
 ގެ މަސައްކަތްތައްހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 

 އުފައްދަވާފައިވަނީ ިދވެހިރާއޭްޖެގ  ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްމިނިސްޓްރީ އޮފް
ހަވާލުކުރެވިފައިާވ މި މިނިސްޓްރީއާ . ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެގެ ޤާނޫނަުއސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގެޖުމްހޫރިއްޔާ

 .މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިަވނީއެވެ

 

 . ޤައުމީ ސިޔާސަތު އެކަށައަޅައި ހިންގުންބެހޭވަޒީފާއާ ،މާއިހިރާއްޖޭގަިއ މަސައްކަތްކުރުދިވެ .1

 .ހަދައި ހިންގުންނުތައް ހިންގާުމއި، ގަވާއިދުަތއްތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކާއި ކަންތައްތަކާބެހޭ ޤަނޫ .2

 .މާއި، މަސައްކަތްކުރުވްުނމަސައްކަތްކުރު) ހ( 

 .ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި، ަވޒީފާ އަދާކުރުވުން) ށ( 

 .މަސައްކަތްކުރާ މީހްުނާނއި، މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތްތައް) ނ( 

 . ފަރާތްތައްވަޒީފާދޭވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުނާްނއި، ) ރ( 

 .ކަތްކުރުން މަސައްކަތުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުމަށް މަސައް،ދިވެހްިނނަށް ަވޒީފާއާއި .3

 ،މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރައިގެ ދިވެހިން، އާމްދަނީ ިލބޭފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށާއި .4
 .ތައް ރާވަިއ ހިންގުންމަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުަމށްޓަކައި ޕްރޮގްރުާމ

ކުރެވާިދނެ ވަޒީފާތަްއ މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރައިގެ މީހުނަްންށ ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަކާއި، އަދާ .5
 .ހިންގުން ދެޭވނެ ޮގތްތައް ރާވައި އިރުޝާދު،ޔާރުކުރުމަށް ލަފަޔާއިޚި

ސްކިލްްޑ -އަދި ސީެމ  ސްކިލްޑްމަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރައިގެ މީހްުނނަްށ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެާނ .6
ޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަނީްނ އެކިއެކި ވަ މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާްމ ހަމަޖައްސައިދިުނމާއި،

 . ހުނަރުވެރިކަން ަދސްކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން؛ތަމްރީނާއި

އްލެއް ހަލްޙަވެރި ޞުތަކަށް އަވަސް އަދި މައްސަލަ ދެމެދުގައި ޖެހޭއިފަރާތާފާ ދޭފަރާތާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާވަޒީ .7
 .ހޯދައިދެޭވނެ ޮގތްތައް ރާވައި ހިންގުން

އްޖޭގެ މަސައްކަތާއި ވަޒީފާގެ މާޙައުލަކީ ޞިއްޙީގޮތުން ސަލާމަތްކަންބޮޑު، ރައްކާތެރި މާޙައުލަކަށް ރާ .8
 .ހެދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްތައް ކުރުން
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ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ގުޅުވައޭިދނެ ގޮތްތައް ރާވައި ރާތްތަކާއި، ދިވެހިންކުރެ ވަޒީފާވަޒީފާ ދޭފަ .9
 .ހިންގުން

ުގޅިގެން ކުރްަނޖެހޭ ުއމުެގ ހުއްދަ ދިުނމާއި، އެކަމާމަށް ބިދޭސީން ގެނަރާއްޖޭގަިއ މަސައްކަތްކުރުހިދިވެ .10
 .ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގްުނ

ވަޒީފާ އަދާުކރާ ދިވެހިންެގ އުފެއްދުންެތރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މުަގފަހި ކުރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ  .11
 .ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގްުނ

       ޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައިންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާިއ، ރާއްޖޭ އެއިމަްންޓލޯޖޭގައި އެންޕްރާއް .12
 އެހީތެރިވުމަށްޓަކަިއ ންސީތަކަށްއެޖޭ އެންސީތަކުން، އަދާކުަރންޖެހޭ ދައުރު ފުރިހަމައްަށ އަދާކުރުމަށް ޖޭއެ އެ

 . ހިްނގައި ބެލެހެއްޓުންހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދަިއ، މިކަމާބެހޭ ކަންތައްތައް

ލޫމާުތ ރުމާއި، ވަޒީފާގެ ބާޒާރާބެހޭ މަޢްކު ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، ދިާރސާތައް ވަޒީފާގެ ބާޒާރާބެހޭ ތަފާސް .13
 .ޝާއިޢުކޮށް، އާންމުކޮށް ލިބެޭނ ނިޒާމެއް ހަަމޖެއްސުން

ދުިނމުގެ ސިޔާސަތުތަްއ ލީމާއި ތަމްރީނު އް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، މަތީ ތަޢްރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަ .14
 . ކޮށް ހިންުގންއެ ސިޔާސަތުތަކްަށ ޢަމަލީސިފަ ގެނައުމާބެހޭ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމު، ޅައިއެކަށައަ

 .މީހުންނަށް ހިންގުން އެކިއެކި މަސްައކަތްތައް ދަސްކޮށްދުިނމުގެ ޯކސްތައް ޒުވާންުނނަށާއި، ބޮޑެތި .15

ޭދ އެ ލޫމާތު އެކަމަށް މަރުކަޒުަތކާގުޅޭ މަޢްދާ މަށްލީމާއި ތަމްރީނު ހުޯދރާއްޖޭން ބޭރުން މަތީ ތަޢް .16
 .ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

 ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން ކުރަންޖެޭހ ،މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި، ރާއްޖެއާއި .17
 .ކަންތައްތައް ކުރުން

 . ހިންގުންސިޔާސަތު އެ އެކަށައަޅައި، ސަތުުވމާބެހޭ ސިޔާކަށް ދިވެހިން ފޮނުރާއްޖޭން ބޭރުެގ ވަޒީފާތަ .18

ތަމަޢަށް ފައިދާހުރި، ޒިންމާދާުރ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތައް ދިވެހި ޒުާވުނންނަކީ މުޖު .19
 .ހިންގުންސިޔާސަތުތައް  އެއަޅައި  ސިޔާސަތުތައް އެކަށަހިންގާނެބަލައި، ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤަީއށް 

އްލުކޮށްދިނުމަްށ ހަޤްތިޞާދީ ތަފާތު މައްސަލަތައް ދިމާވާ އިްޖތިމާޢީ އަދި އި ،ތިވާކުރިމަޒުވުާނންނަށް  .20
 .މަސައްކަތްކުރުން

ރަކާތްތައް ހިންގުމާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންަވުރގައި ޙަގޮތުން އެކިއެކި މީ ފެންވަރުގައި ޒުވުާނންނާ ބެހޭޤަުއ .21
 .ތުން ބައިވެރިވުންހިންގޭ ޒުވުާނންނާބެހޭ ކަންތައްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާ
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އިގެްނ މިކަންކަން ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކަިއ ޅަގޮތުން އެހެން ޤައުމުތާަކ ގުކާ ބެހޭތަރަކާތްޙަޒުވުާނންގެ  .22
 .މަސައްކަތްކުރުން

 .ޒުވުާނންގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ކްަނތައްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން .23

 .މެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކޮށް އެކަމަށް ބާރުއެޅުންޒުވުާނންގެ ޞިއްޙަތު ސަލާމަތްކޮށް ދެ .24

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން ޒުވާނުން ސަލާމަތްކުރުމަށް، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަޅްަނޖެހޭ  .25
 .އެހީތެރިވުންއެފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި 

 ،ތައް ރާވައި ހިންގުމާއި ޕްރޮގްރާމު ތަމްރީނުތަކާއި، އެހެނިހެންޒުވުާނންނަްށ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ .26
 .ހިންގުވުްނ

ގޮތުގައި ހިފުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ަވސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން އެްނެމ ބޭނުންތެރި .27
ކަށް އަމަލީސިފަ ސިޔާސަތުތަކަށާއި ރޭވުްނތަ  އެ،ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭ ރޭވުްނތައް ރޭވުމާއި އެކަށައެޅުމާއި، ެއ

 .ތައް ހަމަޖެއްސުންގެނަުއމަށްޓަކިައ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމު

 އުސޫލުތައް ،ލިބޭ ކޯސްތަކުގައި މީހުން ބައިވެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އެކިފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް .28
 . ހިންގުން އުސޫލުތައް،ގަވާއިދުތަކާިއ  އެއެކުލަވާލައި

ެގ ހަރަކާތްތައް ހިންގުުމގެ ސިޔާސަތުތަްއ ) ިޓވެޓް(ކޭޝަނަލް އެންޑް ޓްރޭނިންގ ރާއްޖޭގައި ޓެކްނިކަލް ވޮ .29
އެކަށައަޅައި ރޭވުންތައް ރާަވިއ، ޓިވެޓުގެ ަހރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭުންނވާ ފައިސާ، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން 

 .ހޯދުން

މްރީނު ކުރުމަްށޓަކައި ސަރުކާރްުނ މީހުން ތަ ފަންނީ ވަޒީފާަތކަށާއި، އެނޫްނ ވަޒީފާތަކަށް ރާއްޖެއަށް ބުޭނންވާ .30
ރަކާތްތައް ހިންގައި ބެެލހެއްޓުމާއި، ބޭރުެގ ޙަގެ ރުވުމަށް އެހީވެޭދ ޤައުމީ ފަންުޑހިންގާ ހުނަރެުވރިކަން ކުރިއެ

ދަށުން ޯކސްތަކުަގިއ ން ހިންގާ ތަފާތު މަޝްރޫޢުތަކުގެއެހީގެ ދަށްުނ މީހުން ތްަމރީނުކުރުމަށް ސަރުކާރު
 . ތަމްރީނު ކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުްނމީހުން ފޮނުވަިއގެން

 ،ހިންގުމާއިުކރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް  ދަށުން ކޯސްތަކުގައި މީހްުނ ފޮނުވިައެގްނ ތަމްރީނުބޭރުގެ އެހެީގ .31
 .ހިންގުވުްނ

ހޭ ކަންތައްަތްއ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާގެ ހުނަރުތަކުގެ ތަމްރީނު ދިނުމާއި، ވަޒީފާގެ ތަޖުރިބާ ިދނުމާބެ .32
 .ކޮށް ބެލެހެއްޓުންޒާމުއިންތި

ާދއިރާތަކުން ީމހުން ތަމްރުީނކުރުމުގެ ކަްނތައްތަްއ  ނާޢަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އެކިޞިރާއްޖޭގެ  .33
 .އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
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  .ދުަމތްދިނުންިޚލިންގގެ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގައި ކައުންސެ ުކރިމަތިވާޒުވުާނންނަށް  .34

ލޫމާތުތައް އެއްކޮށް ޢްތަކާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ މަވުުމގެ ޕްރޮގްރާުމކުރުރިއުގުވެވަޒީފާތަކަށް ޒުވުާނން ޝަ .35
 .ޒުވުާނންނަށް ިލބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދިނުން

 . ހިންގުވުން،ހިންގުމާއިތައް ރާަވއި ރި ކުރުވުުމގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ހޭލުންތެޒުވުާނ .36

ށް، ފަންނީ ރޮނުގންނާިއ ރަކާތްތަކަޙަމްޢިއްޔާތަކުން ޒުވާުންނގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ ޖަ/ރާއްޖޭގެ ކްލަބް .37
 .އެހީވެދިނުން ގޮތުންތަކެތީގެ

 . ހިންގުވުން،ހިންގުމާއިތައް ރާވަިއ އި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުޒުވުާނންނަށްަޓކަ .38

ތައްރާވައި ކުރާ ަދތުރު ފަދަ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ތަޖްރިބާ ހޯދުމަށްވުާނންގެ އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމުޒު .39
 .ހިންގުން

 .ތައް ރާވައި ހިންގުންއެކިއެކި ޕްރޮގްރާމު  ތަރައްޤީއަށްޓަކައި،،ފުރާވަރުގެ ކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތާއި .40

މުޖްތަމަޢު ބިާނކުރުމުގައި، އެކިއެކި ކަންތައްކުރުމްަށ ބޭނުންވާ ޤާބިލް މީހުން އުފެއްދުމަްށޓަކައި ސަރުކާރުެގ  .41
 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރާ އެކިއެކި މަސައްކަތުގައި، މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތްުނ ،ފަރާތްތަކުންނާއިއެކި 

 .އެހީތެރިވެދުިންނ

ންުނާވ އެފަދަ ތަންތްަނ ރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ޭބޙަްނގެ ކުޅޭ ތަންތަން އުފެއްދުމާއި، ޒުވާނުކުޅިވަރު .42
 .އިމާރާތްކުރުން

ނާއި، އެެހނިހެން އޮފިޝަލުން އުފެއްދުަމށް އި، ކޯުޗްނނާއި، އަމަްޕަޔރުންއެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކުގެ ރެފްރީންނާ .43
 .މަގުފަހިކޮށްދިންުނޤައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ާއއި،  ގެ އިދާރާއޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ

 ގާގޮްތނގާނުހިނތްތަކުގެ މަސައްކަތް ހިޢަ ޖަމާ،އްޔާތަކާއިޢިރަދުުކރާ ކުޅިވަރު ޖަމްޚަދައުލަތުގެ ބަެޖޓުން  .44
 .ބެލުން

ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ހުރި ކުޅިވަރުކުޅޭ ، ސްމިނިސްޓްރީ ޮއފް ހިއުމަން ރިސޯސަ .45
ރުގެ ބޭނުންތަކަށް ޫދކުރާނެ މާރާތްތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ކޯޓުތައް ބަލަހައްޓައި އެތަންތަްނ ކުޅިވައިބިންތަކާއި، 

 .ން އެކަންތައްތައް ހިންުގ،ލުތައް އެކުލަވާލައިސޫއު

 .ރަކާތްތަކުގައި އެފަރާތްތަކަށް އެހީވިެދނުންޙައްޔާތަކުން ހިންގާ ކުޅިވަރު ޢިރާއްޖޭގެ ކްލަބް ޖަމް .46

 ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް ހެއްޓުމާއި، އެމީހުންގެ އަޚްލާޤު ހިފެކުޅިވަރުކުޅޭ މީހުންގެ އަޚްލާޤު .47
 .ރާވައި ހިންގުން
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 . ރާވައި ހިންގުންތައްޢުއެރުވުމަށްޓަކައި، މަޝްރޫ ކުރިއިރާގެ ދާ ކުޅިވަރު،ޒުވުާނންގެ ދާިއރާއާއި .48

 އެންޑް ސްޕޯޓްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން، ޤާނޫީނޮގތްުނ ޔޫތް، ސްހިއުމަން ރިސޯސަމިނިސްޓްރީ އޮފް  .49
 .ހިންގަްނޖެހޭ ަކންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

 .ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ާނީދ ހިންގުން .50

ގެ  އެންޑް ސްޕޯޓްސްޔޫތް، ސްރިސޯސަ ހިއުމަންމިިނސްޓްރީ އޮފް ، ނީހިނގަމުްނާދތަން މިވާ ަތންތިރީގައި
 . ދަށުންނެވެ

 ޕިކް ކޮމިޓީގެ އިދާާރއޮލިމް .1

 ްއކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަ ޤައުމީ .2

 ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ނާީދ .3

 މޯލްޑިވްސް ވޮލަންޓިއަރސް ކޯ .4

 

 ތްތައްމޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އިދާރާގެ މަސައްކަ

 ،އިޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕްޯޓސާކުޅިވަރާބެހޭ ކަންތައްތައް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގަިއ، މިނިސް .1
 . ގުޅިގެން ަމސައްކަތްކުރުންއި އަމިްއލަ ުކޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާޤައުމީ

ތު ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް އެހީތެރިވެ،  ތަފާކް ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެފައިވާމޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕި .2
 .އިރުޝާދުދީ ެއއްބާރުލައިގްެނ މަސައްކަތްކުރްުނ

 މުހިންމު ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކަށް އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ކުޅުންތެރްިނ  އެނޫންވެސް،އާއި އޮލިމްޕިކްސް .3
 ، މިނިސްޓްރީގެ އިރުޝާދާއި، އެފަދަ މުބާރާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެންކަންތައް،ގެ ތައްޔާރުކުރުމު

 .ލަފާގެމަތިން ިވލަރެސްކުރުން

 އޮލިމްިޕކް ކޮމިޓީތަކާ ުގޅައިގެން، ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ދާިއރާއަށް ބައިނަލްއަޤްވީާމ އަދި ސަރަޙައްދީ .4
 .ބޭންުނވާ އެހީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 

 ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ޤައުމީ

 .ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުންރާއްޖޭގައި  .1

ތައް ާރވައި ރުމަށްޓަކައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމު ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރާއްޖޭގައި ކުޅޭ .2
 .ކުުރންކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް އިންތިޒާމުހިންގުމާއި، ެއކިއެކި 
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ޝަނަލް ގަވާއިދާ ެއއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަިތްނ  އެ ކުޅިވަރެއްގެ އިންަޓރނޭ،ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ގަވާއިުދ .3
 .ރާއްޖޭގައި އްާނމުކުރުން

  ، ހިންގުމުގެ ގަވާިއދު އެކުލަވާލައިތައް ކުޅިވުަރ މުބާރާތް ބާއްވާ ޤައުމީރާއްޖޭގައި .4
 . ހިންގުންވައިމުބާރާތްތައް ރާއެ 

 ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަްށ ބެހޭ މަޢްލޫމާތު އާްނމުކޮށް، އެފަަދ ތަކެތި ބޭހާ ކުޅިވަރުގައި ޭބނުންކުރުން ަމނާ .5
 .އެޅުންފިޔަވަޅު އެފަދަ ބޭސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ،މަސައްކަތްކޮށް

ނުވުމުގެ ކަންތައްތަކާއި، ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކިއިެކ ކުޅިވުަރ ފޮއެކިއެކި ކުޅިވަރު ޓީމުތައް ރާއްޖޭން ބޭރަށް  .6
 .ހިންގުން ރާވަިއ ކަންތައްގެނައުމާބެހޭ   ރާއްޖެޓީމުތައް

 .ހިންގުންކުޅިވަރެުގ ޑިސިޕްލިން ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްތައް ރާވައި  .7

 .ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރްުނއުފެއުްދމަށް ކުޅުންތެރިން  ކުޅިވަރުމަތީފެންވަރުގެ .8

ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން ، ރެފްރީން އުފައަްދއި، ރާއްޖެއާއި،ކުޅިވަރު ޓީމުތަކަށް ބޭނުންވާ އޮފިޝަލުންނާއި .9
 .ތަމްރީނުކުރުން

 .ކުރުމުގެ ަމސައްކަތްތައް ހިންގުންޤައުމީ ކުޅިވަރު ޓީމުތައް ތަްމރީނު .10

 .ކުރުންމުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުބޭރުަގއި ބާއްވާ ކުޅިވަރު  ރާއްޖޭން .11
 

 ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ނާދީގެ މަސައްކަތްތައް

 . އިޖްިތމާޢީ ގުޅުން ބަދަހިވާނެ މާޙައުލެއް ގާއިމުކުރުން،އިއެކުވެރިކަމާ، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެ .1

 .މަޢްލޫމާތު މުއްސަނދި ކުރުމަށްޓަކައި ލިައްބރަރީއެއްގެ ޚިދްމަތް ދިނުން، ފޮތް ކިޔުމާއި .2

 .ގޮތްތައް ެމންބަރުންނަށް ހަަމޖައްސައިދުިނން އެހޭނެބެލުމާއި އަޑުބަރުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައްދުނިޭޔގެ ޚަ .3

އެނޫންވެސް ފިލްމު ބެލޭނެ އިންތިޒާުމ ، ފިލުވުމަްށޓަކައި މުނިފޫހި، ންޓްީރ ފިލްމު ދެއްކުމާއިޑޮކިއުމެ .4
 .ހަމަޖައްސައި ދިނުން

ގިނަ މެންބުަރްނނަށް ކުޅެވޭނެފަަދ ، ޓީވީ ގޭމްސްފަދަ، ޑާޓް، ރާޒުވާ، ކެރަމް، ޓެނިސްޓޭބަލް، ބެޑްމިންަޓން .5
 .ކުޅިވަރުތައް އިންތިޒާމުކުރްުނ

 . ބޭނުންވާ ކަސްރަތުގެ ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުންމެންބަުރންނަްށ .6

 .ޗުއްޓީ ދުވަސް ދުވަހު ކައިރި ަރށްރަށަށް ދަތުރު ދިޔުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން .7
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  މަސައްކަތްތައްމޯލްޑިވްސް ވޮލަންޓިއަރސް ކޯގެ

ނޑައަޅާފަިއ ނިމި މުޖުތަމަޢަށް ނުކުންނަ ކުދްިނނަށާއި، ޚިޔާރުކުރާނެ މަސައްކަތުގެސްކޫލް ދައުރު .1  ދާއިރާ ކަ
 މަސައްކަތްތެރި މުޖުތަަމޢަށް ،ުއލަށް ރަްށޓެހިކުރުވައި، އެމީހުންނަކީޙަނެތް ޒުވާނުްނ މަސައްކަތުގެ މާ

 .ތައް ރާވައި ހިންގްުނށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ްޕރޮގްރާމުބޭނުން ހިފޭނެ ބަޔަކަ

ހެލިކުރުވައި، ޒުވާންުނގެ ކިބައިގަިއ ތަކެއްޗާއި، އެހެނިހެން ނޭދެވޭ ިއޖްތިމާޢީ ބަލިތަކުން ދުރުމަސްތުވާ .2
ދަނާުކރުމަށް ބޭންުނާވ ލުމުގެ ޘަޤާފަތް އަށަގަނުްނވައި ހަރުޖުތަމަޢުގެ ަމސްލަޙަތު ކުރިއަށްޤައުމީ ރޫޙާއި މު

 .ތައް ރާވާއި ހިންގްުނޕްރޮގްރާމު

 ކަމާބެހޭ ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ ބޭރުެގ ވޮލަންޓިއަރުްނ ގެނަުއމާއި، އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ .3
 . ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން ރާވައި ހިންުގން

ޒުވުާނންނަށް މުޖުތަމަޢުގައި ހިންގާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ޤައުމީ ފެންަވރުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތްތަެކްއ  .4
 .ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން

 .ދިނުުމގައި އެހީތެރިވެދުިނންރައްޔިތުންނަށް ބޭންުނވާ ތަފާތު އިޖްތިމާޢީ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށް .5

ރަކާތްތެރިވާ މުދައްިރސުންގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދީ ކިޔަަވއި ދުިނމުގެ ަބެއްއ ޙަތަޢްލީމީ ދާއިރާގައި  .6
 .ބައިތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސިްދނުމަުގއި އެހީތެރިވުން

 .ރަކާތްތެރިވުންޙަގެ ގޮުތގައި "ރޯލް މޮޑެލުން" ުނވަތަ "ެމންޓަރ"ބޮޑުވަމުން ައްނނަ ކުިދންނަށް  .7

 . ފޯރުކޮށްދިުންނކަމުގަިއ ތަފާތު އިޖްތިމާޢީ ކަންފަންނީ ތަޖުރިާބކާރުންގެ އެހީ .8
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