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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް 

 ބާރުވެރިކަން  މުޖުތަމަޢުގެ ަތރައްޤީކުރުމާިއ، ދާއިރާ ކުިޅވަުރގެ ކުިރއެުރުވމާއި، ޒުވާނުން ރާއްޖޭގެ .1
ނަޑއަޅަިއ، ސިޔާސަތުތައް  އިތުރުކުރުމާބެހޭ  .ހިންގުން ކަ

 އެކަށަައޅާ  ސަރުކާރުން ހެދުމަށްޓަކައި ބަޔަކަށް ޒިންމާދާރު ފައިދާހުރި މުޖުތަމަޢަށް ޒުވާނުންނަކީ ދިވެހި .2
 .ތަންފީުޒކުރުން ސިޔާސަތުތައް

 ދާއިރާތަކުން  އެ  ޒުވާނުންނަށް ތަރައްޤީކޮށް، ކަންތައްަތއް އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޒުވާނުްނގެ .3

 .މަސައްކަތްކުރުން ހައްުލކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަަތއް ކުރިމަތިވާ

 .ބާރުއެޅުން ެއކަމަށް މަސައްކަތްަތއްކޮށް ކުރަންޖެހޭ ބޭިތއްބުމަށް ިޞއްޙަތެްއގައި ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުން .4

 .ޚިދުމަތްދިނުން ަކއުންސެިލންގގެ މައްސަލަތަކުަގއި ތަފާތު  ކުރިމަތިވާ ޒުވާނުންނަށް .5

 ދާއިރާ  މަަސއްަކތުގެ ޚިޔާރުކުރާނެ ކުދިންނަށާއި، ނުކުންނަ މުޖުތަމަޢަށް ދައުރުނިމި ސްކޫލް   .6
ނަޑއަޅާފައި  އެމީހުންނަކީ ،އަހުލުވެރިކުރުަވއި މާޙަުއލަށް މަސައްކަތުގެ ޒުާވނުން ނެތް ކަ

 ރާވައި  ޕްރޮގްރާމުތައް ބޭނުންވާ ހެދުމަށް ބަޔަކަށް ހިފޭނެ ބޭނުން މުޖުތަމަޢަށް މަސައްކަތްތެރި،
 .ހިންގުން

 ގޮތްތައް  ކުރިއަްށދާނެ ތަޢުލީމީރޮނގުން އަމާޒުކޮްށގެން  ތަރައްޤީއަށް ތަރުބިްއޔަތާއި ޒުވާނުްނގެ .7
 ުހނަރުތަކާބެހޭ ބޭނުންވާނެ ިދރިއުޅުމަށް ޕްޮރގްރާމްތަކާިއ، އަންަގއިދިނުމުގެ ޒުވާނުންނަށް

އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަްއ ާރވައި ހިްނގާ ހިންގުމާިއ،  ރާަވއި ޕްޮރގްާރމުތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ
 ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

ޒުވާނުންނަްށ  ،އެއްކޮށް ަވޒީފާއާެބހޭ މަޢުލޫމާތުތައްވަޒީފާތަކަށް ޒުވާނުން ަޝއުުގވެރިކުުރވުމަށްޓަކައި  .8
 ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

 .ހިްނުގވުން ހިންގުމާއި، ރާަވއި ޕްޮރގްރާމުތައް ތަމްރީނުތަކާއި، މަސައްކަތްތެިރަކމުގެ ޒުވާނުންނަށް .9

 އެހީތެރިކަން ފަރާތްތަކަށް ހިްނގާ ާރވައި ޕްޮރގްރާމުތައް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޒުވާނުންނަށްޓަަކއި .11
 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 .ހިންގުން ރާަވއި މަޝްރޫޢުތައް ކުިރއެރުވުމަށްަޓަކއި ދާއިރާ ކުިޅަވރުގެ ކުިރއެރުވުާމއި ޒުވާނުން .11

 ފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ  ސަލާމަތްކުުރމަށް ޒުވާނުން ނުރަްއކަުލން މަސްތުވާތަކެތީގެ  .12
 .އެހީތެރިވުން
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 ކިބަިއގައި  ޒުވާނުްނގެ  ރުވަިއ،ދުރުހެލިކު ބަލިތަކުން  އިޖްތިމާޢީ ނޭދެވޭ އެހެނިހެން މަސްތުވާތަކެްއާޗއި، .13
 ހަރުދަނާކުރުމަށް އަށަގަންނުވައި ޘަޤާފަތް ކުރިއެރުވުމުގެ މަސްލަޙަތު މުޖުތަމަޢުގެ ރޫޙާއި ޤައުމީ

 .ހިންގުން ާރވައި  ޕްރޮގްރާމުތައް ބޭނުންވާ

 ގޮތްތަެކއް  ބައިވެިރވެވޭނެ  ުޒވާނުންނަށް ފެންވަރުަގއި ޤައުމީ ކަންކަމުަގއި އެިކއެކި ހިންގާ މުޖުތަމަޢުގައި .14
 .އެހީތެރިވެދިނުން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި

 ފެންވަރުަގއި  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ހިންގުމާއި، ފެންވަުރަގއި ޤައުމީ ރަކާތްތައްހަ ެއކިެއކި ުގޅޭ ޒުވާނުންނާ .15
 .ަބއިވެިރވުން ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ކަންތަްއތަކުަގއި ޒުވާނުންނާބެހޭ ހިންގޭ

   ޒުވާނުްނގެ ގުިޅގެން ޖަމާޢަތްތަކާ ޖަމްޢިއްޔާ ބޭރުގެ  ރާއްެޖއިން ރާއްެޖާއއި ،ޤައުމުތަާކއި ބޭރުގެ .16
 .މަސައްކަތްކުރުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަކާތްތައްހަ

 ފަންނީ ރަކާތްތަަކށް،ހަ ހިްނގާ ަތރައްޤީއަށް ުޒވާނުންގެ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ،ޖަމްޢިްއޔާ ،ކްލަބް ރާއްޖޭގެ .17
 . ެއހީވެދިނުން ތަކެީތގެގޮތުން ރޮނގުންނާއި

 ޖަމްޢިއްޔާތަާކއި، ގޮުތގެމަތިން، ގަިއވާ" ޤާނޫނު ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ" 2113/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު .18
 ފައިދާހުރި ތަރައްީޤއަށް  ރާއްޭޖގެ އެަފރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ަތންތަން ކްލަބްފަދަ ޖަމާޢަތްތަކާއި،

 .ެއހީތެރިވެދިނުން ރަކާތްތެިރވުމަށްހަ ގޮތެްއގައި

 ކަންކަން ކުރަންެޖހޭ ހައިިސއްޔަތުން ރަޖިސްޓްާރރގެ ޔާތަކުގެޖަމްޢިއްޖަމްޢިއްޔާ، ، ކްލަބް  ރާއްޖޭގެ .19
 .ބެލެހެއްޓުން ދަފްތަރު ޖަމްޢިއްޔާަތުކގެ ކްލަބް ކުރުމާއި،

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި ވަނަ 3 ގެ( ޤާނޫނު ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ) 2113/1 ނަންބަރު  ޤާނޫނު .21
 ސާބަހަށް ހިލޭ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ މަސަްއކަތްކުރުމަށްޓަަކއި ތަރައްޤީއަށް ރާއްޭޖގެ މަތިން، ގޮތުގެ

 ގޮތްތަާކއި  ކުރިއެުރވޭނެ  އޯަގނައިޒޭޝަންތައް ކޮމިއުނިޓީ ބެލެވޭ ޖަމްޢިއްޔާަތއްަކމުގައި މަސައްކަތްކުރާ
 ގޮތުން  ެއުޅމުގެ ޔަަވޅުތަެކއްފި އެޅެންހުރި އެަވގުތަކަށް ބަލަިއ، ޯހދައި، ގޮތްތައް ދެވޭނެ ހިތްވަރު

 .ުކރުން އެކަންތައް މަތިން ގޮތެްއގެ ތަންދޭ  ގަާވއިދުތައް ޤާނޫނާއި ރާަވއި، ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ

 ުކރިއެރުވުމަށް ތަރައްޤީކޮށް، ެއތަންތަން ފުާޅކޮށް، ދައުރު ޯއގަނަިއޒޭޝަންަތކުގެ ކޮމިއުނިޓީ .21
 .މަސައްކަތްކުރުން

 ރާއްޖެާއއި އެހީ، މާލީ އެހީާއއި ފަންނީ ބޭނުންވާ  މަަސއްކަތްތަކަށް  އޯގަަނއިޒޭޝަންަތުކގެ ކޮމިއުނިޓީ .22
 އެފަދަ  މަޢުލޫމާތުދީ، މަޝްވަާރއާއި  އެފަރާތްތަކަށް ބެހޭގޮތުްނ، ޮގތްތަކާއި ހޯދިދާނެ ބޭރުން ރާއްޖެއިން
 .ބެލުން ގޮތް ކުރެވެމުންދާ ބޭނުން އެހީ އެފަދަ ވިލަެރސްކޮށް، ކަންތައްަތއް އެހީއާބެހޭ
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 ރަކާތްތަކުަގއިހަ  ޖަމާޢަތްތަކުގެ ަޝއުޤުވެިރުކރުވުމާއި، ރައްޔިތުން ރަކާތްތަކަށް ހަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ .23
 .އިުތރުކުރުން ަބިއވެރިވުން ރައްޔިތުންގެ

 ސެކްޓަރުން ޕްަރއިެވޓް  ޯއގަނަިއޒޭޝަންތަކުންނާއި، ކޮިމއުނިޓީ އިދާރާަތކުންނާއި، އެިކއެކި ސަރުކާރުގެ .24
 ަމސައްކަތްތަެކއް  ކުރެވޭ ވާޞިލްވުމަށް އަމާޒުަތަކށް ތަރައްޤީގެ ޤައުމީ ސައްކަތްަތކަކީ،މަ ގިނަ ކުރާ

 .މަސައްކަތްކުރުން ދެމެހެއްޓުމަށް ތަރައްީޤކޮށް ގުޅުން ފަރާތުގެ ތިން މި ކަމަށްވާތީ،

 ހިންގާ އިދާރާތަުކން ސަރުކާުރގެ ހާސިލުކުރުމަށްޓަަކއި މަްޤޞަދުތައް ތަަރއްޤީގެ ރާއްޖޭގެ .25
 ހިންގާ އޯގަަނއިޒޭޝަްނތަކުން ކޮމިއުނިޓީ ރަކާތްތަކާއި،ހަ ހިންގާ ެސކްޓަރުން ޕްރަިއވެޓް ރަކާތްތަކާއި،ހަ
 .ކުރުން ވިލަެރސް ރަކާތްތައްހަ މިފަދަ ާޤއިމުކޮްށ، ނިޒާމެއް ގެންދެވޭނެ ކުިރއަށް ގުިޅގެން ރަކާތްތައްހަ

 ގެންދަން ކުރިަޔށް އެއްބާރުލުމާެއކު ޯއގަނަިއޒޭޝަންަތކުގެ ކޮމިއުނިޓީ އިދާރާތަކުން، ސަރުކާރުގެ  .26
 ދެމެދު، އޯގަަނއިޒޭޝަްނތަކާ ކޮމިއުނިޓީ އިދާރާާއއި ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގަިއ، ބޭނުންވާ

 .އަދާކުުރން ދައުރު މެދުވެރިއެްއގެ

 ޯއގަަނއިޒޭޝަންަތއް  ކޮމިއުނިޓީ  ސަރުކާރުން ކަންތައްތަުކަގއި، ނުގުޅޭ ދާއިާރއަކާ  ަވކި ސަރުކާރުގެ  .27
 .ިހންގުން ގުޅިގެން ޖަމާޢަތްތަކާއި އެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ބޭނުންވާ ގެންދަން ކުރިޔަށް މެދުވެރިކޮށް

 .ޤާއިމުކުުރން ފޯރަމެއް ަޤއުމީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާ، އަމިއްލަ .28

 ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ ކްލަބް ެއޯސސިއޭޝަންތަާކއި، ކުޅިވަރު ޤައުމީ ކޮމިީޓއާިއ، އޮލިމްޕިކް މޯލްޑިވްސް  .29
 .ފޯރުކޮށްިދނުން އެހީތެރިކަން ޭބނުންވާ ހިންގުުމގައި މަސައްކަތްތައް

 ހިނާގނުހިނގާގޮތް  މަސައްކަތް ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާަތކާިއ، ކުޅިވަރު ޚަރަދުކުރާ  ބަޖެޓުން ދައުލަތުގެ .31
 .ބެލުން

 ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް ރަކާތްތައްހަ ޒުާވނުންގެ އުފެއްދުމާއި، ތަންތަން ފެންވަުރގެ  ޤައުމީ ކުޅިވަުރކުޅޭ .31
 .ޢިމާރާތްކުރުން  ތަންތަން އެފަދަ

ނޑުތަާކއި، ޢާންމު ކުިޅވަރުުކޅޭ މަރުކަުޒތަކާއި، ުޒވާނުންގެ  ހުރި ދަުށަގއި ބެލުމުގެ މިނިސްޓްރީގެ .32  ދަ
 ބޭނުންތަކަށް ުކޅިވަުރގެ ވަސީލަތްަތއް، ުކޅިވަުރގެ ކޯޓުތަާކއި، ުކޅިވަރުުކޅޭ މާރާތްތަކާިއ،ޢި ބިންތަކާއި،
 .ހިންގުން ެއކަންތައްަތއް އެކުަލވާލައި، އުސޫލުތައް ދޫކުރާނެ

 ހިންގުމުގައި  ހަރަކާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޢާންމުން އަމާޒުކޮށްގެން ބޭނުންތަކަށް ތަފާތު  މުޖުތަމަޢުގެ .33
 .އެހީތެރިވެދިނުން

 ގުިޅގެން ފަރާތްތަކާ ބޭރުގެ ރާއްޖޭން އްެޖއާިއ،ރާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މަސައްކަތްތަކާ މިނިސްޓްރީގެ .34
 .ކުރުން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ
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 ކުިޅވަރާބެހޭ  އުަފއްދާފައިވާ  ދަށުން ގެ(ާޤނޫނު ކުިޅވަުރގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2115/31 ނަންބަރު ޤާނޫނު .35
 .ބެލެހެއްޓުން އިްނތިޒާމުތައް އިދާރީ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ

 .ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި ކަންތައްތައް ހިންަގންޖެހޭ ޤާނޫނީގޮތުން ގުިޅގެން، މަސައްކަތްަތކާ މިނިސްޓްރީގެ .36

   ޔޫތު، އޮފް މިނިސްޓްރީ ހިނގަމުންދާނީ ސްޕޯޓްސް އޮފް އިންްސޓިޓިއުޓް ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް
 .ދަށުންނެވެ  އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ކޮިމއުނިޓީ އެންޑް ސްޕޯޓްސް

 މަސައްކަތްތައް  ސްޕޯޓްސްގެ  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް 

 މާއްދާަގއި  ވަނަ 37 ގެ(ޤާނޫނު ކުިޅވަރުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2115/31 ނަންބަރު  ޤާނޫނު
 މަޤްޞަދުަތއް  ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ގޮތުަގއި މަޤްޞަދުތަކުގެ ސްޕޯޓްްސގެ އޮފް އިންްސޓިޓިއުޓް ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް

 .ކުރުން  މަސައްކަތްަތއް ކުރަންޖެހޭ ޙާޞިލުކުރުމަށް

____________________ 
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