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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

ـد ނަބިއްޔާ މާތް  އުންމަތުގެ  މި  މެވެ.ޝުކުުރކުރަ އިއަށް ޙަމްދާ ىوتعـال سبحـانـه اللّـه ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި  رســول ُمَحمَّ

 މެވެ.އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން ެއދި ދުޢާކުރަ وسـلّم علـيـه هللا صـلّى اللّـه

އެންެމ މުހިްނމު ތަޢުލީީމ ގެ ުއނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިުނމުމިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުެގ ޤައުމީ ަމންހަޖެއެވެ. 
ނގެނުމާއި އުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްވާނީ ްނހަޖުގައި ބަޔާންޮކށްފައިމަ މަންަހޖެވެ. މި ކީ މިއެއް ސިޔާސަތަ
ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމާއި ފަށާތަޢުލީމާއި  ވޭނީއިދެކިޔަވަ މަންަހޖުގެ ދަށުން  މިވިފައިވާގޮތެވެ. ން ރޭވިއުނގަންނައިދިނު

 ދަށުސާނަވީ ތަޢުލީމާއި މަތީސާނަވީ ތަޢުލީމެވެ.

މަންަހުޖ  މި  އަދި ަމންހަޖު ތަންފީޒު ކުރެެވމުން ދާނެއެވެ. ވަނަ އަހަރުްނ ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ މަދަރުސާތަކުގައި މި 4137
 4111 ،އްޖޭގެ މަދަރުސާތަކުގައި ބޭނުންކުރަން އުފައްދައިދިވެހިރާވަަނ އަހަރު  6:;3 ،މީގެކުރިން ކުރަންފެށުމުން ތަންފީޒު

 ލީމުގެ ޤައުމީ މަންަހޖު އުވޭނެއެވެ. ތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތަޢު ށާވަނަ އަހަރު އިޞްލާޙު ކުރެވުނު، ފަ

ހަމައެކަިނ އިޞްލާޙު ުކރުމުގެ ފުރިހަމަ ޙައްޤާއި ބާރު ލިބިގެންވަީނ  ނުވަތަ އިތުރު ގެނެސް މި ޤައުމީ މަންަހޖަށް އުނި
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނޭޝަނަލް ިއންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށެވެ.

 3658 ޞަފަރު   ;
 4136 ބަރުޑިސެން 3

 
 ޢާއިޝަތު ޝިހާމް 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ދެއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ.  وتعـالى سبحـانـه اللّـه ގަދަކީރިތިވަންތަ ޢިލްމު އުނގެނުްނ ފަރުޟު ކުރެއްވި
ـدދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބެނިވި ރިސާލަތައިގެން މިއުންމަތަްށ ކައުކުރެއްވި ސާހިބާ   علـيـه هللا صـلّى ُمَحمَّ

 އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. وسـلّم

ލޯބިކުރާ، އުނގެނުމާިއ އުނގަންނަިއދިނުމަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދޭ ޤައުމެކެވެ.  ޢިލްމަށްދިވެހިރާއްޖެއަކީ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަކީ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަދި ސާބިތުވެއެވެ.ދިވެހިތާރީޚާއި ކޮލިފަތްތޫރަތަކުން މިކަން 

އެއްވެްސ ބާވަތެއްގެ ތަފާތު ކުރުމެއްނެިތ  "ގޮތުންވާދާގެ )ހ( ގައިވަަނ މާއް 58ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނ އަާސސީގެ 
ގައިވާގޮތުން "ފަށާތަޢުލީމާއި  މާއްދާގެ )ށ(އެ ަހމަެއހެންމެ،މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ." އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ 

މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމު ދައުލަތުން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ކުދީންނަށް ފަށާތަޢުލީމާއި މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމު ދިުނމަީކ 
 " ލާިޒމް ަކމެކެވެ. އެކުދީންގެ މައިންބަފައިންނާއި  ދައުލަތުގެ މައްޗަށް

ގުޅިގެން މުރާޖަޢާ ކުރަންޖެޭހ އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން،  ކަމަށް އަންނަ ަބދަލާޖަީކ ޤައުމުގެ އެކިކަންމަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ މަންހަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ މަންހަޖު މުރާޖަޢާ ކުރުުމގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖެއާއި ދުނިޔެއަށް 

ޓަފާޅިއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށް އްލުތަކާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ވައަންނަމުންދާ އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިސާދީ، ސިޔާސީ، ބަދަ
 އަމާޒުކޮށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުގެ ޤައުީމ މަންހަޖެްއ އެކުލަވައިުލމުެގ މުހިންމުކަްނ ފާހަގަކުރެވުީނ މުިޅ ރާްއޖެއަށް މަދަރުީސ 
ވަަނ އަހަރު، ފަށާތަޢުލީމުގެ  1:;3ީތޖާއެއްގެގޮތުން، ތަޢުލީމު ޢާއްމުކުރުމަްށ މަސައްކަްތ ފެށި ހިސާބުންނެވެ. ނަ

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަޢުލީމީ މަންހަޖެްއ  6:;3މުޤައްރަރުތަކެއް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ. އަދި 
ވެ. އިޞްލާޙުކުރި މަންަހޖު އިޞްލާޙު ކުރެވުނެ ވަަނ އަހަރު އެ 4111އެކުލަވާލައި، ތަންފީޒުކުރަްނ ފެށުނެވެ. އެއަށްފަހު 
މަންހަުޖ މުާރޖަޢާ ކުރުމަށްޓަކައި،  ވަނަ އަހަރުއެވެ. 4118ތް ފެށުނީ ޤައުމީ މަންހަުޖ އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ މަސައްކަ

 ތަޢުލީމީގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކާއި ކުދި ޤައުމުތަކާއި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ މަންހަުޖ ރޭވިފައިވާގޮތް ދިރާސާ
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. މީގެތެރޭގައި އިނގިރޭިސ ވިލާތް، ނިުއޒީލެންޑް، އޮސްޓްރޭލިއާ، ިސންގަޕޯރ، ފިންލޭންްޑ، މެލޭޝިއާ، ކުރެވުނެވެ
 ޕާކިސްތާން، އިންޑޮނޭޝިއާ، ސްރީަލންކާ އަދި އިންޑިާއ ހިމެނެއެވެ. 

ޔާުލ ހޯދުނެވެ. މަޝްވަރާއާއި ޚި ންގެއިރާއެއްގައި ދިވެހިމަސައްކަތަށް ފުޅާދާ ޤައުމީ މަންަހުޖ އަލުން މުރާޖަާޢ ކުރުމުެގ 
ދަރިވަރުން، ، ސްކޫލްބޯޑުެގ މެންބަރުން ،ބެލެނިވެރީން، ީލޑިންގ ޓީޗަރުން، މުދައްރިސުން ،ސްކޫލްތަކުގެ ވެރީން

ވިޔަފާރިވެރިން، މަސައްކަތްތަކުގެ ދާއިރާތަކުގެ މީހުން، ސަރުކާރުެގ ތަފާތު މުއައްސަސާތައް، ުމސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތައް، 
ީމ ފެންވަރުގައި ަޖމްޢިއްޔާތައް، ސިޔާީސ ޕާޓީތައް އަދި ތަފާތު އަމިއްަލ ަޖމާޢަތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް، ސާރވޭކޮށް، ޤައުމަދަނީ 

ގެން ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާ ވަަނ އަހަރުްނ ފެށި 4119 ،އަދި ފާހަގަ ކުރެޭވ ކަންކަންބޭއްވުނެވެ. ބައްދަލުވުންތައް 
މަޝްވަރާތަކާއި ދިާރސާތަކުން ފާހަގަ ކުރެވުީނ ޤައުީމ މަންހަޖަްށ ގިނަގުަނ މިދެންނެިވ ކުރަމުން ގެންދެވުނެވެ. ޙިއްޞާ

 ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށެވެ. 

 އަދި އެނެވެ. މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުވަނަ އަހަރު ޤައުމީ  ;411 ޤައުމީ މަންަހޖު އެކުލަވައިލުމަށްޓަކައިވުމާއެކު، އައު 

ޤައުމީ މަންހަޖެއް އެުކލަވައިލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނިންމައި، ައުއ ، މަހާސިންތާއިން ލިބުނު ޚިޔާލުތަކާއެކު
އުފެއްދިއެވެ. މަންހަޖުެގ ވަނަ ދުވަހު  :ސެްޕޓެމްބަރ މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ  4131ކަރިކިއުލަމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓީއެއް 

އޮނިގަނޑާގުޅޭ އެްނމެހައި ކަންކަން ނިްނމުމުގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިނިވަންކަމާއެކު ޢިލްމީ އަދި ފަންނީގޮތުން 
 މިކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

އިނގިރޭސި ބަހުްނ ރު ައހަވަނަ  4131މަންަހޖުގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުީމ 
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ގެ ތަފާތު ފަންތީގެ މީހުންނާއެމަންަހޖާ ގުޅުންހުިރ އެކިއެކި ނިންުމންތަކާމެދު ުމޖުތަމަޢު، އެކުލަވައިލެވި

ަވަނ  4133އެއަށްފަުހ ަމސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާީމ ފަންީނ މާހިުރންގެ ލަފާވެސް ހޯދުނެވެ.  އަދި މި 
އަހަރު ޤައުމީ މަންހަޖަށް ބޭނުންވާ މުޤައްރަރުތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ 

ވަަނ އަހަރުެގ  4136ސްކޫލެއްގައި ފެށި،  8މުޤައްރަރުތަކުގެ އަުޖމަބެލުން، ރާްއޖޭގެ ތަފާތު  މަރުކަޒުގައި ފެށުނެވެ. އަދި އެ 
ވަަނ އަހަރު އިނގިރޭިސ  4131 ޮއނިގަނޑަކީ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުީމ މަްނހަޖުގެ މި  ގެންދެވުނެވެ.ކުރިއަށް ނިޔަލަށް 

ބަހުން އެކުލަވައިލެވުނު "ނޭޝަނަލް ކަރިކިއުލަމް ފްރޭމްވަރކް" އަޞްލެއްކަމަށް ބަލައިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ 
  އޮނިގަނޑެކެވެ.

ޤައުމީ ަމންހަުޖ ފަހަރެއްގެަމތިން ވަޒީރުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނެވެ.  5 މީ ަމންހަޖުދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ޤައު
ވަނަ ދުވަުހ  48އަރީ މަހުގެ ފެބުރުަވނަ އަހަރުގެ  4136 އެކުލަވައިލެވިފައިވާގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް ނިންމެވީ 

 ބައްދަލުވުމުގައެވެ.ވަނަ  45ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ސޯޝަލް ކައުންސިލްެގ 

ހުރިާހ ސިޔާސަތުތަކާއި ތަޢުލީމާގުޅޭ  ވުމާއެކު، އަސާސެއްެގ މަތީގައެވެ. :މަންަހޖު އެކުލަވައިލެވިފައިވަނީ މައިަގނޑު ޤައުމީ 
އަދި މަންަހުޖ ތަންފީުޒ އަސާސްތަާކ އެއްގޮތަށެވެ.  އެ އެކުލަވައިލަންވާީނ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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"ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެތެރެއިން އިސްލާމް ދީނަށް  ށްވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާގޮތަ 58ޤާނޫނު އަސާސީގެ ރުމުގައި ކު
ބޯލަނބައި، ކިޔަމަންގަތުމަށް ބާރުއެޅުމަށާއި އިސްާލމްދީނަށް ލޯބިެޖއްސުމަށާއި، އިންސާީނ ޙައްޤުތަކަށް އިޙުތިރާމް ކުރުމަށާއި 

ޙަމަސަލަސްަކމާއި ރަހުމަތްެތރިކަން ބާއްވައިގެން އުޅުމުގެ މުހިްނމުކަން އުނގަންނައިދީ، ޢާންމުކޮށް އެންމެންގެ މެދުގައި ޞުލް
 މިކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއަޅަންާވނެއެވެ." 

ޤައުމީ މަްނހަުޖ އެންެމ އެދެވޭގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުުރމަށްޓަކައި އެކަމަްށ ބޭނުންވާ އުނެގނުމުެގ ވަޞީލަތްތަކާއި 
މުދައްރިސުންނަށް ބޭނުންވާ  ،އުފައްދައިލަތްތައް ސީވަމުދައްރިސުންގެ އަތްމަތީ ފޮތްތަކާއި ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން 

މުޤައްރަރުތަކާއި އުނގެނުމާިއ  ގެ ޤައުމީ މަންހަޖު ކުރުމުެގ ަމަސއްކަތާއިތައްޔާރު ލަތްތަްއ ސީވައުނގަންނައިދިނުމުގެ ތަފާތު 
ވަަނ  4136ންވެްސ، މީހުން އަހުލުވެރިކުރު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ވަޞީލަތްތަކަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަަސއްކަތްކުރާ

  އަހަރުން ފެށިގެންދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

އެދެވޭ ނަތީޖާެއއް ހޯދޭނީ އެްއ ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކުގައި،  ،ފުރިހަމަގޮތުގައި ތަންފީޒުކޮށް މި މަންހަުޖ އެްނމެ 
އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި އުޞޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއި ދިވެހި އާދަކާދައާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދީގެންނެވެ. 

އަދި އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގައި އިންފޮމޭޝަްނ އި ޝާމިލުކޮށްގެންނެވެ. ޘަޤާފަތް، އުނގެނުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގަ
ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ އެްނމެހާ ފަރުދުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންނެވެ. މީގެއިތުރުން 

 ފޯރުކޮށްދީގެންނެވެ.ލަތްތައް ސީވަ ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި، ސުކޫލުތަކަށް ބޭނުްނވާނޭ އެހެނިހެން ލަތްތައް ސީވައިންސާނީ 

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟުރަތުން هللا އައު މަންަހޖެއް މިެއކުލަވައިލީ މާތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ 
މަންހަޖުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ކޮންމެ ކިޔަާވ  ރުތަތަކަށް އެދިގެންނެވެ. މިޤައުމަށް ހެވާއި ލާބައާއި އިތުރު އަ ވާގިއެދޭ ޙާލު، މި

، ޒިްނމާދާރުދިވެިހ ޤައުމިއްޔަތު ދަމަހައްޓާ، އިސްލާީމ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ، ، ޝައުޤުވެރިވާިއ ހޯދާބެލުމަށް އުނގެުނމާކުއްޖަކީ 

ެގ ދިރިއުޅުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެކަމު ،ކުދިންއެކުގައެވެ. އުންީމދާގެ މަތިވެރި ފަރުދަކަށް ވާނެކަމުއަދި ޤާބިލު  ދުންތެރިއުފެއް
 ޔަޤީންކަމާއެކުގައެވެ. 

هللا މަސައްކަތުގައި މާތް ކުރަމުންގެންދާ އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ މަންަހޖު ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކަ
 !އެމަސައްކަތަށް ތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ. އާމީންބަރަކާތް ލައްވައި، 

  3658   ޞަފަރު ;
 4136 ބަރުޑިސެން 3

 
 އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު

އެޑިޔުކޭޝަން ސްޓޭޓް ފޮރ މިނިސްޓަރ އޮފް 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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g 

 
 ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުީސ ތަޢުލީމުގެ ޤައުީމ މަންހަޖަީކ އުނގެުނާމއި އުނގަންނައިދިނުމާުގޅޭ އެްނެމ މުހިްނުމ ތަޢުލީމީ އެްއ 
ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސާތަކުގައި އުނގަންނައިދޭ ތަފާތު މި މީ މަންހަޖުގައި ބަޔާންކޮށްފައިސިޔާސަތެވެ. ޤައު

ދުންގެ ދިވެހި ފަރު ގެނުމާިއ އުނގަންނައިދިނުމުެގ އެންމެހަިއ ކަންކަން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާގޮތެވެ.މަރުޙަލާތަކުގައި އުނ
 ސިފަތަކާއި ޤާބިލިއްޔަތުތަކެވެ.ކިބައިގައި ހުރުމަށް އުންމީދުކުރާ 

 މަްނހަޖު މުރާޖަޢާ މީ ތަޢުލީއި ދިވެހިރާއްޖޭގައެގޮތުން، މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ މަންަހޖަކީ މުރާޖަޢާ ކުރަންޖެޭހ އެއްޗެކެވެ. 
ތަކާއި ދީ، ސިޔާސީ، ބަދަލު ންނަމުންދާ އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިޞާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖެއާއި ދުނިޔެއަށް އަ

 ޓަފާޅިއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށް އަާމޒުކޮށެވެ.އްއުނގަންނައިދިނުމުގެ ވަ

 އަދި،ަވނަ އަހަރުއެވެ.  6:;3ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދަރުސީ ތަޢުލީމުެގ ޤައުީމ މަންަހޖެއް ފުރަތަަމ ފަހަރަށް އެކުލަވައިލެވުނީ 
 4118 ،އިޞްލާޙުކުރި މަންަހޖު ވަަނ އަހަރު  4111 އެއަށްފަހު،ލާުޙ ކުރެވުނެވެ. އިޞްވަަނ އަހަރު  4111މަްނހަުޖ  އެ

 މި މަޝްވަރާއާއި ޚިޔާލު ހޯދުނެވެ.ޢާންމުންގެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  މަސައްކަތް ފެށި، ށްރުމަމުރާޖަޢާ ކުއަލުން ވަނަ އަހަރު، 
ފާހަގަ ކުރެވުނީ މަންހަޖަށް ގިނަގުނަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށެވެ.  ހޯދުނު ޚިޔާލުތަކުން ދެންނެވި މަޝްވަރާތަކާއި

މީ މަންހަޖުެގ ވަނަ އަހަުރ އައު ޤައު 4131އި، ނިންމަސަރުކާރުން ވުމާއެކު، އައު ޤައުީމ މަންަހޖެއް އެކުލަވައިުލމަށް 
 އެވެ. "ކުދިން ދިރިއުޅުމަށް ތައްޔާރުކުރުން"  ކީއައު ޤައުމީ މަންަހޖުގެ ތަޞައްވުރަޑްރާފްޓް އެކުލަވައިލެވުނެވެ. 

ނޑު މި އައު ޤައުމީ މަންަހޖު އެކުލަވާލައިފައި  ސްތަކަކީ>އަާސސެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެ އަސާ :ވަނީ މައިގަ

 އިސްލާމް ދީން  .3
 ދިވެހި ވަންތަކަމާއި ޘަޤާފަތް .4
 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީއާިއ ޢަދުލު އިންޞާފު  .5



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  8

 

 ދަރިވަރުންގެ ޖުމުލަ ތަރައްޤީ .6
 ދަރިވަރުންގެ ޤާބިލުކަންހުރި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ދިއުމަށް މަުގފަހިކޮށްދިނުން  .7
 ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކުރުން  .8
 ތައްޔާރުކުރުން ދިރިއުޅުމަށް .9
 އުނގެނޭ އެއްޗަކާ ދިރިއުޅުމާ ުގޅުވުން މިއެވެ.  .:

 

ޤައުމީ މަންހަުޖ އެކުަލވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުުނ ޕްރޮސެސްއާިއ ދުވަްސ އަުއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުީސ ތަޢުލީމުގެ 
 އަންގައިދޭ ކުރެހުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

  ކަށް ތަރުތީބު ކުރެވިފައެވެ. އެ މަރުޙަލާތަކަކީ>ލާއަމަރުޙަ 6ަމންހަޖުގައި މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ިނޒާމްަވނީ  މި

 ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާ .3
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާ .4



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  9

 

 ދަށު ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާ  .5
 މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމުެގ މަރުޙަލާ  .6

ދާއިރާއަކަށެވެ. އެއީ، އަގުތަކާއި ސިފަ، ހުނަރާއި އަދި  5ޤައުމީ މަންަހޖުގެ އުނގެނުްނ އަމާޒުކުރަީނ މައިަގނޑު 
ދެނެގަތުމެވެ. މަޢުލޫމާތު އުނގަްނނައިދިނުމާއި ދެވޭ ތަޢުލީމުގެ ބޭނުން، ދިރިއުޅުމުގަިއ ހިފާނެގޮތުެގ މަޢުލޫމާތާއި 

ގެނުމުެގ ޢަމަީލ އުނ، އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. ެއ ހުނަރުވެރިކަްނ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހުނަރުވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މި މަންަހޖު
  ނެއެވެ.ހޯދައިދޭދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތު ކުރުމުގެ ބޭނުންލަތްތައް ސީވައި ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކާ

 ަކނޑަައޅާފައިވެއެވެ. އެންހަޖުގައި ޤައުމީ މަ އް މިޤާބިލިއްޔަތެ  :ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ހަރުލައްވަން ބޭނުންވާ 
 ޤާބިލިއްޔަތުތަކަކީ> 

 އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން  .3
 ނަފުސު ދެނެގަތުމާއި ތަންޒީމުކުރުްނ  .4
 ބިނާކުރަނިވި އަދި އުފެއްދުންތެރިގޮތެއްގައި ވިސްނުން  .5
 އެހެން މީހުންާނ ގުޅިގެްނ އުޅުްނ  .6
 ދޭހަވުމާއި ދޭހަކޮށްދިނުން  .7
 ން ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް އުޅު .8
 ތަރައްޤީއަށް ޢަމަލުކުރުންދެމެހެއްޓެނިވި  .9
 ޓެކްނޮލޮޖީއާއި މީޑިާއ ބޭނުންކުރުން  .:

 މި ަގނޑު ދާއިރާތައް ބިނާވެފައިވަނީވެސް ލާމެހިފައިވާ ޤާބިލިއްޔަތުތަކެކެވެ. އުނގެނުމުގެ މައިޤާބިލިއްޔަތުތަކަކީ ގުޅި މި
ދެވޭނީ އުނގެނުމުެގ ވައި ދަނާގޮތެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުޤާބިލިއްޔަތުތައް ހަރު  މިތުތަކުގެ ބިންގަލުގެ މައްޗަށެވެ. ޤާބިލިއްޔަ

 މި  ކަންކަން ކޮށްގެންނެވެ.ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދެވިގެންނެވެ. ޢަމަލީގޮތުން ދަރިވަރުން އެފަދަ މާޙައުލުން ދަރިވަރުންނަށް 
މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ހުރިހާ އަދި މިންވަރަށެވެ.  އެކި އިތަކުގަނީ އުނގެނުމުގެ އެކި މަރުޙަލާޙާޞިލުވާ ޤާބިލިއްޔަތުތައް

 ޤާބިލިއްޔަތު ދަރިވަރުންނަށް ހުންނާނީ ޙާޞިލުވެފައެވެ.  : މިއިރު މަރުޙަލާއެއް ނިމޭ

ދާއިރާތަކަކީ ދަރިވަރުން އަމިއްލަ އެ ދާއިރާއަކަށެވެ.  :މައިަގނުޑ  ވެސްލެވިފައިވަނީމީ މަންހަޖުގައި އުނެގނުން ބަހާޤައު
ޖެހޭ ތަޢުލީމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންާވ ވަށައިއުފެއްދުންތެރި، ޒިންމާދާރު،  ،ޤާބިލު، ށް އިތުބާރު ކުރުމާއެކުނަފުސަ
އުނގެުނމުެގ މައިަގނުޑ ހުރިާހ  ގެ ކިބައިގައިިނމޭއިރު ަދރިވަރުން 5ޖު ސްޓޭ-ތަކެކެވެ. ޤައުމީ މަންހަޖުެގ ކީ ދާއިރާ

ނޑު ދާއިރާތަކަކީ> އުނގެނުުމގެ  އިދެވޭނެއެވެ.ޅަހަރުދަނާ ބިންގަލެއް އަ ދާއިރާއަކުންވެސް  މައިގަ

 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  :

 

 އިސްލާމްދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތު  .3
 ބަހާއި މުއާޞަލާތު  .4
 ހިސާބު ޢިލްމު  .5
 ތިމާވެށްޓާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮީޖ  .6
 ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން  .7
 އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމު  .8
 އުފެއްދުންތެރި ފަންނު  .9
 އޮންޓޮޕްރޮނިއަރޝިޕް  .:

ތްތައް ތަފާތު ވާނެަކމެވެ. ތަންފީޒު ކުުރމުގައި ިވސްނަންީވ އެއްކަމަީކ އެިކ ދަރިވަރުންގެ އުނގެުނމުގެ ގޮޤައުމީ މަންަހުޖ 
ދަރިވަރުން ޢަމަލީގޮތުން ތަފާތު އުޞޫލުތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ކުރަންވާނީ  ތަރުބިއްޔަތުވުމާއެކު، އުނގަންނައިދީ، 

ރިވަރުން ދަކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އޭރުން ނިއަދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޔު ބައިވެރިކޮށްގެންނެވެ.
ބައިވެރިކުރެވޭނެއެވެ. ތްތެރިގޮތެއްގައި ދަރިވަރުން ވެރިވާގޮތަށް އުނގަންނައިދެވޭނެއެވެ. އުނގަންނައިދިނުމުގައި ޙަރަކާޝައުޤު

  ލިބޭނެއެވެ. އަދި ތަފާތު ކަންތައްތަކާމެދު ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުުމގެ ފުރުޞަތު

ނުޑ ޤާބިލިއްޔަތުތަކަށް ސަމާލުކަންދީގެން އުނގަންނައިދެވޭކަން އި ބަޔާންކުރާ، މަންހަޖުގަޤައުމީ  ޙިއްޞާކުރާ އަގުތަކާއި މައިގަ
ކަށަވަރު ކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި މަންހަޖުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، މުދައްރިސުންނަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮފެޝަނަލް 

މީގެއިތުރުން، ޤައުީމ އެވެ. ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޙަރަކާތްތައް ދާއިމީގޮތެއްގައި ރާވައި ހިންގުމަށް
 ކަންކަްނ ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ބައެއް މަންހަުޖ ތަންފީޒު ކުރުމުގަިއ ސަމާލުަކން ދޭންޖެޭހ 

 ންވާ މާޙައުލެްއ ޤާއިމުކުރުން އުނގެނުމަށް އެކަށީގެ .3
 ރިވަރުންނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ މާއްދާތައް އިޚްތިޔާރު ކުރުންދަ .4
 މަދަރުސާގައި ކިޔަވައިދޭނެ ވަޤުތު އިންތިޒާމް ކުރުން  .5
 ލާހުން ބޭރުގައި އުނގެުނމަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުންކްލާހާއި ކް .6
 ގެންދިއުންމާއި އުނގަންނައިދިނުްނ ކުރިއަށްއުނގެނު .7
 ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުންއުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް  .8
 ނަވީގޮތެއްގައި އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުންމާ .9
 ލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމު ކުރުން ސީވަ .:
 ދާއިމީގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިއުން ފަންނީ ތަމްރީން މުދައްރިސުންގެ  .;

އަދި، ލަންވާނެއެވެ. އިއެކުލަވަމަންހަުޖ ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެކަީށގެންވާ ހަރުދަނާ ޕްލޭނެއް ޤައުމީ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ 
 ،މަންހަުޖ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ވަށައިެޖހޭ ތަޢުލީމެއް ދިުނމަށް ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ރޫޙާނީ، ޖިސްމާނީ

މިަލނޑުދަނޑިއަްށ އަދި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ވިސްނުމުގެ ތަރައްޤީއަށް ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ބާރު އަޅަންވާނެއެވެ.  ،އިޖުތިމާޢީ



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  ;

 

ނާިއ ވެރިންމަދަރުސާތަކުގެ ފައިވާގޮތާއި މަްނހަޖުގެ މައިގަނުޑ އަސާސްތަކަށް މަންހަޖު ރާވާލައިވާޞިލުވުމަށްޓަކައި 
 ވަރަށް މުހިންުމ ަކމެކެވެ.  ުވމަކީއަހުލުވެރި މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިން

ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ޕްރީސްކޫލްގަިއ ކިޔަވައިދެވޭނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ.  ،ފެށުމުން މަންަހޖު ތަންފީޒު ކުރަން މި
ބަހާިއ އިސްާލމީ ތަރުބިއްޔަތު  ދިވެހިކީރިތި ޤުރުއާނާއި  ،ށ7ްސްޓޭޖް -ން ކީ  3ސްޓޭޖް -ކީ އަދި ޓީޗަރސް މެނުއަލްއެކެވެ. 

ޓީޗަރސް ގައިޑާިއ ގަިއ ބޭނުންކުރާނީ  3ސްޓޭޖް -ފިޔަވައި އެހެން މާއްދާތައް ކިޔަވައިދެވޭނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. ކީ
ްށ ބޭނުންކުރާީނ މަންަހޖާއެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ  7ސްޓޭްޖ -ްނ ކީ  4ސްޓޭޖް -ވެ. ކީ ކެރިސޯސް ޕެކެދަރިވަރުންގެ 

 ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ލަތްތައް ސީވަމީގެއިތުރުން، ކިޔަވައިދޭ ސުރުޚީއާގުޅޭ އެހެިނހެން  ފޮތްތަކެވެ. ޓެކްސްޓް

ޖަވާބުދާރީ އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިުނމުގައި ޝާމިލުާވ އެންމެހަިއ ފަރާތްތަކުން، ސްކޫލަށް ލިބޭ ނަތީޖާއަށް 
ބައެއް ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ފީުޒ ކުުރމުގައި ޒިންމާާވ ބައެއްމަންަހޖު ތަންއެވަީނ  އެގޮތުްނ ތިރީގައިވާންޖެހޭނެއެވެ. 
 ޒިންމާތަކެވެ.  

 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް  ޒިންމާވާ ފަރާތް 

ތަންފީޒު ކުރުމަށް މަުގ  މަްނހަޖު ލިބެންހުރި ވަޞީލަތްތައް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، ޕްރިންސިޕަލުން
 ،ދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިލުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެ ،އިރުޝާދުދީ ،ދައްކައިދީ

 ރިުސންނަށް ނަމޫނާއަކަްށ ވުމާއި،މުދައް ށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުުރމާއެކު،އެކަންކަން ޙާޞިލުކޮ
 މުކޮށް އެގުުޅން ދެމެހެއްޓުން.މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ރަނގަުޅ ގުޅުމެްއ ޤާއި ހުރިހާ

ުމހިންުމ ބައިވެރިންނަށް ބޭނުންވާނޭ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަނެ،  ގެމާޙައުލު ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލް
އެމަޢުލޫމާތު އެކަށޭނަ ވަޤުތުގައި ޙިއްޞާ ކުުރމާއެކު، ސްކޫލް ތަަރއްޤީ ކުރުމުގައި މުޖުތަމަޢުެގ 

 ބޭނުން ހިފުން. 

ކުރުމާިއ ދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިލުވާ ގެ ފެންވަރު ރަނަގޅުއުނގެނުމާއި އުނގަްނނައިދިނުމު ލީޑިންގ ޓީޗަރުން 
މިންވަރު މަތިކުރުމާއި މަންހަޖު ތަންފީޒުކުރުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުާމއެކު ޓީޗަރުންގެ މަޢުލޫމާތާއި 
ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ރާވައި މަންަހޖު ތަންފީޒު ކުުރމަށް 

 އެހީތެރިވެދިނުން.

އެްނމެ ނުފޫޒުގަދަ ވަޞީލަތަކީ ، ަމންހަުޖ ތަންފީުޒ ކުރުމުެގ އެްނމެ ބާރުގަދަޤައުމީ  ޓީޗަރުން
ޞިލު ކުރަންޖެޭހ ކަންކަްނ މަންަހޖުގެތެރެއިން ދަރިވަރުން ޙާ ޓީޗަރުންކަން ޤަބޫލުކޮށް، 

ރާވައި ކިޔަވައިދިނުމަްށ ތައްޔާރުވެ، މަންަހުޖ ތަންފީުޒ  ޙާޞިލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފިލާވަޅުތައް
 ބުދާރީވުން.ޖަވާދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުުރމާއި ަމންހަުޖ ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކުރުމާއި 
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މިންވަރު ބިނާވެފަިއ ޤައުމީ މަންަހޖު ތަންފީޒު ކުުރމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިލު ކުރެވޭ  ދަރިވަރުން 
 ރާކުނީ ދަރިވަރުން ކިޔެވުމާއި އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މިންވަރާއި އޮންނާ

ނުމަްށ ކިޔެވުމަށް ޒިންމާދާރުވެ އުނގެ ދަރިވަރުންހިތްވަރެއްގެ މައްޗަށްކަން ޤަބޫލުކޮށް، 
  ހޭދަކުރުން.ތު ހިތްވަރުލައި އެކަމަށް ވަޤު

ދަރިވަރުންނާއެކު އުނގެނުމުެގ ށް ޤަބޫލުކޮށް، ޞިލު ކުރެވޭނެ ބައެއްކަމަނަތީޖާ ޙާރިވަރުންނަކީ ދަ ބެލެނިވެރިން
އެކު ކޫލާސްގޭތެރޭގައި އުފެއްދުމާއެކު މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ، ކިޔެވުމަށް ފަސޭހަ މާޙައުލެއް 

 ބަދަހި ގުޅުމެއް ބޭއްވުން.

މަންހަޖުގަިއ  މިފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަކީ އުނެގނުމާިއ އުނގަންނައިދިނުމުގައި ވަަރށް މުހިންުމ ދައުރެއް އަދާކުރާކަމެކެވެ. 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުނގެނުމުގެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކުން ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނުވަން ބޭނުންވާ ޤާބިއްލިއްޔަތުތައް 

ތަފާތު  ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެކުންނޫނެވެ. ވާނީ ހަމައެކަނި ދެވޭ އިމްތިާޙން ކަރުދާހަޙާޞިލުވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރަން
 ށްގެންނެވެ.ބޭނުންކޮކުޅުތައް އު

 ކަންކަން ތިރީގައި މިަވނީއެވެ. ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގަިއ ސަމާލުަކން ދޭންޖެޭހ 

 ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމުގަިއ ތަފާތު ގޮތްތައް ބޭނުންކުރުން .3
 ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ސުކޫލު މުޖުތަމަޢު ޙިއްޞާވުން  .4
 ންވަރު ވަޒަންކުރުން އުނގެނުމަށް ފަހިވާގޮތަށް ފެ .5
 ދާއިމީގޮތެއްގައި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން  .6

އެހީ އިތުރު ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމަށްފަހު ނުކުންނަ ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދަރިވަރުންގެ ޤާބިލުކަމާއި 
ޓަކައި ސްކޫލް މުޖުަތމަޢުގެ އެންެމހަިއ ދެވޭ ތަޢުލީމުެގ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ،ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ

ފަރާތްތަކާއެކު އެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި، ދަރިވަރުގެ އުނގެނުން ފަހިވާނެގޮތެއްގެ 
ން ކުރަްނޖެހޭެނ ކޮންމެހެމަތިން އެދަރިވަރަށާއި ބެލެނިވެރިޔާއަށް ދަރިވަރުގެ އުނގެނުމާއި ޖުމުލަ ތަރައްޤީ އަންގައިދިނުމަކީ 

 ކަމެކެވެ. 

ނޑު ތަފާތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  މި  ޤައުމީ މަންަހޖުން ފާހަގަކުރެވޭނެ މައިގަ

 މައިގަނުޑ އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މަންަހޖު އެކުލަވައިާލފައިވުން .3
ނޑު ޤާބިލިއްޔަތުތަކެއް  .4  ކަނޑައެޅިފައިވުން ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގާ އަށަގަންނުވާނެ މައިގަ
 މައިގަނުޑ ދާއިރާތަކަކަށް އުނގެނުން ބަހާލައިފައިވުން  .5



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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 މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމު ފުޅާކުރެވިފައިވުން .6
 އުނގަންނައިދިނުން މަރުޙަލާތަކަކަށް ބަހާލައިފައިވުން .7
 ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިަމނާފައިވުން .8

އުނގަންނައިދިނުމުެގ  ަލތްތަކާއި މުދައްރިސުންނަށް ބޭނުންވާ ސީުރމަށް ބޭނުންާވ އުނގެނުމުެގ ވަ ކުޤައުމީ މަންަހުޖ ތަންފީޒު 
ލަތްތަކަށް މީހުން އަހުލުވެިރ ސީރުތަކާއި ވަލަތްތައް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެއެވެ. ޤައުމީ މަންހަާޖއި މުޤައްރަސީތަފާތު ވަ

 ޕްމަންޓް ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގޭނެއެވެ.މުދައްރިސުންނަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮއަދި ކުރެވޭނެއެވެ. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 ތަޢާރަފު  .3

ތަޢުލީމުގެ ޤައުީމ މަންހަޖަީކ އުނގެުނާމއި އުނގަންނައިދިނުމާުގޅޭ އެްނެމ މުހިްނުމ ތަޢުލީމީ އެްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުީސ 
 6އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫުލ މަދަރުސާތަކުގައި އުނގަންނައިދޭ ތަފާތު  ސިޔާސަތެވެ. ޤައުމީ މަންަހޖުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ދުެގ ދަރިވަރުންނަށް އުނގެނުމާިއ އުނގަންނައިދިނުމުެގ އެްނމެހަިއ އަހަރާ ދެމެ :3އަހަރާއި  6މަރުޙަލާގައި، ޢުމުރުްނ 
 ކަންކަން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާގޮތެވެ. 

މަދުރަސީ ތަޢުލީމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައިެވސް އުނގަންނައިދިނުމުގެ ައމާޒަކީ އިސްާލމީ ހަރުދަާނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އަިދ އަމިއްަލ  ،ތަޖުރިބާކުރުމަްށ ލޯބިކުރާ ،ކަްނކަން ހޯދާބަލައި ،ރިކަން ހުްނނަވެޤުއުނގެނުމަށް ޝައު، އަޤީދާއެއްގެ މަތީގައި
 ފަރުދުން ބިނާ ކުރުމެވެ.  ،އުފެއްދުންތެރި ،ޒިންމާދާރު ،ޤާބިލު ،ނަފުސަށް އިތުބާރުކުރާ

ނަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތާއި މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ސުލޫކީ ސިފަތަކާއި އަގުތަކާއި ހު
ތަޖުރިބާތައް މިމަންހަޖުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި މިމަންހަޖުގެ ތަޞައްވުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޖީލެްއ 

އެވެ. އަށަގަންނަވަންޖެހޭ މައިަގނޑު ޤާބިލިއްޔަތުތައް މި މަންަހޖުގައި ިހމަނާފައިވާނެ އިގައުފެއްދުމަށްޓަކައި ދަރިވަރުންގެ ކިބައި
މީގެ އިތުރުްނ މަދަރުސާއަީކ ދަރިވަރުން ޝައުޤުވެރިވާފަދަ އުނގެނުމުެގ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިއްބައިދޭނެ މާޙައުލަކަްށ 

މަންހަޖު ތަންފީޒުކުުރމުގައި ޝާމިލުާވ މުހިްނމު ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު މިމަންހަޖުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ،ހެދުމަށްޓަކައި
ލޫީކ ސިފަތަކާއި އަގުތަކާިއ ހަމަަހމަގޮތެއްގައި ސު ،އަދި ވަށައިޖެހޭ ތަޢުލީމެްއ ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

އަންނަނިވި ޞަފުޙާގައި  ޤައުމީ މަންަހޖުގެ ބޮޑު މަްނޒަރުދީފައިވާނެއެވެ.  ސްކަންހުނަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމަށް އި
 ވަނީއެވެ.އެ
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 5ތަފާތު އައު ޤައުމީ މަންަހޖުން މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  ،ވަނަ އަހަރު އިޞްލާޙުކުރި ޤައުމީ މަންހަޖާ އަޅައިބަލާއިރު 4111
 ފާހަގަ ކުރެވޭނެއެވެ. ސިފައެއް

ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ހުރިހާ މުހިންމު ބައިތަކާިއ ވުމެވެ.  އަސާސްތަކެއްގެމައްޗަށް މަންހަޖު އެކުލަވައިލާފައިފުރަތަމަ ސިފައަކީ 
އުނގެުނމާިއ މަންހަޖުގައި ިހމެނިފައިވުމެވެ. މިއްވުރެއް ވާ ހުރިހާކަމެއްގެ ފުރިހަމަ ތަޞަނުންދަރިވަރުން ޙާޞިލު ކުރަން ބޭ

ތަފްޞީލާއި، މަންހަޖުން ނެރެވޭ ނަތީޖާ ިމންކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ހިމަނާފައިވުމެވެ.  އުނގަންނައިދިނުން ރާވާލެވިފައިވާގޮތުގެ
އުނގެނުން ރާވާފައިވާގޮތާއި ދަރިވަރުން  މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާގޮތް ހިމެނުމެވެ. އަދި

ކަމާއެކު މަންހަޖު ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ތަޢުލީީމ އި ކާިމޔާބުއި ފެންވަރު ވަޒަންކުރާނެގޮތާޙާޞިލުކުރަންޖެހޭ މިންވަރާ
ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކަށް ގެނެވުނު މެވެ. ވުމަްނހަޖުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައްވެސް މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ

އާ  31ލީމުން ފެށިގެން ގްރޭޑް ދާއިރާއަށް ބަހާލާފައިވުމާއި ޅަފަތުގެ ތަޢު :ބަދަލާއި އުނގަންނައިދިނުން، މައިގަނޑު 
ސޯޝަލް ސްޓަޑީްޒ އަދި ސައިންސް، ކިޔަވައިދިނުމާިއ  ،ހަމަޔަށް ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން )ހެލްތް އެންޑް ވެލްބީންގ(

ދަރިވަރުން ޢަމަލީގޮތުްނ  ،އިތުރުންވެ. މީގެދާއިރާއެއްގައި ހިމަނާަފއިވުމެމަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަޢުލީމު ފުޅާ
 ބައިވެރިކުރުވައިގެން އުނގަންނައިދިނުމަށް )އެކްޓިވް ލަރނިންގ( ބާރުއަޅާފައިވުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޤާބިލިއްޔަތުތަކަކީ ހަރުދަނާ  މި ފައިވުމެވެ. ޤާބިލިއްޔަތެއް ކަނޑަައޅާ : ދަރިވަރުން ޙާޞިލުކުރަންޖެހޭދެވަނަ ސިފައަކީ 
މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރާިއ ސިފަ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ިނޒާމުްނ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގަިއ  ދިރިއުޅުމަކަށް ބޭނުންވާނެ

ޤާބިލިއްޔަތުތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޅަފަތުގެ  ހަރުލެއްވުމަށްޓަކައި ހިމަނާފައިވާ ޤާބިލިއްޔަތުތަކެކެވެ. މި
ލީމުގެ މަރުޙަލާގައި އުނގަންނައިދިނުްނ ފަރުމާކޮށްފައިވާނީ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާއާއި ފަށާތަޢު

 އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާތައް ގުޅުވާލައިގެން )އިންޓަރގްރޭޓްކޮށްގެން( އުނގެނޭގޮތަށެވެ. 

 މަންހަޖުްނ ފާހަގަވާެނ ތިންވަަނ ސިފައަކީ ދަރިވަރުންގެ ުއމުުރފުރަޔާއި އަދި ދަރިވަރުންގެ ހުނަރުތައް ތަރައްޤީވަމުން 
އަންނަގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މަންހަުޖ އެކުލަވައިލާފައިވުމެވެ. އަދި އުނގެުނމާއި އުނގަްނނައިދިނުމުގެ އުޞޫލުތަްއ 
ކަނޑައަޅާފައިވަީނ ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުްނ ހުންަނ މިންވަރަްށ ބަލައިގެންނެވެ. މީެގ ސަބަބުްނ ތަޢުލީމުގެ އެްއ މަރުޙަލާއިްނ 

 ރުންނަށް ވަރަށް އޮމާންކަމާއެުކ ބަދަލުވެވޭނެއެވެ. އަނެއް މަރުޙަލާއަށް ދަރިވަ

-ން ކީ  3ސްޓޭޖް -ބަހުންނެވެ. އަދި ކީއިދެވޭނީ ދިވެހި ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގަިއ ކިޔަވަކުރުމުގަިއ މިމަންަހޖު ތަންފީޒު 
ބޭނުންކުރާީނ  ކިޔަވައިދޭންގައި ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްާއ ހަމައަްށ ކިޔަވައިދެވޭނީ އިނގިރޭިސ ބަހުންނެވެ.  7ސްޓޭޖް 

ރިސޯްސ ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  ނަށްދަރިވަރުން ގައި ބޭނުންކުރާީނ ޓީޗަރސް ގައިޑާއި  3ސްޓޭޖް -ޓީޗަރސް މެނުއަލްއެކެވެ. ކީ 
 ޔާރުކުރެވޭ ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކެވެ.ތައްގުޅޭގޮތަށް މަންަހޖާ  ށް ބޭނުންކުރާނީ 7ސްޓޭޖް -ން ކީ  4ސްޓޭޖް -ކީޕެކެކެވެ. 
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ޤައުމީ މަންަހޖުގެ މުިޅ ނާރެހަކީ ދަރިވަރުންނެވެ. ކޮްނމެ ދަރިވަރަަކށްވެސް އެދަރިވަރެއްގެ ޢުމުރާއި ފެންވަރާގުޅޭ އުނެގނުމުެގ 
އޭެގ ނަފުސުގެ ޤާބިލުކަން އެނގި، ތަފާތު ކަންކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިގޮތެއްގައި ބައިވެރިވެ، އެދަރިވަރެއްގެ ކިބައިގައިހުރި 

 ފަހިކޮށްދެވޭނެއެވެ. މިމަންހަޖުން އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް  ހިފައި،ަހމަގޮތުގައި އެންމެ ފުރިބޭނުން 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 ޙަ ރަ އި ޝަ ތަޞައްވުރާޤައުމީ މަންހަޖުގެ  .4

 

 ކުދިން ދިރިއުޅުމަށް ތައްާޔރުުކރުން 

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ޙަރަގެ ޝަޤައުމީ މަންަހޖުގެ ތަޞައްވުރު

  ،ައަދި އަމިއްލަ ޤާބިލު އަމިއްލަވަންތަކަމާއި ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދަމަހައްޓާ، އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދ
 ފަރުދަކަށް ހެދުން.އިތުބާރުކުރާ ނަފުސަށް 

  ،ާޢިލްމު އުފައްދާ، ކާމިޔާބު ފަރުދަކަށް ހެދުން.އުނގެނުމާއި ހޯދާބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިވ 
  ިއަދި އުފެއްދުންތެރި ބަވަނަވަމުންާދ ދުނިޔޭގައި ޙިއްޞާއަދާކުރާ، ތިމާގެ ޢާއިލާއާއި ުމޖުތަމަޢާއ 

 ފަރުދަކަށް ހެދުން. ޒިންމާދާރު

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  އުޅުން ބައެއް ފެންނާނެ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން  ށް ވާޞިލުވާއިރުއްވުރަޤައުމީ މަންަހޖުގެ ތަޞަ

އުނގެނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ 
 ދަރިވަރު 

އިތުބާރުކުރާ އަމިއްލަ ނަފުސަށް 
 ޤާބިލު ދަރިވަރު 

ޒިންމާދާރު އުފެއްދުންތެރި 
 ދަރިވަރު 

  ެން އެންމެ ފަސޭހަގޮތްތަކެއް އުނގެނ
 .ދެނެގަންނާނެ

  ްއުނގެނުމުގައި ތަފާތު އުޞޫލުތައ
 .ބޭނުންކުރާނެ 

 ިމަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކުރުމާއ 
ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތަާފތު 

 .ގޮތްތައް ބޭނުންކުރާނެ
 .ެއުނގެނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާނ 
 ިއުފެއްދުންތެރި ވިސްނުން  ،ފާޑުވެރ

 .ގެންގުޅޭނެ
 ،ިސުވާލުއުފައްދައި ކަންކަމުގެ  ވިސްނައ

ސަބަބު ދެނެގަނެ، ކަންކަން 
 .ވަޒަންކުރާނެ

  ުދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާވަރަށް ހިސާބ

 ުއާނާއި ސުންނަތަށް ކީރިތި ޤުރ
 .ތަބާވާނެ 

  ިއިސްލާމީ އުޞޫލުތަކަކީ މުޅ
ދިރިއުޅުން އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވާ 

 .އުޞޫލުތަކެއްކަމަށް ޤަބޫކުރާނެ 
  ައްޔަތާއި ޙައިޘިއަމިއްލ

އަމިއްލަވަންތަކަން ދެނެގަނެ 
 .ދަމަހައްޓާނެ

  ިދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި ދިވެހ
ޘަޤާފަތުގައި ހުރި އަގުތައް 

 .ދަމަހައްޓާނެ
 ެގޮތްތަކާއި ހަމަތަކުން ނަތީޖާ ނެރެވޭނ

 .މުއާޞަލާތުކުރާނެ
  ެއަމިއްލަ ކުޅަދާނަކަން ދެނެގަންނާނ. 

  ޭއަމިއްލަ ޢާއިލާއަށާއި ދިރިއުޅ
މުޖުތަމަޢަށާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

 .މުޖުތަމަޢުގައި ޙިއްޞާކުރާނެ
  ިއިތުބާރު ހިފޭ ބޭނުންތެރ

 .ފަރުދަކަށްވާނެ
 ިދެކޮޅު ކަމުގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައ

 .ބަލާނެ 
 ެއެހެންމީހުންނަށް އިޙުތިރާމު ކުރާނ. 
  ްދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވަޞީލަތްތައ

 .ބޭނުންކުރާނެ 
 ިކަންކަން  ،އަމިއްލައަށް އިސްނަގައ

 .ރާވައި ހިންގާނެ
  ްއަނިޔާވެރިކަމާއި ބޭއިންސާފާ ދެކޮޅަށ

 .މަސައްކަތްކުރާނެ 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  39

 

 .ޖަހާށާއި  ލިޔަންކިޔަން އެނގޭނެ
  ެއުނގެނޭ ހިތުން އުނގެނޭނ. 

  ެސާބިތުކަންމަތީ ދެމިހުންނާނ. 
 ެކަންކަމަށް އިސްނަގާނ. 
 ެނުބައި ދެނެގަންނާނެޔޮހ. 
  ްދިރިއުޅުމާއި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށ

 .ތައްޔާރުވެފައިވާނެ

 ިވިސްނައި  ކަންކަމާމެދު ރަނގަޅުގޮތުގައ
 .ބު ދޭނެހެޔޮ ބަދަލަކަށް ތަރުޙީ

* * * * * * * * * * * * * * * 

  



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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 ޤައުމީ މަންހަޖުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް  .5

މަންހަޖާުގޅޭ ެއންމެހަިއ  ާސސެއްގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށެވެ.އަ  :މިވަީނ މައިަގނުޑ  ޤައުމީ މަންަހުޖ ފަރުމާކޮށްފައި
 އަސާސްތަކާ ތަޢާރަޒު ނުވާނެ  ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅަންާވނީ އަދި ޤައުމީ މަންހަުޖ ތަންފީޒު ކުރަމުންދާންވާނީވެސް މި

ައސާްސ ތިރީގައި  :ލެވިފައިާވ މައިަގނުޑ ލަވާކުޤައުމީ ަމންހަޖު އެރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. އަސާސްތަކަށް  ގޮތެއްގެމަތިން، މި 
 ވަނީއެވެ.  މި

 ދީން އިސްލާމް  5.3
 ވަންތަކަމާއި ޘަޤާފަތް ދިވެހި 5.4
 ފު ޞާއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީއާިއ ޢަދުލު އިން 5.5
 ޖުމުލަ ތަރައްޤީ ދަރިވަރުންގެ 5.6
 މަުގފަހިކޮށްދިނުން ދަރިވަރުންގެ ޤާބިލުކަންހުރި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ދިއުމަށް  5.7
 ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކުރުން  5.8
 ދިރިއުޅުމަށް ތައްޔާރުކުރުން 5.9
 .އުނގެނޭ އެއްޗަކާ ދިރިއުޅުމާ ުގޅުވުން :.5

 އަސާސްތަކުގެ ތަފުޞީލު ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ.ޤައުމީ މަންަހޖުގެ މައިގަނުޑ 

 ދީން   އިސްލާމް 5.3

 

ާވޖިބުތައް ދީނުގެ  އަސާސްތަކާިއ އިސްާލމް އަގުތަކާިއ ސްލޫީކ ސިފަތަކާއި އިސްލާީމ އަޤީދާއާއި 
ދިވެހި މުޖުަތމަޢުގައި އިސްލާްމ  ންހަޖުގަިއ ބާރުއަޅައެވެ. އަދިކުރުމަށް މަޢަމަލީގޮތުން އަދާ

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި  ،ހަރުދަނާ ޢަޤީދާއެއްގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ތިބެ ،ދީނުގެ ދައުރު ފާހަގަކުރެވި
 ބާރުއަޅައެވެ.   މަށް ޤައުމީ ަމންހަޖު ވަރުންތަކެއް އުފެއްދުރަސޫލާގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރާ ދަރި

ދިވެހި  5.4
 ވަންތަކަމާއި 

 ޘަޤާފަތް 

 

ދިވެހިވަންތަ ޘަޤާފަތާއި ތަރިކައިގެ އަގު ވަޒަންކުރާ، ޤައުމީ ބަހާތައް ދަމަހައްޓާ، މާޒީްނ 
އުފެއްދުމަށް  ދަރިންތަކެއް ،އަދުގެ ޙާލަތު ދެނެގަންނަ، ކުިރމަގަށް ވިްސނާ ،ޢިބުރަތް ލިބިގަންނަ
ބާރު އަޅައެވެ. އަދި ދިވެހިންގެ މާދަރީ ބަހާއި އާދަކާދަތަކަށް ލޯބިކުރާ  ޤައުމީ މަންހަޖު

 ބާރު އަޅައެވެ. އުފެއްދުމަށް ޤައުމީ މަންހަޖު  ދަރިވަރުން

އިންސާނީ  5.5
ޙައްޤުތަކާއި 

ޑިމޮކްރަސީއާއި 
 ފު ޞާޢަދުލު އިން

ރިހަމަޔަށް ތަބާވާ، ޢަދުލު އިޙުތިރާމުކުރާ، ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލުތަކަށް ފުއިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް 
ބާރުއަޅައެވެ.  އުފެއްދުމަށް ޤައުމީ މަންަހޖު ފު ޤާއިމުކުރުމަށް ލޯބިކުރާ ދަރިންތަކެއްއިންޞާ

ފުގެ އި ިޑމޮކްަރސީއާއި ޢަދުލު އިންޞާތެރެއިން އިންސާނިއްޔަތާއުނގެުނމުގެ ،އެހެންކަމުން
ދޭހަވުންތަކާއި އަގުތަކާއި ތަޖުރިބާތައް ދަރިވަރުންނަށް ލިބިދެވޭފަދަ އުނގެނުމުގެ  މަފުހޫމުތަކާއި



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  ;3

 

 ބާރުއަޅައެވެ. ޤައުމީ މަންަހޖުމާޙައުލެއް އުފެއްދުމަށް  

ދަރިވަރުންގެ  5.6
 ޖުމުލަ ތަރައްޤީ 

 

ންނާިއ ޖިސްާމނީގޮތު އަދި މާޢީގޮތުންނާއި ޘަޤާފީގޮތުންިއޖުތި ،ސުލޫކީގޮތުންރޫޙާނީގޮތުންނާއި 
ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމު  ،ވިސްނުން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެގޮތްތައް ހިމެނޭގޮުތން ދުޅަހެޔޮކަމުގެގޮތުން

 ދިނުމާއެކު ދަރިވަރުންގެ ޖުމުލަ ތަރައްޤީއަށް ޤައުމީ މަްނހަުޖ ބާރުއަޅައެވެ.  ވައިފޯރު

ދަރިވަރުންގެ  5.7
ޤާބިލުކަންހުރި 
އެންމެ މަީތ 
ދަރަޖައަކަށް 

ދިއުމަށް 
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން

އެ  ންޖެހެއެވެ. އަދިތަޖުރިބާތަކެއް ހޯދައިދޭ  ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ އުނގެނުމުެގ ހުރިހާ
ތަޖުރިބާތަކަކީ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަްށ އެހީތެރިވެދޭ އަދި އުނގެނޭ އެއްޗަާކމެދު 

ކު ހަަމއެހެންމެ، ޙަރަކާތްތެރިކަމާއެ ވާންޖެހެއެވެ.ފަދަ ޙަރަކާތްތަކަކަށް ންކޮށް ވިސްނައި، ދޭހަވާފު
ފަދަ ޙަރަކާތްތަކަކަށް އެ ންގެ ޝައުޤުވެރިކަން ދެމެެހއްޓޭދަރިވަރު ދަރިވަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ،

އެންެމ މަީތ ދަރަޖައަކަށް ވާޞިލުވުމަްށ  ،ޙަރަކާތްތައް ހެދުމާއެކު، ދަރިވަރުންގެ ޤާބިލުކަންހުރި
 ޤައުމީ މަންަހޖު ބާރުއަޅައެވެ.

ހުރިހާ ކުދިން  5.8
 ޝާމިލުކުރުން  

 

 ދަރިވަރުންގެ ބޭނުންތައް ފާހަގަކޮށް،ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ތަފާތު ކުއްޖެއްކަން ޤަބޫލުކޮށް، އަދި 
ފަހިކޮށްދެއެވެ.  ޤައުމީ މަންަހޖުކުދިންނަށްވެސް ަހމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް  އުނގެނުމުގައި ހުރިހާ

ނުންތަކަށް ކުއްޖެއްކަްނ ދެނެގަނެ، އެކުދިންގެ ބޭްއޖަކީވެސް ތަފާތު ކޮންމެ ކުއަދި 
 ޤައުީމ މަންަހުޖ ބާރު އަޅައެވެ.ނުމަށް ށް އުނގަންނައިދިދަރިވަރުންނަ އަމާޒުކޮށްގެން

ދިރިއުޅުމަށް  5.9
 ތައްޔާރުކުރުން 

 

ހިންމަތް ، ހަމަޔަށް ދިއުަމށް ސާބިތުކަމާއެކުއާ މަސައްކަތަށް ލޯބިކުރާ، ކާމިޔާބީ ދަރިވަރުންނަކީ
ތަރުބިއްޔަތު  ،ހުނަރުތަކެއް ހޯދައިދީޒިންމާދާރުކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭެނ ، ރުމުގައި ދެމިހުންނަކު

މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެއެވެ. އަދި އެހެން މީހުންނަށް ބަރޯސާނުވެ،  މަށް ޤައުމީ މަންހަޖު ކުރު
 ފުދުންތެރި މީހަކަށް ހެދުމަށް ޤައުމީ މަންަހޖު ބާރުައޅައެވެ.  ދިރިއުޅެވޭފަދަ

އުނގެނޭ އެއްޗަކާ  :.5
 ދިރިއުޅުމާ ގުޅުވުން 

 

އުނގެޭނ  މާނަވީ ކަމަކަށްވެ، އް ޙާޞިލުވާ އަދިދަރިވަރުންނަށް މަޤުޞަދެއުނގެނުމަކީ 
ހިފޭެނ އެއްޗަކަށް ވާނެއެވެ. ުއނގެނުމުގެތެރެއިން ދަރިވަރުްނ ބޭނުން ،އެއްޗެއްގެ އަގު ވަަޒންކުރާ

ޓެކްނޮލޮޖީއާިއ ރުގެ( ޙާލަތާއި ކަންކަން ދަސްކޮށް، ތަޖުރިބާކުރާީނ އަދުގެ )މިހާ
ގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރުމުގަިއ އިންތިޒާމުކޮްށ ރޭވުމާއި މަދަނިއްޔަތުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި

 ތެރެއިންނެވެ. ޤައުމީ މަންހަުޖން މިަކންކަމަށް މަުގ ދައްކައިދެއެވެ. 

* * * * * * * * * * * * * * * 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  41

 

 ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ޙިއްޞާކުރާ އަގުތައް  .6

ކާއި ކަންކަމާމެދު ދެކޭގޮތާއި މެދުގައި އޮންަނ، ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި ފިކުރުތަޙިއްޞާކުރާ އަގުތަކަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެބައެއްގެ 
ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތައް ބައްޓަންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ޙިއްޞާކުރާ އަގުތަކަކީ ހެޔޮނުބައި ދެނެގަތުމާއި މުޢާމަލާތް

ދިރިއުުޅމެއް ވޭތުކުރުމަށް މަގުދައްކައިދޭ ބާރެކެވެ. އެހެންކަމުން ުމޖުތަމަޢުގައިހުރި މިފަަދ އަމާންއޮމާން  ،ޞުލްޙަވެރި
ރައްޔިތެއްގެގޮތުގައި  އަދި ބޭނުންތެރި ފައިދާހުރި ،މުޖުތަމަޢުގައިޙުތިރާމްކުރުމާއެކު ބަވަނަވަމުންދާ އަގުތަކަށް އި

 ޅާފައިވާެނއެވެ.މަންހަޖުގަިއ ބާރު އަ ޙަވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅުމަށް މިޞުލް

އަޑުތަކާިއ  ދަރިވަރުންގެ މާޙައުލުްނ ފެންނަ ފެނުންތަކާއި އިވޭ ންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނަނީ އެޙިއްޞާކުރާ އަގުތައް ދަރިވަރު
 އެ  ބަލަނީ ނަމޫނާއެއްގެގޮތުގައިކޮޕީކުރަނީ، އަދި ޑަށް ކުރެވޭ ތަޖުރިބާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ދަރިވަރުން ބޮ

ސަބަބަށްޓަކައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ޝާމިލުވާ އެންމެާހ ފަރާތްތައް  ވެ. މިމީހުންގެ ގޮތްތަކެ ދަރިވަރުންގެ ވަށައިގެންއުޅޭ
އަގުތައް ޤައުީމ  ޙިއްޞާކުރާއެހެނީ ނަމޫނާ ބަޔަކަށެވެ.  ،ދޭއިދައްކަ ރަނަގޅު އުުޅންތަކާއި ގުޅުންތައް ވާންޖެހޭނީ
ގޮތްތަކުގެ  ނައިދޭ މާޙައުލާއި ުއނގަންނައިދޭވޭނީ އުނގަންނައިދޭ އެއްޗަކާިއ އުނގަންތެރެއިން އުނަގންނައިދެމަންހަޖުގެ

 އެއީ>. ބައެކެވެ 6މައިގަނުޑ ގައި ހިމެނެނީ ތެރޭއަގުތަކުގެ ކުރާ ޙިއްޞާތެރެއިންނެވެ. 

 އަމިއްލަ ނަފުސާގުޅޭ އަގުތައް )ހ( 
 ޢާއިލާއާއި ފަރުދުންނާގުޅޭ އަގުތައް )ށ( 
 ގުޅޭ އަގުތައްބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔެއާއި ޢާމުޖުތަމަ)ނ( 
 ދިރިއުޅޭ ވެށްޓާގުޅޭ އަގުތައް )ރ( 

އަމިއްލަ ނަފުސާގުޭޅ 
 އަގުތައް

ފަރުދުންނާގުޅޭ އާއި ޢާއިލާ
 އަގުތައް

އާއި ބަވަނަވެފައިވާ މުޖުތަމަ
 އަގުތައް ދުނިޔެއާގުޅޭ

 ދިރިއުޅޭ ވެށްޓާގުޅޭ އަގުތައް

ބައިގައި ހިމެނެނީ އަމިއްލަ މި
ކުރުމާއި،  އިޙުތިރާމްނަފުސަށް 

ނަފުސް ދެނެގަތުމާއި، ކަންކަން 
ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރުމަށް 

އަމިއްލަ ނަފުސުގެ މައްޗަށް 
ޢަޒުމު  ، ބާރުވެރިވެ

ނޑައަޅައި ސާބިތުވެ  ކަ
 ހުރުމެވެ. 

ބައިގައި ހިމެނެނީ އެހެން މި
މީހުން ދެނެގަތުމާއި އެހެން 

ކުރުމާއި  މީހުންނަށް އިޙުތިރާމު
ތަކާއި ތަފާތު މީހުންގެއެހެން 

އިޙުސާސްތައް ދެނެގަތުމާއި، 
އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި 

ޒިންމާތަކަށް އިޙުތިރާމް 
 ކުރުމެވެ.

ބައިގައި ހިމެނެނީ މަދަނީ މި
ތައް އުފުލުމާއި، ޒިންމާ

އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި 
ންމާ އުފުލުމާއި ޙިއްޞާވެ ޒި

އްގައި ޓެޑިމޮކްރެޓިކް ވެށް
 ތަކަށްހުންނަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން

 ޢީއިޙުތިރާމު ކުރުމާއި އިޖުތިމާ
ޢަދާލަތު ދެމެހެއްޓުމަްށ 
ގަދައަޅައި މަސައްކަތް 

 ކުރުމެވެ.

މިބައިގައި ހިމެނެނީ 
ޖޭގެ ޘަޤާފަތާއި ދިވެހިރާއް

ތަރިކަ ދެނެގަތުމާއި އެކަންކަން 
 ދެމެހެއްޓުމާއި ލިބިފައިވާ

ތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ލަތްސީވަ
 ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރުމެވެ.
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 ތަފުޞީލެވެ.އަގުތަކުގެ ބައެއް ވަނީ ޙިއްޞާކުރާ މިރީގައިވާ ތި

އަމިއްލަ ނަފުސާގުޭޅ 
 އަގުތައް

އާއި ފަރުދުންނާގުޅޭ ޢާއިލާ
 އަގުތައް

އި ބަވަނަވެފައިވާ މުޖުތަމަޢާ
 ގުޅޭ އަގުތައްދުނިޔެއާ

 ދިރިއުޅޭ ވެށްޓާގުޅޭ އަގުތައް

  ިތެދުވެރިކަމާއ
 އަމާނާތްތެރިކަން>
ކުރާކަމެއްގައި 

އިޚުލާޞްތެރިވުމާއި 
ޙަޤީޤަތް  އަމާނާތްތެރިވުމާއި

 ދެނެގަތުން.
 

  ްނަފުސުގެ ޚާއްޞަކަނ
ދެނެގަތުން> އަމިއްލަ 
ނަފުސުގެ ޤަދަރާއި 

 ދެމެހެއްޓުމާއިއިޙުތިރާމް 
ވެސް ތަފާތު ކޮންމެ މީހަކީ

 މީހެއްކަން ދެނެގަތުން.
 

 ިރާވައި  ސްނެގުމާއިއ
އްލަ ނަފުސަށް އަމި ހިންގުން>

އިތުބާރުކުރުމާއި 
ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާނެ 

، ދެނެގަނެ، ރާވައިގޮތްތަކެއް 

 ގެންދިއުން.ކުރިއަށް
 

  ެދެމިހުރުން> ސާބިތުވ
އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤީ 

ތަކެއްގައި އުޞޫލު
ހިފަހައްޓައި ބަހާއި ޢަމަލާ 

 ސީދާ ކުރުން.
 

 ަދާކުރުން> ޒިންމާ އ
 ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ

ފުރިހަމަގޮތުގައި ޙާލަތެއްގައި 
 ޒިންމާދާރުވުން.

 

 <ްއަޅައިލުމާއި އޯގާތެރިވުނ 
ގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ތިމާ

 ވާފަދައިންއަޅާލައި އޯގާތެރި
ވެސް އެހެން މީހުންނާމެދު

 ކުރުން. ޢަމަލު
 

  <ްބައިވެރިވެ ޙިއްޞާވުނ
ނެއްބަޔަކާ އެއްބަޔަކު އަ 

ގުޅިގެން ސުލްޙަވެރިކަމާއި 
އެކު އުޅުމާއި އަމާންކަމާ

ވާ މައްސަލަތައް ދިމާ
އެކު ޞުލްޙަވެރިކަމާ
 ޙައްލުކުރުން.

 

 <ިއާއިލާއާއި ގޭގެ ވެށ 
ޓަކީ ވެށްއާއިލާއާއި ގޭގެ 

ޓަކަށް އަޅާލާ ވެށް ،ރައްކާތެރި
ހެދުމުގައި ތިމާގެ ޒިންމާ 

 އަދާކުރުން.
 

 ަރުދުންގެ މެދުގައި ހުންނަ ފ
ތައް ދެނެގަތުން> ތަފާތު

ވެސް ތަފާތު ކޮންމެ މީހަކީ
މީހެއްކަން ދެނެގަނެ، 

ކިބައިގައި  އެކިމީހުންގެ
ކަމާއި، ހުންނަ ކުޅަދާނަ

ވެސް ކަންކަމާމެދު ދެކޭގޮތް
 ،ތަފާތު ވާނެކަން ދަނެ

ތަފާތު މީހުންގެ ޚިޔާލުތަކަށް 
 އިޙުތިރާމު ކުރުން.

 

 ުން> އެހެން އިޙުތިރާމުކުރ

  ްހެޔޮ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށ
 ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރުން>

ބަދަލުވަމުންދާ 
ދިރިއުޅެން ޙާލަތާއެއްގޮތަށް 

 ދަސްވުން.
 

  <ްމުޖުތަމަޢަށް ޙިއްޞާވުނ
ހުރި ރަނގަޅު ފައިދާ
ހުރިކަން ތިމާގެ ތަކެއް ސިފަ

ވީ އެންމެ ޤަބޫލުކޮށް، 
މުޖުތަމަޢުގެ ފުރިހަމަގޮތުގައި 
ތަކުގައި ތަފާތު ޙަރަކާތް 
 ބައިވެރިވުން.

 

 ްޒިންމާދާރު ރައްޔިތަކަށްވުނ< 
މުޖުތަމަޢެއްގައި ޑިމޮކްރެޓިކް 

ތްތެރިކަމާއެކު ޙަރަކާ
އަމިއްލަ  ބައިވެރިވުމާއި

ފުރިހަމަޔަށް  ންމާޒި
 އަދާކުރުން.

 

  ުއިޖުތިމާޢީ ޢަދާލަތ 
> އިންސާނީ ދެމެހެއްޓުން

ޙައްޤުތަކަށް އިޙުތިރާމު 
ހެން މީހުންގެ ކުރުމާއެކު އެ

ދިނުމަށް ޙައްޤުތައް ހޯދައި
 ބާރު އެޅުން.

 

  ްއެހެންމީހުންގެ އިޙުސާސްތައ
> އެހެން ދެނެގަތުން

މީހުންނާއެކީ  އަމާންކަމާއެކު 
ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި 

  ްޤުދުރަތީ ދިރުންތައ
ރާއްޖެއަށް  ދެމެހެއްޓުން>

ޓާއި ށްފައިވާ ޤުދުރަތީ ވެލިބި
ތަކަށް ދިރުން

ޝުކުރުވެރިވުމާއެކު ވެށީގެ 
 ،ނާޒުކުކަން ދެނެގަނެ

ހުރިގޮތުގައި ދާތަކެތި ފައިއެ
ކުރިމަގުގެ  ،ބޭނުންކޮށް

ޖީލުތަކަށް ހެޔޮގޮތުގައި 
 ދިނުން.ފޯރުކޮށް

 

  ްޘަޤާފަތާއި ތަރިކަޔަށ
ކާތެރިވުން> ރާއްޖޭގެ ރައް

ދެވަނައެއްނެތް ޘަޤާފަތާއި 
މާއި ށް ރައްކާތެރިވުއަތަރިކަ

ދިވެހިން ފަޚުރުވެރިވާ 
އިސްލާމު ދީނާއި ދިވެހިބަހާއި 

ތާރީޚާއި އާދަކާދަ 
 ދެމެހެއްޓުން.

 

 ިގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވ
 ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން>

، ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ

އިޤްތިޞާދީ ޘަޤާފީ  އަދި 
ސިޔާސީ ކަންކަން 

ދެމެހެއްޓިނިވިގޮތުގައި 
ކުރިއަރުވައި 

ތަރައްޤީކުރުމާއި، ރާއްޖެއާއި 
ބޭރުދުނިޔޭގެ ވެށި 
ރައްކާތެރިގޮތުގައި 

ދެމެހެއްޓުމަށް 
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 ަވުން> ރޫޙާނީގޮތުން ވަރުގަދ
އި ރަސޫލާގެ ކީރިތި ޤުރުއާނާ

ހަރުދަނާ ، ސުންނަތަށް ތަބާވެ
ޢަޤީދާއަކާއި ވަރުގަދަ 

 އީމާނެއްގެމަތީގައި ދެމިހުރުން 
 

  ްހުރި އެންމެ ޤާބިލުކަނ
> މައްޗަކަށް ދިއުން

ރިވުމާއެކު، އެކަމެއް ފަރުވާތެ
އޮތް އެންމެ ކުރެވެން

މުގައި ކުރު ،ރަނގަޅަކަށް
 ހުރުން.ދެމި

މީހުންނަށް ޤަދަރާއި 
އިޙުތިރާމު ކުރުމާއެކު، 

ންގެ އެހެން މީހު
ތަކަށް މަރުޙަބާ ކާމިޔާބު
 ކިޔުން.

 

 ާއާއި ޙައްޤާއި ޒިންމާތައް> ތިމ
ންގެ ޙައްޤުތަކާއި އެހެން މީހު
ވެސް ޒިންމާތަކަށް
 ވުން.ހޭލުންތެރި

ފަރުދުންނާއި ޤައުމުތަކުގެ  
މެދުގައި  ހުންނަ ތަފާތުތައް 

ދެނެގަނެ އެ ތަފާތުތަކަށް 
އިޙުތިރާމު ކުރުމާއެކު އެ 

 ކަންކަން ތަޙައްމަލު ކުރުން.

 މަސައްކަތްކުރުން.

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 ޤައުމީ މަންހަޖުގެ އުނގެނުމުގެ އަމާޒު  .7

ސިފައާއި ހުނަރާިއ އެކަމަށްޓަކައި މަުގ ދައްކައިދެއެވެ.  ޤައުީމ މަްނަހޖުމި ދަރިވަރުންނަށް ލިބިދިނުމަށްޖެހޭ ތަޢުލީމެްއ ވަށައި
އަޅައެވެ. އުނގެނުމުގެ އެިކ ދާއިރާތަކުގެ މައިަގނުޑ ޤައުީމ މަންަހުޖ ބާރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްމަޢުލޫމާތު ަހމަހަމަގޮތެއްގައި 
އުނގެނުްނ އަމާޒުކޮށްފައިާވ ޤައުމީ މަންހަޖުގައި އެވެ. އް ދެނެގަތުމުގެ ބިންގާ އަޅައިދެއިތަމަފުހޫމުތަކާއި އަސާސީ ބަ

 ލެވިފައިވާ މައިގަނުޑ ދާއިރާތަކުގެތެރެއިންނެވެ. އިކަށް ވާޞިލުވެވޭނީ އުނގެނުން ބަހަދާއިރާތަ

ނޑު ޤައުމީ މަންަހޖުގެ އުނގެނުްނ އަާމޒު ކުރަީނ މަ  ދާއިރާއަކަށެވެ. އެއީ>  5އިގަ

 ތައް ގުތަކާއި ސިފައަ( 7.3)
 ހުނަރު ( 7.4)
 މަޢުލޫމާތާއި ދެނެގަތުން  (7.5)

 ތައް އަގުތަކާއި ސިފަ  7.3

މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ އެންމެ ުމހިންމު އެއްބޭުނމަކީ ލިބޭ ތަޢުލީމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ އުޅުމަށް ހެޔޮބަދަލެއް އައުމެވެ. 
ހަރުދަނާ އަުޚލާޤަކާއި ރަނގަޅު ސިފަތަކެއް ހަރުލައިގެންނެވެ. އިްސލާީމ  އިޙާޞިލުވާނީ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައެލަނޑުދަނިޑ 

ރަނގަުޅ  މުޖުތަމުޢުގެ ރިވެތި އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހި މުޖުތަމަުޢ ޤަބޫލުކުރާ އާދަތައް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން ފެނިގެންނެވެ. 
ކުރުމަްށ ޤައުމީ މަންަހުޖ  ޗަށް ތަރުބިއްޔަތުއަގުތަކާއި ސިފަތައް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންނެވުމާިއ އޭގެ މައް

ޤައުމީ އެބައިތަކުގެ ތަފުޞީލު  ޔަކަށް ބަހާލައިފައިވާނެއެވެ.ބަ 6އަޅައެވެ. މިގޮތުން ޙިއްޞާކުރާ އަގުތައް މައިގަނުޑ ބާރު
ދަރިވަރުން  ވުމަށް ހަރުލެއްބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. ޙިއްޞާކުރާ އަގުތަކާއި ސިފަތައް  މަންހަޖުެގ ޙިއްޞާކުރާ އަގުތަކުގައި

 ޙަރަކާތްތަކެއް ސްކޫލުން ހިންގަންވާނެއެވެ.ޢަމަލީ ބައިވެރިކޮށްގެން 
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ޖިްސމާީނ ދަރިވަރުންގެ ޖިްސމާީނ ތަރައްޤީއާއި އެްއވަރަކަށް  ކުރެވޭ މިންވަރާ މަޢުޫލމާތު ތަރައްޤީދަރިވަރުންގެ ވިސްނުމާިއ 
މޫދުގެ ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރަންޖެހެއެވެ. ކުޅުމާއި ކަސްރަތާއި ކުއްލި ޙަރަކާތްތަކަށް ޖިސްމު ހޭނުވުމާއި ފެތުމާއި 

ކުރުން ުނވަތަ އިޝާރާތުން ކަންކަން ކުރުމުގެ އިތުރުން، ިޑޒައިްނ މަިއމް އަދިތަމްސީލާއި ޑްާރމާ ކުުޅމާއި ކުޅިވަރުތަކާއި 
ތަނބުެގ ތައުީލމީ ނިޒާމުެގ މުހިންުމ އެއްފަދަ ކަންަކމަށް ދަރިވަރުން ހާނަިއ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ ކުރުމާއި ކުރެހުން

ހުނަރުތަކުގެ ސަބަބުްނ އެކުދިންެގ ދިންނަށް ޖިްސމާނީގޮތުން ލިޭބ މިކު އުޅިތަކެވެ.ވަށައިގެން ގެތިފައިވާ މުހިްނުމ 
ުވމަށް މަުގ ބަޔަކަށް ކާމިޔާބު ފަންނުތަކުގައި ދަރިވަރުންނަކީ ގުޅޭ އެކިޙަރަކާތްތަކާރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީވެ، އެހުނަރުވެ

ދަރިވަރުންނަށް ލިބެްނޖެޭހ  ތެރެއިންމަސައްކަްތތެރިކަމުގެ ތަޢުލީމުގެހަަމ އެހެންމެ، މަސައްކަތާއި ދެއެވެ. ތަނަވަސްވެގެން
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ދަރިވަރުންނަށް ކޮންމެހެން ލިބިދޭންޖެޭހ މުިހންުމ  މުހިންުމ ިޖސްމާީނ ހުނަރުތަކާއި އުކުޅުތަކަކީ މަދަރުސީ ތަޢުލިމުެގތެރެއިން
 މިހުނަރުތައް ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤައުމީ ަމންހަޖު ބާރުއަޅައެވެ. ބައިތަކެވެ. 

 މަޢުލޫމާތާއި ދެނެގަތުން  7.5

އުނގެނުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި  ވާކުރެވިފައރަނގަޅަށް އިންތިޒާމު ދަސްކުރާނީދަރިވަރުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އުނގެނި 
އަދި ތަފާތު ޚިޔާލުތަކާއި ތަފާތު މަފުހޫމުތައް ދަރިވަރުންނަށް ރަނގަޅަށް ދަސްވެ  ގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދީގެންނެވެ.ބައިވެރިވުމު
ހުންަނ ގުޅުްނ  އަމަީލ ތަޖުރިބާތަކާ ދެމެދުނުޑ ައސާސްތަކާއި މައިގަ ކަންތައްތަކުގެ ގަިއ ބިންވަުޅ ނެގޭީނ ސިކުނޑީ
 އަދި ދަރިވަރުންގެ ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އެ ަކންތައްތައް ބޭނުން ހިފާނެގޮތްތައް ދަސްކޮށްދީގެންނެވެ.ދީގެންނެވެ. ހާމަކޮށް

ހެއެވެ. އަލަށް އުނގެނޭ ތަކެތި ބިނާކުރުމުގައި މުދައްރިސުން އެހީތެރިވެދޭން ޖެ ،ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް
އުފެއްދުމުގެ މަރުޙަލާާއ މަޢުލޫމާތު މަޢުޫލާމތުތައް ބޭނުންކޮށް، އައުން ެއ ދިނުުމން ފެށިގެން ޢަމަލީގޮތުއިމަޢުލޫމާތު އުނގަންނަ

 ޖެހެއެވެ. ލުކޮށްދިނުމަށް ަމގު ފަހިކޮށްދޭންހަމައަށް ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމުެގ ތަޖުރިބާ ވާޞި

، ގަތުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ވީމާމަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަން ދެނެބޭނުންވާ އެންމެ ކުރިމަގަށް  ،ބަދަލުވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި

މަޢުލޫމާތުެގ ބޭނުން ހިފާނެގޮތުގެ ހުނަރުވެރިކަްނ ާއ މަޢުލޫމާުތ ހޯދައި އެ، ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމޫތު ލިބިދިނުމުެގ އިތުރުން
ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި، ކުރުމުގެ  ށާއި މައްސަލަ ޙައްލުއަދި އުނގެނުމަ ބާރުއަޅައެވެ.މަންހަޖު  މަށް މިހޯދައިދިނު

 އެ ވެދޭނެއެވެ. ށްވެްސ ޤައުމީ މަންހަުޖ އެހީތެރިއުނގެނުމުެގ ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަ، ކިޔުމުގެ ހުނަުރ ބޭނުން ކުުރމާއި
ގެން ލަތްތައް ބޭނުންކޮށްސީޖުރިބާގެތެރެއިންނާއި ތަފާތު ވައުނގެނުމުގެ ޢަމަލީ ތަ، ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް

 ދޭންވާނެއެވެ. އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދަރިވަރުންނަށް 

 
* * * * * * * * * * * * * * * 

  



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  47

 

 ޤައުމީ މަންހަޖުގެ މައިގަނޑު ޤާބިލިއްޔަތުތައް  .8

ދިރިއުޅެން ދަސްކުރުމަށް  ،ޙަރަކާތްތެރި މީހެއްގެގޮތުގައި އުފެއްދުންތެރި،އާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ
ޤާބިލިއްޔަތުތައް  މި ވާނެއެވެ.ަކނޑައަޅާފައިޖުގައި ޤާބިލިއްޔަތެއް މި ޤައުީމ މަންހަ  :ދަރިވަރުންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންާވ 

ވަރުން ބާޒާރަށް ދަރިގެ ދުނިޔޭގެ މަސައްކަތު ބިނާވެފައިވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އުނގެނުމަށް ބާރުއަޅައި  ބަދަލުވަމުންދާ
ކަކާއި ތައްޔާރުކުރުމަށް އެޅޭ ބިންގަލެއްެގ ގޮތުގައެވެ. ކޮންެމ ޤާބިލިއްޔަތެއް ބިނާވެފައިވާނީ މަޢުލޫމާތާއި ަޢމަލީ ުހނަރުތަ

ނޑު ޤާބިލިއްޔަތުތައް އަދި އިޖުތިމާޢީ އެހެނިެހން ސުލޫކުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަގުތަކަކާއި ސިފަތަކާއި  ޤައުމީ މަންަހޖުގެ މައިގަ
 އި މިވަނީއެވެ.ތިރީގަ

 

 ވަނީ މި ތަކެކެވެ. އުނގެނުމުެގ މައިަގނުޑ ދާއިރާތައް ބިނާވެފައިގުޅި، ލާމެހިފައިާވ ޤާބިލިއްޔަތު ތަކަކީޤާބިލިއްޔަތު މި
ެގ އުނގެނުމުދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިލުވާނީ ޤާބިލިއްޔަތުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި  މި ޤާބިލިއްޔަތުތަކުގެ ބިންގަލުގެ މައްޗަށެވެ. 

ޢަމަލީގޮތުން ދަރިވަރުން ތުތަކެއް ފަހިކޮށްދެވިގެންނެވެ. ޤާބިލިއްޔަތުތައް ލިބިދިނުމަށް ފުރުޞަ މާޙައުލުން ދަރިވަރުންނަށް މި 
 ލައްވައި ކަންތައްތަކެއް ކުރުވައިގެންނެވެ. 

ރުންގެ ތަޢުލީމީ މަރުޙަާލ އުނގެނުމުެގ ތަފާތު މަރުޙަލާތަކުގައި ތަފާތު މިންވަރަށެވެ. ދަރިވަޤާބިލިއްޔަތުތައް ޙާޞިލުވާނީ  މި
ނޑު  ތުތައް ޙާޞިލުވާ މިންވަުރ ޤާބިލިއްޔަތު ދަރިވަރުންނަށް ހުންނާނީ ޙާޞިލުވެފައެވެ. މި ޤާބިއްލިއްޔަ :ނިންމާއިރު މައިގަ

 އުޞޫލުތައް ބޭނުންކޮށްގެންއެކިފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުެގ ނޫނެވެ. ކުންދެވޭ ިއމްތިޙާން ކަރުދާހަހަމައެކަނި ބަލަންވާނީ 

ތައް
ޔަތު

ލިއް
ޤާބި

ޑު 
ނ
ައިގަ

މ
 

 އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ނަފުސު ދެނެގަތުމާއި ތަންޒީމުކުރުން 

 ބިނާކުރަނިވި އަދި އުފެއްދުންތެރިގޮތެއްގައި ވިސްނުން 

 އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެން އުޅުން 

 ދޭހަވުމާއި ދޭހަކޮށްދިނުން  

 ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުން  

 ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ޓެކްނޮލޮޖީއާއި މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  48

 

ދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިުލ އަދި  ވަޒަންކުރަންވާނެއެވެ. މިްނވަރުއުނގެނުމުެގ މައިަގނުޑ ދާއިރާތަކުން ދަރިވަރުން ޙާޞިލުކުރާ 
 ދޭންވާނެއެވެ. ފިުކރު ހިންގުމަށް ފުރުޞަތުދާއިމީގޮތެއްގައި އަންގައިދީ، އެަކމާމެދު ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު 

 ތުތަކުގެ ތަފުޞީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ޤައުމީ މަންަހޖުގެ މައިގަނުޑ ޤާބިލިއްޔަ

)ހ( އިސްލާމްދީނާ 
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު 

 ކުރުން 

 

އިސްލާމީ ޢަޤީދާއަށް ބާރުއެޅޭ ކަންތަކާއި އިސްލާމީ އަގުތަކާއި އިސްލާީމ ރީިތ ޤާބިލިއްޔަތުން  މި
އެއްގެ ހަރުދަނާ އިސްލާީމ ޢަޤީދާކާއި އީމާންތެރިކަމަށް ބާރުއެޅޭނެއެވެ. އަދަބުތަކާއި ސިފަތަ

ދީނުގައި ކަންކަްނ އޮންނަގޮްތ  ކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމް ތީގައި ދަރިވަރުން ތަރުބިއްޔަތު މަ
 ދަރިވަރުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދެވޭނެއެވެ.

ުސންނަތަށް ރަސޫލާގެ ޤުރުއާނާއި ކީރިތި އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ދަރިވަރުން 
އާޚިރަތް ބާއްޖަވެރިކުރެވެންއޮތީ އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކަށް ތަބާވާނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ދުނިޔެއާއި 

އުޅެގެންކަން ދަރިވަރުްނ ޤަބޫލުކުރާނެއެވެ. ވުމާއެުކ މިފަދަ ދަިރވަރުން ދިރިއުޅުމުެގ ހުރިާހ 
 މައިދާނެއްގައިވެސް އިސްާލމްދީނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނެއެވެ.

)ށ( ނަފުސު 
ދެނެގަތުމާއި 

 ތަންޒީމު ކުރުްނ 

 

ބަލައިގަތުމާިއ އަމިއްަލ  ެގ ައމިއްލަ ނަފުުސ ދެނެގަތުމާއިތިމާ އްޔަތުން ލިއްބައިދޭނީޤާބިލި މި
މީގެތެރޭގައި ކާއި ސިފަތަކެވެ. ނަފުސާ ގުޅިގެން ކަންކަން ބަހައްޓާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރުތަ

، ނޑައަޅައިއެކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ުކޅަދާނަކަން ދެނެގަތުމާއި ައމިއްަލ އަމާޒުތަކެއް ކަ 

އެއަމާޒުތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ގޮތްތަކެއް ރާވައި، އެގޮތުގެމަތީްނ 
ޙާޞިލުކުރުމަށް  ަލނޑުދަނޑިތައްކަނޑައެޅި  ،އެއާއެކުހަމަ ހިމެނެއެވެ.ހުނަރު  ކުރިއަށްދިއުމުގެ

ކުރުމަށްވެސް މަުގ ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލައަށް ވަޒަންކޮށް އެކަންކަން ތަރައްޤީ 
 ފަހިވާނެއެވެ. މިސިފަތަކަކީ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ކަންކަން ރޭވުމާއި ހިންުގމުގެ ހުނަރު 

 މު ކަންތައްތަކެކެވެ.އަށަގެންނެވުމަށް ވަރަށް މުހިން 

ކިޔެވުމަށް ނަފުސު ދެނެގަތުމާއި ތަންޒީމުކުުރމުގެ ސިފަތައް ހަރުލާފަިއވާ ދަރިވަރުން 
ވެ. ކުރިމަތިލާ ދާއިމީގޮތެއްގައި އުނގެނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެ ޝައުޤުވެރިވާނެއެވެ.

 ކުރެވުނު އެންެމ ރަނގަޅަކަށް ަމސައްކަތްކުރާނެއެވެ.  ،ކޮންމެކަމެއްވެްސ ޙާޞިލުކުރުމަށް

)ނ( ބިނާކުރަނިވި އަދި 
 އުފެއްދުންތެރި
ގޮތެއްގައި 
 ވިސްނުން 

 

ހަލުވިކަމާއެކު ބަދަލުވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި ާކމިޔާބު ފަރުދެއްގެގޮތުގައި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި 
ބިނާކުރަނިވި އަދި އުފެއްދުންތެރިގޮތެއްގައި ކަންކަމާމެދު ވިސްނުުމގެ ޤާބިލުކަން ހޯދައިދިނުން 

ްނ މީހުންނާ ގުޅިގެ  މިޤާބިލިއްޔަތު ލިބުމުން ޚިޔާލު އުފައްދައި،ވަރަށް މުހިއްމެވެ. 
މައްސަލަ ޙައްލު ކުުރމާިއ  ތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށް، ކަންކަމުގެ ސަބަބު ހޯދައި،އުފެއްދުން

ކަމަކާމެުދ ގޮތެއް  އަދި ގޮތް ނިންުމމުގެ ުހނަރު އެްނެމ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުްނ ކުރާނެެއވެ.
ނާނެއެވެ. ދެކޮޅު ރަނގަޅަށް ބަލައި އެކަމަާކމެދު ފުންކޮށް ވިސްަކމުގެ ،ނިންމުމުގެކުރިން



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  49

 

އުނގެނުމުގައި ައމިއްަލ  ދިރާސާ ކުރާނެެއވެ. ގަނެ ސަބަބު ދެނެ ބަލައި،ޅައިހަމައެއާއެކު އަ
ތި އެހެން ޙާލަތްތަކުގަިއ ދަރިވަރުންނަށް ދަސްާވ ތަކެ ކުރާނެއެވެ.ނަފުސަށް އިތުބާރު 

ނެއެވެ. އަދި އުނގެނޭ ތޭ، އާ ގޮތްތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔާތަފާތު ޙާލަތްތަކަށް ފެ  ނެއެވެ.ކުރާބޭނުން
 އެއްޗަކާމެދު ދަރިވަރުން ވިސްނާނެއެވެ. 

)ރ( އެހެންމީހުންނާ 
 ގުޅިގެން އުޅުްނ 

 

ޤާބިލިއްޔަތުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މީހުންާނމެދު ރަނގަޅުގޮތުަގއި ގުޅުން ބަހައްޓާނެގޮތާއި  މި
ކުރާނެގޮތުގެ ހުނަރެވެ. ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ އިޙްސާސްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބައްޓަން 

މީހުންނާ މުޢާމަލާްތ ސު ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެިވ އެހެންމިޤާބިލިއްޔަތު ލިބުމުން އަމިއްލަ ނަފު
ލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއެކު ދިރިއުޅެްނ ނގަޅުގޮތް އެނގި ުމޖުތަމަޢުގައި ޞުކުރާނެ ރަ

 ރޫޙު އުފެދޭނެއެވެ. ދަސްވެ، އެހެން މީހުންނާއެކީ ުއޅުމަށް ލޯބިކޮށް، ގުޅިެގން އުުޅމުގެ

އިޙުސާސްތަްއ  ޤާބިލިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުން މުޢާމަލާތު ކުރާީނ އެެހން މީހުންގެ  މި
ތަފާތު  އިޙުސާސްތަކަށްވެސް އިޙުތިރާމު ކުރަުމންނެވެ. ިމފަދަ ދަރިވަރުންނަށްދެނެގަތުމާއެކު އެ

އެނގޭނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި މީހުންާނ ކަމާއެކު މުއާޞަލާތު ކުރާނެގޮތް ޙާލަތްތަކުގައި ކާމިޔާބު
ހިމެނެއެވެ.  ލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވާހަކަދެއްކުންސީވާހަކަދެއްކުމާއި ޒަމާނީ ވަ  ،ކުރިމަތިލައި
ކުރުމުެގ އި ޓީމެއްގެގޮތުގައި މަސައްކަތް އަމާޒަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައެއް ،މީގެއިތުރުން

ންނާނެއެވެ. ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެވެްސ ހުނަރުވެސް މިފަދަ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ހު
އެހެން ކުދިންގެ ަމސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރާނެއެވެ. އަދި  ،ގަނެޒިންމާތަކެއް ވާނެކަން ދަނެ

 އެކެއްގެ ފަރާތުން އަނެކަކަށް ދަސްވާނެ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެކަްނ ޤަބޫލު ކުރާނެއެވެ.

)ބ( ދޭހަވުމާއި 
 ދޭހަކޮށްދިނުން 

 

ދިނުމަކީ، ުމޖުތަމަޢެއްގައި ފުރިހަަމ ބައިވެރިއެއްގެގޮތުން ކާމިޔާބުކަމާއެުކ ހަކޮށްދޭހަވުމާއި ދޭ
މު ޤާބިލިއްޔަތެކެވެ. މި ޤާބިލިއްޔަތުން ދިރިއުޅުމުގެ ތަފާތު އުޅުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް މުހިންދިރި

ސްތައް އާއި ޚިޔާލާއި އިޙްސާގަތުމާއި ތިމާގެ ތަޖުރިބާ ބޭނުންތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ލިބި
ވެ. މުވާޞަލާތު ކުރުމުެގ ހުނަރުވެރިކަްނ ދަރިވަރުންނަށް ލިއްބައިދެވޭނެއެނގަޅަށް ދޭހަވާގޮތަށް ރަ

ާޤބިލުކަން ލިއްބައިދެވޭނެއެވެ.  މާނަކޮށް، ދިރާސާކުރުމުގެއަދި އެކިއެކި ނިޝާންތައް 
ޙާލަތްތަކުގައި އެޙާލަތަކާގުޅޭގޮތަށް ބަސް ބޭނުން ޘަޤާފީ އަދި އިޖުތިމާޢީ އެކި ،މެހަމައެހެން

 ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިއްބައިދެވޭނެއެވެ. 

ޤާބިލިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުން މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ބަހުގެ ތަފާތު ހުނަރުތައް  މި
ނުންކުާރ ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުން ކުރާނެއެވެ. އަދި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް ބޭ

 ބާއި ބަސްކޮށާރު ފަރިތަކަމާއެކު ބޭނުންކުރާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި މަލްޓިމީޑިއާއާއި ހިސާ
ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އަދަބީ ބަހުރުވަފަދަ ބައިތައް ހިމެނޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ 

ތު މީޑިއާ އް އުފައްދައި ތަފާދޭހަކޮށް، އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތަ ، ދާއިރާތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ކިޔައި



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  :4

 

 ކޮށްގެން ހުށަހަޅަން އެނގޭނެއެވެ. ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން

ދުޅަހެޔޮ  )ޅ(
 ދިރިއުޅުމެއް އުޅުން 

 

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް އުުޅމަކީ ތަޢުލީމީ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރި ކުުރމާިއ މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާކުުރމަށް 
ދުޅަެހޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުުރމަށް ކޮންމެހެްނ ބޭނުންާވ ކަމެކެވެ. ިމ ޤާބިލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 

ބޭނުންވާ ފައިދާހުރި ކާނާ ކެއުމާއި ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމާއި ފުރިހަމަޔަށް ނިދުމާއި ތިމާގެ 
ފަދަ އެންމެހައި ކަންކަުމން ދުރުވުމާއި، ހާސްވެ، މިއްލަ ނަފުސަށް ނުރައްކާވެދާނެއަ

ަކންކަމާ ކުިރމަތިލައި އެފަދަ ގައި އެުމން ިވސްނުންތެރިގޮތެއްކަންބޮޑުވާފަދަ ކަންކަން ދިމާވު
ޤާބިލިއްޔަތު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި  ކަންބޮޑުވުންތަކުން ސަލާމަތް ވާނެގޮތްތައް ހޯދުން ހިމެނެއެވެ. މި

ސުކޫލު މާޙައުލުގައި ދަރިވަރުންެގ ރޫޙާނީ އަދި ޖިްސމާީނ ދުޅަހެޔޮކަމާިއ ސިުކނޑީެގ 
ޖާއަކަށްވާނީ ޮކްނމެ ދަރިވަރަކީވެސް ފުރިހަަމ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަްނޖެހެއެވެ. ނަތީ

ދުޅަހެޔޮ  ،އަމިއްލަ ނަފުަސށް އިތުބާރުކުރާ ،ޞިއްޙަތެއްގައި އުފާވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅޭ
 ދިރިއުޅުމަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ދަރިވަރަކަށް ވުމެވެ. 

އްޙަތާ ދުޅަހެޔޮ ޞިަޓފާޅިއާއި އްމުެގ ވަޤާބިލިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅު މި
ރަނގަޅަށް ، ދެމެދު ހުންނަ ގުޅުން ވަަޒންކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ފައިދާހުރި ކާނާ ކެއުމާއި

ނިދުމާއި އަރާމުކުރުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކަށްޓަކައި ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންާވ 
މާިއ ކަންތައްތަކެއްކަން ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ދަރިވަރުން ާހސްވު

 ކަންބޮޑުވުމުން ދުރުވާނެއެވެ. 

)ކ( ދެމެހެއްޓެނިވި 
ތަރައްޤީއަށް 
 ޢަމަލުކުރުން

 

ލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ކޮންމެހެްނ ސީކީ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ވަޤާބިލިއްޔަތުގެ ބޭނުމަ މި
ލަތްތައް ސީވައެބޭނުންވާ ހޭލުންތެރިކަން ލިބިދިނުމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް 

ދިނުމެވެ. ހަމަ އެހެންެމ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަމާިއ ހުނަރު ލިްއބައި
ލަތްތަްއ ސީސް އިޙްތިރާމު ކުރުމާއެކު އެވަތަކެއްޗާއި ދިރުންތަކަށްވެހުރިހާ ދިރޭ

 ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ސިފަ އަށަގެންނެުވމެވެ. 

މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރުތަކާއި ިސފަތަކުގެ ސަބަބުން ތިމާެގ  ދެވޭތުގެތެރެއިން ޤާބިލިއްޔަ މި
ދިނުމަށް ވައިލަތްތައް ފޯރުސީލުތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ވައަންނަންއޮތް ޖީ ،ބޭނުންތައް ފުއްދައި
ނެއެވެ. ޤުދުރަތީ ނިޒާމަށް ބުރޫއަރާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުން ދަރިވަރުން މަގު ފަހިކޮށްދެވޭ

ރައްކާތެރިގޮތުގައި  ލަތްތަކާއި ދިރުންތައްސީވަ ދުރުހެލިވާނެއެވެ. އަދި ދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހާ
ދިނުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި މަސައްކަތް އޮތްޖީލުތަކާ ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށް އަންނަން

ޔަކަށް ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމުގަިއ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަ ،ކުރާނެއެވެ. ހަމައެފަދައިން
ބަރޯސާ ވާންޖެހޭކަން ދަނެ، ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިސާދީ، އިޖުތިމާޢީ އަދި ތިމާވެށީގެ 
ކަންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭއްވުމުގައި ކޮްނމެ މީހެއްެގވެސް ޒިްނމާއެއް ވާކަން ިމ 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  ;4

 

 ޤާބިލިއްޔަތުގެ ސަބަބުން ދެނެގަންނާނެއެވެ.

)އ( ޓެކްނޮލޮޖީއާއި 
މީޑިއާ 

 ބޭނުންކުރުން

 

ލަތެއްގެގޮތުން ތަފާތު ސީުނމާއި މުޢާމަލާތު ކުރުމުެގ ވަޤާބިލިއްޔަތުގައި ހިމެނެނީ އުނގެ މި
ޓެކްނޮލޮޖީެގ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިދިނުމެވެ. އެހެންކަމާއެކު 

ކުރާނެގޮތް ބޭނުން އުފެއްދުންތެރިގޮތުގައި މަޢުލޫމާތުމަޢުލޫމާތު ހޯދާނެގޮތާއި އެބޭނުންކޮށްގެން 
މަޢުލޫާމތެއްގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު  ހޯދާމިއަމާޒަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި  ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ،ދަރިވަރުންނަށް ހޯދައިދެވޭނެއެވެ. މީގެއިތުރުންކުރާނެ ޤާބިލުކަން 

ދާކުާރ ދައުރާއި މީޑިއާއިްނ ުމޖުތަމަޢަށް ފޯރާ ނުފޫޒާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުެގ ރޮނގުަގއި ީމޑިއާ އަ
ޙަޤީޤީ ދިރިއުުޅމާ ހުރީ ކޮންކަަހލަ ުގޅުމެްއކަން ދެނެގަނެވޭެނ ފުރުޞަތު  މީޑިއާެގ ހުށަހެޅުންތަކާ

އާިއ މުއާޞަލާުތ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ނެއެވެ. އަދި ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީހޯދައިދެވޭ
ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން އެދެވޭގޮތުގައި ހިފާނެއެވެ. ކަނޑަެއޅިފައިވާ ވަކިކަމަކަްށ ބޭނުންާވ 
މަޢުލޫމާތާއި އެމަޢުލޫމާތު ހުްނނާނެ ތަންތަނާއި ހޯދާނެގޮތްތަކާއި އެފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް 

ދަރިވަރުން ހޯދާ  ،ތައް އެނގޭނެއެވެ. މީގެއިތުރުންއުފެއްދުންތެރިގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރާނެގޮތް
އަޤުވާމީ ނަލްމަޢުލޫމާތާއި ކުރެވޭ ތަޖުރިބާތައް ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ޤައުމީ އަދި ބައި

 ފެންވަރެއްގައި ޙިއްޞާކުރާނެއެވެ. 

މުގައި މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް އުނގެނުމަޢުލޫމާތު ބޮޑަށް ދެނެގަނެވި އެދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ 
އެގޮތުގައި ކުރިއަށްދިއުމަށް ދަރިވަރުން ނަާގ އަމިއްަލ  ،ކުރިއަށްދާނެ މިސްރާބެއް ަކނޑައަޅައި

ޓެކްނޮލޮޖީއާއި މީޑިއާއަށް އަްނނަ ތަފާތު ބަދަލުތަކާމެދު ހޭލުންތެރިވެ  އަދިޒިންާމ ބޮޑުވާނެއެވެ. 
 ވެ.ލަތްތައް ބޭނުން ކުރާނެއެ ސީކަމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އެވަ ރައްކާތެރި

* * * * * * * * * * * * * * * 

  



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  51

 

 ޤައުމީ މަންހަޖުގައި އުނގަންނައިދިނުން ރޭވިފައިވާގޮތް  .9

އި ޤައުމީ މަންަހޖުގައި އުނގަްނނައިދިނުން ބަހައިލެވިފައިވަނީ ހަަތރު މަރުޙަލާއެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާ
ތަޢުލީމުގެ މަތީ ސާނަވީ  ނަވީ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާ، އަދިށު ސާދަ  ،ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާ، 

ވަނީ ދަރިވަރެއްގެ ައޅާފައިކުރަންޖެހޭ މިންވަރު ަކނޑައެއްގައިވެސް ދަރިވަރުން ޙާޞިލުކޮންމެ މަރުޙަލާމަރުޙަލާއެވެ. 
 ކޮށްގެންނެވެ. ހެދިބޮޑުވުމަށް ރިޢާޔަތް ށާއިރައަޢުމުރުފު

ީކ ތަޢުލީމާއި މަތީ ސާނަީވ ތަޢުލީމުގައި ދަރިވަރުްނ ޙާޞިލުކުރަންޖެހޭ މިންވަރުވަީނ ފަށާ ތަޢުލީމާއި ދަށު ސާނަީވ 
ސްޓޭޖުތަކަކަށް ބަހައިލުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަރިވަރުން ކުރިއަށްދާ -އެއްވެސް ކީއެވެ. ކޮންމެ މަރުޙަލާތަކަކަށް ބަހައިލެވިފަސްޓޭޖު

މިންވަރު ޙާޞިލުވިޯތ ޖެހޭ ޖެއް ނިމޭއިރުވެސް ޙާޞިލުވާންޓޭސް-ކީ އަދި ކޮންމެގިންތިކޮށް، ވަޒަން ކުރުމެވެ. މިންވަރު 
 ބެލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

 ގޮތެވެ.ތައް ބަހައިލެވިފައިވާއި ގްރޭޑްސްޓޭޖުތަކާ-ކައިދެނީ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ކީ ދައްތިރީގައިމިވާ ތާވަލުން 

ާ މަރުހަލ ް ކީ ސްޓޭޖ ް ގްރޭޑ ު އުމުރ
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ާ ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުހަލ

ާ ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މަރުހަލ

ާ ދަށު ސާނަވީ މަރުހަލ

ާ މަތީ ސާނަވީ މަރުހަލ

ފައުންޑޭޝަން
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ކީ ސްޓޭޖް 4

11

13

14

15

16
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 މަރުޙަލާ ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ  9.3

އަޅައިދޭ  އަހަރާ ދެމެދުގެ ދަރިވަރުންގެ ތަރުބިއްޔަތާއި ތަޢުލީމުގެ ބިންގާ 8އަހަރާއި  6މަރުޙަލާއަކީ ޢުމުރުން  މި
އުނގެނުމުގެތެރެއިްނ  ،މަރުޙަލާގައި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭންވާނީ ދަރިވަރުންނަށް މަޖާ އަދި ޝައުގުވެރި މިމަރުޙަލާއެވެ. 

 ލް.ކޭ.ޖީ އާިއ ޔޫ.ކޭޖީ އެވެ. މި ލާގައި ހިމެެނނީ އެމަރުޙަ މިތަޖުރިބާގެތެރެއިން ދަސްކުރެވޭގޮތަށެވެ.  ،ކަންކަން ހޯދާބަލައި
ހަމަ ވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. ބޮޑުއުނގެނުމާއި ހެދިރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި ށް ފުއަމާޒަކީ ވަށައިޖެހޭ ތަޢުލީމަ މަރުޙަލާގެ
ތު ވާންޖެހޭނީ ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްގައި ދުޅަހެޔޮކަމާއެކު އުނގަންނައިދީ ކުރިމަގުގަިއ ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަ ،އެހެންމެ

 އުނގެނުމަށް ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށް އަޅައިދެވޭ ހަރުދަނާ ބިންގަލަކަށެވެ. 

ންނައިދިނުން އަމާުޒ ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާގައި ވަކިވަކި މާއްދާތައް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އުނގަ
ނޑު ދާއިރާތައް ގުޅުވައިގެްނ  އުނގަންނައިދިނުމަށެވެ. އަދި އުނގެނުމުެގ )އިންަޓގްރޭޓްކޮށްގެން( ކުރެވޭނީ އުނގެނުމުެގ މައިގަ

ށް މަރުޙަލާގައި ދަރިވަރުންނަވީމާ މިއަށަގެންނެވުމަށެވެ. ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް 
ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ހުނަރުތައް ހަރުލެއްވުމަށެވެ.  މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ބާރު އަޅާނީ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި

 އުނގެނުމަށް ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާއިން ފަށާތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާއަށް ބަދަލުވާއިރު ދަރިވަރުންނަށް ފަށާތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައި 
 ބޭނުންވާ ނަފުސުގެ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ލިއްބައިދެވޭނެއެވެ.

ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާގައި ދަރިވަރުން ޙާޞިލުކުރާ މިންވަރު ބަލާނީ ދަރިވަރުން އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި 
ރާ ކުދަރިވަރުންމިގޮތުން ގެންނެވެ. ލަހައްޓައިބަ، ލިޔެ މަޢުލޫމާތު ތަފާތު ގޮތްގޮތަށްއެއްކުރެވޭ ، އޮބްޒަރވްކޮށްއުޅޭއިރު 

 ހިމަނަންާވނެއެވެ.ޮކމެންޓުތައް  ފޮޓޯގެ އިތުރުން މުދައްރިސުންގެ އަދި މުދައްރިްސ ނަގާމަސައްކަތްތަކުގެ ނަމޫނާތަކާއި 
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( އެވެ. ފަށާ 6،7،8)ގްރޭޑް  4ސްޓޭޖު -ކީ  ( އާއ3،4،5ި ރޭޑު )ގް 3ސްޓޭޖު -ލީމުގެ މަރުޙަލާގަިއ ހިމެެނނީ ކީ ފަށާ ތަޢު
ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގެ މައިގަނުޑ މަޤުޞަދަކީ އިސްލާްމ ދީނާ އެއްގޮތަށް އުޅުމުގެ ބިންގާ ައޅައިދިނުމާއެކު އުނގެުނމަްށ 

ށް ކޮްނމެހެްނ ދަރިވަރުން ހިތްޖައްސުވައި ތަޢުލީމުގެ މަތީ ހަރުފަތްތަކުގައި ކާިމޔާބުކަމާއެކު އުނގެނުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަ
ށް ޝައުޤުވެރިކަްނ ުއނގެނުމަދިރިއުޅުމުގެ ހުިރހާ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ބިންާގ އަޅައިދިނުމާިއ 

 .އުފެއްދުމެވެ

މަރުޙަލާގައި ދަރިވަރުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތުތަކެއް މި އުފެއްދޭފަދަ ފުރުޞަ  އުނގެނުމަްށ ޝައުޤު ހޯދާބެލުމާއި
އަމިއްލަޔަށް ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުުރމާއެުކ  ޝައުޤުވެރިވާފަދަ ގޮތަކަށް، އިދިނުން ބައްޓަން ކުރަންވާނީ ދަރިވަރުންކިޔަވަ

މުެގ ރުމަށާިއ އަމިއްލައަްށ އުނގެނުކުއަދާ ަކްނކަމުގައި ޒިންމާ  ،ހަަމ އެހެްނމެިއ ދެމިހުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އުނގެނުމުގަ



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  54

 

ނަްށ ތެރެއިން ދަރިވަރުންުމކަމެކެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގެސަާމލުކަން ދޭންޖެޭހ ވަރަށް ުމހިންހުނަރުތައް ލިއްބައިދިނުމަކީ 
 މަރުޙަލާގައި ބާރު އަޅަންާވނެއެވެ.  ކިބަިއގައި އަށަގެންނެވުމަށް މި  ހުނަރާިއ ސިފަ ދަރިވަރުންގެލިބިދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިދީ، 
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( އެވެ. ިމ މަރުޙަލާއަކީ ފަާށ 31، ;)ގުރޭުޑ  6ސްޓޭޖު -( އާިއ ކީ :، 9، )ގުރޭޑު 5ސްޓޭޖު -ހިމެެނނީ ކީ  މަރުޙަލާގައި  މި
ހުނަރާިއ ސިފަތައް  ރިވަރުންނަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތާއިތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައި ދަރިވަރުންނަށް އަޅައިދެވުނު ބިންގަލުެގ މަީތގައި ދަ

ށް ލޯބިކުރާ ބެލުމައުފެއްދުންތެރި ކަންކަން ހޯދާ ،މަރުޙަލާއެވެ. ވުމާއެކުޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ތަރައް
 ރިވެތި އަޚްލާޤީ  ،ގައި ދެމިތިބޭދީނުގެ ހަރުދަނާ ޢަޤީދާގެ މަތީ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ، އިސްލާމް ދަށްއަދި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢި

 މި މަރުޙަލާގައި ަމަސއްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ.  ސިފަ ލިބިފައިވާ ފަރުދުންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް

އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުމާއެުކ ތަފާތު ިއސްލާްމ ދީނާ ،މަރުޙަލާގައި ދެވޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރާއި ކުރެޭވ ތަޖުރިބާތަކުގެ އަލީގައި މި
ޖެހެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން މަތީ ލިއްބައިދޭންށް ހޭލުންތެރިކަން މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ވަޒީފާގެ ދާއިރާތަކާގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންނަ

ދަރިވަރުްނ މަރުޙަލާއިން ތެއްގައި މިކުރެވިގެންދާނެއެވެ. ޖުމުލަގޮ ތަޢުލީމަށާއި މަސައްކަތުގެ މައިދާނަށް ދަރިވަރުން އަހުލުވެރި
 ދިރިއުޅުމަކަށް ތައްޔާރުކޮށް ދެވޭނެއެވެ.ދުޅަހެޔޮ 
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މަތީ ، އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ހޭދަވާ 4( އެވެ. މިއީ 34، 33)ގުރޭުޑ  7ސްޓޭޖު -މަރުޙަލާގައި ިހމެނެނީ  ކީ ވީގެ މަތީ ސާނަ
މަރުޙަލާއެވެ. އެހެންކަމުން ދަރިވަރުން ޚާއްޞަކުރެވޭ  ތަމްރީނުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް ށާއިމަސައްކަތްތެރިކަމަ ށާއިތަޢުލީމަ

މަތީ ތަޢުލީމާއި ން ކުރިޔަށްދާން ބޭނުންވާ ކާމިޔާބު ދިރިއުޅުމެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ދަރިވަރު ،ކުރިމަގު ބިނާކޮށް
ރޮނގުން އެްނމެ އެަކށޭނެ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން މި މަރުޙަލާއިްނ ރޮނގުމަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމުެގ 

ހުލުވެރި ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ދަރިވަރުން އަ ށާއިތަމްރީނަ ށާއި ތަޢުލީމަތީ ދަރިވަރުންނަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ. މި މަރުޙަލާއަކީ މަ
 ކުރުވުމަށް ވަރަށް މުހިްނމު މަރުަހލާއެކެވެ.

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 ލެވޭ މައިގަނޑު ދާއިރާތައް މީ މަންހަޖުގެ އުނގެނުން ބަހައި ޤައު  .:

 :ތުން މައިަގނޑު ހުނަރާއި ސިފައާއި އަގުތައް ހިމެނޭގޮ މަޢުޫލމާތާއިޤައުމީ މަންހަޖުގަިއ އުނގެނުން ބަހައިލެވިފައިވަނީ 
އަިދ ޒިންމާދާރު  ،ކަންކަމުގައި ޤާބިލު، ދަރިވަރުން އަމިްއލަ ނަފުސަށް އިތުބާރު ކުރުމާއެކު ދާއިރާއަކީ :. މި ދާއިރާއަކަށެވެ 

 ރިވަރުގެ ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމަށް ނުވަތަ މުިޅ ުޖމުލަ ދަ ދާއިރާތަކަކީ. ިމ ދާއިރާއެވެ :މު ފަރުދަކަށްވުމަށް މުހިންއުފެއްދުންތެރި 
  ދާއިރާތަކެކެވެ.ފުޅާ އަދި ތިލަފަތް ހަަމ ތަރައްޤީއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ، 

 އަކީ>ދާއިރާ :އުނގެނުމުގެ މައިގަނުޑ 

 އިސްލާމްދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތު  3.:
 ބަހާއި މުއާޞަލާތު  4.:
 ސާބު ޢިލްމު ހި 5.:
 ތިމާވެށްޓާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮީޖ  6.:
 ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން  7.:
 އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމު  8.:
 ންނު އުފެއްދުންތެރި ފަ 9.:
 ންޓޮޕްރޮނިއަރޝިޕް އޮ :.:

 

 އިސްލާމް ދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތު  3.:

ދަރިވަރުންނަށް ދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތުގައި ހިމެނެނީ ފުރިހަަމ މުސްިލެމއްގެގޮތުގައި ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުމަށް  އިސްލާމް
ނޑުބައިތަކެވެ. އަދި ހަރުދަނާ ޢަޤީދާއެއްގެ މަތީގައި ދެމިހުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޭނުންވާނެ އިސްލާމު ަކމާއި ީއމާންކަމުގެ މައިގަ

ޢިލްމާއި ހުނަރާއި ސިފަތަކެވެ. ހަމަމިއާއެކު ފުރިހަަމ މުސްލިެމއްގެގޮތުގައި ދެމިހުރުމަށް ކުރަންޖެޭހ އެްނމެހައި ޢަމަީލ 
ޤުރްއާނާއި ސުންނަްތ  ތަކާއި ޢިބާދާތާއި މުޢާމަލާތުގެ އިތުރުން އަޚްލާޤީ ރިވެތި ސިފަތަކެވެ. ހަމައެހެންެމ ކީރިތިކަންތައް

  އެއިން ޢިބްރަތް ޙާޞިލްކުރުމެވެ. ،ދިރާސާކުރުމާއި އިސްލާީމ ތާރީޚާއި ޙަޟާރަތް އުނގެނި

 ؟ އްޔަތު ކިޔަވައިދޭންވީ ކީއްވެރޫޙާނި ދީނާއި  އިސްލާމް 

ދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތު ކިޔަވައިދޭންވީ ހަރުދަނާ ޢަޤީދާއެއްގެ މަތީގައި ދައިވަރުންގެ ދިރިއުޅުން ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައެވެ.  އިސްލާމް
ގޮތްތައް  އެދީނުގެ އަސާސްތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ،ގެ ޙަޟްރަތުގައި ހަމައެކަނި ދީންކަމަށްީވހިނދުهللاދީނަކީ މާތް އިސްލާމް

ހުރެވޭފަދަ  ދަރުތަކުގެ އަލީގައި، ތަހުޒީބުގެ މަގުގައި ޤާއިމްވެ ގެ ަމސްއަދި އިސްލާމްދީނު .ދަރިވަރުންނަށް އަންގައިދިނުމަށެވެ
 ލިބިގަތުމާއެކު ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ބާއްޖަވެރި ކުރުމަށެވެ.  ތައްސިފައިސްލާމީ 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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 އިސްލާމްދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތު ރާވާލެވިފައިވަނީ ކިހިނެއް؟

ގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާއިން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ މަރުޙަލާގެ ނިޔަލަށް ދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތަކީ ޅަފަތު އިސްލާމް
ކޮންމެ ދަރިވަރަކުމެ އުނގެނެްނޖެހޭ ދާއިރާއެކެވެ. ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާގައި އިސްލާމްދީނާއި 

 ގުޅުވާލައިގެންނެވެ.  ރޫޙާނިއްޔަތު އުނގަންނައިދެވޭނީ އުނގެނުމުގެ އެހެްނ ދާއިރާތަކާ

ދެވޭނީ އިސްާލމީ ހަރުދަނާ  ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާގައި އެންމެބޮޑު އިސްކަމެއްއުނގެނުމުގެ މިދާއިރާގެ 
ގެ ނިޔަލަްށ  6ސްޓޭޖް -ކީ ން ފެށިގެން 3ސްޓޭޖް -ކީސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށެވެ. އި ،ޢަޤީދާއެއްގެ ބިންގާ އަޅައިދީ

ކިޔަވައިޭދ ގައި  7ސްޓޭޖް -ބިއްޔަތު އަދި ޤުރުއާން އެވެ. ކީ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާގެގޮތުގައި ހިމެނޭީނ އިސްާލީމ ތަރު
   މާއްދާގެގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ިއސްލާީމ ތަރުބިއްޔަތު، އަދި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް )ޤުރުއާން އެންޑް ުސންނާ ސްޓަީޑޒް( އެވެ. 

 

 ޙާނިއްޔަތުގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ބައިތައް> ރޫ ދީނާއި  އިސްލާމް 

  ސްޓްރޭންޑެއްގެ ަމއްޗަށެވެ. އެއީ> 8އިސްލާމް ދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތު ބިނާވެފައިވަނީ 
 ކީރިތި ޤުރުއާނާއި އޭގެ ޢިލްމު)ހ( 
 ޢިލްމު ޘްސުންނަތާއި ޙަދީ)ށ( 
 އިސްލާމީ ޢަޤީދާ)ނ( 
 އިސްލާމީ ފިޤުހު)ރ( 
 އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ޙަޟާރަތް )ބ( 
 އިސްލާމީ އަޚްލާޤު )ޅ( 

މިބައިގައި ޤުރުއާން ރަނގަޅުގޮތުގައި ތިލާވަތު ކުރަން ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދެވި އެކަމުގެ  ކީރިތި ޤުރުއާނާއި އޭގެ ޢިލްމު>
ހުނަރު ލިއްބައިދެވޭނެއެވެ. އަދި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ބައެްއ ސޫރަތްތަކުގެ މާނައާއެުކ  ޤުރްއާނުެގ ޢިލްމުގެ ތަފާތު މަޢުލޫމާުތ 

ން ބާވައިލެއްވުނު މަޤުޞަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދިރިއުޅުމުގެ އާދަ ހަރުލެއްވުމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ކީރިތި ޤުރުއާ
 ބާރުއެޅޭނެއެވެ. 

އަލީގައި ދިރިއުޅުްނ  އޭގެ  ،ދިރާސާކޮށްޢިލްމް  ޘްޞައްަޙ ޙަދީސުންނަތާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ އި އޭގެ ޢިލްމު> ޘާ ޙަދީ 
ކޮށްދިނުމާއި ސުންނަތާ ދެކޮޅަށް ދެކެވޭ ާވހަކަތަކުގެ ޢިލްީމ އްޔަތު ކަށަވަރުޘިބިނާކުރުމާއި އަދި ސުންނަތުގެ ޝަރުޢީ ޙައި

 ނެތްކަން މިބައިގެތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭނެއެވެ.  ބުރަދަނެއް

 ،އިންސާނާ އުފެއްދެވުމުގެ މަޤުޞަދުގެ އަލީގައި ދަރިވަރުންގެ ޝަޚްޞިއްޔަތު ތަރުބިއްޔަތުކޮށްޢަޤީދާ>  އިސްލާމީ
ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަ ީއމާންކަމެްއ އަށަގެންނެވުމަށާިއ އެފަދަ އީމާންކަމެއް ުއނިވެގެން ިހނގައިދާނެ ކަންތައްތައް 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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ކުރުމަްށ އުނގަންނައިދިނުމަށާއި އަދި ޞައްަޙ އީމާންަކމުެގ ސަބަބުން ަފރުދުންނަށާއި ޖަމާޢަތަށް ލިބިދޭ ފައިދާ  ފާހަގަ
 އަމާޒުކުރެވޭނެއެވެ.

ތައް އިސްލާީމ އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމަށާއި ދިރިއުޅުމުގައިކުރާ އެންމެހަިއ ކަންތައް هللاމާތްފިޤުހު>  ސްލާމީ އި 
ކުރުމަްނ ޔަތު ޤާއިމުކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ދަސްކޮށްދީ ދަރިވަރުން ތަރުބިއްޝަރީޢަތުގައިވާގޮތުގެމަތިން 

މައްޗަްށ ދަރިވަރުން  ގައި އިސްާލީމ ފިޤުހު ކުރިއަރަމުން އައިގޮތުގެ އަދި ތަފާތު ދައުރުތަކު އަމާޒުކުރެވޭނެއެވެ.
 ކުރުމަށްވެސް ސަމާލުަކން ދެވޭނެއެވެ. ހޭލުންތެރި

ކީރިތި ރަސޫލާ )ޞ(ގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ފެށިގެން ތާރީޚުގެ ތަފާތު އިސްލާމް ދީނުގެ ދައުވަތު  އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ޙަޟާރަތް>
ގޮންެޖހުންތަކާ މުސްިލމުްނ  އައިގޮތާއި އެދަޢުވަތަށް ދިމާވެފައިވާ ހުރަސްތަްއ ގިރާކޮށް ތަފާތުއެކިދައުރުތަކުގައި ކުރިއަރަމުން 

ޢިބްރަތް ހޯދުމަށް ސަމާލުކަްނ ކުރިމަތިލިގޮތާއި މުސްލިމުންގެ ރަށްވެހިކަމާއި ޙަޟާރަތް ދިރާސާކުރުމާއި އަދި މިކަންކަމުން 
  ދެވޭނެއެވެ.

މުޢާމަލާތާިއ  ތިމާެމންގެ ޢަމަލުތަކާއި ދީނުގައިވާ ރިވެތި އަޚުލާޤު ސާފުޮކށް އޮޅުންފިލުވައިދީ،  އިސްލާމްއިސްލާމީ އަޚްލާޤު> 
ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަންމަތީ ދަރިވަރުން ތަރުބިޔަތު ކުރުމަށް އަާމޒުކުރެވޭނެއެވެ. އަިދ 

ކަށް އަމުރުކުރުމާއި ނުބައިކަންތައް ނަހީކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި އެަކމުެގ ޚަލްޤުތަކުންނަށް ޙައްޤުގޮތުގައި ލޯބިކުރުމާއި ހެޔޮކަންތަ
އަދި ދިރިއުޅުމުެގ ުހރިހާ ކަމެއްގަިއ އިސްާލމީ އަޚުލާޤު ހިފެހެއްޓުމަށް މަުގ  ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ. މުހިއްމުކަމާިއ ފައިދާ 

 ދައްކައިދެވޭނެއެވެ. 

 ؟ކިހިނެއް އުފެއްދޭނީ ޤާބިލިއްޔަތުތައް ތެރެއިން މައިގަނޑު ދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތުގެ  އިސްލާމް 

)ހ( އިސްލާމްދީނާ 
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު 

 ކުރުން 

 

ދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތު އުނގަންނައިދިނުމުގެ މަުޤޞަދަކީ އެދީނާ އެއްގޮތަށް  އިސްލާމް
ކީރިތި ދަރިވަރުންގެ އުޅުން ބައްޓަން ކުރުމެވެ. އެހެންކަުމން އިްސލާމީ ތަރުބިއްޔަތާއި 

ފިލާވަޅުތައް އުނގަންނައިދިނުމުެގ ކޮްނމެ ޙަރަކާތެއްގެ މައިަގނުޑ އާނާއި ސުންނަތުގެ ޤުރު
ދީނާިއ ރޫޙާނިއްޔަތާ އެއްގޮތަށް ދަރިވަރުން ޢަމަލުކުރުމަްށ މަުގ އަމާޒަކީ ިއސްލާމް

ކާތެއްގެ ދައްކައިދިނުމެވެ. އަދި ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ ިހންގޭ ކޮްނެމ ޙަރަ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަްށ ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތު ސްލާްމ ދީނާމަޤުޞަދަކީވެސް އި

 ހޯދައިދިނުމެވެ. 

)ށ( ނަފުސު 
ދެނެގަތުމާއި 

 ތަންޒީމު ކުރުްނ 

ނޑާިއ ވަޤުިމ ބައިގެތެރެއިން ދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތުގެ  އިސްލާމް  ތަށް ކަޭމހިތުމާއި ތިމާެގ ހަށިގަ
ތިމާއަށް  ރިވަރުން އުނެގނި ދަސްކުރާނެއެވެ.ދަ ގޮތްތައް ނަފުސުގެ ޠާހިރުކަން ލިބިގަންނާނޭ

ފާފަތަކުން ދުރުވެ ތިމާެގ  އިބަލައި،އި ގޯސް ކަންތައްތައް ައޅަކުރެވޭ ރަނގަޅު ަކންތައްތަކާ



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  58

 

އަދި ދިމާވާ އެކި ޙާލަތްތަކާގުޅިގެން ރުިޅ ނަފުސު ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަުގ ދައްކައިދޭނެއެވެ.  
 މަޑުކުރުމާއެކު ެއހެންމީހުްނނާ ކުރިމަތިުލމުގެ ޤާބިލުކަން ހޯދައިދެވޭނެއެވެ. 

)ނ( ބިނާކުރަނިވި އަދި 
 އުފެއްދުންތެރި
ގޮތެއްގައި 
 ވިސްނުން 

 

ކަންތައްތަކުގެ ނެތްގޮތާއި އެހުރި ންހިނގާފައިކުރީގެ ބައެއް ޙަޟާރަތްތަކާއި ޤައުމުތަކުގައި ކަ
ދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތުގެ  އިސްލާމް ،ތުވިސްނައި ފިކުރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަ ސަބަބުތަކާމެދު
ހޯދައިދެވޭނެއެވެ. އަދި އިސްާލީމ ތާރީޚުގެ އެކިއެކި ޙާދިސާތަކާިއ ދަރިވަރުންނަށް މިދާއިރާއިން 

ދެނެގަތުމަށް ފުރުޞަތު މިހާރުގެ މުސްިލމުންެގ ޙާލަތާމެދު ފިކުރުކޮށް ކަންކަމުެގ ޙަޤީޤަތް 
ނިންމުމާއި އުނގެުނމުެގ  ގެ ދެކޮޅު ބެލުމަށްފަހު ގޮތެއްދެވޭނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކަންކަމު

ތެރެއިން ލިބޭ ފިލާވަޅުތަކާއި ޢިބުރަތްތައް ދިރިއުޅުމުގެ ތަފާތު ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ހިފަން 
  ދަރިވަރުންނަށް މަގު ފަހިކޮށްދެވޭނެއެވެ. ދަސްކޮށްދިނުމަށް

)ރ( އެހެންމީހުންނާ 
 ގުޅިގެން އުޅުްނ 

 

ެއހެން މީހުންނަށް އިޙްތިރާމު ކުރުމާއި ނަފުުސ ދީނާިއ ރޫޙާނިއްޔަތުގެ މިބައިން  އިސްލާމް
އޯގާތެރިވުމާއި އެހެން މީހުންެގ ހިތާމަޔާިއ  އަޅާލުމާއި ކޮންޓްރޯލު ކުރުމާއި ޚަލްޤުތަކުންނަށް 

އުފަލުގައި ބައިވެރިވުމާއި ކަންކަމާމެދު އެެހން މީހުންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމާއި އެހެްނ މީހުންެގ 
ޅާލައި އަނިޔާވެރިންެގ ފަރާތުން ދިމާވާ ކަންކަމަށް ކެތްތެރިވުމާއި އަނިޔާ ލިބެުމންދާ މީާހއަށް އަ

  ދަސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. ތައްތައް އްޤު ހޯދުންފަދަ ކަންކިބައިން ޙަ

)ބ( ދޭހަވުމާއި 
 ދޭހަކޮށްދިނުން 

 

އެހެން  ދެނެގަނެ،އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލުތައް ދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތުގެ މިބައިން  އިސްލާމް
ފުރުޞަތު ހޯދައިދެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ގިނަގިނައިން ކުދިންނަށް ދޭހަވާގޮތަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ 

ހަދާންކޮށްދީ ހެޔޮ ކަންތައް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ، ނުބައި ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވުމާއި އެހެްނ 
 މީހުން ދުރު ކުރުމަށް އެކަށީގެންާވ ބަސް މަގެްއ ބޭނުން ކުުރމުގެ ާޤބިލުކަން ހޯދައިދެވޭނެއެވެ. 

)ޅ( ދުޅަހެޔޮ 
 ދިރިއުޅުމެއް އުޅުން 

 

ނިދުމާިއ އަރާުމ ކުރުާމއި ޙަލާުލ ކާބޯތަކެތި ބޭނުްނ ދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތުގެ މިބައިްނ  އިސްލާމް 
ނޑާއި އަދި ތިމާވެށީގައިވާ ޤުދުރަތީ  ކުރުމާއި ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި ިތމާގެ ހަށިގަ

ނިގގެންދާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ނިޒާމަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ މުހިްނމުކަން ދަރިވަރުންނަށް އެ
ނޑަ ްށ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންދޭފަދަ ކަންކަމާއި ތަކެތިން ދުރުހެލިވުމާއި ތިމާގެ ހަށިގަ

ސާފުތާހިރުކަންފަދަ  ޢިއްފަތްތެރިކަމާއި ޞިއްޙީމުކަމާިއ ބޭނުންވާވަރަށް ކެއުމުެގ މުހިން 
 ރިވަރުންނަށް ފަހިވެގެންދާނެއެވެ.ޤާބިލިއްޔަތުގެ ސަބަބުން ދަކަމަށް އަޅައިލުމުެގ ފުރުޞަތު މިކަން

)ކ( ދެމެހެއްޓެނިވި 
ތަރައްޤީއަށް 
 ޢަމަލުކުރުން

ލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރުމުގައި ސީއިސްރާފު ނުކުރުމާއި ވަދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތުގެ މިބައިން  އިސްލާމް
މީހަކަށްވުމަްށ އިޤްތިޞާދު ކުރުމާއި ދުނިޔޭގައިާވ ހުރިާހ ދިރުމަކަށް އޯގާތެރިވުާމއި ފުދުންތެރި 

ލައްވާަފއިވަނީ ވަކި މިންވަރަކަށްކަްނ هللا އެއްޗެއްވެްސ  ހުރިހާ ވާމަސައްކަތްކުރުމާއި ދުނިޔޭގައި
 އެނގުންފަދަ ކަންކަން މިޤާބިލިއްޔަތުން ދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިލުވެގެންދާނެއެވެ.



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  59

 

)އ( ޓެކްނޮލޮޖީއާއި 
މީޑިއާ 

 ބޭނުންކުރުން

 

ދިނުމަްށ ވައިލޫމާތު ފޯރުމަޢުލޫމާތު ހޯދުމާިއ މަޢުދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތުގެ މިބައިްނ  އިސްލާމް
މިއަދުގެ މުސްިލމުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭނުންކުރާނެއެވެ.  ލަތްތައްސީވަ ޒަމާނީ

ތަކާިއ ކަންތައް އިސްލާމީ ޙަޟާރަތުގައި ހުންނަ ރަނގަޅުއެފަދަ ޙާދިސާތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާއި 
ދީފައިވާ ވާހަކަތައް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ދަރިވަރުނަށް ދީން ބާރުއަޅައި ަސމާލުކަންލާމު އިސް
 ދެވޭނެއެވެ.  ވައިފޯރު

 

 ބަހާއި މުއާޞަލާތު  4.:

 ރާސާތަކާއި ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް އުނގެިނ ޢިލްމީ ދި ބަހުެގ ޢިލްމުދާއިރާއަކީ ބަސް ދަސްކުރުމާއި މިބަހާއި މުއާޞަލާތުގެ 
 ކުރުމުގެ ދާއިރާއެވެ. ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާއިން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީމުއާޞަލާތުކުރަން ދަސް

ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ަސމާލުކަމެއް ދީފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދިވެހި ބަހާއި އިނގިރޭސި ބަްސ މަރުޙަލާގެ ނިޔަލަށް ބަސް ދަސް
ބަހަށް ދަރިވަރުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެގޮތުްނ  ަސމާުލ ކަމެްއ ދެވޭނެއެވެ. އަދި ޢަރަބި އުނގަންނައިދިނުމަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ

ބަސްވެސް ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދެވޭނެއެވެ. މީެގ އިތުރުން ދަށު ސާނަވީ މަރުޙަލާގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިްނ  ޢަރަބި
 ތު ދެވޭނެއެވެ. އިތުރު ބަހެއް އުނގެނެން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އެ ފުރުޞަ

ގެ ނިޔަލަށް ކިޔަވައިދޭ މާއްދާގެގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހި  7ސްޓޭޖް -ން ފެށިގެން ކީ 3ސްޓޭޖް -ދާއިރާގެ ކީ  އުނގެނުމުގެ މި
ެގ  7ސްޓޭޖް -ްނ ފެށިގެން ކީ 3ސްޓޭޖް -ކީއަދި އިޚުތިޔާރި މާއްދާއެއްގެގޮތުގައި އަރަބި ބަސް ބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހެވެ. 

ބޭރު ބަހެއްގެގޮތުގަިއ ފްރެންޗާއި މެްނޑަރިްނ އިޚުތިޔާރީ ްނ ފެށިގެން  6ސްޓޭޖް -ކީ  މީގެއިތުރުން ކިޔަވައިދެވޭނެއެވެ.ނިޔަލަށް 
 ގެގޮތުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.މާއްދާތަކު

 ؟ ބަހާއި މުއާޞަލާތު އުނގަންނައިދޭންވީ ކީއްވެގެން 

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ.  ދަރިވަރުން ،ޢިޖުތިމާޢީގޮތުންނާއި ނަފުސާނީގޮތުން ބަހަކީ
ދާއިރާތައް ތަރައްޤީ  ހުރިހާ އުނެގނުމުެގ ލަތެކެވެ. ސީކުރުމަްށ ބޭނުންާވ މުހިްނުމ ވަ ދަރިވަރުންގެ ތޫނުފިލިކަން ތަރައްޤީ

ކުރުމަށް ބަހާއި މުއާޞަލާތު ކުރުން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރެއެވެ. ބަހުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި 
ދެވޭ ތެރެއިން ލިބި ބަހާއި މުއާޞަލާތުގެދަރިވަރުންނަށް އަމިއްލަ ޘަޤާފަތާއި އެހެން ޘަޤާފަތްތައް ދެނެގަތުމަށް މަގު ފަހިވެއެވެ. 

ބޭނުްނ ކުުރމަށާއި ސްކޫލާިއ މުޖުތަމަޢުގަިއ އުފެއްދުންތެރި ބަޔަކަށްވުމަށް  ،ފުރުޞަތުތަކުގެ އެހީގައި ފަރިތަކަމާއެކު ަބސް
 އެހީތެރި ވެދެއެވެ. 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  :5

 

 ެއ ހުނަރުތައް ތަރައްޤީ  ،ރުތައް ހޯދައިދީނީ ިލޔެކިޔުމުގެ ހުނަވޭދާއިރާގެތެރެއިން ދިވެހިބަސް ކިޔަވައިދެ އުނގެނުމުެގ މި 
ދިނުމަށެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މަޢުލޫމާތު ކޮށް ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ހޯދައިކުރުމަށާއި އަމިއްލަ ޚިޔާލާއި ފިކުރާއި އިޙުސާސްތައް ހާމަ

ދިނުމަށެވެ. ވެރިކަން ހޯދައިގެން ކަންކަން ނިްނމުމުެގ ހުނަރުހޯދައި އެ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަންކަމުގެ ދެކޮުޅ ބަލައި
ޤާފަތް ދިވެހި ޘަރުމާއި ދިވެހި ތިމާވެށްޓަށް ލޯ ހުޅުވުމާއި ހުގެ އަދަބަށް ލޯބިކުބަހާއި ބައަމިއްލަ މާދަރީ ،ންއިތުރުމީގެ

 ދިނުމަށެވެ. އްޓުމުގެ މުހިްނމުކަން ިވސްނައިދެމެހެ

 އެކި ގެ އަދި މަސައްކަތު ކުރުމާއި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ބޭުނމަކީ ތެރެއިން އިނގިރޭސި ބަޤައުމީ މަންހަޖުގެ
 ކުރުމަްށ ދަސްކޮށްދިނުމެވެ.ބަްސ ބޭނުން ތުބާރާއެކު އިނގިރޭސިއިބޭނުންތަކުގައި ޔަޤީންކަމާިއ  އިޖުތިމާޢީ އެކި ތަކާއިދާއިރާ

އެފަދަ ލިޔުންތަކުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދަްނ ދަްސކޮށް، ދޭހަކުރަން  ހުްނނަ ތަފާތު ލިޔުންތައް ބަހުން އިނގިރޭސި
، ފުާޅ ދާއިރާއެއްގައި ވިސްުނމާއެކު ،ނެއެވެ. އިނގިރޭސިބަހުން ހުންަނ އަދަބީ ލިޔުންތައް ކިޔުުމގެތެރެއިން އުނގެނިއެނގޭ

ކިއެިކ ކަންތައްތައް ނަފުުސ ދެނެގަންާނނެއެވެ. އަދި މުޖުތަމަޢުގައި ިހނގާ އެބަހުގެ ފެންވަރު ަވޒަންކުރުމުގެތެރެއިން ތިމާގެ 
 ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭނެއެވެ.  ދޭހަކުރަން

ފަރިތަވުމުން ތަފާތު ޙާލަތްތަކުގައި މުއާޞަލާތު ކުރާނެގޮތުގެ ހުނަރު ލިބި އެހެން ދަރިވަރުން ކަށް މީގެ އިތުރުން ގިނަ ބަސްތަ
ކަމާިއ ފަސޭހަކަމާއި އިތުބާރާއެކު ވާހަކަ ދެކެވި ލިޔުންތެރިލައިގަންނަން އެނގޭނެއެވެ. ބޭރު ބަސްބަހުން ޘަޤާފަތްތައް ބަ

 ނެއެވެ. ގެ ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރެވޭމުއާޞަލާތު ކުރުމު

 ؟ ވަނީ ކިހިނެއް އި މުއާޞަލާތު ރާވާލެވިފައިބަހާ 

ކިޔުމާިއ ، އަުޑ އެހުމާިއ ވާހަކަދެއްކުންމައްޗަށެވެ. އެީއ  ގެ ޓްރޭންޑްސް 5ވަީނ މައިގަނުޑ އެކުލެވިގެންބަހާއި މުއާޞަލާތު 
  އެއީ>ބެހިފައިވެއެވެ. ސަބްސްޓްރޭންޑަށް  5 ،ތުރަށް ކަފިވެއިސްޓްރޭންޑްތައް ލިޔުންތެރިކަމެވެ. މިބެލުން އަދި 

 މުއާޞާލާތު ކުރުމުގެ ބޭނުން )ހ( 
 ހުނަރާއި އުޞޫލު )ށ( 
 ބަހުގެ ޤަވާޢިދާއި ހަމަ)ނ( 

ކިޔުމުްނ ހުންނާއި ލިޔެއަނގަބަބޭނުމެއް ޙާޞިލު ކުރުމަށް ވަކި މި ބައިން ދަރިވަރުންނަށް މުއާޞަލާތު ކުރުމުގެ ބޭނުން> 
މިގޮތުން ތަފާތު ބޭނުންތަކުގައި ތަފާތު މީސްމީހުންނާ އިޙްތިރާމާއެުކ ހޯދައިދެވޭނެއެވެ. ވެރިކަން ލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރުމުއާޞަ

، ދި ތަފާތު އެކި ބާވަތުގެ އަދަބީހޯދައިދެވޭނެއެވެ. އަ ދަރިވަރުްނނަށް ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ކަނުލައި ައޑުހުމުެގ ހުނަރުވެރިކަން

އިޖުތިމާީޢ  ،އެހެންމެރުމަށް ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ. ހަމަކުއިގެންނާއި އަޑުއަހައިގެން ދޭހަފަރިތަކަމާއެކު ކިޔަ ޔުންތައްލިޢިލްމީ 
 ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ. އުފައްދަން ކޮށްގެން ތަފާތު ބޭނުންތަކުގައި ތަފާތު ލިޔުންތައް ންތިތަކާއި ގިންތިތަކަށް އަމާޒުއެކި ފަ



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  ;5

 

ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދޭނީ އަުޑ އެހުމާިއ ވާހަަކ ދެއްކުމާއި ކިުޔމާއި ލިޔުންތެރިކަމުގަިއ  ބައިންމިހުނަރާއި އުޞޫލު> 
ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރާނެ ހުނަރުތަކާއި އުޞޫލުތަކެވެ. ބަްސ ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ިމ އުޞޫލުތަކުގެ ސަބަބުން އަުޑ 

ތަރުތީބުން މަސައްކަތްކޮށް ބަހުެގ ހުނަުރ ށްފަހު ފިޔަވަޅެއް އަޅަިއ، ޔަވަޅަކައެހުމާއި ވާހަަކ ދެއްކުމާިއ ލިޔެކިޔުމުގަިއ ފި
ވެރިކަން ޙާޞިލުކޮށް ދެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން އަުޑ އެުހމާިއ ާވހަކަ ދެއްކުމާިއ ކިޔުމާިއ ލިޔުމުެގ ކުރިްނ ކުރަންޖެޭހ 

 ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.  ފަހުން ކުރަންޖެޭހ ކަންތައްތައް އޭގެއާއި ތެރޭގަކަންކަން ކުރުމުގެއި އެކަންތައްތަކާ

އެކަށީގެންވާގޮތަށް، ވާހަކަ ގިންތިތަކަށް  ބައިން ދަރިވަރުންނަށް އިޖުތިމާޢީ ތަފާތު ފަންތިތަކާއިމި ބަހުގެ ޤަވާޢިދާއި ހަމަ> 
އެހެންެމ ހަމަޔުުމގައި ބަސް ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ. ލިޔެކި ދެއްކުމުގެ ދަރަޖަތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި

ލިޔުންތެރިކަމުގެ ތަފާތު ބާވަތްތައްވެސް  އަދިދަސްޮކށްދެވޭނެއެވެ.  ޖުމުލަތަކުގައި ބަސް އަތުރަން ވާގޮތަށްފުރިހަމަ މާނަ ދޭހަ
އި ހަމައާިއ ބަހުގެ ޤަވާޢިދާ ލާނެގޮތާއިދައްކާ ވާހަކައެއްގެ އޮނިގަނުޑ އަތުރާ ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި ލިޔުމެއް ނުވަތަ

 ކުރަން ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.ގެ ނިޝާންތައް ރަނގަޅަށް ބޭނުންކިޔުމުލިޔެ

 ؟ކިހިނެއްއުފެއްދޭނީ މައިގަނޑު ޤާބިލިއްޔަތުތައް ތެރެއިން ޞަލާތުގެއާ ބަހާއި މު

ދީނާ  )ހ( އިސްލާމް
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު 

 ކުރުން 

ދީނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުުރމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުތައް ދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެންދާނީ ބަހާިއ  އިސްލާމް 
މުއާޞަލާތުގެތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. 

ކިޔުމާިއ  އެގޮތުން މިޤާބިލިއްޔަތު ދަރިވަރުން ޙާޞިލު ކުރާނީ އަޑުއެހުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި
ބެލުމާއި ލިޔުންތެރިކަމުެގ ހުނަރުތަްއ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްކުރާ މަސަްއކަތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި 
ކިޔަވައިދިނުމުގެތެރެއިން ދަރިވަރުންނާ ޙަވާލުކުރެވޭ ޢަމަީލ މަސަްއކަތްތަކުންވެސް މިޤާބިލިއްޔަތު 

ކަންކަމާބެހޭގޮތުން ބަހުގެ ތަފާތު  ތުމިގޮތުން އިސްލާީމ ތަފާތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބާރުއެޅޭނެއެވެ. 
 މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ. 

)ށ( ނަފުސު 
ދެނެގަތުމާއި 

 ތަންޒީމު ކުރުްނ 

ޞަލާތުގެތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް، ނަފުސު ދެނެގަތުމާިއ އަމިއްލައަށް ތިމާެގ އެކިއެިކ އާބަހާއި މު
ކިޔުންތެރިކަމާއި ލިޔުންތެރިކަމުެގ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިކަން ލިބޭނެއެވެ. އަދި 

އުނގެނުމުެގ ، ހުނަރުތަކުންވެސް ދަރިވަރުންނަށް މިޤާބިލިއްޔަތު ލިބެމުންދާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން
މާޙައުލުގައި ދަރިވަރުންނަށް ޙަވާުލ ކުރެޭވ އެކިއެކި މަސައްަކތްތަކުންނާއި އެދަރިވަރުންގެ 

ވެސް ދަރިވަުރންގެ ނަފުސު ދެނެގަތުމާއި ޖާއިންރު ވަޒަން ކުރުމުން ނިކުންނަ ނަތީފެންވަ
 ރުވަމުންދާނެއެވެ.ތަންޒީމު ކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން އިތު

)ނ( ބިނާކުރަނިވި އަދި 
 އުފެއްދުންތެރި
ގޮތެއްގައި 

ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ލިޔާ ލިޔުންތަކާއި އެހެން މީސްމީުހްނ ލިޔެފައިހުންނަ ލިޔުންތަކާއި 
، ވޭ އަޑުތަކާމެދު ބިނާކުރަނިވި އަދި އުފެއްދުންތެރިގޮތެއްގައި ވިސްނައިދައްކާ ވާހަކަތަކާއި އި

ދާނެއެވެ. އަދި ގުރޫޕު އިރާއިން ދަރިވަރުންނަށް ލިބެމުންބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމުގެ ފުރުޞަތު މިދާ



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  61

 

މަޝްވަރާގެތެރެއިންނާއި ތަފާތު މައްސަލަތައް ޙައްުލ ކުރުމަށްކުާރ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން  ވިސްނުން 
ތު ޚިޔާލުތަކާއި ތަފާތު ކަންތައްތަކާމެދު ދެކޭގޮތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ވިސްނަން ތަފާ

ދަސްވާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ބަހުގެ އަދަބިއްޔާތުގެ ތެރެއިންވެސް ބިނާކުރަނިވި އަދި 
އުފެއްދުންތެރިގޮތެއްގައި ވިސްނުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

ޔާތުގެ ތަފާތު އުފެއްދުންތަކަށް ފާޑުކިޔުމަކީ ބިނާކުރަނިވި އަދި އުފެއްދުންތެރިގޮތެއްގައި އަދަބިއް
 ވިސްނަން ދަސްވާނެކަމެކެވެ. 

)ރ( އެހެންމީހުންނާ 
 ގުޅިގެން އުޅުްނ 

ފަރުދީ ގުޅުންތަކާއި ރަސްީމ އަދި ނުަރސްީމ ގުޅުންތަްއ ކާމިޔާބުގޮތެއްގައި އުފައްދައި 
އެވެ. ރަްށ މުިހންމު ދައުރެްއ އަދާކުރެމުއާޞަލާތު ކުުރމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ވަދެމެހެއްޓުމަށް 

ދަސްކޮށްގެްނ  ،އުނގެނި ،ކިޔައި ،ައޑުއަހައިތަފާތު މީސްމީހުންެގ ޝުޢޫރުތަކާއި އިޙްސާސްތައް 
ބަހާއި މުއާޞަލާތުން ދަރިވަރުންނަށް ، އެއާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ދަސްކުރުމުެގ ފުރުޞަތު

 ހޯދައިދެވޭނެއެވެ. 

މުއާޞަލާތު ކުރުމުގެ އަދަބުތަކުގެތެރެއިން އެހެން މީހުންގެ ޝުޢޫރުތަކަށް އިޙްތިރާމު ކުރުމަށާއި 
އަދި ދަރިވަރުންނާ ޙަވާލު މަތިން ުމޖުތަމަޢުގައި އުޅެން ދަސްވާނެއެވެ. އިޖުތިމާޢީ ހަމަތަކުގެ

ތްތަކާއި ކްލާހުގަިއ ޙަވާލު ކުރެވޭ އެެހނިހެްނ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުްނ ކުރެވޭ ގްރޫޕް މަސައްކަ
ުމޖުތަމަޢުގެ ެއކި ފަންތިއާއި ގިންތިތަކުގެ ދަސްވާނެއެވެ. އުެޅން އެހެންމީހުންނާ ުގޅިގެން 

 މަގުފަހިވާނެއެވެ. މީުހންނާ ގުުޅންބަދަހި ކުރަން ދަސްކުރުމަށް މީސް

)ބ( ދޭހަވުމާއި 
 ދޭހަކޮށްދިނުން 

ފުރިހަމަގޮތުގައި އުނގެނި ދަސްކުުރމަށާއި ފައިދާ ކުރަނިވިގޮތަކަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަްނ 
ކުރުމަށްޓަކައި ދޭހަވުމާއި ދޭހަކޮށްދިނުމަކީ މުހިންމު އަާސސެކެވެ. ބަހާއި މުއާޞަލާތު ކުރުމުގެ 

 ،ށްގެންލަތްތައް ބޭނުން ކޮސީތަފާތު ވަ ،ދާއިރާއިން ތަރައްޤީ ކުރެވޭ ހުނަރުތަކާއި އުޞޫލުތައް
މިދާއިރާއިން ލިބިދެވޭ  އެކިޙާލަތްތަކުގައި ދަރިވަރުން ބޭނުން ކުރާނެއެވެ. އުނގެނުުމގެ

. އަދި ރައްޤީ ކުުރަމށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެމޮށުންތެރިކަން ތަހުނަރުތަކުން ދަރިވަރުންގެ ބަސް
ބަްސ  ނުމަށްފެންނަ ފެނުންތަކާއި ތަކެއްޗާއި ކަންކަން ދޭހަކުރުމުގައި އާގޮތްގޮތަށް ވިސް

 ނެއެވެ.އެހީތެރިވެދޭ

ރިކަމުގެ ހުނަާރ ދެމެދުގަިއ ދަރިވަރުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމާިއ އަުޑ އެހުމާިއ ކިޔުމާިއ ލިޔުންތެ
ޙާލަތާގުޅޭގޮތަށް އޮޅުންފިލުވައިދީ،  ،ގުޅުްނ އެނގުމާއެކު ތަފާތު ސުރުޚީތަކަށް އޮންނަ

 ވަރަށް މުިހންމު ުހނަރެކެވެ.   ނެމޭރުންކޮށްދިނުމަކީ މިދާއިރާއިން ލިއްބައިދެވޭ

)ޅ( ދުޅަހެޔޮ 
ދިރިއުޅުމެއް 

ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ލިާޔ ލިޔުންތަކާއި ދައްކާ ވާހަކައިްނ ުދޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެްއ އުުޅމަށް 
ދަސްވެ، އެ ޤާބިލުކަން ދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި އެހެން މީސްމީުހްނ 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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ލިޔެފައިހުންނަ ލިޔުންތަކާއި ދައްާކ ވާހަކަތަކާއި އަުޑ އިޭވ ކަންތައްތަކާމެދު ވިސްނައި،  އުޅުން
ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ތައްޔާރުކުރާ ލިޔުންތަކާއި ކިޔުންތަކުގެ އިތުރުން، ދަރިވަރުން 
 ހުށަހަޅައިދޭ ތަމްސީލުތަކާއި ޑްާރމާތަކާއި ދަރިވަރުން ބަާލ ފިލްމުތަކުންވެސް މިޤާބިލިއްޔަތު

 އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. 

)ކ( ދެމެހެއްޓެނިވި 
ތަރައްޤީއަށް 
 ޢަމަލުކުރުން

ތަކާއި ދައްާކ މީސްމީހުްނ ލިޔެފައިހުންނަ ލިޔުންދުންތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކާއި ދަރިވަރުންގެ އުފެއް
ދެމެހެއްޓެނިިވ ހިތްތަކުގައި ންެގ ަކންތައްތަކާމެދު ވިސްުނމުން ދަރިވަރު އިވޭވާހަކަތަކާއި އަޑު

ދެމެހެއްޓެނިިވ ތަރައްޤީއަށް މަޝްވަރާގެތެރެއިން  ރޫޕްގް އަދިތަރައްޤީގެ ފިކުރު އުފެދޭނެއެވެ. 
ދަރިވަރުން ފިކުރު ހިންގައި، އެކަންކަން އަށަގެންނެވުމަށް މަޒުމޫާނއި ރިޕޯޓްތަކާއި އަދި ތަފާތު 

މިޤާބިލިއްޔަތު އިތުރަށް  ،އެކުމާދަރިވަރުންނަށް ލިބު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
 ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބާރުއެޅޭނެއެވެ. 

)އ( ޓެކްނޮލޮޖީއާއި 
މީޑިއާ 

 ބޭނުންކުރުން

ލަތްތަކުން ވަސީކްނޮލޮޖީއާއި މީޑީާއގެ ތަފާތު ބަހާއި މުއާޞަލާތު ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ޓެ
ހަމަމިއާއެކު އިތުބާރު ތައް ދަރިވަރުންގެ އަތްފޯރާފަށަށް ގެނެސްދެއެވެ. އެކިކަހަލަ ޓެކްސްޓް

ވެ. ތެދު މަޢުލޫމާތު ލިބޭ މަސްދަރުތައް ފާހަގަކޮށް ޚިޔާރު ކުރާނެގޮތްތައް އެނގިގެންދެއެ ،ކުރެވޭ
ކުރަްނ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެންެމ އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް  ޞާއަދި އެމަޢުލޫމާތުތައް ޙިއް

މުްނ ދަރިވަރުން އުނގެނުމަްށ ހުށަހެޅޭނެގޮތްތަކާއި ހުނަރުތައް އެނގިގެންދެއެވެ. މިހެންވު
ލަތްތަކާއި ސީވަކުރީެގ ށް މަޢުޫލމާތު ހޯދުމާިއ ބޭނުްނ ކުުރމަ ،ޒިންމާދާރުވާ މިންވަުރ އިތުރުވެ

ޚަބަރު ފަތުރާ  އެދެވޭގޮތުގައި ބޭނުން ހިފަންޖެހޭނެއެވެ. އެންމެ  ބޭނުން ޒަމާނީ ޓެކްނޮޮލޖީގެ
ންކުރުމުްނ ނުުކންނަ ނަތީާޖ ދަރިވަރުންނަށް ލަތްތައް ބޭނުންކުރާގޮތްތަކާއި އެ ގޮތްތައް ބޭނުސީވަ

 އެނގޭނެއެވެ.

 ހިސާބު ޢިލްމު  5.:

ޢިލްމަކީ ވަށައިގެންާވ މާޙައުލުގައި އެކުލެޭވ ބައްޓަންތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެއްޗާހުރި ުގޅުންތައް އުނގަންނައިޭދ  ހިސާބު
ހުްސޖާގައިގެ ގުޅުންތަކާއި މަްއސަލަ ޙައްލު ކުރުމާިއ ވައްތަރު ގުުނމާއި މިންކުރުްނ އަދި ޢިލްމުގެ ޒަރީޢާއިން މިޢިލްމެވެ. 
އާިއ މެޓިކްއާއި ޖިއޮމެޓްރީއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެރިތުބަޔަކަށް ބަހަިއލެވިފައިވެ މާއްދާ ތަފާތު އެތައްދިނުން ހިމެނެއެވެ. މިދަސްކޮށް
ެގ ނިޔަލަްށ  6ސްޓޭޖް -ްނ ފެށިގެން ކީ  3ޓޭޖް ސް-އުނގެުނމުގެ މިދާއިރާގެ ކީއެވެ. ބުރާ އަދި ޓްރިގޮނަމެޓްރީ ހިމެނެއަލްޖި

ހިސާބު މާއްދާއެއްގެގޮތުގައި  އިޚުތިޔާރީގައި  7ސްޓޭޖް -ކީ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާގެގޮތުގައި ހިމެނެނީ ހިސާބެވެ. އަދި 
 ކިޔަވައިދެވޭނެއެވެ. 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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 ހިސާބު ޢިލްމު ދަސްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައި؟

ބޭުނމަކީ ޢާންމު ދިރިއުޅުުމގައި ތަފާތު ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ހިސާބު ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ 
އަދި މި ދާއިރާއިން ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ ޢަމަލީ ލިބިދިނުމެވެ. މި ދާއިރާގެތެރެއިން  ރިވަރުންނަށްހުނަރާއި ސިފަތައް ދަ

އަދި ބިނާކުރަނިވި، ދާބެލުމާއި ކުރުމާއި ކަންކަމުގެ ސަބަބު ހޯ ތަޖުރިބާއިން ދަރިވަރުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި މައްސަލަ ޙައްލު
ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ދިރިއުޅުމުގެ ވިސްނުމުގެ ހުނަުރ ތަރައްޤީވާނެއެވެ.  ދުންތެރިގޮތެއްގައި ކަންކަމާމެދުއުފެއް

ވިސްނުންތެރިކަމާއެުކ ނިްނމުމުެގ  ،ގުޅޭގޮތަށްތައް ޙާލަތާއެންމެ އެކަށީގެންާވ ރަނގަުޅ ނިްނމުން ،އެކިޙާލަތްތަކުގައި
ޅަދުންވަންތަކަމާމެދު ވިސްނައި، ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ކުهللا އެހެްނމެ ހަމަ  ލިބޭނެއެވެ.ކުޅަދާނަކަން ދަރިވަރުންނަށް 

ދަރިވަރުންނަްށ ުޞބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ލިބިވޮޑިގެންވާކަން هللا  އެންމެހައި ތަކެތި ޚަލްުޤ ކުރެއްވުމުެގ ކުޅަދާނަކަން 
ތެރެއިން ދަރިވަރުންެގ ކިބައިގައި ވެރިވުމުެގ ސިފަ ހިސާުބ ޢިލްމުގެނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރު ދެއްވިهللا ކުރެވި ޙްސާސްއި

 އަށަގަންނާނެއެވެ. 

 ފައިވަނީ ކިހިނެއް؟ޢިލްމު ރާވާލެވި ހިސާބު 

އަށަގަންނުވަން  ްނެގ ިކަބިއަގއި ަދިރަވރު ، ހިސާބު އިލްމުެގ މިދާއިރާ ރާވާލެވިފައިވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުްނވާ މަޢުލޫމާތާއި
އުނގެނުމުގެ މި ދާއިރާ ބޭނުންވާ ހުނަރުތަކާއި ސިފަތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އަށަގަންނާނެގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

 >އީމައްޗަށެވެ. އެ ސްޓްރޭންޑެއްގެ 7ނާވެފައިވަނީ މައިގަޑު ބި

 )ހ( ޢަދަދު ޖެހުން 
 )ށ( މިންކުރުން
 ޖާގަ ހުސް )ނ( ބައްޓަމާއި

 )ރ( ޗާންސާއި ޑޭޓާ 
 )ބ( ޕެޓާރނިންގއާއި އަލްޖެބްރާ

-ކީ ގައި ހިސާބު ޢިލްމުގެ އަާސސީ ބައިތައް ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި  4 ސްޓޭޖް-ކީ އާއި 3ސްޓޭޖް -ކީ
)މަީތ  7ސްޓޭޖު -ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭނެއެވެ. ކީ  ފެށިގެން މިބައިތަކާބެހޭ ތަފުޞީލު މަޢުލޫމާތު ން )ދަށު ޘާނަވީ( 5ސްޓޭޖު 
އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ދާއިރާއެއްދަރިވަރުން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ އި ހިސާބު ޢިލްމުގެތެރެއިްނ އެގަ ޘާނަވީ(

އެއް އިޚްތިޔާރު ގޮތުން ޕިއޯ މެތަމެޓިކްސް އާއި ސްޓެޓިސްޓިކްސް ނުވަތަ މެކޭނިކްސްގެ ތެރެއިން ބަމިލިބިގެންދާނެއެވެ. 
 ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. 

ނޑު ސްޓްރޭންޑްގެ މިޢަދަދުޖެހުން>  ގެއްލުމެވެ.  ،މާިއ ގުނަކޮށްދަށުން ދަރިވަރުން ދަސްކުރާނީ ޢަދަދު ޖެހުމާއި އެއްކޮށް ކެ
އިތުރުން ޢަދަދު . މީގެނެއެވެދަދާއި ރޭޓު އަދި ރޭޝިއޯ  ހިމެޢައިދި ތެރޭގައި ކަސްރާއި ދަހަމަލަ އާއި އިންސައްތައާއި މީގެ



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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މައްސަލަތަކުގެ ޙައްލު ހޯދަން ދަރިވަރުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ދިމާވާ އެކި، އަންދާޒާކޮށް ،ޖެހުމުގެ ޒަރީޢާއިން ހޯދުންތައް ހޯދައި
 ދަސްކުރާނެއެވެ. 

މިްނ ހޯދުމާއި ޑިބައްޓަންތަކުގެ ވަށަމިނާއި އަކަމިނާއި ކޮ  ދަށުން ދަރިވަރުން ދަސްކުރާނީސްޓްރޭންޑްގެ  މިމިންކުރުން> 
ކޮށްގެން ހޯދުމާިއ ބައްޓަންތަކުގެ އްޓަންތަކުގެ މިންތައް އަންދާޒާއެކިއެކި ބަލޯސިޓީ އެވެ. އަދި ތާއި ބާރުމިނާއި އަދި ވެގުވަ

 ބަރާބަރު މިން ހޯދުން ހިެމނޭނެއެވެ. 

ގަނުޑ ބައްޓަމާއި ހުރި ތަން ދަށުން ދަރިވަރުން ދަސްކުރާނީ ފަތާ ބައްޓަމާއި ސްޓްރޭންޑްގެ  މިބައްޓަމާއި ހުސްޖާގަ> 
ތެރޭގައެވެ. މި ބައިގެތެރެއިން ނޮމެޓްރީ ިހމެެނނީވެސް މިބައިގެއާއި ޓްރިގޮވެ. ޖިއޮމެޓްރީމިނެކަންން( އަދި )ޕޮޒިޝަ

 ދަރިވަރުންނަށް ހުސްޖާގަ ފަހުމްެވ ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުމާއި އުނގެުނމަށް ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ. 

އެއްކުރެވޭ ޕްރޮބަބިލިޓީއެވެ. ހިސާބުގެ ބައިތަކާއި ތަފާސް ދަށުން ދަރިވަރުން ދަސްކުރާނީސްޓްރޭންޑްގެ  މި ޗާންސާއި ޑޭޓާ>
މަޢުލޫމާތު ާމނަހުރިގޮތެއްގައި ތަމްސީުލ ކުރުމާިއ ތަފާތު މަޢުލޫމާތު ދޭހަ ކުރުމުެގ ޤާބިލިއްޔަތު މި ބައިގެދަށުްނ 

 އުނގަންނައިދެވޭނެއެވެ. 

ދަށުން ދަރިަވރުން އުނގެނޭީނ އެކިއެިކ އެތުރުން )ސީކްއެްނސް( އާިއ ސްޓްރޭންޑްެގ  މި ބުރާ>ޕެޓާރނިންގ އާއި އަލްޖި 
ޢަދަދުގެ ސިފަތަކާއި އަލްޖިބުރާއާއި ވިޔަ ހެދުމުގެ އިތުރުްނ ]ޕަޒުލް[ ހެދުމެވެ. ދަރިވަރުންގެ ޔަގީންަކމާއި އިތުބާުރ 

ގެ ިސފަތަކާއި ގުޅުންތައް ދެނެގަތުމަށް މިބައިގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ޢަދަދު ޖެހުމުގައި ޔަގީންކަްނ ލިބުމާއި އޭ
ުމ ކުރިއެރުވުމުގައި ވަރަށް މުހިން  ވިސްނުމުގެ ހުނަރު ފުޅާކޮށް ންގެއެވެ. އަލްޖިބުރާއަކީ ދަރިވަރުބޮޑަށް އެހީތެރިވެދޭނެ

  ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައެކެވެ.

 ؟ކިހިނެއް އުފެއްދޭނީ މައިގަނޑު ޤާބިލިއްޔަތުތައް ތެރެއިން ހިސާބު ޢިލްމުގެ

)ހ( އިސްލާމްދީނާ 
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު 

 ކުރުން 

ލަތްތައް ސީބާތަކުގެ އަލީގައި ޤުދުރަތީ ވަހިސާބު ޢިލްމު އުނގެނުމުގެތެރެއިން ލިބޭ ތަޖުރި
ކަންކަމަްށ ހޭލުންތެިރކަން އުފައްދައި އެ އިޤުތިޞާދު ކުރުމާބެހޭގޮތުންބޭނުންކުރުމާއި އެތަކެތި 
 ފައިވާ އެންމެހަިއ ތަކެއްޗަކީ ދުނިޔޭގަިއ ލައްވާމި އަދިއެވެ. ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިވާނެ

އިވަނީ ވަކި މިންވަރަކަށްކަްނ ތަކެތި ލައްވާފަވާ ތަކެތިކަމާއި އެއިންސާނުންނަށްޓަކައި ލައްވާފައި
މަޚުލޫޤުންެގ ފުރިހަމަކަމާިއ އަދި، ނައިދީ، އެކަމުެގ ހޭުލންތެރިކަން އުފައްދައިދެވޭނެއެވެ. ވިސް

ކުޅަދާނަކަމާއި ޤުދުރަތުން ލައްވާފައިވާ ތަކެތީގެ ގުޅުމާއި އެތުރުންތައް ދަރިވަރުންނަށް 
ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުމުގެ ސިފަ هللاއިޙްސާސްކުރެވި 

 ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނާނެއެވެ.  



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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)ށ( ނަފުސު 
އި ދެނެގަތުމާ

 ތަންޒީމު ކުރުްނ 

އަދި ތަށް ަކޭމހިތަން ދަސްވާނެއެވެ. ގުވަ ނަށްބައިގެތެރެއިން ދަރިވަރުންމިހިސާބު ޢިލްމުެގ 
ޤާބިލުކަން ކުިރއަރަމުން އަްނނަ މިންވަރާިއ ލްމުެގ އެިކ ދާއިރާތަކުން ދަރިވަރުންގެ ޢި ހިސާބު

އަދި ހިސާބު ޢިލްުމ ކިޔެވުމުގައި ބޭނުންކުރަްނޖެޭހ ތަފާތު، އެކިކަހަލަ އިންސްޓްރޫމެންޓްތަްއ 
ބޭނުންކުރަން އެނގޭނެއެވެ. އަދި އެތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގައި ތިާމއަށް އެންމެ ފަސޭހަގޮތްތައް 

ތެރޭގައި ޙަވާލުކުރެވޭ މަސަްއކަތްތައް ނިންމުމަށް ހިތްވަރު ލިބިފައިވާ ވަޤުތުގެދެނެގަންނާނެއެވެ. 
 ން ދަސްވާނެއެވެ.ދިރިއުޅުމުގައި އިޤުތިޞާދު ކުރަދެވޭނެއެވެ. 

)ނ( ބިނާކުރަނިވި އަދި 
 އުފެއްދުންތެރި
ގޮތެއްގައި 
 ވިސްނުން 

އެ ކަންތައްތަކުގެ ޔަތަކާއި ދުނިޔެވީ ބައެއް ޙާިދސާތަކާއި ހިސާބު ޢިލްމުގެ ބައެއް ވި
ދަރިވަރުންނަށް މިދާއިރާއިން ސަބަބުތަކާމެދު ވިސްނައި ފިކުރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

، ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދާބަލައި ،ހޯދައިދެވޭނެއެވެ. އަދި އެކިއެކި ޙާދިސާތަކާމެދު ފިކުރުކޮށް

މީގެއިތުރުން ހިސާބުެގ ލުމަށްފަހު ކަންަކން ނިންމަްނ ދަސްވާނެެއވެ. ކަންކަމުގެ ދެކޮުޅ ބެއެ 
ވިޔަތަކާއި މައްސަލަ ޙައްލު ކުުރމުގެތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް އުފެއްދުންތެރިގޮތެއްގައި ވިސްނަން 

 ދަސްވާނެއެވެ، 

)ރ( އެހެންމީހުންނާ 
 ގުޅިގެން އުޅުްނ 

ކުރުމުގެ ހިސާބު ޢިލްމަކީ ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގެ އެކިޙާލަތްތަކާގުޅޭ ތަފާތު މައްސަލަތައް ޙައްލު 
މަސައްކަތްތައް ޢަމަލީގޮތުން ދަރިވަރުން ކުރާނެ ދާއިރާއެކެވެ. މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަކީ އެކި 

ެގ  ދަރިވަރުން ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެވެ. ވުމާއެކު ދަރިަވރުންގެ މުޢާމަލާތް ކުރުމު
ޓީމެއްގެގޮތުގައި  ހުނަރާއި އެހެންމީހުންނާ ުގޅިގެން ަމސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު ތަރައްޤީވެ،
  ދަސްވާނެއެވެ.މަސައްކަތް ކުރުމުެގ މުހިްނމުކަމާިއ އޭގެ ފައިދާ ދަރިވަރުންނަށް ިމދާއިރާއިން 

)ބ( ދޭހަވުމާއި 
 ދޭހަކޮށްދިނުން 

ހިސާބު އަކުރާިއ ތަފާތު ނިޝާންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޢިލްމަކަށްވުމާއެކު ހިސާުބ  މިއީ
ޓާ އެއްކުރުމާއި ބައިބައި ކުރުމާިއ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޢިލްމު އުނގެނުމުގެތެރެއިން ޑާ

ފުރުޞަތު ދަރިވަރުންނަށް ފަހިކޮށްދެވެއެވެ. މީގެސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައިވާ މަޢުލޫމާތު 
މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމުގެ ުހނަރު ތަރައްޤީވެގެންދާނެއެވެ. ންއެހެ

ން ހިސާބު ޢިލްމުގަިއ ހިމެޭނ ތަފާތު މަފުހޫމުތަކާމެދު ދަރިވަރުން ދެކޭގޮތް މީގެއިތުރު
 މުއްސަނދިވާނެއެވެ.ންވާ ޚާއްޞަ ބަސްކޮށާރު ބަޔާންކުރުމަށް ބޭނު

)ޅ( ދުޅަހެޔޮ 
ދިރިއުޅުމެއް 

 އުޅުން

 ައންދާޒާ ކުރުމާއި މިންކުރުމަށް  ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާީސ ބައިތައް
ނޫންވެްސ ތަފާތު ކަންކަން( ހިސާުބ ިމންގަނޑާިއ ކަސްރަތާިއ އަދި މި )ކެއުމުގެ

ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ބޭނުންވާ  ،ދުޅަހެޔޮ ދަސްވާނެއެވެ.ޢިލްމުގެތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް 
ޔުނިޓު މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ހިސާބު ޢިލްުމ  މެޓިކްބައިތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތަފާތު ތީ

އުނގަންނައިދެވޭނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ޢާންުމ ދިރިއުޅުމުގެ ތަފާތު އެކިޙާލަތްތަކުގައި ހިސާބު 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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 ޢިލްމު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

)ކ( ދެމެހެއްޓެނިވި 
ތަރައްޤީއަށް 
 ޢަމަލުކުރުން

، ހިސާބު ޢިލްމު އުނެގނުމާއި ދޭހަުވމަކީ ދަރިވަރުންގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމާމެދު ދެކޭގޮތް ފުޅާވެ

ކުރުމާިއ މިންުކރުމާއި ޑާާޓ އަޅާބެުލމާިއ އަންދާޒާތަފާތުވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި 
ކު ވުމާއެހިފަމުންދާނެއެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ތަފާތު ކަންކަމުގައި ބޭނުން ތަފާސްހިސާބާއި އޭގެ 

މިއަދުގެ ޙާލަތަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނެގޮތަށް ކަންކަން ނިންމައި އަދި އެ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުްނ 
ނިްނމުމަްށ ކަންކަން  ،އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް އޭގެ އެއްެވސް ނޭދޭޭވ އަސަރެއް ނުފޯރާގޮތަށް

 ންދާނެއެވެ. މުރިވަރުންނަށް މިދާއިރާއިން ލިބެބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރާިއ ސިފަތައް ދަ

ލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުުރމުގައި އިޤްތިޞާދު ކުރުމާއި ދުނިޔޭގައިވާ ހުރިާހ ސީއިސްރާފު ނުކުރުމާިއ ވަ
ލައްވާފައިވަނީ ވަިކ هللا ދިރުމަކަށް އޯގާތެރިވުމާއި ދުނިޔޭގަިއ ހުރިާހ އެއްޗެއްވެްސ 

 ވަޒަންކުރެވޭނެއެވެ.މިންވަރަކަށްކަން ދަރިވަރުންނަށް 

ޓެކްނޮލޮޖީއާއި )އ( 
މީޑިއާ 

 ބޭނުންކުރުން

ލަތެއްގެގޮތުގައި ސީންނަށް އުނގަންނައިދިނުމުގެ ވަހިސާބު ޢިލްމުގެ ތަފާތު މަފުހޫމުތައް ދަރިވަރު
 ހިސާުބ ޢިލްމުެގ އެކި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި މީޑިާއ ބޭނުްނ ކުރެވޭނެއެވެ. އެހެންަނމަވެްސ 

މިންވަރަށެވެ. މިސާލަކަށް> ފަށާ ތަޢްލީމުެގ  ލާތަކުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކުރެވޭީނ އެކިމަރުޙަ
ހީގައި  ]ޕެޓަރން[ އަދި މަރުޙަލާގައި ކޮންޕިއުޓަރު ނުވަތަ ކޮންޕިއުޓަރ ގޭމުފަދަ ތަކެތީގެ އެ

ކުރެެވއެވެ. ސާނަވީ މަރުޙަލާގަިއ ދެނެގަތުމަށް ޓެކްނޮޮލޖީ ބޭނުން ]ސީކުއެންްސ[ ނަންބަރ
ލް ިސމިއުލޭޝަްނ[ ކޮންޕިއުޓަރު ޕްރޮގުރާުމ ދަރިވަރުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގަިއ ]ނިުއމަރިކަ

 ކޮންޕިއުޓަރ ގުރެފިކްސް އަދި ގޭމުފަދަ ތަކެތި އުފައްދައެވެ. 

 ޓާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ތިމާވެށް  6.:

ެއ  ޤުދުރަތުގެ ޠަބަޢީ ކަންކަމާއި ހިމެނޭ މިކާއިނާތާއި ކާިއނާތުގެތެރޭގައި ދާއިރާގައި ބަލައިލެވޭީނ އުނގަންނައިދިނުމުގެ މި
 ،އާއި ދުނިޔޭގައި ހިމެނޭ ޙާދިސާތައް ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ބަލައިލެވޭ މައުޟޫޢުތަކަށެވެ. ދުނިޔެއެކުތެރޭގައި ކަންކަމުގެ

 ތިމާވެށްޓާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގަިއ ހިެމނެއެވެ. ސްކުރުން ދަ

 އިތުރުން ކުރިއަށް  ލީލު ކުރާނެއެވެ. މީގެތަޙުރުން ސުވާލުކުާރނެއެވެ. އަދި ސައިންސް ކިޔެވުމުގައި ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ދަރިވަ
ކަންކަން ޙާޞިލު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަނީ ބުއްދީގެ . މިދިސާތަކުގެ ތަފުޞީލު ޙިއްޞާކުރާނެއެވެ ގާނެ ޙާނހި ،ލަފާކޮށް

 ،ލޫމާތު އެއްކޮށްއުޞޫލުތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުކެވެ. މިކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުތަހަމަތަކަށް ބިނާވެގެންވާ ތަޖުރިބާއިން ސާބިތު 
ސާބިތު ކުރެވިފައިވާ ކަންތައް ހިގާނގޮތްތަކަށެވެ.  ،ހަދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭގޮތްތައް ފަހުްނވަނީން ބަޔާންކޮށްކަންކަ

 އުޞޫލުތަކަށެވެ. އަދި ޙަޤީޤަތްތަކަށެވެ. 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  68

 

ވަރުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތެރެއިން ދަރިމުހިްނުމ ބައެކެވެ. ސައިންސްގެ މާޙައުލު ދަސްކުރުމަީކ ސައިްނސްގެ ވަރަށް 
މާޙައުލާގުޅޭ އަދި ދިވެހިންނާގުޅޭ ތިމާވެށީގެ މުހިންމު މައްސަަލތަކާއި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ދިމާވެފައިހުރި ތިމާވެށީގެ 

 ސައިންޓިފިކް މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމުގެ  މުހިންުމ މަްއސަލަތައް ދަސްކުރަްނ ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުވެލި ކުރިއަށްވުރެ  ބާރުވެއްޖެއެވެ. ވުމާއެކު 

ސައިންޓިފިކް މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރުގެ އެހީގައި ވަށައިގެންވާ ދުނިޔެ  ވެސް ސައިންސްގެ މުހިންމު ބައެކެވެ.ލޮޖީއަކީޓެކްނޮ
 ދަސްކުރުމަށް އެހީތެރި ވެދޭނެއެވެ.

ތުގައި ހިމެނެީނ ގެ ނިޔަލަށް ކިޔަވައިދޭ މާއްދާގެގޮ 4ސްޓޭޖް -ން ފެށިގެން ކީ 3ސްޓޭޖް -އުނގެނުމުގެ މިދާއިރާގެ ކީ 
ގެ ބައިތަްއ ގަިއ ސައިންސްެގ ނަމުގަިއ ފިޒިކްސް، ެކމިސްޓްރީ، އަދި ބައިލޮޖީ 5ސްޓޭޖް -ސައިންސެވެ. ކީ

ފިޒިކްސް، ކެިމސްޓްރީ، ބައިލޮޖީ، މެރިން ސަިއންސް، އެންވަޔަރަްނމަންޓަްލ  ގައި 6ސްޓޭޖް -ކީ އަދި ކިޔަވައިދެވޭނެއެވެ. 
އިލެކްޓިވް މާއްދާތަކުގެގޮތުގައި ގަިއ  7ސްޓޭްޖ  ހަަމއެހެންމެ،ސައިންސް އަިދ ކޮމްބައިންްޑ ސައިްނސް ކިޔަވައިދެވޭނެއެވެ. 

 އެވެ.ދެވޭނެއަދި މެރިން ސައިންސް ކިޔަވަްނ ފުރުޞަތު  ފިޒިކްސް، ކެިމސްޓްރީ، ބައިލޮޖީ

 ؟ ކްނޮލޮޖީ އުނގެނެންވީ ކީއްވެޓާއި ސައިންސާއި ޓެ ތިމާވެށް 

 ،ކަން އުފައްދައިވެރިޤުޤުދުރަތީ ކަންކަމަށް ޝައު  އިދަރިވަރުންގެ ކިބައިގަގެ އެހީގައި، ތިމާވެށްޓާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ
ނޑިދަރިވަރުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އައު ޚިޔާލުތަކަށް  ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅުްނ ބިނާކުރުމަްށ  ހުޅުވާލާނެއެވެ. ތައްސިކު

ކަންތައްތަކަކީ  ހިނގަމުންދާކާއިނާތުގައި  އެހީވާ ނިާޒމުތަކާއި ކަންކަމުގެ އަގުަވޒަންކުރަން ެއނޭގނެއެވެ.
ވަިކ ވަކި ،ދަސްވެ ލާމެހިފައިވާ ިމންވަރު ނިޒާމުތައްއެ ، ކަންތައްތަކެއްކަން ވިސްނި ތެރެއިން ހިނގާނިޒާމުތަކެއްގެ

ސުވާލު ކުރުމާއި ކަންަކމާމެދު ފުންކޮށް ވިސްާނ ބަޔަކަށް  ޙަރަކާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކާނެގޮތް ވަޒަންކުރަން އެނގޭނެއެވެ.
އެކަމުގެ ސަބަބުްނ ޤީ އަދި ުސލޫކީ މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބި، މައްސަލަތަކުގައާއި އަޚްލާނާޒުކު ތިމާވެށީގެ  ވާނެއެވެ.

މަޢުޫލމާތުގެ ބޭނުންތެރިކަން ަވޒަންކުރެިވ  ސައިންޓިފިކްރިއެރުމަްށ އެހީތެރި ވެދޭނެއެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ކު ރަށާއި ޤައުމަށް
މުޖުތަމަޢުގައި ބޭނުންތެރި  ގޮތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ޤައުމަށް ބޭނުންތެރި ފަރުދަކަށްވާނެއެވެ.ންޓިފިކްސައި

 އަދި އުފެއްދުންތެރިގޮތެއްގައި ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. ،ޙަރަކާތްތެރި ރައްޔިތަކަށްވެ

 ކިހިނެއް؟ ރާވާލެވިފައިވަނީ ޓާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ މުޤައްރަރު ތިމާވެށް 

 އެއީ>  ސްޓްރޭންޑެއްެގ މައްޗަށެވެ. 7ސައިންސާއި ޓެކްނޮޮލޖީގެ މުޤައްރަރު ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ  ޓާއި ތިމާވެށް

 ދިރިއުޅުން )ހ( ދިރުމާއި 
 )ށ( ބިމާއި ކާއިނާތު



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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 )ނ( މަޢުދަނާއި މާއްދާ
 )ރ( ހަކަތައާއި ބަދަލު 

 )ބ( ސައިންސްގެ ރޮނގުން މަސައްކަތް ކުރުން 

ގައި ބަލައިލާފައިވާނީ އިންސާނުންނާއި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެްނ މި ސްޓްރޭންޑް> (ލައިފް އެންޑް ލިވިންގް ން )ހުރު ދިރި ދިރުމާއި 
ގެ ތަފާތުކަމާއި ތެރެއިން ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައިވާ ދިރުންތަކުއިންސަށެވެ. ދިރުމުގެ ސައިްނސުގެތަކެތީގެ ދިރުމުގެ ސަ

މެދުގައި ލާެމހިފައިވާ ގުޅުމުެގ ފުންކަން ދަރިވަރުންނަށް ވިސްނޭނެއެވެ. އަދި ތަފާތު ދިރުންތަކަށް ނަސްލުތަކުގެ 
ބަބުްނ ސަ ސްޓްރޭންޑްގެ މިއަސަރު ތިމާވެށްޓަށް ކުރާކުގެ ސަބަބުްނ ތިމާވެށީންކުރާ އަސަރާއި އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތަ

 ދާނެއެވެ.ދަރިވަރުންނަށް ދަސްވަމުން

ގައި ދުނިޔޭގެ ސިފަތަކާއި ދުނިޔޭގެ ޙަރަކާތްތައް މި ސްޓްރޭންޑް> ބިމާއި ކާއިނާތު )އަރތު އެންޑް ބިޔޯންޑް(
ބާިއ ނމަޑިކިލަ ބުރުޖެހުންތަކާއި ބައްޓަންތަކާއި ޤުދުރަތީޤުދުރަތީ ތަފާތު ލު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ގަމުންދާގޮތުގެ ތަފުޞީނހި

ގައިވާ ނިާޒމުތަކުގެ މެދުޒާމުތަކާިއ އެކައުނުގެ މައްޗަށްވެްސ ބަލައިލެވޭނެއެވެ. ަހަމ އެއާއެކު  ދުނިޔޭަގއި ހިެމނޭ ތަފާތު ނި 
ކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސަބަބުން ޙާޞިލު ،ގޮތުންދަށުން ދަސްކުރާނެއެވެ. މިއިގެ ބަދިރިއުޅުމާހުރި ުގޅުންވެސް މިގުޅުމާއި 

ޓާއި ތިމާވެށް މިދުނިޔޭގެ ލާމަސީލުަކމާއި އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތްކަން ދަރިވަރުންނަށް ވިސްނޭނެއެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ
ރިވަރުންނަށް ލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނެވިޮގތެއްގައި ބޭނުން ކުރުމުެގ މުިހންމުކަްނ ދަސީތްތައް ސަލާމަތްކުރުމާިއ އެ ވަ ލަސީވަ

 ވިސްނޭނެއެވެ.

މަސްދަރާބެހޭ  ދިރުންތަކުގެ ދަރިވަރުން ދަސްކުރާނީގައި މި ސްޓްރޭންޑް> (މެޓާރ އެންޑް މެޓީރިއަލް މަޢުދަނާއި މާއްދާ )
 ކޮްނމެ އެއްޗެއް  ހުްނނަ ބަރުދަން ހުރެފައި ޖާގަމާއްދީ އެއްެޗހި ނުވަތަ  ބަލާލައިފައިވާނީ ބައިގައިސައިންސްއެވެ. މިގޮތުްނ މި
ބަދަލުތަކާއެކު ހަކަތައަށް އެ އަންނަ ބަދަލާއި މާއްދީ ތަކެއްޗަށް އަދި ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.ބެހިފައިވާ)މެޓަރ( އުފެދިފައިވާގޮތާއި 

ދިރިއުޅުމުގެ ތަފާތު ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންކުރާ އިންސާނުންގެ ވެ. މީގެއިތުރުން، އަންނަ ތަފާތުތައް ދަރިވަރުންނަށް ދަސްވާނެއެ
ގޮތާއި އަދި ބޭނުންކުރުމުން މަޢުދަންތައް ބޭނުންކުރާމާއްދާތަކާއި މާއްދާތައް ދެނެގަނެވި، އެތަފާތު މަޢުދަންތަކާއި 

ރުންތަކުގެ ތުޓަށްކުރާ އަސަރުވެސް އެނގޭނެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު މި މާއްދާތަކުގެ ޠަބީޢީ ސިފަތަކާއި އެތެރޭގެ އެ ތިމާވެށް
 އަންނަ ބަދަލުވެސް ދަރިވަރުން ދަސްކުރާނެއެވެ. ސަބަބުން މާއްދާތަކަށް

ފައިވާ އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިހަކަތައަށް ގައި ހިމެނެނީ ހަކަތައާއި މި ސްޓްރޭންޑް> (އެނަރޖީ އެންޑް ޗޭންޖް ހަކަތައާއި ބަދަލު )
ދަސްކުރާނެއެވެ. އަދި ދިރިއުޅުމުގެ  ކެއްސިފަތައް އިގެ ތަފާތު އެތަބައިގައި ހަކަތަވެ. ދަރިވަރުން މިކެކެމަފުހޫމްތަ އްތަފާތު އެތަ

ކަންތައްތަކުގައި ހަކަތައިގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ބޭނުންކުރާގޮތާއި އެއިން އިންސާުނންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދޭގޮތްތައް 
ތުރުްނ ހަކަތައިގެ ތަފާތު ދަސްކުރުމުގެ އިތުރުން 'ފޯރސް'، 'ޕަވަރ'، އަދި 'ވާރކް' ެވސް ދަސްކުރާނެއެވެ. މީގެ އި

ލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމުން ނުކުންަނ އިޖުތިމާޢީ ނަތީޖާތަކާއި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ހަކަަތ ސީވައްތަރުތަކާއި ޤުދުރަތީ ވަ



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  :6

 

ދަ ފަމި، ނައިކުރާނެއެވެ. ހަަމ އެއާއެުކ ހަކަތަ ހޯދުމުގެ ެއހެްނ ގޮތްތަކާމެދު ވިސްކުރުމުެގ މުހިންމުކަންެވްސ ދަސް ބޭނުން
 ސް ދަރިވަރު ސަމާލުާވނެއެވެ.ނަތީޖާާއމެދުވެ ދާނެކަންކަމުން ނުުކމެ

މި ސްޓްރޭންޑަކީ ސައިންސްގެ ޢިލްމު އުނގެުނމަްށ > (ވާރކިންގް ސައިންޓިފިކަލީ ސައިންސްގެ ރޮނގުން މަސައްކަތް ކުރުން )
ެނ އުޞޫލުތަކެއްގެ މައްޗަްށ ކުރާބޭނުންއިގައި އަށަގެންނެވުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާިއ ހުނަރާިއ ސިފަތައް ދަރިވަރުންެގ ކިބަ

ކިބައިގައި ންގެ ބެލުމުގެ ހުނަުރ ދަރިވަރުކުރުމާއި ހޯދާސްޓްރޭންޑެކެވެ. މީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ތަޙުލީލުބިނާވެފައިވާ 
އިާވ ގުޅި ލާމެހިފަ ތަކާސްޓްރޭންޑް ކުރިން ބަޔާން ކުރެވުނު ހުރިހާ ސްޓްރޭންޑަކީ މައްޗަށެވެ. މިއުފައްދާނެގޮތުގެ 
 ސްޓްރޭންޑެކެވެ.

އިެވްސ ސްޓްރޭންޑެއްގަ ންސްގެ ހުރިހާސައިދީފައިވާނީ ޓާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ މުޤައްރަރުގައި ސަމާލުަކންތިމާވެށް
ށެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް ސައިންސްގެ ތަފާތު ދިނުމަންނަށް ހޯދައި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަރިވަރުބޭނުން އައި.ސީ.ޓީ
ކުރިއެރުންތައް ޙާޞިލު ކުރެވުނީ  ރިއެރުން ވިސްނޭނެއެވެ. އަދި މިތަކުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ލިބިފައިވާ ކުމައިދާން

ރޮނގުން ނަތީޖާ ޙާޞިލު ކުރުމަށާއި ދަރިވަރުންގެ ވެގެންކަންވެސް ވިސްނޭނެެއވެ. މިބޮޑު ޙިއްޞާއެއް އޮކިހާ ސައިންސުގެ
 ރުންނަށް ދަރިވަ ތުއުފެއްދުންތައް ފަރުމާކޮށް އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަ ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ތަފާތު ވައްތަރުގެ

 ބޭނުންކުރާނެއެވެ. އައި.ސީ.ޓީ ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ދަރިވަރުން އަދި ދެވޭނެއެވެ. ހޯދައި

 ؟ކިހިނެއްއުފެއްދޭނީ މައިގަނޑު ޤާބިލިއްޔަތުތައް ޓާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެތެރެއިން ތިމާވެށް 

)ހ( އިސްލާމްދީނާ 
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު 

 ކުރުން 

ޢިލްމުެގ ތެރެއިްނ  ތީ އުފެއްދުންތައް ހޯދާބަލައި، ދަސްކުރުމުގެ ިޢލްމެވެ. މި ސައިންސަީކ ޤުދުރަ
ހުރި ގުޅުންތައް ދަރިވަރުްނ އިވާ ތަކެތީގެ ފުރިހަމަކަމާިއ އެތަކެތީގެ މެދުަގއިޚަލްޤު ކުރައްވާފަهللا 

 ވަންތަކަމާއި ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތައްވަތަޢާލާގެ އެއްކައު ސުބްޙާނަހޫهللا ދަސްކުރާނެއެވެ. 
ދުނިޔޭގައިވާ ތަކެއްޗާއި ސައިންސާިއ ތިމާއާިއ ގުޅި، ާލމެހިފައިވާ މިންވަުރ ޤަބޫލު ކުރާނެއެވެ. 

  ކުރާނެއެވެ.ވިސްނި، ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރުވެްސ، އިސްާލމް ދީނުގެ ފުިރހަމަކަން ވަަޒން 

)ށ( ނަފުސު 
ދެނެގަތުމާއި 

 ތަންޒީމު ކުރުްނ 

ތަޙްލީލުތަކުން ކުރާނެއެވެ. ތަޙްލީލުތައް ރޭވުންތެރިކަމާއެކު އަމިއްލައަށް ދަރިވަރުން 
އިންިތޒާމުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދަން  ،ރާވައި ކަންކަންސަބަބުން ގެ ވަރުންނަށް ލިބޭ ތަޖުރިބާދަރި

ނަތީޖާތައް ހުށަހަޅާނީ ތެދުވެރިކަމާއި ތަކުގެ ޙުލީލުތަކާއި ހޯދުން ތައަދި ދަސްވާނެއެވެ. 
 ،ންރަނގަޅަށް އޮުޅންފިލުވައިދެވޭނެއެވެ. މީގެއިތުރު އެނަތީޖާތައްކަމާއެކުގައެވެ. ތްތެރި އާމާނާ

ތުގެ ބޭނުންކުރުމާއެުކ، ތަޙުލީލު ކުުރުމގައި ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ވަޤު
 އްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެއެވެ.ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންީވ ރަ

މަްއސަލަތައް ޙައްލުކުރަްނ  ޢޫރު ފާޅުކުރުާމއިޝުގޮތެއްގައި، ވިސްނުންތެރިކަމާއެުކ އުފެއްދުންތެރި)ނ( ބިނާކުރަނިވި އަދި 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  ;6

 

 އުފެއްދުންތެރި
ގޮތެއްގައި 
 ވިސްނުން 

ގެ ސައިންސްއަދި  ލިބޭނެއެވެ.ގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދަސްކުރަން ސައިންސް
 ،ސުވާުލ އުފައްދައި ،މައިދާނުގައި ދަރިވަރުންގެ ވަށައިގެންާވ މާޙައުުލ ދަސްކޮށް، ހޯދާބަލައި

ކަންކަމުގެ ޙައްުލ ހޯދުމުގަިއ މަތީފެންވަރުގެ ވިސްނުްނ ބޭނުންކުރާެނއެވެ. ދަރިވަރުންނަށް ކުރިްނ 
އީޖާދުކޮށް  ނުންކޮށްގެން އިތުރު ތަކެތިލިބިފައިވާ ޢިލްމާއި އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުން ބޭ

ގެ ސަބަބުން މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. ދޭހަވާން އުނދަގޫ މަފުހޫމުތައް އުފެއްދުމަށް ސައިންސް
 ފުޅާކޮށް ވިސްނައިގެން ދޭހަކުރާނެއެވެ. ،ފުންކޮށް

މީހުންާނ  )ރ( އެހެން
 ގުޅިގެން އުޅުްނ 

މަސައްކަތް ކުރަްނ  ނަށްވަރަށް ގިނައިން ދަރިަވރުންސައިންސް ކިޔެވުމުގަިއ ގުރޫޕެއްގެގޮތުގައި 
ޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު މައްަސލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އެހީވެދީ އަދި ތިމާެގ 

އެކަުކ  ،ސަބަބުންވެ. މީގެވާނެއެޕު މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިޚިޔާލު ގުރޫޕަށް ހުށަހަޅައި ގުރޫ
އެ ވިސްނުމަށް އިޙްތިރާމު ކުރަން ދަރިވަރުންނަށް  ،ވިސްނުން އެނގިގެ ޚިޔާލާއި ކެއްއެނެ

ދަސްވާނެއެވެ. އަދި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގަިއ ހިތްވަރުދީ މަޢުލޫާމތު ޙިއްޞާކޮށް ދިމާވެފައިވާ 
ނިވި ނަތީޖާއަކާހަމައަްށ އުފެއްދުންތެރި އަދި ބިާނކުރަ މައްސަލަތަކުގެ ޙައްުލ ހޯދުމުގައި

މީގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ އިޖުތިމާޢީ  ދޭނެއެވެ.މުގައި އެހީތެރިވެދިއު
 ގުޅުންތައް ވަރުގަދަވެ ބަދަހިވާނެއެވެ.

)ބ( ދޭހަވުމާއި 
 ދޭހަކޮށްދިނުން 

ސައިންސަކީ އެކިޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރާނެގޮތް ދެނެގަތުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދޭ ދާއިރާއެކެވެ. 
ޓަކައި ސައިންސާބެހޭގޮތުްނ ލިޔެފައި ހުންނަ ތަފާތު އެހެންކަމުން ސަެއންސް އުނގެުނމަށް

ދަރިވަރުންގެ ހޯދުންތަކާއި ، ޖެހެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުންދޭހަކުރަން ،ލިޔުންތައް ކިޔައި
ވެ. ތަޙުލީލުތަކުގެ ނަތީޖާ އެހެންމީހުންނަށް ފަސޭހައިން ދޭހަވާނެެހން ހުށަހަޅައިދޭން ޖެހެއެ

ރިވަރުންެގ ދޭހަވުމާއި ދޭހަޮކށްދިނުން އިތުރަށް ތަރައްޤީ އިން ދައާވުމާއެކު، ސަިއންސްގެ ޒަރީ
 ކުރެވޭނެއެވެ. 

)ޅ( ދުޅަހެޔޮ 
ދިރިއުޅުމެއް 

 އުޅުން

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް އުުޅމަށް ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތާއި ުހނަރާއި އަދި ސިފަތައް ސައިންްސ 
ފައިދާހުރި ކާނާއާއި ދުޅަހެޔޮ މާއްދާގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 

ދިރިއުޅުމަކަށް ބޭނުންވާ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ތަފާތު ބަލިތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހަށިގަނުޑ 
މަސައްކަތް ކުރާގޮތްތައް ިހމެނެއެވެ. ދުޅަހެޮޔ ދިރިއުޅުމެްއ އުުޅމަށްޓަކައި އެހާރާއި މިހާރުެގ 

ރިވަރުން ބަދަލުތަކާއި އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާމެދު ދަދިރިއުޅުމުގެ ވަށްޓަފާޅިއަށް އައިސްފައިވާ 
މަްށ ވިސްނުންތަކަށް ބިނާކޮށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ނިްނމުންތައް ނިންމު ވިސްނާނެއެވެ. އަދި މި
 ނެއެވެ. ދަރިވަރުންނަށް ދަސްވާ

)ކ( ދެމެހެއްޓެނިވި 
ތަރައްޤީއަށް 

އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ތިމާވެށްޓަށް ކުރާއަސަރު މިމާއްދާގެތެރެއިން ދަރިވަރުން 
މާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރާނެގޮތްތައް ދަރިވަރުން ދަސްކުރާނެއެވެ. އަދި ތިމާވެށި ޙި



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  71

 

ތަފާތު އާއި ތިމާވެށްޓާ ދެމެދުގައިވާ ގުުޅމާއި ތިމާވެށީެގ އިތުރުން ތަރައްޤީނެއެވެ. މީގެދަސްކުރާ ޢަމަލުކުރުން
މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށް ވިސްނަން ދަސްވާނެއެވެ. އަދި ތިމާވެށްޓަށް އަޅާލުމާއި 

  ލިބޭނެއެވެ.ދަރިވަރުންނަށް ވެށްޓަށް ލޯބި ކުރުމުގެ ސިފަ ތިމާ

)އ( ޓެކްނޮލޮޖީއާއި 
މީޑިއާ 

 ބޭނުންކުރުން

ގައި ދަރިވަރުންނަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންތައް މި މާއްާދގެ އެހީ
މާއްދާގެތެރެއިން ދަރިވަރުން ހިފާނެއެވެ. މަޢުޫލމާުތ ބޭނުން މި އައި.ސީ.ޓީގެވެ. އަދި ދަސްވާނެއެ

މަޢުޫލމާތު  ،ހޯދައި އެއްކުރުމަށާއި މަޢުލޫމާތުގެ ތެދުކަން ބެލުމަށާއި އަިދ މީގެއިތުރުން
 އެވެ. އާއި މީޑިއާ ބޭނުްނ ކުރާނެސާކޮށް އަޅާބެލުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީދިރާ

 ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން  7.:

ތާިއ ހުނަރާިއ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާ ދިރިއުޅުމަށްދާއިރާގައި ިހމެނެނީ ދުޅަހެޮޔ ޞިއްޙަތެއްގައި އުނގެނުމުގެ މި
އަދި ތިމާގެ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅިފައިވާ މައްަސަލތަކާއި އެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނޭ ގޮތްތަކެވެ. ސިފަތަކާއި 

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ދެމިހުރުމަށް ނިންމަްނޖެހޭ ނިްނމުންތައް ނިންމާނޭ ގޮތްތަކެވެ. އުނގެނުމުެގ ިމ ދާއިރާއިން ދުޅަހެޮޔ 
ހުރިހާކަމަކަށް ހޭލުންތެރިކޮށް، އެނގެންެޖހޭ ހުރިހާަކމެްއ   ބޭނުންވާ  ހުރުމަށް ކޮންމެހެން ޞިއްޙަތެއްގައި
 6ސްޓޭޖް -ން ފެށިގެން ކީ  3ސްޓޭޖް -މިދާއިރާގެ ކީ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދިނުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. އުނގަންނައި

 ޔުކޭޝަނެވެ. ގެ ނިޔަލަށް ކިޔަވައިދޭ މާއްދާގެގޮތުގައި ހިމެނެނީ ހެލްތު އެންްޑ ފިޒިކަލް އެޑި

 ؟ން އުނގަންނައިދޭންވީ ކީއްވެޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަ

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ލިބިދެވޭ ތަޖުރިބާތަކުގެ އަލީގައި ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް މިދާއިރާއިން އުނގެނުމުގެ 
އްޙީ ޖިސްމާނީ ޙަރަކާތްތެރިކަމާއި ޞި ގޮތުންއެޙާޞިލު ކުރެވޭނެއެވެ. ދަރިވަރުންނަށް ހުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް 
 ،އަށް ހޭލުންތެރިވެހުރި ކާނާއެވެ. އަދި ފައިދާވެރިކަން ލިބޭނެގޮތްތައް ދަސްވާނެވާ ހުނަރުދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ދެމިހުރުމަށް ބޭނުން

ދެވޭނެއެވެ. އަދި ހޯދައިމުެގ ޤާބިލުކަން ލުތަކާ ކުރިމަތިކުރުމާއި ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާާވ ތަފާތު ގޮްނޖެުހންޔާރުތަކެތި ޚިއެ
އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް އެހެްނމީހުންނާ ުގޅިގެން ުއޅުމާިއ އެހެންމީހުންާނ އަޅާުލމާއި އޯގާތެރިވުމާއި އިޙުތިރާމާއެުކ 

ދަރިވަރުން ކުާރ ކޮންެމ ކަމަީކ އެކަމުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމެއްކަްނ  އުޅެން އެނގޭނެއެވެ.
ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭނެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ދަރިވަރުންނަކީ އުފާވެރި ހިތްހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް އުޭޅ ބަޔަކަށްވާނެއެވެ. 

 ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތަކީ ހާސް ނިޢުމަތްކަން ދަންނާނެއެވެ. 

 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  73

 

 ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން ރާވާލެވިފައިވަނީ ކިހިނެއް؟ 

އި އަގުތަކާއި ތަކާމަޢުލޫމާތާއި ސިފަނުންވާ ށް ބޭދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ުއޅުމަށް ަދރިވަރުންނަ ބޭނުމަކީރާގެ ދާއިމިއުނގެނުމުގެ 
ނޑު މިދާއިރާ ބިނާވެފައިދިނުމެވެ. އަދި ދުޅަހެޔޮ ދިރުއުޅުމެއް އުުޅމުގެ އާަދ އަށަގެންނެވުމެވެ. ހުނަރުތައް ހޯދައި  5ވަނީ މައިގަ
  އީ>އްޗަށެވެ. އެސްޓްރޭންޑެއްގެ މަ

 ޖިސްމާީނ ދުޅަހެޔޮކަން )ހ( 
 )ށ( އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަން

 ނޑިއާއި ނަފުސުެގ ދުޅަހެޔޮކަން )ނ( ސިކު

ނބައި އަމާޒުކުމިޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަން>  ގޮތެއްގަިއ ގެ ިނޒާމުތައް ފުރިހަމަޑުރެވިފައިވަނީ ހަށިގަނޑާއި ހަށިގަ
ހިމެނެީނ ފައިދާހުރި ކާނާއާއި ޖިސްާމނީ ޙަރަކާތްތަކުގައި  މަސައްކަތްކުރާގޮތް ބަޔާން ކުރުމުެގ މައްޗަށެވެ. ިމ ސްޓްރޭންޑުގައި 
ސަާލމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުެގ  ޞިއްޙަތާއިދަރިމައިވުމުގެ ބައިވެރިވުމާއި ތިމާެގ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާިއ ޖިްނސީ އަިދ 

 މައްޗަށެވެ. 

ކަންމަީތ ގައި އޮންނަ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދު ބައި އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީމިއިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަން> 
ގޮތުން ައމިއްލަ ނަފުުސ ހުނަރުތައް ލިބިދިނުމަށެވެ. އެ ދަމަހައްޓައި އަމާންޮއމާްނ ދިރިއުޅުމަކަށް  ބޭނުންާވ އިޖުިތމާޢީ

 ވުމަށެވެ.ކުރު ދެނެގަތުމާއި އެހެންމީހުާނ އަޅައިލުމާިއ އޯގާތެރިވުމާއި ތިމާއަީކ މުުޖތަމަޢުގެ ބައިވެރިއެއްކަމުގައި ޤަބޫލު

ވިސްނުމާިއ ޝުޢޫރުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަންތައްތަކުގެ  މިބައި އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީސިކުނޑިއާއި ނަފުސުގެ ދުޅަހެޔޮކަން> 
ގޮތެއްގައި ޙައްުލ މާާވ މައްސަލަތަްއ ބިނާކުރަނިިވ ކުރުމާިއ ދިރުތައް ދެނެގަތުމާއި ކޮންޓްރޯުލ ޝުޢޫ އެއީ،މައްޗަށެވެ. 

ދިރިއުޅުމެއް ނުގެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ތިޔާގި އަދި ހަރުދަނާ . އަދި އަމިއްލަ ޤާބިލުކަން ދެނެގަތުމާއި ޒަމާށެވެކުރުމަ
 ވެ.މަށެވޭތުކުރު

 ؟ކިހިނެއްއުފެއްދޭނީ ތެރެއިން މައިގަނޑު ޤާބިލިއްޔަތުތައް ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމުގެ 

ދީނާ  )ހ( އިސްލާމް
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު 

 ކުރުން 

 ޙަލާލުތެރެއިން ލިބިދެވޭ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތާއި ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން ދުޅަހެޔޮކަމުގެޞިއްޙަތާއި 
ލަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެއެވެ. އަދި ތިމާގެ އަމިއްލަ ޖިސްމާިއ ސީވަ ،ކާނާ ޚިޔާރުކޮށް

 ރިވަރުން ދުރުހެލިވާނެއެވެ.ދަ ،ނަފުސަށް ގެއްލުންދޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކާއި ތަކެއްޗާ
އިތުރަށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ކަސްރަތަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަްނ ދަރިވަރުން މީގެ

ކަންތައްތަކެއްކަން ދެނެގަންނާނެއެވެ. އަދި މިކަންކަމަީކ އިސްާލމްދީން ބާރުައޅާފައިވާ 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  74

 

 ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭނެއެވެ.

)ށ( ނަފުސު 
ދެނެގަތުމާއި 

 ތަންޒީމު ކުރުްނ 

އްޙީ ލަނޑުދަނޑިތަކާިއ އަމިއްލަ ނަފުސު ދެނެގަނެ ޞިޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމުގެތެރެއިން 
އަމިއްަލ ނަފުސު ތަންޒީުމ ކުރުމުެގ  ،އެލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް އެކަށައަޅައި

ށް ތަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ކަންކަމައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ޞިއްޙަކުޅަދާނަކަން ލިބިގަންނާނެ
މިއާ އިދިކޮޅު ކަންކަމާ ދުރުހެލިުވމުެގ ކުޅަދާނަކަން ދަރިވަރުންނަށް  ،ނަފުސު ތަރުބިއްޔަތުކުރެވި

 ލިބޭނެއެވެ. 

)ނ( ބިނާކުރަނިވި އަދި 
 އުފެއްދުންތެރި
ގޮތެއްގައި 
 ވިސްނުން 

ބާވަތްތައް ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް އުފައްދާފައިވާ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމުގެތެރެއިން 
ޚިޔާރުކުރުމުގައި ބިނާކުރަނިވި އަދި އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމުގެ ހުނަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން 

  އެނގޭނެއެވެ.ދަރިވަރުންނަށް  މެ ބޭނުންތެރި ބާވަތްތައް ޚިޔާރުކުރަންޞިއްޙީގޮތުން އެން

އެ  ޓަކައިތެދު ދެނެގަތުމަށްދޮގު އަދި މިހުނަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތުގެ 

ަޒްނުކާރެނެއވެ ، ބަލައިމަޢުލޫމާތުތައް އަޅާ  . ަވ

)ރ( އެހެންމީހުންނާ 
 ގުޅިގެން އުޅުްނ 

ދަރިވަރުންނަށް މީހުންނާ ގުޅިގެްނ އުޅުމަށް އެހެންޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމުގެތެރެއިން 
ނެއެވެ. އެހެންމީހުންގެ އިޙުސާސްތަކަށް އިޙުތިރާމް ކުރުމާއެކު ގުޅިެގްނ ދަސްކޮށްދެވޭ

މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ  ލިބޭނެއެވެ.މަސައްކަތްކޮށް ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށް ހިތްވަރު 
ަދއްކައިގެން މައްސަަލ ޙައްުލ ވާހަކަހުނަރުތަކާއި މައްސަަލ ޙައްލު ކުރުމުެގ ހުނަރުތަކާއި 

ތިމާެގ ޢަަމލުތައް ހުންނަގޮތުން  މީގެ އިތުރުން ދަރިވަރުންގެ ދަސްކުރާނެއެވެ.ކުރާނެގޮތްތައް 
 ނުވަތަ އެހެންމީހުންެގ ޞިއްޙަތަށް ކުރާނެ އެދެވޭ އަދި ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ދެނެގަންނާނެއެވެ. 

)ބ( ދޭހަވުމާއި 
 ދޭހަކޮށްދިނުން 

ތަޖުރިބާގެ އެހީގަިއ ތިމާެވށްޓާއި މުޖުތަމަޢުގެ ޞިއްީޙ  ލިބޭޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމުގެތެރެއިން 
މައްސަލަތަކުގެ ތެދުދޮގު ދެނެގަނެ އިތުބާރު ހިފޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަންކަްނ 

ދެވޭނެއެވެ. އަދި ިޞއްޙީ މަޢުލޫމާުތ ހޯދާނެގޮތާއި ނިްނމުމުެގ ޤާބިލުކަން ހޯދައި އަމިއްލައަށް
ތާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަމިއްލަ ޚިޔާލާިއ އެމަޢުލޫމާތު ވަޒަންކުރާނެގޮ

ޝުޢޫރާއި  އިޙުސާސްތައް އަނގަބަހުންނާއި ޙަރަކާތުން ހުށަހަޅަން ދަރިވަރުންނަށް 
  ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.

)ޅ( ދުޅަހެޔޮ 
ދިރިއުޅުމެއް 

 އުޅުން

، އަލީގައި ރަނގަޅު ކާނާ ޚިޔާރުކޮށްލިބިދެވޭ ތަޖުރިބާގެ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމުގެތެރެއިން 

ޤަވާޢިދުން ކަސްރަތުކުރުންފަދަ ކަންކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ، އަމިއްލަ ނަފުސާއި އެހެންީމހުންެގ 
ދުޅަހެޮޔ އްކާތެރިވުުމގެ ފިޔަވަޅު އަޅައި، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވިސްނައި، ބަލިތަކުން ރަ

 އެވެ.ސްވާނެށް ދަރިވަރުންނަށް ދަދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަ



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  75

 

)ކ( ދެމެހެއްޓެނިވި 
ތަރައްޤީއަށް 
 ޢަމަލުކުރުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ަމއިގަނޑު ައސާސެއްކަމަށްާވ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމުގެތެރެއިން 
ދޭނެއެވެ. އުފާވެރިކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަމާއެުކ ތިލަފަތް ހަަމ ދިރިއުޅުމެްއ ުއޅުމަށް ބާުރ އަޅައި

ގޮތުން ތިމާގެ އަމިއްަލ ޞިއްޙަތާއި ޢާއިލާއާއި މުޖުތަމަޢުގެ ޞިއްޙަތް  މިކަމުގެ ނަީތޖާއެއްގެ
 ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ދަރިވަރުން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. 

)އ( ޓެކްނޮލޮޖީއާއި 
މީޑިއާ 

 ބޭނުންކުރުން

ބޭނުންކުުރމަްށ ދަރިވަރުންގެ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމާގުޅޭ ތަފާތު ކަންކަމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީ 
އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. މިގޮތުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތަފާތު ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރާނެ ފުރުޞަތުތައް 
ހޯދައިދެވޭނެއެވެ. އަދި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށްގެން ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު 

ބޭނުންކުރުމުގެ  ދާއިރާ އުނގެުނމުގަިއ އައި.ސި.ޓީ އަދި މި  ނިންމުންތައް ނިްނމާނެއެވެ.
މީެގ އިތުރުްނ ދަރިވަރުންގެ ޞިއްޙަތާއި ދިރިއުޅުމުެގ  ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރެވޭނެއެވެ.

އާދަތަކާއި ޘަޤާފަތަށް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީން ކުރާއަސަުރ ވަޒަންކޮްށ 
 ދެނެގަންނާނެއެވެ.

 އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމު  8.:

ލްމެްއ އެކެވެ. މިދާއިރާ އެކުލެވިގެންވަނީ އެތައް ޢިގެނުމުެގ ވަރަށް މުިހންުމ ދާއިރާދާއިރާއަކީ އުނއިޖުތިމާޢީ ޢިލްމުެގ 
ލްމާއި ޤާނޫނީ ޢިލްމާިއ އާއި ތާރީޚު ޢިއި އިޤްތިޞާދީ ޢިލްމާއި ޖޯގުރަފީއާރޮޕޮލޮީޖ އެންތުތެރޭގައި ގުޅިލާމެހިގެންނެވެ. އޭގެ

ބައިތައް ހިމެނެއެވެ. އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމުެގ ޢިލްމުގެ ބައެއްސައިްނސް އި ޢިލްމާ ސާއި ނަފުސާނީއާއި ޕޮލިޓިކަލް ސައިންފަލްސަފާ
ދިރާސާ  ކަންކުރާނޭގޮތާއި ކުރިމަގުގައި ކަންކުރާނެގޮތް މިހާރު އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޒީގެ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ އާޒަރީ

 ގަންނާނެއެވެ.ުޅންތައް ދެނެދެމެދު އޮންނަ ގުޢިލްމުގެތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރު ދުނިޔެއާ އަދި މި ކުރާނެއެވެ.

ގެ ނިޔަލަްށ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާގެގޮތުގައި ިހމެނެީނ  6ސްޓޭޖް -ްނ ފެށިގެން ކީ  3ސްޓޭޖް -މިދާއިރާގެ ކީ އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމުެގ 
ގައި ިއޖުތިމާޢީ ޢިްލމު އިތުރުން އިލެކްޓިވް މާއްދާގެގޮތުގައި ހިސްޓްރީ އާިއ  6ސްޓޭޖް -އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމެވެ. އަދި ކީ
 ޖިއޮގްރަފީ ކިޔަވައިދޭނެއެވެ. 

 ؟އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމު ކިޔެވުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައި 

ިމ ދަސްކުރުމެވެ.  ،އިބަލަހޯދާ ތައްތިމާެގ ނަސްލާިއ ާމޒީގަިއ ހިނގާފައިވާ ކަންތައްެގ ބޭނުމަީކ ގެނުމުނއު އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމު 
 ،ދެނެގަނެ ލާއި ޘަގާފަތާއި ޤައުމިއްޔަތުމާޙައުތަފާތު ތެރެއިން މީުހންގެމެދުގައި އޮންނަ ގުުޅމުގެ ،ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގައި

މެުދ ދަީނ ވިސްުނމަކުން ކަންތައްތަކާމަދެވޭނެއެވެ. އަދި ވަަޒން ކުުރމަށް ދަސްކޮށްއެކަންކަމަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އަގު
އިޖުތިމާީޢ ކުރެވޭނެއެވެ. ގޮތާމެދު ހޭލުންތެރި ޖުތަމަޢުގައި ކަންތައްތައް ހިނގާމުދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ. ވެސް ވިސްނަން



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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ނައި އެންެމ ގަިއ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވިސްތައް ނިންމުމުހުނަރުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުެގ އަލީގައި ކަްނތައް
ޒިންމާދާރު ، ޙަރަކާތްތެރިޖުތަމަޢަކަށް ބޭނުންވާނެ، ދިނުމާއި ިޑމޮްކރެޓިކް މުސްކޮށްތައްތައް ނިންމަން ދަގޮތުގައި ކަންފައިދާހުރި

ކުުރމާިއ ސުެގ އަގުވަޒަންމީގެ ސަބަބުން ައމިއްލަ ނަފުދެވޭނެއެވެ. ތައް ދަސްކޮށްރައްޔިތަކަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރު
 އެވެ. ކޮށްދެވޭނެފަހިބައިގައި އަށަގަތުމަށް މަގުތެރިކަމުގެ ސިފަ ދަރިވަރުންގެ ކިއެހެންމީހުންނަށް އަޅައިުލމާއި އޯގާތެރިވުމާިއ ކެތް

 ކިހިނެއް؟  ރާވާލެވިފައިވަނީއިޖުތިމާޢީ ޢިލްމު 

 8ްނ ވަނީ ގެ އުނގެނުޢިލްމުގެ ނިޔަލަށް، އިޖުތިމާޢީ  5ސްޓޭޖު -ފެށިގެން ކީ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުން ޤައުމީ މަންހަޖުެގ 
 އެވެ. އެ ސްޓްރޭންޑްތަކަކީ>ފައިލައިސްޓްރޭންޑަކަށް ބަހަ

 އާދަކާދައާއި ޘަޤާފަތް )ހ( 
 )ށ( މީހުންނާއި ތަންތަނާއި ތިމާވެށި

 ވިޔަފާރީގެ ދުނިޔެ )ނ( 
 )ރ( ވަޤުތާއި ޙާލަތާއި ބަދަލު 

 ޙަރަކާތްތެރި ރައްޔިތެއް )ބ( 
 ބެލުމާއި މުއާޞަލާތުކުރުމާއި ބައިވެރިވުން ހޯދާ)ޅ( 

ކޮށް މަދަނީ ތަޢުލީމަށް ިމ ސްޓޭޖުގަިއ ޞަމައްޗަށެވެ. ޚާއްބަލައިލާފައިވާނީ ދިވެހިރާއްޖެއާގުޭޅ ކަންަކމުެގ ގަިއ  6ސްޓޭޖު -ކީ
ގައި ޤައުމުތަކުއެކި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚާއި ޖޯގުރަފީއާއި ދުނިޔޭގެ ،އެހެންމެހަމަބޮޑު ސަމާލުަކމެއް ދީފައިވާނެއެވެ. 

ގައި އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމާ ގުޅުންހުިރ  7ސްޓޭޖު -އަޅާފައިވާނެއެވެ. ކީއިދިނުމަށް ބާރުތައް އުގަންނަގޮތްކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ
ތިޔާރު ކުރެވިދާނެ ގޮތުން އިޚްވެ. އެތަފާތު މާއްދާތަކުން މާއްދާއެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެ

 ިހމެެނއެވެ.   ތެރޭގައި ސޯޝިއޮލޮޖީ، ހިސްޓްރީ، އަދި ޖޯގުރަފީމާއްދާތަކުގެ

 ،ތަކުގައި ހުންނަ ތަފާތު ކަންތައްތަކާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނައިޘަޤާފަތްސްޓްރޭންޑުން އެކި  މި >ދަކާދައާއި ޘަޤާފަތް އާ 
ކުރުންތަކާއި އާދަކާދަތަކާ ގުޅިގެންކަން ދަރިވަރުންނަށް ކަހަލަ ޤަބޫލު ކުރުންތަކާއި އަގުޘަޤާފަތްތައް އައިސްފައިވަނީ އެކި

ރުންގެ ައމިއްލަވަންތަކަްނ ނެއެވެ. އަދި ދަރިވަކުރުވޭ ތްތަކަށް ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިބަދަލުވަމުންދާ ޘަޤާފަސްނައިދެވޭނެއެވެ. ވި
 ކުރުމަށްވެސް ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.ބިނާ

ންތައް ދަރިވަރުްނ ނަ ގުޅުއުޅޭ މާޙައުލާ ދެމެދު އޮންތިމާ ދިރި މީހުންނާއި ތަންތަނާއިއެހެންމީހުންނާއި ތަންތަނާއި ތިމާވެށި> 
ލަށް އަންނަ ގޮތުން މާޙައުގޮތާއި ޤުދުރަތީތަނާއި މާޙައުލު އުފެދިފައިވާއި ތަންދިރާސާތަކުން މީހުންނާކުރާނެއެވެ. މިދިރާސާ

ދެމެދު އޮްނނަ ުގޅުްނ އިންާސނާއާ  އިޓާުހޅުވި ތިމާވެށްފީއަށް ލޯދުނިޔޭގެ ޖޯގުރަ ،ކޮށް ވިސްނައިބަދަލުތަކާމެދު ފުން



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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ސްނުމަށް ފުރުޞަތު މެދު ދަރިވަރުން ވިތަކާކަންތައްދުނިޔޭގެ އެކިމީގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ އުފެދިފައިވާގޮތާއި  ދަސްކުރާނެއެވެ.
  ހޯދައިދެވޭނެއެވެ. 

ސްމީހުްނ ރަކާތްތަކުގައި މީވެގެންދާނީ އިޤްތިޞާދީ ޙަސްޓްރޭންޑުން ދަރިވަރުންނަށް ދަސް  މި> ރީގެ ދުނިޔެ ވިޔަފާ 
ތަކެވެ. އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ މިންވަރާއި ބޭނުންކުރާ މިންވަރާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ބެހިގެންދާ ގޮތް ބައިވެރިވާގޮތާއި
 ލާމެހިފައިވާ، އެވެ. މީގެ އިތުރުން ގުޅިދާނެދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ދަސްވަމުންފައިދާހުރިގޮތުގައި ބޭނުންތައް ފުއް ހަމައެއާއެކު،

 އެވެ. ( ތަކުގެ ދައުރު އެނގޭނެދައުރާއި އާ އުފެއްދުން )ޓެކްނޮލޮޖީ އިޤުތިޞާދެއްގައި ދަރިވަރުންގެ

 ތައްުގޅިގެން އެިކ ދުވަސްވަުރ ދުނިޔެއަށް އަންަނ ބަދަލުތާއި ޙާލަތާގުވަސްޓްރޭންޑުްނ  މިތާއި ޙާލަތާއި ބަދަލު> ގު ވަ 
ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކުރިމަުގ ބައްޓަންކޮށް އެހާރާއި ިމހާރުގެ މުޖުތަމަޢުގަިއ ހިނާގ އަދި ދަރިވަރުން ދަސްކުރާނެއެވެ. 
 އެވެ. ދަރިވަރުންނަށް ލިއްބައިދެވޭނެ ޑައެުޅމުގެ ފުރުޞަތުނކުރިމަގުގެ ތަޞައްވުރެއް ކަ

ތަކުގައި ހިެމނޭ ބާރުތަކާއި ބާރުވެިރ މަޢުމި ސްޓްރޭންޑުްނ ދަރިވަރުން ދަސްކުާރނީ ތަފާތު ުމޖުތަ> އްޔިތެއް ޙަރަކާތްތެރި ރަ 
 ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ މަދަނީ ޤާބިލުކަންގޮތެވެ. މިކަމުގެ ތައް ބަދަލުވެގެންދާކާއި ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމުފަރާތްތަ

 ،ތަކުގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަނެމާޢީ އެކި ގުރޫޕުގަތުމާއި އިޖުތިތައް ދެނެއްޤުކުރިއަރައި ތަރައްޤީވާނެއެވެ. ފަރުދީ ޒިންމާތަކާއި ޙަ
އިތުރުން މަދަނީ ކަންަކމުގަިއ ނެއެވެ. މީގެވާނަށް ދަސްމުޖުތަމައެއްެގ އުޞޫލުތައް ދަރިވަރުންހަރުދަނާ ، ތިލަފަތް ހަމަ

 ހަމަ ގޮތެއްގައި އަދި ހަމަ ގޮތް ދަސްވާނެއެވެ.ކުރާނެޢިޖުިތމާއީ ޒިްނމާ އަދާ ގޮތެއްގައިވީނަގޮތުން ބައިވެރިވުމާއި މާޢަމަލީ
ތިމާެގ ޢާއިލާއިްނ ފެށިގެން ތިމާެގ ރަށާިއ  ،ރައްޔިތެއްގެ ދައުރު ޒިްނމާދާރު ން އެނގޭނެއެވެ.ކުރަޢިޖުތިމާއީ ިޒންާމ އަދާ

 ރުންގެ ދަރިވަބަދަލު ގެނައުމުގައި ހެޔޮ ވިސްނޭނެއެވެ. އަދިވެގެންދާނެކަން ލްއަޤުވާމީ ދުނިޔެއަށްވެސް ފުޅާޤައުމާއި ބައިނަ
 އަދާކުރަން ދަސްކުރާނެއެވެ.ގޮތުގައި ދައުރު ފުރިހަމަ

ކާ ދެމެދު އޮންނަ މި ސްޓްރޭންޑުގައި ދަރިވަރުން ދަސްކުރާނީ އެކަކު އަނެކަ >ރުމާއި ބައިވެރިވުން ބެލުމާއި މުއާޞަލާތުކު ހޯދާ 
ށް ދަސްކުރުމަށްފަހު މުޖުތަމަޢަ ،ބަލައިތައް ހޯދާމީހުްނނާ ުމޖުތަމައާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކެވެ. މި ގުޅުންގުޅުމާއި ީމސް

ޤާފަތާއި ވަޞީލަތްތަކާއި ތިމާވެށްޓާއި ތާއި ތަނާއި ޘަކުރާނެއެވެ. އަދި ވަޤުގައި ޢަމަުލ ގޮތުއެންމެ ފައިދާހުރި ރަނަގޅު
 ކަންތައްތައް ދިރާސާކޮށް ދަރިވަރުން ދަސްކުރާނެއެވެ. އިޖުތިމާޢީ 

 ؟ކިހިނެއްއުފެއްދޭނީ މައިގަނޑު ޤާބިލިއްޔަތުތައް ތެރެއިން ޢިލްމުގެ  އިޖުތިމާޢީ 

)ހ( އިސްލާމްދީނާ 
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު 

 ކުރުން 

އެކަކު އަނެކަކަށް  ،ހުރި އެއްގޮތް ކަންތައްތަކާއި ތަފާތުތައް އެނގިޖުތިމާޢީ އަގުކުރުންތަކުގައިއި
 ދީނީ، ިއޖުތިމާޢީ ނުންާވ ހުރުމަްށ ބޭއިސްާލމީ ޢަޤީދާގައި ދެމި އަޅާލައި، އޯގާތެރިވެ، އެކުވެރިވެ،

ގެގޮތުން ންނާއި ވަންހައިގޮތުނާއި ނަސްލީގޮތުންނާއި އިޖުތިާމޢީބަލާނެއެވެ. ދީނީގޮތުންބައިތައް ހޯދާ
ބަލާނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެހާރާއި މިހާރަްށ ހޯދާ ރާސާކޮށް،ހުންނަ ތަފާތުތައް ދި



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  78

 

 އެންމެ ރަނގަުޅ ނިންުމމެއް ނިްނމަްނ ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭނެއެވެ. މުޖުތަމަޢަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

)ށ( ނަފުސު 
ދެނެގަތުމާއި 

 ތަންޒީމު ކުރުްނ 

ތިމާެގ  ،ބޫލު ކުރުންތައް ދެނެއިންސާުނންގެ އުުޅންތަކާއި ޤަގެތެރެއިން ޢިލްމުއިޖުތިމާޢީ 
އަމިއްލަ ވަންތަކަން ވަޒަން ކުރާނެއެވެ. އަދި އިންސާނުންެގ އުޅުންތަކާއި ގުޅުންތަކާިއ 

ޤަބޫލު ކުރުންތަކުެގ  ޙައްޤާއި ޒިްނމާތަކާއި ޢިޖުތިމާޢީޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި އިންސާނީ 
އިތުރުން ޢާންމު ދިރިއުޅުމުެގ މީގެ  ލިބޭނެއެވެ.ތިމާގެ ނަފުސު ދެނެގަތުމުގެ ފުރުޞަތު  ސަބަބުން

 އްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި ކަންކަމުގައި  ތިމާެގ ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރެިވ ނަފުސު ތަރަ
 ފައިހަމަކުރުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު ލިބޭނެއެވެ.

)ނ( ބިނާކުރަނިވި އަދި 
 އުފެއްދުންތެރި
ގޮތެއްގައި 
 ވިސްނުން 

ގޮތެއްގައި މުޖުތަމަޢުެގ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަްނ ބިނާކުރަނިވިގެތެރެއިން އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމު
އި ސަބަބު ކަންަކން ވަޒަންކުރުމާ ނގަުޅ ނިންމުންތައް ިނންުމމާއިއެނގި ކަންކަމުގައި ރަ
 ިއޖުތިމާޢީ  ުޅ އަޅަްނ އެނގޭނެއެވެ.ފިޔަވަގޮތުން އެންެމ ރަނަގޅު ބަޔާންކޮށް އިޖްތިމާޢީ

މަސްއަލައަކަށް ތަފާތު ޙައްލު އެއް ،މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، މަްއސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި
 ތިމާއަށް އެނގިފައިވާ އެއްޗަކާއި ލިބެންހުރި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރާނެއެވެ.  ހޯދުމަށް

)ރ( އެހެންމީހުންނާ 
 ގުޅިގެން އުޅުްނ 

ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުގައި ޙަޤީޤީ  މުޖުތަމަޢުގައި ހިނާގ އިޖުތިމާޢީގެތެރެއިން ޢީ ޢިލްމުއިޖުތިމާ
މާނައިގައި ބައިވެރިެވ އެފަދަ މަސައްކަތުެގ ފުރިހަަމ ޙިއްާސދާރަކަށް ދަރިވަރުންވާނެއެވެ. 

، ބަދަލު ގެނައުމަްށ އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށްކަށް ހެޔޮމުޖުތަމަޢުގައިހުރި މައްސަލަތަ
ގުޅިގެން ަމސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އަދި އަމިއްަލ ޘަޤާފަތާއި އެހެނިހެން ޘަޤާފަތްތައް ދެނެގަނެ 

ލްޙަވެރިކަމާއެކު މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމުެގ ތަކާއެކު އެއްބައިވަންތަކަމާއި ޞުފަރުދީ ތަފާތު
 ނެެއވެ. ރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ލިބޭއަމާްނ ވެށްޓެއްގައި ދި ،ހުނަރު ލިބި

)ބ( ދޭހަވުމާއި 
 ދޭހަކޮށްދިނުން 

ފެންނަ ފެނުންތަކާއި ކުރެވޭ ަތޖުރިބާގެ އަލީގައި ލަފުޒާިއ ގެތެރެއިން އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމު
ލިޔެކިޔުންތަކާއި ނިޝާނާއި ކުރެހުމާިއ އަޑާިއ ރާގާިއ މޫުނަމތީގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ތަފާތު 

ހެންމީހުންގެ މާޙައުލުގެ ތަފާތު އިޝާރާތްތަކުން އެކިއެކި ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދައާއި ތިމާއާއި އެ
ދަސްކުރާނެއެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ފަރުދީ ތަފާތުތަކާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ އަުގ ވަޒަންކުރުމުެގ 

 ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

)ޅ( ދުޅަހެޔޮ 
ދިރިއުޅުމެއް 

 އުޅުން

 ގަިއ އިޚްތިޔާރުއަދި ޖިްސާމނީ ކަންކަމު ިއޖުތިމާޢީދަރިވަރުން ގެތެރެއިން އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމު
ކުރުމަށް އަދި ނިްނުމންތަކަށް ޢަމަލު  ޒިންމާދާރުވެކުރާގޮތްތަކާއި ނިންމުންތަކާމެދު 
 އިޖުތިމާޢީރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، މަސައްކަތްތަކާއި ޙަ އިސްނަގާނެއެވެ. އަދި އިޖުތިމާޢީ

 ގުޅުންތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ފަރުދީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.  

 ދީ އިޖުތިމާޢީ ށްގެން އިޤްތިޞާމާދަމާގެ ކުރިމަގަށް ރިޢާޔަތްކޮދާއި އަގެތެރެއިން އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމު( ދެމެހެއްޓެނިވި )ކ



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  79

 

ތަރައްޤީއަށް 
 ޢަމަލުކުރުން

ތްތައް އިޚްތިޔާރު ކުރަން އަދި ތިމާވެށީގެ ޙަރަކާތްތަކުގެތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޙަރަކާ
ށް ފަރުދީ ލަތްތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަސީޤުދުރަތީ ނިޒާމާއި ޤުދުރަތީ ވަ ނެއެވެ.އެނގޭ

ނިްނމަންޖެޭހ ނިްނމުންތަްއ ނިްނމަން އެނޭގނެއެވެ.  މާޢީގޮތުންޖުތިޙައިޘިއްޔަތުންނާއި އި
ލިބިފައވާ މަދު  ،ހުރިގުޅުްނ ދެނެގަންަނން އެނގިެގ ޢަމަލުތަކާއި ޤުދުރަތީ ނިާޒމާ އިންސާނުން

 ނެއެވެ. ތައް މަދުކުރުމަށް ވިސްނާލަތްތަކަށްވުރެ ތިމާގެ ބޭނުންސީވަ

)އ( ޓެކްނޮލޮޖީއާއި 
މީޑިއާ 

 ބޭނުންކުރުން

އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމާިއ އެ ޢިލްމާުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ޓެކްނޮޮލޖީއާއި މީިޑޔާގެ އެހީގައި ހޯދަްނ އެނިގ 
މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު މީޑިޔާތަުކގައި އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުްނ 

ތަކުން ހޯދާ އާިއ ތަފާތު މީޑިޔާނެއެވެ. އަދި ޓެކްނޮލޮޖީބޭނުން ކުރާޓެކްނޮލޮޖީ ކުރުމުގައި 
މަޢުލޫމާތުތަކާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނައި، ޓެކްނޮލޮޖީއާިއ މީޑިާޔ ބޭނުންކޮށްގެން އިޖުތިމާީޢ 

އަދި އިޖުތިމާީޢ މައްސަލަތައް ޙައްުލ ކުރުމަށް ެއމަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުްނ ހިފަން ެއނގޭނެއެވެ. 
 ވެ. ޢިލްމު އުނގެނުމާިއ އުނގަންނައިދިނުމުގަިއ އައި.ސީ.ޓީ ގެ ބޭނުން ކުރެވޭނެއެ

 އުފެއްދުންތެރި ފަންނު  9.:

އެވެ. ހިެމނޭ އުނގެުނމުެގ ދާއިރާ މިއުޒިކާިއ ޙަރަކާތް އާއިރޓްްސ އާ އަލް ޒުރާމާއާއި ވިއުފެއްދުންތެރި ފަންނަކީ ޑް
ޤައުމުތަކުގެ އުފެއްދުންތެރި ފަންނުގެތެރެއިން ތަފާތު ޤައުމުތަކުގެ އާދަކާދަތަކާއި ދިވެހި އާދަކާދަތައް ދެނެގަންނާނެއެވެ. ތަފާތު 
އެކަންކަން ، ކުދިންގެ ޚިޔާލުތަކާއި އިޙުސާސްތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ތަޖުރިބާތަކާއި ކުދިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދެނެގަނެ

 ޙިއްޞާކުރުމާއެކު ދަރިވަރުންގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރަން ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ގެ ނިޔަލަށް ކިޔަވައިދޭ މާއްދާގެގޮތުގައި ހިމެނެނީ  5ސްޓޭްޖ -ން ފެށިގެން ކީ 3ސްޓޭޖް -ކީ  ރި ފަންނުގެއުފެއްދުންތެ
ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު  އުފެއްދުންތެރި ފަންނުގަިއ އިލެކްޓިވް މާްއދާގެގޮތުގައި  6ސްޓޭޖް -އަދި ކީ ވެ.އުފެއްދުންތެރި ފަންނެ

 ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެއެވެ.

 ؟އުނގެނެންވީ ކީއްވެ ންނުއުފެއްދުންތެރި ފަ 

ނޑު ބޭނުމަީކ  ދުންތެރި ފަންނުއުފެއް ޖުމުލަ ތަރައްޤީއަށް ރިވަރުންގެ ދަރިވަރުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ދައުނގެނުމުގެ މައިގަ
އަދި  ތުމެވެ.ދެނެގަ ގަތުމާއި ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތާއި ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރު ނަފުސު ދެނެއަމިއްލަ އިތުރު ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމާއި 

އެއްޖީލުްނ އަނެއްޖީލަްށ ގޮތެއްގައި އެކަންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި، ތައް އެނގިކުރާ އަގުޞާބަޔަކަށް ޙިއްބަޔަކު އަނެއްއެއް
ލަތްތަކުެގ ސީވަލުވެރިވުމާއެކު މިހުރިވަރުން އަލަތްތަކަށް ދަސީއެހާރާއި މިހާރުގެ ވަކޮށްދިނުމެވެ. ދިނުމަށް މަގުފަހިވައިފޯރު

މީގެ ސަބަބުން އަމިއްލަވަންތަކަމާިއ ދިނުމެވެ. ޞަތު ލިބިމުގެ ފުރުއަގުވަޒަންކުރުމުގު އާދަ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަތު



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  :7

 

އުފެއްދުންތެރި  އަދިނެއެވެ. ގެ އަގު ވަޒަންކުރެވޭތަފާތު ވައްތަރުތަކު ގެއުފެއްދުންތެރި ފަންނުއެކު ޤާފަތް ދިރުވުމާޘަ
 ދަރިވަރުންނަށް  މަގު ފަހިކޮށްދެވޭނެއެވެ.ދިއުމަށް ން ކުރިއަށްދާއިރާއިކޮށް އެފަންނުތަކުގެ ޚާއްޞަ ދާއިރާތައް އިޚްތިޔާރު

ނެއެވެ. ވުމާއެކު ރިވަރުންނަށް ލިބޭގެތެރެއިން ފަންނީ ހުނަރުތަކާއި ފަންނީ ޢިލްމުގެ މަޢޫލޫމާތު ދައުފެއްދުންތެރި ފަންނު
 ން ފުޅާކޮށް ވިސްުނމުގެ ފުރުޞަތު ދަރިވަރުންނަށް ފަހިކޮށްދެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުއަދި ކަންކަމާމެދު ފުންކޮށް 
 ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ހުނަރު ތަރައްޤީވެގެން ދާނެއެވެ. ދެއްކުމާއި ހުށަހެޅުމާއި ދޭހަވުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ވާހަކަ
ޙަރަކާތްތަކުގައި  ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމަކީ އުފެއްދުންތެރި ފަންނުގެ  ،ޝައުގުވެރިކަން އުފެދިއުފެއްދުންތެރި ފަންނަށް 

 މުގެ ބައެއްގެގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.ޢާންމު ދިރިއުޅު

 ކިހިނެއް؟ ރާވާލެވިފައިވަނީ އުފެއްދުންތެރި ފަންނު

ނޑު ބިނާވެފައި ތެރި ފަންނުއުމީ މަންހަޖުގައި އުފެއްދުންޤަ  >ސްޓްރޭްނޑުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ 5ވަނީ މައިގަ

 ރޓްސްއަލް އާޒުވި)ހ( 
 ޑްރާމާ)ށ( 
 )އިޚުތިޔާރީ ސްޓްރޭންޑް( މިއުޒިކާއި ޙަރަކާތް)ނ( 

 ދިރާސާއުފެއްދުންތެރިކަމާއި ތުތަކަކާއި ތަފާތު ހުނަރުތަކާއި ޚާއްޞަ މަޢުލޫމާބަޔަކަށް  އެމިއިން ކޮްނމެ ބައެއްގައިވެްސ 
ކޮްނެމ   އަދި މިއިންކުރުމާއި ަތޖުރިބާ ކުރުމަށް ބޭނުްނވާ ހުނަރުތައް އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ. ސިފަކުރުމާއި ތަރުަޖމާކުރުމާއި 

 ާލމެހިފައެވެ.  ބައެއްވެސްވަނީ އެއްބައި އަނެއްބަޔާ ގުޅި

[ އާިއ ގރޓްގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުރެހުމާއި ކުލަޖެއްސުމާއި ޕްރިންޓްކުރުމާއި ]ސްކަލްޕްޓިންއަލް އާޒުވިރޓް> އަލް އާ ޒު ވި 
ރޓްގެ ވައްތަރުތައް ތެރެއިން އާދާއިރާގެރޓްގެ ވައްތަރުތަކެވެ. މިއިލެކްޓްރޯނިކް އާއި ތާފަރުމާކުރުމާއި އަތްތެރި މަސައްކަ

އުފެއްދުމާއި އެތަކެއްޗާމެދު ފިކުރާއި ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަރިވަރުންނަށް ހޯދައިދެވޭނެއެވެ. ދަރިވަރުންގެ 
ގެ ވެދޭނެއެވެ. އާރޓް އަލް އިމޭޖް އެހީތެރިޒުކުރުމަށްޓަކައި ވިއުފެއްދުންތެރިކަމާއި ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރު އެހެން މީހުންނާ ޙިއްޞާ

އިން ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމުން ކަންކަްނ ހޯދާބެލުމުގެ ތޫނުފިލިކަން ތަރައްޤީވުމާއި އުފެއްދުންތެރި އާޒަރީ
ވިސްނުންތަކާއެކު ކަންކަން ސިފަކުރުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އާރޓްގެ ވައްތަރުތަކަށް 

ރޓްގެ ވައްތަރުތައް އެނގި، އެތަކެތީގެ އަގު ވަޒަްނ ރާއި މިހާރުގެ އާދިރާސާ ކުރުމުގެތެރެއިން އެހާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި
 ކުރެވޭނެއެވެ.

 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  ;7

 

ދާނެއެވެ. އަދި ލިބެމުން ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތުއި ހުށަހެުޅމާއި ބެލުމަށް ރާމާ އުފެއްދުމާޑް އިތެރޭގަމި ސްޓްރޭންޑުގެރާމާ> ޑް 
ރި ޚިޔާލުތަކާއެކު ތެރެއިން ކުރެވޭ ަތޖުރިބާތަކުގެ އެހީގައި އުފެއްދުންތެމުގެއުފެއްދުރާާމ ޑްރާމާ ުކޅުމާިއ ޑް

 ދާނެއެވެ.ނަށް ލިބެމުންގޮތެއްގައި ވިސްނުމަށް ބޭނުންވާ ުހނަރާއި މަޢުލޫމާުތ ދަރިވަރުންބިނާކުރަނިވި
 

މިއުޒިކުގެ ާއލާތް ލިބޭނެއެވެ. އަދި މުެގ ފުރުޞަތު ދަރިވަރުންނަށް ޅު ކުމިުއޒިކު  މިސްޓްރޭންޑުން މިއުޒިކާއި ޙަރަކާތް>
ިމ މިއީ އިޚުތިޔާރީ ސްޓްރޭންޑެކެވެ. ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިވަރުންގެ ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. 

ގެ މާކްހުެގ އެވްރެޖް ހޯދާީނ ވާ ދަރިވަރުންއަދި މި ްސޓްރޭންޑް ނުކިޔަސްޓްރޭންޑް ކިޔަވާނީ އެކަމަށް ބޭުނންވާ ކުދިންނެވެ. 
 މި ސްޓްރޭންްޑ ނުހިަމނައެވެ.  

 

 ؟ކިހިނެއް އުފެއްދޭނީ މައިގަނޑު ޤާބިލިއްޔަތުތައް ތެރެއިން އުފެއްދުންތެރި ފަންނުގެ 

ދީނާ  )ހ( އިސްލާމް
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު 

 ކުރުން 

ެގ  هللا ،ކުޅަދުންވަންތަކަާމމެދު ވިސްނައިގެ هللاގެތެރެއިން މާތް އުފެއްދުންތެރި ފަންނު
ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ގެ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވެ، هللا ދުންވަންތަކަން ޤަބޫލުކުރެވި ކުޅަ

ށް ވިސްނުމުގެ ފުރުޞަތު ވަށައިގެންވާ މާޙާއުލާމެދު ފުންކޮ ،އީމާންތެރިކަން ވަރުގަދަވެ
ލިގްރަފީ، އިސްާލމިްކ އާކިޓެކްޗަރއާއި ފަރުމާތަްއ އިތުރުން ޢަރަބިކް ކެދެވޭނެއެވެ. މީގެފަހިކޮށް

ލޯ  ގެއުނގެނުމުގެތެރެއިން އިސްލާމީ ޘަޤާފަތަށް ދަރިވަރުން ލޯބިޖެހި އެކަންކަމަށް ދަރިވަރުން
އަދި ޤުދުރަތުގެ ފުރިހަމަކަން ތަމްސީލު ކުރުާމއި ސިފަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ވޭނެއެވެ. ހުޅު

 ލިބިދެވޭނެއެވެ. 

)ށ( ނަފުސު 
ދެނެގަތުމާއި 

 ތަންޒީމު ކުރުްނ 

ތުގެތެރޭގައި ކަންކަން ރާވައި އިންތިޒާުމ ލިބިފައިވާ ވަޤު ގެތެރެއިން އުފެއްދުންތެރި ފަންނު
ރޓުގެ އުފެއްދުމެއް ތައްޔާރު ދާނެއެވެ. ހަމަ އެެހންެމ އާގެ ހުނަރު ދަރިވަރުންނަށް ލިެބމުންކުރުމު
ޚްތިޔާރު އިއުފެއްދުމަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަކެތި  އެށްޓަކައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކުރުމަ

އުފެއްދުމާބެހޭގޮތުން  ތަކެތި އިޚްތިޔާރުކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި އެކުރުމާއި އެފަދަ 
މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމުގެތެރެއިން ައމިއްލައަށް ކަންކަްނ އުނެގނި ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނެއެވެ. އަދި އާރޓްގެ އުފެއްދުންތައް ވަޒަން ކުރުމުގެތެރެއިްނ ދަރިވަރުންނަށް ހޯދައިދެވޭ
ކަްނ ކުރެވިދާނެ ކަންދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ޤާބިލުކަމާއި އިތުރަށް ރަނގަޅު

ނެއެވެ. އަމިއްލަ ނަފުސާމެދު އިތުބާރު ބޮޑުވެ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލުމުެގ ދަރިވަރުންނަށް ދަސްވާ
 ލިބޭނެއެވެ.ދަރިވަރުންނަށް  ޤާބިލުކަން

ކުރަނިވި އަދި )ނ( ބިނާ
 އުފެއްދުންތެރި

އްގައި ގޮތެ

ދަރިވަރުންގެ ގެތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ ވިސްނުމުެގ ހުނަުރ ތަރައްޤީވުމާއެކު ފަންނު އުފެއްދުންތެރި
އަދި ފަރުދީގޮތުންނާއި ގުރޫޕުކޮށް ކުރެވޭ ވިސްނުްނ ފުޅާވެގެންދާނެއެވެ. އިޙްސާސްތަކާއި 

ލަތްތަކާއި ސީވަ ލު ކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޓްރޯނިކްމަސައްކަތްތަކުގެތެރެއިން ދިމާވާ ކަންކަން ޙައް



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  81

 

ނެއެވެ. ހުނަރު ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭކުރުމުެގ ވިްސނުމާިއ ތްތައް ބޭނުންއެހެނިހެން އާލަ ވިސްނުން 
ރޓްގެ މާއެކު އާދަރިވަރުންގެ އުފެއްދުންތައް ދިރާސާކުރުމަށް ތަފާތު ކްރައިޓީރިއާ ބޭނުންކުރު

ރޓްގެ ނެވޭނެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން އާއުފެއްދުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ގުޅުން ދެނެގައުފެއްދުމާއި އެ
ގޮތްތައް މައްަސލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ،ބަލައިހޯދާ ފެއްދުންތަކާމެދު ވިސްނައި،އުއެކިދުވަސްވަރުގެ 

 ހެއްކާއެކު ހުށަހަޅައިދެވޭނެއެވެ.

މީހުންާނ  )ރ( އެހެން
 އުޅުްނ  ގުޅިގެން

ކުރުމަށް ދެޭވ އްކަްތ މަސަކުދިންނާއެކު އެހެން، ގެތެރެއިންމަސައްކަތްތަކުގެ އުފެއްދުންތެރި ފަންނު
ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެއެވެ. ނެގުމާިއ ޒިްނމާ އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަްނ ޒިންމާ ފުރުޞަތުގެތެރެއިން 

ތެރެއިްނ ރާމާތައް ރޭވުމުގެޑްމިޔުޒިކާއި ރޫޕުން އުފައްދާ އަރޓްގެ އުފެއްދުންތަކާއި އަދި ގް
ގައި މަސައްކަތް ކުރުމުެގ އެކުއަދި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ހޯދައިދެވޭނެއެވެ. 

ހުނަރާއި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ހިފެހެއްޓުމާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގަިއ  ރޫޙާއި
ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަދި  ންދާނެއެވެ.ކުރުމުގެ ހުނަރު ތަރައްޤީވަމު ގެންގުޅެންޖެހޭ މުޢާމަލާތް

ތަފާތުތަކަށް  އެ ގެ ތަފާތު ދެނެގަނެ،ފަރުދުން ގެ އަގު ވަޒަންކުރުމާއެކު،ކަތުގެ ޙިއްޞާމަސައް
 މަގުފަހިކޮށްދެވޭނެއެވެ.  ލިބުމަށްއިޙްތިރާމު ކުރުމުގެ ހުނަރު 

)ބ( ދޭހަވުމާއި 
 ދޭހަކޮށްދިނުން 

ލަތެކެވެ. މިގޮތުން މިޔުޒިކާިއ ސީ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ވަ ލާތް މުޢާމަ އުފެއްދުންތެރި ފަންނަކީ
ޢާންުމ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އާޓްސްއަކީ ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރު ފާޅު ޙަރަކާތާއި ވިޜުއަލް

ތެރޭގައި ގެތެރެއިން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެކެވެ. އުފެއްދުންތެރި ފަންނުލަތެސީވަ
ނިވިގޮތެއްގައި ފާޑުކިޔުމާއި މުޢާމަލާތްކުރުްނ ކުރައޮބްޒަރވްކުރުމާއި ދިރާސާކުރުމާިއ ބިނާ

ހިމެނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލު ދޭހަކުރުމަށާއި އިޙްސާސްތައް ފާޅުކުރުމަްށ 
ތަފާތު އަޑުތަކާއި ޙަރަކާތާއި މަްނޒަރާއި ނިޝާންތަްއ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ތިމާގެ އިޙްާސސްތަްއ 

ޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލުތައް ހާމަކޮށް، މަ ،ރުމުގެ އިތުރުންކުޅުކުރުމާއި ތަޖުރިބާތައް ޙިއްޞާފާ
 ހަކުރުމަށް ފަސޭހަވާނެއެވެ.ދޭ

)ޅ( ދުޅަހެޔޮ 
ދިރިއުޅުމެއް 

 އުޅުން

ގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތެރި ފަންނު
ދަރިވަރުންގެ  އްޤީއަށް ަމގުފަހިވާނެއެވެ.އަދި ޖަޒުބާތީ ތަރަ، ޖިްސމާނީ ،ދަރިވަރުންގެ ޢިޖުތިމާއީ

އަމިއްލަ ނަފުސުެގ އިތުބާރު ބޮޑުވުމާއި ނަފުސުެގ އަގު ަވޒަން ކުރެވުމާިއ ހުނަރުތަްއ 
ލިބި ދަރިވަރުންގެ ޖުމުލަތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް މަގުފަިހ  ތަރައްޤީވުމަށް ފުރުޞަތު

ތަކެއްޗަށް އެ މުން އާލާތްތައް ގެންގުޅުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އާރޓްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަފާތު 
ރައްކާތެރިވުމާއި ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންުގޅެވޭެނ ހުނަުރތަކަށް ދަރިވަރުން އަޙުލުވެރި 

 ކުރެވޭނެއެވެ. 

އި މެދުިމންވަރެްއ ލަތްތައް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގަސީބޭނުންވާ ވައުފެއްދުންތެރި ފަންނަށް )ކ( ދެމެހެއްޓެނިވި 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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ތަރައްޤީއަށް 
 ޢަމަލުކުރުން

ގެންގުޅުމާިއ ގެންގުޭޅ ތަކެތި ޙިއްޞާ ކުރުމާއި އެތަކެއްޗަށް ޒިންމާދާރުވާން އެނގޭނެއެވެ. 
ލަތްތައް ބޭނުން ކުުރމުގަިއ  ސީދުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ވަ އުފެއްދުންތެރި ފަންނުތަކުގެ އުފެއް

 އެވެ.  އިޤުތިޞާދު ކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ އާދަ ހަރުލާނެ

)އ( ޓެކްނޮލޮޖީއާއި 
މީޑިއާ 

 ބޭނުންކުރުން

ކުރިއާއި މިހާރުގެ އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދުންތެރި ފަންނުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް 
ކުުޅމާިއ  ގޮތަށް މިޔުޒިކް ނެއެވެ. މިނަުރ ދަރިވަރުންނަށް ލިބެމުންދާއުފެއްދުމާއި ހުށަހެޅުމުގެ ހު

ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ރޓްގެ އުފެއްދުންތައް އެފެއްދުމުގައި ޙާލަތާގުޅޭގޮތަށް އި  އާއާރާމާސްޓޭޖް ޑް
 ބޭނުންކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު  އި ކޮންޕިއުޓަރާއި އިންޓަރނެޓްސާމާނާ އިލެކްޓްރޯނިކް

އަދި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ފަންނު  ލުވެރި ކުރެވޭނެއެވެ.ހުހިފެހެއްޓުމަށް ދަރިވަރުން އަ
 ނގަންނައިދިުނމުގައި އައި.ސީ.ޓީ ބޭނުން ކުރެވޭނެެއވެ. އުނގެނުމާއި އު

 އޮންޓޮޕްރޮނިއަރޝިޕް  :.:

މުސްތަޤުބަލުގެ ބޭނުންތަކާއި ޙާލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ވިސްނައި، އައު ހޯދުންތަކުގެ  ބިނާވެފައިވަނީ އޮންޓޮޕްރޮނިއަރޝިޕް

ުޒޮކްށ، ަކްނަކްނ ާރަވިއ، ައިދ ، އަލީގައި ުކިރަމުގަގިއ ޮއްނަންނެޖހޭ، ާކިމާޔުބ ިއުޤިތާޞީދ ަޙަރާކްތަތަކްށ ައާމ

ކުރިމަތިލުމާއި އާ ިވސްނުންތަކާއި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމާއި އާ ކަންތައްތައް ޅުމުގައި ދިމާވާ ތަފާތު ކަންކަމަށް ދިރިއު
ތަޖުރިބާކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. ހަަމ އެހެންެމ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އާ ކަންތައްތައް ހޯދުމާއި ދެނެގަތުމަީކ 

 ެހން ބޭނުންވާ މުހިްނމު ކަމެކެވެ. މައިގަނޑު އަާސސެކެވެ. މިއީ ާކމިޔާބު ދިރިއުޅުމަކަށް ކޮންމެއޮންޓޮޕްރޮނިއަރޝިޕްގެ 

ޤައުމީ މަންަހޖުގެ މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރުންނަށް، ދުރަށް އަދި ގިނަ ރޮނގުތަކުން ވިސްނާށާިއ އައު އީޖާދުތަްއ 
ތަކާއި ލަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށާއި ނަތީޖާ ނެރެވެންދެން ހިތްވަރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިފަސީކުރުމަށާއި ވަ

 ހުނަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިދިނުމަށް ިމމަންަހޖު ބާރު އަޅައެވެ. 

 ؟ ރޝިޕް ކިޔަވައިދޭންވީ ކީއްވެނިއަ އޮންޓޮޕްރޮ

ދިރިއުޅުމާިއ ިވޔަފާރިއާއި މިނޫންވެްސ މިފަދަ ކަންަކމާ ކުިރމަތިލާނެގޮތާއި ދާއިރާއިން ކުރެވޭ ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކުގެ އަލީގަިއ މި
ޢާންުމ ދިރިއުޅުމުެގ ކަންކަާމމެދު ދެކޭގޮތް  އަދިހިމެނެއެވެ. އްޔަތު ބިނާކުރާނެގޮތްތައް ދަސްކޮށްދިނުން ދަރިވަރުންގެ ޝަޚްޞި

އާ ޚިޔާލުތަކާއެކު ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވިސްުނމުެގ ަހމައެެހންމެ، ލިބޭނެއެވެ. ބަދަލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަރިވަރުންނަށް 
ރާއިްނ ބެލުމާިއ ޢަމަލީޮގތުން ކަންކަން ތަޖުރިާބ ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު މި ދާއިއަުޖމަކޮށްދިނުމާއި ކަންކަމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް

ނެ ތަކުގައި ބައިވެރިވާކީ މަސައްކަތުގެ އެކިދާއިރާސަބަބުން ދަރިވަުރންނައެވެ. މިކަމުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހޯދައިދެވޭނެ



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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އަމިއްލަޔަށް އިސްނަގައިގެްނ ކަންކަން ކުުރމާިއ  ދަރިވަރުންވުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ. ހިއްސާދާރުންނަށް ،ތެރިއުފެއްދުން
 ބަޔަކަށް ދަރިވަރުން ވާނެއެވެ.ކަންކަން ދެނެގަތުމުގެ އިތުރަށް  ކުރިމަގުގަިއ އުފެއްދުންތެރި 

 ރާވާލެވިފައިވަނީ ކިހިނެއް؟ އޮންޓޮޕްރޮނިއަރޝިޕް 

އަމާޒު ކުރެވިފައިވަީނ އޮންޓޮޕްރޮނިއަރޝިޕް ގައި ލީމުގެ މަރުޙަލާބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާއާއި ފަށާތަޢުޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރު
އެންމެ  އެއީ ކުރުމަށެވެ.ތަރައްޤީ ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންވާ މުހިންމު ހުނަރާއި ދަރިވަރުންގެ ޝަޚްޞިއްޔަތު 

ފަށާ ތަޢުލީމުގެ ރުބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާއާއި ތުއްތުއިރުން ފެށިގެންވެސް ތަރައްޤީ ކުރެވޭނެ ހުނަރުތަކެވެ. ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަ
 ހިމެނޭ ބައިތައް ދަރިވަރުންނަށް ވާޞިލުކޮށްދެވޭނީ އުނގެނުމުގެ އެކިދާއިރާތަކުގެއޮންޓޮޕްރޮނިއަރޝިޕްގައި މަރުޙަލާގައި 
  ތަކާ އިންޓަގްރޭޓްކޮށްގެންނެވެ.މާއްދާ އެހެންތެރެއިންނެވެ. 

ޔަލަށް ކިޔަވައިދޭނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ )އައި.ސީ.ޓީ( ގެ ނި 4ސްޓޭޖް -ން ފެށިގެން ކީ 3ސްޓޭޖް -ކީ
ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާގައި ކިޔަވައިޭދ  މާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ ަމރުޙަލާއާއިމިކަމަށްޓަކައި ޅަފަތުގެ ތަޢުލީއެވެ. 

 ލުވެރިވާންޖެޭހނެއެވެ. މުދައްރިސުންނަށް އައި.ސީ.ޓީ، އެހެން މާއްދާތަކާއެކު އުނގަންނައިދިނުމަށް އަހު

ވަނީ ދަރިވަރުންގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ކުޅަދާނަކަމާއި ޤާބިލުކަްނ އަމާޒުކުރެވިފައިއޮންޓޮޕްރޮނިއަރޝިޕް ގައި  5ސްޓޭޖު -ކީ
ގައި ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާދެނެގަތުމާއެކު މަސައް

ޞިލުކޮށްދެވޭނީ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެވޭ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުިރ މާއްދާތަކާއި ރިވަރުންނަށް ވާމިކަންތައްތައް ދަ ކުރުމަށެވެ.
ގައި އައި.ސީ.ޓީ ގެ އިތުރުން ބިޒިނަްސ ސްޓްރީމްެގ  5ސްޓޭޖް -ކީތެރެއިންނެވެ. ރިކަމާ ގުޅުންހުރި މާއްދާތަކުގެ މަސައްކަތްތެ

ކިޔެވުމުެގ އަދި ވޮކޭޝަނަލް ސްޓްރީމް ގައި ބިިޒނަސް ސްޓްރީމް  6ސްޓޭޖް -މީގެއިތުރުން ކީ ދެވޭނެއެވެ. ބައިތައް ކިޔަވައި
 ފުރުޞަތު ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެއެވެ.

ގަިއ ިހެމނޭ ަމސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޚާއްޞަ ފަންނުތަކުްނ ދެވޭ  7 ސްޓޭޖް-ކީ އާއި  6ސްޓޭޖު -ކީ މަންހަޖުެގ 
 ކުރުންތައްޔާރުފުރުޞަތުތަކާމެދު ދަރިވަރުން  ންނާނެ ލިބެންހުތްތެރިކަމާއި ަވޒީފާގެ ދާއިރާއިން ފުރުޞަތުގެތެރޭގައި މަސައްކަ

ދަރިވަރުންގެ އަމިއްަލ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމާއެުކ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އަމިއްލަޔަްށ  ،ހިމެނެވެ. ހަމައެެހންމެ
ހިމެނޭ މަފުހޫމުތަކާިއ އޮންޓޮޕްރޮނިއަރޝިޕްގައި މަސައްކަތެއް ފެށުމުގެ މުހިންމުކަްނ ވިސްނައިދިނުންެވސް ިހެމނެއެވެ. 

ޭވ އިދާނުގައި ދެވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ޢަަމލީ މަހުނަރާއި ސިފަތައް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންނެ
 ތެރެއިންނެވެ.ތަޖުރިބާތަކުގެ
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 ؟ކިހިނެއް އުފެއްދޭނީ ތައް ތެރެއިން މައިގަނޑު ޤާބިލިއްޔަތު އޮންޓޮޕްރޮނިއަރޝިޕްގެ 

)ހ( އިސްލާމްދީނާ 
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު 

 ކުރުން 

ގައި ހިމެނެނީ ދަރިވަރުންގެ ޝަޚްޞިއްޔަތު ބިނާކުރުމާއި މުޖުަތމަޢުްނ ޕްރޮނިއަރޝިޕްއޮންޓޮ
 ލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމެވެ. މިގޮތުން ތެދުވެރިކަމާއި އެހެންމީހުންގެ ސީވަލިބެންހުރި 

އި ޢަމަލުތަްއ ވާގޮތަށް އެންމެހަދީނުގައި އިސްލާމް  އެކުތަކެއްޗަށް އިޙްތިރާމު ކުރުމާ
ިއސްލާމް ދީާނ ހުރިގުޅުންވެްސ އި ވިޔަފާރިއާއި މަސައްކަތާށް ބާރު އެޅޭނެއެވެ. ކުރުމަބައްޓަން

 އަންގައިދެވޭނެއެވެ. 

)ށ( ނަފުސު 
ދެނެގަތުމާއި 

 ތަންޒީމު ކުރުްނ 

 ދާއިރާގެތެރެއިން މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތަކާއި މި
ން ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތައް ތެރެއިމަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ

ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ދަރިވަރުންގެ އަމިއްލަ ނަފުސު ދެނެގަތުމާއި ތިމާގެ 
ނޑު ހިފައަމިއްލަ ކުރިއެރުމާއި އުނގެުނމުގައި އިްސނެގުމާއެ އްޓައި، ހަކު ތިމާެގ ސުޫލކީ މިންގަ

 ބާރުއެޅޭނެއެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް 

)ނ( ބިނާކުރަނިވި އަދި 
 އުފެއްދުންތެރި
ގޮތެއްގައި 
 ވިސްނުން 

މިދާއިރާއަކީ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައިވާ ޤާބިލުކަން ދެނެގަތުމާއެކު އުފެއްދުންތެރި ބަޔަކަށްވުމަށް 
ޚިޔާލުތައް ތެރެއިން އާގެއޮންޓޮޕްރޮނިއަރޝިޕްދާއިރާއެކެވެ.  ނެދޭބާރުއަޅައިދީ ހިތްވަރު ލިއްބައި

ރު ލިބި، ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލުމާއި ދިމާާވ ގޮންޖެުހންތަކާ ކުރިމަތިލުމަށް ހިތްވައުފެއްދުމާއި އާ
އުފެއްދުންތެރި އަދި ބިނާކުރަނިވި ވިސްުނމުެގ ހޯދައިދީ، ތަޖުރިބާތަކެއް  ގެމަސައްކަތްތަކު

 ދާނެއެވެ. މުންލިބެނަށް ދަރިވަރުންމަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުނަރުތައް ތަރައްޤީވު

)ރ( އެހެންމީހުންނާ 
 ގުޅިގެން އުޅުްނ 

އެހެންމީހުންނާ ގުޅިގެން، ކަނޑަެއޭޅ  ވެ،މިދާއިރާގެތެރެއިން ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި
ސަބަބުން އެހެންމީހުންނާ ގުޅިެގްނ  މިކަމުގެކުރަންޖެހެއެވެ. ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ޙާޞިލު

ޙަވާލުކުރެވޭ މަސަްއކަތްތައް ޒިންމާދާރުކަމާއެުކ  ،މަސައްކަތް ކުރުމުެގ ހުނަރު ތަރައްޤީވެ
ދާނެއެވެ. އެހެންމީހުންގެ އިޙްާސސްތަްއ ލިބެމުންކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ދަރިވަރުންނަށް 

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ގުޅިގެން ، ދެނެގަތުމާއެކު ތަފާތު  ޚިޔާލުތަކަށް އިޙްތިރާމުކޮށް
ފުޫހމުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ޚާއްޞަކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތާއި އެކަމާގުޅޭ މަލިބޭނެއެވެ. 

 ދަސްވާނެއެވެ. ަމސައްކަތްކުރަން އެހެން މީހުންާނ ގުޅިގެްނ 

)ބ( ދޭހަވުމާއި 
 ދޭހަކޮށްދިނުން 

ޕްލޭންތަްއ  ކްލަތްތަކާ ގުޅުވައިގެން ސްޓްރެޓީޖިގެ ތަފާތު ޙާތެރެއިން ޢާންމު ދިރިއުޅުމުމިދާއިރާގެ
ބެލުާމއި މިކަންަކމުގެ ނަީތޖާއާމެުދ  ޚިޔާލާިއ ވިސްނުންތަކުގެ ައޖުމަ  ތަންފީޒު ކުރުމާއި ތަފާތު އާ

އިތުރުން ދޭހަވުމާިއ މީގެ ލިބެމުންދާނެއެވެ.ންނަށް ވިސްނުމުގެ ފުރުޞަތު ދަރިވަރު
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)ޅ( ދުޅަހެޔޮ 
ދިރިއުޅުމެއް 

 އުޅުން

ރަފު ކުރުމަށްޓަކައި މުގެ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ތަޢާނުގެންދެވޭ އުނގެމި ދާއިރާގެތެރެއިން ކުރިޔަށް
ދާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ފުރުޞަތު ދަރިވަރުންނަށް ލިބެމުންލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ސީތަފާތު ވަ

ތަށް ކަމޭހިުތމުގެ މުހިްނމުކަްނ ާވ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމާިއ ވަޤުކޮންމެ ޙަރަކާތަކަށް ބޭނުން
ލުކަާމއެކު މަސައްކަތްކުރާ، ަވޒީފާ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ޤާބިއަދި  ދަރިވަރުންނަށް ވިސްނޭނެއެވެ.
 އުފައްދާ ފަރުދަކަށްވާނެއެވެ. 

)ކ( ދެމެހެއްޓެނިވި 
ތަރައްޤީއަށް 
 ޢަމަލުކުރުން

ލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ސީރެއިން އެކަށީގެންވާ ތަފާތު ވައުނގެނުމުގެ މިދާއިރާގެ ތެ
ލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާިއ ސީއެކަށީގެންވާގޮތަށް ވަ ،ދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން

އާ ކަންކަމަށް ކުރިމަތިލުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ 
 އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ މުިހންމުކަްނ ދަރިވަރުންނަށް ވިސްނޭނެއެވެ.

)އ( ޓެކްނޮލޮޖީއާއި 
މީޑިއާ 
 ރުންބޭނުންކު

ތެރެއިން ދަރިވަރުން ޙާޞިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނުޑ ދަނޑިތަްއ އުނގެނުމުގެ މިދާއިރާގެ
ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.  އާއި މީޑިއާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްނޮލޮޖީފަސޭހަކަމާއެކު އަވަހަށް ޙާ

އުފެއްދުންތައް ފަރުމާކޮށް ބާޒާރަށް ނެރުމުގައިވެްސ އަދި އާފުރުޞަތުތައް ހޯދުމާއި އާ
މީގެއިތުރުްނ  ލިބޭނެއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީއާއި މީޑިާއ ބޭނުންކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދަރިވަރުންނަށް 
 އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިުނމުގައި އައި.ސީ.ޓީ ބޭނުން ކުރާނެއެވެ. 
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 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  :8

 

 މަންހަޖު ތަންފީޒު ކުރުން  .31

ނޑު ޤާބިލިއްޔަތާއި  އުނގެނުމުގެ ދާއިރާތަކާއި އުނގެނުން ައމާޒުކުރާ ަކންކަްނ ޤައުމީ މަންަހޖުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައިގަ
ދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިލުކޮށްދިނުމަކީ ސްކޫލްގެ މައިގަނޑު ައމާޒެވެ. އެގޮތުން ދަރިވަރުންނާ ހަމަޔަށް މަންހަޖު ފޯރުކޮށްދޭނެ 

ވައިލުމަީކ ރަނގަޅުގޮތުގަިއ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމާިއ ދަރިވަރުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތަކަށް އުނގަންނައިދިނުން ރާ
މަންހަުޖ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ސްކޫލްގެ ޒިންމާއެކެވެ. މަންަހޖު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ވަށައިެޖހޭ ތަޢުލީމެއް ދިނުމަްށ 

އަދި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ިވސްނުމުެގ  ،ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ ދަރިވަރުންގެ ރޫޙާނީ، ިޖސްމާީނ، ިއޖުތިމާޢީ
 އަށް ބާރު އަޅަންވާނެއެވެ. ތަރައްޤީ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ކޮންެމ  ޤައުމީ މަްނހަުޖ ތަންފީުޒ ކުރުމަށް އެކަށީގެންާވ ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް ސްކޫލްތަކުން ކަ
ނޑައަޅާފައިާވ  ސްކޫލެއްގައިވެސް މަންަހޖު ތަންފީޒު ކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. އަދި މަންހަޖުގައި ކަ

ނޑު ތަކުގެ މައްޗަށްބަލައި އެކަންތައްތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މުދައްރިސުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ މިންގަ
ޙަރަކާތްތައް ދާއިމީގޮތެއްގައި ރާވައި ހިންގަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ސްކޫލުތަކުގެ ވެރިްނ މަންަހޖު ރާވައިލެވިފައިވާގޮތާިއ 

 ވެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިްނމު ކަމެކެވެ.މަންހަޖުެގ މައިަގނޑު ައސާސްތަކަށް އަހުލު

ދިރިއުޅުމުގައި ރަނގަުޅ ގޮތްތައް ަކނޑަައޅާ މުޖުަތމަޢުގެ  ،ސުކޫލު ިނންމާފައި ނުކުންަނ ދަރިވަރުންނަކީ އަޚުލާޤު ރަނަގޅު
ވަޒީފާެގ  ،މަތީ ތަޢުލީާމ ހަމަޔަށް ވާޞިލުވާ ،ރަނަގޅު ނަތީޖާ ހޯދާ ،ތަފާތު ކަންކަމުގައި އެ މީުހންގެ ބައިވެރިވުން ލިބޭ

ނޑު ޤާބިލިއްޔަތުތަކަށް  ބާޒާރަށް ތައްޔާރުވެފައިތިބި ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަންހަޖުެގ ަތޞައްވުރާއި އަގުކުރުންތަކާއި މައިގަ
ސަމާލުކަންދީގެން އުނގެނުމާިއ އުނގަންނައިދިނުން ބައްޓަންކުރަންވާނެއެވެ. ތިރީގައިމިވާ ކަންކަމަކީ މަންަހޖު ތަންފީުޒ 

 ރަންޖެހޭ ކަންަކމެވެ. ކުރުމަށް ކު

 އުނގެނުމަށް އެކަށީގެންވާ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުން 31.3

  ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީގޮތުންނާއި ނަފުސާނީގޮތުންނާއި ިޖސްމާނީގޮތުން ދަރިވަރުންގެ  ބޭނުންތަކަްށ
 .ރިޢާޔަތްކޮށް ސްކޫލުގެ މާޙައުލު ބައްޓަން ކުރުން

 ިމާއްދާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުންނަ ކުލާސްތަކާއި ަނމާދު ކުރާތަނާިއ ކުޅިވަުރ   ލެބޯޓަރީއާއި  ލައިބްރަރީއާއ
 .ލަތްތައް ސްކޫލްގަިއ ފަހިވެފައި ހުރުންސީއެކަށީގެންވާ ސަރަޙައްދާއި ވަ ކުޅުމަށް

 ެނެ އިންތިޒާމާއި ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން ްސކޫލްގައި ލިބެން ހުރުންވޭފާޚާނާއާއި އަތް ދޮވ. 
  ަލަތްތައް ސީހެން ވަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ބޭނުންތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް ސްކޫލްގައި ޢިމާރާތާއި އެހެނިޚާއްޞ

 .ހުރުން
 ްތިމާވެށީގެގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ވެށްޓެއް ޤާއިމުކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ ެއހީތެރިކަމާއެކު އެވެށި ދެމެހެއްޓުނ. 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  ;8

 

 މާއްދާތައް އިޚްތިޔާރު ކުރުން  31.4

  ީގަިއ ކިޔަވަްނ ބޭނުންާވ ދާއިރާގެ މާއްދާތަްއ  7ސްޓޭްޖ -އާިއ ކީ  6ސްޓޭޖު -ަމންހަޖުެގ ކީ ޤައުމ
ދަރިވަރުންގެ ޝައުޤުވެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމާއި ޤާބިލުކަން ލިބިގެންވާކަްނ  ،އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދީ

 ،ށްދިއުމަށްޓަކައި މަގުފަހިކޮށްދީދަރިވަރުންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ދާއިރާއަކުން ކުރިއަ ،ޤަބޫލުކޮށް
 އެހީތެރިވެދިނުން.

  ،ިމަސައްކަތާއި ހުނަރުވެރިަކމާބެހޭ ތަޢުލީމުެގ މާއްދާތައް އިޚުތިޔާރު ުކރުމުގައި ކިޔަވައިދޭނެ ފަންީނ މީުހންނާއ
ށް އްދީގޮތުން ލިބެންހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކަ ހަލަތްތަކާއި ސަރަސީމުޖުަތމަޢުގައި ލިބެންހުރި ވަ ސްކޫލް

 .މާއްދާތައް ކިޔެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަަމޖެއްސުން ބަލައި އެ

 ތު އިންތިޒާމް ކުރުން ގުސްކޫލުގެ ވަ  31.5

 ްނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް ވަ ކޮންމެ މާއްދާއަކަށްވެސް އެމާއްދާއެއް ކިޔަވައިދިނުމަްށ ހަފުތާއަކަށ ތު ހޭދަ ގުކަ
 .ކުރުން

 ޭަގއި ދަރިވަރުން ކްލާހުގައި ކިޔަވަމުންދާއިރު  4ސްޓޭޖް -ކީއާއި  3ސްޓޭޖް -ޖާއި ކީފައުންޑޭޝަން ސްޓ
އެހަފުތާގައި ދަރިވަރުންނަށް އެމާއްދާއަކުން ކިޔަވައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ިމންވަރަށާއި ދަރިވަރުންގެ 

ލާގަިއ ތު އިންތިޒާމް ކުރުމާއި އެމަރުޙަގުއިގެން މާއްދާއަށް ހޭދަކުރާ ވައުނގެނުމުގެ ދުވެލި ހުންނަގޮތަށް ބަލަ
 ބެލް ސިސްޓަމަށްވުރެ ބޮޑަށް ފްލެކްސިބްލް ޓައިމްޓޭބަލް ތަންފީޒު ުކރުން.

  ްޤައުމީ މަންހަޖުގެ ތަޞައްވުރަށް ވާޞިލުވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޙަރަކާތާއި ޔުނިފޯމ
 ޙަރަކާތްތައް ސްކޫލްގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގުން.

 ގެންދިއުންއުނގަންނައިދިނުން ކުރިއަށް މާއި އުނގެނު 31.6

  ނުޑ ދާއިރާގަިއ ހިމެޭނ މާއްދާތަކުގެތެރެއިން އުނގެނުމުެގ އެިކމަރުޙަލާތަކުގައި  :އުނގަންނައިދިނުމުގެ މައިގަ
 .ދަރިވަރުން ކިޔަވާ މާއްދާތަކުން ޙާޞިލުވާންޖެހޭ މިންވަރަށް ޙާޞިުލކޮށްދިނުން

 ީްމ އޮްފ ވަރކާއި ެލސަން ޕްލޭްނ ހެދުމާިއ އިތުުރ ޙަރަކާތްތައް މަންހަުޖ ތަންފީުޒ ކުރުމަްށ ބޭނުންާވ ސްކ
ރޭވުމުގައި ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނުވަންޖެހޭ ޤާބިލިއްޔަތުތަކާއި ސިފަތަކާއި އަގުތަކާއި ހުނަރުތަކާއި 

 .މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން
  ުބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތެއްގެމަތިން ދަރިވަރުންގެ ދަސްކުރުމުގެ އުނގެނުމުގައި ދަރިވަރުން ޝައުޤުވެރިކަމާއެކ

 .ކުޅަދާނަކަމާއި ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅުވައިގެްނ އުނގެނުމުެގ ތަފާތު ގޮތްތައް ބޭނުންކުރުން



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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  ިއުނގެނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަކީ ދަރިވަރުންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމާ ގުޅުން ހުރި އެއްޗެއްސަށް ހެދުން. އަދ
ކުރެވޭ ތަޖުރިބާތަކަކީ ބަވަނަ ވެފައިވާ ދުނިޔެއަށް ލޯ ހުޅުވޭފަދަ ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކަކަށް އުނގެނުމުގައި 

 .ހެދުން
 ްވަކި ، އުނގެނުމަށް ފަހިވާގޮތަށް ދަރިވަރުންގެ ފެންވަުރ ވަޒަންކުުރމާިއ ުމޤައްރަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ ބައިތައ

 .ން ކުރުންމުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ޙާޞިލުވިތޯ ބެލުމަށް ފެންވަރު ވަޒަ

 ކުލާހުން ބޭރުގައި އުނގެނުން  31.7

  ުކުލާހުގައި ކިޔަވާފަދައިން ކުލާހުން ބޭރުގައިވެސް އުނގެނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފުރުޞަތ
ކޫލުން ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް  ސް )މިސާލަކަށް ފީލްޑް ޓްރިޕްތައް ބޭއްވުމާއި، އިޖުތިމާޢީ .ހޯދައިދިނުން

 ތަންތަނަށް ދާންޖެހޭނަމަ އެ ތަންތަނަށް ދިއުންފަދަ ކަންކަން ރޭވުން(ބޭރު 
  ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކާއި ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގެ ސްކޫލްތަކާ ދެމެދު މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ނިާޒމެއް ޤާއިުމ

 .ކުރުން
 ްތަކުގެ ފަންނީ ލަފައާއި މަދަނީ ަޖމްޢިއްޔާތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް އެފަރާތ

 ތަޖުރިބާގެ ބޭނުންހިފޭނެ އިންތިޒާމު ހަަމޖެއްސުން.

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުން  31.8

އޮްފ  މުގައި ޢަމަލު ކުރާީނ ިމނިސްޓްރީއުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަްށ ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ތަޢުލީުމ ފޯރުކޮށްދިނު
ޢާންމުކުރާ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ކުދިންގެ ތެރެއިްނ އެޑިޔުކޭޝަނުން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނަގންނައިދިނުމަކީ ތަޢުީލމީ ދާއިރާއަށް ލާިޒމްކުރާކަމެކެވެ. އަދި ިމމަންަހޖު ތަންފީުޒ 
 ޢާޔަތްކޮށްގެން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ސްކޫލްތަކުން ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ކުރާއިރު، މިފަދަކުދިންގެ ބޭނުންތަކަށް ރި

  ެއުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން ފާހަގަކޮށް، އެދަރިވަރުންނަށް އުނގެނެވޭނ
 .އިންތިޒާމުތައް ހަަމޖެއްސުން

 ަނެ، އެޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން، ކޮންމެ އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ޙާލަތު ދެނެގ
ދަރިވަރަކަށްވެސް އެ ދަރިވަރަކާ އެކަށީގެންވާގޮތަށް އުނގަންނަިއދިނުމުގެ ވަިކ ޕްލޭނެއް )އިންޑިިވޖުއަްލ 

 .އެޑިޔުކޭޝަން ޕްލޭން( ރޭވުން
 ްފީޒު ކުރުމުގަިއ އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ބޭނުންތަކާ އެއްގޮތަށް މަންހަޖު ތަނ

 .ޢަމަލު ކުރަންޖެޭހ އުޞޫލުތައް އެކަށައެޅުން
  ާއުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނާގުޅޭގޮތުން އުނގަންނައިދިނުމުގައި ބޭނުންކުރ

 .ތަކެއްޗާއި އާލަތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   
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 ިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ކުްއޖާގެހުރި ޤާބިލުކަމަްށ އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ދަރ
)ތޫނުފިލި އަދި އެކިއެކި ނުކުޅެދުންތައް ހުންނަ ކުދިން( ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ވަޒަންކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށާއި 

 .އުޞޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނައުން
 ްއެކުގަިއ  ،ނާއި ެއހެން ދަރިވަރުންނާ ވަކިނުކޮށްއުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ދަރިވަރުނ

 .އުނގަންނައި ދެވޭތޯ ކުރެވެންއޮތް އެންމެ ބޮޑަކަށް މަސައްކަތް ކުުރން
  އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަްށ ބޭނުންާވ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންާނއި އެހެނިހެްނ ފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ ލަފައާިއ

 .އިންތިޒާުމ ކުރުން ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން ހިފޭނޭގޮތަށް ކަންކަން
 ީތެރިކަން އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ޖުމުލަ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އެހ

 .އްވެސް ފާހަގަޮކށް އެ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުންއެދަރިވަރުން ހޯދާ ކޮންމެ ކާމިޔާބީ ދިނުމާއިވައިފޯރު
  ްެއ ދަރިވަރުންގެހުިރ  ،ތޫނުފިލި އަދި ުހނަރުވެރި ދަރިވަރުންނަށްއުނގެނުމުގަިއ އާދަޔާ ޚިލާފަށ

 .ހުނަރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންހިފައި އިތުރަށް ކުރިޔަށް ދެވޭނެފަދަ މަސައްކަތްތައް ދިނުން

 ސްކޫލުގައި ހިންގާ އިތުރު ޙަރަކާތްތައް  31.9

 ައިވާ ސިފަތަކާއި ހުނަރުތަކާއި އެކިއެކި ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގާ އަށަގެންނެވުމަށް ޤައުމީ މަންަހޖުގައި ބަޔާްނކޮށްފ
 .ސްކޫލްގައި ހިންގާ ިއތުރު ޙަރަކާތްތަކުގައި ބާރުއެޅުން ،ޤާބިލިއްޔަތުތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް

 ްއިތުރު ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމުކޮށް އެ ޙަރަކާތްތައް ގެންދާނެގޮތުގެ އޮނިގަނޑެއް ސްކޫލްގައި އެކުލަވައިލުނ. 
 ާިމ ޙަރަކާތްތައް ރޭވުމާިއ ހިންގުމުގަިއ  ،ތްތައް ހިންގުމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތުދީއިތުރު ޙަރަކ

 .ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުމާއި ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް އިތުރު ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުން
 ްރިޢާޔަތްކޮށް، ވީހާވެސް ފުާޅ  ދަރިވަރުންނަށް ލިބިފައިވާ ކުޅަދާނަކަމާއި ދަރިވަރުންގެ ޝައުޤުވެރިކަމަށ

 .ދާއިރާއެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުން
  ްމުޖުތަމަޢުގައި ލިބެންހުރި ވަޞީލަތްތަކާއި ފަންނީ ލަފަޔާއި ކަމާގުޅޭ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީތެރިކަނ

 .ބޭނުން ކުރުން

 ލަތްތައް ސީ ވަ  :.31

  ާކުދިންގެ ކިބައިގާ އަށަގަންނުވަންޖެހޭ ސިފަތަކާއި އެކިއެކި ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ
ލަތްތައް ލިބޭނެގޮްތ ސީނައިދިނުމުގެ ވަ ޤާބިލިއްޔަތުތައް އަށަގެންނެވުމަށް ބޭނުންާވ އުނގެުނމާއި އުނަގން

  .ފަހިކޮށްދިނުމާއެކު އެފަދަ ތަކެތީގެ ބޭނުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިފާކަން ކަށަވަރުކުރުން
 ލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭެނ ސީ ގަންނައިދިނުމަށް ބޭުނންކުރާ ވަގެނުމާއި ުއނއުނ

 .ނިޒާމެއް ޤާއިުމ ކުރުން



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  94

 

 ޓީޗަރުންގެ މެދުގަޔާއި އެހެްނ  ލަތްތައް ސުކޫލުގެސީަގންނައިދިނުމަށް ބޭނުންކުާރ ވައުނގެނުމާއި އުނ
 ތަކުގެ މެދުގައި ޙިއްޞާ ކުރުންކޫލްސް

 ނީ ތަމްރީނުތައް ދާއިމީގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިއުން ފަން  ;.31

  ޭޤައުމީ މަންހަުޖ ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަކިވަކި ޓީޗަރުންނަށް ބޭނުްނވާ ދާއިރާތަކުންނާއި ސުކޫލުން އިސްކަންދ
 .ޓީޗަރުންނަށް ދާއިމީގޮތެއްގައި ފަންނީ ތަމްރީނުތައް ދިނުން ،ތަފާތު ދާއިރާތަކުން

 ުކޮށް ރަނަގޅު ކަންަކމާއި ރަނަގުޅ ކުރަންވީ ަކންކަްނ ޞާރިބާ ޓީޗަރުންެގ މެދުގައި ޙިއްކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖ
 .ތު ަކނޑައެޅުންގުކަތް ކުރާނޭ ވަފާހަގަކޮށް ފަންނީގޮތުން ކުރިއެރުމަށް މަސައް

 ްކޫލަކުން ޙިއްޞާ ކުރެވޭޭނ އިންތިޒާމެއް ަހމަޖެްއސުންކޫލެއްގެ ތަޖުރިބާތައް، އަނެއް ސްއެއް ސ. 
 ުއި ޙިއްާޞ ލަތްތަކުން އަލަށް ޯހދޭ މަޢުލޫމާތު ޓީޗަރުންގެ މެދުގަސީމުގެ ފަހުގެ ގޮތްތަކާއި އެކި ވަ ކިޔަވައިދިނ

 .ގައި ޤާއިމު ކުރުންކޫލްކުރެވޭނޭ ޘަޤާފަތެއް ސް
 ެއޭގެ ބޭނުްނ ހިފުން ،ކޫލުެގ ޭބރުންވެސް ލިބިގަނެކޫލްެގ ތެރެއިންނާއި ސްއެހީ، ސް ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރުންގ. 

 ބޭނުންކުރާނެ ބަސް  އުނގަންނައިދިނުމުގައި  31.31

ތައް ބަހުގެ ަހމަތަކާއި އުޞޫލުއަޑު އެުހމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި  ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު މާދަރީ ބަހުންގެ ޢިލްމުގެ ބަހު
ބަލާއިރުވެސް ދަރިވަރުންެގ ޖިސްމާނީގޮތުން މު ކަމެކެވެ. ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި ނަފުސާނީގޮތުންނާއި ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިން

އަމިއްަލވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކިޔަވައިދިނުމުގައި މާދަރީ ، ރުވައިއާޞަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު ކުރިއަވިސްނުމާއި މު
 ނުމުގައި ދިލާގައި އުނަގންނައިޙަގެ މަރުޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުބާރުއަޅަްނޖެހެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ބަސް ބޭނުންކުރުމަށް 

އަދި ޅަފަތުގައި މާދަރީ ބަހުެގ ރަނގަުޅ ބިންގަލެްއ އެޅުމަީކ  ވެ.ބަހެންގެ މާދަީރ ދަރިވަރުބޭނުންކުރަން ބޮޑަށް ރަނަގީޅ 
 ކަމެކެވެ. ށް މަގުފަހިވާދެވަނަ ބަހެއް އުނގެނުމަ

ދިވެހި ބަހުންނެވެ. ވައިދޭންޖެހޭނީ ތު ކުދިންނަށް ކިޔަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބުނާގޮތުންވެްސ ތުއް
ށް ބޭނުްނ މިސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާގައި )ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގައި( ކިޔަވައިދިނުމަ

ށް ޤުރުއާނާއި ިއސްލާީމ ތަރުބިއްޔަތާއި ދިވެހިބަސް ފިޔަވަިއ  7ސްޓޭްޖ -ކީ ން ފެށިގެްނ  3ސްޓޭުޖ -ކީ  ކުރާނީ ދިވެހި ބަހެވެ.
ބަހުން ކިޔަވައިދިނުމަްށ  ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުން ކުާރނީ އިނގިރޭިސ ބަހެވެ. ޢަރަބިސްކޫލްތަކުގަިއ އެހެން މާއްދާތައް 

ދަރިވަރުންނަށް ބޮޑަށް ދޭހަވެ ފަހުމުވާީނ ނަމަވެްސ  ތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނީ ޢަރަބި ބަހުންނެވެ.ކުރެވިފައިވާ ސްކޫލްޚާއްޞަ 
ކަމަށްވާތީ، ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންވާ މަފުހޫމުތައް ކިޔަވައިދީ، އެ ގެ މާދަރީ ބަހުން ކިޔަވައިދިނުމުން އެދަރިވަރުން

ތަންފީުޒ ޖު މަންހަޤައުމީ އަދި މަށް މާދަރީ ަބސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ވުހަކަ ދެއްކުމަފުހޫމުތަކާމެދު ދަރިވަރުން ލައްވައި ވާ



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  95

 

ކުރުމުގައި ބޭރުބަސް ބޭނުންކުރިނަމަވެސް، ދިވެހި ބަހަށް ދޭންޖެހޭ ަސމާލުކަމާއި އިޙުތިރާމާއި ޤަދަރު އަބަދުވެސް 
 ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ދިވެހި ބަހަށް ލޯބި އުފައްދަންވާނެއެވެ. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

  



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  96

 

 ނުން ގަންނައިދިނއު .33

އުނގެނުމުެގ  ގެމު އެއްަކމަކީ އެކި ދަރިވަރުންރިސުން ވިސްނަންވީ ެއންމެ މުިހންމަންހަުޖ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި މުދައްޤައުމީ 
ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދީ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ތަފާތު އުޞޫލުތައް ބޭނުންކޮށްގެން  ވީމާ، ގޮތްތައް ތަފާތު ވާނެކަމެވެ.
ނުމުގަިއ ދަރިވަރުންނަްށ އުނގަންނައިދި އަދި،ޖެހޭނެއެވެ. މިންވަުރ ޙާޞިލުކޮށްދޭންކުރަންޖެޭހ އެ ދަރިވަރުން ޙާޞިލު

ޓަފާޅި ބައްޓަްނ ކުރަންވާނެއެވެ. އްްށ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވަތާއި ހުނަރާިއ ސިފަތައް ހަަމހަމަގޮތެއްގައި ލިބޭނެގޮތަކަމަޢުލޫމާ
ގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ފިލާވަޅުތައް ބައްޓަންކޮށް އުނގެުނމުގެ އެންެމހައި ޙަރަކާތްތަކުހަމައެހެންމެ، 

 ޖެޭހނެއެވެ. ރިސުން ަސމާލުކަން ދޭންުކރުމަށްޓަކައި މުދައްވަރުންގެ ފެންވަރު މަތިދަރިވަރުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއެކު ދަރި

އަދި ަކމުގައި ދަރިވަރުން ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިކޮށްގެންނެވެ. ޤައުމީ މަންަހޖު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އުނގަންނައިދޭންވާނީ އެ
ހުނަރުވެރިކަމާިއ ސުލޫީކ ސިަފ  ،އުނގަންނައިދިނުމުގެ ގޮތްތައް ބިނާކުރަންވާީނ ޢަމަލީގޮތުން ދަރިަވރުން މަޢުލޫމާުތ ހޯދައި

 ހަރުލާނެގޮތަކަށެވެ. 

ގެ ކޮންމެ މާއްދާއެއް ކިޔަވައިދިނުމުގައިވެސް ޓެކްނޮލޮޖީ ފައެވެ.ކުރިއަރާލޮޖީ މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މުޖުތަމަޢުގައި ޓެކްނޮދިވެހި 
އެހެންކަުމން އުނގެނުމާއި އުނަގންނައިދިނުމުގައި ޓެކްނޮޮލޖީގެ ބޭުންނ  ނީ ތަނަވަސްވެފައެވެ.ބޭނުންކުރުމުގެ މަގު މިއަދުވަ
ބޭނުންާވ  ކިޔަވައިދިނުމުން އުނގަންނައިދޭންޓެކްނޮޮލޖީގެ ބޭނުްނކޮށްގެން ކެވެ. ކަމެޖެހޭނެކުރުމަކީ ކޮންެމހެން ކުރަން 

އުނގަންނައިދެވޭނެއެވެ. އުނގެނުމާިއ ނަށް ދަރިވަރުންފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ައދި  ފުންކޮށް  ،ވެވެރިޤުޝައު ދަރިވަރުންކަށް އެއްޗަ
 ވެވޭނެއެވެ. އްގައި ދަރިވަރުންނަށް ބައިވެރިއުނގަންނައިދިނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިގޮތެ

ތަފާތު ކަންތައްތަކާމެުދ  އިންޓެކްނޮލޮޖީެގ ޒަރީޢާލަެތކެވެ. ސީނޮޮލޖީއަީކ ވަރަށް ުމހިންުމ ވައުނގަންނައިދިނުމުގައި ޓެކް
އުނގެނުމާއި އުނގަްނނައިދިނުމުގެ ތަފާތު އަދި ނެއެވެ. ހޯދައިދެވޭދަރިވަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ލޮޖީއަކީ ވަރަްށ ށާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ތަުޖރިބާތައް ޙިއްޞާ ކުރުމަށްވެސް ޓެކްނޮކަންތައްތަކުގައި މަޝްވަރާކުރުމަ
ކަންކަްނ ، އްކައިދަޖުރިބާކާރު ޭމސްތިރިންނާ ވާހަކަވާ ތައެކި ަކންކޮޅުތަކުގައިހަަމ އެހެންެމ ދުނިޔޭގެ ލަތެކެވެ. ސީބޭނުންތެރި ވަ

ވީމާ،  ބޮޑުވާނެއެވެ.ފުރުޞަތު ލު ކުރުމުގެ ނަތީާޖއެއް ޙާޞިރަނގަުޅ  އަދިވާނެއެވެ. އުނގެނުމަށް މަގުފަހި ،ދަސްކޮށް
 ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށްގެން އުނގަންނައިދޭން މުދައްރިސުން ަސމާުލކަން ދޭންވާނެއެވެ.

 ކޮށެވެ.ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާ 7ގަނޑު މައިއަންނަނިވި ގެންދާނީ މާއި އުނގަންނައިދިނުްނ ކުރިޔަށްއުނގެނު

 ޓެއް ޤާއިމުކުރުންފަހި ވެށްއުނގެނުމަށް  33.3
 ގުޅުވައިގެން އުނަގންނައިދިނުން ކުރިން އެނގިފައިވާ އެއްޗަކާ 33.4
 އުނގެނުން ވަޒަްނ ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދީގެން  އުނގަންަނއިދިނުން 33.5
 ދިނުން މާނަހުރި ގޮތެއްގައި އުނގަންނައި 33.6
 ންދިނުތުތައް ދެނެގަނެގެން އުގަންނައިދަރިވަރުންގެ ތަފާ 33.7



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  97

 

 ޓެއް ޤާއިމުކުރުން އުނގެނުމަށް ފަހި ވެށް  33.3

ށް ބޮޑަށް ބާުރ ވަރަތަޢުލީމީ، އިޖުތިާމޢީ އަދި ކުއްޖާެގ ުޖމުލަތަރައްޤީއަށް  ޓެއްގައި ކިޔަވައިދޭއިރުއުނގެނުމަށް ފަހި ވެށް
ހަމަަހމަ ގޮތެއްގައެވެ. އަދި ހަމަ . މިފަދަ މާޙައުލެއްގައި ހުރިހާ ދަރިވަރުންނާ ދޭތެރޭވެސް މުޢާމަލާތު ކުރާނީ އަޅަންވާނެއެވެ

 އެ މާޙައުލެއްވާނީ ދަރިވަރުންނާ ައޅާލައި އިޙުތިރާމުކުރާ އަދި އިޙުތިރާމު ލިބޭ މާޙައުލަކަށެވެ. ،އެހެންމެ

 ހުރި އެންެމ މައްޗަކަށް ދިއުމަށް އިަނމަ ދަރިވަރުންގެ ޤާބިލުކަންޓެއް ޤާއިމުވެފައިވާ ސްކޫލެއްގަށްފަހިވާފަދަ ވެއުނގެނުމަށް މަގު
އުނގެނުމުގަިއ ކުދިންނަށްވެސް  ހުރިހާވެދޭނެއެވެ. އުމަށް ދަރިވަރުންނަށް އެހީތެރިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަދޭނެއެވެ. ކުރިއަށްދި

ފުކޮށް އަދި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށް ދަރިވަރުން ކަންތައްތައް ކުރަންވީގޮތް ވަރަށް ސާ ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.
ނެއެވެ. އަދި ކޮންެމ އް ބޭނުންކޮށްގެން އުނގަންނައިދެވޭތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާއި ގޮތްތައެވެ. އޮޅުންފިލުވައިދެވޭނެ

ީކ މިފަދަ ސްކޫލަ ދަރިވަރަކަށްވެސް އެ ދަރިވަރަކަށް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ބޭނުންކޮށްެގން އުނގެުނމުެގ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.
ންނަށް އިޙުސާސްވެ އަދި އެހެްނ ދަރިވަރުންނާއެކު ގަޔާވެގެްނ ހިތްހަމަޖެހުމާިއ ރައްކާތެރިކަމާއި އުފާވެރިކަން ދަރިވަރު

 ޫކލަކަށް ވާނެއެވެ.ދަ މާޙައުލެއް ޤާއިމުވެފައިވާ ސްއުނގެނުމާއިގެން މަސައްކަތްކުރާފަ

ނޑުތަމީގެ އިތުރުްނ ދަރިވަރުންގެ ބައިވެރިވުމާިއ ޚިޔާލާއެކު އުފަ  ހޭ ކާއި ޢަމަލުތަްއ ބަހައްޓަންޖެއްދާފައިވާ އަޚުލާޤީ މިންގަ
އްގަިއ ތަކުގައި ޤާއިމުވެފައިވާނެއެވެ. މިޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ވާންވާނީ ހަމަަހމަގޮތެޚާއްޞަ ގޮތްތަކެއް މިފަދަ ސްކޫލް

 މިއީ އުނގެނުމަްށ މަގުފަހިކޮށްދޭ ވެށްޓެއްގައި ހުންނަްނޖެޭހ ވަރަށް މުިހންުމ ސިފަތަކެކެވެ.ށެވެ. ކަކަތަންފީޒުކުރެވޭ އުޞޫލުތަ
ައމިއްލައަށް އުނެގނުމަްށ އިސްނަގަިއ ދަރިވަރުން ދެންނެވިފަދަ ފުރުޞަތުތަކެއް ދަރިވަރުންނަށް ތަނަވަސްކޮށްދެވޭނަމަ  އިސްވެ

 ވެރިކަން އިތުރުވާނެއެވެ. މަށް ދަރިވަރުން ބަހައްޓާ ޝައުޤުޒިންމާދާރުވާނެއެވެ. އަދި އުނގެނު

   

 ނައިދިނުން ކުރިން އެނގިފައިވާ އެއްޗަކާ ގުޅުވައިގެން އުނގަން 33.4

އެކުގައެވެ. ވިސްނުމާއި މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރުތަކާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް ސްކޫލަށް އަންަނނީ ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކާއި
ތަކެކެވެ. ވީމާ ރިވެދޭ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްއެހީތެއިތުރަށް މިކަންތައްތަކަކީ އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމަށް 

ފިލާވަޅުތަްއ ރޭވުމަީކ ވަރަށް  ،ފައިވާ މިންވަުރ ދެނެގަނެެއނގި ރިވަރުންނަށް ކުރިން އެއްޗަކާބެހޭގޮތުން ދަކިޔަވައިދޭންއުޅޭ 
 މުހިންުމ ކަމެކެވެ. 

ޢުލޫމާތުތައް ސުރުޚީއަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިން ލިބިފައިވާ މަގުޅުވައިގެން ކިޔަވައިދޭނަމަ އެ ހުރި އެއްޗަކާ ދަރިވަރުންނަށް އެނގިފައި
އުނގެނުމަށް އޮންަނ ވާނެއެވެ. ފަސޭހަދަސްކުރަން ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކުރާ އެއްޗަކާ މާޙައުލާ ގުޅުވާލެވި އިތުރަށް ފުޅާވެ، 

ޝައުގުވެރިވާނެއެވެ. ހަަމ އެހެްނެމ ފިލާވަޅަީކ  ަދރިވަރުން އަދި ކަންކަްނ އިތުރަށް ދެނެގަތުމަށްއިތުބާރު ބޮޑުވާނެއެވެ. 
 އެއްޗެއްކަމަށް ދެކޭނެއެވެ.  ބޭނުންތެރިށް ދަރިވަރުންނަ



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  98

 

 ދިނުން މަށް ފުރުޞަތުދީގެން އުނގަންނައި އުނގެނުން ވަޒަން ކުރު  33.5

ޢަމަުލ ކުރެވުނުގޮތާމެދު ވިސްނުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަީކ ވަރަށް  ރިވަރުންނަށް އެނގުުނ އެއްޗަކާމެދުއުނގެނެމުންދާއިރު ދަ
އުނގެނުން ތަރައްޤީވެ، ހުނަރުތައް ކުރިއަރަިއ ދަރިވަރުންގެ ދިނުމުން މުހިންުމ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ފުރުޞަތު ދަރިވަރުންނަށް 

ނެއެވެ. ދަރިވަރުންގެ އަމިއްލަ ނަފުސު ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޢަމަލު ކުރާނެގޮތްތަކާމެދު ވިސްނޭކޮށް އިޞްލާޙު އަދި އުޅުން
ހުނަރުވެރިކަމާއި ކުޅަދާނަކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީ  ސިފަތަކާއިއެ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައިހުރި އެހެންވުމުން، ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. 

ބަދަލަށް ދަރިވަރުން ޢަމަލުތަކާމެދު ވިސްނުމާއެކު އަބަދުވެސް ރަނގަޅު ހެޔޮ  ދަރިވަރުންގެކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. 
މަރުޙަބާ ކިޔާނެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ދަރިވަރުން އަމިއްލަ ނަފުސަށްކުރާ އިތުބާރު ބޮޑުވާނެއެވެ. އަދި އަމިއްލައަށް 

 އިސްނަގައިގެން އުނގެުނމަށް ަމސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

ވާ މަޢުލޫމާތާިއ ބޭނުންވާ ކަންތައްތަްއ ކުރާ ދަރިވަރުން ބޭނުންގައިގެން ުއނގެނުމަށް މަސައްކަތްއަމިއްލައަށް އިސްނަ
އެވެ. ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި މިފަދަ އާދަތައް މަސައްކަތް ކުރެވޭކަމަްށ ޤަބޫލުކުރާނެ ދެނެގަތުމަށް އެ ދަރިވަރަކު އަމިއްލައަށް

ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުްނ ރާުމ ދައުރެއް އަދާކުވަރަށް މުހިން ކުރުމަށް ހަރުލެއްވުމަކީ އެ ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމީ ޙަޔާތް ކާމިޔާބު 
އާދަ ތު ދިނުމަކީ މިތެރެއިން އުނގެނުން ވަަޒންކުރަން ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތަކުގެކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަފާތު ޙަރަކާތް

 ކަމެކެވެ. ޖެހޭހަރުލައްވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަން 

 

 ގޮތެއްގައި އުނގަންނައިދިނުން މާނަހުރި 33.6

ވާންެޖހޭނެއެވެ. ދަިރވަރުންނަށް ފައިދާހުރި އެއްޗެއްކަމުގައި  ،އުނގަންނައިދޭ ކޮންެމ އެއްޗަކީ ދަރިވަރުންނާ ުގޅުންހުރި
ދިރިއުޅުމަށް  ،ދަރިވަރުންނަށް އެންމެ ފަސޭހަކަމާއެކު ދެނެގެނެވޭނީ އެ އުނގަންނައިދޭ އެއްޗަކީ ދަރިވަރުންނާ ގުޅުންހުރި

ާސސް ކުރެވިގެންނެވެ. އަިދ އުނަގންނައިދޭ އެއްޗަކީ އިޖުތިމާޢީ ދިރިއުުޅމުގައާއި ަވޒީފާގެ ބޭނުންވާ އެއްޗެއްކަމުގެ އިޙް
 އެއްޗެއްކަމުގެ އިޙުާސސް ކުރެވިގެންނެވެ.  ވެސް ބޭނުންހިފޭބާޒާރުގައި

ނޑު ޤައުމީ، އަދި  ގެ ތެރޭގައެވެ.ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދެވޭ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް އުނގަންނައިދޭންވާނީ އިސްލާމީ ގިއުގަ
ކޮށްދިނުމަށާިއ ތަނަވަސް އީ މަތީ ތަޢުލީމުގެ މަގުބައިނަލްއަޤުވާމީ ތަފާތު ކަންތައްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިވާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެ

ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނެރުމުެގ މަުގ ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށެވެ. ިމގޮތަށް އުނގަންނައިދެވޭނަމަ ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔޭގައި 
 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަޔަށް ކުރެވޭނެއެވެ. ދަރިވަރުން ގެގޮތުން ބައިވެރިއެއް

 ދަރިވަރުންގެ ތަފާތުތައް ދެނެގަނެގެން އުނގަންނައިދިނުން  33.7

ޝައުޤުވެރިވާ މިންވަރު ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމުގެ ފެންވަރާއި އުނެގނޭގޮތްތަކާއި ޝަޚުޞިއްޔަތާއި ޝައުޤުވެރިކަމާއި އެކި 
ކިޔަވައިދޭ ފިލާވަޅުތަކަކީ ދަރިވަރުން ޝައުޤުވެރިވާފަދަ ފިލާވަޅުތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ތަފާތު  ،ކަމާއެކުތަފާތުވާނެއެވެ. އެހެން



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  99

 

ފެންވަރުގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ތަފާތުގޮތްތައް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭެނއެވެ. މިފަދަ ތަފާތު ގޮތްތައް އުނގަންނައިދިނުމުގައި 
ދަރިވަރުން ުއނގެނެމުންދާީނ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ކުރާހިތުން ކުރާކަމެއްެގ ގޮތުގައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުްނ  ބޭނުންކުރަމުންދާނަމަ
 އުނގެުނމުަގއި ދަރިވަރެއްގެ ހުރި ކުޅަދާނަކަމެއް ބޭނުްނ ކުރާނެއެވެ. ގައި ފުރިހަމަޔަށް ޒިްނމާދާރުވެ، ދަރިވަރުން އުނގެނުމު

* * * * * * * * * * * * * * * 

  



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  :9

 

 ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން  .34

ފެންވަރު ވަޒަން ކުުރމަކީ ަކމެއް ކުރެވެުމންދާ ގޮތް ބެލުމެވެ. ނުވަތަ އެކަމެްއ ކުރެވިފައިވާ މިންވަުރ ބެލުމެވެ. ވަިކ 
ނޑިތައް އެިމންވަރަށް ޙާޞިލުވީ ކީއްވެތޯ ބެލުމެވެ. އަދި ހަމައެހެްނެމ  ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ޙާޞިލުވިތޯ ބެލުމެވެ. އެަލނޑުދަ

 ދުތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޙާޞިލުކުރުމަށް އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމެވެ. އެމަޤްޞަ

ތަޢުލީީމ ރޮނގުްނ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަީކ އުނގެުނމާއި އުނގަްނނައިދިނުމުގައި ވަރަްށ މުހިްނުމ ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމެކެވެ. 
ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަކީ ކިޔަވައިދޭ ބައިތަކުން ކުއްޖާއަށް އެނިގފައިވާ މިންވަރު ބެލުމެވެ. މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވީ ކިހާ 
މިންވަރަކަށްތޯ ބެލުމާިއ ލިބުުނ ނަތީޖާެގ އަލީގައި ކިޔަާވ ކުއްޖާއާިއ މުދައްރިސުންެގ ަމސައްކަތްތައް ބަދަލު ކުރަންީވ ގޮތެްއ 

މެވެ. އަދި ލިބުނު ނަތީޖާގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކުދިންނާއި މުަދއްރިސުން ކުރި ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމެވެ. ހޯދު
ޢިލްމީގޮތުން ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އެބައިތައް ކުއްޖާއަށް ލިބިދެވޭނެ ގޮތެއް ރޭވުމެވެ. 

ންނަށް މަސައްކަތްކުރެޭވ ފެންވަރު ދެނެގަތުމާއެުކ ކުއްޖާއަްށ އިތުރު ކުރިއެރުްނ ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ދަރިވަރު
 ލިބިދިނުމެވެ. 

ކުދިންެގ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ކުދިންގެ ޢިްލމީ ފެންވަރު )ކޮގްނިޓިވް ޮޑމެއިން( ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބީދައިން އެ
)އެފެކްޓިވް  ދު ދެކޭގޮތާއި ސިފަކޮމޯޓޯރ ޑޮމެއިން( އާއި ކުދިން ކަންތައްތަކާމާގުޅިފައިވާ ތަފާތު ހުނަރުތައް )ސައިއުނގެނުމާ

 ޑޮމެއިން( އަށް އަންަނ ބަދަލުތައްވެސް ވަޒަންކުރަން ޖެހެއެވެ. ކުދިންގެ ކިޔެވުމުގެ ޙަޤީޤީ ފެންވަރު ދެނެގަނެވޭނީ އޭރުންނެވެ.

 

 ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް  34.3

އުޞޫލުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހޭ މުގެ އުޞޫލުތައް ހަމަޖަްއސައި އެގައި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުސްކޫލުތަކު
 އެއީ>މައިގަނުޑ އަސާސްތަކެއްވެއެވެ. 

 ންދަރިވަރުންގެ ޖުމުލަ ތަރައްޤީ ދެނެގަނެވޭގޮތަށް ފެންވަރު ވަަޒންކުރު)ހ( 

 ންބޭނުންކުރު ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމުގައި ތަފާތު ގޮތްތައް)ށ( 

 އުނގެނުމަށް ފަހިވާގޮތަށް ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން )ނ( 

 ދާއިމީގޮތެއްގައި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން)ރ( 

 މުޖުަތމަޢު ޙިއްޞާވުން ކޫލްފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ސް)ބ( 

 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  ;9

 

 ކުރުން ނެގަނެވޭގޮތަށް ފެންވަރު ވަޒަން ޖުމުލަ ތަރައްޤީ ދެދަރިވަރުންގެ  )ހ(

ބާރުއަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ދަރިވަރުންނަްށ ލިބިފައިވާ  ޖުމުަލ ތަރައްޤީ ދެނެަގތުމަށްރިވަރުންގެ ވަޒަންކުރުމުގަިއ ދަފެންވަރު 
ހުރިާހ  އުނގެނުމުގެއް، ބިލިއްޔަތުތަދެކޭގޮތާއި މައިގަނޑު ޤާއި ހުނަރާއި އަގުތަކާއި ކަންކަމާމެދު މަޢުލޫމާތާ

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ޤާބިލިއްޔަތުތައް ޖެހޭނެއެވެ. މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ހިމަނަން 
 ލިބެމުންދާ މިންވަރު ވަަޒންކުރަންވާނެއެވެ. ދަރިވަރުންނަށް 

 ކުރުން ރުމުގައި ތަފާތު ގޮތްތައް ބޭނުން ފެންވަރު ވަޒަން ކު )ށ( 

އް ބިނާވާނީ ފެންވަރު ބެުލމުގެ ބޭުނމުެގ މައްޗަށެވެ. ހަަމ އެކަިނ ފެންވަރު ވަޒަްނ ކުރުމުގަިއ ބޭނުންކުާރ އުޞޫލުތަކާއި ގޮތްތަ
ޓެސްޓަކުން ދަރިވަރަކު ހޯދާ މާކުހެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވަކިގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި ތަފާތު އުކުޅުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

 މެދު ގޮތެއް ިނންުމމަކީ ވަރަށް މުިހންމު ަކމެކެވެ. ބޭނުންކޮށްގެން، އެކަށޭނަ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްފަހު ދަރިވަރުގެ ުއނގެނުމާ

ދަރިވަރުގެ އުނގެނުމާމެދު ފުރިހަމަ ތަޞައްވުރެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ފެންވަރު ބެލުމުގެ ތަފާތު ގޮތްތައް ބޭނުންކުރަންޖެހެއެވެ. 
ހުންަނންވާނީ ުގިޅ ާއ ދަނޑިދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުްނ ކުރެވޭ އުޞޫލުތަކާއި ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ަލނޑު

ގޮްތތަކުގެތެރޭގައި ޗާޓާއި، ބަލައި ހޯދުމާއި، ޕޯޓްފޯލިއޯ އާއި  ޒަން ކުރުމުގަިއ ބޭނުން ކުރެވިދާނެލާމެހިފައެވެ. ފެންވަރު ވަ
 ހިމެނެއެވެ.ކޮންފަރެންސިންގ 

 އުނގެނުމަށް ފަހިވާގޮތަށް ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން ( ނ)

ވަރަށް ޙާޞިލުވި މިންވަރާ ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ ދަރިވަރަށް ޙާޞިލުވާންޖެހޭ ިމންވަރާއި ދަރިފެންވަރު ވަޒަންކުރުން 
ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ެތރެއިން އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އެހީގަިއ ދަރިވަރުންގެ ހުރި ތަފާތު ދައްކައިދޭގޮތަށެވެ. ދެމެދު

މުދައްރިސުން އިތުރަށް ތަރައްޤީ ދިނުން، އުނގަންނައި ންކުރުމާއިވަޒަބޭނުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފެންވަރު 
 އުނގެނުމަށް އިތުރަށް ދަރިވަރުން ވަޒަންކުރަނީ ދަރިވަރުގެ އުނގެނުަމށް ފަހިވާގޮތަށްނަމަ ކުރަންޖެހެއެވެ. ފެންވަރު 

 ަމސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އިތުރު ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށްދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ން އިތުރުވެ، ބައިވެރިވު ،ޝައުޤުވެރިވެ

  ކުރުންފެންވަރު ވަޒަން ދާއިމީގޮތެއްގައި ( ރ)

ގަނެވޭ ގޮތެއްެގ ވާނީ ދަރިވަރުންނަށް އެނގުނު އެއްޗަކާއި އެނގުނު މިންވަރެއް ދެނެބިނާ ކުރަން ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން
މިންވަރު އަބަދުވެސް ދާންވާީނ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރާއި ސިފަ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ މައްޗަށެވެ. 

ތަފާތު ކަންތައްތައް ދެނެގަނެވި،  ދިއުަމށްޓަކައި ބޭނުންވާކުރިއަށްދަރިވަރުން ވާނީ އަކަށްނަތީޖާވަޒަންކުރަމުންނެވެ. 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  1:

 

ކަންތައްތައް ގޮތަށް ތަކެއް ރޭވުމެވެ. މިލަނޑުދަނޑިތަކެއް ަކނޑައަޅަިއ އެ ަލނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިުލ ކުރުމަށް ގޮތް
 .ދިނުން އަބަދުވެސް ދާނީ މުރާޖަޢާ ކުރެެވމުންނެވެ ދާނަމަ އުނގެުނމާއި އުނގަްނނައިކުރެވެމުން

 ( ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ސްކޫލް މުޖުތަމަޢު ޙިއްޞާވުން ބ)

، )ދަރިވަރުންގެ މުިޅ މުޖުތަމަުޢ ކޫލްތައްތައް ރާވަިއ ހިންުގމުގައި ސްދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަްނ ކުރުމުެގ ކަން

ގެ އިސްވެރިން( ިހމެުނމަށް ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ. މިކަމަްށ ޢަމަީލ ސިފަ ެގނެވޭީނ ކޫލްްްެބެލިނެވިރްނ، ުމަދްއިރުސްނ، ސ
ބައިވެރިވުން ހޯދައިގެންނެވެ.  ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ޕޮލިސީތައް ރާވައި ތަންފީޒު ކުުރމުގައި ސްކޫލް ުމޖުތަމަޢުގެ ޚިޔާލާއި

ނޑައަޅާއިރު ވަިކވަކި ޓީޗަރުން ތަފާތު ގޮތްތަކެއް ގެންގުޅުމުެގ ބަދަލުގަިއ ކޫލުން ސް ފެންވަުރ ވަޒަންކުރާެނ ގޮތްތަކެއް ކަ
ތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ވަރަްށ އުޞޫލުއެ ،ޤަބޫލުކުރާ އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑަައޅައި ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މުޅި ސްކޫލްމަންހަޖު

( މާކް ބެންޗް  ،ރާތައް ހިމެނޭގޮތުްނ ާޚއްޞަ މިންަގނޑުތަކެއް )ކްރައިޓީރިއާމުހިންމެވެ. މިގޮތަށް ުގޅުންހުިރ ދާއި
 ކަނޑައެުޅމަކީ ފެންވަރު ވަަޒން ކުރުމުެގ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ވަރަށް މުހިންުމ ކަމެކެވެ.

ޓެސްޓަކުން ނުވަަތ ވާރކްޝީޓަކުން ނުވަަތ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރަންވާީނ ަހމައެކަިނ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ޔުނިްޓ 
މިންވަރު، ދޭ ލީމީގޮތުން ދަރިވަރުން ހެދިފޯޓާރމް ޓެސްޓަކުން ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި، ދާއިމީގޮތެއްގައި، ތަޢު

 ކިޔަވައިދިނުމުގެތެރެއިން ތަޢުލީމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ަވޒަން ކުރަންވާނެއެވެ. 

ންޓާއި ފޯމެޓިްވ ވެ. އެއީ ޑައިގްނޯސްޓިކް އެސެްސމަލެވެއެބަޔަކަށް ބަހާ 5ރުން މައިަގނޑު ގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުދަރިވަރުން
 ންޓެވެ. ންޓާއި އަދި ަސމެޓިވް އެެސސްމައެސެސްމަ

 ެކޭގޮތާއި ޑައިގްނޯސްޓިކު އެސެްސމަންޓަކީ، ދަރިވަރުންނަށް ކުރިން އެނިގފައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރާިއ ދ
ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިވެދީ އަދި އޭެގ ނަތީާޖ ވެރިކަމާބެހޭ މަޢުޫލމާތު ޓީޗަރ އާއި ޝައުޤުނގެނުމުެގ ވައްޓަފާޅިއު

 އެއްޗެކެވެ.އިދިނުން ރޭވުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދޭ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ދަރިވަރަކާ ގުޅޭގޮތަކަށް ކިޔަވަ
 

 ެކިޔަވަމުންދާއިރު ޙަވާލު ކުރެވޭ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ،  ތަކުގައިސެސްމަންޓަކީ ކުލާހުގެ ތަފާތު ޙަރަކާތްފޯމެޓިވް އ
އެކި މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާއި މަސައްކަތްކުރާ ފެންވަރާއި އެކަމާގުޅިގެން ދަރިވަރަށް ދެވޭ ފީޑްބެކްެގ 

މިީއ ޔާނަމެކެވެ. އަލީގައި ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުްނ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވޭގޮތަށް ފެންވަރު ވަޒަންކުުރމަށް ކި
ގޮތަށް ފެންވަރު ވަޒަން އެންމެ ޚާްއޞަ އެއްގޮތެކެވެ. މިގޮތެއްގައި ކުރިއަށްދާ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ދާއިމީ

އޮބްޒަރވް ކުރުމާއި ޕޯޓުފޯލިއޯ އާއި ޗެކުލިސްޓާިއ ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ފެންވަރު ވަޒަންކުރުްނ ރުމުގެތެރޭގައި ކު
ތަށް ފެންވަރު ަވޒަްނ ކުރުމަީކ ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުްނ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުުރމަްށ މިގޮ ިހމެނެއެވެ.ފަދަ ކަންކަން 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާ ކަމެކެވެ. 
 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  3:

 

 ީއަހަރުގެ ތެރެއިން ކަނޑަައޅާ ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި ނުވަތަ ކިޔަވައިދިން  ސަމެޓިވް އެސެްސމަންޓަކީ، ދިރާސ
ނޑައަޅާ  ބަވަކި ސުރުޚީއަ ފެންވަރު ަވޒަްނ  ދަރިވަރުންގެތަކަކުން ފެންަވރު ބެލުމެވެ. އިކުން ނުވަަތ ކަ
ިއމްތިޙާނާއި ޓާރްމ ޓެސްޓާއި ޔުނިޓު ޓެސްޓް ިހމެނެީނ ަސމެޓިްވ އަހަރުެގ ފަހު ނެގޭ ކުރުމަށްޓަކައި 

ްނ އަލީގައި ކުރިމަގުެގ އުނގަންނައިދިނުލިބޭ މަުޢލޫމާތުގެ ސަމެޓިވް ެއސެސްަމންޓުން  އެސެސްމަންޓުގެ ތެރޭގައެވެ.
 ލެވެއެވެ. ރާވައި

ކުރުމުެގ ތެރެއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގަިއ ދަރިވަރު ކުރިއަރަމުންދާ ިމންވަރާއި ޙާޞިލު ަވމުންދާ ިމންވަުރ ފެންވަރު ވަޒަން
 ބެލޭނެއެވެ. އަދި ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައިވާ ޤާބިލުކަމާއި އިތުރަްށ ކުރިއަރުވަން ބޭނުންާވ ކަންތައްތައް ބެލެނިވެރިންނާއި 

 ކަމާބެހޭ އެންމެހަިއ ފަރާތްތަކާ ޙިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

  މިވަނީ ސްކޫލްތަކުގައި ފެންވަރު ވަޒަްނ ކުރުމުެގ ޕްރޮސެްސ ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެގޮތުގެ ކުރެހުމެކެވެ.ތިރީގައި

 

މަންހަޖުގެ އަމާޒުތަކާއެއްގޮތަށް 
 އުނގަންނައިދިނުން

ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ޙާޞިލުކޮށްދޭން  
 ބޭނުންވާ މިންވަރު ކަނޑައެޅުން  

ޙާޞިލުވާނެ މިންވަރު  
 ކަނޑައެޅުން

ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤުޞަދުތައް  
 ދަރިވަރުންނާ ޙިއްޞާ ކުރުން

އުނގަންނައިދޭނެ އުޞޫލުތައް 
 ކަނޑައެޅުން

މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ  
 އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

 އުނގެނުން ވަޒަންކުރުން
ޙާޞިލުވި މިންވަރާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުގެ  
އެހީގައި އުނގަންނައިދިނުން ހަރުދަނާ  

 ކުރުން

ޙާޞިލުވި މިންވަރު ރިޕޯޓް 
 ކުރުން

ދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިލުވި މިންވަރާގުޅޭ  
 މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރުން



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  4:

 

 އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން ވަޒަންކުރުން  34.4

ވަަޒންކުރުމުގަިއ  ހުންަނ ކުދިން އުނގެނުމުގަިއ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ތެރެިއން ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
 ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ބާވަތާ ދަރަޖައަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ އެކުއްޖެއްގެ

ބައިތަކަށް  މިކުދިންނަށް ހެދިފައިވާ އިންޑިވިޑުއަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްލޭން )އައި،އީ.ޕީ( ގައިވާކުދިން ވަޒަންކުރަންވާނީ 
 ބަލައިގެންނެވެ.

 ކުރުން  ރިޕޯޓް  34.5

ކުރުމުެގ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ރިޕޯޓް އެކަމަށްކުރާނީ ތަކުން ބޭނުންކުރުމުގައި ސުކޫލް ކުރާ މިންވަރު ރިޕޯޓްދަރިވަރުން ޙާޞިލު
ޗަށް ބިނާކޮށް ދަރިވަރުންެގ އުޞޫލުތަކެވެ. ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަްނ ކުރުމަށްފަހު ނުކުންނަ ނަތީޖާއެއްެގ މައް

ދެވޭ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކަިއ  ،ކުޅަދާނަކަމާއި އެހީ ބޭނުންާވ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެހުރި
ވަކިން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި، މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ. އެ ފަރާތްތަކާއެކުއެންމެހަިއ މަޢުގެ ސްކޫލް ުމޖުތަކަމާގުޅުންހުރި 

ދަރިވަރުގެ އުނގެނުން ފަހިވާނެގޮތެއްެގ މަތިްނ އެދަރިވަރަށާއި ބެލެނިވެރިޔާއަށް ދަރިވަރުގެ އުނގެނުްނ ރިޕޯޓްކޮށް، ފީޑްބެްކ 
 ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިްނމު ަކމެކެވެ. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

  



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  5:

 

 ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަންހަޖު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ  .35

ބުދާރީ ނަތީޖާއަށް ޖަވާކުން، ސްކޫލަށް ލިބޭ އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިުނމުގައި ޝާމިލުާވ އެންމެހަިއ ފަރާތްތަ
ތިރީގައިމިވަީނ ަކމެކެވެ. ވުމަކީ މުހިންމުއެނގިފައި ޢާންމުކޮށްފަރާތްތަކުގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ވާންޖެހޭނެއެވެ. ވީމާ އެ

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިްނމާއެވެ. ބައެއް ޤައުމީ މަންަހޖު ތަންފީޒު ކުުރމުގައި ޝާމިލުާވ ފަރާތްތަކުގެ 

 ޕްރިންސިޕަލުން  35.3

ލަތްތަްއ ސީހުިރ ވަލިބެންސްކޫލްގަިއ އެންެމ ޒިްނމާދާރު ފަރާތަކީ ސްކޫްލގެ ޕްރިންސިޕަލެވެ. މަންހަުޖ ތަންފީޒު ކުުރމުގަިއ 
ހަރުދަނާ ވެރިއެއްގެ  ،އިރުޝާދުދީ ،މަގު ދައްކައިދީ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ، ކޮށްގެންބޭނުން ގޮތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު

ދާއިރާއެއްގައި ގައި ފުާޅ ޖެހޭ ކަންަކމުޙާޞިލު ކޮށްދޭން އުުޅމުގައި ދަރިވަރުންނަށް  ޔަތުން ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމާއިއްޙައިޘި
އަކަްށ އްރިސުންނަށް ަނމޫނާމުދަ އެވެ. އަދިނެރިންސިޕަލް މަސައްަކތް ކުރަންޖެހޭޕްދިނުމަށް ންކަން ޙާޞިލުކޮށްކަބައިވެރިވެ އެ

ްށ ގުޅުން ދަމަހައްޓައިދޭ މީހަކަކޮށް އެމީހުންނަށް މަގު ދައްކައިދީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ޤާއިމުއެކު އެވުމާ
 ޕްރިންސިޕަލު ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

 ޤައުމީ މަންަހޖު ތަންފީޒު ކުުރމުގައި ޕްރިންސިޕަލުންެގ މަސްއޫލިއްަޔތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

 ާތައް ރޭވުންތްގޮނެއެއްގައި ޢަމަލު ކުރާއެކު މަންަހޖު ތަންފީުޒ ކުރުމަށްޓަކައި ފުޅާ ދާއިރާކާމިޔާބުކަމ. 
 ްދިނުންނަށް މަުގ ދައްކައިދިނުމާއި އިމްތިޙާނު ކުރުމަށް މުދައްރިސުންގޮތަށް ކިޔަވައިމަންހަާޖ އެއ. 
  ިލަތްތައް ފުާޅ ސީވައެކުރުމާިއ ގޮތެއްގައި ބޭނުންލަތްތައް ވީހާވެްސ ފައިދާހުރިސީވަ ސްކޫލުން ލިބެންހުރ

 .ހަަމޖެއްސުންއިންތިޒާުމ  އިރާއެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެދާ
 ިތައް ރަނގަޅަށް ތުދަރިވަރުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާ، ަކންކަން ރަނގަޅަށް ބަލައިދިނުމުގެ އުނގެނުމާއި އުނގަންނައ

މާއި ޕްރޮގުރާމުތަކަށް ގެންނަންޖެޭހ ތައް ރޭވުށް ބިނާކޮށް ތަޢުލީމީ ޕްރޮގުރާމު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަބަލަހައްޓައި މި
 .ތައް ގެނައުންބަދަލު

 ްނަތީާޖ ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލު ކުރަްނޖެޭހ  ،ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުން ނުކުްނނަ ނަތީޖާތައް މުރާޖަޢާކޮށ
 .ގެންދިއުންމަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިމީގޮތެއްގައި މި  ،ކަންކަން ކަނޑަައޅައި

 ާދަރިވަރުން ކުރިއަރަމުންދާ މިންވަރާއި ދަރިވަރުން ޙާޞިލުކުރި ަނތީޖާ ޤަވާޢިދުން ބެލެނިވެރިންނަށް ޙިއްޞ 
  .ރުންކުރަމުންގެންދާނެ ނިާޒމެއް ޤާއިުމ ކު

  ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލް މާޙައުލުގެ ުމހިންުމ ބައިވެރިންނަށް ބޭނުންވާނޭ މަޢުޫލމާތު ދެނެގަނެ، އެމަޢުޫލމާުތ
 އެކަށޭނަ ވަޤުތުގައި ޙިއްޞާ ކުރުމާއެކު، ސްކޫލް ތަރައްޤީ ކުރުމުަގއި މުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުްނ ހިފުން.

 ިއެފަދަ ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންުގމާއި އެފަަދ  ،އެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީމުދައްރިސުންގެ ފަންީނ ކުރ
 .ބައިވެރިވުންޙަރަކާތްތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން 



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  6:

 

  ިޤައުމީ މަންހަޖުގެ ލަނޑުަދނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި ބެލެނިވެރިންނާއި މުޖުަތމަޢާއި ޤައުމީ އަދ
 .ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

 ލީޑިންގ ޓީޗަރުން  35.4

ނެގނުމާިއ އުޤައުމީ މަންަހުޖ ތަންފީޒު ކުރުމުގަިއ ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ ޒިްނމާތައް ވަރަށް ބޮޑުވާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި 
ދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި ދަރިވަރުންަނށް ޙާޞިލުވާ މިންވަރު މަތިކުރުމާއި މަންަހޖު ތަންފީުޒ އުނގަންނައި

ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ސްކޫލުގެ ކިޔެވުމުެގ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވެ ދިނުމާއެކު ޓީޗަރުންގެ ކުރުމަށް އެހީތެރި
ކާއި ހުނަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުނގަންނައިދިނުމުގެ ފަހުގެ ގޮތްތަ ،ފެންވަރާއި އުނގެނުމުގެ ގޮތްތައް ކުރިއަރުވައި

ރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގަިއ ފުރިހަމަގޮތުގައި ަމންހަުޖ ދަރިވަރުންގެ އެކިެއކި ޙަ ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކަންކަން 
  ކުރުން ހިމެނެއެވެ.ތަންފީޒު 

 
 ޤައުމީ މަންަހޖު ތަންފީޒު ކުުރމުގައި ލީިޑންގ ޓީޗަރުންގެ ަމސްއޫިލއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 ަިއސްނަގައި ެއ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން މުގައިުޖ ތަންފީޒު ކުރުމުެގ ކަންކަމަންހ. 
 ުދިނުްނ މާއެކު އުނގެނުމާިއ އުނގަންނައިއުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގަިއ ރަނގަޅު މިސާލުތައް ދެްއކ

 .ރަނގަޅު ިމސްރާބަކަށް ގެންދިއުމަށް މަގު ދެއްކުން
 ްއް ރާވައި ހިންގުންފަންީނ ކުރިއެރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަ  އަމާޒުކޮށްގެ ބޭނުންތަކަށް ސްކޫލ. 
  ްކަރިކިއުލަމްގައި ހިެމނޭ އަގު ކުރުންތަކާިއ ޤާބިލިއްޔަތުތަކާއި ހުނަރުތައް ފާހަގަކޮށް މި ކަންކަްނ ދަރިވަރުންނަށ

 .ޙާޞިލު ވަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން
  ްދިނުމުެގ ކިޔަވައިެމ އެކަށީގެންވާގޮތަށް އެން ރިޢާޔަތްކޮށް،ދަރިވަރުންގެ މެދުގައިވާ އުނގެނުމުެގ ތަފާތުތަކަށ

 .ތްތައް )ޕެޑަގޮޖީ( ބޭނުން ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުންއުޞޫލުތަކާއި ގޮ
 ުކުރުންއެ ކަންކަްނ ތަންފީޒުކުރުމަށް ިއސްނަގައި ބެލުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރ. 
 ުއެކަމުގަިއ މުދައްރިސުންނަްށ ލަތްތައް އުފެއްދުމުގައި ިއސްނެގުމާިއ ސީނގަންނައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަ އ

  .އެހީތެރިވެދިނުން
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ޓީޗަރުންގެ އެންމެ އިްސ ލަތެވެ. ސީބާރުގަދަ، އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ވަޓީޗަރުންނަކީ ޤައުމީ މަންހަުޖ ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އެްނމެ 
ދިނުމަށްޓަކައި ފިލާވަޅުތައް ރާވައި އެކަމަްށ ކުރަްނޖެހޭ ކަންަކން ޙާޞިލުކޮށް ޞިލުޙާންހަޖުެގ ތެރެއިން ދަރިވަރުން ދައުރަކީ މަ



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  7:

 

ނަތީޖާއަށް އެންމެ ފަހިގޮތުގައި މަންަހޖު ތަންފީޒު ކުުރމުގައި ޓީޗަރުން ޖަވާބުދާީރ ތައްޔާރުވެ، ކިޔަވައިދިނުމެވެ. 
 ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

 .ޤައުމީ މަންަހޖު ތަންފީޒު ކުުރމުގައި ޓީޗަރުންގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

 ްރޭވުންތެރިކަމާއެކު މަންަހޖުގައި ިހމެނޭ ބައިތައް ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުނ. 
 ާބޭނުންތައް ދެނެގަތުން ިއ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކާގުޅޭދަރިވަރުންގެ އުޅުމާއި ކިޔެވުމ. 
 ެއުނގެނުމުެގ  ،އެކި ދަރިވަރުންނަށް އުނގެނެން ފަސޭހަގޮތްތަކާއި، ފަސޭހަނޫން ގޮތްތައް ދެނެގަނ

 .ދަނޑިތައް ަކނޑަެއޅުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުންލަނޑު
 ުމަޢުޫލމާތުގެ އަލީގައި އިޞްލާޙު  ލިބޭ މުެގ ތަފާތު ގޮތްތައް ބޭނުންކުރުމާއި އެކަުމންފެންވަރު ވަޒަންކުރ 

 .ރަކާތްތައް ރޭުވމުގައި ިމ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުންކޮށް، އުނގެނުމުގެ ޙަްނ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަ
 ޮއަދި އެއް ޓީޗަރަކު އަނެއް ޓީޗަރެއްގެ ކިޔަވައިދިނުން ބަލައި،  ،އަމިއްލައަށް ވަޒަންކޮށް ތް ޓީޗަރުކިޔަވައިދެވޭގ

 .އެއިން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކިޔަވައިދިނުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން
 ޮނަްށ ށް މިކަންކަްނ ބެލެނިވެރިންދަރިވަރުންގެ ރަނގަޅު ކަންަކމާއި ރަނަގޅު ކުރަންީވ ކަންކަްނ ފާހަގަކ

 .ދުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްދީ، ޤަވާޢި
 ުލަތްތައް އުފެއްދުާމއި އެތަކެތި ބޭނުން ކުރުންސީމަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭންތަކާއި ވައުނގަންނައިދިނ. 
 ްޤައުމީ މަންަހޖުގެ ތަޞައްވުރަށް ދަރިވަރުން ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ނަމޫނާއަކަށްވުނ. 
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ނީ ދަރިވަރުން ކިޔެުވމާިއ ރެވޭ އެއްޗެއް ބިނާވެފައި އޮންނާ ޤައުމީ މަންަހުޖ ތަންފީޒު ކުރުމުގަިއ ދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިލު ކު 
ދަރިވަރުންެގ އެދަރިވަރުން އެހެންކަމުން، ހިތްވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ.  އި ބައިވެރިވާ މިންވަރާއި ކުރާއިތުރު ޙަރަކާތްތަކުގަ

 ތު ދޭންވާނެއެވެ. ުނމަށް ހިތްވަރުލައި އެކަމަްށ ވަޤުކިޔެވުމަށް ޒިންމާދާރުވެ އުނގެ

 ޤައުމީ މަންަހޖު ތަންފީޒު ކުުރމުގައި ދަރިވަރުންގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 ްމުންސްކޫލަށް ޤަވާޢިދުން ޙާޟިރުވުމާއި ކްލާހުގައި ޙަވާލު ކުރެވޭ ަމަސއްކަތްތައް ބަރާބަރަށް ނިނ. 
 ަނޑައެޅުން ،ދެނެގަނެއް ށް އުނގެނެން ފަސޭހަގޮތްތަދަރިވަރ  .އުނގެނުމުގެ ަލނޑުދަނޑިތައް ކަ
 ާއެްއ ހޯދުމަށް އުނގެނުމަށް ޝައުޤުވެރިކަންދީ، އެދަރިވަރެއްގެ ފެންވަރުން، ވީ އެންމެ ރަނަގޅު ނަތީޖ 

 .ކުރުންމަސައްކަތް
 ްދަރިވަރުންނަްށ އެހެން އެކު އެހެން މީހުންނާއި އުޅުން ބެހެއްޓުމާގެ އުނގެނުމަށް އެންމެ ފަހިވާގޮތަށް ދަރިވަރުނ

 .އިޙްތިރާމު ކުރުން



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  8:

 

 ްއުނގެނުމާއި ފެންވަރު ބެލުމުެގ ކަންކަމުގަިއ ބައިވެރިވެ ލިބޭ ނަތީާޖއާގުޅިގެން ކުރަންޖެޭހ ކަންކަން ކުރުނ. 
 ެއިތުރު ޙަރަކާތްތަކުގައި ޢަަމލީގޮތުން ބައިވެރިވެ، ޤައުީމ މަންަހޖުގަިއ  ޔުނިފޯްމ ޙަރަކާތްތަކާއި ސްކޫލްގ

އަށަގަންނަވަން  އިއްޔަތުތައް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގަބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރާއި ސިފައާއި އަގުތަކާއި ޤާބިލި
 .މަސައްކަތްކުރުން

 ަން.ތު ކުރުރަށް ނިދުމާއި ަކސްރަފައިދާހުރި ކާނާ ކެއުމާއި ބޭނުންވާ މިންވ 
 ްހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެްއ ލިބިދާނެ ހުރިހާ ކަމަުކން ދުރުހެލިވުނ. 
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ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އަދި ދަރިވަރުންނަށް މެދު މައިންބަފައިން ޢުލީމީ ޙަޔާތުގައި ދަރިވަރުންނާދަރިވަރުންގެ ތަ
ބެލެނިވެރިްނ ކުރުމުްނ ޤަބޫލުބެލެނިވެރިން މިގޮތަށް  ަކމަށެވެ.ނަތީޖާ ޙާޞިލު ކުރެވޭެނ  ދަރިވަރުންނަށްއިޙުސާސްކޮށްދޭންވާނީ 

ވީވަރަކުން ބެލެނިވެރިން ދަރިވަރުންނާއެކު އުނގެނުމުެގ  އަދި އެވެ. ފަދަ ބަޔަކަށްވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު ލިބޭނެއެދޭ
ދަރިވަރުްނ ކުރަންވާނެއެވެ. އުނގެނުމުގައި  މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ، ކިޔެވުމަށް ފަސޭހަ މާޙައުލެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް

 ބަދަހި ގުުޅމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. އެކު ކޫލާދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސްއެކަން ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ގާތުންބަލައި 

 ޤައުމީ މަންަހޖު ތަންފީޒު ކުުރމުގައި ބެލެނިވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަުތތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 ްކޫލާއެުކ އެއްބާރުލައި އެހީތެރިކަން ދިނުންއުނގެނުމުގެ ކަންަކމުގައި ސ. 
 ުނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ މަންހަޖުގަިއ ޙާޞިލ ޞިލު ކުރުމުގައި ދަރިވަރުންނާިއ ސްކޫލަްށ ބައިތައް ޙާ  ކުރަން ކަ

 .އެއްބާރުލުން ދިނުން
 ިބެލެނިވެރިޔާ އުފުލަންޖެހޭ ޒިންާމ އި ކައި ސްކޫލުންކުރާ މަސަްއކަތުގަދިނުމަށްޓަދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައ

 .އުފުލުން
  ްބޭނުންާވ ނިންޖާއި އަާރމު ލިބިދީ ކިޔެވުމަްށ ބޭނުންާވ  ،އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ކާާނ ދިނުމާއިދަރިވަރުންނަށ

 .ތަކެއްޗާއެކު ރަނގަޅަށް ތައްޔާރު ކުރުވާފައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ފޮނުވުން
 ްޤާއިމު ކުރުންޓެއް ގޭގައި އުނގެނުމަށް ފަހި ވެށ. 
 ިއްޔަތުތައް ދަރިވަރުންގެ ޤައުމީ މަންަހޖުގައި ބަޔާންކުރާ ސިފައާއި އަގުތަކާއި މަޢުލޫމާާތއި ހުނަރާއި ޤާބިލ

 އަށަގަންނަވަން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ިހތްވަރު ދިނުމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން.  އިކިބައިގަ
  ުލޯބި އުފެއްދުމާއެކު ސްކޫލް މުޖުތަމަޢަށް އިޙުތިރާމް ކުރުމުގެ ސިފަތައް ދަރިވަރުންގެ ހިތުގައި ސްކޫލާމެދ

 އަށަގެންނެވުން.
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 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  9:

 

 މިންގަނޑު ޢާންމު ބަލާނެ ޙާޞިލުވާ މިންވަރު ޤައުމީ މަންހަޖުން  .36

އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަންނަން ޖެހެއެވެ. ޤައުމީ މަންހަޖު ތަންފީޒު ކުރަންފަށާއިރު އެ މަންހަޖުގެ ސަބަބުން، ދަރިވަރަށް 
 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  ނެގަތުމަށް ބަލާނެ މިންަގނޑުޤައުމީ މަންަހޖުން ޙާޞިލުވާ މިންވަރު ދެ

)ހ( ޤައުމީ 
ނޑުތައް  މިންގަ

 

ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންކުރާ މިންަގނޑުތަކުގެ ތެޭރގައި ދިރާސީ އަހަރުގެ ފަުހ 
ނަތީޖާއާއި އަދި މިނޫަނސް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ިއމްތިޙާންތަކުން ދަރިވަރުންގެ އިމްތިޙާނުގެ 
 ނެއެވެ.ކުރުމުްނ ލިބޭ ނަތީޖާތައް ހިމެ ފެންވަރު ވަޒަން

)ށ( ސުލޫކީ 
ނޑުތައް   މިންގަ

 

 ބީ ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެދަރިވަރުންގެ އުޅުމާއި އަޚްލާޤަކީ ޤައުީމ މަންަހޖުގެ ާކމިޔާ
ނޑެކެވެ. މިގޮތުން އިްސލާީމ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ދަރިވަރުންގެ އުޅުމާިއ ުމޖުތަމަޢުގަިއ  މިންގަ

ނަގޮތަކީވެސް ޤައުމީ މަންަހޖުން ކުރަުމްނދާ އަސަރު ވަޒަންކުރުމުގަިއ ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކު ހުން
ވަސްވަރުްނ މިންަގނޑެކެވެ. ުވމާއެުކ ދަރިވަރު ސްކޫލަްށ އަންނަން ފަށާ ދުބޭނުން ކުރެވޭެނ 

 ފެށިގެން އެދަރިވަރެއްގެ ކިބައިން ފާހަގަ ކުރެވޭ ސުލޫކީ ކަންކަން ރެކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ. 

)ނ( މުޖުތަމަޢުގައި 
 ޙިއްޞާވުން 

މުޖުތަމަޢުގަިއ ދަރިވަރުން އަދާކުރާ ދައުރާއި ޒިންމާތަކަީކ ޤައުމީ ަމންހަޖުެގ ކާމިޔާީބ 
ދައްކުވައިދޭ މިންގަނޑެކެވެ. ިމމަންހަުޖން މަގުދައްކައިދެނީ ުމުޖތަމަޢުގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް 

ކުރާ ކުރެވޭ ތަފާތު ކަންތައްތަކުގައި އަމިއްލައަށް ިއސްނަގައިގެްނ ހިލޭސާބަހަށް ަމސައްކަތް
ވީމާ، ސްކޫލުން ނިންމާ ދަރިވަުރން އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގަިއ ރައްޔިތަކު އުފެއްދުމަށެވެ. 

 ބައިވެރިވާ މިންވަރަކީވެސް މަންހަުޖންކުރާ ފައިދާ ދެނެގަނެވޭނެ މިްނގަނޑެކެވެ. 

)ރ( ދިރިއުޅުމުގައި 
ރަނގަޅުގޮތް 

 އިޚްތިޔާރު ކުރުން 

ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ޙާލަތްތަކުގައި ދަރިވަރުން ނިްނމާ ނިްނމުްނތަކަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އެކިއެިކ 
ކަންތައްތަކާ މެދު ދަރިވަރުން ދެކޭގޮތް ހާމަވާނޭ ނިންމުންތަކެކެެވ. މީގެތެރޭގައި އިޤްތިޞާދީ 

ްނާމ ނިންމުންތަކާއި އިޖުިތމާޢީ ނިންުމންތަކާއި ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ދެމިހުރުމަށް ނި
 ނިންމުންތައްވެސް ިހމެނެއެވެ. 

)ބ( މަތީ ތަޢުލީމާއި 
 ވަޒީފާއަށް ދިއުން

ޤައުމީ މަންަހޖުގެ ޙަޤީޤީ ކާމިޔާބީ ދެނެގަތުމަށް ދަރިވަރުން ަމތީ ތަޢުލީމުގެ ބޭނުން ހިާފ 
މިންވަރާއި ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި ދެިމ ތިބޭ މިންވަރު ިހމެނެއެވެ. އަދި މަތީ ތަޢުލީމާއި ހަމައަްށ 

ވުމަކީވެްސ  ވޭނެ ފުރުޞަތުތަކާއި އެފަދަ މިންވަރަށް ސްކޫލް މަރުޙަލާގެ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުދެ
 ސަބަބުން ކުާރ ފައިދާ އެނގޭނެކަމެކެވެ. ޤައުމީ މަންަހޖުގެ 
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 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  ::

 

 ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައެއް ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ 

 ސިފަތައް އުންމީދުކުރާ ންނާންޖެހޭނޭަކމަށް ޠިނެއްެގ ކިބައިގައި ހު ވާތަޢުލީމީ ނިޒާމުން އުފައްދާ މު ތަޞައްވުރު> .3
ިޖސްމާނީ، ަޖޒުބާތީ، އިޖުތިމާޢީ،  ،ހޯލިސްޓިކް ޑިވެލޮޕްަމންޓް )ދަރިވަރުންގެ މުިޅޖުމްަލ ތަރައްޤީ(> ދަރިވަރުންގެ ރޫޙާނީ .4

 އަދި ވިސްނުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ތަރައްޤީއަށް ބާރުއެޅިގެން ދެވޭ ތަޢުލީމު.
 ޙިއްޞާކުރާ އަގުތައް> މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ ރީތި އާދަތަކާއި އުޞޫލުތައް .5
 އަސާސްތައް> ޤައުމީ ަމންހަުޖ ބިނާވެފައިވާ ބައިތައް .6
ނޑު ދާއިރާތައް> ތަފާތު މަޢުލޫމާާތއި ތަޖުރިބާތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އުނގެނުްނ އުނގަންނައިދިނުމުގެ މައިގަ .7

 ބަހައިލާފައިވާ މައިގަނުޑ ބައިތައް
މައިގަނުޑ ޤާބިލިއްޔަތު> މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރާއި ސިފަތައް އެކުލެވޭގޮތަށް މަންހަޖުގެތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް  .8

  ލިއްބައިދެވޭނޭ ކުޅަދާނަކަން
ޖު> ދަރިވަރުންގެ ޢުމުރާގުޅޭގޮތުން މަދުރަސީ ތަޢުލީުމގައި ޙާޞިލުކުރަންވާ މަޤުޞަދުތައް ބަހާލެވިފައިވާ ސްޓޭ-ކީ .9

 މަރުޙަލާތައް 
ސްކޫލް މުޖުަތމަޢު> ޕްރިންސިޕަލް، ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން، ލީޑީންގ ޓީޗަރުން، ޓީޗަރުން، އިދާރީ މުވައްޒަފުން،  .:

 ސްކޫލާގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ އެހެްނ ފަރާތްތައް ސްކޫލް ބޯޑު، ޕީ.ޓީ.އޭ އަދި 

 
* * * * * * * * * * * * * * * 

 
  



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  ;:

 

 މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުން  ދައުރުއެކިސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގައި ކަރިކިއުލަމް 
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 އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ    ފީޑރ. މުޞްޠަފާ ލުޠު ( 3
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    ޑރ. އަޙްމަދު ޢަލީ މަނިކު  ( 4
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން     ނަޒީރުهللا ޑރ. ޢަބްދު ( 5
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން     މާލް ޢަލީޑރ. ޢާ ( 6
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޢު  ( 7
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން     ފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢައްޒާއަލް ( 8
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    އަލްފާޟިލާ ޝިފާ މުޙައްމަދު ( 9
 ޔުނިސެފް  އަލްފާޟިލާ އަމީނާ މުޙައްމަދު ދީދީ ( :
 ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން  މަރުއަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢު ( ;

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު   އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ޢަލީ  ( 31
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު    ޑރ. ނާޝިއާ މުޙައްމަދު ( 33
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު    އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޞާބިރާ  ( 34
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު    ޝަހީމާ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު (35
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު    އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އިސްމާޢީލް ( 36
 

 ގެ ނިޔަލަށް 4134ޖެނުއަރީ  44ން  4133ފެބްރުއަރީ  31

 އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ   އަލްފާޟިލާ ޝިފާ މުޙައްމަދު ( 1
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    އަޙްމަދު ޢަލީ މަނިކު  ޑރ. ( 4
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން     ނަޒީރުهللا ޑރ. ޢަބްދު (5
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން     ޑރ. އާމާލް ޢަލީ  (6
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޢު  ( 7
 ސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މިނި   އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢައްޒަ (8
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ   އަލްފާޟިލް އާސިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު  ( 9
 ޔުނިސެފް  އަލްފާޟިލާ އަމީނާ މުޙައްމަދު ދީދީ (:
 ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން  މަރުއަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢު (;



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  1;

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު   އިސްމާޢީލް ޢަލީ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް  ( 31
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު    ޑރ. ނާޝިއާ މުޙައްމަދު ( 33
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު    އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޞާބިރާ  ( 34
 ގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު ދިވެހިރާއްޖޭ   އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަހީމާ (35
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު    އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އިސްމާޢީލް  ( 36
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން     ޑރ. ޢާޞިމް އަޙްމަދު (3
 އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ އޮފް   މާދު ޞާލިޙް އަލްފާޟިލް ޢި (4
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢަލީ (5
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    އަލްފާޟިލް އަޒުލީން އަޙްމަދު (6
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޞިފު  (7
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު  (8
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން     މާލް ޢަލީޑރ. ޢާ (9
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ  (:
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    ޒައަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢައް (;

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   ޑރ. ޢަބްދުލް މުޙްސިން މުޙައްމަދު  (31
 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ވެހިރާއްޖޭގެ ދި    ޑރ. ޢަލީ ޝަރީފް  (33
 ޔުނިސެފް  އަލްފާޟިލާ އާޢިޝަތު ޝަހުލާ އަޙްމަދު (34
 ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  މަރުއަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢު (35
 ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   ޑރ. ނާޝިއާ މުޙައްމަދު (36
 އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންނޭޝަނަލް    އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަހީމާ (37
 ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އިސްމާޢީލް  (38
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 އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ   ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް (3
 އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ އޮފް    ނަޒީރުهللا ޑރ. ޢަބްދު (4
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު        (5



 ފް އެޑިޔުކޭޝަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮ   

 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  3;

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް  (6
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    އަލްފާޟިލް އަޒުލީން އަޙްމަދު (7
 އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ   ނާޒިމް އިބްރާހިމް هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު (8
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު  (9
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   ނީފް        ސެއިން ޙައަލްފާޟިލް ޙު (:
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ޙަނީފު  (;

 އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ އޮފް     ޑރ. ޢަބްދުލް މުޙްސިން މުޙައްމަދު  (31
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން    އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢައްޒަ (33
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ     هللاޝާމިލާ ޢަބުދު (34
 ޔުނިސެފް  އަލްފާޟިލާ އާޢިޝަތު ޝަހުލާ އަޙްމަދު (35
 ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔޫސުފް (36
 ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   އާމިނަތު އިސްމާޢީލް އަލްފާޟިލާ  (37
 ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަހީމާ (38
 ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  އަލްފާޟިލާ ނިޢުމަތު ޝަފީޤް         (39
 އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންނޭޝަނަލް   އަލްފާޟިލާ ޝުހުދާ ރިޒުވާނު       (:3
  ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ޞާބިރާ  (;3

 
 

 ހުރިހާ ދައުރެއްގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުން  ކިއުލަމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ކަރި 

 ށް( 4136ޖުލައި  3ން  4131ސެޕްޓެމްބަރ  :1)

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  މަރުޝަރީފް ޢުއަލްފާޟިލް އާދަމް  ( 13

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢައްޒަ ( 14

 ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަހީމާ (15

 ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އިސްމާޢީލް  (16
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 ޤައުމީ މަންހަޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ  4;

 

 

ޤައުމީ މަންހަުޖ އެކުލަވައިލެވިފައިމިވަނީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ މިންނަތް ަމސައްކަތާއި އެހިތެރިކަމާއެކުގައެވެ. ވަރަށް 
އެއްބާރުލުން ލިބިގެންނެވެ. ޭނޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަންީނ ގިނަ ބައެއްގެ ބައިވެރިވުމާިއ 

މުވައްޒަފުން ކުރެއްވި ހީވާގި އަދި ފޫހިވުމެއްނެތް މަސައްކަތާއެކުަގއެވެ. ކަރިކިއުލަމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓީގެ އެކިދައުރުގައި 
ޙިއްޞާކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކާއެކުގައެވެ. އިދާރީ މުވައްޒަފުްނ ެއމެންބަރެއްގެ ދައުރުގައި  ،މަސައްކަތް ކުރެއްވި މެންބަރުން

 ވަރުބަލިވުމެއްނެތި އަތްގާތްކޮށްދެއްވިކަމުންނެވެ. 

ވުމާއެކު، ޤައުީމ މަންަހުޖ އެކުލަވައިލުމުގަިއ އެހީތެރިވެދެއްވި އެްނމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މިަކމަށް ވެދެއްިވ 
 ކައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޔުނިސެފުގެ ނަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށްޓަ
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