމއްލަ މަސައްކަތާއި، ޕާޓް  ކުރާ  މަސައްކަތް ވެސް  ށް 
ވަޒީފާ  . ހިމެނޭނެއެވެ ބައިތަކަކީ،  ަމއިގަނޑު  ބަލާ  ބައިގައި  މި 

ަމސައްކަތަ ގަޑިއަށް  ކުރުާމއި،  މަސައްކަތް   ށްހޯދުަމށް 
،  ކުރުާމއި  ސުޕަވައިޒް  ަމސައްކަތް  ީމހުންގެ  އެހެން ،ހާޒިރުވުާމއި

ކުރަން    އެހެން މަސައްކަތް  ދަށުން  ސުޕަވިޜަންގެ  ީމހުންގެ 
ހަ އެކަނި  އެނގުާމއި،  މަސައްކަތްތައް    ކުރުުމގެ ވާލުކުރެވޭ 

 .  ނުވަތަ އެހެން ީމހުންނާއެކު ކުރުުމގެ ހުނަރަށެވެ ހުނަރަށް

މު  (2.2)     ފައިސާގެ  އެނގުން ޢާ އާންމު  ކުރަން  ބައިގައި    ިމ  :މަލާތުތައް 
ތަކެތި   ،ބަލާނީ ފުއްދުަމށް  ބޭނުންތައް  ޒަރޫރީ  އަިމއްލަ 

ތަކެތި   ކަންކަަމށް  އެހެނިހެން  ނުވަތަ ގަތުަމށް  ގަތުަމށާއި، 
ކުރުުމގެ  ކައުރަދުކުރަން އެނގުަމށާއި، ފައިސާ ރައްޚަޚިދުަމތަކަށް  
 . ހުނަރަށެވެ

އެނގުން  (2.3)     ގެންގުޅެން  ފައިސާ  ީމހުންގެ    އެހެން  :އަމިއްލައަށް 
އެ  ފައިސާއާއި ބެލެހެއްޓުާމއި،  ފައިސާ  ފައިސާ    އަިމއްލަ 

 .ކުރަން އެނގުންކައުރައް

ުއނގެނުމުގެ ުއނިކަން  
 މިންކުރުން 

       ތިރީގައި  ،ތާވަލެއް ގޮތުގެ   ދޭނެ ޕޮއިންޓް  ިމންވަރަށް އުނިކަުމގެ  އުނގެނުުމގެ  )ހ(  . 46
 .ވަނީއެވެމި 

  0( = ބެލެވޭވަރަށް ވުރެ ދަށް ނީ ނެތުން ނޫ)އުނިކަެމއް ނެތް  •   

  1( = ދަށް)އުނިކަން ކުޑަ މިންވަރަކަށް  •

  2( = ެމދު)އުނިކަން ެމދު މިންވަރަކަށް  •

 3( = ބޮޑު)އުނިކަން ބޮޑު މިންވަރަކަށް  •

 4( = އެއްކޮށް)އުނިކަން އެންެމ ބޮޑުމިންވަރަކަށް  •
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ުޖުމލައަށް ބަ )ށ(      ، ދެެމދުގެ ސްކޯއެއް ލިބިފައިވާނަަމއާ   12އާއި   9 ،ލާއިރުލައިމުޅި 
އުނގެނުުމގެ އުނިކަން ބޮޑަށް ނުވަތަ އެންމެ ބޮޑަށް ހުރި    ،ީމހާ ބެލެވޭނީ/ކުއްާޖ  އެ

 . ފަރާތެއްކަުމގައެވެ

 ދާއިރާތައް 

 ނެތް 
No impairment 

(0) 

 ކުޑަ 
mild 

(1) 

 މެދު 
moderate 

(2) 

 ބޮޑު 
severe 

(3) 

 އެންމެ ބޮޑު 
profound 

(4) 

      ދަސްކުރުމުގެ ހުނަރު 

ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ    ދަސްވާ
 ހުނަރު

     

      ދިރިއުޅުމުގެ މައިގަނޑު ދާއިރާތައް

      ޖުމުލަ

 12 9-11 4-8 1-3 0 ލެވެލް ސްކޯރ  

އަށްވުރެ   25 0 އިންސައްތަ އުނިކަމުގެ  
 ދަށް 

އަށް   50 49-40 39-25
 ވުރެ މަތި 

އުނިކަން   ހުރިކަމަށް  ސްކޯއިން 
 ދައްކާ މިންވަރު 

ކުޑަކޮށް   އުނިކަމެއް ނެތް
އުނިކަން  
 އެބަހުރި 

މެދު 
ށް  މިންވަރަކަ
އުނިކަން  
 އެބަހުރި 

ބޮޑަށް  
އުނިކަން  
 އެބަހުރި 

އެންމެ ބޮޑަށް  
އުނިކަން  
 އެބަހުރި 

0 3-1 8-4 11-9 12 

 

 އޯޓިޒަމް ސްޕެކްޓްރަމް ޑިސްއޯޑަރސް 

ތަފާތު  )ހ(  . 47 މާނަކުރުން  ޯއޓިޒަމް  ެމދުވެރިވާ  ސަބަބުން  އުނިކަންތަކުގެ  ދިާމވާ  ހެދިބޮޑުވުުމގައި  އޯޓިޒަްމއަކީ 
 . ވެއުނދަގޫ ކަންކަެމ ދަތި ،ަމއްސަލަތަކާއި، އުނދަގޫތަކާއި

ބޭނުން   )ށ(    ބަސް  ގުޅުންތަކާއި، އަނގަބަހުންނާއި  އިުޖތިާމޢީ  ފާހަގަކުރެވޭނީ،  އޯޓިޒަމް 
ކުރެވޭ   ހަރަކާތްތައްނުކޮށް  ހުންނަ  /ުމޢާަމލާތުތަކާއި،  ތަކުރާރުކުރުަމށް  ޢަަމލުތައް 

ޅައުުމރުގައި ހެދިބޮޑުވުުމގެ ަމރުޙަލާތަކުގައި ދިާމވާ   ،ފަދަ އުނިކަަމކުންނާއި  ޝައުޤު
 . ލަސްވުންތަކުގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ

ކުދިންނަށް )ނ(    ހުންނަ         އިތުރު ކަންކަަމށް ޚާއްޞަ ފާހަގަކުރެވޭ އޯޓިޒަމް 
 . އިތުރުވާނެއެވެ ތަކުރާރުކުރުން ،ދީ ސަާމލުކަެމއް 

 ަމޢުލޫާމތު  ހިއްސުތަކުން ކިބައިގައި ކުދިންގެ ގިނަ ވަރަށް ،ހުންނަ އޯޓިޒަްމ )ރ(   
 ނެގޭ  ހިފުުމގައްޔާއި، ހިއްސުތަކުން ބޭނުން އެ ަމޢުލޫާމތުގެ ސިކުނޑިން  ނަގައިގެން
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 .ތަފާތުވެއެވެ ީމހުންނާ އެހެން ގޮތް ރައްދުދޭ ަމޢުލޫާމތުތަކަށް

ބަސް   )ބ(    އަނގަބަހުންނާއި  ދަތިކަާމއި،  ހުންނަ  ޤާއިުމކުރުުމގައި  ގުޅުން  އިުޖތިާމޢީ 
ޚިޔާލީގޮތުން ކުރާންެޖހޭ  ،  ބޭނުން ނުކޮށް ކުރެވޭ ުމޢާަމލާތުތަކުގައި ހުންނަ ދަތިކަާމއި

ދަތިކަާމއި ހުންނަ  ކުރުަމށް  ކުރުުމ  ،މަސައްކަތްތައް  ތަކުރާރު ކަންތައްތައް    ގައި 
ިމފަދަ ީމހުންނަކީ އޯޓިޒަްމ ހުންނަ މީހުން    ،ކުރުަމށް ހުންނަ ޝައުޤެއްގެ ސަބަބުން

 .ކަުމގައި ބެލެވެއެވެ

 ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ އެސެސްެމންޓް ބޭނުންކުރެވޭ ދެނެގަތުަމށް އޯޓިޒަްމ )ޅ(  
އޮފް  )އިންޑިއަން   ިމންގަނޑު ދެނެގަތުުމގެ  އޯޓިޒަމް  އިންޑިޔާގެ ސްކޭލް 

 . ބަލައިގެންނެވެ އެސެސްަމންޓް އޮފް އޯޓިޒަްމ( އަސާސަކަށް

އޯޓިޒަމް  )ކ(    ޓަކައި  ބޭނުަމށް  އުސޫލުގެ  ދާއިރާ 6 ދެނެގަތުަމށް މި   )ހައެއް( 
(domain)  ްކުރެވޭނެއެވެ އެސެސް )ސާޅީސް( އައިޓަްމ 40 އަކުނ . 

  ސަބަބުން ޯއޓިޒަމްގެ 
 ުއނިކަން  ދިމާވާ 

 ވަނީއެވެ.ިމތިރީގައި  ،ހިެމނޭ ކަންތައްތައް ތެރޭގައި އުނިކަުމގެ  ދިާމވާ  ސަބަބުން އޯޓިޒަްމގެ . 48

 .ރަކާތްތެރިވެ އުޅުަމށް ދަތިވުންހައިުޖތިާމޢީގޮތުން  (ހ)  

 .ކުރުުމގައި ދަތިވުންތު އަނގަބަހުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ުމޢާަމލާ (ށ)  

 .ވެރިވުންއުޤުާމބޮޑަށް ޝައެއްކަަމކަށް  (ނ)  

 .އެއްކަެމއްގައި މާގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރުން (ރ)  

ަމޢުލޫާމތުގެ ބޭނުން ސިކުނޑިން ހިފުުމގައި އާދަޔާހި (ބ)   ތަފާތު ލާފު  ޚިއްސުތަކުން ލިބޭ 
 . ންރުގޮތްތަކެއް ހު

 . ވާނުވާ ނޭނގި، އުނދަގޫތަކާ ކުރިަމތިވެ، ހިތް ނުތަނަވަސްވުން (ޅ)  

  ހުންނަ   ޯއޓިޒަމް
  ގޮތުގަިއ  ފަރާތެްއގެ

 ކަނޑަެއޅުން 

ގޮތުގައި   ގޮތުގައި ކުއްެޖއްގެ ހުންނަ  އޯޓިޒަްމ . 49 ީމހެއްގެ  ބޭނުަމށް  ނުވަތަ  އުސޫލުގެ  މި 
 ރިޢާޔަތް ކުރުަމށް ފަހުގައެވެ.  ކަންތައްތަކަށް އަންނަނިވި ،ކަނޑައެޅޭނީ

 .ރަކާތްތެރިވެ އުޅެން ނޭނގުންހައެހެން ީމހުންނާއެކު އިުޖތިާމޢީގޮތުން  (ހ)  

ުމޢާަމލާ (ށ)   ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  ނޭނގުތުއަނގަބަހުންނާއި  ޚިޔާލީ    ާމއި،ކުރަން 
 ވިސްނުން ހުރުން. ދުނިޔެއެއްގައި

ކުރުާމއި (ނ)   ކަންކަން  ތަކުރާރުކޮށް  ޚިލާފަށް  އެއްކަަމކަށް   ،އާދަޔާ  ާމބޮޑަށް 
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 . ވެރިކަން ހުރުންޤުޝައު

އެހެންކަުމން،  . ކަަމށެވެ )ސައްތައިން ސައްތަ(  100%އުނިކަން ބަލާނީ  އޯޓިޒަްމގެ )ރ(   
ކަނޑައަޅާނީ ިމންވަރު  ހަށިގަނޑަކީ    ،އުނިކަުމގެ          100%މުޅި 

 . ކަަމށް ބަލައިގެންނެއް ނޫނެވެ)ސައްތައިން ސައްތަ( 

ޯއޓިޒަމް ެއސެސްކުރެވޭ  
 (domainsދާިއރާތަްއ )

 ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގޮތުގައި ގެދާއިރާތަކު  އެސެސްކުރުަމށް އޯޓިޒަމް  ، ކަންތަކަކީ އަންނަނިވި . 50
 . ކަންތައްތަކެވެ

ކުރާގޮތުގެ ރައްދުގައި    ކަން މީހުން ކަން   އެހެން   މާއި، ރަކާތްތެރިވު ހަ ގޮތުން  ޢީ އިޖުތިމާ  (ހ)  
އެނގުން   ކަންކަން    : (social relationship and reciprocity)  ކުރަން 

ކުދިން ހުންނަ  ކިބައިގައިއޯޓިޒަމް  ކިބައިގައި    ގެ  ީމހުންގެ  އާންުމގޮތެއްގައި  ނުވަތަ 
އި ީމހުންނާއެކު  ދަތި  ހަތިާމޢީގޮތުން  ުޖއެހެން  ކަންތައްތަކެއް ރަކާތްތެރިވުުމގައި 

އި  ،އެގޮތުން. ހުންނާނެއެވެ ީމހުންގެ  އުފާވުން،  )ސާސްތައް  ހުއެހެން  ދެރަވުން، 
ދަތި    އްޔާއި،ދެނެގަތުުމގަ  ކަންކަން(  ފަދަ  ލަދުގަތުން ކަންކަާމ  ހުށަހެޅުުމގައި 

ރަކާތް  ހަހަށިގަނޑުގެ    ކުރުަމށާއި،އިޝާރާތް  ހަަމ އެޔާއެކު،  . ެޖހެއެވެ  ކުރިަމތިލާން
ުމބޭނުންކުރުަމ . ކުރުަމށް ދަތިވާނެއެވެ   ތުަމލާޢާށާއި، ކަޅިހަަމކޮށް ލޮލަށް ބަލައިގެން 

އިތުރުން އި  އެ  ، ީމގެ  ފަރާތްތަކަށް  ބަދަހިކުރުަމކީ  ތަފާތު  ތިާމޢީ  ުޖފަދަ  ގުޅުންތައް 
 .  ކަެމކެވެ ވަރަށް އުނދަގޫ

ތިާމޢީ ުޖއި :(emotional responsiveness)  ކުރުންހިއްސާ ބާތުތައް  ޒު ޖަ  (ށ)  
ފެންނާޙަާމ އާންުމކޮށް  ަޖ  ންެޖހޭ އުލެއްގައި  ހުންނަ    ،އްކެބާތުތަޒުފަދަ  އޯޓިޒަމް 

ފަރާ ފަރާތަކުން  ން  ތަކުކުދިންގެ  ީމހުންގެ  ގިނަފަހަރަށް . ނުފެންނާނެއެވެނުވަތަ 
ާމ ނުހުރެދާނެއެވެޙަޖަޒުބާތުތަކާއި  ގުޅުެމއް  ކަަމކާ  ދިާމވާ  އަދި  . އުލުގައި 

ހާސްވާގޮތް ށް  ޚިލާފައާދަޔާ  އިކަަމކާނުލަ އެޔާއެކު،   .ވެދާނެއެވެ  ބިރުގަނެ   ހަަމ 
އުުމރާ ނުގުޅޭ ޢަަމލުތައް ކުރުާމއި، ނުރައްކާ   ،އަިމއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަދެއްކުން ފަދަ

 . ދެނެގަތުަމށް ދަތިވެދާނެއެވެ 

       ކުރުން   މަލާތު  ޢާ މު     މާއި، ބޭނުންކުރު   ބަސް    -  ވާހަކަދެއްކުން  (ނ)  
(speech-language and communication): ާުމޢާަމލ ގުޅޭ    ތު އުުމރާ 

ތަރައް ހުނަރުތައް  ލަސް ޤީކުރުުމގެ  ހުރެދާނެއެވެކަންތައް  ވުުމގައި  އަދި  . ތަކެއް 
ުމ ގޮތްގޮތަށް  އެނޫން  އުނދަގޫވެދާނެއެވެ  ތުަމލާޢާއަނގަބަހުންނާއި  ހަމަ . ކުރުަމށް 

ުމއަނގަބަހުން  އެފަދައިން،   ކުރެވޭ  އިޝާރާތުން  ތައް  ތުަމލާޢާނޫންގޮތަކަށް 
އުނދަގޫވެދާނެއެވެދެނެގަންނާ އިތުރުން،  . ން  ގިނަ  ީމގެ  ވަރަށް  ހުންނަ  އޯޓިޒަމް 

މީހުން    ،ންކުދީ ބޭނުންކުރެއެވެހާނުވަތަ  ބަސްބަސް  ނުވަތަ  ުޖުމލަ  ނުގުޅޭ  . ލަތާ 
ބުނާއިރަށް ބަހެއް  ކުދިން  ގިނަ  އި  އެ  އަދި  އަިމއްލަ  ނުލައި  ތިޚް ބަހެއް  ޔާރަކާ 
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 . (echolalia)ނެއެވެ ބު

އަޚުލާޤު  (ރ)   ތަޅުވައިގެން   (:Behaviour Patterns) އުޅުމާއި     ނުވަތަ    އަތް 
އެއްޗެއްގެ      ޝައުޤު      ނަފްސަށް     އަިމއްލަ      އެހީގައި        އެހެން 

ކުރެއެވެ (self-stimulating)  އުފެއްދުަމށް ކަންތައްތަކެއް  .ހަރަކާތްތައް   ،އެއް 
ަމތީ ތާވަލެއްގެ  ޝައުޤުވެރިވާނެއެވެއެއް  ކުރުަމށް  ކަެމއް  . ން  ފަދަ  އެ  އަދި 

ދެކޮޅުހަދާނެއެވެ ވަރަށް  ބަދަލުކުރުަމށް  ނުވަތަ  ހުންނަ  . ހުއްޓައިލުަމށް  އޯޓިޒަމް 
އެނޫން އެހެން    ، ހިމޭނުން ނުހުރެވުާމއި، ރުންކުރުވުންނުވަތަ މީހުން  ބައެއް ކުދީން  

 . ނަށްވުރެ އިތުރުވާނެއެވެކުދީން
އޯޓިސްޓިކް ވަރަށް ގިނަ   (:Sensory Aspects)އްސުތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް  ހި  (ބ)  

ކުރާ،  އަޑަށާއި،  އައްޔަށާއި ،  ވަހަށާއި،  ފަރާތްތަކަކީ އެހެނިހެން    ާމޙައުލުން 
 (Hypo/hyper sensitive)ރައްދުގައި ޢަަމލުކުރާ   އަސަރުތަކަށް އާދަޔާޚިލާފަށް

ފަދައެގޮތުން،  . ވެ ފަރާތްތަކެކެ އަޅާނުލައި    އެ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ކަންކަަމށް 
ފާޅުކޮށްފާނެއެވެ. ހުރެދާނެއެވެ އެ ކަަމކަށް ޝައުޤުވެރިކަން  ާމބޮޑަށް  ނޫނީ . ނޫނީ 

ވިސްނާ ކަަމކަށް  އެ  ފުންކޮށް  ވަރަކަށް  . ން އިނދެފާނެއެވެވަރަށް  އެއްވެސް  ނޫނީ 
އެއް ކޮށްފާނެއެވެއެ  ޢަަމލު  ގޮތަކަށް  ނެތްކަހަލަ  ާމޙައުލުގައި  އެ  ީމގެ . ޗެއް 
ކުދީ  ،އިތުރުން މީހުން  ން  ބައެއް  ާމޙައުލު ދެނެގަތުުމގައިނުވަތަ   ،އާންުމގޮތެއްގައި 

ބެލުާމއި ވަސް  ފަދަރަހަ  ، އަތްލުާމއި،  އެއްޗިހީގެ  ގޮތްތަކެއް   ފުލާޚިއާދަޔާ   ބެލުން 
 . ބޭނުންކޮށްފާނެއެވެ

ކުރުން   (ޅ)   ފިކުރު  ހުންނަ    (:(Cognitive Componentވިސްނުމާއި  އޯޓިޒަމް 
ީމހުންނަށް  ންނަށް  ކުދީ ސަމާލުކަންނުވަތަ  ބޭނުންވާ  ދޭން  ދޭން    ވަކިކަަމކަށް 

ނުކުރުންއެގޮތުން،  . އުނދަގޫވެއެވެ ޢަަމލު  އެއަށް  ދިނުުމން ވަގުތުން    ، އިރުޝާދު 
އިރުކޮޅެއް އެކަށީގެންވެއެވެ  ގެނުވަތަ  ޢަަމލުކުރުން  އޯޓިޒަމް   ިމއާ . ފަހުން  ޚިލާފަށް 

ތަކުގެ ފަންނުބައެއް    ،  ގަދަވުާމއި  ހަނދާން  ،ހުންނަ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި
 .ވެސް ހުރެއެވެ އާދަޔާ ޚިލާފު ހުނަރުވެރިކަން

ޯއޓިޒަމް ޓެސްޓު ކުރާނެ  
  ލަތްތަކާއި ގޮތް ހާ

ކުރާ (ހ) . 51 ޓެސްޓު  ޓެސްޓެއް  ތައްޔާރުކުރެވޭ    ކަަމށް  އެ   ،ންވާނީއޯޓިޒަްމއަށް 
ާމ  އެ  ،ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  ކަންކަަމކަށް    ،އުލެއްގައިޙަކަަމށް  ވަކި 
 . ބަލައިގެންނެވެ

ބަލާންެޖހޭ    (ށ)   ކޮންެމހެން  ޓެސްޓުގައި  ހެދޭ  ދެނެގަތުަމށް  ިމންކޮށް  އޯޓިޒަމް 
 މި ވަނީއެވެ. ކަންތައްތައް ތިރީގައި

 ؛ިމންވަރު  ހުރި ހަަމެޖހިފައި ފަރާތް ކުރެވޭ އެސެސް (1)   
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ކަެމއް  ،ބިރުގަތުާމއި  ފަރާތް  ކުރެވޭ  އެސެސް (2)    ނުވާ  ބޭނުން  ކުރަން  އެ 
 ؛ހާލަތްތައް

 ؛ިމންވަރު އިޝާރާތްތަކުގެ ފެންނަ  ޫމނުަމތިން (3)   

 ؛ތަފާތުތައް އަތުވެދާނެ ސަބަބުން ާމޙައުލުގެ ދިރިއުޅޭ ސަގާފަތާއި (4)   

ހިތްހަަމ  ކުރެވޭ   އެސެސް (5)    ފަދަފަރާތެއް  ވުާމޙަ  ެޖހޭ     ާމއި، އުލަކަށް 
 ؛އުފެއްދުން ގުޅުެމއް އެކަށީގެންވާ

 ؛ދެނެގަތުން ތަފާތުތައް ީމހުންގެ އެކިއެކި (6)   

 ؛އެނގުން ފުރިހަަމޔަށް ބައިތައް އޭގެ ،ގޮތާއި ހަދާނެ ޓެސްޓް (7)   

 . ން އެނގުންލަތާ ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުތައް ގެންނާހާ (8)   

ކުރާއިރު،   )ނ(    އެސެސް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ކަންތައްތަކަށް މި  ތިރީގައިވާ 
 ވިސްނާންވާނެއެވެ.

 ނުލިބުުމގެ  ނިދި ނުވަތަ  ސަބަބުން، ބަނޑުހައިހޫނުކަުމގެ  ކުއްާޖގެ (1)   
ނުވަތަ  ނަފްސާނީގޮތުން ސަބަބުން ހާލަތެއްގެ  ޚާއްޞަ ސަބަބުން، 

 ؛ ބެލުން ކަންތައްތަކަކަށް ދިާމވެދާނެ

 . ހެދުންނެ ާމބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެ ހާސްވެފައިވާ ވަގުތެއްގައި ޓެސްޓު  ކުއްާޖ (2)   

ޯއޓިޒަމް ެއސެސް ކުރާނެ  
 ުއސޫލު   ގޮތުގެ 

 ފައި ކޮށް ބަޔާން ތިރީގައި ،އުސޫލު ގޮތުގެ ކުރާނެ އެސެސް ފަރާތްތައް ހުންނަ އޯޓިޒަްމ . 52
 .ވަނީއެވެިމ

  ، ިމކަން އެސެސް ކުރާއިރު(: Observation)ސަމާލުކަން ދީގެން އުޅޭގޮތް ބެލުން  (ހ)  
 ންވާނެއެވެ.  ކުރާ ކަންކަަމށް ރިޢާޔަތް ށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާންކޮ

  ؛ިމންވަރު އުޅޭ ހަރަކާތްތެރިވެ އެކުއާއިލާއާ ނުވަތަ ީމހާ  ގެންގުޅޭ  ކުއްާޖ (1)   

ިމގޮތުން  . ިމންވަރު  ރައްދުދޭ  އުޅުުމގައި  ހަރަކާތްތެރިވެ  އިުޖތިާމޢީގޮތުން (2)   
  ގުޅުަމށް   އޮންނަ  ،ާމއިގާތްކަ  ބަހައްޓާ  ،ތާއިވަގު  ހޭދަކުރާ  އެކަަމށް

 . ބެލިދާނެއެވެ

 ؛ިމންވަރު ދޭ ސަމާލުކަން  ތަކެއްޗަށް ނުވަތަ  ،ީމހުންނަށް އެހެން (3)   

 ؛ިމންވަރު ކުރާ ުމޢާަމލާތު (4)   
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    ؛ ިމންވަރު ދެނެގަންނަ ކަންތައްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހިއްސުތައް (5)   

  ނުވަތަ   ނުތަނަވަސްވުން،   ހިތް  ހަރަކާތްތެރިވާއިރު  ީމހުންނާއެކު  އެހެން (6)   
 ؛ ިމންވަރު  ހުންނަ  ހިތްހަަމޖެހުން

 .އަޚުލާޤު ހުންނަ ިމންވަރު ،ޚިލާފަށް އުޅުާމއިއާންމު އުސޫލާ  (7)   

ަމ: އިންޓަވިއު (ށ)   ބޭނުންވާ  ހޯދުަމށްޢުއިންޓަވިއުއަށް  އެސެސްކުރާ   ލޫާމތު    ޓަކައި 
ބޭނުންކުރާ މަސްދަރުތައް  އުކުޅުތަކާއި  ތަފާތު  ކުރުަމށް  . ންވާނެއެވެފަރާތުން  ިމކަން 

ކުރުަމށް    ޓަކައި، މަސައްކަތް  ދާއިރާގައި  ބެލެހެއްޓުން މި  ކަންކަން  ޞިއްޙީ 
ގުޅޭ   ިމކަާމ  ފަރާތްތަކުން  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ވުޒާރާއިން  ދައުލަތުގެ  ހަވާލުވެފައިވާ 
އެސެސްަމންޓް ހެދުަމށް ބޭނުންކުރާ ޓޫލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެސެސްކުރެވިދާނެއެވެ. 

ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.   ،އެގޮތުން ސްކޭލްތައް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ         ތިރީގައި 
ބޭނުންކުރާއިރު ސްކޭލްތައް  ސައިކެއާޓްރިކް   APA ،މި  )އެެމރިކަން 

ގެ   ސްޓެޓިސްޓިކަލް   DSMއެސޯސިއޭޝަން(  އެންޑް      )ޑައިގްނޯސްޓިކް 
 މެނުއަލް( އަށް ރިޢާޔަތް ކުރާންވާނެއެވެ. 

Autism Diagnosis Interview – Revised (ADI-R) 

Autism Diagnostic Observation Schedule – Generic (ADOS-G) 

Childhood Autism Rating Scale (CARS) 

Gilliam Autism Rating Scale – Second Edition (GARS-2) 

ވެފައިވާތަްމރީ އޯޓިޒަްމއަށް ،ންވާނީހަދާ އެސެސްަމންޓް (ނ)    ކްލިނިކަލް ނު 
ކަންކަން  ވެފައިވާ ނު ތަްމރީ އޯޓިޒަްމއަށް ނުވަތަ ،ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް ޞިއްޙީ 

 . ފަރާތަކުންނެވެ ދީފައިވާ ހުއްދަބެލެހެއްޓުން ހަވާލުވެފައިވާ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާއިން 

ބަ)ފަހެއް(   5)ސާޅީސް( އައިޓަމް    40)ހައެއް( ދާއިރާއަކުން   6 . 53 މާކްސް ދެވޭނެ ގޮތް  ،  ލައިހައިކެޓަގަރީއަށް 

ލާންވާނެއެވެ ފާހަގަ  އެކަތީގައި  ތެރެއިން  ހުންނަ  . އޭގެ  ިމޒާުޖގައި  ދިނުުމގައި  ާމކްސް 
މިންވަރު  ،(behavioural characteristics)ކަންކަން    އަދަދު  ،(degree) ފެންނަ 

(frequency)،   ްބާރުގަދަކަނ(intensity )ުހެދިދާނެއެވެ  ،ބެލުަމށްފަހ . ޕަސެންޓޭޖް 
ގޮތް ދެނެގަންނާނެ  އިންސައްތަ  ކެޓަގަރީއެއްގެ  ކޮންމެ  ކެޓަގަރީތަކާއި  ތިރީގައި   ،އެގޮތުން 

 . ވަނީއެވެމި ބަޔާންކޮށްފައި 

ަމދުން   (ހ)   ވަގުތަކަށްތޯ  -( ހަަމއަށް  އާ 20)%ވަރަށް  ކިހާ  ފެންނަނީ  ިމކަން 
ިމކަން     20% ދުވަހުގެ  ،ބަލާއިރު އުުމރަށް  . ފެންނާނެވެގައި  ީމހާގެ  ިމއީ 

އި އާދައިގެަމތީ   ދާއިރާއާއިތިާމޢީ  ުޖބަލާއިރު  ދާއިރާގައި  އެކިޔެވުުމގެ   ޢަަމލުތައް  ން 
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ިމންވަރެވެފެންނާނޭ ބެލެވޭ  ދެވޭނެ  . ކަަމށް  ދަށުން  ބައިގެ          އަކީ ރސްކޯމި 
 . އެވެ )އެކެއް( 1

ބަލާއިރުިމކަން   -( 40% - 21)%ބައެއްފަހަރު   (ށ)   ވަގުތަކަށްތޯ  ކިހާ    ، ފެންނަނީ 
ީމގެ ތެރެއިން ބައެއް . ވަގުތުގައި ިމކަން ފެންނާނެވެގެ   40% - 21% ދުވަހުގެ

ނު ސަމާލުކަން  ީމހުންގެ  ކަންތައްތަކެވެޅައިއަ  ވަތަޢަަމލުތަކަކީ  ކުރާ  ހޯދަން  . ލުން 
އުުމރަށް  ަމވެއެހެންނަ ިމއީ  އި   ބަލާއިރު ސް  ޔެވުުމގެ  ކި  ދާއިރާއާއިތިާމޢީ  ުޖއަދި 

  .ފެނިދާނެ ކަންކަެމވެނުވަތަ ީމހެއްގެ ން ކުއްެޖއްގެ ފަރާތުން ދާއިރާގައި އާދައިގެަމތީ
ލުާމއި އާންމު ދިރިއުޅުުމގައި  އިއަިމއްލަ ނަފްސަށް އަޅަނުވަތަ މީހުން  ން  ިމފަދަ ކުދީ

ދަ ދެވޭނެ . ނުޖެހޭނެއެވެ  ށެއްކުރިަމތިލާކަ  ތިކަަމކާއެއްވެސް  ދަށުން  ބައިގެ  މި 
 .އެވެ)ދޭއް(  2 އަކީރސްކޯ

ބަލާއިރު -( 60% - 41)%ގިނަގިނައިން   (ނ)   ކިހާވަގުތަކައްތޯ  ފެންނަނީ   ،ިމކަން 
ފެންނާނެވެގެ   60% - 41% ދުވަހުގެ ިމކަން  އެހެންކަުމން،  . ވަގުތުގައި 

އެންެމ އަސަރުކުރާނެއެވެ  ހައިދިރިއުޅުުމގެ  ސަބަބުން  އޭގެ  ިމފަދަ  . ކަންތައްތަކަށް 
ކޮންެމވެސްވަރެއްގެ  ފަރާތްތަކަށް   ކަންތައްތައް  ކުރާ  ދިރިއުޅުުމގައި  އާންމު 

ކުރެވިދާނެއެވެ ދެވޭނެ   .އެހީތެރިކަަމކާއެކު  ދަށުން  ބައިގެ           ކީ ސްކޯރއަމި 
 . އެވެ)ތިނެއް(  3

 ،ިމކަން ފެންނަނީ ކިހާވަގުތަކަށްތޯ ބަލާއިރު -( 80% - 61)%ވަރަށް ގިނައިން   (ރ)  
ފެންނާނެގެ   80% - 61% ދުވަހުގެ ިމކަން  ސަބަބަކާ  . ވެއެވަގުތުގައި  ާމބޮޑު 

ފެނިދާނެއެވެއިނުލަ ިމކަން  ދިާމވާތީ. ވެސް  ިމކަން  އަިމއްލަ    ،އާންުމގޮތެއްގައި 
ކުރިަމތިލާން ގޮންޖެހުންތަކާ  ކަންތައްތަކަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް  . ެޖހެއެވެ  ދިރިއުޅުުމގެ 

އެހެން  ކުރުަމށް  ކަންކަން  ދިރިއުޅުުމގައި  އެހީތެރިކަން    އާންމު  ީމހުންގެ 
 . އެވެ)ހަތަރެއް(  4ކީ ސްކޯރއަމި ބައިގެ ދަށުން ދެވޭނެ . ބޭނުންވެއެވެ

ބަލާއިރު -( 100% - 81)%  އަބަދުވެސް (ބ)   ކިހާވަގުތަކަށްތޯ  ފެންނަނީ    ، ިމކަން 
ކަުމގެ ސަބަބުން  މ. ވެއެވަގުތުގައި ިމކަން ފެންނާނެގެ  100% - 81% ދުވަހުގެ

ދެއެވެހާނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ   އެހާއަދި  . ލަތަށް  ގުޅޭގޮތަށް  އުޅުން    ލަތާ  ީމހެއްގެ 
އުނދަގޫވެއެވެކުރާއްޓަންބަ ކު. ން  ދިރިއުޅުަމށް  ހުރިހާ ރާ އަިމއްލަ       ންެޖހޭ 

ބޭނުންވެއެވެ އެހީތެރިކަން  ީމހެއްގެ  އެހެން  ވެސް  ދަށުން  . ކަެމއްގައި  ބައިގެ  ިމ 
 .އެވެ)ފަހެއް(  5ކީ ސްކޯރއަދެވޭނެ 

އެންމެ ގިނައިން ލިބޭނީ    )ސާޅީސް( އެވެ. 40 ،ކީސްކޯރއައެންމެ ަމދުން ލިބޭނެ   (ޅ)  
 . އެވެ)ދުއިސައްތަ(  200
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ެއސެސްކުރާނެ  ޯއޓިޒަމް 
 ގޮތުގެ ޮއނިގަނޑު 

   ދާއިރާ)ހައެއް(   6 ވަނީ  އައިޓަްމ)ސާޅީސް(    40 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި . 54
(domains)   ްއެސެސްކުރުަމށްފަހު  . ލެވިފައެވެހައިބައަށ   ނާއި ވްކޮށްގެންޒާއޮބް)ކުއްޖާ 

 ންވާނެއެވެ.ބައެއްގައި ފާހަގަލާއެންެމ ގުޅޭ ( ލޫާމތު ހޯދައިގެންޢުންގެ ފަރާތުން ަމބެލެނިވެރީ

ކަންތައްކުރާ  އެހެންއެނގުާމއި،    ވާންރަކާތްތެރިހަތިާމޢީގޮތުން  އިުޖ )ހ(    ގޮތަށް   މީހުން 
 . ކުރަން އެނގުން ކަންރައްދުގައި ކަން

 ދާއިރާތައް 

ަރްށ 
ަވ

  
ަުދްނ 

މ
 

ަހުރ 
ްއަފ

ަބެއ
ިއްނ  

ިގަނ
ިގަނ

 

ަރްށ 
ަވ

ިއްނ  
ިގަނ

 

ައަބ
ްސ 
ުދެވ

 

%
20 

އަްށ 
 

ރ  
ްސޯކ

1
 

%
21-

%
40

 

ރ  
ްސޯކ

2
 

%
41-

%
60

 

ރ  
ްސޯކ

3
 

%
61-

%
80

 

ރ  
ްސޯކ

4
 

%
81-

%
10

0
 

ރ  
ްސޯކ

5
 

      ން އުނދަގޫވުން  ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރާ .1

      ން ހެދުނެނލައި  ކުމެ އުޅޭއިރު ހީތެރެއަށް ނުގެ  މީހުން .2

      ގަބުވެފައި ހުރުން   .3

      ރަކާތްތެރިވެ ނޫޅުން  ހައެހެން މީހުންނާއެކު   .4

      (Relating to people)  އެނގުންމީހުން    އެހެން .5

 އް ކަންތައްތަ  ފެންނަ    މާޙައުލުން    އިޖުތިމާޢީ   .6

(social/ environmental cuesްއަށ ރައްދުދޭން   ( 
 ނޭނގުން 

     

އެކަމަށް އެކަނި ސަމާލުކަން    ،ވަކި ކަމެއް ތަކުރާރުކުރުމާއި .7
 ދީގެން އިނުން  

     

އެކަމުގައި  ހަތިމާޢީގޮތުން  ޖުއި .8 އަމިއްލައަށް  ރަކާތްތެރިވާއިރު 
 ގުން  ނބައިވެރިވާން ނޭ 

     

      . ގާތް މީހުންނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ނޭނގުން .9

       ބައިގެ ޖުމުލަ  މި
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 ބާތުތައް ހިއްސާކުރުން ޒުަޖ )ށ(   
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      ލަތާ ނުގުޅޭ ޖަޒުބާތުތައް ފާޅުކުރުންހާ .10

      ޖަޒުބާތުތައް ފާޅުކުރުންލާފަށް މާބޮޑަށް  ޚިއާދަޔާ   .11

ޖަޒުބާތުތައް   .12 އުފެއްދުމަށް  ޝައުޤު  ނަފްސަށް  އަމިއްލަ 
 (Stimming)ފާޅުކުރުން  

     

      ގުން ނ ން ނޭބިރުގަންނާ  ،ނުރައްކާތައް ދެނެގަނެ .13

ނު .14 ސަބަބަކާ  ހިތް    ލައިވަކި  ނުވަތަ  އަވަސްވުން  ހިތް 
 . ނުތަނަވަސްވުން

     

       ބައިގެ ޖުމުލަ  މި

 

 ކުރުން  ޢާަމލާތުުމ  ާމއި،ބަސް ބޭނުންކުރު -ވާހަކަދެއްކުން )ނ(   
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ހުރެ .15 ހުނަރު  ހިސާބަކުން    ،ވާހަކަދެއްކުމުގެ  އެ  ކޮންމެވެސް 
 ހުނަރު ނެތިދިޔުން. 

     

އެހެނިހެން    ބަސް .16 ނުވަތަ  އިޝާރާތުން،  ނުކޮށް،  ބޭނުން 
 . ކުރުމަށް އުނދަގޫވުން  ޢާމަލާތުގޮތްގޮތުން މު

     

      . ވާހަކަދެއްކުމުގައި ބަސްތައް ތަކުރާރުކުރުން .17

ތަކުރާރުކުރުން  އިޚްތިޔާރަކާ ނުލައި    ،ތައްލަފުޒުއިވޭ   .18
(Echolalia) 

     

ލެއްވުމާއިކުޑަކުދީ .19 އަޑުއަޑު  ބާރު  ލައްވާކަހަލަ    ، ން 
 އާދަޔާޚިލާފު އަޑުއަޑު ލެއްވުން 

     

ފަށަން   .20 ވާހަކަ    އުނދަގޫވުމާއި،ވާހަކަދައްކަން 
 ން އުނދަގޫވުން  ށްގެންދާ ޔަކުރި
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      ބޭނުންކުރުން    ލަފުޒުއެއްވެސް މާނައެއް ދޭހަނުވާ   .21

      ލައިގެން ބޭނުންކުރުން  ވައިނަންއިތުރު އޮޅު .22

      ދައްކާ ވާހަކައިގެ އަސްލު މާނަ ދޭހަނުވުން  .23

        ބައިގެ ޖުމުލަ  މި

 ޤު ލާޚްއުޅުާމއި އަ )ރ(   
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      ތަކުރާރުކުރުން   މާއި،ޢަމަލުތައް އެއްގޮތަކަށް ކުރު .24

  ޓައިއް ބަހައްޤެޝައު  ޚާއްޞަ ޗަށްތަކެއްދިރުން ނުހުންނަ   .25
 ލުން ޅައިއަ

     

      ރުޅިވެރިކަމުގެ ޢަމަލުތައް ދެއްކުން .26

      އުޅުން   މޭނުން ނުހުރެވިގެންމާބޮޑަށް ހި .27

      ބޮޑާހޭކުން  .28

      ފަދަ ޢަމަލުކުރުން   އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންވާ .29

      ން އުޅުން ލަދުވެތި ކަންކަން ކުރާ .30

       ބައިގެ ޖުމުލަ  މި

 

 (Sensory)ހިއްސުތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް  ( ބ)  
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ަވަރ

 

ުރ  
ަފަހ

ެއްއ
ަބ

 

ިއްނ 
ިގަނ

ިގަނ
 

ްށ  
ަވަރ

ްނ  
ަނިއ

ިގ
 

ްސ 
ުދެވ

ައަބ
 

%
20 

އަްށ 
 

ރ  
ްސޯކ

1 
 

%
21-

%
40

 
ރ  

ްސޯކ
2

 

%
41-

%
60

 
ރ  

ްސޯކ
3

 

%
61-

%
80

 
ރ  

ްސޯކ
4 

 

%
81-

%
10

0
 

ރ  
ްސޯކ

5 
 

ރައްދުދޭގޮތް  ތަފާތު   .31 ކަންކަމަށް  އަސަރުކުރާ  ހިއްސުތަކަށް 
 ތަފާތުވުން

     

      ހުއްޓިފައި ގިނަ ވަގުތު ހުރުން    ނަޒަރު .32



 

46 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

      ން އުނދަގޫވުން  ހޯދާ  ރާށާއިއެއްޗެހި ވަކިކު .33

      ހުރުން    (unusual vision)އާދަޔާ ޚިލާފު ފެނުން   .34

      ސާސް ނުވުން  ހުތަދު އި .35

އަދާޔާ   /އެއްޗެހި   .36 ދެނެގަންނައިރު  ގޮތަކަށް  ފުލާޚިމީހުން 
 . ރަހަބަލައި ހެދުން، އަތްލައި، ލައިވަސްބަ 

     

       ބައިގެ ޖުމުލަ  މި
 
 ވިސްނުާމއި ފިކުރު ކުރުން  (ޅ)  

 ދާއިރާތައް 

ްނ  
މަުދ

ްށ 
ަވަރ

 

ުރ  
ަފަހ

ެއްއ
ަބ

 

ިއްނ 
ިގަނ

ިގަނ
 

ްށ  
ަވަރ

ްނ  
ަނިއ

ިގ
 

ަބުދ 
ައ

ްސ  
ެވ

 

%
20 

އަްށ 
 

ރ  
ްސޯކ

1 
 

%
21-

%
40

 
ރ  

ްސޯކ
2

 

%
41-

%
60

 
ރ  

ްސޯކ
3

 

%
61-

%
80

 
ރ  

ްސޯކ
4 

 

%
81-

%
10

0
 

ރ  
ްސޯކ

5 
 

      ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ނުހިފެހެއްޓުން   . 37

      ޖަވާބު ދިނުމުގައި ލަސްވުން /ގައި  ދިނުމު  ކަމަކަށް ރައްދު .38

ޚާއްޞަނހަ .39   (unusual memory)ސިފައެއް ދާނުގެ 
 ހުރުން

     

 ހުރުން  ހުނަރެއް  ޚާއްޞައާދަޔާ ޚިލާފު     .40
(savant abilities)  

     

       ބައިގެ ޖުމުލަ  މި

 

  ޯއޓިޒަމްގެ ުއނިކަން
 މިންކުރުން 

ިމންކުރާނީ،   . 55 އުނިކަން   ހުރިހާ  ،ލައިގެންބަ ދާއިރާއަށް)ހައެއް(   6 ަމތީގައިވާއޯޓިޒަްމގެ 
 ތިރީގައިވާ ތާވަލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ފައި، އެއްކޮށްސްކޯރ  ބައެއްގެ

 އުނިކަމުގެ އިންސައްތަ  ރ އޯޓިޒަމް ސްކޯ 

70 40% 

71-88 50% 

89-105 60% 

106-123 70% 

124-140 80% 

141-158 90% 

 %100 އަށް ވުރެ މަތި   158
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

 ށް ބަލައިފައި ބެހޭ ބައިތައް ސްކޯރއަ  ރ އޯޓިޒަމް ސްކޯ 

 (Noނެތް )އޯޓިޒަމް   އަށްވުރެ ދަށް   70

 (Mildއޯޓިޒަމްގެ މިންވަރު ދަށް ) އަށް  106އިން    70

 (Moderateއޯޓިޒަމްގެ މިންވަރު މެދު ) އަށް  153އިން    107

 (Severeއޯޓިޒަމްގެ މިންވަރު ބޮޑު ) އަށްވުރެ މަތި   153
 

 ނަފްސާނީ އުނިކަން 

ނަފްސާނީ ުއނިކަން  
 މާނަކުރުން 

އުނިކަަމކީ   (ހ) . 56 ސަބަބުން ނަފްސާނީ  ަމއްސަލައެއްގެ  ދިާމވާ  ސިކުނޑިއަށް 
ހުރުެމވެ  ނާއިނަފްސާނީގޮތުން އުނިކަެމއް  ތެރޭގައި. އުޅުުމގައި  ދިގު   ،ީމގެ 

ލަތްތަކާއި، ސިކުނޑީގެ  ހާ ޙީއްޞިސިކުނޑިއާ ގުޅިފައިވާ    ،ުމއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާ
 .ބަލިތައް ހިެމނެއެވެ

ކަންތައްތަކުގެ  ނަފްސާނީ (ށ)   އަންނަނިވި  ތެރޭގައި  އެފަދަ   ބަލިތަކުގެ  ސަބަބުން ނުވަތަ 
ސަބަބުން   ކަެމއްގެ  ުމުޖތަަމޢުގައި  އެނޫންވެސް  އެއްފަދައިން  ީމހުންނެކޭ  އެހެން 

ބައިވެރިވެ   ކަންކަަމކީ   ރަކާތްތެރިވެހަފުރިހަަމއަށް  އެފަދަ  ދަތިވާނަމަ،  އުޅުަމށް 
ބެލެވި ކަުމގައި  އުނިކަން  ނަފްސާނީ . ދާނެއެވެނަފްސާނީ  ކަންތައްތައް  މި 

  ކަަމށް   ބަލިތައްކަަމށް ބެލެވޭނީ، އެ ކަާމބެހޭ ާމހިރަކު އެ ކަަމކީ ނަފްސާނީ ބައްޔެއް
އަޅައިލުާމއި،  . ކަނޑައެޅުުމންނެވެ ނަފްސަށް  އަިމއްލަ  ސަބަބުން  ބަލީގެ  އެ  އަދި 

ުމޢާަމލާތު   ބަދަހިކުރުާމއި،  ގުޅުން  ީމހުންނާއެކު  ފިކުރު އެހެން  ވިސްނައި  ކުރުާމއި 
ވަޒީފާގެ   ކުރުާމއި،  ކަންތައްތައް  ކުރާންެޖހޭ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ކުރުުމގައި، 
ނަފްސާނީ   ކުރިަމތިވުުމން  އުނދަގޫތައް  އުޅުަމށް  ހަރަކާތްތެރިވެ  ަމއިދާނުގައި 

 . އުނިކަން ކަުމގައި ބެލެވެއެވެ

 ؛  ޑިޕްރެޝަން (1)   

 ؛  ޑިސްއޯޑަރއޯގޭނިކް ެމންޓަލް   (2)   

 ؛ސްކިޒޮފްރޭނިއާ (3)   

  ؛ބައިޕޯލަރ އޭފެކްޓިވް ޑިސްއޯޑަރ (4)   

 ؛  ރސަނަލަޓީ ޑިސްއޯޑަރޕަ (5)   

 ؛ އޮބްސެސިވް ކޮްމޕަލްސިވް ޑިސްއޯޑަރ (6)   

 ؛ އީޓިންގ ޑިސްއޯޑަރ (7)   
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

ނަފްސަ (8)    އަިމއްލަ  އުޅުން    ށްއިޚްތިޔާރެއްނެތި  ގޮތަކަށް  ފަދަ  ގެއްލުންދޭ 
(self-harming behaviour) 

ނަފްސާނީ ުއނިކަން  
މިންކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ  

 ާއންމު ުއސޫލު 

ިމންކުރު  (ހ) . 57 އުނިކަން  ިމންގަނަމށް  ނަފްސާނީ  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީބޭނުންކުރާ   ޑު 
އިންޑިއަން  " އޮފް  ކޮިމޓީ  ސޮސައިޓީރިހެބިލިޓޭޝަން  އިން   "ސައިކިއަޓްރިކް 

 ށެވެ.  ފައިވާ ިމންގަނޑަށް ބިނާކޮދައިގައި ހަ 2000 ބަރުންޑިސެ

 (ށ)  

 

ނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ   ިމންކުރާއިރު،  އުނިކަން    ، ވަޒަންކުރާނީ  ލަތު ހާނަފްސާނީ 
ސަބަބުން   އުނިކަުމގެ  ިމންވަރަށް  ހަނަފްސާނީ  ދަތިވާ  ރަކާތްތެރިވުަމށް 

ިމ އުސޫލުގެ    ،އެގޮތުން ނަފްސާނީ އުނިކަން ިމންކުރުުމގައި ބަލާނީ. ބަލައިގެންނެވެ
 . ދާއިރާއަށެވެ 4ވަނަ ާމއްދާގައިވާ  58

 ޝައްކެއްނެތް ކަހަލަ އެއްވެސް ،އުނިކަާމއި ނަފްސާނީ ހުންނަ ންފެންނާ ސާފުކޮށް )ނ(   
 ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ރީޖަނަލް/އަތޮޅު/ރަށު ގުޅިގެން  އުނިކަންކަާމ ންވާގީޔަ ިމންވަރަށް

ދޫކުރާ    . ދޫކުރެވިދާނެއެވެ ލިޔުން ވެސް  ޑޮކްޓަރަކަށް ބަލިތަކުގެ ުމއާން ިމގޮތުން 
 ލިޔުންތަކާއެކު، ދީފައިވާ ފަރުވާއާއި ޞިއްޙީ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

   ، ިމންކުރާނީ ކަެމއް  އެ ލަތްތަކުގައިހާ ދަތިވާ ިމންކުރުުމގައި އުނިކަން ލިބިފައިވާ )ރ(   
. ބަލައިގެންނެވެ ލިޔުަމށް  ދޫކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރުން  ޚާއްޞަ ގުޅޭ އުނިކަަމކާ  އެ

ދީއޭނުވަތަ   ހުއްދަ  ިމކަަމށް  އުނިކަން އެސެސްކޮށް،  ެޖންސީން  ފަރާތްތަކުން  ފައިވާ 
މީހުން  " ހުންނަ  ިމންވަރުހަނުކުޅެދުންތެރިކަން  ދަތިވާ  ބެލުަމށް    ރަކާތްތެރިވުަމށް 

އެސެސްަމންޓްޞަކޮށް ޚާއް ފެތޭނަަމ  ،ހެދުަމށްފަހު" ފައިވާ  ީމހެއްގެ    އެ  ،އުސޫލަށް 
 . ބަލައިގެންނެވެ ލަތަށްހާ

ނަފްސާނީ ުއނިކަން  
ެއސެސް ކުރެވޭ ބައިތަްއ  

(domains) 

 . ވަނީއެވެ ިމ  ތިރީގައި ،ބައިތައް ކުރެވޭ އެސެސް އުނިކަން ނަފްސާނީ . 58

ންެޖހޭ  ލުުމގެ ގޮތުން ކުރާއިއަިމއްލަ ނަފްސަށް އަޅަ  :ލުން އި ނަފްސަށް އަޅަ އަމިއްލަ   (ހ)  
ިމންވަރު  ހައިއެންެމ ކުރެވޭ  އަިމއްލައަށް  ބަލާނީ،  ތެރޭގައި    އޭގެ. ކަންތައްތައް 

ދުޅަހެޔޮކަަމށް   ިޖސްާމނީ  ކެއުން  އުނގުޅުން،  ދަތް  ނުންވާ  ބޭފެންވެރުން، 
 ރަށެވެ.ކަންތައްތައް ކުރެވޭ މިންވަ

އެކަުމގައި ބަލާނީ،   (:ތިމާޢީ ގުޅުން ޖު އި )ރަކާތްތެރިވެ އުޅުން ހަ އެހެން މީހުންނާއެކު   (ށ)  
އެހެންހާ ގުޅޭގޮތަށް  ގުޅުން  ުޖއި   ،ރަކާތްތެރިވެހަީމހުންނާއެކު    ލަތާ  ތިާމޢީ 

 ރަށެވެ. ބަދަހިކުރެވޭ މިންވަ

އެހެން   : ދެނެގަތުން   ކުރުމާއި   ތު މަލާ ޢާ މު  (ނ)   ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  އަނގަބަހުންނާއި 
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

ުމ އެނގުކުރާ  ތުަމލާޢާީމހުންނާ  ދެނެގަތުާމއި،    ާމއި، ން  އެއްޗެހި  ހުންނަ  ލިޔެފައި 
ދެނެގަތުާމއި  ދައްކާ ނު  ،ވާހަކަ  ބޭނުން  ވަތައިޝާރާތް  ކުރެވޭ    ބަސް  ނުކޮށް 

 . ން އެނގުން ހިެމނެއެވެތްތައް ދެނެގަންނާަމލާޢާުމ

ކުރު  (ރ)   ތަޢުލީމު   ،މާއި މަސައްކަތް  އަދާކުރުމާއި،  ކޮށްފައިވާ   :ވަޒީފާ  ބަޔާން  ތިރީގައި 
 . ގޮތަށް މި ބައި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

ފެންވަރު   ގޮތާއި  ކުރާ  ގަވާއިދުން (: Work Performance)މަސައްކަތް 
އުޅުާމއި މަސްއޫލުވެ  ވަޒީފާގެ  ،  ވަޒީފާއެއްގައި  ކުރުާމއި،  މަސައްކަތް  އަިމއްލައަށް 

 . ން އުޅުެމވެފުރުޞަތު ހޯދާ

މަސައްކަތްތައް ކުރާ  ބަލާނީ: ގޭތެރޭގައި  ކުރުަމށް  އެސެސް    ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
އަޅަ،  ކެއްކުާމއި ީމހުންނަށް  އެއްޗިއްސަށް ،  ލުާމއިއިއެހެން  އަިމއްލަ 

ިމންވަރު  ،  ރައްކައުތެރިވުާމއި ކުރެވޭ  ވަގުތަށް  ގަވާއިދުން  ކަންތައްތައް  ިމފަދަ 
 . ބަލައިގެންނެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކޮލެުޖގެ    ވަތަނު  ގެސްކޫލު ބަލާނީނުވަތަ  ިމންވަރު    ، މަސައްކަތުގެ 
 .ކުރާ ަމސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ިމންވަރަށް ބަލައިގެންނެވެއެ ތަންތަނުން ހަވާލު

ނަފުސާނީ ުއނިކަން  
ޖުމުލަ   ،ެއސެސްކޮށް

 (scoreމާކްސް ދިނުން )

       ކޮށްފައިވާބަޔާން ަމތީގައި ،ބަލާނީ ާމކްސް ުޖުމލަ އެސެސްކޮށް އުނިކަން ނަފުސާނީ . 59
އިތުރުން. އެއްކޮށްލައިގެންނެވެ ބައިރެއް(  ހަތަ)  4 ތަޙައްަމލުކޮށްފައިވާ   ލަތުހާ  މި   ، ީމގެ 

 . ުމއްދަތަށް ބަލައިގެން އިތުރަށް ާމކްސް ދެވިދާނެއެވެ

 . އެއްކުރާށެވެ 1 :އަހަރަށް ވުރެ ދަށް 2އަހަރަށް ވުރެ ަމތި،  1 (ހ)  

 .އެއްކުރާށެވެ 2 :ދެެމދުއަހަރާ  5އަހަރާއި  2 (ށ)  

 .އެއްކުރާށެވެ 3 :ދެެމދުއަހަރާ  10އަހަރާއި  6 (ނ)  

 .އެއްކުރާށެވެ 4 :އަހަރުން ަމތި 10 (ރ)  

ުއނިކަމުގެ މުޅި ޖުމުލަ  
 މިންވަރު 

ބަލާނީުމ . 60 ުޖުމލަ  ސްކޯ  ، ޅި  ިމންވަރުގެ  އުނިކަުމގެ  ބަލީގެ    ލަތު ހާ  އެ ،  އާއިނަފްސާނީ 
 . އެއްކޮށްގެނެވެސްކޯރ ތަޙައްަމލުކޮށްފައިވާ ުމއްދަތަށް ލިބޭ 
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

 އުނިކަމުގެ އިންސައްތަ  އުނިކަމުގެ މިންވަރު  ރ ސްކޯ 

 0 އުނިކަމެއް ނެތް 0

 އަށްވުރެ ދަށް   40% ށް އުނިކަން ކަކުޑަ މިންވަރަ 6-1

 70% - 40% ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް  13-7

 95% - 71% ބޮޑު   ލަތުހާނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ   19-14

 100% އެއްކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  20

 

ހެދުމުގައި    ެއސެސްމަންޓް
މިންގަނޑުތަކުގެ   ބަލާނެ 

 ލު ފުސީތަ

 

 އުނިކަމާ  ފަރާތެއްގެ  އެ  އެސެސްކުރުުމގައި ފަރާތްތައް ހުންނަ  އުނިކަން  ނަފްސާނީ . 61
. ންވާނެއެވެއެއްކުރާ ލޫާމތުޢުަމ ގޮތަކުން ހުރިހާ  ހުރި  އެއްކުރެވެން ާމތު ަމޢުލޫ ގުޅޭގޮތުން

އިންޓަވިއުކޮށް ލިބެންހުރި ހުރިހާ    ކާފަރާތް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަ  ފަރާތަކާއި، އެ  އެގޮތުން އެ
  .ންވާނެއެވެކުރާ ޔަތްޢާކޭސް ރިކޯޑަކަށް ރި

 . ވަނީއެވެމި  ތިރީގައި    ،ކަންތައްތައްބައިގައި ހިމެނޭ   މި ލުން އި އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޅަ .1

 . ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަން  ،އަމިއްލަ ސަފުތާހިރުކަމާއި (ހ) 

 . ގަވާއިދުން ކެއުން   ،ގަޅު ކާނާ ކެއުމާއިނރަ (ށ) 

ރައް (ނ)  ތަކެއްޗަށް  ސާފުތާހިރުކޮށް    ،ތެރިވެކައުއަމިއްލަ 
 . ބެލެހެއްޓުން

ފެންވެރުން، އެއްޗެހި ދޮވުން ފަދަ އަމިއްލަ    ،ދަތް އުނގުޅުން  (ރ) 
އަޅަ ކަންތައްތައް ކުރާ  ކައިޓަ  ލުމަށްއިނަފްސަށް  ންޖެހޭ 

 . ވާއިދުން ކުރުންގަ

 ހުރި   އާދަތައް  ކެއުމުގެ  ނުވަތަ  މޭޒުމަތީ އަދަބުތައް ހުރިގޮތް، (ބ) 
 . ގޮތް

ލުމަށް  އި އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޅަ .2
 (score)މާކްސް ދިނުން  

 . ވަނީއެވެމި  ތިރީގައި    ،ބައިގައި މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާ ކަންކަން މި

ބޫލުކުރެވޭ  ގަތިމާޢީގޮތުން  ޖުއި  ނެތުން: އުނިކަމެއް   (ހ) 
 އަޅައިލުން.   މީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް    ފެންވަރަކަށް އެ

 . އެވެ)ސުމެއް(   0 ކީސްކޯރއަ  ދެވޭނެ ދަށުން ބައިގެ މި

ކުޑަ   (ށ)  އަޅަ  މިންވަރު: އުނިކަމުގެ  ނަފްސަށް  ލުމަށް  އިއަމިއްލަ 
ކަންތައްތަކުގައި   ކުރުން)ކުރާ  ބަދަލު  އެއްޗެހި    ފެންވެރުން، 
ކަންތައްތަކުގައި ކުޑަ  (ފަދަ  ޞިއްޙީ    ،ނަމަވެސްކުރި  ފަރުވާ 

އަމިއްލަ      މާއި،ރުނޭދުޅަހެޔޮކަމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބުރޫ  
ކަންކަން   އަޅައިލުމުގެ  އިޖުތިމާޢީ ނަފުސަށް  އާންމު 

         ކީސްކޯރއަ ބައިގެ ދަށުން ދެވޭނެ   މި   .ހުރުންމިންގަނޑަށް  
 އެވެ. )އެކެއް(    1

މިންވަރަކަށް  (ނ)  ކޮންމެވެސް  ނަފްސަށް    :އުނިކަން  އަމިއްލަ 
ނުކުރުން އިއަޅަ ކަންތައްތައް  ސަބަބުން    .ލުމުގެ  އޭގެ  އަދި 
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

ޖިސްމާނި    ޙީއްޞިކުދިކުދި   ކުރިމަތިވުން،  މައްސަލަތައް 
ގައިން    ،ރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުން، ފަލަވުން، ދަތްފަނިކެއުންހަ

 . ނުބައިވަސް ދުވުން

 )ދޭއް( އެވެ.   2ކީ،  ސްކޯރއަ ބައިގެ ދަށުން ދެވޭނެ   މި

މިންވަރަކަށް  (ރ)  ބޮޑު  ބޮޑަށް    : އުނިކަން  އަމިއްލަ  ވަރަށް 
އަޅަ ކުޑަވުންއިނަފްސަށް  ބައި  ލާމާތްތަކުގެ  އަ. ލުމުގެ 

ނުބުނާނަމަ  ،ތެރޭގައި މީހަކު  ނުވުން   ،އެހެން   ،ސާފުތާހިރު 
ނު އިރުޝާދާ  މީހެއްގެ  އަމިއްލަ    ލައިއެހެން  ނުކެއުން، 

ތަށް ނުބެލުން، ހަށިގަނޑަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކާނާ  ޙައްޞި
ކަންކަމުގެނުކެއުން   މި  ގޮތުން    ހިމެނެއެވެ.  ނަތީޖާއެއްގެ 

 ވެއެވެ. ން އުނދަގޫބޫލުކުރާގަމީހަކު    މުޖުތަމަޢުގެ ފަރާތުން އެ

 )ތިނެއް( އެވެ.   3ކީ،  ސްކޯރއަ ބައިގެ ދަށުން ދެވޭނެ   މި

ހުރުން  (ބ)  އުނިކަން  ބޮޑަށް  ނަފްސަށް   : އެންމެ  އަމިއްލަ 
  ށާއިދުޅަހެޔޮކަމަ ނީޖިސްމާ   ،ނުލުންއި އެއްވެސް ވަރަކަށް އަޅަ

ދިޔުން  ހިސާބަށް  ގެއްލުންވާ  މީހެއްގެ   ،ފުރާނަޔަށް  އެހެން 
ނު އަޅަ   ލައިއެހީތެރިކަމާ  ނަފްސަށް  ކުރާ  އިއަމިއްލަ  ލުމަށް 

ކަމެއް   ނުކުރެވުން،   ފަދަ(  ފެންވެރުން  މާއިކެއު(އެއްވެސް 
 . މީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނޫން ގޮތަކަށް ނޫޅެވުން އެހެން  

 )ހަތަރެއް( އެވެ.  4ކީ،  ސްކޯރއަ ބައިގެ ދަށުން ދެވޭނެ   މި

ދޭދޭ މީހުންގެ މެދުގައި ނޫނީ އެހެން   .3
 ތައްތުމަލާޢާމީހުންނާއެކު ކުރެވޭ މު

ބެލެވެނީ މި ދިނުމާއި  ،ބައިގައި  ޖަވާބު  ކަމެއް    ،ސުވާލަށް 
އެހެން މީހުންގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ    ،ބޭނުންވުމުން އެކަމަށް އެދުމާއި

އެދުން އަމިއްލަ    ވަތަނު   ،ކަންތައްތަކަށް  މައްޗަށް  ޖަޒުބާތުތަކުގެ 
އޮތުޚްއި   ގުޅުން  ،އިސްނެގުމާއި  ކުރަން  ކަމެއް ،މާއިތިޔާރު 

  ގުޅުން   ގާތް  ޖިސްމާނީގޮތުން ،ކަނޑައިލުމާއި  ގުޅުން  ބަދަހިކުރުމާއި،
އެހީތެރިވެދޭނެ    މި. އުފެއްދުމެވެ ދެނެގަތުމުގައި  ކަންތައްތައް 

 . ސުވާލުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ސުވާލުތައް ހިމެނެއެވެ

މު (ހ)  މީހުންނާއެކު  ރަކާތްތެރިވަނީ ހަކޮށް  ޢާމަލާތުއެހެން 
 ؟ކިހިނެއްތޯ

މު )ށ(   މީހުންނާ  އި  ތުމަލާޢާއެހެން  ކުރުމުގެ  ޙްކުރާއިރު  ތިރާމް 
 ؟ނީ ކިހިނެއްތޯނަ ޢަމަލުތައް ހުން

 ؟ސުވާލު ކުރުމުން ޖަވާބު ދޭތޯ )ނ( 

 ޢަމަލުތަކުން ރުޅިވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް ބާރު   ބަހުންނާއިއަނގަ  )ރ(  
 ؟ފޯރުވޭތޯ

އެހީއާ )ބ(  މީހެއްގެ  އިޖުތިމާ  އެހެން  ގުޅުން   ޢީނުލާ 
 ؟ބަދަހިކުރެވޭތޯ

 ؟ނުދަންނަ މީހުންނާއެކު ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަނީ ކިހިނެއްތޯ )ޅ(  

ގުޅުންތައް  ޙްރަ )ކ(  އެހެނިހެން  ގުޅުމާއި  މަތްތެރިކަމުގެ 
 ؟ބަދަހިކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

  ؟ފާޅުކުރޭތޯ  ޖިސްމާނީގޮތުންކުލުނާއި އެދުންތައް   )އ( 

އެހެން    ވަތަދޭދޭ މީހުންގެ މެދުގައި ނު .4
ތަކަށް މާކްސް ޢާމަލާތުމީހުންނާއެކު ކުރެވޭ މު

 (score)ދިނުން  

ތިރީގައި  މި ކަންކަން  ބަލާނެ  ދިނުމުގައި  މާކްސް           ބައިގައި 
 . ވަނީއެވެ   މި

ނެ  (ހ) ބަދަހިކޮށް  ތުން:އުނިކަމެއް  ގުޅުން  މީހުންނާ    ،އެހެން 
ދަމަހައް ގުޅުންތައް  މީހުންނާއެކު    ޓައި،އެފަދަ  އެހެން 

ދަތިކަމެއް  ހަ އެއްވެސް    ކުރިމައްޗެއްރަކާތްތެރިވުމުގައި 
ބަދަހިކުރުމުގައި . ނުވެއެވެ ގުޅުން  އެއްވެސް    ،ވެސް އަދި 

 . ނުވެއެވެ  މައްޗެއްމައްސަލައެއް ކުރި

 )ސުމެއް( އެވެ.   0ކީ  ސްކޯރއަ ބައިގެ ދަށުން ދެވޭނެ   މި

މިންވަރު  (ށ) ކުޑަ  ގުޅުން    : އުނިކަމުގެ  ފަހަރަށް  ބައެއް 
ހީނަރުކަން   އާންމުކޮށް   ކުރިމަތިވެއެވެ.ބަދަހިކުރުމުގައި 

ގުޅުންތައްބަދަހިކުރާ ގުޅުންތައް    ންޖެހޭ  ބެލެވޭ  ކަމުގައި 
ނުތަނަވަސްވުމާއި  ބަދަހިކުރުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް    ،ހިތް 

 . ތަޙައްމަލު ކުރެވޭނެއެވެ

 ( އެވެ. )އެކެއް  1ކީ،  ސްކޯރއަ ބައިގެ ދަށުން ދެވޭނެ   މި

މިންވަރަކަށް  (ނ)  ކޮންމެވެސް  ބަދަހިކުރުމުގައި    :އުނިކަން  ގުޅުން 
އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވެއެވެ  ގިނައިން  ވަރަކަށްވުރެ  . އާދައިގެ 
 . އެހެން މީހުންނާ އެކަހެރިކޮށް ވަގުތު ހޭދަކުރާލެއް ގިނައެވެ

 )ދޭއް( އެވެ.   2ކީ،  ސްކޯރއަ މި ބައިގެ ދަށުން ދެވޭނެ  

ނުކުރެވޭ    ބޫލުގަގޮތުން  ޢީމާޖުތިއި  :އުނިކަން ބޮޑު މިންވަރަކަށް  (ރ) 
ބައްޓަންވެފައި ޢަމަލުތައް  ގޮތަކަށް  މީގެ    .ހުރުން  ފަދަ 
ކުރާ ދިރިއުޅުމުގައި  އާންމު  ކަންތައްތައް  ސަބަބުން  ންޖެހޭ 

ދާއިރާގައްޔާ ކުރުމުގަ މަސައްކަތުގެ  އި،  އްޔާއި، 
ގޮންޖެހުންތަކާ  ހަތިމާޢީގޮތުން  ޖުއި އުޅުމުގައި  ރަކާތްތެރިވެ 

 . ކުރިމަތިވެއެވެ

 )ތިނެއް( އެވެ.   3ކީ،  ސްކޯރއަ މި ބައިގެ ދަށުން ދެވޭނެ  

ވަރަށް ސީރިއަސްވެ،   ލަތުހާ :އެންމެ ބޮޑަށް އުނިކަން ހުރުން  (ބ) 
ދިގުދެމިގެން   ދުވަސްތަކަށް  ގިނަ  ގޮންޖެހުންތައް  ދިމާވާ 

މީހުންނަށް  ،ގޮސް ގާތްތިމާގެ  ވެސް    އާއިލާއާއި 
 . ބެލެހެއްޓުމުގައި މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވެއެވެ 

 )ހަތަރެއް( އެވެ.  4ކީ،  ސްކޯރއަ މި ބައިގެ ދަށުން ދެވޭނެ  

ބެލެވޭނީ   މި ވުންމަލާތު ކުރުމާއި ފަހުމުޢާމު .5 ގޮތްގޮތުން    ،ބައިގައި  އެހެނިހެން  އަނގަބަހުންނާއި 
ފަހުމުޢާމު ކުރުމާއި  މު. ވުމެވެމަލާތު  މީހުންނާ  އެހެން  މަލާތު ޢާއަދި 

ތަރައް ހުނަރު  ދެނެގަތުމުގައި    މި. ވުމެވެޤީކުރުމުގެ  ކަންތައްތައް 
 . ވަނީއެވެމިތިރީގައި    ،އެހީތެރިވެދޭނެ ސުވާލުތައް 

 ؟މަސައްކަތް ކުރޭތޯން  މީހުންނާ ވާހަކަ ނުދައްކާ  )ހ( 

މީހުން   )ށ(   ކުރަނީ  ގެއަށް  އެހެން  ކަންތައް  ކުރުމުން  ޒިޔާރަތް 
 ؟ކިހިނެއްތޯ
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

 ؟އެހެން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރޭތޯ )ނ( 

ވާހަކަދައްކާތޯ )ރ(   މެދުކަނ  އާއި،އިސްނަގައިގެން    ޑައިވާހަކަ 
 ؟ކުރޭތޯ ވާހަކަ ފުރިހަމަ    އެ  ، އާއި ށް ގެންދެވޭތޯޔަކުރި  ލައިނު

ކުރެވޭ   )ބ(  ނުކޮށް  ބޭނުން  ބަސް  ފަރާތުން  މީހުންގެ  އެހެން 
  ،ރުއިމާއި ،  ލުމާއިނހީ(؟ ން އެނގޭތޯމުޢާމަލާތުތައް ދެނެގަންނާ 
 )އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

 ؟ތައްތައް ކުރޭތޯންލިޔުމާއި ކިޔުން ފަދަ ކަ )ޅ(  

މަލާތު ކުރުމާއި ދެނެގަތުމަށް ޢާމު .6
 (score)މާކްސް ދިނުން  

ކަންކަން  މި ބަލާނެ  ދިނުމުގައި  މާކްސް        ތިރީގައި    ،ބައިގައި 
 . ވަނީއެވެ މި  

ނެ  (ހ)  މީހު  ތުން: އުނިކަމެއް  މީހުންނާ  ން އެހެން  އެއްގޮތަށް  ނާ 
ވާހަކަދައް  ބަދަހިކޮށް          ،ޅުމާއި އު  ދައިހަކައި  ގުޅުން 

އެއްވެސް    މި ކުރާކަމުގެ  މަސައްކަތް  ނުކުރާން  ކަންތައްތައް 
 ނުމެވެ. އަލާމާތެއް ނުފެ

 . އެވެ )ސުމެއް(  0، އަކީރސްކޯ ދެވޭނެ ދަށުން ބައިގެ މި

މިންވަރު  (ށ)  ކުޑަ  ތެރޭގައި    :އުނިކަމުގެ  މީހުންގެ  އެހެން 
ދަތިކުރާ  ތުމަލާޢާމު ހިތް ހާއެފަދަ    ،ވުމާއިން  ލަތްތަކުގައި 

 ވުމެވެ. ނުތަނަވަސްވެ ކަންބޮޑު

 . އެވެ )އެކެއް(   1 ،އަކީރސްކޯ ދެވޭނެ ދަށުން ބައިގެ މި

މިންވަރަކަށް  (ނ)  ތިމާޢީގޮތުން  ޖުއި  ހުރުން:އުނިކަން    ކޮންމެވެސް 
މަދުން  ނީރަކާތްތެރިވާހަ ލަތްތަކުގައި ހާމިފަދަ    .ވަރަށް 

މަސަ މި   ،ރުމާއި ނުކު  ކަތްއް ބައިވެރިވާން  ކަމުގެ   އާއިލާ 
އިޖުތިމާ މިންވަރަށް  ކަންބޮޑުވާ  ގޮތުން ޢީސަބަބުން 

 ވުމެވެ. ރަކާތްތެރި ނުހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ މިންވަރަށް  ހަ

 . އެވެ)ދޭއް(   2 ،ކީސްކޯރއަ  ދެވޭނެ ދަށުން ބައިގެ މި

ތިމާޢީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިޖު  ހުރުން:އުނިކަން  ބޮޑު މިންވަރަކަށް  (ރ) 
ނުވާން    އެ  ،އެކަހެރިވެގުޅުންތަކާ   ބައިވެރި  ކަންކަމުގައި 
ގެއަށް  ) ރުމެވެ.މަސަކަތްކު ނުހުޅުވުން،  ދޮރު  ޖެހުމުން  ޓަކި 

ޒިޔާ އެރަމީހުން  ކުރުމުން  ފޯނު    ތް  ދިޔުން،  ތަނުން 
  )ރިންގުވުމުން ފޯނު ނުނެގުން

 . އެވެ)ތިނެއް(   3 ،އަކީރސްކޯ ދެވޭނެ ދަށުން ބައިގެ މި

ބޮޑަށް   (ބ)  އެހެން    : އުނިކަން ހުރުން އެންމެ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް 
ނުވު ބޭނުން  އުޅެން  އެއްކޮށް  ދޮރު  ) މެވެ.މީހުންނާ 

ބަންދުވެ   ންތަޅުލައިގެ   މާއި،ހުރުއެކަނި    ގެންކޮޓަރީގައި 
 (.ވަރަށް މަދުން ވާހަކަދެއްކުން

 .އެވެ)ހަތަރެއް(   4 އަކީރސްކޯ ދެވޭނެ ދަށުން ބައިގެ މި

ބަލާނީ  މި އުލު ޙަކުރުމުގެ މާމަސައްކަތް   .7 މަސައްކަތް  ،ބައިގައި  ގޭގެ  އަދާކުރުމާއި،    ތައްވަޒީފާ 
ކުރި   ،ކުރުމާއި މިންވަރަށެވެޔަކިޔެވުމުގައި  ކަންތައްތައް    މި. ށްދާ 

 . ވަނީއެވެމިދެނެގަތުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނެ ސުވާލުތައް ތިރީގައި  
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ޓައިމް)ވަޒީފާ   )ހ(  ޕާޓް  ޓައިމް،  އަމިއްލައަށް   ،ފުލް 
ނޫންތޯ  (މަސައްކަތްކުރުން ނޫނީ  ވަޒީފާގައި   ؟ އަދާކުރޭތޯ 

 ؟ގަވާއިދުން ވަޒީފާއަށް ދޭތޯ  ،އުޅޭނަމަ

ދެމިހުރުމާއި )ށ(   ކަންތައްތައް    ވަކިވުމުގެވަޒީފާއިން    ،ވަޒީފާގައި 
 ؟ހުންނަނީ ކިހިނެއްތޯ

އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ؟ ހިތްހަމަޖެހޭތޯ   ގައިވަޒީފާއާ ދޭތެރޭ )ނ( 
 ؟މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވޭތޯ

މު )ރ(   ކަންކަމުގައި  ތުމަލާޢާފައިސާގެ  ގުޅުންހުރި  ތަކާ 
 ؟ބަރޯސާވެވޭތޯ

 ؟ތޯރޭން މަސައްކަތް ކުވަޒީފާއެއް ހޯދާ  ،ވަޒީފާގައި ނޫޅޭނަމަ )ބ( 

 ؟ތޯރޭވެސް ގޭގައި މަސައްކަތް ކުލައި ނު  ޔާމުސާރަ )ޅ(  

އުލުގައި މަސައްކަތް  ޙަމަސައްކަތުގެ މާ .8
 (score)ކުރުމަށް މާކްސް ދިނުން  

 . ވަނީއެވެ މިބައިގައި މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަން ތިރީގައި    މި

ނެ  (ހ) އަދި    ތުން: އުނިކަމެއް  ދޭ،  ވަޒީފާއަށް  ގަވާއިދުން 
ކަންތައްތައް  ގަ ވަޒީފާގެ  ފެންވަރަކަށް  ބޫލުކުރެވޭ 

 . ބައްޓަންވެފައިވެއެވެ

 . އެވެ)ސުމެއް(   0 ،ކީސްކޯރއަ  ދެވޭނެ ދަށުން ބައިގެ  މި

މިންވަރު  (ށ) ކުޑަ  ވަޒީފާ   : އުނިކަމުގެ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 
ޝައު ދަށްވުޤުއަދާކުރުމުގެ  ންޖެހޭ  އަދާކުރާ   ،މާއި ވެރިކަން 

އަދާކުރާންޒި ދޫކޮށްލުމަށް   މާއި،އުނދަގޫވު  ންމާ  ވަޒީފާ 
 މެވެ. މަސައްކަތް ކުރު

 . އެވެ )އެކެއް(   1 ،ކީސްކޯރއަ  ދެވޭނެ ދަށުން ބައިގެ މި

މިންވަރަކަ  (ނ)  ކޮންމެވެސް  އަދާކުރުމުގެ    ށް:އުނިކަން  ވަޒީފާ 
ގޮސް ދަށަށް  ނައު  ،ފެންވަރު  ވަޒީފާއަށް    މާއި،ގިނަގިނައިން 

އަހަ ކުޑަވުމިއްޔަތުކަންދޭ  ންވަޒީފާއަށް    ،މާއި މިންވަރު 
ދާއިމީ   ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  ދިމާވާ  ނަފްސާނީގޮތުން 

އަދާކުރާ ސަބަބުން ފައިސާގެ    އެކަމުގެ  ،ން ދަތިވެވަޒީފާއެއް 
ކުރާއިރު    މި. ތިލާންޖެހެއެވެމަކުރި  ކަމާދަތި އެސެސް  ބައި 

ސަމާލުވާންވާނެ ބޮޑަށް  ނަހަމަ  . ވެއެ ވަރަށް  ފަހަރުގައި 
 . އެވެބޭނުމެއް ހިފައިފާނެތީ

 . އެވެ)ދޭއް(   2 ،ކީސްކޯރއަ  ދެވޭނެ ދަށުން ބައިގެ މި

މިންވަރަކަށް  (ރ)  ބޮޑު  ވަރަށް    : އުނިކަން  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 
ގޮސް ދަށަށް  ބުރޫއަ  ،ބޮޑަށް  ވަޒީފާގެ   ރައި،ވަޒީފާއަށް 

ތަބާނުވެވި ގެއްލިދާނެކަމުގެ    ،ގަވާއިދުތަކަށް  ވަޒީފާ 
 . ބިރުހީވާނެއެވެ 

 . އެވެ)ތިނެއް(   3 ،ކީސްކޯރއަ  ދެވޭނެ ދަށުން ބައިގެ މި

ހުރުން  (ބ)  އުނިކަން  ބޮޑަށް  ވަޒީފާއަށް   :އެންމެ  ގަވާއިދުން 
ވަކިކުރުންން  މުނުނިކުތު ގިނަ  ވަޒީފާއިން  ގޮތެއް    ނޫން 
ނޯންނާނެއެވެކަފަހަރަ ނަމަވެސް،  . ށް  ވަޒީފާ  އެހެން 
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ހޯ  ،ގެއްލުމުން  މަސައްކަތެއް    ދާކަށްވެސްވަޒީފާ  އެއްވެސް 
 ރާނެއެވެ. ނުކު

 . އެވެ)ހަތަރެއް(   4 ،ކީސްކޯރއަ  ދެވޭނެ ދަށުން ބައިގެ މި

މޭރުމުން ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި ޝާމިލްވެ އުޅޭއިރު    މިއީ ހަމަ މި ކުރާ މަސައްކަތް   ގޭގައި .9
އެހީތެރިވެދޭނެ    މި. ކަންކަމެވެ ބެލިދާނެ   ދެނެގަތުމުގައި  ކަންތައްތައް 
 . ވަނީއެވެ މިތިރީގައި    ،ސުވާލުތައް

ހޯދާ )ހ(  ބޭނުމަށް  ގޭތެރޭގެ  ދުވަހަށް  ތަކެތި  ދުވަހުން  ންޖެހޭ 
 ؟ހޯދާތޯ

ރައް )ށ(   ތައްޔާރުކުރުމާއި ކައުކާބޯތަކެތި  ކެއުން    ،ކުރުމާއި، 
 ؟ރޭތޯ ކު  ސުފުރާމަތި ތައްޔާރު

 ؟ބަލަހައްޓާތޯ ސާފުތާހިރުކޮށް ގޭތެރެ )ނ( 

 ންއެހީތެރީ ކަންތައްތަކުގައި ފަދަން  ސާފުކުރު ،ކެއްކުން )ރ(  
 ؟ރޭތޯކު މަސައްކަތް މީހުންނާއެކު  އެ ،ބޭނުންކޮށް

 ހުންނަ ގޭތެރޭގައި ،ތެރިވުމާއިކައުރައް ތަކެއްޗަށް އަމިއްލަ )ބ( 
 ؟ބަލަހައްޓާތޯ ތެރިކަމާއެކުކައުރައް ތަކެތި އަގުބޮޑު

ތަ  މި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން  .10 ނުރަސްމީ  ކުރާއިރު  އެސެސް  ކުއްޖާ  ލީމު، ޢުކަމަށް 
ތަ ތަޢުމެދުމަދަރުސީ  ސާނަވީ  ތަމްރީނުޢުލީމު،  ވޮކޭޝަނަލް    ، ލީމު، 

. ބެލިދާނެއެވެރަކާތްތެރިވާ ފެންވަރު  ހަލީމު ހާސިލުކުރުމުގައި  ޢުތަ   މަތީ
  ، ލައިފިނަމަޓައި ނަފްސާނީ އުނިކަން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުން ހުއް
ނުގެންދެވޭނަމަ   ކުރިޔަށް  ކިޔެވުން  އިތުރަށް  )ހަތަރެއް(   4އަދި 

 . ދެވިދާނެއެވެ   ޕޮއިންޓް
 

 .ވަނީއެވެިމ ތިރީގައި ތާވަލެއް ގެޓުޝީ ސްކޯރ

 އައިޓަމް 

)  ެންތ 
No)

 
(0)

 

   
ަދްށ

(
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)
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ުދ  
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(
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(
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)
 

(3)
ޮބުޑ  
ެމ 

ެއްނ
 

(
Pr
of
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nd
)

 
(4)

 

      ލުން   އި އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޅަ

      އެހެން މީހުންނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން  

      ވުން ކުރުމާއި ފަހުމު ޢާމަލާތުމު

      ވަޒީފާ އަދާކުރުން

A  ިބައިގެ ޖުމުލަ  މ   

B    ުއުނިކަމުގެ މުއްދަތ  

  A+B  މުޅި ޖުމުލަ
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ްނ  
ިނަކ
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މ
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ިނަކ

ުއ
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)
ޮބުޑ  
ްމެ 

ެއނ
ްނ 

ިނަކ
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(
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of
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nd
)

 

 20 19-14 13-7 6-1  0 މާކްސް ދެވޭ މިންގަނޑު 

 100 95-71  70-40 އަށްވުރެ ދަށް  40 %0 ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ އިންސައްތަ  

 

 ވައްތަރަށްވުރެ ގިނަ ވައްތަރުގެ އުނިކަން   އެއް 

ެއްއ ވައްތަރަށްވުރެ ގިނަ  
ވައްތަރުގެ ުއނިކަން  

 މާނަކުރުން  

62 . 

 

އުނިކަން ހުރިކަުމގައި ބެލެވޭނީ ވައްތަރުގެ  ގިނަ  ވައްތަރަށްވުރެ  އްސަށްވުރެ ހިއެއް    ،އެއް 
ހުރުުމހިގިނަ   އުނިކަެމއް  ސަބަބުންއްސުގައި  އެއްފަދައިން    ގެ  ީމހުންނެކޭ  އެހެން 

 . ރަކާތްތެރިވެ އުޅުަމށް ދަތިވާނަަމއެވެހަށް ބައިވެރިވެ ޔަުމުޖތަަމޢުގައި ފުރިހަަމ

ުއނިކަން   ޖިސްމާނީ 
  ސިކުނޑީގެ  ނުވަތަ 

   ތަފާތުކޮށް،  ުއނިކަން 
  ުއނިކަމެްއ ވަކި 

 ދެނެގަތުން 

ގޮތުގައި   ޖިސްާމނީ  . 63  ތަފާތުކޮށް ގޮތުގައި އުނިކަުމގެ ސިކުނޑީގެ  ނުވަތަ އުނިކަުމގެ 
ސަބަބަކީ  . ނޫނެވެ ފަސޭހަކަެމއް ހައިއެ ދެނެގަތުަމކީ ދިާމވާ  ެމދުވެރިވާން  އުނިކަން  އަދި 

 ޞިއްޙީ  ުމއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާ  ދިގު. ފަސޭހަ ނުވެދާނެއެވެ  އިކަން ދެނެގެތުަމށް އެހަބައިކޮ
ޖިސްާމނީ   ގުޅިގެން  ވެސް  ަމއްސަލައަކާ  އުނިކަެމއް  އުނިކަެމއް  ސިކުނޑީގެ  ވެސް  އަދި 

  ފަދަ ( Cerebral Palsy)ސެރިބްރަލް ޕަލްސީ    ލަތްތަކުގައިހާބައެއް  . ެމދުވެރިވެދާނެއެވެ
ޖިސްާމ ސަބަބުން  އުނިކަެމއްގެ  ހަމަ ކައުނިނީ  ސިކުނޑީގެ  އަދި  ެމދުވެރިވެދާނެއެވެ.  ެމއް 

ލަތްތައް  ހާކަެމއް ެމދުވެރިވާ  އުނިޖިސްާމނީ އުނިކަެމއްގެ ސަބަބުން ސިކުނޑީގެ  އެފަދައިން،  
ދެނެގަތުަމށް  ، ވުުމން  މިހެން. އާދެއެވެ އަސްލު  ޖިސްާމނީ    އުނިކަުމގެ  އުނިކަެމއް  ޓަކައި 
 ރާންވާނެއެވެ.އެސެސް ކުއެކަން  ލައި،އަދި ސިކުނޑީގެ އުނިކަެމއް ހުރިތޯ ބަހުރިތޯ 

ެއްއވައްތަރަށްވުރެ ގިނަ  
ވައްތަރުގެ ުއނިކަން  
ދެނެގަންނާނެ ގޮތުގެ  

 މިންގަނޑުތަްއ 

 ވައްތަރަށްވުރެ އެއް  ،މިންގަނޑު ބޭނުންކުރާ ދެނެގަތުަމށް އުނިކަންތައް ވަކިވަކި )ހ(  . 64
        ،އެގޮތުން. ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ ންދެނެގަންނާ އުނިކަން  ވައްތަރުގެ  ގިނަ

ސްކޯއެއް   ފަރާތްތަކުގެ  ހުންނަ  އުނިކަން  ގިނަ  ކަނޑައަޅާނީ    ރއުނިކަަމށްވުރެ 
 . ެޖންސީންނެވެއެ

 ިމންގަނޑުތައް ގޮތުގެ  ދެނެގަންނާނެ  އުނިކަން ވައްތަރުގެ ގިނަ ތަރަށްވުރެއްވަ  އެއް )ށ(   
 .ވަނީއެވެިމ ތިރީގައި

 ފޯިމއުލާ  ިމ a+b (90-a)/90 ކަނޑައެޅުުމގައި ރސްކޯ އުނިކަުމގެ (1)   
 ؛ބޭނުންކުރުން

ސްކޯ (2)    ސައްތަ(    %100  ރއުނިކަުމގެ  އިތުރުވި)ސައްތައިން   އަށްވުރެ 
ބަލާނީ    ،ނަަމވެސް ކަުމގައި  އިންސައްތައެއް   %100އުނިކަުމގެ 



 

57 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

 . އެވެ)ސައްތައިން ސައްތަ( 

ތަރަށްވުރެ ގިނަ  ްއެއްއވަ
ވައްތަރުގެ ުއނިކަން  
ދެނެގަންނާނެ ގޮތުގެ  

 ުއސޫލުތަްއ

ތިރީގައި    ،ތަރަށްވުރެ ގިނަ ވައްތަރުގެ އުނިކަން ދެނެގަންނާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައްއްވަ  އެއް . 65
 . ވަނީއެވެިމ

ދެނެގަ (ހ)   އުނިކަން  ވައްތަރުގެ  ގިނަ  ވައްތަރަށްވުރެ  ޓަކައި،އެއް  ވަކިވަކި   ތުަމށް 
އަޑުއިވުާމއި ވާހަކަ ދެއްކުުމގެ  ، ފެނުުމގެ އުނިކަން،  އުނިކަންޖިސްާމނީ )އުނިކަން  
އުނިކަން ، އުނިކަން އުނިކަން، ސިކުނޑީގެ  ދެނެގަތުަމށް    ، ނަފްސާނީ  އޯޓިޒަްމ( 

ކުރެވިދާނެއެވެ ބޭނުން  ުޖުމލަކޮށްގެން  ިމންގަނޑުތައް  އެކަން   އެގޮތުން. ބޭނުންކުރާ 
  .ިމ ފޯިމއުލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ a+b (90-a)/90ކުރާނީ 

ތެރެއިން   (ށ)   އުނިކަުމގެ  ވައްތަރުގެ  ގިނަ  ވައްތަރަށްވުރެ  އެންެމ    ،އަކީ   aއެއް 
އުނިކަ  ާމކްސް ލިބޭ  ާމކްސް    ،އަކީ  b  ެމވެ.ގިނައިން  ގިނައިން  އެންމެ  ދެވަނައަށް 

އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން  )ސައްތައިން ސައްތަ(   100% މުޅި ުޖުމލަ  . ލިބޭ އުނިކަެމވެ
ީމހެއްގެ    ، ާމއިއަޑުއިވު  ،ވާހަކަދެއްކުާމއި. ނުވާނެއެވެ ހުންނަ  އުނިކަން  ފެނުުމގެ 

އަޑު އިންސައްތަ(   30%އިންސައްތައަކީ   އިވުުމގެވާހަކަދެއްކުާމއި  ނަމަ،  )ތިރީސް 
އުނިކަ ފެނުުމގެ  އިންސައްތަ(   20%އިންސައްތައަކީ    ުމގެއަދި    ނަމަ، )ވިހި 

ބަލާއިރު   ފޯިމއުލާއަށް  އިންސައްތަ(   a  % =30އެއްކުރުުމގެ       އި އާ)ތިރީސް 
b % =20  )ައެވެ.)ވިހި އިންސައްތ  

ހުރި   (ނ)   ުޖުމލައުނިކަން  ފޯިމއުލާއިން    އިންސައްތަ ިމންވަރުގެ  ދަދުކުރުުމން،  އަބަލާ 
               އިންސައްތައަކީ   އުނިކަުމގެ =  90( /90-30) 30+20
 .އެވެ)ސާޅީސް ތިނެއް އިންސައްތަ(  %43

 ނުވެވުން   ބައިވެރި   ހަމަހަމަކަމާއެކު   ފުރިހަމައަށް   މުޖުތަމަޢުގައި   އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ވަނަ ބައި:    2

                                                           މުޖުތަމަޢުގަިއ 
  ފުރިހަމަޔަށް

  ބަިއވެރި  ހަމަހަމަކަމާެއކު 

 މާނަކުރުން    ނުވެވުން 

ހަަމހަަމކަާމއެކު . 66               ވުން ނުވެ ބައިވެރިފުރިހަަމޔަށް   ުމުޖތަަމޢުގައި 
(substantial limitation)   ީއުނިކަެމއް ުމއްދަތަކަށް  ކުރު ނުވަތަ ީމހަކަށް އާންުމއަކ 

 .ކުރިަމތިވުެމވެ ހުރަސްތަކެއް ބޮޑު ހުރަސްތަކަށްވުރެ ކުރިަމތިވާ ީމހަކަށް ދިާމވެފައިވާ

  މުޖުތަމަޢުގަިއ 
  ފުރިހަމަޔަށް 

  ހުރަސްތަްއ ބަިއވެރިވުމަށް 
  ފަރާތްތަްއ ހުންނަ 

  ބަލާނެ  ކަނޑަެއޅުމުގަިއ 
 ކަންތައްތަްއ

 ކަނޑައެޅުުމގައި  ފަރާތްތައް ހުންނަ ހުރަސްތައް ބައިވެރިވުަމށް  ށްޔަފުރިހަަމ ުމުޖތަަމޢުގައި . 67
 .ވަނީއެވެިމ ތިރީގައި ކަންތައްތައް ބަލާނެ
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

 : ކަެމއް ކުރުަމށް ހޭދަކުރަންެޖހޭ ވަގުތު (ހ)  

  ނުކުޅެދުންތެރިކަެމއް   ،ކަނޑައަޅާނީ  ވަގުތު   ހޭދަކުރަންެޖހޭ   ކުރުަމށް  ކަެމއް (1)   
ވަގުތާއި  ކުރުަމށް  ކަެމއް  ފަރާތަކުން  ނުހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ،ހޭދަވާ 
ކަެމއް ކުރުަމށް  ކުން ހަަމ އެފަރާތަުމރުފުރައިގެ އެ ިޖންސުގެ އު އެ  ހުންނަ

 .ދެނެގަނެގެންނެވެ ހޭދަވާ ވަގުތު

ކުއް (2)    ހުންނަ  ޕަލްސީ  ތެރޭގައިސެރިބްރަލް  ަމއްސަލަތަކުގެ  ދިާމވާ   ،ަޖކަށް 
ހުރުާމއި ބާރުއަރައިފައި  ނެތި    ހިފެހެއްޓުެމއް  އެއްވެސް  ،މަސްތަކަށް ވާންވެ 
ހަރަކާތްކުރުާމއި ގުނަވަންތައް  ނުހުރެވުން    ،ހަށިގަނޑުގެ  ކޮޅަށް  ސީދަލަށް 

  މި  ީމހަކު ުމރުފުރައިގެއު   އެ ނުހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހިެމނެއެވެ.  
 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ،ވަގުތު މާގިނަ ވުރެށްވަގުތަ ހޭދަވާ ންކުރާ ކަންތައްތައް

ިމފަދަ    ، އެހެންކަުމން. ފާނެއެވެގައިނަ ންކުރާ ކަންތައްތައް  މި  ީމހާ  ހުންނަ
ުމުޖތަަމޢުގައި  ވުުމގައި  ބައިވެރިފުރިހަަމޔަށް   ހަަމހަަމކަާމއެކު   ީމހަކީ 

 .ކަުމގައި ބެލެވިދާނެއެވެ ހުންނަ ފަރާތެއްހުރަސްތަކެއް 

 :ކަންކަން ކުރާ ގޮތް (ށ)  

 ކަންތައްތައް  ކުރާ  ދިރިއުޅުުމގައި  އާންުމ  ީމހަކު  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން (1)   
 އެއް   ކުރާގޮތަށް  ކަންތައް  ވެސް   ީމހަކު  ނެތް  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ކުރަނީ

 .ބަލާންވާނެއެވެ އުސޫލަކުންތޯ

ހެދުން ނުލާ ބޭރުތެރޭގައި ، ކުނިއަޅާ ތަނަކުން ކާއެއްޗެތި ނަގައިގެން ކެއުާމއި (2)   
ފަދަ ނުފެންނާނެ   ،އުޅުން  ކިބައިން  ީމހެއްގެ  ނުހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

އިުޖތިާމޢީގޮތުން  ފެނުަމކީ،  ކިބައިން  ީމހުންގެ  ިމފަދަ  ކަންތައްތައް 
ކަންކަަމށް  ކުރިަމތިވާނެ  ހުރަސްތަކެއް  ބައިވެރިވުަމށް  ތެރޭގައި    ުމުޖތަަމޢުގެ 

ހަަމހަަމކަާމއެކު،  ވާނެތީ ުމުޖތަަމޢުގައި  ީމހަކީ  ަމޔަށް ފުރިހަ ިމފަދަ 
 . ކަުމގައި ބެލެވިދާނެއެވެ ހުންނަ ފަރާތެއްވުުމގައި ހުރަސްތަކެއް ބައިވެރި

 :ތަކެއް އެއްފަހަރާ ކުރިަމތިވުންކަންތައް ގިނައުނިކަުމގެ ސަބަބުން ދަތި  (ނ)  

. ދިމާވަނީ އެއް ދާއިރާއަކުން ނޫނެވެ  ތައްތައްކަންއުނިކަުމގެ ސަބަބުން ދަތި  
ިމގޮތުން  . ގިނަފަހަރަށް ދިރިއުޅުުމގެ ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާތަކަށް އަސަރުކުރެއެވެ 

ދަތި   ދިާމވާ  ުޖުމލަކޮށް  ކުރުުމގައި  ހުރިހާކަެމއް  ތަކުގެ ސަބަބުން ކަންތައްމި 
ހަަމހަަމކަާމއެކު ުމުޖތަަމޢުގައި  ީމހަކީ  ގައި  ވުުމބައިވެރިފުރިހަަމޔަށް   ިމފަދަ 

ފަރާތެއްހުރަސްތަކެއް   ބެލެވިދާނެއެވެ  ހުންނަ  ިމގޮތުން،   .ކަުމގައި 
. ފެނިދާނެއެވެ އަލާާމތްތައް  ތަފާތު ކިބައިން  ީމހެއްގެ ހުންނަ  ޕްރެޝަންޑި
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ިމ   .ނެތުެމވެ ހިތްވަރު ކުރާނެ  ކަންކަން ، ވަރުނެތުާމއި ގައިގައި  ،މިސާލަކަށް
 ވެސް   ކުރުަމށް ކަންތައްތައް ކުދިކުދި ވަރަށް ސަބަބުން ކަންކަުމގެ

ކޮންމެ . ކުރިަމތިވެއެވެ އުނދަގޫތަކާ  ހެނދުނު  ދުވަހަކު މިސާލަކަށް، 
 ދުވަހަށް ދުވަހުން  އަދި. ވެދާނެއެވެ ކަަމކަށް އުނދަގޫ ތެދުވުަމކީ ހޭލައިގެން
 ކަންތައްތައް ދިރިއުޅުުމގެ  ،އުނދަގޫވެ ކުރުަމށް  ކަންތައްތައް ކުރާންެޖހޭ
 ފިހާރައަށް ، ިމހެންވުުމން. އާދެއެވެ ނޭނގޭފަހަރު ގޮތް ގެންދާނެ ކުރިޔަށް

 ކަެމއް   ހުރިހާ  މި . ހުސްވެދާނެއެވެ ކާތަކެތި ހުންނަ  ގޭގައި  ނުދެވެނީސް
ދިާމވާ ކުރުުމގައި  ުޖުމލަކޮށް ިމފަދަ  ،ބަލައިލުމުން ކަންތައްތަކަށް ދަތިކޮށް 

ހަަމހަަމކަާމއެކު  ުމުޖތަަމޢުގައި  ވުުމގައި  އިވެރިބަފުރިހަަމޔަށް   ީމހަކީ 
 .ކަުމގައި ބެލެވިދާނެއެވެ ހުންނަ ފަރާތެއްހުރަސްތަކެއް 

 :އެއް ވައްތަރަށްވުރެ ގިނަ ވައްތަރުގެ އުނިކަުމން ދިާމވާ ކަންތައްތައް (ރ)  

  ީމހެއްގެ   އުނިކަން  ގިނަވައްތަރުގެ  އެއްވައްތަރަށްވުރެ  ހާލަތްތަކުގައި  ބައެއް (1)   
 ސަބަބުން  އުނިކަެމއްގެ   އެންެމ  ހަަމއެކަނި. ހުރެދާނެއެވެ  ކިބައިގައި
. ދިމާނުވެދާނެއެވެ  އުނދަގޫތަކެއް  އުޅުުމގައި   ހަރަކާތްތެރިވެ  ފަހަރުގައި

 ފުރިހަަމޔަށް  ސަބަބުން  އުނިކަެމއްގެ  ހުރިހާ  ުޖުމލަކޮށް  ،ނަަމވެސް  އެހެން
  ތަކެއްއުނދަގޫ  ވަރެއްގެ  ކޮންެމވެސް   ބައިވެރިވުަމށް  ތެރޭގައި   ުމުޖތަަމޢުގެ
 . ހުރެދާނެއެވެ

  އުޅުަމށް   ހަރަކާތްތެރިވެ  ޖިސްމާނީގޮތުން  ކަށްީމހަ  ފިޓްެޖހޭ  އާންުމކޮށް (2)   
  ޖިސްާމނީ .  ކުރިަމތިވެދާނެއެވެ  ކަންތައްތަކަކާ  ދަތި  ވަރެއްގެ  ންެމވެސް ކޮ

   ، އަސަރުކޮށްފައިވާނަަމ  ވެސް   ތޫނުފިލިކަަމށް  ސިކުނޑީގެ  ހުރަސްތަކާއެކު
 ބައިވެރިވުަމށް   ފުރިހަަމޔަށް  ުމުޖތަަމޢުގައި  އެކުވެގެން  ދެކަންތައް  ިމ

ހަަމހަަމކަާމއެކު  ، އެޅޭނަަމ  ހުރަސްތަކެއް ުމުޖތަަމޢުގައި  ީމހަކީ   ިމފަދަ 
ހުރަސްތަކެއް  ބައިވެރިފުރިހަަމޔަށް   ފަރާތެއް ވުުމގައި  ކަުމގައި    ހުންނަ 
 . ބެލެވިދާނެއެވެ

  :(behaviour modification)އުޅުަމށް ބަދަލުގެނައުން  (ބ)  

ހުރުުމގެ ސަބަބުން، ދު ކަންތައްތަކުގައި ވަހުއުނިކަެމއް  ކުރަންެޖހޭ  ދުވަހަށް  ން 
ނައް ހުރަސްތައް  އެ  ލުަމށްތައިދިާމވާ  ބަދަލުތަކެއް    ޓަކައި  އުޅުަމށް  ީމހެއްގެ 

އެހެން   މި . ގެނެއެވެ ސަބަބުން  އެ  ބަދަލުތަކުގެ  އިތުރު ީމހުންނެކޭ  އްގޮތަށް 
ތެރޭގައި   ުމުޖތަަމޢުގެ  ނުލައި  ވެވޭނަަމހަދަތިކަަމކާ  ީމހަކީ    އެ  ، ރަކާތްތެރި 

ގޮތުގަ ީމހެއްގެ  ހުންނަ  އެގޮތުން،   .ނުބެލެވޭނެއެވެ  އެއްނުކުޅެދުންތެރިކަން 
 ީމހަކު  ނުކުރެވޭ ކަސްރަތު  ސަބަބުން  ހުރުުމގެ  އުނިކަެމއް  ަމއިބަދައިގެ
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

 ބައެއް  ކުރާ އާންުމކޮށް ސަބަބުން ގެނައުުމގެ  ބަދަލެއް ގެންގުޅޭގޮތަށް ހަށިގަނޑު
  އަނެއް  ތަނުން  އެއް  ހެއްދުން، ބަގީޗާ  ދޮވުން، އެއްޗެހި  ،ކަަމށްވާ ކަންތައްތައް

 އޭނާއަކީ  ކުރެވޭނަމަ،  ތައްތައްކަން ފަދަ ކުރުން ދަތުރުފަތުރު ތަނަށް
 .ނުބެލެވޭނެއެވެ ކަުމގައެއް  ީމހެއް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ކަުމގައި   (ޅ)   ކުރެވުނު  ދިާމވާ    އެވިޔަސް،  ކަންތައްތައް  ކުރުަމށް  ކަންތައްތައް 
 :ުމކަންންއުނދަގޫތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުުމގެ ުމހި

ކޮންމެހެން    އެ ދިރިއުޅުުމގައި  އާންމު  ކަންތައްތަކަށްވުރެ  ކުރެވޭ  ީމހަކަށް 
އެފަދަ   ،ނަަމވެސްހުނު  ންެޖކުރާ ނުވަތަ  ކަންތައްތައް  ދަތިވާ  ކުރުަމށް 

ދޫކޮށްލާ  ނުކޮށް  ކުރިަމތިވާތީ  އުނދަގޫތަކާ  ކުރުުމގައި  ކަންތައްތައް 
ުމހި ވަރަށް  ދިނުން  ސަމާލުކަން   ީމހަކަށް އާގަންނަ  .ެމވެންކަންތައްތަކަށް 

ދިރިއުޅުުމގައި  ކަންތައް  އާންމު  ީމހުންނެކޭ  ކުރާ   އެއްގޮތަށް އެހެން 
ނަަމވެސް. ކުރެވިދާނެއެވެ  އަނގަބަހުން ކުރުާމއި،  ޢާަމލާތު ުމ ފޯނުން  އެހެން 

ީމހުންނާއެކު ވާހަކަދެއްކުާމއި،  ހަރަކާތްތެރިވުުމގައި އިުޖތިާމޢީގޮތުން އެހެން 
ށް ކުރެވޭ ޔަކުރާ ހުރިހާ ކަެމއް ފުރިހަމަ ،  ކަންކަން ނުކުރާތީ  އެ  ، އޭނާ ފަސްެޖހި
ފާހަގަކު އިތުރުންކަަމށް  ދޫކޮށްލާ   ،ރުުމގެ  ދަތިވާތީ ނުކޮށް  ކުރުުމގައި  އޭނާއަށް 

ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވާނެ  ސަބަބުން  ކަންކަުމގެ  ހުރެދާނެކަަމށް  ިމފަދަ 
 .ބަލާންވާނެއެވެ

 އެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ، ތައްފަރުވާ ދިނުުމން އަންނަ ބަދަލު (ކ)  

ހާ (1)    ަމއްސަލަތައް  ބައެއް  ދިާމވާ  އުނިކަން  އްލުކުރުަމށް ޙަލަތްތަކުގައި 
  މި   ،ނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ ިމންވަރު ބަލާނީ  ،އެހެންނަަމވެސް. ފަރުވާދެވެއެވެ 
ނު ިމންވަރަށް   އެ   ލައިފަރުވާއާ  ހުންނަ  އުނިކަން  ީމހެއްގެ 

  ، ރުނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ ިމންވަރު ދެނެގަންނައިިމގޮތުން  . އެވެގަބެލުަމށްފަހު
ހޯދާ  ދިގު ފަރުވާ  ޕޮރޮސްުމއްދަތަކަށް    ، (prosthesis)  ސިސްތެންޖެހުން، 
ބޭނުންކުރެވޭ   ނަށްރީހެބިލިޓޭޝަ  ވަތަނު،  (orthosis)  އޯތޯސިސް  ވަތަނު

އާލަ އެތަފާތު  ސަބަބުން  ބޭނުންކުރުުމގެ  ނުވަތަ    ތްތައް  ފަސޭހަ  ލިބޭ 
ިމންވަ ރަނގަޅުވާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ  . ނުހިެމނޭނެއެވެ  ރެއްއުނިކަން 

ނު  ،ންވާނީބަލާ  ލަތުހާ އާލަތްތަކަށް  އެ ހީއެ  ވަތަިމ  ނުލައި  ީމހެއްގެ    ތަކާ 
 ޢާޔަތްކޮށެވެ. ހުންނަ ގޮތަކަށް ރި ލަތުހާދިރުއުޅުުމގެ 

ބޭނުންކޮށްގެން  (2)    އެއިޑް  ހިއަރިންގ  ީމހަކަށް  ހުންނަ  އުނިކަން  އަޑުއިވުުމގެ 
ދިާމ    އެހެން ަމއްސަލައެއް  އެއްވެސް  އަޑުއިުމގައި  އެއްގޮތަށް  ީމހުންނެކޭ 

ިމންވަރު    އެ  ،ނަަމވެސް  އެހެން. ނުވެދާނެއެވެ އުނިކަުމގެ  ީމހެއްގެ 
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

ނު އެއިޑް  ހިއަރިންގ  ިމންވަރަށް އުނިކަުމގެ  އޭނާގެ    ލައި ދެނެގަންނާނީ 
ީމހަ  ،ނަަމވެސް  އެހެން. އެވެގަބެލުަމށްފަހު ހުންނަ  އުނިކަން  ކަށް  ފެނުުމގެ 

އެހެން . ތަފާތުވާނެއެވެ  ބޭނުންކޮށްގެން  ލެންސް  ނުވަތަ  އައިނު    އެއީ 
ފެންނަކަަމށްވާނަަމއެވެންީމހު އެއްގޮތަށް  އުނިކަުމގެ  ހާިމފަދަ  . ނެކޭ  ލަތުގައި 

ދެން   ބޭނުންކުރުަމށްފަހު  ލެންސް  ނުވަތަ  އައިނު  ދެނެގަންނާނީ  ިމންވަރު 
 . އެވެގަބެލުަމށްފަހުނުވަތަ ހުރަސްތަކަށް  ކަށްދިާމވާ ގޮންޖެހުންތަ

އުނިކަން    އެ (3)    ހުންނަ  ކިބައިގައި  ޅު  ރަނގަ  ުމޅިންއިން  ފަރުވާީމހެއްގެ 
 . ށް ނުބެލެވޭނެއެވެކަކަަމ ީމހެއް  ހުރި ން އުނިކަކުރެވޭނަމަ، އެއީ އެ 

 :ލަތު ބޮޑުވުންހާއުނިކަުމގެ ިމންވަރު ނުވަތަ އެ   (އ)  

ޑިސް ، އިކެންސަރާ ،(muscular dystrophy)ރޮފީ  ޓްމަސްކިއުލަރ 

ބަލިތަ.އައި.އެޗް ފަދަ  އުނިކަަމކީ  ކަކީވީ  ކުރަން   އެ  ،ނުވަތަ  ތަޙައްަމލު    ކަެމއް 
ންެޖހޭ ކަންތައްތައް ކުރުަމށް އެއްވެސް  ފަށާއިރު ދިރިއުޅުުމގައި ކޮންެމހެން ކުރާ

ނޫނެވެ ކަންތައްތަކެއް  ދިާމވާ  ނަަމވެސް. ހުރަހެއް  ގިނަދުވަސް    ، އެހެން 
އުނިކަުމގެ   ނުވަތަ  ބަލީގެ  ސަބަބުން    ، ބޮޑުވެ  ލަތު ހާވާވަރަކަށް  އެކަުމގެ 

ތަކާ ކުރިަމތިލާން  ކަންތައް  ކަންތައްތައް ކުރުުމގައި ދަތި  ހައި އުޅުުމގެ އެންެމރިދި
ފުރިހަަމ. ެޖހެއެވެ އެއްގޮތަށް  ީމހުންނެކޭ  އެހެން  ސަބަބުން  ށް ޔަީމގެ 

އުޅު ބައިވެރިވެ  ދަތިވެުމުޖތަަމޢުގައި  ުމުޖތަަމޢުގައި  ،ަމށް  ީމހަކީ    ިމފަދަ 
ހުރަސްތަކެއް  ބައިވެރިފުރިހަަމޔަށް   ހަަމހަަމކަާމއެކު ފަރާތެއްވުުމގައި   ހުންނަ 

ބެލެވިދާނެއެވެ  ،ަމރުޙަލާގައި ފުރަތަަމ ޑިސްޓްރޮފީގެ ަމސްކިއުލަރ  .ކަުމގައި 
އުނދަގޫ   ކުޑަ ކަންތައްތައް ފަދަ އެރުން  ތަންތަނަށް ،ދުވުން ،ހިނގުން
 ަމރުޙަލާތަކުގައި  ފަހު އޭގެ ނަަމވެސް  އެހެން. ކުރެވެއެވެ ނަަމވެސް  ކަަމކާއެކު

 .ނުކުރެވެއެވެ ކަންތައްތަކެއް ިމ

 :އިބުތައްއަން ހުންނަ ިޖސްާމނީ ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެންނާ (ވ)  

ދުވަހުން   (1)    ސަބަބުން  ހުރުުމގެ  އައިބެއް  ބޮޑަށް  ކުރާވަރަށް    ންެޖހޭ ދުވަހަށް 
ހުރަސްއެޅޭނަަމ ކޮންެމވެސް    މި   ،ކަންތައްތަކަށް  އޭނާއަކީ  ދަށުން  ބައިގެ 

. މިންވަރަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަެމއް ހުންނަ ފަރާތެއް ކަުމގައި ބެލެވިދާނެއެވެ
ދެނެގަންނާނީ ިމންވަރު  ިމންވަރަށް އަ  ،ނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ  އިބުގެ 

 ގައެވެ. ބެލުަމށްފަހު

ކަންތައްތަކަކީއަ (2)    ބެލެވިދާނެ  ތެރޭގައި  ަމދުވުން،    ،އިބުތަކުގެ  ގުނަވަނެއް 
ނުބެހެއްޓުންނުވަތަ   ތެދަށް  އަ  ،ހަށިގަނޑު  ހުރުން،  ނުވަތަ  ގޮތަށް  އިބުވާ 
ގޮތަށް  ނުވަތަ   ބޮޑުވާންެޖހޭ  ބޮޑުނުވުން،  ނުވަތަ  ހަށިގަނޑު  ިމންވަރަށް 



 

62 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

ލޯއަނދިރިވުން،  ނުވަތަ   ނީވުންނުވަތަ  އެއްކޮށް  އަޑު  ވެސް    ، އެއްގޮތަށް 
 .ނުވަތަ ވާހަކަ ނުދެއްކުެމވެ

ެޖހު (3)    ހުންނަ   ާމއި، ޓެޓޫ  ކޮށްފައި  ކުރުަމށް  ޒީނަތްތެރި  އެހެން    ހަށިގަނޑު 
ވިކުކަންތައްތަ ހުރިކަުމގައި  އައިބެއް  ކަންތައްތަކަކީ  ، ސްޔަގެ ސަބަބުން   އެ 

 . ނުބެލެވޭނެއެވެ އެއްކަުމގަ ކަެމއްނުކުޅެދުންތެރި

  މީހުންނެކޭ  ެއހެން
  މުޖުތަޢުގަިއ ެއްއގޮތަށް

  ފުރިހަމަޔަށް  ޢަމަލީގޮތުން 
 ބަިއވެރިވުން 

(full and effective 
participation)  

 މާނަކުރުން 

 ންެޖހޭ ކުރާ ދުވަހަށް ދުވަހުން ،ބައިވެރިވުަމކީ ށްޔަފުރިހަަމ ަމލީގޮތުން ޢަ ގައިޢުުމުޖތަަމ . 68
 ށްޔައަިމއްލަ ކަންތައްތައް ޟަރޫރީ ންެޖހޭކުރާ ޓަކައި  ދިރިހުރުަމށް ،ކުރެވުާމއި ކަންތައްތައް
 . ކުރެވުެމވެ

  ދުވަހަށް  ދުވަހުން
  ކަންތައްތަްއ ކުރަންޖެހޭ 
  ކުރެވޭކަން 

  ބަލާނެ  ދެނެގަތުމަށްޓަކަިއ
 ދާިއރާތަްއ  މަިއގަނޑު 

 ބަލާނެ  ޓަކައި  ދެނެގަތުަމށް ކުރެވޭކަން ކަންތައްތައް ންެޖހޭ ކުރާ ދުވަހަށް ދުވަހުން . 69
 .ވަނީއެވެމި  ތިރީގައި ،ދާއިރާތައް ަމއިގަނޑު

 :(mobility)ތަނަށް ހެލިފެލިވެ އުޅުން  ތަނުން އަނެއް އެއް (ހ)  

ބަލާއިރު ކަންތައްތަކަށް  އެކުލެވޭ  ބައިގައި  ރާސްތާ   ،މި  ހިނގުަމށް  ކުރު  އަށް 
ދަތިވުާމއި،ހިނގާބިނގާވެ    ،ދަތިވުާމއި އަރައި   އުޅުަމށް  ަމއްޗަށް  ތަންތަނުގެ 

ފޭބުުމގައި އުނދަގުލެއް ހުރުާމއި، އެހެން ީމހެއްގެ އެހީތެރިކަމާ ނުލައި އެއް ތަނުން  
ހިނގުަމށް އެހީތެރިވެދޭނެ   ާމއި، އަނެއް ތަނަށް ދިޔުުމގައި ދަތި ކަންތައްތަކެއް ހުރު

 .ހިެމނެއެވެ ަމށް ދަތިވުންއި ހިނގުއެއްވެސް އާލަތެއް ނުލަ

 ރަކާތް ކުރުންހައަތުގެ  (ށ)  
motor functioning of the hand) (gross and fine: 

ބަލާއިރު  ިމ ކަންތައްތަކަށް  އެކުލެވޭ  ބޭނުންކުރު  ނުވަތަވަޅި    ،ބައިގައި    ، ާމއިއޫ 
ފައި ހުންނަ  ލައި  އަނބުރާ ތަޅުާމއި،  ސިޑީގެ ރެއިލިންގައި ހިފު  ާމއި،ތަރުކާރީ ެމށު

ފިއްތު  ާމއި،ހުޅުވުފަތް  ދޮރު ފަދަ ގޮށް    ،ގޮށްއެޅުވުާމއި  ާމއި،ކީބޯޑަށް  ނެއްޓުން 
ފުރިހަމަ   އަތުގެ  ބޭނުންވާ  ކުރުުމގައި  ނެތުހަކަންތައްތައް  ން  ރަކާތްތެރިކަން 

ދި ޕިން އިނގިލިން ނެގުން ފަދަ ކު،  ނަަމވެސް ރޮދި ލެއްވުާމއި  އެހެން  ހިެމނެއެވެ.
އަތުގެ   ކުރުުމގައި  ކަންތައްތައް  ވިހަކަވި  ނެތްކަުމގައި  ިމ    ،ސްޔަރަކާތްތެރިކަން 

އެއީ އޭގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުންނެކޭ    ހިެމނޭނެއެވެ.ނު  އެއްބައިގަ  ިމ  ކަންތައްތައް
ކުރުާމއި ކަންތައްތައް  ދިރިއުޅުުމގެ  ފުރިހަަމޢުަމތަުމަޖ  ،އެއްގޮތަށް  ށް ޔަގައި 
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 .ބައިވެރިވުަމށް ާމބޮޑު ހުރަހަކަށް ނުވާތީއެވެ

ގުނަވަން އަނެއް ގުނަވަނާ ގުޅިގެން ަމސައްކަތް   އެއް ، ޖިސްމާނީގޮތުން ގުނަވަންތައް (ނ)  
 (:Physical Coordination)ކުރުން 

ިމ  ިމ އަތް    ، ލެވެނީލައިބަ  ބައިގައި  ހަށިގަނޑުގެ  ހަލޮލާއި  ގޮތަށް  ރަކާތްކުރާ 
އަނެއް  ،އިރުކުރާރަކާތްހަގުނަވަންތައް   ގުނަވަން  ގުޅުންހުރި    އެއް  ގުނަވަނާ 

އެ ހާިމކަހަލަ  . ިމންވަރަށެވެ އުންީމދު  ކުރާ  ކުރިަމގަށް  ކުއްާޖގެ    ލަތްތަކުގައި 
ކުޑަވާނެއެވެއު އުންީމދުތަކަށްވުރެ  ކުރާ  ފަރާތުން  ކުދިންގެ  އެހެން  . ުމރުފުރާގެ 

ކޮ  ،ނަަމވެސް  އެހެން ދިރިއުޅުުމގައި  ފަދަ  ބޭނުންކުރުން  އަތް  މެހެން  ންހިނގާއިރު 
ުމހިންުމކުރާ ކުރުން  އެސެސް  އިތުރަށް  ކަންތައްތައް  އެފަދަ . ވާނެއެވެންެޖހޭ 

ތެރޭގައި،   އާދަޔާކަންތައްތަކުގެ  ކުރުުމގައި  ހަރަކާތްތައް    ޚިލާފަށް   އާންމު 
އެއްޗެ  ،ހުރުން  ލަސްކަެމއް ހުރު  ހިއަތުން  އުނދަގުލެއް  ފުދޭވަރެއްގެ    ، ންކާން 

ެޖހު ދޮރަށް  ކަންކަުމގައިތަޅުދަނޑި  ފަދަ  ހިެމނެއެވެ  ން    އެހެން . އުނދަގޫވުން 
ިމނަަމވެސް   ކުޑަވުުމން  ނޫނީ    ފަރުވާ  ެމދުވެރިވުން  ކުޅިވަރެއް  ކަންތައްތައް 

ބޭނުންކުރާ   ހިފާކުޅުަމށް  ިމބޯޅައެއް  ނުހިފުން  ގޮތަށް  ތެރޭގަ  ންެޖހޭ   އެއްބައިގެ 
  .ނުހިެމނެއެވެ

 :(incontinence). ކުޑަކަުމދިއުާމއި ބޮޑުކަުމދިއުުމގައި ހިފެހެއްޓުެމއް ނެތުން (ރ)  

އަިމއްލަ    ،ހިމެނެނީބައިގައި    ިމ ކަންތައް  ބޮޑުކަުމދިޔުުމގެ  ކުޑަކަުމދިޔުާމއި 
ޤާބި ކުރުުމގެ  އިޚްތިޔާރު . ކަަމށެވެލުއިޚްތިޔާރުގައި  އަިމއްލަ  ކުރުުމގައި  ިމކަން 

 ލާފަށް އެޚިއާދަޔާ  . ގެއްލެނީ ކިހާ އަވަސް ިމނެއްގައިތޯ ބެލުަމކީ މުހިންމު ކަެމކެވެ
ނު އިޚްތިޔާރާ  އޮއްދައިނި  ނުވަތަ ދެވުން  ބޮޑުކަުމ  ލައި ީމހެއްގެ    ވައިފައި 

ހިެމނެއެވެ.ކަންތައްތަ  ފަދަލީކުވުން    ާމއި،ކުޑަކަުމދެވު ަމދުފަހަރަކު   އް  ނަަމވެސް 
ެމދުވެރިވިހާ  ިމފަދަ ިމގޮތަށް    .ނުބެލެވޭނެއެވެބައިގައި    ިމސް  ޔަލަތެއް  ހަމަ 

ިމފަދަ   ފަރާތުން  ެމދުވެރިވިހާކުޑަކުއްެޖއްގެ  މި ޔަލަތެއް  ބައިގައި    ސް 
 .ނުބެލެވޭނެއެވެ

އުފުލުާމއި (ބ)   ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ  ދިރިއުޅުުމގައި  އަނެއް  އެއް  ،އާންމު  ތަނަށް   ތަނުން 
 :(ability to lift everyday objects) ކަންލުގެންދިޔުުމގެ ޤާބި

ފޮތް، ފެން ަޖގު، ބާޒާރު ކޮތަޅު،    ރޭގައިއާންމު ދިރިއުޅުުމގައި ގެންގުޅޭ ތަކެތީގެ ތެ
ހިެމނެއެވެ  ،ފޮށި ފަރުނީޗަރު  އުފުލުން، ބަރު   އެހެން. ލުއި  ތަކެތި  ބަރު  ނަަމވެސް 

ހުޅުވުން އުފުލު  ،ދޮރު  ބަރުތަކެތި  ބޭނުންނުކޮށް  ކަންކަެމއްެމޝިނަރީ  ފަދަ   ން 
 .ނުހިމެނޭނެއެވެ
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 :(speech)ވާހަކަދެއްކުން  (ޅ)  

ބަލާ  ިމ (1)    ބަސް    އެ   ،ންޖެހެނީބައިގައި  ާމދަރީ  ބޭނުންކުރުުމގައި  ީމހެއްގެ 
ބަސްތައް   ާމއި، ވާހަކަ ސާފުވު  ދައްކާ  ،ވާހަކަދެއްކުުމގެ ހުނަރުތައް ކަަމށްވާ
 . ހުނަރު ހުރި ިމންވަރަށެވެ އެ ،ޔަތްކޮށްޢާބުނުުމގައި ގެންގުޅޭ ދުރުިމނަށް ރި

ތެރޭގައި  ިމ (2)    ކަންކަުމގެ  ބެލެވޭނެ  ދެނެގަތުަމށް  އާއިލާގެ    ،އުނދަގޫތައް 
ޚިދުަމތެއް  ،ެމންބަރަކަށް ގޮތުގެ    ނުވަތަ  ކުރާނެ  ކަެމއް  ފަރާތަކަށް  ދޭ 

ދިނުުމގައި  ޢުަމ ކުރުުމގައި  ކަންކަާމދިާމވާ  ދަތިކޮށް  ލޫާމތު  ސުވާލު  އި، 
ެމދުވެރިވު ބުނުަމށް    ާމއި،އުނދަގޫތަކެއް  ލާފަށް ޚިއާދަޔާ  ވާހަކައެއް 

ބޭނު  އްޔާއިވާހަކަދެއްކުުމގަ  ،ާމއިހޭދަވުގިނަވަގުތު   ކުރުުމގައި  ންބަސް 
ހުރެކަެމލަސް އި  ،އް  ީމހުންނާއެކު  އެހެން  ގޮތުން ޢީތިމާ ުޖކިޔެވުާމއި 

 . ހުރުން ހިެމނެއެވެއެކަުމގެ ސަބަބުން  ތަކެއް ކަންތައް ބައިވެރިވާން ދަތި

އުނިކަެމ  ގައިވާހަކަދެއްކުުމ (3)    ހުރުން،  ކުޑަ  އެއްފަހަރާ   ގިނައް  ީމހުންނާ 
އެކްސެންޓެއްގެ ޚާޠަުމ ވަރުގަދަ  އުނދަގޫވުން،  ވާހަކަދައްކަން  ބުކޮށް 

ބަހަކުން   ން އުނދަގޫވުން، ާމދަރީ ބަސް ނޫން އެހެން ސަބަބުން ވާހަކަދައްކާ
 . ނުހިެމނޭނެއެވެ ރެޔަކުތެ މި ބައިގެފަދަ ކަންކަެމއް   ވާހަކަ ނުދެއްކުން

  (hearing): އަޑުއިވުން (ކ)  

އަންނަ    އެ   ،ބަލާންޖެހެނީ  ބައިގައި  ިމ އަޑުތައް  އިވޭ  އާންުމކޮށް  ީމހަކަށް 
ސަާމލުކަ  ،ިމންވަރަށާއި އަޑުތަކަށް  އިވޭ  އާންމު . ިމންވަރަށެވެ  ދޭ  ންފަހަތުން 

ފެންނަ   ާމ  ކަންކަުމގެ ދިރިއުޅުުމގައި  އަޑުގަދަ  އާންުމކޮށް  އުލެއްގައި  ޙަތެރޭގައި 
ވާހަކަދައްކާ ނީވުއާންުމކޮށް  އަޑު  ވާހަކަދެއްކުުމން  އުސޫލުން  ފޯނުން    ާމއި، 

ނަަމވެސް ރީއްޗަށް އަޑު    ީމހާގެ އަޑު ސާފު   ކޮޅުން ވާހަކަދައްކާ އަނެއްއަޑުއަހާއިރު  
  ، އުލެއްގައި އަޑު ނީވުންޙަވަރަށް އަޑުގަދަ ާމ  ، ނަަމވެސް  އެހެން. ނީވުން ހިެމނެއެވެ

ނީވުން  ނުވަތަ   އަޑެއް  އަންނަ  މަޑުން  އަންނަ  ނުވަތަ    ،ވަރަށް  ދުރުން  ވަރަށް 
 .ނުހިެމނޭނެއެވެ ބައިގެ ތެރެޔަކު މި ފަދަ ކަންކަެމއް އަޑެއް ނީވުން 

 :  (eyesight)ލޮލުގެ ފެނުން (އ)  

 ލަތުހާއައިނު ބޭނުންކޮށްގެން ފެނުުމގެ  ނުވަތަ  ލެންސް    ،ބައިގައި ބަލާނީ  ިމ (1)   
ކުރެވިފައިވާނރަ ނުފެންނަ   އެ. ނަަމއެވެ  ގަޅު  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ީމހަކީ 

ީމހެއްގެ ގޮތުގައި  ނުވަތަ   ، ފައި ވާނަަމޅައިކަނޑައަ  ފެނުުމގެ ިމންވަރު ދަށް 
 .އިތުރު އެސެސްަމންޓެއް ހެދުުމގެ ބޭނުެމއް ނޯންނާނެއެވެ
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ނެތުން،  ލޮލުގެ   (2)    ޤާބިލުކަން  ދުއްވުުމގެ  ތަކެތި  ދުއްވާ  ސަބަބުން  ފެނުުމގެ 
ދެނެގަންނާން   ީމހުން  ތަނެއްގައި  ހުންނަ  ދިއްލައިފައި  ވަރަކަށް  އާދައިގެ 
ފޮންޓުން  ބޭނުންކުރާ  ނޭނގުން، ކުލަ ދެނެގަންނާން ނޭނގުން، އާންުމކޮށް 

އުޅޭ ހަރަކާތްތެރިވެ  ނޭނގުން،  ކިޔަން  ތަކެތި  ހުންނަ  އިރު  ލިޔެފައި 
ލައިގަތުން ކަންކަން  އެއްޗެހީގައި  ހިެމނެއެވެ ފަދަ  ބައިގައި  އެހެން  . މި 

އަކުރުތައް    ،ނަަމވެސް ކުދި  ނޭނގުވަރަށް  ދުރުން   ،ާމއިކިޔާން  ވަރަށް 
ދެނެގަންނާ ނޭނގުން  ީމހަކު  ކަންކަެމއް  ން  ތެރެޔަކު ފަދަ  ބައިގެ  ިމ 

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ

 ސަާމލުކަން ދިނުން، ދަސްވުން ނުވަތަ ދެނެގަތުުމގެ ޤާބިލްކަން، ހަނދާންހުރުން (ވ)  
(memory or ability to concentrate, learn or understand)  

 ،ހޭވެރިކަން ފިލައިގެން ދިޔުާމއި  ،ގައިތެރޭ  ކަންތައްތަކުގެ  ބަލާ މި ބައިގައި   (1)   
ނޭ ހުރުާމއިވާނުވާ  ޢަަމލުތައް  ގޮތަކަށް  ގާތް އާއިލާ  ،  ނގޭ  ީމހުންނާއި 

ަމސައްކަތަށް އަންނަ ކުދިކުދި ،  ރަޙްަމތްތެރިންގެ ނަން ހަނދާން ނުހުރުާމއި
އުނދަގޫވުާމއި ހޭނެން  އުނދަގޫވުާމއި،  ބަދަލުތަކަށް  އާންުމކޮށް    ،ކިޔުަމށް 

ބަހައްޓާ ހަނދާން  ބަސްތައް  އުނދަގޫވުާމއިބޭނުންކުރާ  އާންުމކޮށް    ،ން 
ފަދަ ކަންކަން  ން އުނދަގޫވުން  ކުރާ  ށްތަންެޖހޭ ގޮކޮށްއުޅޭ ކަންތައްތައް ކުރާ

އިތުރުން. ހިެމނެއެވެ ރަކާތްތެރިވުަމށް ހަގޮތުން  ޢީތިާމުޖއި   ،ީމގެ 
ދެނެގަންނާޤަޤީޙައަސްލު    ،އުނދަގޫވުާމއި އޮޅުންއެރުާމއިތް  އުނދަގޫވެ    ، ން 
ވަގުތުސަާމލުކަކަންކަަމށް     ހިނގާ ތެރޭގައި    ގެ އުލުޙަާމ  ، ކުޑަވުާމއި ންދޭ 

 . ހިެމނެއެވެފަދަ ކަންކަން ވެސް  ކަންތައްތައް ނޭނގުން 

ނަން   (2)    ީމހެއްގެ  ދަންނަ  ތެރޭގައި،  ކަންތައްތަކުގެ  ނުހިެމނޭ  ތެރޭގައި  ީމގެ 
ނެތުން ހަނދާން   އެއްކަަމކަށް   ވަންދެން  ގިނައިރުތަކެއް ،ބައެއްފަހަރަށް 

  ނުވަތަ   އުނދަގޫވުން   ކިޔަން  އަވަހަށް  ވަރަށް ، އިނުން  ދީގެން  ސަމާލުކަން 
ކަންކަން    ހުރުން   އުނިކަެމއް  ލިޔުުމގެ  ކިޔުާމއި   މިންވަރަކަށް  ކުޑަ ފަދަ 

 .ހިެމނެއެވެ

 ން ނޭނގުންނުވަތަ ދެނެގަންނާ  ން ނޭނގުން،ނުރައްކާތަކުން ސަލާަމތްވާ (މ )  
 (perception of risk): 

ބަލާނީ (1)    ބައިގައި  ހިނދުހާ  ،މި  ެމދުވެރިވާ  ނުރައްކަލުގެ   ،ލަތެއް  އެކަުމގެ 
އެ ީމހެއްގެ އާންުމ   ދެނެގަނެވިގެން  ކުޑަކޮށް  މާ  ާމބޮޑަށް ނުވަތަ  ިމންވަރު 

ކަންކަަމށެވެ  އެކަުމން ދިރިއުޅުަމށް   ފަދަ  އަސަރު  ހާލު  . ކުރާ  ީމހެއްގެ  އެ 
 ،ތެރޭގައި  ީމގެ . ދެނެގަތުަމށް އުނދަގޫވުން ވެސް ިމ ބައިގައި ހިެމނޭނެއެވެ

ހަލަނިވުން  ންބުއިން، ނިދުން،ކެއި ާމބޮޑަށް  ކަންކަާމ    ، ގައިން ތާހިރުވުން، 
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ކަންތައްތަކުއިއަޅަ ފަދަ  ނަ  ގެނުލުން  އަިމއްލަ  ނުރައްކަލާ   ފްސުސަބަބުން 
 . ހިެމނެއެވެ ހުންކުރިަމތިލާންެޖ

ހުރަސްކުރާ  ތެރޭގައި،  ީމގެ (2)    ނަފްސަށް ަމގު  އަިމއްލަ  އުނދަގޫވުން،  ން 
ކާނާ  އިއަޅަ ރަނގަޅު  ނުކުރުންނުލުން،  ހާ  ، ބޭނުން  ކައަކަށް ނީއްިޖސްާމނީ 

ކަހަލަ   ދެނެގަންނާހާކުރިަމތިވެދާނެ  ތެރޭގައި ލަތެއް  )ީމގެ  ނޭނގުން  ން 
ން  ހޫނުއެއްޗެއްގެ ފިނިހޫނުިމން ދެނެގަންނާ  އެއްޗެއްގެ ނުވަތަާމބޮޑަށް ފިނި  

 . ނޭނގުން( ހިެމނެއެވެ

ފަދަ ވަރުގަދަ   ގެއްލުންވާ   ،ލާއިރުއިބަލަ  ކަންކަަމށްތެރޭގައި ނުހިެމނޭ    ީމގެ (3)   
 އުޅަނދުފަހަރު  އެއްގަުމ ،ާމއިނޭނގު  ދެނެގަންނާން  ހިރާސްކުޅިވަރުތަކުގެ  

ޓަކައި   އަިމއްލަ  ،ހުރަސްކުރުާމއި  ަމގެއް   ދުއްވާ  ބާރަށް   އުފަލަށް 
 ، ބިރުގަތުާމއި  އަރާން  ތަންތަނަށް  އުސް ،ދުއްވުާމއި  ާމބާރަށް  އުޅަނދުފަހަރު

ފަދަ   ނޭނގުން  ދެނެގަންނާން   ނުރައްކަލެއް  ހުރެދާނެ   ތަނެއްގައި  ނުދަންނަ
 . ހިެމނެއެވެކަންކަން 

ސިކުނޑީގެ އުނި  ،  ހިއްސުތަކުގެ އުނި ކަންތައްތަކާއި،  ޖިސްާމނީ އުނި ކަންތައްތަކާއި (ފ)  
އުނި،  ކަންތައްތަކާއި ދެނެގަތުަމށް  ނަފްސާނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ،ކަންތައް  ަމތީގައި 

އާންުމގޮތެއްގައި ސިކުނޑީގެ އުނިކަާމއި    އް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.ދާއިރާތަ ަމއިގަނޑު 
ޤާބިލުކަން،  ހުރުުމގެ  ހަނދާން  ކުރާންވާނީ،  އެސެސް  އުނިކަން  ނަފްސާނީ 
ދެނެގަތުުމގެ   ޤާބިލުކަން،  ދިނުުމގެ  ސަމާލުކަން  ޤާބިލުކަން،  ދަސްކުރުުމގެ 

އުނިކަން  ޤާބިލުކަަމށް   ހިއްސުތަކުގެ  އުނިކަާމއި   ޖިސްާމނީ  ބެލުަމށްފަހުގައެވެ.  
ކުރާންވާނީ ހުނަރާއި  ،އެސެސް  ދިޔުުމގެ  ތަނަށް  އަނެއް  ތަނުން    ، އެއް 

ގުނަވަންތައް ހަށިގަނޑުގެ  ގުނަވަން    އެއް  ،ޖިސްމާނީގޮތުން  އަނެއް  ގުނަވަނާއި 
ބެލުަމށްފަހުގައެވެ. ަމއްޗަށް  ކުރުުމގެ  ހަރަކާތް  ކޮންެމ    ގުޅިގެން  ނަަމވެސް  އެހެން 

ނުވެދާނެއެވެ މިހެން  ވުުމން. ހާލަތެއްގައި  ދެނެގަންނައިރު،   ،މިހެން  އުނިކަން 
ބެލުން   ގޮންޖެހުންތަކަށް  ސިކުނޑީގެ  ގޮންޖެހުންތަކަށާއި،  ޖިސްާމނީ 

ނުވަތަ  . މުހިންުމވާނެއެވެ ކިބައިގައި،  ީމހެއްގެ  ހުންނަ  އުނިކަެމއް  ޖިސްާމނީ 
ކިބައިގައި ީމހެއްގެ  ހުންނަ  އުނިކަެމއް  ކަންކަަމށް  ޚިއާދަޔާ    ، ހިއްސުތަކުގެ  ލާފަށް 

ހުރުަމކީ   އުނިކަެމއް  ސިކުނޑީގެ  ފަދަ  ގަބުވުން  ނުވަތަ  ހުއްޓުން  ސަމާލުކަން 
ޭމރުުމން. އެކަށީގެންވާ ކަެމކެވެ މި  ީމހެއްގެ    ،ހަމަ  ސިކުނޑީގެ އުނިކަެމއް ހުންނަ 

ނަފްސާނީ    ،ކިބައިގައި ކިބައިގައިނުވަތަ  ީމހެއްގެ  ހުންނަ  ހިނގަން    ،އުނިކަެމއް 
 . އުނދަގޫވުން ފަދަ ޖިސްާމނީ އުނިކަެމއް ހުރުަމކީ އެކަށީގެންވާ ކަެމކެވެ
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  ފުރިހަމަޔަށް  ެއންމެ
  ބަިއވެރިވުން  ެއްއކޮށް

 ދެނެގަތުން 

ފުރިހަަމ (ހ) . 70 ކަންކަަމކީ  ބަޔާންވެދިޔަ  ބައިވެރިވުަމޔަކުރިން  އެއްކޮށް  ވޭ  ލެބެ  ށްށް 
ނަަމވެސް ނޫނެވެހަވަކިވަކި    ،ދާއިރާތަކެއް        ނަަމވެސް    އެހެން. ރަކާތްތަކެއް 

ކަންކަެމވެ  އެ އެހީތެރިވެދޭ  ބައިވެރިވުަމށް  ފުރިހަަމ. ދާއިރާތަކަކީ  ށް  ޔައެންމެ 
 . ރަކާތްތަކެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެހައެއްކޮށް ބައިވެރިވުން ދެނެގަތުަމށް އިތުރު 

ބައެއް   (ށ)   ހިެމނޭ  ތެރޭގައި  އުނގުޅުހަީމގެ  ދަތް  ބަލާއިރު،   ، ާމއިރަކާތްތަކަށް 
 ދަތުރުފަތުރު  ތަފާތު ،ހިނގުާމއި ،ބާޒާރުކުރުާމއި ، ލުާމއި  ހެނދުން ،ފެންވެރުާމއި

 ، ލިޔުާމއި ،ކިޔުާމއި ، ކެއްކުާމއި ، ކެއުާމއި ،ބޭނުންކުރުާމއި  ނިޒާުމތައް  ކުރުުމގެ
. ހިެމނެއެވެ  ކަންތައްތައް  ފަދަ  ކުރުން   ފޯނު ،ކުރުާމއި  ުމޢާަމލާތު  ީމހުންނާ  އެހެން

ހިމެނެނީ މި  ވެސް    ، ީމގައި  ީމހަކު  ކޮންެމ  އާންުމކޮށް  ދިރިއުޅުުމގައި  އާންުމ 
ކަންތައްތަކެވެ ނު . ކޮށްއުޅޭ  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ވަކިބަޔަކު     ހަަމއެކަނި    ވަތަީމގައި 

 . ވެނުހިެމނެއެ ކެއްއެ ީމހަކު ކުރާ ކަންތައްތަ

  ައދާކުރުމާ ވަޒީފާ 
 ކަންތައްތަްއ ގުޅުންހުރި 

 

ޔަތް ކުރުަމކީ ޢާމަސައްކަތަކަށް ރި  ޞަށް އެއްކޮށް ބައިވެރުވުަމށް ވަކި ޚާއްޔަފުރިހަަމ (ހ) . 71
ނޫނެވެ ޒާތުގައި    ،ސަބަބަކަށްވަނީ. ވާނެކަެމއް  އޭގެ  މަސައްކަތަކީ  އެއްވެސް 

ކަަމންއެންެމ ކުރެވޭނެ  ނުވާތީއެވެކަނަށް  އެ. ށް  ބޭނުންވާ    އަދި      ކަަމކަށް 
އެއްޗެކެވެ ތަފާތު  ވެސް  ވަރަށް  . ހުނަރުތަކަކީ  ކުރުަމށް  ަމސައްކަތްތައް  ބައެއް 

މަސަކަތްތައް   އަނެއްބައި  ވާންެޖހޭއިރު،  ީމހަކަށް  ކޮހުނަރުވެރި  ެމވެސް  ންކުރުަމށް 
ބޭނުންވެއެވެ ހުނަރެއް  . ހުނަރުވެރިކަެމއް  ާމބޮޑު  ަމސަކަތްތަކުގައި  ބައެއް  އަދި 

 .ބޭނުެމއް ނުވެއެވެ

ނުވަތަބޭނުން  ކޮްމޕިއުޓަރު (ށ)   ހުނަރު    ކުރުން،  ކުރުުމގެ  ަމރާާމތު  ފޯނު  ޯމބައިލް 
ހުންނާކަ ކިބައިގައި  އެންމެންގެ    ، ންންކަުމއެހެ. ނުެޖހެއެވެ  ށެއްކޮށްމެހެން 

ލިބޭކަ އެއްގޮތަކަށް  އެންމެންނަށް  ހުނަރު  ކުރުުމގެ  . ނުެޖހޭނެއެވެ  ށެއްމަސައްކަތް 
 ޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުަމށް ޤާބިލު  ކުރުަމށްސިލު  ދު ހާގުސައުސޫލުގެ ަމ  މި   ،ވީާމ

 . ނުބެލެވޭނެއެވެ އެއްށް އެއްކޮށް ބައިވެރިނުވުން ކަުމގަޔަނުވުަމކީ ފުރިހަަމ

  ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
 ން ކުޑަކުދީ

 

 ބޭނުެމއް ތްކޮށްޢަރިޔާ ށް ކަ ންނަތުއްތުކުދީ ނަށާއިންކުޑަކުދީ ދާއިރާތައް އިސްވެދިޔަ . 72
ކުދީ  ،އެއީ. ނުކުރެވޭނެއެވެ ލާޒިުމ  އެ  ކުރުަމށް  ކަންތައް  މި  ގޮތުން  އުުމރުފުރާގެ  ންގެ 

އެހެން    ިމންވަރު  އުނިކަުމގެ ޖިސްާމނީ އުނިކަާމއި  ސިކުނޑީގެ ،ނަަމވެސްނުވާތީއެވެ. 
ކުދީ)ހައެއް(    6ުމރުން  އު. ންވާނެއެވެކުރާ އެސެސް ބެލުަމށްފަހު ދަށް  ންގެ  އަހަރުން 

. ކުރެވިދާނެއެވެ ޢާޔަތް  ލާތަކަށް ރިޙަހެދިބޮޑުވުުމގެ ަމރު  ން،ނުކުޅެދުންތެރިކަެމއް ހުރިތޯ ބަލާ
ިމ ފުރިހަަމކުދީ  އަދި  ކަުމގައިޔަން  ިމންވަރު    ،ސްޔަވި  ށް އެސެސް ނުކުރެވުނު  އުނިކަުމގެ 
ތަަމޢުގައި ބައިވެރުވުަމށް ހުރަސްތަކެއް ުޖށް އެއްކޮށް ުމޔައޭގެ ސަބަބުން ފުރިހަަމ  ،ދެނެގަނެ

 . ހުރިކަަމށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ
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 މުއްދަތަކަށް އުނިކަމެއް ހުރުން   ދިގު ވަނަ ބައި:    3

  މުްއދަތަކަށް  ދިގު 
  ހުރުން   ުއނިކަމެްއ
 މާނަކުރުން 

ުމއްދަތަކަށް   . 73 ކަުމގައި ާމނަކުރެވިފައިވަނީ، ީމހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ  އުނިކަން ހުރުންދިގު 
 ވެފައި، އެކަުމގެ ސަބަބުން  އުނިކަަމކަަމށްފަދަ    އުނިކަަމކީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ދެމިގެންދާ

 . ށް ބައިވެރިވުަމށް ހުރަސްތަކެއް ެމދުވެރިވުަމށެވެޔަުމުޖތަަމޢުގައި ފުރިހަަމ

  މުްއދަތަކަށް  ދިގު 
  ތަްއ ހާލަތް  ދެމިގެންދާ
  ބެލެވިދާނެ  ކަމުގަިއ 

 ހާލަތްތަްއ 

     ދެމިގެންދާ ުމއްދަތަކަށް  ދިގު ލަތްތަކަކީހާ  އަންނަނިވި ،ބޭނުަމށް އުސޫލުގެ ިމ . 74
 ބެލެވޭނެއެވެ. ކަަމށް ލަތްތަކެއްހާ

އުނިކަން  )އެކެއް(    1ގެން  ަމދުވެ (ހ)   ސަބަބުން    ،އަހަރުދުވަހަށް  އުނިކަުމގެ  ނުވަތަ 
 .ކުރިަމތިވާ ަމއްސަލަތައް ދިާމވެފައިވުން

އެއަ)އެކެއް(    1 (ށ)   ނުވަތަ  ފަދަވުރެ  ށްއަހަރުދުވަހަށް  ދެމިގެންދާނެ   ދިގުުމއްދަތަކަށް 
 .ކަަމކަށް ވުން

 . ީމހެއްގެ ުމޅި އުުމރަށް ދެމިގެންދާނެ ކަަމކަށް ވުން (ނ)  

ގިނަ (ރ)   ވުރެ  އުނިކަުމގެ    އެއްފަހަރަށް  ވާނަަމ  ހާފަހަރަށް  ކުރިަމތިވެދާނެކަަމށް  ލަތެއް 
ފެންނަނަަމ  ވަތަނު ކަަމށް  ިމ  ،ކުރިަމތިވެދާނެ  )އެކެއް(    1،  ލަތުހާ  އަދި 

ުމއްދަތަށް ދެމިގެންދާނެ    ކަަމކީ ދިގު  އެ   ، ށް ދެމިގެންދާނެކަަމށް ވާނަަމދުވަހައަހަރު
 . ކަެމއްކަަމށް ބެލެވިދާނެއެވެ

  ދިމާވާ ނުވަތަ   ާއންމުކޮށް
  ދިމާވާ  ތަކުރާރުކޮށް
 ުއނިކަންކަން 

 ދުވަހުން ސަބަބުން އޭގެ ،ދިމާވާނަަމ ތަކުރާރުކޮށް އުނިކަން ެމދުވެރިވާ ދުވަސްކޮޅަކަށް  ކުޑަ . 75
ަމޓޮއިޑް  ރު. ދިާމވެއެވެ  ހުރަސްތަކެއް ކުރުުމގައި  ކަންތައްތައް ންެޖހޭކުރާ ދުވަހަށް

ސިކުނޑީގެ  ،  (epilepsy)  އެޕިލެޕްސީ،  (rheumatoid arthritis)  ތްރައިޓިސްއާ
 ބައިޕޯލާ އެފެކްޓިވް ޑިސްއޯޑަރ   ، (schizophrenia) ނިޔާކަަމށްވާ ސްކިޒޮފްރޭބަލިތައް 

(bipolar affective disorder)  ،  ްއަލާާމތްތައ ފެންނަ  ހާލަތްތަކުން  ފަދަ 
ގެއްލިދާނެއެވެ ފެނިފައި  ނުވެ  . ކުޑަދުވަސްކޮޅަކަށް  ދުވަސްތަކެއް  ާމގިނަ  އެހެން ނަަމވެސް 

މި   ފެނިދާނެއެވެއަނެއްކާވެސް  ހާލަ  ،އެހެންކަުމން. އަލާާމތްތައް  ސަބަބުން ިމފަދަ  ތްތަކުގެ 
ީމހާގެ ދިރިއުޅުުމގެ އެންެމހައި ކަންތައްތައް ކުރުުމގައި    ، ނުވަތަ  އުނިކަުމގެ ސަބަބުން އެ 

ގޮތުގައި    އެ  ، އެޅި  ހުރަސްތަކެއް ީމހެއްގެ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ީމހަކީ 
 .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

  ދާިއމީގޮތެްއގަިއ ުއނިކަން 
 ރަނގަޅުވުން 

 ކުރިަމތިވާ  އުނިކަަމކުން ،ރަނގަޅުކޮށް  ލަތުހާ އުނިކަުމގެ ދީގެން ފަރުވާ ޞިއްޙީ (ހ) . 76
 ީމހަކީ   އެ ،ވާނަމަ  ކަަމށް ލެވޭނެތައިނައް ދާއިީމގޮތެއްގައި ގޮންޖެހުންތައް

 . ނުބެލެވޭނެއެވެ އެއްކަުމގަ ީމހެއް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަެމއް
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

 

  

 

ބެލެވޭނީ،   )ށ(    ރުޫޖޢަވާނަަމ  އެނބުރި  ހާލަތަށް  އުނިކަުމގެ  ހުއްޓައިލުުމން       ފަރުވާ 
ކުރާންެޖހޭ   ދުވަހަށް  ދުވަހުން  އަދި  ދެމިގެންދާ  ުމއްދަތަކަށް  ދިގު  ކަަމކީ  އެ 

ގޮތުގައެވެ ކަެމއްގެ  ހުރަސްއަޅާ  ކުރުަމށް  ހާލަތެއްގައި . ކަންތައްތައް       ިމފަދަ 
ގޮތުގައި   ީމހެއްގެ  ހުންނަ  ިމންވަރަކަށް  ކޮންެމވެސް  ީމހަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެ 

 . ބެލެވޭނެއެވެ
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

  1ޝެޑިއުލް 

 

 އުސޫލު  ބޭނުންކުރާ  އިން  " ރޗް ރިސަ  މެޑިކަލް  ފޮރ  ކައުންސިލް  އިންޑިއަން "   ދެނެގަތުމަށް މު އިސްކޮޅު  ން ދެކުނުއޭޝިއާގެ މީހުންގެ އާ 

 އަންހެން  ފިރިހެން

އެސް.ޑީ    2 އެސް.ޑީ  މީން 
 ކެނޑުމަށްފަހު

 " އެސް.ޑީ  މީން 

17.39 22.13 2.32 17.49 21.65 2.13 
21.80 24.68 1.58 21.52 23.98 2.40 
22..49 25.55 3.19 19.17 25.35 1.43 
23.22 27.36 1.77 23.82 26.26 1.52 
24.46 29.09 2.07 24.95 28.54 2.04 
26.97 32.13 2.10 27.93 31.53 2.28 
32.20 34.96 2.58 29.80 34.33 2.50 
32.20 37.80 2.65 32.50 37.20 2.50 
34.12 40.19 3.16 33.84 39.92 2.90 
35.46 42.71 2.81 37.09 42.28 3.41 
37.72 44.84 3.41 38.02 44.04 3.34 
40.47 46.96 2.89 41.18 46.53 3.03 
42.46 48.70 3.65 41.40 48.38 2.96 
44.25 48.97 3.93 41.11 50.55 3.15 
45.14 52.51 3.83 44.86 52.60 3.73 
46.74 54.45 3.99 46.47 54.80 4.03 
49.39 56.93 3.84 49.25 56.65 3.63 
50.43 59.10 3.95 51.20 58.07 3.82 
52.35 61.22 3.94 53.34 58.89 3.27 
53.84 62.79 3.84 55.11 59.44 2.80 
53.74 63.54 4.11 55.32 59.64 2.95 
55.10 64.21 3.76 56.69 59.72 2.31 
55.10 64.37 3.79 56.79 59.72 2.31 
55.08 64.60 2.75 59.10 59.72 2.32 
55.76 64.64 2.40 59.84 60.24 2.24 

      

 ވިއޭޝަން  ސްޓޭންޑަރޑް ޑީ: ޑީ .އެސް

  ޑީ ކެނޑުމަށްފަހު ލިބޭ އަދަދު.އެސް  2: ޑީ.އެސް 2-
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 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-54/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  116 :ައދަދު 50ވޮލިުއމް: 

` 

 

 

 މު ބަލާ ފޯ  މިންވަރު  ރަކާތްތެރިވުމަށް ދަތިވާ ހަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން  

 މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންކުރާންވާނެއެވެ. ފޯމު ފުރުމުގައި ލިބެންހުރި ހުރިހާ  
ސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތުން / ފުރުމުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައިފައިވަނީ: *ލިޔެކިޔުންތަކުން )ކުރީގެ ރިޕޯޓްތައް( / ރަޖި މި ފޯމު

 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން   /  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޑޮކްޓަރު ދީފައިފައިވާ ލިޔުމުން

 ނަ ބައި: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ މީހާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  އެއްވަ 

  ------------އުމުރު:  ------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު:   ------------------------------------------------- ނަން: 
   ------------------------------------------------------------------------------ މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(:

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ތަޢުލީމީ ފެންވަރު: 
  ----------------------------------------------------------------------------:ހާސިލުކުރަމުންދާނަމަ، ގްރޭޑާއި ސްކޫލްތަޢުލީމު  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- އަދާކުރާ ވަޒީފާ:  
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  

  -------------------------------------------- މިހާރު ކައިވެނީގެގޮތުން ހުރި ގޮތް: *ނުއިނދެ/އިނދެގެން/ވަރިވެފައި/ހުވަފަތްވެފައި:  
    ----------------------------------- އި: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުވަތަ ބަލި. އަދި އެކަން ދިމާވެފައިވާ ގުނަވަން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބަ

 ދެވަނަ ބައި: ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް ދަތިވާ މިންވަރު 
 

 ހަރަކާތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާ 

ދަތިކަމެއް  
 ނެތް 

ކުޑަކޮށް  
 ދަތިވޭ 

ވަރަށް   ދަތިވޭ 
 ދަތިވޭ 

ވަރަށް  
ބޮޑަށް  
 ދަތިވޭ 

0 1 2 3 4 
ދިރުއުޅުމުގައި    މާއި،އުނގެނު އާންމު  އެއްޗެއް  އުނގެނޭ 

 ބޭނުންކުރުން 
     

      އާންމު ހަރަކާތްތައް ކުރުމާއި، ބޭނުންތައް ފުއްދުން  
      ކުރުން   މުޢާމަލާތު
      ގާވެއުޅުން  ނ ހިނގާބި

      އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ބެލެހެއްޓުން  
ހަރަކާތްތެރިވެ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި ގޭތެރޭގައި  

 އުޅުން 
     

      ގުޅުންތައް ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުން  
      ދިރިއުޅުމުގެ މުހިންމު ދާއިރާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

  ޖުމުލަ  
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