`
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މާލެ  ،ދިވެހިރާއްޖެ.

"ދިވެހީން ދިވެހީންގެ ގޮތުގައި  -މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދަށް"

ދަދްބަރ(IUL)141-YDM/1/2015/309:

އިޢްލާން

ޒުވާދުދްގެ އިދާމް 5102

އެހެދް އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިދް މިއަހަރުވެސް ދޮވެމްބަރ  71ވަދީ

ޒުވާދުދްގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި

ފާހަގަކުރުމަފް ހަމަޖެހިފައެވެ .މި އަހަރު ޒުވާދުދްގެ އިދާމް ގެ ގޮތުގައި ދިދުމަފް ހަމަޖެހިފައިވަދީ ތަފާތު  71ދާއިރާއަކުދްދެވެ.
ދާއިރާތަކުދް ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަފް ޒުވާދުދްކުރާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮފް ހިތްވަރު

ޒުވާދުދްގެ ޤައުމީ އިދާމަކީ ތަފާތު

ދިދުމުގެ ގޮތުދް ދެވޭ އިދާމެކެވެ .އަދި މިއިދާމަކީ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި ޒުވާދުދް އަދާކުރާ މުހިދްމު ދައުރު ފާހަގަކޮފް
ޒުވާދުދްދަކީ މުޖުތަމައަފް ފައިދާހުރިކ އުފެއްދުދްތެރި ރަދގަޅު ސިފަތަކެއް ހުރި ބަޔަކަފް ހެދުމަފް ބާރުއަޅައިކ ވާގި ދިދުމުގެ
ގޮތުދް ދެވޭ އިދާމެކެވެ.
ޒުވާދުދްގެ ޢިދާމަފް ލިބޭ ފަރާތްތަކަފް ޒުވާދުދްދަފް ދެވޭ ޚާއްސަ އެވޯޑާއި ،ސެޓްފިކެޓް އަދި 25,000/-

ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިދާމް ހިމެދެއެވެ.

ވީމާ ކ މިއިދާމަފް ދަދް ހުފަހަޅުއްވުމަފް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުދްކ  52އޮކްޓޯބަރ  5172ވަދަ ދުވަހުގެ
 73:00ގެ ކުރިދް އެޕްލިކޭޝަދް ފޯމް ހުފަހެޅުއްވުމަފް ދަދްދަވަމެވެ .އެޕްލިކޭޝަދް ހުފަހަޅުއްވާދީ މާލޭގައި ދަމަ މާފަދްދު ޔޫތު
ސެދްޓަރަފް (ސޯޝަލް ސެދޓަރ) އަދި މިދިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެދްޑް ސްޕޯޓްސް  ،ވެލާދާގެ  3ވަދަ ފަދްގިފިލާގެ
ރިސެޕްޝަދްއަފެވެ .ކޮދްމެ ދުވަހަކުވެސް އެޕްލިކޭޝަދް ބަލައިގަތުމަފް ހަމަޖެހިފަިއިވަދީ ހެދދުދު  0331އިދް މެދްދުރުފަހު
 73:30އަފެވެ .ރަފްރަފުދް އެޕްލިކޭޝަދް ހުފަހަޅުއްވާފަރާތްތަކުދް ރަފް ރަފުގެ ޔޫތް ސެދްޓަރު ދުވަތަ ރަފު ކައުދްސިލް
މެދުވެރިކޮފް އެޕްލިކޭޝަދް ހުފަހެޅުއްވުދް އެދެމެވެ.
މިއިދާމުތަކަފް ދަދް ހުފަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  17އޮކްޓޯބަރ  5172ވަދަ ދުވަހުދް ފެފިގެދް ޢާދްމުކޮފް ވަދީ
ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
 71ޛުލްޙިއްޖާ
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ޗެކްކުރީ:
ސޮއި:
ނަން :ސައުދަތު ޢަފީފް
މަޤާމް :އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ފޯން1111331 :
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ،ހ.ވެލާނާގެ  4ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އަމީރުއަޚްމަދުމަގު ،މާލެ/ދިވެހިރާއްޖެ
:އީ.މެއިލްinfo@mhrys.gov.mv

ވެބްސައިޓް www.mhrys.gov.mv:ޓެލްފޯން 4457433 ، 4457433 :ފެކްސް4437233 :

ޒުވާދުދްގެ ޤައުމީ އިދާމު ދިދުމުގައި ބަލާދެ މިދްގަދޑު
ޒުވާދުދްގެ ޤައުމީ އިދާމްދިދުމުގެ މަޤްޞަދު:


ދާއިރާތަކުގައި ޒުވާދުދް ކުރަމުދް އަދްދަ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަދްކޮފް ހިތްވަރު ދިދުދް.



ޒުވާދުދްދަކީ ޒިދްމާދާރު ބަޔަކަފް ހެދުދް.



ޒުވާދުދްދަކީ މަސައްކަތަފް ޝައުޤުވެރިވާ ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމަފް މަސައްކަތްކުރާ ހަރުދަދާ ބަޔަކަފް ހެދުދް.



ތަފާތު ދާއިރާތަކުދް ޒުވާދުދްދަފް ކުރިއަފް ދެވޭދެ ފުރުސަތުތަކާމެދު ޒުވާދުދް ހޭލުދްތެރިކުރުވުދް.



ޒުވާދުދްދަކީ ޒުވާދުދްދަފްޓަކައި އިސްދަގައިގެދް ޒުވާދުދްގެ ކުރިއެރުމަފް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަފް ހެދުދް.



ޒުވާދުދްދަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ދެމިތިބޭ ބަޔަކަފް ހެދުމަފް ބާރުއެޅުދް.

 5102ވަދަ އަހަރު ޒުވާދުދްގެ އިދާމް ދިދުމަފް ކަދޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާތައް.
 .7ވިޔަފާރި އަދި އިޤްތިޞާދު
 .5އާރޓް އެދްޑް ކަލްޗަރ /އުފެއްދުދްތެރިކަދް
 .3މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަފް މަސައްކަތްކުރުދް
 .3ކުފްމަދުކުރަދް މަސައްކަތްކުރުދް
 .2ކުޅިވަރަފް ޚިދްމަތްކުރުދް
 .1ދަރުމަވެރިދް
 .1ވޮކޭޝަދަލް ޓްރެއިދިދް – ދަސްކޮފްދިދުދް
 .0ދުދްފަތުގެ އިސްތިޢުމާލާއި ދެކޮޅަފް މަސައްކަތްކުރުދް
 .9ދުޅަހެޔޮ ޢާއިލާ ބިދާކުރުދް
 .71ޝަހީދް ޖަވާދު އުމަރު ހަދދާދީ ފިލާ
އިދާމްތަކަފް ދަދް ހުފަހަޅާ ފާރާތްތަކުގައި ހުދްދަދްވާ ޢާދްމު ޝަރުތު
 .7އުމުރުދް  70އަހަރާ  32އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާދަކަފްވުދް.
 .5ކުރިމަތިލާ ދާއިރާގައި އެދްމެ މަދުވެގެދް  2އަހަރު މެދުކެޑުމެއްދެތި އުޅެމުދް އައުދް.
 .3މިގޮތުދް އިދާމަފް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤާދޫދާއި ޤަވައިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ދުވަތަ މީހެއްގެ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް
ހިދްގާފައިވާ މީހަކަފް ދުވަތަ ފަރާތަކަފް ވެގެދް ދުވާދެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ،ހ.ވެލާނާގެ  4ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އަމީރުއަޚްމަދުމަގު ،މާލެ/ދިވެހިރާއްޖެ
އީ.މެއިލްinfo@youth.gov.mv

ވެބްސައިޓް www.youth.gov.mv:ޓެލްފޯން 4457433 ، 4457433 :ފެކްސް4437233 :

ޒުވާދުދްގެ އިދާމް ދިދުމުގައި ވަކި ވަކި ދާއިރާތަކުދް މާރކްސް ދިދުމުގައި ބަލާދެ މިދްގަދޑުތައް:
ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދު
 .7ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުދް -ވިޔަފާރިވެރިއެްގެ ހައިސއްޔަތުދް ކޮފްފައިވާ އަދި ކުރަމުދް އަދްދަ މަސައްކަތްތައް.
 .5ކުރަމުދް އަދްދަ މަސައްކަތަކި އަމިއްލަ މިދްދެތް މަސައްކަތުދް އުފެއްދުދްތެރިކަމާއެކު ކުރިއަރާފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް
 .3ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުދް އާދްމުދްދަފް ލިބޭ ފައިދާ
 .3ސީ.އެސް.އާރް ގެ ދަފުދް ޒުވާދުދްދަފް ކޮފްދެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް
 .2މަދުވެގެދް  2އަހަރު ޚިދްމަތުގައި ދެމިހުރުދް
 .1ވިޔަފާރި ދުވަތަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުދް ޒުވާދުދްދަފް ފައިދާ ކޮފްފައިވާ މިދްވަރު (ކިތައް ޒުވާދުދްދަފް ވަޒީފާ ދެވިފައިވޭތޯކ ކިތައް
ޒުވާދުދްދަފް އެބޭފުޅުދްގެ ކުރިމަގު އުޖާލާ ކުރުމަފް އެހީވެވިފައިވޭތޯ )
 .1ހިލޭސާބަހަފް މަސައްކަތްކޮފްދީފައިވާ މިދްވަރު
އާރޓް އެދްޑް ކަލްޗަރ  /އުފެއްދުދްތެރިކަދް
 .7ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާދެއްގެ ހައިސއްޔަތުދް ކޮފްދެވިފައިވާ އަދި ކުރަމުދް އަދްދަ މަސައްކަތްތައް
 .5މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާގައި މަދުވެގެދް  2އަހަރު ދެމިހުރުދް
 .3މަސައްކަތުގެ ސަބަބުދް މުޖުތަމަޢްއަފް އޭގެ ފައިދާ ކޮފްފައިވާ މިދްވަރު ދުވަތަ ޚިދްމަތް
 .3މީހުދްގެ ތެރޭގައި މަޤްބޫލް ވެފައިވާ މިދްވަރުކ ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބުތައް
 .2އުފެއްދުދްތެރިކަމުގެ ސަބަބުދް ޒުވާދުދްދަފް އޭގެފައިދާ ކޮފްފައިވާ މިދްވަރު
 .1މަސައްކަތް ދެމެހެއްޓެދިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަފް ގެދްދިއުމަފް ކުރެވިފައިވާ އަދި ކުރަމުދް އަދްދަކަދްތައްތައް
 .1ހިލޭސާބަހަފް މަސައްކަތްކޮފް ދީފައިވާ މިދްވަރު
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަފް މަސައްކަތްކުރުދް
 .7ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާދެއްގެ ހައިސއްޔަތުދް ކޮފްދެވިފައިވާ އަދި ކުރަމުދް އަދްދަ މަސައްކަތްތައް
 .5ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުދް އަދްދަ މުއްދަތު އަދި ކުރާ މަސައްކަތް
 .3މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދުރުވެފައިވާ އަދި މަސްތުވާތަކެތިދް އެހެދް ޒުވާދުދް ސަލާމަތްކުރުމަފް މަސައްކަތްކޮފްފައިވާ އަދި ކުރަމުދް
އަދްދަ މިދްވަރު
 .3ދާއިރާގައި ހިލޭސާބަހަފް މަސައްކަތްކޮފްފައިވާ މިދްވަރު
 .2މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އިދިކޮޅަފް އަމިއްލަ އިސްދެގުމުގައި އެހެދް ފަރާތްތަކަޢި ގުޅިގެދް ހިދްގާ ޕްރޮގްރާމްތައް
 .1ޒުވާދުދް މަސްތުވާތަކެތިދް ސަލާމަތްކުރުމަފް ކުރާ މަސައްކަތް ،ދެމެހެއްޓެދިވި ގޮތެއްގައި ކުރަމުދްދާގޮތް
 .1ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުދް މަސްތުވާތަކެތިދް ޒުވާދުދް ސަލާމަތްވެ މުޖުތަމަޢްގައި އުފެއްދުދްތެރި ބައެއްގެގޮތުގައި އުޅޭ މިދްވަރު
ކުފްމަދުކުރަދް މަސައްކަތްކުރުދް
 .7ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާދެއްގެ ހައިސއްޔަތުދް ކޮފްދެވިފައިވާ އަދި ކުރަމުދް އަދްދަ މަސައްކަތްތައް
 .5ކުފުގެ މާޙަލުގައި ކުފްމަދުކުރުމަފް ކުރާ މަސައްކަތް އަދި މުއްދަތު
 .3ކުފުގެ މާޙައުލުދް ޒުވާދުދް ރަފްކާތެރިކުރުމަފް ކުރާ މަސައްކަތް
 .3ކުފުގެ މާހަލުދް ޒުވާދުދް ސަލާމަތްކޮފް މުޖުތަމަޢްއަފް ދެރެވިެފައިވާ މިދްވަރު
 .2ކުފްމަދުކުރުމަފް މަސައްކަތްކޮފް އެކަމަފް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުދް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް
 .1ޒުވާދުދް ކުފުގެ ވެއްޓަފް ހޭލުދްތެރިކުރުމަފް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވާ މިދްވަރު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ،ހ.ވެލާނާގެ  4ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އަމީރުއަޚްމަދުމަގު ،މާލެ/ދިވެހިރާއްޖެ
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 .1ހިލޭސާބަހަފް މަސައްކަތްކޮފްފައިވާ މިދްވަރު
ކުޅިވަރަފް ޚިދްމަތްކުރުދް
 .7ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާދެއްގެ ހައިސއްޔަތުދް ކޮފްދެވިފައިވާ އަދި ކުރަމުދް އަދްދަ މަސައްކަތްތައް
 .5ކުޅިވަރުގެ ޚިދްމަތުގައި ހޭދަކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު އަދި ހިދުމަތުގެ ބާވަތް
.3ޒުވާދުދްގެ މެދުގައި ކުޅިވަރަފް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ރޫޙް އާލާކޮފް ކުޅިވަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަފް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް
.3ކުޅިވަރަފް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަފް ޒުވާދުދް ޝައުޤުވެރިކަދް އިތުރުކުރުމަފް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް
.2ޤާބިލް އަދި ޕްރޮފެޝަދަލް ޒުވާދް ކުޅުދްތެރިދް އުފެއްދުމަފް ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ކުޅުދްތެރިދްގެ ގައިގައި ރަދގަޅު އާދަތައް
އަފަގަދްދަވަދް ކުރާ އަދި ކޮފްދީފައިވާ މަސައްކަތްތައް
.1ކުޅިވަރުގެ ޚިދްމަތަފް ކުރެވުދު މަސައްކަތްތަކުދް ދަތީޖާ ހާސިލް ކުރެވުދު މިދްވަރު
.1ކުޅިވަރުގެ ޚިދްމަތްކުރުމުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުދް ޒުވާދުދްދަފް އަދި މުޖުތަމައަފް އޭގެ ފައިދާކޮފްފައިވާ މިދްވަރު
ދަރުމަވެރިދް
ދަރުމަވެރިއެއްގެ ޙައިސއްޔަތުދް ކޮފްދެވިފައިވާ އަދި ކުރާ މަސައްކަތްތައް.
.7ޒުވާދުދްދަފް އަމާޒުކޮފްގެދް ހިދްގިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ދަރުމަވެރިއެއްގެ ގޮތުދް މަސައްކަތްކޮފްފައިވާ މުއްދަތު
.5ޒުވާދުދްގެ ތަރައްޤީއަފްޓަކައި ދަރުމަވެރިއެއްގެ ގޮތުދް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ހަރަކާތްތައް ދުވަތަ މަޝްރޫއުތައް
 .3ދަރުމަވެރިދް އުފެއްދުމަފް ކުރެވިފައިވާ އަދި ކުރަމުދްދާ މަސައްކަތްތައް
.3ހިދްގުދު ދުވަތަ ބައިވެރިވި ހަރަކާތްތަކުގައި ވޮލަދްޓިއަރުދްގެ ކަދްކަދް ބެލެހެއްޓުމުގައި އިސްދަގައިގެދް ދުވަތަ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުދް
މަސައްކަތްކޮފްފައިވާ މިދްވަރު
.2ދަރުމަވެރިއްގެ ގޮތުދް ޤައުމީ ފެދްވަރުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މިދްވަރު
ވޮކޭޝަދަލް ޓްރެއިދިދް -ދަސްކޮފްދިދުދް
 .7ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާދެއްގެ ހައިސއްޔަތުދް ކޮފްދެވިފައިވާ އަދި ކުރަމުދް އަދްދަ މަސައްކަތްތައް
.5ޒުވާދުދްދަފް ވޮކޭޝަދަލް ޓްރެއިދިދް ދިދުމުގައި މަސައްކަތްކޮފްފައިވާ މުއްދަތު
.3ޒުވާދުދްދަފް ވޮކޭޝަދަލް ޓްރެއިދް ދިދުމުގެ ގޮތުދް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަތީޖާ ހާސިލް ކުރެވިފައިވާ މިދްވަރު
.3ޒުވާދުދްދަފް ވޮކޭޝަދަލް ޓްރެއިދިދްގ ދިދުމުގައި ހިލޭ ސާބަހަފް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް
.2ތަމްރީދްތަކަފްފަހު ޒުވާދުދް ވަޒީފާގެ ބާޒާރަފް ދެރުމަފްޓަކައި އެހެދް މުވައްސަސާތާއެކު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް
.1ޒުވާދުދް ތަމްރީދް ކުރުމަފްފަހު އެމީހުދްދަފް އެހީތެރިކަދްފޯރުކޮފްދެމުދް އަދްދަ މިދްވަރު
.1ތަފާތު ހުދަރުތަކަފް ޒުވާދުދްގެ ޝައުޤުވެރިކަދް އިތުރު ކުރުމަފް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ހޭލުދްތެރިކަދް އިތުރުކުރަދް ކުރެވޭ
މަސައްކަތްތައް
ދުދްފަތުގެ އިސްތިޢުމާލާއި ދެކޮޅަފް މަސައްކަތްކުރުދް
.7ދުދްފަތުގެ އިސްތިޢުމާލާއި ދެކޮޅަފް މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްގެ ހައިސއްޔަތުދް ކުރެވިފައިވާ އަދި ކުރަމުދް އަދްދަ މަސައްކަތްތައް
.5ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު
.3ޒުވާދުދް ދުދްފަތުގެ އިސްތިއުމާލުދް ދުރުކުރުމަފްޓަކައި ހިދްގިފައިވާ ހަރަކާތްތައް ދުވަތަ މަޝްރޫއުތައް
.3ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުދް ދަތީޖާ ހާސިލްވެފައިވާ މިދްވަރު
.2މިކަމާ ގުޅޭގޮތުދް އެހެދް މުވައްސަސާތަކަފް އެހީތެރިކަދް ފޯރުކޮފްދެވިފައިވާ މިދްވަރާއި އަމިއްލައަފް އިސްދަގައިގެދް މަސައްކަތްކޮފްފައިވާ
މިދްވަރު
.1މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި (މެތޮޑޮލޮޖީ) އޭގެ ބޭދުދް ޒުވާދުދްދަފް ހިފުދު މިދްވަރު
.1ދުދްފަތުގެ އިސްތިއުމާލުދް ޒުވާދުދް ދުރުކުރުވުމަފް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހެދް ޒުވާދުދް ބައިވެރިކުރެވިފައިވާ މިދްވަރު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ،ހ.ވެލާނާގެ  4ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އަމީރުއަޚްމަދުމަގު ،މާލެ/ދިވެހިރާއްޖެ
އީ.މެއިލްinfo@youth.gov.mv
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ދުޅަހެޔޮ ޢާއިލާ ބިދާކުރުދް
.7ދުޅަހެޔޮ ޢާއިލާ އެއް ބިދާކުރުމުގައި ކުރެވިފައިވާ އަދި ކުރަމުދް އަދްދަ މަސައްކަތް
.5ޢާއިލާގެ އިޤްތިޞާދީ ފުދުދްތެރިކަމަފް އަމިއްލަ އިސްދެގުމާއެކު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް
.3ދަރިދް ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި ޝާމިލްވެވޭ މިދްވަރާއި އާއިލާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭ މިދްވަރު
.3ދޭދޭ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަފް ކުރަމުދް އަދްދަ މަސައްކަތް.
.2ދިވެހިދްގެ ރީތި އާދަކާދަތަކާއި އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލްތައް އެކަކު އަދެކަކުގައިގައި އަފަގަދްދަވަދް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް
.1ޢާއިލާ ގެ ތެރޭގައި ގުޅުދް ބަދަހިކުރުމަފް ޢާއިލާގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ ކަދްތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުދް މުޢާމަލާތް ކުރެވިފައިވާ އަދި ކުރެވޭ މިދްވަރު
.1އާއިލާ މެދްބަރުދްދަފް އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރު ދިދުމާއި ކަދްތައްތަކުގައި އެހީތެރިކަދްދެވޭ މިދްވަރު
.0އާއިލީ ކަދްކަދް ދިދްމުމުގައި އެދްމެދްގެ ހިއްސާބޭދުދް ކުރެވޭ މިދްވަރާއި އާއިލާއަފްޓަކައި ބިދާކުރެވިފައިވާ ތަސައްވަރު
ޝަހީދް ޖަވާދު އުމަރު
މީހަކަފް/ބަޔަކަފް ޖެހިފައިވާ މުސީބާތަކުދް/ގުދުރަތީ ކާރިސާއަކުދް އެބަޔަކު ސަލާމަތްކުރުމަފްޓަކައި އަމިއްލަ އެދުމެއްދެތި ކޮފްފައިވާ
މަސައްކަތާއި އެމަސައްކަތުގެ މިދްވަރު.
އިދްސާދިއްޔަތަފްޓަކައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މަތިވެރި ރޫޙްގައި ތިމާޖެ ޖާދާއިކ މުދާ ހޭދަކޮއްފައިވާ މިދްވަރު.
މީހަކު  /ބަޔަކަފް ކުރިމަތިވެދާދެ ދެރަކަމަކުދް ދުވަތަ ހިތާމަވެރި ހާދިޘާއަކުދް ރައްކާތެރިކުރުމަފްޓަކައި އިސްދަގައިގެދް ކޮފްފައިވާ
މަސައްކަތާއި އެ މަސައްކަތުގެ ފެދްވަރު.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ،ހ.ވެލާނާގެ  4ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އަމީރުއަޚްމަދުމަގު ،މާލެ/ދިވެހިރާއްޖެ
އީ.މެއިލްinfo@youth.gov.mv
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