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ް ިސިވލް ޮސސަިއީޓ އަށް ޢަމަީލ މަގެއ

ފުރަތަމަ ބަިއ
ތަޢާރުފް

ޔިުނވަރސަލް ީޕިރއިޮޑކް ިރިވއު އަީކ ކޮބާ؟

އިންސާނީ  ޤައުމުން  މެމްބަރު  ގެ 193  އަކީ، އދ  )ޔޫޕީއާރް(  ރިވިއު  ޕީރިއޮޑިކް  ޔުނިވަރސަލް 

ޙައްޤުތަކުގެ ޒިންމާތައް އަދާކޮށް ވަޢުދުތައް ފުއްދާ މިންވަރު ވަކި މުއްދަތުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ޤަވާޢިދުން 

ބަލަމުން ގެންދިއުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުން ބޭނުންކުރާ ނިޒާމެކެވެ.
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ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު

ިމ ިނޒާމު މަސައްކަތްކުރަީނ ިކިހނެއް؟

ދައުލަތުގެ  އެ  އެއީ  ބިނާކޮށެވެ.  މައްޗަށް  ޑޮކިއުމެންޓެއްގެ  ތިން  ދެނެގަންނަނީ  ޙާލަތު  ޤައުމެއްގެ 

ފަރާތުނ1ް  ހުށަހަޅާ ޤައުމީ ރިޕޯޓަކާއި، އޮފީސް އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޯ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް )އޯއެޗްސީއެޗްއާރް( އިން އެކުލަވާލާ އދ ގެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ކަމާކި ގުޅުންހުރި 

އެހެނިހެއް ފަރާތްތައް ނުވަތަ ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް)ސިވިލް ސޮސައިޓީގެ ފަރާތްތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް(2 

ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް އޯއެޗްސީއެޗްއާރް އިން ތައްޔާރުކުރާ ޚުލާޞާ އެކެވެ.

ޤައުމުތައް ރިވިއުކުރަނީ ޖެނީވާގައި ބާއްވާ ޔޫޕީއާރް ވަރކިން ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. ޔޫޕީއާރް 

ޤައުމުގެ  މެމްބަރު   47 ކައުންސިލްގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ވަނީ  އެކުލެވިގެން  ގްރޫޕް  ވަރކިން 

މައްޗަށެވެ. ރިވިއު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އަދި އޮބްޒަރވަރުންނާއި ރިވިއުކުރެވޭ 

ޤައުމަކާ ދެމެދު ވާހަކަދެކެވޭ ތިން ގަޑިއިރާއި ބައިގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރިވިއުކުރާތާ ކުޑަ 

ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ވަރކިން ގްރޫޕުން އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރާނެއެވެ.

ވަރކިން ގްރޫޕްގެ ރިޕޯޓާއި، ހުށަހެޅުންތަކާ މެދު ރިވިއު ކުރެވުުނު ޤައުމުން ދެކޭގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ، 

ފައިނަލް ޑޮކިއުމެންޓް ފާސްކުރާނީ ރިވިއު އަށް ފަހު މަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ކައުންސިލްގެ ޕްލެނަރީ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ކޮންމެ ޑޮކިއުމެންޓެއް ފާސްކުރުމަށް އެއް ގަޑިއިރު ލިބޭނެއެވެ. 

އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ރިވިއުކުރެވޭ ޤައުމާއި، އެހެނިހެން ޤައުމުތަކާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ 

އެއްޗެއް  ބެހޭގޮތުން  ރިވިއުއާ  ޔޫޕީއާރް  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން  އޮބޒަރވްކުރާ  މުއައްޞަސާތަކާއި،  ޤައުމީ 

ބުނުމަށްޓަކައި ހަމަހަމައަށް ވަގުތު ދީގެންނެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޔޫޕީއާރް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާ ބެހޭގޮތުން އެ ކައުންސިލްގެ 

ޢާއްމު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބަޙުސްކުރުން އޮންނާނެ އެވެ. އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޔުނިވަރސަލް 

ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއުއާ ބެހޭ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރު 6 ގެ ދަށުންނެވެ. ޔޫޕީއާރްގެ ދަށުން ރިވިއުކުރެވޭ 

ޤައުމުތަކުން ބައެއް ފަހަރު އެ ޤައުމެއްގެ ކުރިއެރުންތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޔޫޕީއާރްގައި 

ލަފާދީފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެ ޤައުމަކުން ތާއީދުކުރާ ކަންކަން ޙިއްޞާކުރެއެވެ.

1 ޤައުމީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކުގައި ސިވިލް ސޮސައިޓީގެ 

ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.   ލިންކުން  މި  މަޢުލޫމާތު  ގޮތާބެހޭ  ހުށަހަޅާނެ  މަޢުލޫމާތު  ރިޕޯޓްތަކަށް  2 ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ 
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ް ިސިވލް ޮސސަިއީޓ އަށް ޢަމަީލ މަގެއ

ޔީޫޕއާރް މަސައްކަތް ކިުރއަށް ގެންދާ ގޮތް

ހަތަރު އަހަރިާއ 
ބަިއގެ ސަިއކަލްއެއް

ހ. ިރިވއު އަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ތައްޔާރުކުރުން. 
ީމގެ ތެރޭގަިއ ިހމެނީެނ:

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މަޝްވަރާތައް ވެސް ހިމެނޭ  •

ގޮތަށް ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު )ޤައުމީ 

ރިޕޯޓްތައް(

)ތައްޔާރުކުރަނީ  • މަޢުލޫމާތުތައް  ގެ  އދ 

އޯއެޗްސީއެޗްއާރް އިން(

މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  • ހުށަހަޅާ  ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން 

އޯއެޗްސީއެޗްއާރް  )ތައްޔާރުކުރަނީ  ޚުލާޞާ 

އިން(

ް ށ. ޔީޫޕއާރްގެ ވަރިކން ގްރޫޕ

ހަފްތާގެ  • ދެ  ފަހަރު  ތިން  އަހަރަކު  ޖެނީވާގައި 

ކޮންމެ  ބޭއްވުން.  ބައްދަލުވުން  މުއްދަތަށް 

ދިރާސާކުރޭ  ޤައުމެއް   14 ބައްދަލުވުމެއްގައި 

)އަހަރަކު 42 ޤައުމު(
ރިވިއުކުރެވޭ ޤައުމުތަކާ ސުވާލުކުރުން •

ޤައުމުތަކުގެ  • ނިންމުންތަކާއި،  ހުށަހެޅުންތަކާއި، 

އަމިއްލަ ވަޢުދުތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ފާސްކުރުން

ޤައުމަކުން  • އެ  ތެރެއިން  ހުށަހެޅުންތަކުގެ 

ތާއީދުކުރާ ކަންކަމާއި ތާއީދު ނުކުރާ ކަންކަން 

ވިޔަސް  ފަހުން  ނުވަތަ  ނޑިވަޅުގައި  ދަ މި 

)އެންމެ ލަސްވެގެން ކައުންސިލްގެ ދެން އޮންނަ 

ބައްދަލުވުމެއްގައި( ހާމަކުރާނެ

ޢާއްމު  ކައުނިްސލްގެ  ރަިއޓްްސ  ިހއުމަން  ނ. 
ބައްދަލުވުން

ކައުންސިލުން ކޮންމެ ޑޮކިއުމެންޓަކާ މެދު އެއް  •

ގަޑިއިރު ވަންދެން މަޝްވަރާކުރާނެ

ކުރިން  • ފާސްކުރުމުގެ  ރިޕޯޓެއް  ކޮންމެ 

ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ޤައުމަކަށް އަދި 

އޮބްޒަރވްކުރާ  މެމްބަރަކަށާއި  ކައުންސިލް 

ޤައުމުތަކަށާއި އެހެނިހެން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް 

ލިބޭނެ

ކައުންސިލުން ޑޮކިއުމެންޓްތައް ފާސްކުރުން •

ރ. ިނންމުންތައް ތަނީްފޒުކުރުން

ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއް. ކޮންމެ ޤައުމަކުން ވެސް،  •

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ފަރާތްތަކާ  ހުރިހާ  ކަމާގުޅޭ 

މަޝްވަރާކުރުން އެދެވިގެންވޭ.

ވޮލަންޓްރީ  • ފޯރުކޮށްދޭ  އެހީ  ފަންނީ  އަދި  މާލީ 

ފަންޑު ހަރުދަނާކުރުމާއި ހިންގުން

އެ  • ނަމަ  އެދިއްޖެ  އަށް  އެހީ  ޤައުމަކުން 

ޤައުމެއްގައި ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދެއްގައި ތިބޭ 

އދ ގެ މަންދޫބުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ފޯރުކޮށްދޭން  • އެހީތެރިކަން  ފެންނީ  އަދި  މާލީ 

ވާނީ އެ ޤައުމެއްގެ ބޭނުންތަކަށާއި އިސްކަންދޭ 

ކަންކަމަށް
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ްސޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޚުލާާޞ އަށް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވީާނ ިކިހނެއް؟

ސްޓޭޓަސް"  "ކޮންސަލްޓޭޓިވް  ގެ  )އެކޯސޮކް(  ކައުންސިލް  އިޖުތިމާޢީ  އަދި  އިޤްތިޞޯދީ  ގެ  އދ 

ލިބިފައި ވިޔަސް ނުވަތަ ނުވިޔަސް، އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އެ ނޫން ވެސް ސިވިލް ސޮސައިޓީގެ 

ހިއުމަން  ވާނީ  ހުށަހަޅަން  މަޢުލޫމާތު  ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  އަށް  ޔޫޕީއާރް  ފަރާތްތަކަށް 

އެއްގޮތްވާ  އުޞޫލުތަކާ  ފާސްކޮށްފައިވާ  ނިންމުމުން  ނަމްބަރު   17/119 ކައުންސިލްގެ  ރައިޓްސް 

ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާނީ ޔޫ.ޕީ.އާރަށް މައުލޫމާތު ހުަށަހެޅުމުގެ ބޭނުމުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އޮން ލައިން 

ސިސްޓަމް: https://uprdoc.ohchr.org  މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޝާޢިއުކުރާނެއެވެ.  ވެސް  ވެބްސައިޓްގައި  އޯއެޗްސީއެޗްއާރްގެ  މަޢުލޫމާތުތައް  ހިމަނާ  ޚުލާޞާގައި 

އިތުރު ތަފްޞީލް ހޯއްދެވުމަށް އޯއެޗްސީއެޗްއާރްގެ ވެބްސައިޓާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ 

އިރުޝާދުތައް ބައްލަވާލެއްވުން އެދެމެވެ. )ދެވަނަ ބައި ބައްލަވާލައްވާ(.

ވަރިކން ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމެއްގަިއ ބަިއވިެރވީާނ ިކިހނެއް؟

އޮބްޒަރވަރުންގެ ގޮތުގައި ވަރކިން ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ އދ ގެ 

އިޤްތިޞޯދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ކައުންސިލް )އެކޯސޮކް( ގެ "ކޮންސަލްޓޭޓިވް ސްޓޭޓަސް" ލިބިފައިވާ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެކަންޏެވެ. ޖަމިއްޔާތަކަށް ލިބޭނީ ވާހަކަ ނުދައްކައި، ހަމައެކަނި އޮބްޒަރވްކުރުމުގެ 

ފުރުސަތެވެ. އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ޢަމަލުކުރާ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އުޞޫލުތައް ކިޔައިދީ މަޢުލޫމާތު 

ކުރިއަށް  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  މީޓިންތައް"  "އިންފޮމޭޝަން  ބެހޭ  ޔޫޕީއާރްއާ  ޙިއްޞާކުރުމަށްޓަކައި 

ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ޔޫޕީއާރް ވަރކިން ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވެބްކާސްޓް މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުން ދައްކާނެއެވެ. ކުރީގެ 

ސެޝަންތައް ވެސް އޯއެޗްސީއެޗްއާރްގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.
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ް ިސިވލް ޮސސަިއީޓ އަށް ޢަމަީލ މަގެއ

ޔީޫޕއާރް ިރޕޯޓް ފްާސކުރާ ބައްދަލުވުމުގަިއ ބަިއވިެރވީާނ ިކިހނެއް؟

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ޕްލެނަރީ ބައްދަލުވުމުގައި އޮބްޒަރވަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ 

ހުއްދަ ލިބޭނީ އދ ގެ އިޤްތިޞޯދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ކައުންސިލް )އެކޯސޮކް( އާއެކު މަސައްކަތްކުރާ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެކަންޏެވެ.

ބަޔާން  ލިޔުމުން  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  ދާއިރު  ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުން  ކައުންސިލްގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 

ޕެލެނަރީ  ކުރެވިދާނެއެވެ.  ވެސް  އިންތިޒާމް  ޙަރަކާތްތައް  އެހެނިހެން  އަދި  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ބައްދަލުވުންތައް އޮބްޒަރވްކުރުމުގެ އިތުރުން އަނގަބަހުން ބަޔާން ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް 

ލިބޭނީ ވާހަކަދައްކަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިގެންނެވެ. އޭރުން، އެ ފަރާތްތަކަށް 

ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ 20 މިނިޓް އިރު ތެރެއިން ވަގުތު ލިބޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ބެހޭގޮތުން  ބައިވެރިވުމާ  ބައްދަލުވުމުގައި  ކައުންސިލްގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 

ހޯއްދެވުމަށް، އެންޖީއޯތަކާ ބެހޭ ޞޮފްޙާ،

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ngo.
 htm

ބައްލަވާލެއްވުން އެދެމެވެ.

ކައުންސިލްގެ އެހެނިހެން އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކެކޭ އެއްފަދައިން، ޔޫޕީއާރް ރިޕޯޓްތައް ފާސްކުރުމުގެ 

ޤައުމަކަށް  އެ  އަދި  ފޮނުވަމުންދާނެއެވެ.  ވަގުތުން  މެދުވެރިކޮށް  ވެބްކާސްޓް  ބައްދަލުވުންތައް ވެސް 

ޚާއްސަ ޞޮފްޙާގައި ވީޑިއޯތައް އާކައިވްކޮށްފައި ވެސް ހުންނާނެއެވެ.
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އެކްރިެޑޓްވުން
އެކޯސޮކްގެ "ކޮންސަލްޓޭޓިވް ސްޓޭޓަސް" ލިބިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ޔުނިވަރސަލް 

ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު ވަރކިން ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވެއްޖެ 

ނަމަ އެކްރެޑިޓްވުމަށް އެދި ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި އެ 

ސިޓީ އަކީ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތާރީޚުގެ ކުރިއަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް އޮންނަ 

ގޮތަށް ދުރާލާ ފޮނުވާ ސިޓީއަކަށް ވާން ވާނެއެވެ. ވީޒާ ހުއްދަ ނަގަން ޖެހޭނަމަ 

މަދުވެގެން ދެ ހަފްތާ ކުރިން ސިޓީ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ިސީޓ ފޮނުވާ ިއރު ފިުރހަމަކުރަން ޖެހޭ ޝަރުޠުތައް

ސިޓީ ފޮނުވަންވާނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ރަސްމީ ލެޓަހެޑްގައެވެ. ◄

ކޮން  ◄ އޮންނަނީ  ބައްދަލުވުން  އެ  ކަމާއި  ބައްދަލުވުމެއްގައި  ކޮން  ބޭނުންވަނީ  ބައިވެރިވާން 

ތާރީޚެއްގައި ކަން ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް، ")ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގެ ތަރީޚް( 

ޔުނިިވަރސަލް  ބައްދަލުވުމުގެ  )..ވަނަ(  ކައުންސިލްގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ބާއްވާ  ގައި 

އެކޯސޮކްގެ  ބައިވެރިވުމަށް،  ސެޝަންގައި  ހުރި  ގުޅުން  އާ  )ޔޫޕީއާރް(  ރިވިއު  ޕްރީއަޑިކް 

މަންދޫބުން  ދަންނަވާ  މި  އިން  ނަން(  )އެންޖީއޯގެ  ލިބިފައިވާ  ސްޓޭޓަސް  ކޮންސަލްޓޭޓިވް 

ފޮނުވަން ޤަޞްދުކުރަމެވެ."

ބައްދަލުވުމުގައި އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަމްސީލްކުރަން ފޮނުވާ މީހެއް ނުވަތަ ބަޔެއްގެ ނަން )ފެމިލީ  ◄

ނަން، ފުރަތަމަ ނަން( ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ނަންތައް ލިޔާނީ ޕާސްޕޯޓުގައި އެ މީހެއްގެ ނަން 

ޖަހާފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދ ގެ އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ސޭފްޓީ ސެކްޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ  ◄

ޞައްޙަ ފާހެއް އޮތް މެމްބަރުންތަކެއް ތިބިނަމަ އެ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ސިޓީގައި ހިމަނަން 

ވާނެއެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާނީ ކޮން ބަޔެއް ކަމާއި 

އެ މީހުންގެ އަތުގައި އަހަރީ ފާހެއް އޮތްކަން ވެސް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.
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ް ިސިވލް ޮސސަިއީޓ އަށް ޢަމަީލ މަގެއ

ސިޓީގައި ސޮއިކުރަންވާނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް، ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު، ނުވަތަ  ◄

ނޑައަޅާފައިވާ އިސް މަންދޫބަކަށް  ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދ ގެ އޮފީހަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކަ

ހުއްދަ ލިބިގެންވާ ނަމަ، އެ ފަރާތަކުންނެވެ.

މެދުވެރިކޮށް  ◄ އީމެއިލް  ފޮނުވާނީ  ސިޓީ  ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް  އެދި  އެކްރެޑިޓޭޝަނަށް 

upraccreditation@ohchr.org އަށެވެ.

ޖެހޭ  ◄ ކަށަވަރުކުރަން  ޞައްޙަކަން  އެކްރެޑިޓޭޝަންގެ  ހޯދުމަށްޓަކައި  ވީޒާ  ސްވިޓްޒަލެންޑުން 

ބަޔާންކުރަން  ސާފުކޮށް  އެކަން  ސިޓީގައި  ފޮނުވާ  އެދި  އެކްރެޑިޓޭޝަނަށް  އެންޖީއޯތަކުން، 

ވާނެއެވެ. ވީޒާ އަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑިއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެ ޤައުމެއްގައި ތިއްބަވާ 

ފޯމް  އެއްގޮތަށް  އެއާ  ސާފުކޮށް  ފަރާތުން  އޮފިޝަލުންގެ  ކޮންސިއުލަރ  ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ 

ހުށަހަޅައި ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހަމަކުރަން ސަމާލުކަންދޭން ވާނެއެވެ. ޖެނީވާގައި ހުންނަ 

އދ ގެ އޮފީސް )ޔޫއެންއޯޖީ( އިން ވީޒާ އެޓެސްޓްކޮށްދެއެވެ. ވީމާ، ވީޒާ އެޓެސްޓްކުރަން ޖެހޭ 

ނަމަ ޔޫއެންއޯޖީގެ އެންޖީއޯ ލިއޭޒަން އޮފިސަރަށް އެޑްރެސްކޮށް، ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް ފޮނުވުން 

އެދެމެވެ.

ފެކްްސ: 83 05 917 22 41+ 
ungeneva.ngoliaison@unog.ch :ްީއމިެއލ

ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ، ޕްލެނަރީ 

ދިނުމަށް  މަންދޫބުންތަކަކަށް  ވަކި  ވެސް  ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  ކޮންމެ  ހުއްދަ  ވަނުމުގެ  މާލަމަށް  ބާއްވާ 

ބޭނުންވަނީ  ފާސް  އިރު،  ލިޔާ  ސިޓީ  ވީމާ،  ކަމެކެވެ.  އެކަށީގެންވާ  ނިންމުމަކީ  ސެކްރެޓޭރިއެޓުން 

ޕްލެނަރީއަށްތޯ، ޕަބްލިކް ގެލެރީއަށްތޯ، ނުވަތަ ޕްލެނަރީ ބައްދަލުވުމާ އެކުއެކީގައި ކުރިއަށްދާ އެހެން 

ޙަރަކާތަކަށްތޯ ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ. )އިތުރު ތަފްޞީލް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.(
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ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު

ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ ބަިއވިެރވުން
ބާއްވަނީ  ބައްދަލުވުންތައް  ޕްލެނަރީ  ކައުންސިލްގެ  ގްރޫޕާއި  ވަރކިން  ޔޫޕީއާރް 

ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދ ގެ އޮފީސް "ޕެލޭ ޑި ނޭސިއޯން" ނުވަތަ 

"ޕެލެސް އޮފް ނޭޝަންސް" ގެ "ރޫމް XX" )ކޮޓަރި 20( ގައެވެ.

އދ އަށް ގޮސް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުރިން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހުރިހާ މަންދޫބުން ވެސް ފޮޓޯ 

ޖެހި ފާހެއް ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ. އެޑްރެހަކީ:

ޕަލަ ިޑ ނަިސއޯން – ެސިކއިުރީޓއާ ބެހޭ ބަިއ
ޕްރެގީްނ ގޭޓް، 14-8 އެވިެނއު ިޑ ލަ ޕަިއ

1211 ޖީެނވާ 10

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ޕާސްޕޯޓް ދެއްކުމުން، ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދާ މުއްދަތަށް، 

ފޮޓޯ ޖެހި ފާހެއް ދޫކުރާނެއެވެ. ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަންދޫބުން، އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެކްރެޑިޓޭޝަން 

އަށް އެދި ފޮނުވި ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް ހިފައިގެން ދިޔުން އެދެވިގެން ވެއެވެ.

ޔޫއެންއޯޖީގެ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ސޭފްޓީ ސެކްޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ފޮޓޯ ޖެހި އަހަރީ ފާހެއް ނުވަތަ 

ވަގުތީ ފާހެއް އޮތް މަންދޫބުންނަށް، ބައްދަލުވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފާހުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ނަމަ، 

ކޮންފަރެންސް ރޫމްތަކަށް ވަދެވޭނެއެވެ.

ދަތުރުގެ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކާއި، އެކޮމޮޑޭޝަނާއި މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ހަމަޖެއްސުމަކީ ޖަމްޢިއްޔާތައް 

ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަންދޫބުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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ް ިސިވލް ޮސސަިއީޓ އަށް ޢަމަީލ މަގެއ

ޕަބިްލކް ގެލީެރ އަށް ވަނުން
ވަރކިން ގްރޫޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހުއްދަ ނުނަގައި ހަމައެކަނި އޮބްޒަރވްކުރަން 

ބޭނުންވާ )ދަރިވަރުން އަދި އެކެޑެމިކް މީހުން( ފަރާތްތަކަށް، މައި ކޮޓަރި، "ރޫމް 

XX" ގެ މަތީގައި ހުންނަ ޕަބްލިކް ގެލެރީން މަދު ޢަދަދެއްގެ ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ.

ޕަބްލިކް ގެލެރީ އަށް ވައްދާނީ ޖާގަ ހުރި މިންވަރަކާއި ޙާލަތަށް ބެލުމަށް ފަހުއެވެ.

ތަފްޞީލްތަކާ  ތިރީގައިވާ  ޖަމާޢަތްތަކުން،  ފަރުދުންނާއި  ވަކިވަކި  ބޭނުންވާ  ދާން  ބައްދަލުވުންތަކަށް 

އެކު، އެކަމަށް އެދި 24 ގަޑިއިރު ކުރިން upraccreditation@ohchr.org އަށް އީމެއިލް 

ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ޒިޔާރަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތާރީޚް ◄

ޒިޔާރަތްކުރާ ބޭނުން؛ އަދި ◄

ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ނަން ◄

މަޢުލޫމާތު ިދނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ތަނެއް ހަމަޖެއުްސން
ކިޔައިދީ  އުޞޫލުތައް  ޕްރެކްޓިސް  ބެސްޓް  ޢަމަލުކުރާ  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ 

މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމަށްޓަކައި ޔޫޕީއާރްއާ ބެހޭ "އިންފޮމޭޝަން މީޓިންތައް" 

ބާއްވާ  ބައްދަލުވުންތައް  މިފަދަ  ކުރެވިދާނެއެވެ.  އިންތިޒާމް  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް 

ފަރާތްތަކުން ރިވިއު ކުރެވޭ ދައުލަތަށް އެކަން އެންގުން ނުވަތަ ބައިވެރިކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ.

ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ތަނެއް ހަމަޖައްސަން އެދޭނީ އޮންލައިންކޮށެވެ.

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.
aspx

ކޮޓަރިއަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އެ ބައްދަލުވުމެއް ފެށުމުގެ ދެ ހަފްތާ ކުރިންނެވެ. 

ޖާގަ ލިބެން ހުރި މިންވަރަކުން ކޮޓަރި ދޫކުރުމަށް އިސްކަން ދޭނެއެވެ.
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ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު

ިލޔިެކޔުންތަކިާއ ވަީޞލަތްތައް
ވަޞީލަތްތައް  ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ގުޅޭ  މަސައްކަތްތަކާ  ގްރޫޕްގެ  ވަރކިން 

)ވެބްކާސްޓް ޚިދުމަތް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް( މި ލިންކުން ފެންނާނެއެވެ.

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/
Pages/Documentation.aspx

 "40 "ޑޯ  ނޭސިއޯންގެ  ޑި  ޕޭލޭ  ކޮޕީ،  ޑޮކިއުމެންޓްތަކުގެ  ނޑު  މައިގަ ބިނާކޮށްފައިވާ  ރިވިއުއެއް 

ޑްރާފްޓް  ރިޕޯޓްގެ  ޔޫޕީއާރް  ގްރޫޕުން  ވަރކިން  ލިބޭނެއެވެ.  ޑެސްކުން  ޑޮކިއުމެންޓް  ހުންނަ  ގައި 

ފާސްކުރުމުގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭގެ ކޮޕީ ހޯލުގައި ބަހާނެއެވެ.

އާއި  ކޮޕީ  ބަޔާންތަކުގެ  ދޭ  އަނގަބަހުން  ޤައުމުތަކުން  ލިޔެކިޔުންތަކާއި،  ޑްރާފްޓް  ގުޅޭ  ޔޫޕީއާރްއާ 

"އެޗްއާރްސީ  އެކްސްޓްރާނެޓްގެ  ކައުންސިލްގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ތަކެތި  ބައެއް  ވެސް  ނޫން  އެ 

މެކެނިޒަމްސް އެންޑް ސަބްސިޑިއަރީ އޯގަންސް" ބައިން ލިބޭނެއެވެ.

އެކްސްޓްރާނެޓްގެ ލިންކަކީ:

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/form.htm 

ސަބްސްކްރައިބްކުރެވޭނެ  ޚިދުމަތަށް  އެލަރޓް  އެސްއެމްއެސް  ފޯރުކޮށްދޭ  ހިލޭ  ނޑުމެން  އަޅުގަ

ބައިގައި  އިންފޮމޭޝަން"  "ޖެނެރަލް  އެކްސްޓްރާނެޓްގެ  ކައުންސިލްގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ގޮތް 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

(www.twitter.com/un_hrc) .ެޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ހޯދިދާނެއެވ

/http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages  އަދި
handbook.aspx

އިން ލިބެންހުރި "ހޭންޑްބުކް ފޯ ސިވިލް ސޮސައިޓީ" އިން ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.
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ް ިސިވލް ޮސސަިއީޓ އަށް ޢަމަީލ މަގެއ

ޢާއްމު ބަިއވިެރވުން
އދ ގެ އީޮފހަށިާއ ޕެލެނަީރ ބާއްވާ )ރޫމް XX( މާލަމަށް ވަނުން

ފާސް ލިބިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ހެނދުނު 8:00 އިން ފެށިގެން ޕެލޭ  ◄

ޑި ނޭސިއޯން އަށް ވަދެވޭނެއެވެ.

ގެ  ◄ އދ  ބެހޭގޮތުން  ބޭނުންކުރުމާ  ޢިމާރާތް  ވަޞީލަތްތަކާއި  ގެ  އދ 

އޮފިޝަލުންނާއި ސެކިއުރިޓީ މުވައްޒަފުން ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލަނބައި 

އެ ފަރާތްތަކުން އެދޭ ކަންކަމަށް ބައިވެރިން އިޖާބަދޭން ވާނެއެވެ.

އދ ގެ ޢިމާރާތަށް ވަދެނުކުމެ އުޅޭ އިރު އާއި އެ ތަނުގެ އެތެރޭގައި އުޅޭ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި  ◄

ނޑުގައި ހަރުކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ވެސް ފާސް ފެންނާނެ ގޮތަށް ހަށިގަ

ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ބައިވެރިން ފާސްކުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ބޮޑެތި ލަގެޖު ހިފައިގެން  ◄

އދ ގެ ޢިމާރާތަށް ވަނުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

 ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވާން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ޕެލެނަރީ  ◄

ބާއްވާ ތަނަށް ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ވައްދާ މަންދޫބުންގެ ޢަދަދު މަދުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ނުލިބޭ  ޖާގަ  މާލަމުން  އޮންނަ  ޕެލެނަރީ  ނަމަވެސް  ލިބިގެންވެއެވެ.  ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް 

މަންދޫބުންނަށް ޕަބްލިކް ގެލެރީ އަށް ވަދެވޭނެއެވެ. ނުވަތަ އެހެން ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ. 

ޕަލަ ޑި ނަސިއޯންގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ޕެލެނަރީ ބާއްވާ މާލަމާއި  ◄

ހަވާސާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ކޮޓަރިތަކުގައި ކައިބޮއެ ހެދުމަކީ ވެސް މަނާކަމެކެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ފިޔަވައި، ޕަލަ ޑި ނަސިއޯންގައި  ◄

ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ނަގާ ސާމާނު ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. )ތިރީގައިވާ ބައި ބައްލަވާލައްވާ.(

ީމިޑއާ އަށް ޚާއްސަ ޞަރަޙައްދުތައް

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  ◄ ހުއްދައެއް  ބޭއްވުމުގެ  ކޮންފަރެންސް  ޕްރެސް  ޢިމާރާތުގައި  ގެ  އދ 

ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ. ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމާއި، މީޑިއާ އަށް ޕްރެސް 

ރިލީޒްތަކާއި އެންގުންތައް ބެހުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނީ ހަމައެކަނި "އެސޯސިއޭޝަން 

)އޭސީއޭއެންޔޫ("  ނޭޝަންސް  ޔުނައިޓެޑް  ދަ  ޓު  އެކްރެޑިޓެޑް  ކޮރެސްޕޮންޑެންޓްސް  އޮފް 

acanu.secretary@gmail.com ީމެދުވެރިކޮށެވެ. އީމެއިލް އެޑްރެހަކ
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ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު

އެނީްޖއޯތަކުގެ ާސމާނު

އެންޖީއޯތަކުން ގެންގުޅޭ ލީފްލެޓް، ފޮތް، ބޯޑު އަދި ބެނަރ ފަދަ ސާމާނު ޢާއްމުކޮށް ފެންނާނެ  ◄

ނޑައަޅާފައިވާ ތަނެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގެން ހުންނަ މޭޒުތަކާއި  ގޮތަށް ބެހެއްޓޭނީ އެކަމަށް ކަ

ބޯޑުތަކުގަ އެވެ. )އެއީ ޕެލެނަރީ ބާއްވާ "ރޫމް XX" ގެ ބޭރުގައެވެ.(

ކެފެޓީރިއާ އާއި "ސަރޕެންޓައިން ބާ" ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ޕޭލޭ ޑި ނޭސިއޯންގެ އާއްމު  ◄

އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެންޖީއޯތަކުގެ އެއްޗެތި ބެހުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. 

ވެއްދުމަކީ  ◄ އޮފީހަށް  ގެ  އެއްޗެއް އދ  އެއްވެސް  ހިމެނޭ  މަންޒަރުތައް  ބަސްތަކާއި  ބޭއަދަބީ 

މަނާ ކަމެކެވެ.

އެކޯސޮކްއާ އެކު މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ޢާއްމުކޮށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓާ ކޮންމެ  ◄

އެއްޗެއްގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ލޯގޯ ސާފުކޮށް އެނގެން ހުންނަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތިުދނުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ބާއްވާ އިންފޮމޭޝަން މީޓިންތަކަކީ އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން އެހެން ގޮތަކަށް  ◄

ބައްދަލުވުންތަކުގައި  އެ  އެހެންކަމުން  ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.  ޢާއްމު  ހިނދަކު،  ނޑަނާޅާހާ  ކަ

ހުރިހާ އެންޖީއޯތަކާއި، ދާއިމީ މިޝަންތަކުގެ މަންދޫބުންނާއި، އދ ގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ޕެލޭ 

ޑި ނޭސިއޯން އަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އެ ނޫން ވެސް ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވުމަކީ 

އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

އިންފޮމޭޝަން މީޓިން ބާއްވާ ތަނުގައި، އިންތިޒާމްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހުއްދައާ އެކު، އެހެނިހެން  ◄

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ކަމާބެހޭ ސާމާނު ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. ބާކީ ހުންނަ ލިޔެކިޔުންތައް، ބައްދަލުވުމަށް 

ފަހު އެ ތަނުން ނެގުމަކީ އިންތިޒާމްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން މީޓިންތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ އިންތިޒާމެއް  ◄

އދ އިން ހަމަޖައްސައެއް ނުދޭނެއެވެ. ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އަމިއްލަ 

ތަރުޖަމާނުން ގެނެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދުރާލާ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

އެންގުމަށް  ◄ ލިޔުމުން  ސެކެރެޓޭރިއެޓަށް  އަދި  ހޯދައިގެން  ހުއްދަ  ފަރާތުގެ  އިންތިޒާމްކުރާ 

ފަހު، މަންޒަރު ރެކޯޑްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ އެންޖީއޯތަކުގެ މަންދޫބުންނަށް 

އޮންނާނެއެވެ. އެ ހުއްދަ ލިބޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިންނެވެ:
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ރިޔާސަތުން  ● އިރު،  ފަށާ  ބައްދަލުވުން  އެ  ކަން،  ގެންދާނެ  ރެކޯޑްކުރަމުން  ބައްދަލުވުން 

ބައިވެރިންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ  ● ގޮތަށް  އުނދަގޫވާ  މަންދޫބުންނަށް  އެހެނިހެން  ނެގުމުގައި،  ވީޑިއޯ  އާއި  ފޮޓޯ 

ނުވާނެއެވެ.  އުޅެގެން  ގޮތަކަށް  ފަދަ  އެޅޭ  ހުރަސް  ގެންދަން  ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުން 

ޓްރައިޕޮޑްތައް ބަހައްޓަންވާނީ ކޮޓަރީގެ އެއް އަރިމަތީގައި ނުވަތަ ފަހަތުގައެވެ.

އދ ގެ ިނާޝން ބޭނުންކުރުން

އެންޖީއޯތަކުން ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެތި ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ނުރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އދ  ◄

ގެ ނިޝާން ބޭނުންކުރުމަކީ މުޅިން މަނާ ކަމެކެވެ.

އެންޖީއޯތަކުން އިންތިޒާމްކުރާ އިވެންޓްތައް ބާއްވާ ކޮޓަރިތަކުގައި، ސެކްރެޓޭރިއެޓް މެދުވެރިކޮށް  ◄

މަނާ  ވެސް  ބެހެއްޓުމަކީ  ދިދަ  ގެ  އދ  މެނުވީ،  ލިބިގެން  ހުއްދަ  ސެކްރެޓަރީ-ޖެނެރަލްގެ 

ކަމެކެވެ.
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ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު

ދެވަނަ ބަިއ

ޔިުނވަރސަލް ީޕިރއިޮޑކް ިރިވއު: ކަމިާއ ގުޅުންހިުރ ފަރާތްތަކުން 
ނުވަތަ ްސޓޭކްހޯލްޑަރްސ ިއން ިލޔުމުން ބަޔާން ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ 

މަޢުލޫމާތިާއ ިއރާުޝދުތައ3ް
I ތަފީްޞލް	-  

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ޤަރާރު 45/1 ގެ ޖަދުވަލުގެ ޕެރެގްރާފް 1، 2، 3،  1

އަދި 4 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއުގެ އަސާސާއި، އުޞޫލުތަކާއި 
މަޤްޞަދުތައް، އެ ކައުންސިލްގެ ޤަރާރު 16/21 ގައި ވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ. 

ރިވިއުގައި ބަލާނެ ކަންކަމާއި ބޭނުންކުރާނެ ލިޔެކިޔުންތައް ޤަރާރު 16/21 ގައި އިތުރަށް  2
ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ. 

)ހ( ރިވިއު ބިނާކުރާނީ ކައުންސިލްގެ ޤަރާރު 5/1 ގެ ޖަދުވަލުގެ ޕެރެގްރާފް 15 ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިން ޑޮކިއުމެންޓަށެވެ. އެއީ:

އެ ދައުލަތަކުން ތައްޔާރުކުރާ މަޢުލޫމާތު: އެއީ ޤައުމީ ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ  ●

ޑޮކިއުމެންޓަކަށް ވުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.

މުޢާހަދާތަކުގެ ބެލެނިވެރި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރިޕޯޓްތަކާއި، އެ ޤައުމަކުން ދެކޭގޮތް  ●

ހާމަކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިތުރުން އދ ގެ ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން 

ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް އެކުލެވޭ ގޮތަށް "އޮފީސް 

3 ޤަރާރު 5/1 ގައި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ކަމުގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތައް، އިންސާނީ 

ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ޤައުމީ މުއައްޞަސާތައް، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިފާޢުކުރާ ފަރާތްތައް، އުނގަންނައިދޭ މުއައްޞަސާތައް، 

ދިރާސާކުރާ މުއައްޞަސާތައް، ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާތައް، އަދި ސިވިލް ސޮސައިޓީގެ މަންދޫބުން ހިމެނެއެވެ.

4 އެ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައވެއެވެ: "15 މާޗް 2006 ގައި ޢާއްމު މަޖިލީހުން 

ކައުންސިލުން  އިޖުތިމާޢީ  އަދި  އިޤްތިޞޯދީ  ގައި   1996 ޖުލައި   25 ޤަރާރާއި   60/251 ފާސްކޮށްފައިވާ 

ފާސްކޮށްފައިވާ 1996/31 ޤަރާރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ 

ޤައުމީ މުއައްޞަސާތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތެއް ޔޫޕީއާރްގައި އަދި ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން 

ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި ބައިވެރިކުރަން ވާނެއެވެ."
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އޮފް ދަ ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް" އިން ތައްޔާރުކުރާ 10 ޞޮފްޙާ 

އަށް ވުރެ ދިގު ނޫން ކަރުދާހެއް.

ޕީރިއޮޑިކް  ● ޔުނިވަރސަލް  ފަރާތްތަކުން  އެހެނިހެން  ކަމާބެހޭ  އިތުރުން،  މީގެ 

ރިވިއު އަށް ހުށަހަޅާ އިތުބާރު ހިފޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ވެސް ކައުންސިލުން 

ހިއުމަން  ފޯ  ކޮމިޝަނަރ  ހައި  ދަ  އޮފް  "އޮފީސް  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

ރައިޓްސް" އިން އެފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޚުލާޞާއެއް، 10 ޞޮފްޙާ އަށް ވުރެ 

ދިގު ނުވާނެހެން އެކުލަވާލާނެއެވެ.

)ށ( ރިވިއުކުރުމުގައި ބަލަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ ޤައުމަކުން ބަލައިގަންނަ 

ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މިންވަރާއި ޤައުމުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު 

ކުރިއަރަމުން އަންނަ މިންވަރު ހިމެނެއެވެ.

)ނ( ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ނުވަތަ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުގައި، 

ފާއިތުވި ރިވިއު އަށް ފަހު ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ހިމެނުމަކީ އެދެވިގެންވާ 

ކަމެކެވެ.

)ރ( ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުގެ ޚުލާޞާގައި، "ޕެރިސް ޕްރިންސިޕްލްސް" 

އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އުފައްދާފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ދައުލަތުގެ 

ވާނެއެވެ.  ޚާއްސަކުރަން  ބައެއް  ވަކި  ތަފްޞީލްތަކަށް  ދީފައިވާ  އިން  މުއައްޞަސާ 

ވެސް  ނޫން  އެ  މުއައްޞަސާތަކާއި  ޤައުމީ  އެހެނިހެން  ބެހޭ  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ 

ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރާނެއެވެ.

ހަނދާން  3 ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން  ކަން  މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ  މިވާ  ތިރީގައި  ބިނާކުރާނީ  ރިވިއު 

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

)ހ( އދ ގެ ޗާޓަރު

)ށ( އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިޤުރާރު )ޔުނިވަރސަލް ޑެކްލަރޭޝަން 

އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް(

)ނ( އެ ދައުލަތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާތައް

އިރު  ކުރިމަތިލީ  ޤައުމަކުން  އެ  އިންތިޚާބުވުމަށް  ކައުންސިލަށް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  )ރ( 

އާއި އެ ނޫން ވެސް ގޮތްގޮތުން އެ ޤައުމަކުން އަމިއްލަ އަށް ވެފައިވާ ވަޢުދުތަކާއި 

އެއްބަސްވުންތައް

15



ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު

)ބ( އެ ޤައުމަކުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޤާނޫނުތައް

ޔުނިވަރސަލް  4 ނިންމުމުގައި،  ނަމްބަރު   17/119 ކައުންސިލްގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 

ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު އަށް މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އަންނަނިވި ޢާއްމު އުޞޫލުތައް 

ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ތައްޔާރުކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތުތައް  ހިމަނާފައިވާ  ރިވިއުގައި  ޕީރިއޮޑިކް  ޔުނިވަރސަލް  )ހ( 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތާއި އެކަމަށްޓަކައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާތައް 

ބޭއްވި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ( އެންމެ ފަހުގެ ރިވިއު އަށް ފަހު، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް 

ގެނެސްފައިވާ  ނޑުތަކަށް  އޮނިގަ މުއައްޞަސާތަކުގެ  އާދަކާދަތަކަށާއި  ޤައުމެއްގެ  އެ 

ކުރިއެރުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު: އޭގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީ، ޤާނޫނުތައް، ސިޔާސަތުތައް، 

އަދި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ބެހޭ  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ  ނިޒާމް،  ޤާނޫނީ  ޤައުމުގެ 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ޒިންމާތައް ހިމެނެއެވެ. )މަތީގައިވާ ޕެރެގްރާފް 

3 ބައްލަވާލައްވާ.(

)ނ( އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް: ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި )ޕެރެގްރާފް 3 ބައްލަވާލައްވާ(، އެ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުތަކާއި، 

ޤައުމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ  އިންސާނީ  މިންވަރާއި  ތަންފީޒުކުރާ  ވަޢުދުތައް  އަމިއްލަ 

ޢާއްމުން  މެދު  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ  ޙަރަކާތްތަކާއި،  މުއައްޞަސާތަކުގެ 

ފަދަ  އެއްބާރުލުންދިނުން  ނިޒާމްތަކަށް  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  ހޭލުންތެރިކުރުމާއި، 

ކަންކަން.

)ރ( އެންމެ ފަހުގެ ރިވިއު އަށް ފަހު ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކޮށް އެ ޤައުމަކުން ދޭ 

މަޢުލޫމާތު ހިމެނުން

ޙާލަތު  ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  ހުށަހެޅުންތަކާއި  ބަލައިގެންފައިވާ  ޤައުމަކުން  އެ  )ބ( 

ކުރިއެރުންތައް،  ހޯދާފައިވާ  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  ފިޔަވަޅުތައް  ރަނގަޅުކުރުމުގެ 

ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އުޞޫލުތައް، އަދި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި 

ހުރަސްތައް ބަޔާންކުރުން

)ޅ( އެ ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ގިރާކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް 
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ް ިސިވލް ޮސސަިއީޓ އަށް ޢަމަީލ މަގެއ

އެ ޤައުމަކުން މިހާރު ނުވަތަ ކުރިމަގުގައި އިސްކަންދޭ ކަންކަމާއި، އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، 

ނޑައަޅާ ޢަޒުމްތައް ކަ

)ކ( ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް އެ ޤައުމަކުން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ފަންނީ އެހީ އަށް އެދޭ 

ނަމަ އެފަދަ ހުށަހެޅުންތައް އަދި ލިބިފައިވާ އެހީތެރިކަން

I ިލޔުމުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން		-  

ހ – ިހމަނަނީްވ މައުލޫމާތު

ދީގެން  5 ސަމާލުކަން  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ކަރުދާސްތައް  މަޢުލޫމާތު  ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ 

ހުށަހެޅުން އެދެވިގެންވެއެވެ.

)ހ( ޔޫޕީއާރް އަށް ފެތޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރުން

)ށ( ރިވިއުކުރެވޭ ޤައުމާ ބެހޭގޮތުން، ޚާއްޞަކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ރިވިއު އަށް ފަހު ކަން 

ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގައި، އިތުބާރު ހިފޭ، ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

)ނ( އެންމެ ފަހުގެ ރިވިއު އަށް ފަހު ވޭތުވެދިޔަ މުޅި މުއްދަތަށް އަލިއަޅުވައިލުން

)ރ( އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޙަމަލާދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ބަހުރުވަ ނުބެހެއްޓުން

ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން އދ ގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ނިޒާމްތަކަށް ޙަވާލާދޭ ނަމަ، ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ  6

ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ބެލެނިވެރި  މުޢާޙަދާގެ  ބެހޭ  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ  މުޢާޙަދާތަކާއި،  ހުރިހާ 

ގެ  އދ  ބައްދަލުވުންތަކާއި  ޚާއްޞަ  އެޗްއާރްސީގެ  ހުށަހެޅުންތަކާއި،  ނިންމުންތަކާއި 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރިޕޯޓްތަކުން މަޢުލޫމާތު ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ. ސަބަބަކީ އޯއެޗްސީއެޗްއާރްގެ 

ކަރުދާހުގައި އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނާނެއެވެ.

ހޯދާފައިވާ  7 އަށް  އަމިއްލަ  ޖަމްޢިއްޔާއަކުން  އެ  ހިމަނަންވާނީ  މަޢުލޫމާތުތަކުގައި  ހުށަހަޅާ 

ތަފްޞީލްތައް އެކަންޏެވެ.

ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ދައުލަތަށް ކަންކަން ހުށަހަޅަންވާނީ އެ މަޢުޟޫޢުއަކާ ބެހޭގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ  8

މަޢުލޫމާތުތަކާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.

ް ށ – ފޯމެޓ

އެއް ސްޓޭކްހޯލްޑަރަކު ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފަސް ޞޮފްޙާ އަށް ވުރެ ދިގުވެގެން  9

17



ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު

ނުވާނެއެވެ. އަދި ލަފްޒުގެ ޢަދަދު 2815 އަށް ވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް 
ގުޅިގެން  ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންތަކެއް  ހިމެނިދާނެއެވެ.  އިތުރަށް  ޑޮކިއުމެންޓްތައް  ޙަވާލާދީފައިވާ 

 5630 ޢަދަދު  ލަފްޒުގެ  އަދި  އެވެ.  ޞޮފްޙާ   10 ދިގުމިނަކީ  ހުށަހަޅާނަމަ  މަޢުލޫމާތު 

ޕެރެގްރާފްތަކާއި  ފަސޭހައަކަށްޓަކައި  ޙަވާލާދިނުމުގެ  ނުވާނެއެވެ.  މަތިވެގެން  ވުރެ  އަށް 

ހަމައެކަނި  ފޮނުވާނީ  ލިޔުންތައް  ވާނެއެވެ.  ބަޔާންކުރަން  ތަރުތީބު  ނަމްބަރު  ޞޮފްޙާތަކުގެ 

ރޑް ޑޮކިއުމެންޓްގެ ގޮތުގައެވެ. ވަ

ލަފްޒުތަކާއި ޞޮފްޙާތައް ގުނާއިރު ފުޓްނޯޓްތަކާއި އެންޑްނޯޓްތަކެއް ނުގުނާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު،  10

އެ މަޢުލޫމާތުތައް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ޚުލާޞާ ޑޮކިއުމެންޓަކު ނުހިމަނާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފޮނުވާނީ، އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން ކަރުދާހުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ.  11

ހަމައެއާއެކު، ޖަމްޢިއްޔާގެ ލެޓަހެޑް، ނަން، ލޯގޯ، ކުރު ނަން، އެޑްރެސް، ފޯނު ނަމްބަރު/ 

އީމެއިލް އެޑްރެސްތައް އަދި ވެބްޕޭޖް ފަދަ މަޢުލޫމާތު ފުރަތަމަ ޞޮފްޙާގައި ހިމަނަން ވާނެއެވެ. 

ޚާއްޞަކޮށް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އދ އާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް 

ނޑު ޙަރަކާތްތަކާއި،  ނުވަތަ ގުޅިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް އުފެއްދި ތާރީޚަކާއި، އެ ފަރާތެއްގެ މައިގަ

އެކޯސޮކް އިން އެ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ޙައިޞިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް ޕެރެގްރާފެއް ހިމެނުމަކީ 

މަރުޙަބާ ކިޔާނެ ކަމެކެވެ. މި ތަފްޞީލްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ޞޮފްޙާ ނުގުނާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާނީ އދ ގެ ރަސްމީ ބަސްތަކުން އެކަންޏެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް އެދެވިގެން  12

ވަނީ އިނގިރޭސި، ފަރަންސޭސި، ނުވަތަ ސްޕެއިން ބަހުން ފޮނުވުމެވެ. 

ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފައިނަލްކުރަން ސަމާލުކަންދޭން ވާނެއެވެ. އުސޫލެއްގެ  13

ގޮތުން، އިޞްލާޙުކުރުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭކަށް ނޯންނާނެވެ. 

އެހެނިހެން  14 ނުވަތަ  ރިޕޯޓް،  އަހަރީ  ޖަމްޢިއްޔާގެ  ޗާޓު،  ފޮޓޯ،  ޖަދުވަލުގައި،  ކަރުދާހުގެ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ބަލައެއް  15 ޑޮކިއުމެންޓްތައް  ފޮނުވާ  ޚިލާފަށް  އިރުޝާދުތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަތީގައި 

ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ނ – މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވުން

ޔޫޕީއާރް އަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ  16

ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ. ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު 

ހުށަހެޅުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
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ް ިސިވލް ޮސސަިއީޓ އަށް ޢަމަީލ މަގެއ

ރ – ިސއްރު ިހފެހެއްޓުން

ގެންދަން  17 ކުރިއަށް  ރިވިއު  އެހެނީ  ނޯވެއެވެ.  ހިފެހެއްޓުމެއް  ސިއްރު  ނިޒާމްގައި  ޔޫޕީއާރް 

ލިޔުންތަކަކަށް  ހުންނާނޭނޭ  ބެލެން  އެންމެންނަށް  އާއްމުކޮށް  ލިއުންތަކަކީީ  ބޭނުންކުރާނޭ 

އެ  ކަރުދާސްތައް  ފޮނުވާ  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އުޞޫލުތަކާ  މަތީގައިވާ  ވާތީއެވެ.  

ހުންނަ ގޮތަށް، ފޮނުވި ފަރާތުގެ ނަމާ އެކު، އޯއެޗްސީއެޗްއާރްގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނަން 

ހުންނާނެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުގައި ވަކިވަކި މައްސަލަތައް ހިމަނަން ވާނީ އެކަމަކާ ގުޅުންހުރި  18

ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބުރޫނާރާނެ ނަމަ އެވެ.

I ިލޔުންތައް ފޮނުވާނެ ގޮތް			-  

އޮންލައިން  ހާއްސަކުރެވިފައިވާ  އެކަމަށް  ފޮނުވާނީ  ކަރުދާސްތައް  މައުލޫމާތު  ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ 

ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް https://uprdoc.ohchr.org އަށެވެ.4 މާޗް 2014 ގެ ފަހުން 

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް، މި ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 

މުހިއްމު ނޯޓް: ޔޫ.ޕީ.އާރް އާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއްވެސް ހުށަހަޅަންވާނީ މި އޮންލައިން 

ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް، ސުންގަޑި ހަމަވާކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތާރީޚުގެ 11:59 ގެ ކުރިންނެވެ. 

ސިސްޓަމްއަށް  ނުގަނެވޭނެއެވެ.  ބަލައެއް  ކަރުދާސްތައް  ހުށަހެޅޭ  ފަހު  ސުންގަޑިއަށް  ދެވިފައިވާ 

ކަރުދާސްތައް ހުށަހެޅުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، ޔޫ.ޕީ.އާރް 

ހެލްޕް ޑެސްކް އަށް އީ.މެއިލް އިން (uprsubmissions@ohchr.org) އަންގަންވާނެއެވެ. 

ވެބްސައިޓުގެ  19 އޯއެޗްސީއެޗްއާރް  ސުންގަޑިތައް  ހުށަހަޅަންވީ  މަޢުލޫމާތު  ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން 

ޔޫޕީއާރްއާ ބެހޭ ޞޮފްޙާ އިން އެނގެން ހުންނާނެއެވެ.

އދ ގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން،  20

އޯއެޗްސީއެޗްއާރް އަށް ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ޔޫޕީއާރް ވަރކިން ގްރޫޕްގެ 

ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ  ކަން  ކުރިން  ދުވަސް  މަސް  ފަސް  ބޭއްވުމުގެ  ބައްދަލުވުން  ކަމާބެހޭ 

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިތަކަށް ވުރެ ލަހުން ފޮނުވާ ޑޮކިއުމެންޓްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 21 ކަ
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I   --	ު ިއތުރު މަޢުލޫމާތ

އޯއެޗްސީއެޗްއާރްގެ ޔޫޕީއާރް ވެބްޕޭޖު

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.
aspx

"ވަރކިން ވިތު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕްރޮގްރާމް: އަ ހޭންޑްބުކް ފޯ ސިވިލް 

IIV ުސޮސައިޓީ" ގެ ބާބ

 http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/
Handbook.aspx

ޢަރަބި، ޗައިނީޒް، އިނގިރޭސި، ފްރެންޗް، ރަޝިއަން، އަދި ސްޕެނިޝް ބަހުން ލިބެން ހުންނާނެ. 

މީހުންނަށް  ނުކިޔޭ  އެއްޗެތި  ހުންނަ  ޕްރިންޓްކޮށްފައި  މީހުންނާއި  މަޙުރޫމްވެފައިވާ  ފެނުމުން 

އިނގިރޭސިބަހާއި ފަރަންސޭސިބަހުން ސީޑީ ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

publications@ohchr.org
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ް ިސިވލް ޮސސަިއީޓ އަށް ޢަމަީލ މަގެއ

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވުމަށް
އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ހޯއްދެވުމަށް މި ލިންކު ބައްލަވާލައްވާ:

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.
aspx

ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ދާއިރު، ޕަލަ ޑި ނަސިއޯންގެ ރޫމް XX ގެ ފަހަތުގައި ހުންނަ، ހިއުމަން 

ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ބައިގެ އެންޖީއޯ ލިއޭޒަން ޓީމަށް ވެސް ގުޅިދާނެއެވެ. 

އދ ގެ މަސައްކަތްތަކާއި ނިޒާމްތަކާ ގުޅިފައިވާ ސިވިލް ސޮސައިޓީ ޙަރަކާތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި 

ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

  http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.
aspx

އޯއެޗީްސއެޗްއާރްގެ ިސިވލް ޮސސަިއީޓ ެސކްޝަނަށް ގުޅުއްވުމަށް:

civilsociety@ohchr.org

ފޯން:56 96 917 22 41+ 
ފެކްްސ: 11 90 917 22 41+
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ް ިސިވލް ޮސސަިއީޓއަށް އަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ގަިއޑެއ
ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު

އީޮފްސ އޮފް ދަ ހަިއ ކިޮމޝަނަރ ފޯ ިހއުމަން ރަިއޓްްސ

ޕަލަ ޑި ނަސިއޯން

ސީއެޗް 1211 ޖެނީވާ 10 – ސްވިޓްޒަލެންޑް 
ފޯން:  00 90 917 22(0) 41+

ފެކްސް: 08 90 917 22(0) 41+

http://www.ohchr.org
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