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 މިފޮތާމެދު

ދިވެހިރާއްޖެ ތަރަށްޤީގެ މަގުގައި  އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާއިރު،  ތަރައްޤީގެ          

ބައިވެރިން  ކަމުގައިވާ ޒުވާނުންނަށް މަގު ދައްކައި ދިނުމަށް ޤައުމީ ސިޔާސަތެއްގެ ބޭނުން ބޮޑުކަން ފާހަގަ 

ގީ ކުލަ އަންނާނީ، އަދި ޤައުމީ އެއީ، ޒުވާނުންގެ އުއްމީދު ތަކާއި، ތަޞައްވުރަށް ޙަޤީ.  ކުރެވެއެވެ

ތަރަށްގީގައި މިހާރަށް ވުރެވެސް އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރެވޭނީ އެމީޙުންގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި 

މިފޮތަކީ، އެގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ . ބަލާނޭ މިންގަނޑެއް އޮވެގެން ކަމަށްވާތީއެވެ

 .މައްޗަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނު ފޮތެކެވެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ

ވަނަ  1777ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތަކީ             

އަހަރުން ފެށިގެން ބޭރުގެ ތަޖުރިބާ ކާރުންގެ އެހީއާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން 

މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ރާއްޖޭޣެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އުޅޭ ގިނަ . ކެވެކުރަމުން އަިސްފައިވާ މަސައްކަތެ

ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނާއި ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ކަނކަން ރާވާ ހިންގާ ސަރުކާރާއި 

ން ތަޖުރިބާ އަދި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނު.  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލް އެކިސިފަ ސިފައިގައި ހޯދިފައިވެއެވެ

ކުރަމުންދާ ފަދަ މައްސަލަތައް ތަޖުރިބާ ކުރާ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލު ކުރެވެމުނަދާ ސިޔާސަތު ތަކާއި 

 .  އުޞޫލްތަކުން  މަޢުލޫމާތު ހޯދިފައިވެއެވެ

މި ސިޔާސަތަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި              

އަދި މުސްތަޤްބަލްގައި މި .  ވޭ ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ، ޢަމަލީ މަޝްރޫޢުއެއްގެ ދަށުންނެވެހިންގުމަށް އެކުލަވާލެ

ސިޔާސަތުގެ ފައިދާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ފެންނާނީ މިދެންނެވި މަޝްރޫޢުތަކުން، ސަރުކާރާއި 

ހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކާއި ކުލަބުތަކާއި އަދި ޖަމާޢަތުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން އެ

 . ލިބިގެންނެވެ
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

ގައި  1771އޯގަސްޓް  23ޒުވާނުންގެ ޙަރަކާތްތައް ރަސްމީ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ފެށިފައިވާ          

ސަރުކާރުން މި މޖިލިސް .  ޒުވާނުންގެ މަޖިލިސް ރައީސުލްޖުންހޫރިއްޔާ އުފެއްދެވުމާ ގުޅިގެންނެވެ

އުފައްދަވާފައިވަނީ ޒުވާނުންނަކީ، އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށްވެފައި، ޒުވާނުންނަކީޤައުމުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު 

 . ތަރައްޤީގައި ފުރިހަމައަށް ހިފުމެވެބައިވެރިޔަކަށްވުމާއެކު، ޒުވާނުންގެ ޤާބިލްކަން ޤައުމުގެ 

ޒުވާނުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ޒުވާނުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި          

އެދުވަސް ވަރަށް ބަލާއިރު .  ފެށިފައިވަނީ ވަރަށް އިބްތިދާއީ ގޮތެއްގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއްގެ ސިފައިގައެވެ

މަރުކަޒުން ދެމުން ގެންގޮސަފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ، ވަރަށް މުހިންމު އަދި ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވެފައިވާ  ޒުވާނުންގެ

 . ޚިދުމަތްތަކެކެވެ

ޒުވާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތާއި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާއެކު،          

އޮނިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އުޞޫލްތަކަކާއި ހަމަތަކެއްގެ މަތިން އިންތިޒާމް  ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކުރެވޭ ކަންތައްތައް

މިއަދު މިވަނީ ޒުވާނުންގެ ޙަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ ޢާންމު .  ކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ

މި .  ރައްވާފައެވެގެ ގޮތުގައި ޢާއްމު ކު" ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު " އުޞޫލުތަކެއް 

ސިޔާސަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޒުވާނުންގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގައި ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ހުރިހާ 

އެހެންކަމުން، މިއީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީގެ .  ފަރާތްތަކަކަށް، މަގު ދައްކައިދޭ އިންތަކުގެ އޮނިގަނޑެވެ

 . ފިޔަވަޅެކެވެ ކުރިމަގަށް އެޅުނު ވަރަށް މުހިންމު

  2113މާރޗް  11             

 މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން                                              

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
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 ފުރަތަމަ ބައި - 1

 

 ުތަޞައްވުރ . 

 

 ްމިޝަނ. 

 

  ްލަނޑުދަނޑިތައ 

 

 ްމަޤްޞަދުތައ. 
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c 

 ސިޔާސަތު ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ

 

 

 ތަޞައްވުރު  -1
 

 

ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ ، ޤައުމުގެ ތަރައްގީގައި ފުރިހަމައަށް ޙިއްސާކުރާ އަދި އެމީހުންގެ             

 .ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ފުރުޞަތުތައް ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ވާނެއެވެ

 

 

 މިޝަން -2
 

 

ގެ ޒުވާނުންގެ ތަޞައްވުރު ޙާޞިލް  2121ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ މިޝަނަކީ         

ކުރުމަށްޓަކައި، އިސްލާމް ދީނުގެ ބިންގަލުގެ މަތީގައި ދެމިތިބޭ، ހަމަޔާ އުޞޫލް ޤަބޫލުކުރާ، މަސްއޫލިއްޔަތު 

އުފުލާ، ދިވެހިވަންތަކަމަށް ލޯބިކޮށް، ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަން ދަމަހައްޓާ، ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި ބައިވެރިވާ، 

ގެ ޙައްޤުތަކާއި އުއްމީދުތަކާމެދު ހޭލުންތެރި މުޖުތަމައެއްގައި ދިރިއުޅޭ، ދުޅަހެޔޮ އާދަްތައް ހިފަހައްޓާ، އެމީހުން

 . ހަށިހެޔޮ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ
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 ތައްލަނޑުދަނޑި  - 2

 
 

 : ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ބާރުއަޅަނީ
 

ޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަކީ އިސްލްދީނުގެ މާތް އުސޫލުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ، އެގޮތުގެ މަތިން (  ހ)

 .  އަޤީދާއާއި، ޢަމަލާއި، އަޚްލާޤް ބަހައްޓާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށެވެ

 

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގައި ޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފރިހެނުން ފުރިހަމައަށް (  ށ)

ބައިވެރިވެވޭނެ ފަހި މާޙައުލެއް އުފެއްދުމަށާއި، މިކަމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި، ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން 

 .  ހޯދައިދިނުމަށެވެ

 

ގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަ ކަމަށާއި، ޤައުމީ ޘަޤާފަތަށް، އަދި ޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން(  ނ)

 .  ބައިނަލް އަޤުވާމީ ކަންތައްތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އެކަންކަމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އިތުރު ކުރުމަށެވެ

 

ކާމެދު ޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި، އެމީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އުއްމީދުތަ(  ރ)

 . މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށެވެ

 

ޒުވާން ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަލާ ކުރިމަތި ލުމުގައި (  ބ)

 .   މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ގުޅި، ވިލަރެސް ކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ

 

 

 ޤްޞަދުގެ މާއްދާ މަދު؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟މަ
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 ިދެވަނަ ބައ – 3

 

 ތަޢާރަފް

 ްޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބޭނުނ. 

 

 ްޒުވާނެއް މާނަކުރާ ގޮތ. 

 

 ްޒުވާނުންނަށް ސަމާލުކަން ދިނުނ. 

 

 ްސިޔާސަތު ބިނާވެގެންވާ ހަމަތައ . 

 

  ްއަސަރުފޯރުވާ ޒުވާން ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނަށ

 .މުހިންމު ކަންތައްތައް

 

 ްޒުވާނުންގެ މެދުގައި ރީތި އާދަތައް ދިރުވުނ. 
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 ތަޢާރަފް  - 5

 
 

 .ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބޭނުން – 5.1

 

 

ޒުވާނުންގެ  ޤައުމީ  ސިޔާސަތަކީ ޒުވާނުންގެ  ތަރަށްޤީއަށް  ކަނޑައަޅާފއިވާ               

ޒުވާން ފިރިހެނުންނާއި  އަންހެނުން، ފަރުދުންގެ ހައިޘިއްޔަތުންނާއި، މުޖުޓަމަޢުގެ .  އޮނިގަނޑެކެވެ

ން ކުރެވޭނެ  ޙަރަކާތްތެރި ބައިވެރިންގެ  ގޮތުގައި، އެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޤާބިލްކަން ފުރިހަމައަށް ބޭނު

މިއީ ޒުވާން ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުނަގެ .  ފުރުޞަތުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް  މިސިޔާސަތު ބާރު އަޅައެވެ

އަދި ހަމަ އެހެންމެ،  ސަރުކާރާއި، .  މައިގަނޑު  މައްސަލަތަކާމެދު،  ސަމާލުކަންދޭ  ސިޔާސަތެކެވެ

މް ތަކަށާއި ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މަގު ދައްކައިދޭ ސަރުކާރުނޫން ޖަމާޢަތްތަކުނަ ހިންގާ ޒުވާނުންގެ ޕްރޮގުރާ

 . ސިޔާސަތެކެވެ

ޒުވާނުން ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން  ބައިވެރިވުމުގެ މުހިންމުކަން               

ހެން  މި ސިޔާސަތުގައި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި، އެހެނި. ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުން  ހާމަކޮށްދެއެވެ

ފަރާތްތައް ވަކިވަކިންނާއި  ގުޅިގެން އަދާ ކުރަންޖެހޭ ދައުރު  ބަޔާންކޮށް، އެއްބައި ވަންތަކަމާއި އެއްބާރު 

 . ލުމުގެ ރޫޙެއް  އުފައްދައި، ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ  ޢާއްމު ލަނޑުދަނޑި ތަކެއް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ

ޒުވާނުންގެ  ޤައުމީ  ސިޔާސަތުގައި  ޒުވާނުންގެ ޢަމަލީ  މަޝްރޫއެއް  ތައްޔާރު              

މި ސިޔާސަތުގައިވާ .  ކުރުމަށްޓަކައި  ބޭނުންވާ އޮނިގަނޑެއް ތައްޔާރުކޮށް އިރުޝާދު ދެވިފައިވާނެއެވެ

ދާއިރާގައި  މަސައްކަތްކުރާ  ލަނޑުދަނޑިތަކާއި މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް  ކުރުމަށްޓަކައި ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީގެ

ފަރާތްތަކުން  ހިންގާނެ  ޕްރޮގުރާމްތަކާއި، ދޭނެ ޚިދުމަތްތަކާއި، ފަސޭހަތަކާއި އަދި ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކާއި 

 . އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު ބަޔާން ކޮށްފައި އޮންނާނެއެވެ
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 .ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބޭނުން – 5.2

 

އަހަރާ ދެމެދުގެ  35އަހަރާއި  17ޒުވާނުން ޤައުމީ ސިޔާސަތު އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ ޢުމުރުން             

މި ޢުމުރެގެ ތެރޭގައި  ހިމެނޭ ޒުވާން ޖަމާޢަތަކީ، އެމީހުންނަށް  . އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށެވެ

ލިބިފައިވާ ޤާބިލިއްޔަތު  ޙަޤީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އިޖްތިމާޢީ،  އިޤްތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ އެއްބާރުލުން  

އްޖެއްގެ ޢުމުރު ދޫކޮށް، ބޮޑުމީހަކަށް ވުމުގައި އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ މި ޢުމުރަކީ  ކުޑަކު.  ބޭނުންވާ ބައެކެވެ

މި ޢުމުރުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބައެއް .  ޙ ާލަތްތަކަށް އާދަޔާ ޚިލާފް ބަދަލުތަކެއް  އަންނަ ދުވަސްވަރެކެވެ

ން ފާހަގަ މީހުންނަށްވެސް  ޒުވާނުންނެކޭ އެއްފަދައިން  މިފަދަ ޙާލަތްތައް ތަޖުރިނާ ކުރަން ޖެހޭކަ

ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، ޒުވާނެއް ކަމުގައި  މާނަކޮށްފައިވަނީ  ޒުވާން ޢުމުރުގެ ގޮތުގައި .  ކުރެވިފައިވެއެވެ

އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންގެ އިތުރުން ޒުވާން ތަޖުރިބާކާރު ޙާލަތްތައް ތަޖުރިބާ  35އަހަރާ  17ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 .  ތަށެވެކުރަމުންގެންދާ ބަޔަކު އެކަހެރި ނުކުރާ ގޮ

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި  ތަފާތުތައް ވާކަން  ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު              

އެހެން ކަމުން ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތަކީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަފާތު .  ދެނެގަނެއެވެ

ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ބާރުއަޅާ ޙާލަތްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުންގެ  ތަރަށްޤީއަށް ބޭނުންވާ 

 .  ސިޔާސަތެކެވެ

 

 .ޒުވާނުންނަށް ސަމާލުކަން ދިނުން – 5.3

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާން އަންހެނުންނާއި  ފިރިހެނުންނަކީ  މުޅި އާބާދީގެ  ވަރަށް ބޮޑު              

އެއީ . ޒުވާނުން އެބަތިއްބެވެ 77411 ތިރީގައިވާ ޓާވަލުގައި ދައްކާ ފަދައިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި.  ނިސްބަތެކެވެ

އަދި .  މީހުންނަކީ އަންހެނުންނެވެ 37273މި އަދަދުގެ ތެރެއިން .  އިންސައްތައެވެ 27.55%އަބާދީގެ 

 . މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ 37117

 

 .އަންހެނުން 5147ފިރިހެނުން     5157    12217އަހަރަށް   17ން  17
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 އަންހެނުން  11774ފިރިހެނުން   11521    23514އަހަރަށް   24ން  21

 އަންހެނުން 11275ފިރިހެނުން    7715   21171އަހަރަށް   27ން  25

 . އަންހެނުން 11755ފިރިހެނުން   11534   21577އަހަރަށް   35ން  31

 

ޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ޢަދަދުގެ ބޮޑުކަމުންވެސް ސަރުކާރާއި މުޖުތަމަޢުގެ              

މީގެ އިތުރުން  މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން ޖަމާޢަތްތަކާ  ޚިލާފަށް  ޒުވާން .  ސަމާލުކަން އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހެއެވެ

ންވާ  މައްސަލަތަކަކާއި،  ބޭނުންތަކަކާއި، ފިރިހެނުންނާއި  އަންހެނުންނަކީ ތަފާތު ސިފަތަކެއް ލިބިގެ

މިގޮތުން އެމީހުންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި  .  ޝައުޤުތަކެއް  ތަޖުރިބާ ކުރާބައެކެވެ

މީގެ ސަބަބުން .  އާޢިލާ  ރޫޅުމާއި ކުށް ކުރުންފަދަ  ކަންތައްތައް  ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި  ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ

ޤައުމުގެ .  ތަމަޢުގައި  އެންމެ ބޮޑަށް ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ  ބަޔަކީ ޒުވާނުންކަން ފަހަގަ ކުރެވެއެވެމުޖް

ތަރައްޤީގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަތަކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން 

 . ބޭނުމެވެ

 

 .ޒުވާނުންނަށް ސަމާލުކަން ދިނުން – 5.4

ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ޤައުމީ ތަރަށްޤީގެ ފުޅާ އޮނިގަނޑުގެ             

މިސިޔާސަ ތުގައި ހިމެނޭ ލަނޑުދަނޑި ތަކާއި އުޞޫލްތައް ޒުވާން ފިރިހެނުންނާ  އަންހެނުންގެ .  ތެރޭގައެވެ

އަދި ޒުވާނުންގެ ތަރަށްޤީގައި މުޖުތަމަޢުގެ .  މެދުގައި  ކުރިއެރުވުމުގެ  ފުރުޞަތު  ސަރުކާރަށް ލިބިދެއެވެ

ޒުވާނުންގެ .  ތަފާތު ޖަމާޢަތްތަކާއި ދާއިރާ ތަކުގެ ބައިވެރިވުން ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ

ސަރުކާރު، ސަރުކާރުނޫން ޖ ަމާޢަތްތައް، އަމިއްލަ ) ޤައުނޫ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން މިތަފާތު ފަރާތްތަކާއި 

ޒުވާނުން ގުޅިގެން ޢާންމު ލަނދުދަނޑި ތަކެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތްތައް  (ފަރާތްތައް 

 .  ހޯދައި ދެއެވެ

 

ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ ޓޭބަލް  2111މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވޮލޮޕްމަންޓްގެ : މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ

 . އިންނެވެ 04-ޕީ
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 .ޒުވާން ފިރިހެނުންނާ އަންހެނުންނަށް އަސަރު ފޯރުވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް – 5.5

ތިރީގައި .  ޒުވާނުން ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ޙާލަތްތައް ދިމާވުމަށް ތަފާތު ސަބަބުތަކެއް ވެއެވެ           

 . ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މުހިންމު ކަންތައްތަކެކެވެ

 

   ްތަޢުލީމ 
 

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ޒުވާން ފިރިހެނުންނަށާއި އަންހެނުންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހިފައިވާ ތަފާތު       

ހުރިހާ ރަށްރަށުގައި ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތައް ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ސެކްނަޑްރީ .  މައްސަލަތައް އެބަހުއްޓެވެ

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވަރަށްގިނަ ޒުވާން .  ބަތުން މަދު ތަނެއްގައެވެތަޢުލީމް ލިބޭނެ މަގު ފަހިވެފައިވަނީ ނިސް

 . އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ޖެހިފައިވަނީ ތަޢުލީމް ހޯދުމަށްޓަކައި ރަށް ދޫކޮށް އެހެން ރަށަކަށް ދާށެވެ

  

ރަރުތައްވަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލާ ބޮޑަށް ގުޅުވުމަށްޓަކައި މުޤައް       

މީގެ އިތުރުން، މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް މަދުކަމާއެކު، މަތީ .  ފުޅާކުރަން ބޭނުން ވެފައެވެ

 . ތަޢުލީމް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ޒުވާނުންނަށް ޖެހެނީ އެހެން ޤައުމްތަކަށް ދާށެވެ

ތެރޭގައި އޮންނަފައްތަރަކީވެސް މާ ދޭތަޢުލީމީ ޙަޔާތް ދޫކޮށް، މަސައްކަތް ތެރިކަމުގެ ދައުރު ފެށު

ނަމަވެސް ތަޢުލީމީ ނިޒާމް ދޫކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފަށާ .  މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވާ ދުވަސް ވަރެކެވެ

 .ޒުވާނުންނަށް މަސައްކަތެއް ޚިޔާރު ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދެވޭ އިރުޝާދާއި އަޅާލުން ކުޑައެވެ

 

  ިފުރުބަތުތައްވަޒީފާ ހޯދާނެ މަގުތަކާއ 
             

ބައެއްޒުވާނުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ  އިޚްތިޔާރުގައި  ވަޒީފާ އަދާ ނުކޮށް ތިބޭކަމީ ކަންބޮޑުވާން           

ޚާއްޞަކޮށް ޓުއަރިޒަމާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ދިވެހިންނަށް އަދާކުރެވިދާނެ .  ޖެހިފައި ތިބޭކަމެކެވެ

ޒުވާނުންގެ .  ބިދޭސީން ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުން ދާކަން މިއީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ 27211ވަޒީފާތަކުގައި 

އުއްމީދުތައް މަތިވުމުގެ ސަބަބުން އާޢިލާގެ ތާޢީދާއެކު ޒުވާނުން ބައެއްކަހަލަ ވަޒީފާ ތަކުގައި އުޅުމަށް ހުރަސް 

އެއްގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް  ޒުވާން ފިރިހެނުންނަށާއި އަންހެނުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާ.  އަޅައެވެ
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އަދި އެމީހުން މިވަޒީފާތައް އަދާކުރުމަށާއި، މި .  ހޯދުމަށް ބާރު އަޅައި އެހީތެރިކަން  ދޭންޖެހިފައި ވެއެވެ

  1.*ވަޒީފާ ތަކުގައި ދެމި ތިބުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކޮށްދޭންވެސް ޖެހެއެވެ

 

 ާތުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަންތައްތައްރަށްފުށުގެ ތަފ . 
  

ޚިދުމަތްތަކާއި ފަސޭހަތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ތަފާތަކީ ހުރިހާ ޢުމުރެއްގެ          

މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާން .  ބަޔަކަށްވެސް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ

ހެނުންނަށް ތަޢުލީމާއި ވަޒީފާއާއި ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ލިބިފައިވަނީ މާލެއާ އަންހެނުންނަށާއި ފިރި

މިހެންވުމުން ވަރަށްގިން ޒުވާނުންނާއި އެމީހުންގެ އާޢިލާތައް މި .  އަޅާބަލާއިރު ހަނި ފުރުޞަތު ތަކެކެވެ

 . މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި މާލެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރެއެވެ

 

 ުގެދޮރ   . 
 

ޚާއްސަކޮށް .  ރަށްފުުށުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ތަފާތުތަކުގެ އެއްނަތީޖާއަކީ ގެދޮރުގެ މައްސަލައެވެ         

މީގެ ސަބަބުން .  މާލެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ ގޯތި ގެދޮރުގެ ދަތިކަމާއި މީހުން ގިނަވުމުގެ މައްސަލަތަކާއެވެ

މުނިފޫހި ފިލުވުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ކިޔަވާ ކުދިން ތިބޭނެ ތަނެއް ހޯދުމުގައި އާއި ކުޅިވަރާއި 

މީގެ ސަބަބުން ޢާއިލާ .  މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތި ކުރުވައެވެ.  ޖެހެއެވެ

 .  ރޫޅުމާއި، މަސްތުވާތަކެތި ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުންފަދަ ޢަމަލުތައް ގިނަވުމަށް މަގު ފަހިވެއެވެ

 

 ިލީ ދިރިއުޅުމާއި މައިން ބަފައިންޢާއ   . 
       

އަދި ވަރަށް ޅަޢުމުރުގައި ކުދިން .   ރާއްޖޭގައި ޒުވާން ޢުމުރުގައި ގިނަ ބަޔަކު ކައިވެނި ކުރެއެވެ        

ނަމަވެސް ކައިވެނި  ކުރުމަށް .  މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ހެދި ފަސޭހަކަމާއެކު ކައިވެނިތައް ރޫޅެއެވެ. ލިބެއެވެ

.  ޒުވާނުންގެ  ކައިވެނި ކުރިއެވެ 1725ވަނަ އަހަރު  2111މިސާލަކަށް، .  ފައިން ބާރު އަޅައެވެމައިން ބަ

ހުރިހާ ވަރީގެ ) ވަރި  714އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެއަހަރު، ( އިންސައްތަ  71އެއީ ހުރިހާ ކައިވެންޏެއްގެ ) 

   2.  *ކުރިއެވެ( އިންސައްތަ  52.7
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ވާން އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށްވަނީ މައިން ބަފައިންގެ ކަން މިހެން ހުރުމާއެކު، ޒު         

މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށާއި، ޢާއިލާ ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުވެރިކަމާ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް 

 . ބޭނުންވެފައެވެ

 

 ުޅުންޒުވާނުންގެ ޞިއްޙަތާއި ދިރިއ . 
 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ޞިއްޙަތަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކާ ގުޅިފައިވަނީ ޒުވާން               

ފައިދާ ހުރި ކާނާ ބޭނުން ކުރުމުގެ މަދުކަމާއި، .   އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދައާ އާއި އުޅޭގޮތްތަކާއެވެ

ހަމަ .  ކުރުން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާއި މަސްތުވާ ތަކެތި ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން

 .އެހެންމެ ޢާއިލީ ރޭވުމުގެ މުހިންމު ކަމަކީވެސް ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް    ނޭޝަނަލް : މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ  2* ،   1*  

 . ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބު ފޮތުންނެވެ 2112ޑިވޮލޮޕްމަންޓްގެ 

 

 ްބައިވެރިވުމާއި ލީޑަރޝިޕ . 
 

ޒުވާން އާބާޑީގެ މުހިންމުކަން ދިވެހި މުޖުތަމަޢުން ފެންނަމުން ދާއިރު އެބައިމީޙުންގެ ޙީއްސާ             

ޖަމާޢަތްތަކާއި .  ށް ޒުވާނުން ދެކެއެވެއެންމެ އެކަށިގެންވާ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވި ވަޒަން ކުރެވެމުން ނުދާ ކަމަ

ޖަމުއިއްޔާތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ޒުވާނުންނަށް އެމީހުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ތަރަށްޤީކޮށް، ތަޖުރިބާ 

 .  ލިބި، އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރުކުރުން ބޮޑުކޮށްދެއެވެ

ން ބައިވެރިވެ، އަދާކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ދައުރެއް ނުޖުތަމަޢުގެ ކަންތައްތަކުގައި ޒުވާނު            

އޮތުމާއެކު ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތަކީ މިގޮތުން އޮންނަ ބައިވެރިވުން ކުރިއަރުވާ މުއްސަނދި ކުރުވާނެ 

 . އަސާސެކެވެ

 

 

 



ރާފްޓްމެއިގައި އަލުން ލިޔެފައިވާ ޑް 3003،  3002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު   

16 
 

 ްވިޔާނުދާކޮށް އުޅުމާއި ކުށްކުރުނ . 
 

ކުގެ ތެރޭގައި، ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް، ޒުވާނުން ވިޔާނުދާކޮށް އުޅުމާއި ކުށްކުރުންފަދަ ޢަމަލުތަ            

އޭގެ .  މީހަކަށް ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް ކޮށްފައި ވެއެވެ 2177ވަނަ އަހަރު  2111: މިސާލަކަށް.  ހިމެނެއެވެ

އިންސައްތައަކީ  55.3.  ) އަހަރާ ދެމެދު މީހުންނެވެ 35އަހަރާއި  15އިންސައްތައަކީ  71.55ތެރެއިން 

އިންސައްތަ  74.5.  މީހުން ޙުކުމް ކުރިއެވެ 1777 ވަނަ އަހަރު 2111އަދި . ( ޒުވާން ފިރިހެނުންނެވެ

އިންސައްތައަކީ ޒުވާނުން  51.  ) އަހަރާ ދެމެދު މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ 35އަހަރާއި  15ހިމެނުނީ 

  3. ( . *ފިރިހެނުންނެވެ

 

 .  ކުށްކުރުން ގިނަފަހަރަށް ގުޅިފައިވަނީ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ސަބަބުތަކާއެވެ

ޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެތި ނަހަމަ .  ކަމެއްނުކޮށް ތިބުން، ފޫހިވުން ނުވަތަ ޢާއިލީ މައްސަލަތަކެވެ:  މިސާލަކަށް

ހަގަވެ ކަންބޮޑުވާން ޖެހިފައިވާ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށަކީ މިފަހަކަށް އައިސް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފާ

 . ކަމެކެވެ

 

 

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ކަރެކްޝަންއިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް : މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ 3* 

 . ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބު ފޮތުންނެވެ 2112ޑިވޮލޮޕްމަންޓްގެ 

 

 

 ްތިމާވެއްޓާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ކަންތައްތައ . 
  

ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަކީ، ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަ ވެފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް މިހާރު             

ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާ ގޮތުން ވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކީ މުސްތަޤްބަލްގައި ޒުވާނުންނަށް ގިނަ މައްސަލަތައް 

މިހެން ކަމަށް ވުމާއެކު، ތިމާވެއްޓަށާއި، ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތަކަށް ޒުވާން .  މަތި ވާނެކަމެކެވެކުރި

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށާއި، މުސްތަޤްބަލްގެ ޖީލުތަކުގެ ދިރިއުޅުމަށް ވިސްނާ، 

 .  އްދަން ޖެހެއެވެއިޙްތިރާމް ކުރުމަށް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ޝަޢުޤް ވެރިކަން އުފަ

 

 . ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ރީތި އާދަތައް ދިރުވުން – 5.5
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ފަރުދީގޮތުންނާއި ޘަޤާފީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދިވެހިންގެ މެދުގައި ގެންގުޅޭ ރީތި އާދަތައް              

.  ޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ދިރުވުމަށް ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގައި ބާރު އަޅައެވެ

ހްތިރާމްކޮށް އެގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުތައް މިކަން ބިނާވެފައިވަނީ އިސްލާމީ އުޞޫލްތަކާއި ރިވެތި އާދަތަކަށް އި

 .  ތިރީގައި މިވަނީ މިއާދަތައް ދިރުވުމުގައި ސަމާލުކަން ދެވޭ ބައެއް ކަންތައްތަކެވެ.  ބެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށެވެ

 

 

 ްޤައުމާމެދު ފަޚްރުވެރިވުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުނ  . 
 
ދިވެހި ޘަޤާފަތް ދެނެގަތުމާއި، އެއާމެދު ފަޚްރުވެރިވުމާއި، ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ގޮތްތަކާއި،          

 . އާދަ ކާދަ ޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ

 

 

 ްމަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމާއި ޒިންމާދާރުވުނ  . 
 

އި، ޢާއިލާ އާއި ޖަމާޢަތާއި، މުޖުތަމަޢުގެ އެކިއެކި ކަންތައްތަކާމެދު އަމިއްލަ ނަފްސާ         

 .  ޒުވާނުންނަނީ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އުފުލާ ބައެއް ކަމުގައި ހެދުމަށް ބާރުއަޅަން ޖެހެއެވެ

 

 ްއެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުނ. 
 

ޖަމާޢަތުގެ ހަމަޖެހުމާއި އެއްބައެއްގެ ކަންތައްތައް އަނެއްބަޔަކު ދެނެގަތުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޒުވާނުން 

އެމީހުންގެ މެދުގައާއި މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ 

ތަފާތު ޚިޔާލުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ ސިފަ ޒުވާނުންގެ އަދި އަނެކުންގެ . އާދަ އަށަގަންނަވަން ޖެހެއެވެ

 . މެދުގައި އަށަގެންނެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 

 ްދެޖިންސްގެ ހަމަހަމަކަނ. 
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އަދި .  ޒުވާނުންގެ މެދުގައިވާ ވަރަށްގިނަ ތަފާތުތައް ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ފާހަގަ  ކުރެއެވެ

ޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމައަށް ކަންތައް ކުރުމަށާއި، ހަމަ އެއާއެކު ހުރިހާ 

އެހެން ކަމާއެކު ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތަކީ ދެޖިންސް . ފުރުޞަތުތައް ހަމަހަމައަށް ދިނުމަށް ބާރުއެޅައެވެ

 . ކުރާ ސިޔާސަތެކެވެ ބައިވެރި ކޮށްގެން ޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް

 

 ްޒުވާނުން ބައިވެރިވުނ. 
 

ޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަކީ މުޖްތަމަޢުގެ ތަރައްޤީގައި ޙަރަކާތްތެރި ބައިވެރިން ކަމުގައި 

ވުމަށް ބާރުއަޅައި، އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބާރު ފޯރުވާ ކަންތައްތަކުގައި ޚުދު އެމީހުން އަދާކުރަން ޖެހިފައިވާ 

 .ކާއި މަސްއޫލިއްޔަތެއްވާކަން މި ސިޔާސަތު ފާހަގަކުރެއެވެދައުރަ

 

 ްތިމާވެއްޓަށާއި ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކަށް ހޭލުންތެރިވުނ. 
 

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ މަޖްތަމަޢުގެ ބައެއް ކަމުގައި ދެނެގަނެ، ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓާއި މުޅިދުނިޔެއަށް 

 . އޭގެ އަސަރު ފޯރުވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައްސަލަތަކާމެދު ޒުވާނުން ހޭލުންތެރި ކުރަން ޖެހެއެވެ

 

 

 ީދެމެހެއްޓެނިވި ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤ 
 

މުސްތަޤްބަލުގެ ޖީލުތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް ދުރާލާ ވިސްނައިގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މިހާރުގެ  

 . ބޭނުންތައް ފުއްދުމުގެ އާދަ އަށަގަންނަވައި ކުރި އަރުވަން ޖެހެއެވެ
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 ބައި ތިންވަނަަ – 3

 

 

  ިޒުވާނުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކާއ 

 .މަސްއޫލިއްޔަތުއުފުލަންޖެހިފައިވާ 
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 ޒުވާނުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި އުފުލަން ޖެހިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު  - 5

 

މިސިޔާސަތުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތަރަށްޤީ  

މިގޮތުން ސަރުކާރާއި .  ބައްޓަން ކުރުމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއް އެއްބާރުލުން ބޭނުންވެއެވެ

ފަރާތްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ޒުވާނުން  ޖަމާޢަތްތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި، މައިން ބަފައިންނާ މިހުރިހާ

އެހެން ކަމުން، މިސިޔާސަތުގެ ކާމިޔާބު ބިނާވެފައިވަނީ .  އަމިއްލައަށް އަދާކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ދައުރެއްވެއެވެ

މީގެ .  ހަމައެކަނި އެކިއެކި މަރުކަޒީ ނިޒާމްތަކުން އެކަށައަޅާ، ޕްރޮގުރާމް ތަކުގެ މައްޗަކަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ

ން ޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މުޅި ދިވެހި މުޛްތަމަޢުގެ އެއްބާރުލުމުގެ އިރުތު

 .  މައްޗަށެވެ

 

 

ޙާލަތަށާއި ވަކި ޖިންސަކަށް ބުރަނުވެ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށްވެސް އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ 

 .ތިރީގައިމިވާ ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވެއެވެ

  

 ުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މިނިވަންކަންޤާނޫނީ ޙުދޫދ. 
 

 ްމިގޮތުން ބިރުދައްކައިގެން، ކަންތައް .  ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ނަހަމަ ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރި ކުރުނ

ކުރުވުމާއި، ޖިސްމާނީ ގޮތުން ބާރު ދެއްކުމާއި އަނެކުންގެ ކުރިމަތީގައި ދައްކޮށްލުންފަދަ ކަރާމަތަށް 

 . ކަންތައްތައް ގެއްލުން ލިބޭފަދަ

 
  ިސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގަޔާއި ކަންތައްތައް ނިންމުމުގަޔާއި އިސްމީހުންގެ ގޮތުގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގައ

 .ބައިވެރިވުން
 

 ްރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބެންޖެހޭ ފުރުޞަތުތައް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސް ވެފައި އޮތުނ .

މިގޮތުން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި ވަޒީފާ އާއި ގެދޮރާއި، ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ޞިއްޙީ ފަރުވާ އާއި 

ހުނަރުވެރިކަމާއި މާއުލޫމާތު ކުޅިވަރާއި، މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި، ޢާއިލާ ރޭވުމުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބޭނުންވާ 

 . ހޯދުންފަދަ ކަންކަމުގެ ޚިދުމަތާއި ފުރުޞަތު ލިބުން
 

 ްދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާ ސިޔާސތުތަކުން ރައްކަތެރި މުސްތަޤްބަލެއް ލިބުނ . 
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ޒުވާނުންނަށް ލިބިދެވޭ ޙައްޤުތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި ކޮންމެ ޒުވާނަކުވެސް ތިރީގައި ބަޔާން 

 . ކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރަން ޖެހެއެވެ

 

 ްއިސްލާމް ދީނުގެ އުޞޫލްތަކަށް ތަބަޢަވެ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުނ. 
   

 ާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް އިޙްތިރާމް ކުރުންޤައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމާއި ޢިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުމ . 
 

  ިލިބިފައިވާ ޤާބިލިއްޔަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފައި، ފަރުދީ ތަރައްޤީ އާއ

 . އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުން
 

 ްބޭނުންވާ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން އުފެއްދުންތެރި ރައްޔިތުންނަށްވުނ . 
 

 ީއަދި ޖަމާޢަތުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންތައްތަކުގައި އިސްނަގައިގެން ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުން ޤައުމ. 
 

 ްޘަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް، އެއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުނ . 
 

  ްވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމަށާއި ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ގޮތްތައް ކުރި އެރުވުމަށ

 . ތަރުޙީބު ދިނުން
 

 ްޢާއިލާއަށާއި ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަޅާލުމާއި އިޙްތިރާމް ކުރުނ . 
  

  ެޒުވާނުންގެ ޢަމަލުތަކަކީ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއި ބޭނުންތަކަށް އުނިކަން އަންނާނ

 . ޢަމަލުތަކަށް ވިޔަ ނުދިނުން
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ގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތަކީ ޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް މަގު ދެއްކުމުގައި ބޮޑެތި ޒުވާނުން

ތިރީގައިމިވާ .  ޙީބުދޭ ސިޔާސަތެކެވެމީހުން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރުމަށް ތަރު

 .މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ބޮޑެތި މީހުން އަދާކުރުމަށް ބާރު އަޅައެވެ

 

 

 ްރަނގަޅު ނަމޫނާ އަކަށްވުނ. 
   

  ީޒުވާނުންނަށް ޘަޤާފީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދާދިނުމާއި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނ

 . ދުޅަހެޔޮކަން ލިއްބައި ދިނުން
 

 ްތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު އަދި ވަޒީފާ ހީދުމަށް ޒުވާނުންނަށް ހިތްވަރުދީ ތަރުޙީބު ދިނުނ  . 
 

 ްމުޖުތަމަޢުގައި ޒުވާނުންނަށް އަދާކުރެވިދާނެ ދައުރު ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް ޒުވާނުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުނ . 
 

  ްކުރުންތަރައްޤީގެ ހުރހާ ޕްރޮގުރާމްތަކެއްގައި ޒުވާނުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތ . 
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 ހަތަރުވަނަ ބައި – 4

  

 (ސްޓްރެޓަޖީތައް ) ލަނޑުދަނޑި ހާޞިލް ކުރާނެގޮތް 

 

 ްތަޢުލީމާއި ތަމްރީނ. 

 ްގެދޮރުގެ ހިޔާވަހިކަނ. 

 ްވަޒީފަ ހޯދާނެ މަގުތައ  . 

 ްކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުނ . 

 ްމުޖްތަމަޢުގައި ޒުވާނުން ބައިވެރިވުނ  . 

  ދިރިއުޅުމެއްޞިއްޙީ ގޮތުން ދުޅަހެޔ. 

 ްކުށްކުރުނ. 

 ިދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި ތިމާވެށ. 

 ްޒުވާނުންގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުނ . 
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 (ސްޓްރެޓެޖީތައް ) ލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލްކުރާނެ ގޮތް   - 7

 

ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިފައިވާ ވަރަށް ފުޅާދާއިރާ ތަކެއްގެ  

ތިރީގައި މިވަނީ .  ސްޓްރެޓަޖީތަކާއި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވާކަން ފަހަގަ ކުރެވެއެވެ

 . މިގޮތުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ސްޓްރެޓެޖީ ދާއިރާތަކެވެ

 ީމާއި ތަމްރީންތަޢުލ. 
 ުގޯތި ގެދޮރ. 
 ްވަޒީފާ ހޯދާނެ މަގުތައ . 
 ްކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ފުރުޞަތުތައ. 
 ްމުޖްތަމަޢުގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުނ . 
 ްޞިއްޙީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުނ. 
 ްކުށްކުރުނ . 
 ިދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އާއި ތިމާވެށ. 
 ުރުންޒުވާނުންގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކ . 

   

 . މިއިން ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ

 

 .ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން – 1.7

 

ޒުވާނުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާބެހޭ ކަންތައްތަކަކީ މައިންބަފައިންނާއި، މަދަރުސާތަކާއި،             

ވަޒީފާ ލިބުމަށް .   ސަރުކާރާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އަދި ޖަމާޢަތާ ގުޅިގެން އުފުލާ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ

ތަޢުލީމާއި .  ވަޒަން ކުރަންޖެހެއެވެ މަގުފަހި ކޮށްދޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ އަގު ޒުވާނުންނާއި ބެލެނިވެރިން

ތަމްރީނުގެ މުހިންމުކަން ހާމަކޮށްދީ އެކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ 

 .  ކުރަންޖެހިފައެވެ

 1775  ްކަނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާބެހޭ މާސްޓަރ ޕްލޭންގައިވާ  2115އިނ

އް ޒުވާނުންނާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ދެނެގަނެ، އޭގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި އިރުޝާދުތަ
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ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރުޞަތު ހަނި ރަށްރަށުގެ ޖަމާޢަތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނުރަސްމީ 

ފާއާ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ހިންގުމަށާއި، ޘާނަވީ ތަޢުލީމުގެ މުޤައްރަރު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ވަޒީ

ގުޅުވުމަށާއި، ފަންނީ ވަޒީފާތަކާގުޅޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގައި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން 

ހިންގާ އެކިއެކި ތަންތަން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، މޯބައިލް އުސޫލުން ތަމްރީން ދެވޭ 

އިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ފަސޭހަތައް، ކަނޑައެޅޭ އަތޮޅުތަކެއްގައި އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅާފަ

 . ސިޔާސަތު ތަރުހީބު ދެއެވެ

 . މީގެ އިތުރުން ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެއެވެ            

  ާމަދަރަސީ ދައުރު ފުރިހަމަ ނުކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ ހަވާސާގައި އުޅޭ ޒުވާނުންނަށާއި، ވަޒީފާ ލިބިފައިނުވ

ންނަށް ތަޢުލީމު އުގެނުމާއި މަސައްކަތުގެ ތަމްރީނު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށް، ދެވޭ ޒުވާނު

 . ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން
   

  ްއަތްދަށުން ) ވަޒީފާގެ ތަމްރީނުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމީ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ސްކީމ

 .ންގުންހި( މަސައްކަތް ދަސްކުރުމުގެ ސްކީމެއް 
 

  ،ިޚިދުމަތުގައި ތިބޭއިރު ތާޒާ ކުރުމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމާއި، ވަޒީފާގެ ތެރެއިން ތަމްރީނު ދިނުމާއ

ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތަކާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުމަށް ބާރު 

 . އެޅުން
 

 .ގެދޮރުގެ ހިޔާވަހިކަން –7.2

             

ގެދޮރުގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން ޒުވާނުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޒިވާނުންގެ ސިޔާސަތުގައި  

 .ފާހަގަ ކޮށްފައިވާނެއެވެ

  

 

  ާތަޢުލީމު ހޯދުމާއި ތަމްރީނު ލިބިގަތުމަށްޓައި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ތިބޭ ޒުވާނުންނަށް އެތަންތ

 .ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދިރާސާއެއްކުރުންތިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް 
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 ްޒުވާނުންގެ ހޮސްޓަލެއް އެޅުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުނ. 
 

 ްޒުވާނުންނަށް ގޯތިގެދޮރު ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަގުތަކެއް ހޯދުނ . 
 

 .ވަޒީފާ ހޯދާނެ މަގުތައް –3.7

             

ޒުވާން އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންނަށް ލިބޭ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާއާއި ޤާބިލްކަމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް  

ބޭނުންވާ އެއްޗަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގާ 

މި .  ގޮތްތައް ހަމަޖައްސަންޖެހެއެވެ ފަރާތްތަކާމެދު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ

ކަމަށްޓަކައި ތަމްރީނާއި ހުނަރު ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގައި ދަސްކޮށް ދެމުންދާއިރު، ޒުވާނުންނަށް މަސައްކަތުގެ 

" ) އަތް ދަށުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ " ތަޖުރިބާ ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާ، ގުޅިގެން 

މި ސްކީމްތައް ހިންގުމުގައި މަސްވެރިކާމާއި ޓޫރިޒަމް . ސްކީމްތައް ހިންގިދާނެއެވެ(  އެޕްރެންޓިސްޝިޕް

 . ދާއިރާއަށް އިސްކަން ދިނުން މުހިންމުވެ

 

ޒުވާނުން މަދަރުސާއިން ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ މަތީ ތަޢްލީމް ހޯދުމަށް ބަދަލުވާ ބަދަލުވުމުގައި ބޭޏުންވާ  

 .  ންސް ބޭނުންވެއެވެމަޤްލޫމާތާއި، ލަފަޔާއި ކެރިއަރ ގައިޑެ

 

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ ވަޒޫފާގައި އުޅޭ ޒުވާނުންނަށް އާހުނަރު ދަސްކުރުމަށް  

އޭގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ ވަޒީފާގެ މުސްތަޤްބަލް ރަނގަޅުވެ، .  ހިތަވްރުދީ، އެހީތެރިވެދޭން ވާނެއެވެ

 .  ވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވިގެންދާނެއެވެވަޒީފާއާއި ގުޅިފައިވާ ޕްރޮގުރާމްތަކުގައި ބައިވެރި

ތަރައްޤީ ކުރުމާއި އަމިއްލައަށް ވަޒީފާ ( އެންޓަރޕްރެނަރޝިޕް ) ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން  

އުފައްދައިގެން އެވަޒީފާގައި އުޅުމަށް ތަރުޙީބުދީ ހިތްވަރު ދިނުމަކީ، ވަޒީފާ އުފެއްދުމަށާއި ޤައުމުގެ ތަރަށްޤީއަށް 

 . ންގެ ޤާބިލިއްޔަތާއި ހުނަރުވެރިކަން ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެޒުވާނު

 

 . ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު މިދަންނަވާ ސްޓްރެޓެޖީތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބާރުއަޅައެވެ
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 ްމިސެންޓަރަކީ .  ކެރިއަރގައިޑެންސް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ކައުންސިލިންގ ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރުނ

ޢި ފިރިހެނުންނަށް ވަޒީފާޔާއި، ގުޅޭ ލަފަޔާއި މަޢުލޫމާތާއި ކައުންސިލިންގއާއި، ޒުވާން އަންހެނުންނާ

 . ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނާއި އަދި ހުސްވަޒީފާ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދޭ ސެންޓަރެކެވެ
  

  ުޓުއަރިޒަމާއި މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާތަކުގައި ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ލިބެން ހުންނަވަރ

އިތުރުކުރެވޭފަދަ އަދި އެދާއިރާތަކުގައި ޒުވާނުންނަށް އެމީހުންގެ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ހުނަރުވެރިކަން 

 . ންބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްދޭ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގު
 

  ްތަރައްޤީކޮށް، ވިޔަފާރި ( އެންޓަރޕްރެނަރޝިޕް ) ޒުވާނުންގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހުނަރުވެރިކަނ

އާއި ބެހޭ ލަފަޔާއި މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރުވެރިކަން ލިބިދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކްރެޑިޓް އަދި ލަފާދޭ 

 .  އް ޤާއިމް ކުރުމެވެއިސްފަރާތެއްގެ ލަފާ ލިބިދޭފަދަ ޚިދުމަތްތައް އެކުލެވިގެންވާ ޕްރޮގުރާމެ
 

  ިރަށު އޮފީސްތަކާއި އަތޮޅު އޮފީސްތަކާއި ގުޅިގެން ޒުވާނުން ވިޔަފާރީގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމާއ

 . ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ލިބިދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުން
 

  ި( ށް މީގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ހިމެނޭގޮތަ) ޒުވާނުންގެ ފަތުރުވެރިކަމަށާއ

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޘަޤާފީ ޙަރަކާތްތަކާއި އެނޫންވެސް ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަގު 

މި ގޮތުން ޒުވާނުންނަށް ހެޔޮއަދުގައި ދަތުރުގެ އަގު ހަމަޖެއްސުމަށް، ބާރުއެޅުމާއި، .  ފަހިކޮށްދިނުން

 . ދޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުންޒުވާނުންގެ ހޮސްޓެލް ހެދުމާއި އަދި މިނޫންވެސް މިކަމަށް މަގުފަހިކޮށް
 

 

 .ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުން –4.7

 

ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމަކީ،ފަރުދެއްގެ ފެންވަރުގައި އޭނާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ދެމެހެއްޓުމަށާއި 

ޖަމާޢަތުގެ ފެންވަރުގައި މިފަދަ ކަންކަމަކީ ޢިޖްތިމާޢީ ގުޅުން .  ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަންކަމެވެ

މިއީ ކުޅިވަރަށް އެކަނި މުހިންމު . އިދޭ ކަންތައްތަކެވެމުއްސަނދިކޮށްދީ، ހަމަ ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ރޫޙު ކުރިއަރުވަ
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ޒުވާނުންނަށް .  މުޖުތަމަޢެއްގައި ދިރިއުޅުމަށްވެސް މުހިންމު ކަންތައްތަކެވެ.  ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ

ހުސްވަގުތު ތަކުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް  ކުރިއެރުވުމަށް  ރޭވިފައިވާ  މިދަންނަވާ 

 . ތަންފީޒް ކުރުމަށް ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ބާރުއަޅައެވެ( ސްޓްރެޓަޖީތައް ) ތްތައް ގޮ

 

  ްޒުވާނުންގެ ޖަމާޢަތްތަކަށާއި، އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަކާއި ކުޅިވަރާބެހޭ ކްލަބުތަކުގައި ޒުވާނުންނަށ

ދި މާލީ އެހީތެރިކަން ޘަޤާފީ އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ފަންނީ އަ

 .ދިނުން

 

  ިކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް ( ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަނާއި ) ޒުވާނުންގެ ހަށިގަނޑު ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއ

 . ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދީ ބާރުއެޅުން

 

  ުޒުވާނުންގެ މެދުގައި ތަޢުލީމާއި ސަޔަންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، ޘަޤާފަތާއި ކުޅިވަރުގެ މަޢުލޫމާތ

ފުޅާކޮށް މުއްސަނދި ކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ޒުވާނުންނަށް 

 . ންގުމަށް ހިތްވަރުދީ އެހީވުންއެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގުރާމްތަކާއި، ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހި

 

  ިޘަޤާފީ ޙަރަކާތްތައް އާލާކޮށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށާއި، ޘަޤާފީ އަދި އަދަބީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއ

 . މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން

 

  ްޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ އިތުރު ޖާގައާއި ފަސޭހަތައ

 . ދިނުންހޯދައި 

 .ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުން –5.7
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މުޖްތަމަޢުގައި ޒުވާން އަންހެން ކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުދިން ބައިވެރިވުން ފުޅާކުރުމަކީ މި ސިޔާސަތު 

ޢިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިޞާޑީ، ޘަޤާފީ، ލީޑަރޝިޕް އަދި ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި .  އިސްކަން ދޭކަމެކެވެ

.  ޤާބިލްކަން ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ޒުވާންއަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ބައިވެރިވުމުގެ ޝައުޤްވެރިކަމާއި

މުޖްތަމަޢުގައި ޒުވާނުންގެ .  މިރޮނގުތަކުގައި އެމީހުންގެ ޙިއްޞާ ފާހަގަކޮށް އެކަން އިތުރަށް ދިރުވަން ޖެހެއެވެ

ބައިވެރިވުމަށް ބާރު އެޅުވުމަށްޓަކައި މިދަންނަވާ ސްޓްރެޓަޖީތައް ތަންފީޛް ކުރުމަށް ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ 

 .  ބާރުއަޅައެވެ ސިޔާސަތު

 

  ިދިރާސާކޮށްގެންނާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ޒުވާނުންގެ ބޭނުންތަކާއި، އުއްމީދުތަކާއި، ލިބެންހުރ

 .  ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކޔރުއަށް ގެންދިއުން
 

 ުމުގައި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޖަމާޢަތުގެ ހުރިހާ ފެންވަރެއްގައިވެސް ނިންމުންތައް ނިންމ

 . ޒުވާނުންގެ މަންދޫބުން ހިމެނުމަށް ބާރުއެޅުން

 

  ިޒުވާނުންގެ ލީޑަރޝިޕް ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަށާއި މިރޮނގުން ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައ

 . ތަމްރީނު ކޯސްތަކާއި ކަންކަމަށް ލޯހުޅުވައިދޭ އަދި ކަންކަން ދަސްވާނެފަދަ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުން

 

  ިޒުވާނުން އަދާކުރާ މުހިންމު ދައުރުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި ޒުވާނުންނަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައ

 . އިނާމް ދިނުން

 

 .ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުން –5.7

 

ޒުވާނުންގެ ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާތެރިވެދާނެ ގޮތްތައް ކުރިމަތި ވިޔަނުދިނުމުގެ ކުޅަދާނަކަން އިތުރު 

ކުރެވޭނީ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ ގޮތްތަކަށް ބާރު އަޅައިދީގެންނާއި، އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު ކުރުން ވަރުގަދަ 
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އި، މަސްތުވާތަކެތި ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން މީގައި، ޖިންސީ ގުޅުމާއި، ޢާއިލާ ރޭވުމާ.  ކޮށްދީގެންނެވެ

ސީދާކޮށް ހިމެނިފައިވީ ނަމަވެސް ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ފައިދާހުރި ކާނާއާއި ކެއުމުގެ ގޮތްތަކާއި، ސާފު 

ތާހިރުކަމާއި، ކުޅިވަރާއި، ހުސްވަގުތުގެ ބޭނުން ކުރުމާއި، ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި، މައިން ބަފައިންނަށް ވުމުގެ 

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް އާލާކުރުމުގައި .  ކަން އެކުލެވިފައިވެއެވެހުނަރުވެރި

.  މައިންބަފައިންނާއި ޖަމާޢަތުން އަދާކުރަން ޖެހިފައިވާ ދައުރު އެފަރާތްތަކުން ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުން ބޮޑެވެ

 .ށް ބާރުއަޅައެވެޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގައި ތިރީގައި މިވާ ސްޓްރެޓަޖީތައް ކުރިއެރުވުމަ

   

 ްޒުވާނުންގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ފުރިހަމަ ސްޓްރެޓަޖީއެއް އެކުލަވާލުނ. 
  

  ،ިޒުވާނުންގެ ޢާއްމު ސިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ސިއްޙީ ފަރުވާއާއ

 . ތަމްރީނާއި، ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހޯދޭނޭ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން

 

 ެޔޮ ދިރިއުޅުމާއި މަސްތުވާ ތަކެތި ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމާ ބެހޭ ދުޅަހ

 . މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރި ކުރުވުން

 

  ްމީގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާ ) މުޖުތަމަޢުގެ ހަވާސާގައި ދިރިއުޅޭ، އެކަހެރި ކުރެވިފައިވާ ޒުވާނުންނަށ

ޕްރިވެންޓިވް ( ފިރިހެނުންވެސް ހިމަނައިގެން ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ޒުވާން އަންހެނުންނާއި 

 . ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގުރާމްތައް އުފެއްދުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން

 

  ްގުޅުމުން ފެތުރޭ ބަލިބައްޔާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން/ އެއިޑްސް އާއި ޖިންސީ ގޮތުނ . 

 

  ޭޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުންޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް ލިބިދެވ. 
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  ުޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ފައިދާހުރި ކާނާއާއި ޢާއިލާ ރޭވުމާއި، ޅަޢުމުރުގައި ކައިވެނި ކުރުމާމެދ

 .ހޭލުންތެރި ކުރުވުން

 

 .ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުން –7.7

 

ކުށްކުރުމާއި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކާ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން، ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު 

ގޯތި ގެދޮރުގެ ދަތިކަމާއި ކުޅިވަރު ކުޅުމަށާއި، މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް އޮންނަ ފުރުޞަތުތައް .  ދެނެގަނެއެވެ

މިހެން ކަމަށްވުމާއެކު، .  ހިނގައެވެ މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފް ކަންތައްތައް

މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެމައްސަލައަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް ޖުމްލަ 

 .  ގޮތެއްގައި ރިޢާޔަތް ކުރެވޭ ގޮތަކަށެވެ

ތައް ހިންގުމަށާއި، ކުށްކުރާ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކުރާ ސްޓްރެޓަޖީއެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ޕްރޮގުރާމަ

މިފަދަ ސްޓްރެޓަޖީއެއް މަސައްކަތް ކުރާނީ .  ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޒުވާނުންނާއި ބެހޭ ސިޔާސަތު ބާރު އަޅައެވެ

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި،މ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، މިހާރު ކުރިމަތިވަމުން 

 . ތައްތަކަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ރިޢާޔަތް ކުރެވިގެންނެވެއަންނަ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ހުރިހާ ކަން

 .ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުން –7.7

 

ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގައި ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި 

ތަރައްޤީގެ ރޫހެއް އުފެއްދައި، ޤައުމީ ތިމާވެށީގެ ޕްރޮގުރާމް ތަކުގައި ޒުވާނުންގެ ޖަމާޢަތްތައް ބައިވެރި 

އް ހިންގުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށާއި ވެރި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ޒުވާނުންނާ ބެހޭ ކަންތައްތަ.  ކުރުވުމެވެ

 . ރަށްރަށަށް އޮތް އިޖްތިމާޢީ އަދި ތިމާވެށީގެ ބުރަ ލުއިކުރާނެ ކަމެކެވެ
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 .ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުން –7.7 

 

ޒުވާނުންގެ ތަރއްޤީއާއި، ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި ޒުވާނުން ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށް ސާފުކޮށް  

ވޭތުވެދިޔަ ތާނގައި ޒުވާނުންގެ މަސައްކަތަށާއި އަދި .  އެގެން އޮތް އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ

ޒުވާނުންގެ .  ރުކަޒީ ވަސީލަތް ތަކެކެވެޒުވާނުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި ލިބިފައިވަނީ މަދު ފަންނީ އަދި މަ

ޤައުމީ ސިޔާސަތުގައިވާ ކަންތައްތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށާއި، ޒުވާނުންނަށް ހަރުދަނާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، 

މިކަންތައްތައް ޙާޞިލް ކުރެވޭނީ .  ޕްރޮގުރާމްތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި މި ސިޔާސަތު ބާރުއަޅަނެއެވެ

 . ރެޓަޖީތައް ބޭނުން ކޮއްގެންނެވެތިރީގައި މިވާ ސްޓް

 

 ްޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ، ސަރުކާރުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރާނެ މަގެއް އުފެއްދުނ . 
 

  ،ިޒުވާނުންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންވާނެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށްތާކައި ޒުވާނުންނަށާއ

 . ވާނެ ތަމްރީން ލިބޭނެ ތަނެއް ބިނާކުރުންޒުވާނ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބޭނުން
 

 ްސަރަޙައްދީ : މަސާލަކަށް. ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤިއަށް ބޭނުންވާ ދާއިމީ ފަސޭހަތައް ޤާއިމްކުރުނ

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު، މާލޭގައި ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ މަރުކަޒެއް އަދި ޒުވާނުންނަށް ކޭމްޕް ކުރެވޭނެ 

 .ބިމެއް
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 ބައިފަސްވަނަ  – 5

     

 

 

 

 އަމާޒުކުރާ މައިގަނޑު ފަރާތްތައް

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ މަދުއަމާޒުކުރާ މައިގަނޑު ފަރާތްތައް ، ވަނަ މާއްދާ 7
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 ހަވަނަ ބައި – 5

 

 

 

ތަންފީޒު ކުރާނެ ގޮތް        
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 .ތަންފީޛް ކުރާނެ ގޮތްތައް  - 7

 

ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގައި މަސައްކަތް ކޮށަފައިވަނީ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކުން ބައިވެރިވެގެން        

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންގެ .  ޒުވާނުންގެ ކަންތައްތައް ކުރިއެރުވުމަށެވެ

ފައިވަނީ އެކަމަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ބޭނުންތަކާއި އެމީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހއްލު ހުށަހެޅި

މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުން ހަމައެކަނި ވަކ މިނިސްޓްރީއަކަށް ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް ޙަވާލު .  ގޮތެއްގައެވެ

ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ނޫން ޖަމާޢަތްތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި، ޒުވާނުންގެ .  ކުރުމަކުން ނުފުދެއެވެ

އި ކްލަބްތަކާއި، އަދި ޖަމާޢަތުގެ އެހެން ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެގެން ޒުވާނުންނާބެހޭ މިފަދަ ޖަމާޢަތްތަކާ

މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ލިބެންހުރި ވަޞީލަތްތަކާއި .  ކަންތައްތައް ކުރުމަށްވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ

 .  ހިފަންޖެހެއެވެ ޤާބިލިއްޔަތުގެ ބޭނުން، މަޤްޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް

 

ޒުވާނުންގެ ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށް، އަދި ފުރުބަތު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، ޒުވާނުންގެ           

އަދި ހަމަ އެހެންމެ، އެއްބައިވަންތަކަމާއިމ .  ޕްރޮގުރަމްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅަށް ރާވަންޖެހެއެވެ

 .  ނިޒާމެއް އުފައްދައި މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ވިލަރެސް ކުރަންޖެހެއެވެ އެއްބާރުލުން ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާ

 

ޒުވާނުންގެ ކަންތައްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާ . ހ

 ނިޒާމް 

 

ޒުވާނުންނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި އަދި ހިންގާ ތަފާތު ޕްރޮގުރާމްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ޒުވާނުންނާ ބެހޭ .  މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލާ މިނިސްޓްރީއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއެވެ

 :ގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީން ހިންގާ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ

 

 ްޒުވާނުންގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ރިވިއު ކުރުނ . 
 

 ްސަރުކާރުގެ ކަމޭބެހޭ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން އުފެއްދުނ . 
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  ްސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ނޫން ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި ކަމާބެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުނ

 . އުފެއްދުން
 

 ްޒުވާނުންނާ ބެހޭ ޕްރޮގުރާމްތަކާއި ޙަރާކާތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުނ . 
 

 ުންނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި ރަށު އޮފީހުންނާއި އަތޮޅު އޮފީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު ޒުވާނ

 . ކަނޑައަޅައި، އެހީތެރިވެ ދިނުން
 

  ިޒުވާނުންގެ ކަންތައްތަކާ ނެހޭ ރިސާރޗް އާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި، ހިންގުމަށާއި އަދި ފެތުރުމުގައ

   . އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރުން
 

ޒުވާނުންނާބެހޭ ޙަރަކާތްތައް ރަނގަޅަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ        

އަށް ( ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް ) އޮފީސްތައް ތަމްޘީލްވާ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީ 

 .  ވެފުރިހަމައަށް އެހީތެރިކަން ދެމުން ގެންދަން ވާނެއެ

 

ސަރުކާރު ނޫން ދާއިރާތަކުން ހިންގާ ޒުވާނުންގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމަށް . ށ

 . ބާރު އެޅުން
 

މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމާއި އަދި ޙަރާކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ޒުވާނުންގެ           

އްލަ ޖަމާޢަތްތަކާ ވާހަކަ ދައްކައި މަޝްވަރާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަމި

ޒުވާނުންނާ ބެހޭގޮތުން ކަނޑައަޅާ އަދި ހިންގާ ޕްރޮގުރާމްތަކާމެދު   .ކުރުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ

 .  ސަރުކާރަ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އަމިއްލަ ޖަމާޢަތް ތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ރާވަން ވާނެއެވެ
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 ޕްރޮގުރާމްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ ކަންތައްތައްޒުވާނުންގެ 

 

ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާ ޒުވާނުންގެ ޕްރޮގުރާމްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހަރުދަނާ 

 . ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ

 

 ުތައް އުފެއްދުމަށް ބާރު އެޅުންގައި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާޒުވާނުންގެ ޖްމްއިއްޔާތަށް ނެތް ރަށްރަށ. 
 

  ަރަށްރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ބަލައި ވަޒަން ކުރުމާއި، މިފަދ

 .  އެއްބާރުލުން އުފެއްދުމަށް ބާރު އަޅައެވެ  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މަގުދައްކައި،

 

  ާޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ކުރި އެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސ

 . އާއި ފަންނީ އެހީ ދިނުން

 

  ެސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކުން ކަނޑައަޅާ ތަރައްޤީގެ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ޒުވާނުންގ

 . ސަމާލު ކަމެއް ދިނުން ތަރައްޤީގެ ކޮންމެވެސް ދާއިރާއަކަށް ޚާއްޞަ

 

  ުސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުގައި ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތ

 . ވަރުގަދަކުރުން

 

 ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ޢަމަލީ މަޝްރޫޢު
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ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތަކީ ޒުވާން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގާ 

އަހަރު  3މީގެ އިތުރުން .  ޖަމާޢަތްތަކާއި ފަރުދުންނަށް ދަތުރު ކުރަނވީ މަގާއި މިސްރާބު ދައްކާ އެއްޗެކެވެ

 .ވާލެވޭނެއެވެދުވަހުގެ އަމަލީ މަޝްރޫޢުގެ އިނިގަނޑެއް އެސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެކުލަ

 

ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކޮށް އެއަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށްޓަކައި 

އަދި މިމަޝްރޫޢުގައި، ސިޔާސަތުގައި . އަހަރުން އެއްއަހަރު ކަނޑައަޅާނެއެވެ 3ޢަމަލީ މަޝްރޫޢުއެއް ކޮންމެ 

) ދައްކާފައިވާ މަގާއި އިސްކަންދީފައިވާ ބައިތަކާއި ލަނޑުދަނޑި ޙާބިލް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް 

ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ  ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ޢަމަލީ މަޝްރޫޢު އެކުލަވާލާނީ.  ދައްކުވައި ދޭނެއެވެ( ސްޓްރެޓަޖީތައް 

ސިޔާސަތުގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި މަޤްޞަދުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިއަދުގެ ޒުވާން ފިރިހެނުންނާއި 

އަންހެނުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައި ދިނުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސް 

 .ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނެއެވެއަދި މިކަންތައްތައް ހިންގުމަށް .  ކޮށްގެންނެވެ

 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި، ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ޢަމަލީ މަޝްރޫޢުގައި ހުރިހާ ޒުވާނުން 

މަސަރވޭގައި އަމާޒު ކުރެވިފައިވާނީ ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ .  ހިމެނޭ ޤައުމީ ބޭސްލައިން ސަރވޭއެއް ހިންގޭނެއެވެ

އަދި އިސްކޮށް އަމާޒު ކުރެވިފައިވާ ގްރޫޕްތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް .  އިވާ ކަންތަކަށެވެމަޝްރޫޢުގަ

މިސަރވޭގެ ހޯދުނަތަކަކީ ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތަށް އަލުން ނަޒަރު ހިންގައި ރިވިއު .  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

 . އެވެކުރުމަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހުރި ވަސީލަތަކަށް ވާނެ

 

ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ޢަމަލީ މަޝްރޫޢު ތައްޔާރު ކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން 

 . ވިލަރެސްކޮށްގެން ކުރާ ކަމެކެވެ
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 ހަތްވަނަ ބައި – 7

 

 

ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތަށް އަލުން ނަޒަރު ހިންގައި، * 

 ރިވިއު ކުރުން
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 ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތަށް އަލުން ނަޒަރު ހިންގައި އެސިޔާސަތު ރިވިއު ކުރުން   - 11

 

ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތަކީ، ޒުވާނުންގެ ބޭނުންތަކާއި، އުއްމީދުތަކާއި ޤާބިލިއްޔަތުތަކާއި،        

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ މަޤްޞަދުތަކަށް އިޖާބަދޭ ގޮތަށް ދެމި އޮންނަ ސިޔާސަތެއްތޯ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބަލައި ވަޒަން 

ނަޒަރު ހިންގުމަށްޓަކައި ކަންކުރާނެގޮތް ނުވަތަ ނިޒާމެއް  ންސިޔާސަތާމެދު އަލު.  ރަންވާނެއވެކު

އަދި އެނިޒާމްގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރީޢުގައި ހިމެނިފައިވާ ލަނޑުދަނޑި ތަކާއި، .  ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

އެލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގޮތްތަކާއި އަދި ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީގައި ބައިވެރިވެ 

 . ކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބައިވެރިވުންވެސް އޮންނަންވާނެއެވެޙަރަ

 

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތާމެދު އަލުން ނަޒަރު ހިންގައި          

ރުން އަހަ 3މިކަން ކުރާނީ ކޮންމެ .  ރިވިޔުކުރާ ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްއެވެ

އޭރުން ޒުވާނުންގެ . އެއްއަހަރު ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު އަލުން ބަލައި އިސްލާހު ކުރުމުގެ ތެރޭގައެވެ

ޤައުމީ ސިޔާސަތަކީ، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުގައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާ ގުޅުންހުރި، އެލަނޑުދަނޑިތައް 

  .މިދާއިރާގައި ފުރިހަމަކޮށްދޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވާނެއެވެ
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