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 .1ދިވެހި ބަސް
ލ
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިބަހުގެ ފުރިހަމަކަމާއި ދިވެހިބަސްދެކެ ދަރިވަރުން ލޯބިވާ ސަބަބުތަކާއި އަމިއް ަ
ހށް ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ ކަންކަމާއި ގުޅުން ހުރި ،މި ގިންތީގެ ދަރިވަރުންގެ
މާދަރީ ބަހެއް ލިބުމުގެ ފަޚުރުވެރިކަމާއި ދިވެހިބަ ަ
އުމުރާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 .2އާއިލާ
މި ދަޢިރާގައި ހިމެނޭނީ އާއިލީ ގުޅުމާއި ،މައިންބަފައިންދެކެ ލޯބިވުމާއި

އެމީހުންނަށް އިހްތިރާމްކުރުމަކީ

ކޮބައިކަން މައިންބަފައިންގެ ބަސް އެހުމަކީ ކޮބައިކަން އަންގައިދޭ ފަދަ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 .3ތިވާވެށި
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދަރިވަރުންގެ ވެށި ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމާއި މި ގިންތީގެ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުގައި ތިމާވެށީގެ
ކަންކަމަށް ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މައުޟޫޢުތަކާއި އޭގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވ
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އއި ާ
ދާއިރާ ާ

 -1ދިވެހި ބަސް
ލ
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިބަހުގެ ފުރިހަމަކަމާއި ދިވެހިބަސްދެކެ ދަރިވަރުން ލޯބިވާ ސަބަބުތަކާއި އަމިއް ަ
މާދަރީ ބަހެއް ލިބުމުގެ ފަޚުރުވެރިކަމާއި ދިވެހިބަހަށް ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ ކަންކަމާއި ގުޅުން ހުރި މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -2ތިމާވެށި
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ތިމާވެށިގެ މުހިންމުކަމާއި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމާއި މިކަމުގައި
ދަރިވަރުންގެ ފަރުދީ ޒިންމާއާއި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތް ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކާއި ވެށީގެ ދިރުންތަކާ ގުޅުން ހުރި
މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -3އަޚުލާގު:
އ
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ރިވެތި އަޚުލާޤު އަށަގެންނެވުމުގައި ކުރާން ޖެހޭ ކަންކަމާ ި
މިކަމުގައި ބެލެނިވެރިންނާއި ތަރުބަވީ މުއައްސަސާތަކާއި މުޖުތަމަޢުގެ ދައުރު ބައިވެރިވުމުގެ މައްޗަށް އަމާޒުކުރެވިފައިވާ
މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -4ދުޅަހެޔޮކަން:
ނ
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގެ މުހިންމުކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަން މަތީ ތިބުމަށް ޓަކައި ކުރާ ް
ޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ނުކޮށް ދޫކޮށްލާންޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅުން ހުރި މައުޟޫޢުތަކެވެ.
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 -1ދިވެހި ބަސް:
ލ
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިބަހުގެ ފުރިހަމަކަމާއި ދިވެހިބަސްދެކެ ދަރިވަރުން ލޯބިވާ ސަބަބުތަކާއި އަމިއް ަ
މާދަރީ ބަހެއްލިބުމުގެ ފަޚުރުވެރިކަމާއި ދިވެހިބަހަށް ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ ކަންކަމާއި ގުޅުން ހުރި މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -2ޤައުމީ ލޯބި:
އ
މިދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހި ޤައުމު ދެކެ ދަރިވަރުން ލޯބިވާ ސަބަބުތަކާއި ދިވެހިންގެ އަމިއްލަވަންތަކަމާ ި
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ އަގުތަކާއި މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އޮތުމުގެ ފަޚުރުވެރިކަމާއި އައުދާނަ ޤައުމީ ލޯބީގެ
މަތިވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -3ތަރިކަ:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ އަތްލެވޭ ތަރިކައާއި އަތްނުލެވޭ ތަރިކަ ޚިމާޔަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ރާއްޖެއިން
ފާހަގަކުރެވޭ އާސާރީ ބައެއް ތަރިކައަށް އަލިއަޅުވާލާ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -4ފަންނިއްޔާތު:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ފަންނިއްޔާތުގެ ކުރިއެރުންތަކާއި އައު އީޖާދުތަކާއި ހޯދުންތަކުގެ ސަބަބުން
ދަރިވަރުންނަށް ލިބުނު ފަސޭހަތަކާއި ފަންނިއްޔާތު ގެނެސްދިން އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކުގެ ރަނގަޅު އަދި ނުރަނގަޅު ކަންކަމުގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
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ސާނަވީ އުމުރުފުރާ
ރފު
ތއާ ަ
ދއިރާގެ ަ
އއި ާ
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 -1ދިވެހި ބަސް:
ލ
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިބަހުގެ ފުރިހަމަކަމާއި ދިވެހިބަސްދެކެ ދަރިވަރުން ލޯބިވާ ސަބަބުތަކާއި އަމިއް ަ
މާދަރީ ބަހެއް ލިބުމުގެ ފަޚުރުވެރިކަމާއި ދިވެހިބަހަށް ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަކަން ކަމާއި ބަސްރައްކާތެރިކޮށް ދިރުވާން ކުރަންވީ
ކަންކަމާ ގުޅުން ހުރި މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -2ތަރިކަ:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ އަތްލެވޭ ތަރިކައާއި އަތްނުލެވޭ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ތަރިކަ
ރން
ހިމާތްކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރެވޭ އާސާރީ ބައެއް ތަރިކައަށް އަލިއަޅުވާލައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކު ާ
ބާރުއަޅާ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -3އިގުތިސާދު:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލަށް ވުނަދާނައިގެ ތެރެއަށް ނުކުންނަ ޒުވާން ވުނޭރުންނަށް ހުރި
ގ
ފުރުސަތުތަކާއި ދިވެހި އިގުތިސާދުގެ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކާއި އިގުތިސާދު ކުރިއަރުވާން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ބަވަނަވުމު ެ
ސަބަބުން ދިވެހި އިގުތިސާދަށް ކުރާ އަސަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދައިފައި ހުންނަ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -4އިޖްތިމާއީ ވެށި:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ މިންތީގެ ހަމަކަން ގާއިމު ކުރުމަށާއި ގެވެށިއަނިޔާ ނައްތައިލާން ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި
ގަނާ ކުރުމާއި އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމާ ގުޅުން ހުރި މައުޟޫޢުތަކެވެ.
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 -1ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދަ:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި އާދަކާދައަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ
ކާބަފައިން ދިރިއުޅުނު ގޮތުގެ ސަބަބުން ޙާޞިލުވި ކަންކަމާއި ޒަމާނާ ގުޅިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި އާދަކާދައަށް އަންނަ
ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ވިސްނާންވީ ކަންކަމާއި އެބަދަލުތަކަށް ހެޔޮ ގޮތުގައި ހޭނުވުމާ ގުޅުން ހުރި މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -2އިގުތިސާދު:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލަށް ވުނަދާނައިގެ ތެރެއަށް ނުކުންނަ ޒުވާން ވުނޭރުންނަށް ހުރި
ގ
ފުރުސަތުތަކާއި ދިވެހި އިގުތިސާދުގެ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކާއި އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވާން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ބަވަނަވުމު ެ
ސަބަބުން ދިވެހި އިގުތިސާދަށް ކުރާ އަސަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދައިފައިވާ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -3އަދަބިއްޔާތު:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހި އަދަބުން ފާހަގަކޮށްކުރެވޭ ޝަޚްޞިއްޔަތުތަކާއި ބައެއް އަދީބުންގެ އަދަބީ
މަސައްކަތްތަކާއި އަދަބީ ފާޑުކިޔުމާއި ގުޅުން ހުރި މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -4އިސްދާނަކަން:
މިދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއި ނަޒާހާތްތެރިކަމާއި އިސްނެގުމާއި ކަންކަން
ނިންމުގައި ގެންގުޅޭ ހަމަތަކާއި އަނެކުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ މައްޗަށް ބާރުއަޅާ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
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