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 ކޮމިއުނިޓީ އެމްަޕވަރމަންޓްއެންޑް  ،ސްޕޯްޓސް، ޔޫތުމިނިސްޓްރީ އޮފް 
  މާލެ،                   
 ދިވެހިރާއްޖެ.                 

 
 

 އުސޫލު  މަޖިލީހުގެއުމީ ޤަޒުވާނުްނގެ 
 

ންނާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި، ޒުވާނުމަޖިލީހަީކ އުމީ ޤަޒުވާނުންގެ  )ހ( .1 ތަޢާރަފު 
ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ކަންތައްތަުކގައި  ކުރުމަށާއި،މުގައި ޒުވާނުންެގ ހިއްސާ އިތުރުކުރުބައްޓަން

 ލެވޭ މަޖިލީހެކެވެ. އިސްޓަރަށް ލަފާއެރުވުމަށް އެކުލަވަމިނި

 
 

 އެވެ. އުމީ މަޖިލީހުގެ އުސޫލު"ޤަ "ޒުވާނުންގެ  ،އުސޫލަށް ކިޔާނީމި  )ށ(

 )ހ( .2 މަޤްަޞދު 

 
 
 
 

 
 

 )ށ(
 
 
 
 

 
 
 

 )ނ(

 ން މިނިސްޓްރީ ޒުވާނުންނާބެހޭ ،ބޭނުމަކީ ބޮޑު އެންމެ އުފެއްދުމުގެ މަޖިލިސް އުމީޤަ ޒުވާނުންގެ
 ހެދުމަށްޓަަކއި  މަސައްކަތްތަކަކަށް މަތްތެރިޙުރަ ޒުވާނުންނާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކުރަމުންގެންދާ

 ،ކުރުމަށް  ޢާމުރާޖަ ،ލުމާއިއެކުލަވައި އޮނިަގނޑު ނޫނީޤާ  ޒުވާުނންނާބެހޭ ،އިއަހަ އަޑު ޒުވާނުންގެ
 ޒުވާނުންނާއި ކުރުމުގައި  މަސައްކަތް އަށްޤީތަރައް ޒުވާނުންގެ އަދި. ހޯދުމެވެ ޚިޔާލު  ޒުވާނުންގެ
 ބޭުނންވާ  ކުރިއެރުވުމަށް ޖަާމޢަތްތައް ،ޖަމްޢިއްޔާ ،ކްލަބް ހަރަކާތްެތރިވާ ދާއިރާގައި ޒުވާނުންގެ
 . ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ އެހީތެރިކަން

 އުމީޤަ އުނދަގޫ ކަންކަމަށް ދަތި ނުވަތަ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހުރި ދާއިރާތަކުގައި އެ އެގޮތުން
 ގޮތްަތއް ކުރެވޭނޭ މަސައްކަތް ގޮުތން ހޯދުމުގެ އްލުޙަ ،ފެންވަރުގައި ސަރަހައްދީ އިފެންވަރުގައްޔާ

  އެރުވުން  މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ގޮތްތަކުގެ ކުރެވޭނޭ ރަނގަޅު ކަންކަން އެފަދަ ،ފާހަގަކޮށް
 ފެންވަރުަގއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ،ެއކުޔާއެ ހަމަ. ހިމެނޭނެއެވެ ތެޭރގައި ޒިންމާތަކުގެ ޖިލީހުގެމަ މި

 މަޝްވަާރދީ  ލަފަޔާއި ިމނިސްޓަރަށް ގުޅޭގޮތުން ކަންތައްތަކާ  ކުރެވޭނޭ ތަރައްޤީއަށް  ޒުވާނުންގެ
 .ހިމެނޭނެއެވެ ފޯރުކޮށްދިނުންވެސް އެހީތެރިކަން

އުމީ ޤައުމަށް ވަފާތެރިކަމާއެކު ޤަދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ބިންގަލުގެ މަތީގައި 
ްއ ތުތައަށް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ހިއްސާވާ އަދި އެމީހުންގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ފުރުސަޤީތަރައް

 .ބެހޭ ގޮުތން ލަފާ ދިނުމެވެ ްށޓަކަިއ ކުރެވޭނޭ ކަންތައްތަކާހެދުމަލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް 

މަޖިލިސް 
 ލުން އިއެކުލަވަ 

 )ހ( .3
 
 

 

ޅިފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެ 5މި އުސޫލުގެ  ،އުމީ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވަނީޤަޒުވާނުންގެ 
މެންބަރުންނާއި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން )ނުވައެއް(  9ކޮށްގެްނ ހޮވާ  ދާއިރާތަކުން، އިޢުލާނު

 .މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ)ަފނަރަ(  15މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމުލަ )ހައެއް(  6ޢައްޔަނުކުރާ 
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 )ރ(
 
 
 
 
 

 )ބ(

 ،ކޮށްގެްނ މެންބަރުްނ ޮހވުމުގައި ދާއިރާތަކުން ކުރިމަތިާލ ފަރާތްތައް ޝޯްޓލިސްޓް ކުރެވި  އިޢުލާނު
 ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން މެންބަރުން ހޮޭވނެއެވެ. އޭގެ
 

އަންހެނުްނ )ފަންސާސް އިންސައްތަ(  50މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮވުމުަގއި މަދުވެގެން %
 ހިމެނުމަށް އިސްކަމެއް ދެވޭނެއެވެ.

 

ވާލު ކުރެވުުމން ހަޓްމަންޓް" ޢައްޔަނުކުާރ ފަރާތްތަކަށް "ލެޓަރ އޮފް ެއޕޮއިން/މެންބަރުކަމަށް ހޮވާ
 ނެއެވެ.ލޭމެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރެވުީނ ކަމުގައި ބެ

ގަިއ ( ވަނަ މާއްދ7ާތަކުގެ ތެރެއިން )ކުރުމުން ކުރިމަތިލާ ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭނީ އިޢުލާނު
 ފަރާތްތަކެވެ.ތައް ފުިރހަމަވާ ޠުބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު

މަޖިލީުހގައި ިހމެނޭ 
 ދާިއރާތައް 

 )ހ( .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ލެވިަފއިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.އިބަހަމަޖިލީހުގެ ދާއިރާތައް 

ލެވެލް އަށް ކިޔަވަމުންދާ -ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިްނ އޭ، އަހަރާ ދެމެދުގެ 18އަހަރާއި  16 -1
 ؛)އެކެއް( ދަރިވަރު 1އަންހެން 

ލެވެލް އަށް ކިޔަވަމުންދާ -ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިްނ އޭއަހަރާ ދެމެދުގެ، ރަސްމީ  18އަހަރާއި  16 -2
 ؛)އެކެއް( ދަރިވަރު 1ފިރިހެން 

އެހީއަށް ބޭުނންވާ ަފރާތްތަކާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުާރ  ޞަޚާއް -3
 ؛)އެކެއް( ފަރާތް 1ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކުން 

 ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދާއިރާގައި ހިލޭސާބަަހްށ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާމެދު ހޭލުންތެިރކުރުވުމާއި، ނަފްސާނީ -4
 ؛)އެކެއް( ފަރާތް 1މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކުން 

 ؛)އެކެއް( ފަރާތް 1ސަޤާފަތުގެ ދާއިރާގެ  ތާރީޚާއި ބަހާއިދިވެހި -5

 ؛)އެކެއް( ފަރާތް 1ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ  -6

 ؛)ެއކެއް( ފަރާތް 1ފަންނާނުންގެ ދާއިރާއަކުން  -7

 ؛)އެކެއް( ފަރާތް 1ދާއިރާއަކުން ކުޅިވަރުގެ  -8

 ؛)އެކެއް( ފަރާތް 1ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކުން  -9

 "ޔޫތު ޑިޕާޓްމަންޓް"ގެ ންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓުމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯްޓސް، އެ -10
 ؛)އެކެއް( ފަރާތް 1ލެވެލްގެ -ގެ ޕޮލިސީ

 ލެވެލްެގ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޕޮލިސީ ން، ސައިންސް އެންޑްމިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިޔުނިކޭޝަ -11
 ؛)އެކެއް( ފަރާތް 1

 ގެ  "މް އިންވެސްޓިގޭޝަންސް ކޮމާންޑްކްރައި"މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  -12
 ؛)އެކެއް( ފަރާތް 1
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 )ށ(

 ؛)އެކެއް( ފަރާތް 1ލެވެލްގެ  ގެ ޕޮލިސީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުމިނިސްޓްރީ -13

 ލެވެލްގެ  ގެ ޕޮލިސީ ޒް"ކޯޕަރޭޓް އެފެއާ" ގެޒުސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާމިނި -14
 ؛)އެކެއް( ފަރާތް 1

 ލެވެލްގެ  ންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ޕޮލިސީއެ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ  މިނިސްޓްރީ -15
 ؛)އެކެއް( ފަރާތް 1

 އަށް އެވަނީ އިޢުލާނު ކޮށްގެން ހޮވާ މެންބަރުންނެވެ.  9ން އި 1 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

 އަށް އެވަނީ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ޢައްޔަނު ކުރާ މެންބަރުންނެވެ. 15ން އި 10އަދި 

މަޖިލީުހގެ 
 ސިޔާސަތު 

މަޖިލީހުގެ ސިޔާސަތަކީ މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓާއި، ޒުވާނުްނނާ ުގޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން އެވަގުތަކު ގެންގުޅޭ  .5
 ސިޔާސަތުތަކެވެ.

މަޖިލީުހގެ 
މެންަބރުްނގެ 
 ޝަރުޠުތައް 

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގަިއ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ހުްނަނންވާނެއެވެ. .6
 ؛ވުން ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި -1
 ؛ބިލުަކން ހުރި، ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމުަގއިވުންޤާގުޅޭ ފަންނީ  ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއާ -2
 ؛ވުން އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހެއް ކަމުގައި)ތިރީސް ފަހެއް(  35އަހަރާއި )ސޯޅަ(  16އުމުރުން  -3
   .ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން އީއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖިނާ)ދޭއް(  2ވޭތުވެ ދިޔަ  -4

މަޖިލީުހގެ 
މެންަބރުކަުމން 

 ވަކިުވން 

އެ ފަރާތެއްެގ  ،ެމދުވެރިވެއްޖެނަމަލަތެއް ހާލަަތކުންކުރެ އެއްވެސް ހާމި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ  )ހ( .7
 މެންބަރުކަން ގެއްލޭނެއެވެ.

 ؛ތަުކންކުރެ ޝަރުޠެއް އުނިވުންނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުވަ 7އުސޫލުގެ  މި -1
 ؛ފާ ދިނުންޢުއިސްތި -2
)ދޭްއ(  2ވިދވިދިގެން  ،އިށް އެންގުމަކާ ނުލަ ރެއް ނެިތ، މަޖިީލހުގެ ރައީސަުޢޛުމަޤްބޫލު  -3

 ؛ ބައިވެރި ނުވުންބައްދަލުވުމުގައި
 މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުން )މަޖިލީހުގެ ދައުރު ހަމަވުން( -4
 ؛ނިޔާވުން -5
ކުރެޭވޭނ ިނންމުްނ )މަޖިލީހުން ވަކި ންހުްނ ވަކިކުރުމަށް މިނިސްޓްރީމެންބަރަކު މަޖިލީ -6

 ސީލު ކޮށްފަިއވާނެ(ވަނަ ނުކުތާގައި ތަފު 11އުސޫލުގެ މި  ،ލަތުތައްހާ

 ްނ މު ހުސްވެއްޖެނަމަ، ގިނަވެގެޤާއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްެގ މަ .8 މު ހުްސވުން ޤާ މަ

މުތަކަށް ޤާމަށް މެންބަރަކު ަހމަޖައްސަންވާނެއެވެ. ހުސްވާ މަޤާމަ ތެރޭގަިއ އެދުވަހުގެ )ތިރީސް( 30
 ންނެވެ.މިނިސްޓްރީ ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ކަންތައް އިއެންެމހަމެންބަރުން ހަމަޖެއްސުމުގެ 

ފާދޭން ބޭުނންެވއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ިމނިސްޓަރަށް ޢުމުން އިސްތިޤާބަރަކު އޭނާގެ މަންމަޖިލީހުގެ މެ .9 ފާ ިދނުން ޢުއިސްތި
 ނެއެވެ. ފާ ދިނީ ކަމުގައި ބެލޭޢުބަރަކު އިސްތިންމެ މުން އެޤާމަ އެ ،ލިޔުމަކުން ފޮނުވުމުން
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މެންަބރުކަުމން 
މާއި ވަކިކުރު 

 ބަދަލުކުުރން 

 )ހ( .10

 

 

 

 

 )ށ(

 ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަަމ، މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ ަމިތން ހާލަތްތަކުެގ ތެރެއިްނ ހާތިރީގައިވާ 
އަށް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއުސޫލުގެ ދަށުން މެންަބރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކި މި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުރުމުގައި ލިއްޔަތު އަދާއޫހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްބަރެއްގެ ންމަޖިލީހުގެ މެ -1
 ؛އިހުމާލުވުން

ފައިވާ މީހެއް އިދަރަންޏެއް އޮވެ، އެ ދަރަނި އަދާކުރެވެން ނެތް ފަރާތެއްކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅަ -2
 .ވުން ކަމުގައި

ކުރުމުެގ ފަރާތްތައް ބަދަލުނު ކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ޢައްޔަ
ނުަވތަ މިނިސްޓްރީއަްށ  މަޖިލީހަށްއެވެ. އަދި ބަަދލު ކުރުމަށް ވެއެ މުއައްސަސާތަކަށް ލިބިެގންބާރު 

 އެދެވިދާނެއެވެ.އެކަމަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މިނިސްޓްީރގެ ފަރާތުން އެ މުއައްސަސާތަކުގައި 

މަޖިލީުހގެ ަދއުާރއި 
 އާންމު ިޒންމާަތއް 

 

މަޖިލީހުގެ ދައުރަކީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަަފޔާއި  )ހ( .11
ވާހަކަތަްއ  ކުގެންތައިރުޝާދު ދިނުމެވެ. އަދި ޒުވާނުންގެ އެކި ދާއިރާތަކުން ހުްނނަ ކަންބޮޑުވު

އްލު ހޯދޭޭނ ޙައެކަންކަމަށް  ،މަޝްވަރާކޮށްއެކަންކަމާ މެދުގައި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ތާވަލުޮކށްގެްނ، 
 ގޮތްތަކެއް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެުޅމެވެ.

 ؛އަށް ރޭވޭ ކަންތައްތަކުގައި މިިނސްޓަރަށް  ލަފާ ދިނުންޤީޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި ތަރައް -1
ޖަމާޢަތްތަުކެގ  ،ޖަމްޢިއްޔާ ،ކުރާ ކްލަބްއަށް މަސައްކަތްޤީޒުވާނުންނާއި ޒުވާނުންގެ ތަރައް -2

ސައްކަތްކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޮގތުްނ ކުރިއެރުމަށް މަ
  ؛މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުން 

އްލު ކުރުަމްށ ޙައެކަންކަން  ،އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުންަނށް ހުރި ގޮންޖެުހންތައް ެދނެގަނެ -3
   ؛މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުން 

އިދަްށ ނޫނާއި ގަވާޤާ ،ތިމާޢީ ހަމަޖެހުމާއިޖުޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އިޒުވާނުންނަކީ  -4
އިޙްތިރާމްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ 

  ؛މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުން 
އެކަމަށް ޙައްލު  ،ނަމައޮތް  ގައި ތަފާތުކުރުންޒުވާނުންގެ މެދުގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމު -5

 ؛އިދެވޭނޭ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްަވރާކޮށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުން ހޯދަ
ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގަިއ  ،ޖަމްޢިއްޔާ ،އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކްލަބުޤީޒުވާނުންގެ ތަރައް -6

އްކަތް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދެވޭފަދަ ގާތްގުޅުމެއް އުފައްދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މަސަ
  ؛ކަންކަން ކުރުމުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން އެ އި،ކުރެވިދާނޭ ގޮތްތައް ހޯދަ

ޒުވާނުންނަކީ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ޒިންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ކުރެވިދާނޭ  -7
  ؛ކަންތައްތަކާ ބެހޭޮގތުން މިނިސްަޓރަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން

 ؛ސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުންލުމުގައި މިނިއިސިޔާސަތުތައް އެކުލަވަޒުވާނުންނާ ގުޅުންހުރި  -8
މެދު ޒުވާނުްނނަީކ  މުޖުތަމަޢުގެ އެކި ަކންތައްތަކާ ،އާއިލާއާއި، ޖަމާޢަތާއި، އަމިއްލަ ނަފުސާއި -9

ށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތަްއތަްއ ލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އުފުލާ ބައެއް ކަމުގައި ހެުދމައޫމަސް
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 ؛މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ިދނުން ިއ، އެ ކަންކަމާމެދުހޯދައެކަންކަން  އި،ބަލަ
ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ރާވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު   -10

  ؛އަށް ބޭނުންވާ ކަްނތައްތައް ހިމެޭނނޭ ގޮތްތަކާމެދު ލަފާ ދިުނންޤީކުރުމުގައި ޒުވާނުންގެ ތަރައް
އް ހޯދައިދިނުމުގަިއ ފަސޭހަތަ އާއި ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާޤީދިވެހި ޒުވާނުންގެ ތަރައް  -11

 ؛ން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ަލފާ ދިނުންމިނިސްޓްރީ
ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް  ކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަކާޤީ ތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ތަރައްއިޖު -12

 ؛ލަފާ ދިނުން
، 'ފައިނޭންޝަލް އިންޑިޕެންޑަންސް' އަށާއި "ންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ވެލްބީންގމެ"ޒުވާނުންގެ  -13

ތަކާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެފަދަ ކަންތައް ،އިއްކަތް ކުރެވިދާނޭ ގޮތްތައް ހޯދައަށް މަސަ
 ލުމަށް މިނިސްޓަރަށް ަލފާ ދިނުން.އިއެކުލަވަ

ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ،ޖަމްޢިއްޔާ، އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކްލަބުޤީޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި ތަރައް -14
  ؛ތްތައްވެސް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުންމަސައްކަ

  ،ސާސްތަކާއި އުންމީދުތައް ދެނެގަނެ ޙުއެމީހުންގެ ބޭނުްނތަކާއި އި އި،ޒުވާނުންގެ އަޑު އެހުމާ -15
އުމީ ޤައި ޔާކަންތަްއތަކަށް، ރަށުފެންވަރުގައްމީހުންނަށް ކުރިއެރުމަްށ ބޭނުންވާ  އެ

ބައިނަލްއަޤްާވމީ ފެންވަރުގައި ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށް ޒުވާނުްނެގ  އްޔާއިފެންވަރުގަ
 މިނިސްޓަރަށް ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުން.

މަޖިލީުހގެ 
 ބަްއދަލުވުްނތައް 

 ބައިވެރިނުެވޭވ ލީހުގެ ބައްދަލުވުންތަުކގައި، މަޤްބޫުލ ސަބަބަކާހުެރ ޢަމަލީ ގޮތުން ޖިމަ -1 )ހ( .12
   ކޮްނފަރަްނސް ނުވަތަ ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.-ފޯނު މެންބަރުންަނށް

 މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ މަޖިލީހުެގ ރައީސެވެ.  -2
  ،އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ރައީސަށް ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވެން ނެތްނަމަ  -3

ބަލަހައްޓާނީ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންެގ ތެރެއިން، ރައީސް ކަނޑައަޅާ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު  އެ
 ފަރާތެކެވެ.

ރައީސްގެ އެންގުމަށެވެ. ަނމަވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  ،މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުްނތައް ބާއްާވނީ -4
 މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން ާބއްވަން ވާނެއެވެ.  ،މިނިސްޓަރު އަންގަވައިފި ހިނދެްއގައި

ހިނދެއްގައ މަޖިލީހުގައި ތިބި ޖުުމަލ   ބައްދަލުވުމެއް ބާއްަވއިދިނުމަށް އެދި އެމަޖިލީހުގެ -5
ނުަވަތ ، އީމެއިލް ނުވަތަ  ،ބައި މެންބަރުން ލިޔުމުން )ސިޓީމެންބަރުންގެ ހަތަުރބައިކުޅަ އެއް

މަޖިލީހުެގ  ،އެސް.އެމް.އެސް. ހިމެނޭ ގޮތަށް( ހުށަހަޅައިިފނަމަ، މަޖިީލހުގެ ރައީސް
 އް ބާއްވަންވާނެއެވެ. ބައްދަލުވުމެ

)ފަހެްއ(  5 ،މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންާވ އެންމެ މަުދ އަދަދަކީ -6
 މެންބަރުންނެވެ.

މަޖިލީހުގެ އެކިއެކި ނިންމުންަތއް ނިމިގެންދާނީ، މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދުގެ  -7
 (1+ %50)ން އަންނަ އަދަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިގެ ތެރެއަްށ އެކެއް އިތުރު ކުރުމު

 ަލބިއްޔަތުންނެވެ. ޣުމެންބަރުންގެ އަ
އެއްވެސް ނަމަވެސް ބައިވެރިއެއް ނުވާނެއެވެ. އާންމުކޮށް ވޯޓުތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް  -8

 ވެ. ދޭނީ މަޖިީލހުގެ ރައީސެވެއްޖެަނމަ، ކާސްޓިންގ ވޯޓުލަތެއްގައި ވޯޓު ހަމަހަމަހާ
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ބައްދަލުވުމުގެ  ،ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ކުގެމަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުންތަ ން،މަޖިލީހުގެ ސެކްރޭޓޭރިއަޓު -9
ގެ ޒަރީޢާއިން އެސް.އެމް.އެސް. ތަހިއްސާކޮށް، އީމެއިލް ނުވައެ ޔައުމިއްޔާތައް ބައިވެރިންނާ 

 މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ޔައުމިއްޔާތައް ފާސްވެއްޖެކަން ޔަގީން ކުރަންވާނެއެވެ. 
 ތު ިހމެނޭ ކަމެއް ނިންމުމުގައި ޙަލަޞްމެންބަރެއްގެ މަމަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް   -10

  އެ މެންބަރަކަށް ބައިވެރިއެއް ނުެވވޭނެއެވެ.

، މަޖިލީުހގެ ރަީއސް
އަދި 

 ގެބަްއދަލުވުްނތަކު
ރިޔާސަތު 
 ބެލެހެއްޓުން 

 )ހ( .13

 
 )ށ(

 )ނ(

މަޖިލީހުގެ  ،ހޮވާނީއުމީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހުންނަން ވާނެއެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޤަޒުވާނުންގެ 
މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެޭގ ވޯަޓކުންނެވެ. މަޖިލީހުގެ އެންމެ ުފރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސަކު 

 ހޮވަންވާނެއެވެ. 

 މީހެކެވެ. މިނިސްޓަރު ަކނޑައަޅާ ،ނީލުވުމުގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފުރަތަމަ ބައްދަ

މަޖިލީުހެގ  ،ތަކުގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީށް ބައިވެރިނުވެވޭ ބައްދަލުވުން ލީހުގެ ރައީސަމަޖި
 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައީސް ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.

މަޖިލީުހގެ ރަީއްސގެ 
 ލިއްޔަތުަތއް އޫމަސް 

 ލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ަކންކަން ހިމެނެއެވެ.އޫމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަސް )ހ( .14
 ؛ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުންއުމީ މަޖިލީހުގެ ޤަޒުވާނުންގެ  -1
ފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް އި ގެ ޒިންމާތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅަމި އުސޫލުގައި މަޖިލީހު -2

 .މަގުފަހިކުރުން

މަޖިލީުހގެ ރަީއްސގެ 
 މު ހުްސވުން ޤާ މަ

ބާއްވާ މު ހުސްވެއްޖެނަމަ، ދެން ެއންމެ ފުރަަތމަ ޤާއެއްވެސް ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ަމޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަ .15
 މަްށ މީހަކު ހޮވަންވާނެއެވެ.ޤާބައްދަލުވުމެއްގައި މެންބަރުންގެ ެމދުގައި ވޯޓު ލައިގެން އެ މަ

މަޖިލިސް  
ހިންުގމުގެ 
 އުސޫލުަތއް 

 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ިލއްޔަތުތައް އަދާކުރާނީ އޫމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މަސް )ހ( .16
ލިއްޔަތު އުފުލުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ އަަވސްމިނުގައި ބައްދަލުވުންަތްއ އޫމަޖިލީހުގެ މަސް -1

)އެކެއް( ބައްަދލުވުްނ  1ބާއްވަމުން ގެންަދންވާނެއެވެ. އަދި މަދުވެގެން މަހަުކ 
 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

 ކަންތައްތައް ަބލަހައްަޓނީ  އިަވތަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ އެންމެހަ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ނު -2
 އުމީ މަިޖލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނެވެ.ޤަޒުވާނުންގެ  ،ގެ ދަށުންރީގެ ޔޫތު ޑިޕާޓްމަންޓުމިނިސްޓް

މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނީ ބައްދަލުވުން ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުެގ  -3
 ގަޑިއިރުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޯނޓިސްއުވީސް( )ސަ 24މަދުވެގެން 

 ފޮނުވުމަށްފަހުއެވެ. 
ނަމަވެސް، ދިމާވާ ކުއްލި ކަމެއްގައި ގޮތެއް  އޮތް ފައިއިނަ ނަންބަރުގައި އެހެން ކަނޑައަޅަވަ 3 -4

ނިންމުމަށްޓަކައި ލަފައެއް ހޯދުމަްށ މިނިސްޓަރު ނުވަތަ މިނިސްޓްީރން އެދިއްޖެނަމަ، އެއަށްވުެރ 
ގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ބައްދަލުވުެމްއ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް

 މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  ބޭއްވުމަކަށް މި

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މަޖިލީހުން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ގޮތުން މަޖިލީހުެގ  .17 އަހަރީ ިރޕޯޓު
 ،ނީ ކަަމްށ ބެލޭ އް. އެގޮތުން އަހަރެލަން ާވނެއެވެއިޕޯޓެއް އެކުލަވަރަކާތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުެގ އަހަރީ ރިހަ

ޔަލަށެވެ. އަަހރީ ރިޕޯޓު ގެ ނި 31ން ފެށިެގން ޑިސެންަބރު އި 1 ގެ މަހުޖަނަވަރީ މީލާދީ އަހަރުގެ
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 ލުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ސެކްރެޓޭރިއަޓުްނނެވެ.އިއެކުލަވަ

 ގެ މުއްދަތެވެ.ރިޔާސީ ދައުރުއިންތިޚާބުވެފައިވާ   .18 މުްއދަތު މަޖިލީުހގެ 

މަޖިލީުހގެ 
މެންަބރުްނގެ 
 އޮނޮޭރރިައމް 

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންަނށް އޮނޮރޭރިއަމްއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް  -1 )ހ( .19
)ހަތަރު ހާސް( ރުފިޔާއަށް ވުރެ  4000/-)ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން މަހަކު  500/-

 ބޮޑު ނުވާގޮތަށް މަޖިލީހުގެ މެްނަބރުންނަށް ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ. 
ބައްަދލުވުމަްށ  ގައި ބައިވެރި ނުވެވިްއޖެނަމަ، އެއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ބައްަދލުވުމެއް -2

 މެންބަރަކަށް ނުލިޭބނެއެވެ.  ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ އެ
    ބައްދަލުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ މެންބަރުންނަށް ލިބޭނީ ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތުެގ   -3

 ަގއި ބައިވެރިވުމުންނެވެ.  )ނުވަދިހަ އިންސައްތަ( 90%
 ކޮންމެ  ،މެްނަބރުންނަށް ދޫކުރެވޭނީ ނުވަތަ ކުރެވޭނީބަރުންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާމެން މި ފައިސާ -4

  ގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުންތަކަށް ދޭންޖެހޭ އަދަދެވެ.އްމީލާދީ މަހެއް ނިމުމުން، އެ މަހެ 

މަޖިލީުހގެ 
 ނިންމުންަތއް 

މަޖިލީަހްށ ހުށަހަޅާ ކަންތަްއތައް އެޖެްނޑާ ކުރެވޭތާ  ،ފައި ނުވާނަމައިމަޖިލީހުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑަައޅަ .20
 )ތިނެއް( ބައްދަލުުވމުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންވާނެއެވެ.  3ގިނަވެގެން 

މަޖިލީުހގެ ނަުމގައި 
 މަޢުލޫމާތު ދިުނން 

 ،މަޖިލީހުގެ ނަމުގައި މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެވޭނީ މިނިސްޓަރުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހު -1 )ހ( .21
 ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީގެ ރަސްމީ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށެވެ.

 ވެ.ރައީސެ  ހުގެ މީހަުކ ހަމަޖައްސާނީ މަޖިލީމީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދޭނެ -2

މަޖިލީހަށް 
އެހީތެިރވާ ފަންނީ 
 ،ކޮމިޓީ އުފެްއދުާމއި

ކޮމިޓީތައް 
ރަކާތްތެިރވާނެ ހަ

 އުސޫލު 
 

، ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުަމށް ބޭނުްނވާ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ކޮމިޓީމަޖިލީހަށް އެކިއެކި ކަންކަމުގައި  -1 )ހ( .22
ްށ ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮަތށް ދުުމގެ ބާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސައުފެއް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން

އެ ކޮމިޓީއެއް  ،މަސައްކަތެއް ނިމުމުން ރާކުކޮމިޓީއާ ހަވާލު-ން އުފެދޭ ސަބް މަޖިލީހުގެ ތެރެއި
 އުވޭނެއެވެ. 

ކޮމިޓީ އުފެްއދުމަށް މަޖިލީހުްނ ފާސްކުރާ  އެ ،އް ހަރަާކތްތެރިާވން ޖެހޭނީމިފަދަ ކޮމިޓީތަ -2
 ނިންމުމާ އެއްގޮތަށެވެ.

މިފަދަ ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނޭ ފަރާތެއް މަިޖލީހުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  -3
ންވެއްޖެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މަޖިލީހަށް ބޭނު އެ

 ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މަޖިލީހަށް އެ މަޢުލޫމާތު ިހއްސާކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުން  ހިނދެއްގައި އެ
ގެ އް ކުރިޔަށް ދާނީ ސެކްރެޓޭރިއަޓުމަސަްއކަތްތަކާއި ބައްދަލުވުްނތަ އިކޮމިޓީގެ އެންމެހަ-ސަބް -4

 ބެލުމުގެ ދަށުްނނެވެ.

މަޖިލީުހގެ 
 ސެކްރެޓޭިރއަޓް 

 އިތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަގޮތުގައި ކުރުމަށް، އިދާރީގޮމަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ މަޖިލީހުގެ )ހ( .23
ކަންކަން ކުރާނީ މިނިސްޓްރީެގ ޔޫތު ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ 

ޒިންމާތަކުގެ  ގެންނެވެ. މިގޮުތން ސެކްރެޓޭރިއަޓުކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފުން އެކުލެވޭ ސެކްރެޓޭރިއަޓަކު
 ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

 ؛މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރުން -1
 ؛ތައްޔާރުކުރުން އި،ލިޔެކިއުންތައް ހޯދަ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުްނތަކަށް ބޭުނންވާ މަޢުލޫމާތާއި -2
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، އިގުޅުްނ ހުރި ފަރާތްތަކަްށ ފޮނުވަ ބައްދަލުުވންތަކުގެ ަޔޢުމިއްޔާތައް ލިޔެ، ކަމާމަޖިލީހުގެ  -3
 ؛ެތރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން އުރައްކަ ފާސްކޮށް، ފައިލްކޮށް،

މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުންތަކާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަާށއި އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކަްށ  -4
 ؛ބަާރަބރަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިއުން ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް 

 ؛މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮްށ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން -5
ގެ ބަޖެޓު، ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މަޖިލިސް ހިނގި ގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު -6

 ؛އެކު ތައްޔާރުކުރުންސީލާވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުޚަރަދު ކުރެ ފައިސާ
 ؛މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުްނތައް ބޭއްުވމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން -7
 އިލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރާވަ މަޖިލީހުން ކުރަން ނިންމާ ަކންތައްތައް، ރައީސްގެ -8

 ؛ހިންގުން
 .އް ކުރުންއިދާރީ ކަންތައްތަ އިކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަ -9

 ()ހ .24 މަޖިލީުހގެ ބަޖެޓް 

 

 

 ށ((

ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާ އޫމަޖިލީހުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސް
ވަގުތު ޒުވާނުންގެ ކަންކަން  މެންބަރުންނަށް ދެވޭ އޮނޮރޭރިއަމްގެ ފައިސާ ކޮންމެ އަހަރަކު ސަރުކާރުން އެ

 ފައި  އޮންނަންވާނެއެވެ.ނައި މުއައްސަސާގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަފައިވާށްހަވާލުކޮ  ހިންގުމަށް

 ބަޖެޓް، ގައި ވާނެއެވެ.އުމީ މަޖިލީހަށް ކަނޑައަޅާ އަހަރީ ޤަޒުވާނުންގެ  ،1ބަޖެޓްގެ ތަފްސީލް، ޖަދުއަލު  
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 1 ޖަދުވަލު
 

 ބަޖެޓު  އަހަރީ  އުމީ މަޖިލީހަށް ކަނޑައަޅާ ޤަ ޒުވާނުންގެ  
 

 
 

 ރޭޓު )ރުފިޔާ(
 އަހަރަކަށް  މަހަކަށް

 ގިނަެވގެން  މަދުވެގެން  ގިނަެވގެން  މަދުވެގެން 

 -/48,000 -/6,000 -/4,000 -/500 -/500މީހަކަށް 

 -/720,000 -/90,000 -/60,000 -/7,500 މީހުންނަށް ޖުމުލަ  15
 

 2019މާރިޗު  27
 



 

 

 

 ަވނަ ފަންގިފިލާ، އަީމރުއަްހމަުދމަގު،މާލެ/ދިވެިހރާްއޖެ  3ވެާލނާގެ ހ.، އެމްަޕވަރމަންޓް ކޮމިއުނިޓީ ެއންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް  
 www.youth.gov.mvއިޓް:ވެްބސަ   info@youth.gov.mvއީ.ެމއިލް: 3327162ފެކްސް:  3323860، 3313912ޓެލްފޯން:

 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

   ނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްއު ، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔޫތު މިނިސްޓްރީ އޮފް 
  މާލެ،                                      

 ދިވެހިރާއްޖެ.                                   
              

 
 

 

 
 ލޫމާތު ކަރުދާސް މަޢު  –ކުރިމަތިލުން  ށް ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ މަޖިލީހަ 

 

ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް  ޒުވާނުންނާކީ ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި، ނުންގެ ޤައުމީ މަޖިލީހަޒުވާ

ކީ ތުރުކުރުމަށް އެކުލަވައިލެވޭ ކައުންސިލެކެވެ. އަދި މި ކައުންސިލައި ޒުވާނުންގެ ހިއްސާ ޓަކައިބައްޓަންކުރުމަށް

ދިނުމަށާއި، ޒުވާނުންގެ ށް ލަފާީރަކަންތައްތަކުގައި ޒުވާނުންގެ ވަޒ ޒުވާނުންގެ ވަޒީރު މަޝްވަރާ ބޭނުންވާ

ކުރިއެރުމަށާއި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް، އެ މަސައްކަތްތައް 

  ޖިލީހެކެވެ.ލެވޭ މަކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަޒީރަށް ލަފާދިނުމަށް އެކުލަވައި

ދާ ގެންން ކުރަމުންމިނިސްޓްރީ ،ދަކީޞަންމެ ބޮޑު މަޤްލިސް އުފެއްދުމުގެ އެޒުވާނުންގެ ޤައުމީ މަޖި

، ، ޒުވާނުންގެ އަޑު އަހައިމަތްތެރި މަސައްކަތްތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައިރަޙު މަސައްކަތްތަކަކީ ޒުވާނުންނާ

ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  މުގައި ޒުވާނުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމާއި،ލުނާބެހޭ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިޒުވާނުން

ތްތައް ޢަޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާ ހަރަކާތްތެރިވާ ކްލަބުައްކަތްކުރުމުގައި ޒުވާނުންނާއި ޒުވާނުންގެ ދާއިރާގައި މަސ

ބޮޑުވުންތައް ދާއިރާތަކުގައި ހުންނަ ކަން އެގޮތުން އެ މެވެ.ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު

މީ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް  ޤައު އްލުކުރުމަށްހުރި ކަންކަން ނުވަތަ ދަތި އުނދަގޫ ކަންކަން ޙަ

އެފަދަ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއްގެ ލަފާ   ،އްދީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްހައި ސަރަފެންވަރުގައްޔާ

ި ައބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކުގހުށަހެޅުމާއި، ވަޒީރަށް 

އެހީތެރިކަން އެކަންކަމުގައި  ،އި މަޝްވަރާދީޔާގޮތެއްގެ މަތިން ވަޒީރަށް ލަފަ ޒުވާނުންގެ ވަޒީރު އެދޭ

 ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

 

 

http://www.youth.gov.mv/


 

 

 

 ަވނަ ފަންގިފިލާ، އަީމރުއަްހމަުދމަގު،މާލެ/ދިވެިހރާްއޖެ  3ވެާލނާގެ ހ.، އެމްަޕވަރމަންޓް ކޮމިއުނިޓީ ެއންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް  
 www.youth.gov.mvއިޓް:ވެްބސަ   info@youth.gov.mvއީ.ެމއިލް: 3327162ފެކްސް:  3323860، 3313912ޓެލްފޯން:

 

 

 

 

 

 

 

 ތައް ރާތްތަކުގައި ހުންނަންވާ ޝަރުޠު ފަ  މަށް ކުރިމަތިލާ ކަ ބަރު ން ގެ މެ ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ މަޖިލީހު  -01

 ؛ވުން ކަމުގައި ދިވެހިރައްޔިތެއް  -1.1

 މީހެއް ލިިބފަިއވާ ތަޖުރިބާ ނުވަތަ ކަމުަގއި ވުން މީހެއް ހުރި ބިލުކަންޤާ ފަންނީ ގުޅޭދާއިރާޔާ  ރާތަމްސީލުކު -1.2
 ؛ވުން ކަމުގައި

 ؛ވުން ކަމުގައި މީހެއް ދެމެދުގެ އަހަރާ)ތިރީސް ފަހެއް(  35 އަހަރާއި)ސޯޅަ(  16 އުމުރުން -1.3

   .ނުވުން ކަމުގައި މީހަކު އިވާސާބިތުވެފަ ކުށެއް ޖިނާއީ ތެރޭގައި އަހަރުގެ)ދޭއް(  2 ވޭތުވެދިޔަ -1.4

 
 ކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނޭ ދާއިރާތައް ންބަރު މެ ގެ ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ މަޖިލީހު  -02

 ދެމެދުގެ )އަށާރަ( އަހަރާ 18 )ސޯޅަ( އަހަރާއި 16 ،ކިޔަވަމުންދާ ލެވެލްއަށް-އޭ ތެރެއިން ތަޢުލީމުގެ ރަސްމީ -2.1 
 ؛ދަރިވަރު( އެކެއް) 1 އަންހެން

 ދެމެދުގެ )އަށާރަ( އަހަރާ 18 )ސޯޅަ( އަހަރާއި 16 ،ކިޔަވަމުންދާ ލެވެލްއަށް-އޭ ތެރެއިން ލީމުގެތަޢު ރަސްމީ -2.2
 ؛ދަރިވަރު( އެކެއް) 1 ފިރިހެން

  ޖަމާޢަތަކުން/ޖަމްޢިއްޔާ މަސައްކަތްކުރާ ހިލޭސާބަހަށް ދާއިރާއެއްގައި ގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ބޭނުންވާ  އެހީއަށް ޞަޚާއް -2.3
 ؛ފަރާތް( އެކެއް) 1

މަސައްކަތްކުރާ  ހިލޭސާބަހަށް ދާއިރާގައި ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ސާނީނަފު ،ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ތަކެއްޗާމެދު މަސްތުވާ -2.4
 ؛ފަރާތް( އެކެއް) 1 ޖަމާޢަތަކުން/ޖަމްޢިއްޔާ

  ؛ފަރާތް( އެކެއް) 1 ދާއިރާގެ ސަޤާފަތުގެ ތާރީޚާއި ބަހާއި ދިވެހި -2.5
 ތްފަރާ( އެކެއް) 1 ދާއިރާގެ ޤާނޫނީ -2.6
 ފަރާތް( އެކެއް) 1 ދާއިރާއަކުން ފަންނާުނންގެ -2.7
 ފަރާތް( އެކެއް) 1 ދާއިރާއަކުން ކުޅިވަރުގެ -2.8
 ފަރާތް( އެކެއް) 1 ޖަމާޢަތަކުން/ޖަމްޢިއްޔާ މަސައްކަތްުކރާ ހިލޭސާބަހަށް -2.9

-ޕޮލިސީ ގެ "ޕާޓްމަންޓްޑި ޔޫތު" ގެއެމްޕަވަރމަންޓު ކޮމިއުނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް ،ޔޫތު އޮފް މިނިސްޓްރީ -2.10
 ؛ފަރާތް( އެކެއް) 1 ލެވެލްގެ

  ފަރާތް( އެކެއް) 1 ލެވެލްގެ-ޕޮލިސީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންޑް ސައިންސް ،ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮފް މިނިސްޓްރީ -2.11
 ފަރާތް( އެކެއް) 1 ގެ "ކޮމާންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަންސް ކްރައިމް" ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް -2.12
 ފަރާތް( އެކެއް) 1 ލެވެލްގެ-ޕޮލިސީ ގެއެޑިއުކޭޝަނު އޮފް ސްޓްރީމިނި -2.13
 ފަރާތް( އެކެއް) 1 ލެވެލްގެ-ޕޮލިސީ ގެ އެފެއާޒް" ކޯޕަރޭޓް" ގެއެފެއާޒު އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ -2.14
 ރާތްފަ( އެކެއް) 1 ލެވެލްގެ-ޕޮލިސީ ސަރވިސަސްގެ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ،ޖެންޑަރ އޮފް  މިނިސްޓްރީ -2.15
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 ހޮވާ  ކޮށްގެން  އިޢުލާނު  އެވަނީ  ގެ ނިޔަލަށް  9 ފެށިގެން  ން އި  1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން  2 :ނޯޓު 
 ކުރާ  ޢައްޔަނު  މުއައްސަސާތަކުން  އެކިއެކި  އެވަނީ  ގެ ނިޔަލަށް  15  ފެށިގެން  ން އި  10 އަދި . މެންބަރުންނެވެ 
 .މެންބަރުންނެވެ 

 
 ލިއްޔަތު އޫ ބަރުންގެ މަސް ން މެ  މަޖިލިސް  -3

 
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމެވެ. އަދި  ،މަޖިލީހުގެ ދައުރަކީ

ށް ހުންނަ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަްއދަލުވުންތަކުގައި ތާވަލުކޮށްެގން، މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަމަ ގައިދާއިރާތަކު އެކިޒުވާނުންގެ އެކި
 .އްލު ހޯދޭނޭ ގޮތްތަކެއް ޒުވާނުްނގެ މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމެވެޙަ

 

 ؛އަށް ރޭވޭ ކަންތައްތަކުގަިއ މިނިސްޓަރަށް  ލަފާ ދިނުންޤީޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި ތަރައް -3.1
އެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޖަމާަޢތްތަކުގެ ުކރި، ޖަމްޢިއްޔާކްލަބު، އަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤީޒުވާނުންނާއި ޒުވާުނންގެ ތަރައް -3.2

  ؛މަޝްވަރާކޮށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތަްއތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުން
އްލު ކުރުމަށް މިނިސްޓަރަށް ަލާފ ޙައެކަންކަން  ،އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުްނތައް ދެެނގަނެ -3.3

  ؛ދިނުން
ތިރާމްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް އިޙުއިދަށް ގަވާނޫނާއި ޤާތިމާޢީ ހަމަޖެހުމާއި، އިޖު ،އްބައިވަންތަކަމާއިޒުވާނުންނަކީ ޤައުމީ އެ -3.4

  ؛މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެީހެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްަޓރަށް ލަފާ ދިނުން
އެކަމަށް ޙައްލު ހޯދައިދެވޭނޭ ގޮތްތަކާެމުދ  ،ނަމަތް އޮ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ަތފާުތކުރުން -3.5

 ؛މަޝްވަރާކޮށް މިނިސްޓަރަށް ލަާފ ދިނުން
ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދެވޭފަަދ ، ޖަމްޢިއްޔާ ، ކްލަބުއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤީޒުވާނުންގެ ތަރައް -3.6

ކަންކަްނ ކުރުމުގެ ލަފަޔާިއ  އެ އި،ހޯދައްކަތް ކުރެވިދާނޭ ގޮތްތައް ގުޅުމެއް އުފައްދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މަސަ ގާތް
  ؛އިރުޝާދު ދިނުން

ޒިންމާދާުރ ބައެްއގެ ގޮތުގައި ހެދުމަްށ ކުރެވިާދނޭ ކަންތައްތަާކ ބެހޭޮގތުްނ  ،ޒުވާނުންނަީކ މުޖުތަމަޢަްށ ފައިދާހުރި -3.7
 ؛ދިނުންމިނިސްޓަރަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު 

 ؛ލުމުގައި މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުން އިއެކުލަވަޅުންހުރި ސިޔާސަތުތައް ޒުވާނުންނާ ގު -3.8
ލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އޫމެދު ޒުވާނުންނަކީ މަސް ކަންތައްތަކާއަމިއްލަ ނަފުސާއި، އާއިލާއާއި، ޖަމާޢަތާއި، މުޖުތަމަޢުގެ އެކި  -3.9

 ؛މިނިސްޓަރަށް ަލފާ ދިނުން އިހޯދަ އިބަލަފުރިހަމައަށް އުފުލާ ބައެއްކަމުގަިއ ހެދުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަްއ 
ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ރާވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ޒުވާނުންގެ  -3.10

 ؛ިދނުންގޮތްތަކާމެދު ލަފާ  ނެނޭހިމެއަށް ބޭނުންވާ ކަްނތައްަތއް ޤީތަރައް
ން ހިންާގ މިނިސްޓްރީ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންާވ ފަސޭަހތައް ހޯދައިދިނުމުގައި ޒުވާުނންެގ އާއި ޤީދިވެހި ޒުވާނުންގެ ތަރައް  -3.11

 ؛ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިިނސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުން
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 ؛ބެހޭ ގޮތުން ިމނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުން ކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަކާޤީތަރައްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް އިޖު -3.12
އަށާއި، 'ފައިނޭންޝަލް އިންޑިޕެންޑަންސް' އަށް މަސައްކަތް  "މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ވެލްބީންގ"ނުންގެ ޒުވާ -3.13

   ؛ލުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުންއިއެކުލަވަ، އެަފދަ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އިހޯދަކުރެވިދާނޭ ގޮތްތައް 
ހަރުދަނާކޮްށ  ޖަމާޢަތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް، ޖަމްޢިއްޔާ، ކްލަބުސައްކަތްކުރާ އަށް މަޤީޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި ތަރައް  -3.14

  ؛ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުން
އެީމހުންނަށް ކުރިއެރުމަށް  ،ސާސްތަކާއި އުންމީދުތައް ދެނެގަނެޙުއެމީހުންގެ ބޭނުންތަކާއި އި އި،ޒުވާނުންގެ އަޑު އެހުމާ -3.15

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންަވރުގައި ޢަމަލީ ސިފަ  ޔާއިފެންވަރުގައްއުމީ ޤައި ޔާރަުށެފންވަރުގައްްނތައްތަކަށް، ބޭނުންވާ ކަ
 ގެނައުމަށް ޒުވާނުންގެ މިނިސްޓަަރށް ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުން.

  
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  -4
 
 ޝައުޤުވެރިަކން އަންގައިދޭ ސިޓީ؛ ލުމަށްރިމަތިކު ހުގެ މެންބަރުަކމަށްހަވާދީ، ޒުވާުނންގެ ޤައުމީ މަޖިލީ އިޢުލާނާ  -4.1
  ؛ސީވީ  -4.2
 ތަޖުރިބާގެ ިލޔުންތައް.ލިޔުންތަކާއި، ގުޅުންހުރި ތަޢުލީމީ  ދާއިރާއާ  -4.3
 ށް ކޮށްދީފައިާވ މަސައްކަތްތަކުގެ ރެފަރަލް ލިޔުންތައް.މުޖުތަމަޢަ  -4.4
 ތަކުގެ ލިޔުންތައް.ދާއިރާއިން ހިލޭ ސާބަހަްށ ކޮށްދީފައިވާ ކަންތައް  -4.5
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