`
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ޖ
މާލެ ،ދިވެހިރާއް ެ

ވ
ޓށް ބާއް ާ
ދއިގެ ތަށް ަ
ރހީމް ޝިހާބުގެ ވާ ަ
އަލްއުސްތާޛު އިބް ާ
ބރާތް – 2017
ވނަ ޤައުމީ މު ާ
މގެ ަ 23
ވާހަކަދެއްކު ު
 32އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ
ދާއިރާ އާއި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު

 -3އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނަވަން
އސޫލުތަކާއި އިސްލާމީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
ބޭނުންވާ ރިވެތި އާދަކާދަތަކާއި ު

 -3ޤައުމީ ވަޙްދަތު:
އ ދިވެހި
އ ދިވެހިރާއްޖެ ދެމިއޮތުމަށްޓަކަ ި
ނ ދިމިގުރާތީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގަ ި
ވ ް
މިދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ މިނި ަ
ކއި ދިވެހިންގެ ބަދަހިކަމާއި އެކުވެރިކަން ގާއިމުކޮށް ހުރިހައި ކަމެއްގެ ވެސް މައްޗަށް ޤައުމު
ގައުމުގެ ސިލްމާއި ސަލާމަތަށްޓަ ަ
އިސްކުރުމަށް ބާރުދޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -2ސައެންސުގެ ދުނިޔެ:
މި

ދާއިރާގައި

ހިމެނޭނީ

އނާތާއި
ކާ ި

އ
ވެށްޓާ ި

ގ
ހަށިގަނޑު ެ

ހެދިބޮޑުވުން

ދ
ފަ ަ

މ
ކަންކަ ާ

ގުޅޭ

މައުޟޫޢުތަކެވެ .މީގެ އިތުރުން އިންސާނާގެ ކަންކާލާއި ސޫރުދަ ނިޒާމާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތައް ވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

 -4ދިވެހިވަންތަކަން:
މި

ދާއިރާގައި

ހިމެނޭނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޚާއްޞަ

ސިފަތަކާއި

ދިވެހިވަންތަގޮތްތަކާއި

ރާއްޖޭގެ

މޫސުމާއި

ހރި މައުޟޫޢުތަކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔެއާ އޮތް ގުޅުމާއި ދިވެހިންގެ އިޖުތިމާޢި ބަދަހިކަމާއި ގުޅުން ު

ވާހަކަދެއްކުމުގެ  23ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 2017

ފ
ޢރަ ު
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`
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ޖ
މާލެ ،ދިވެހިރާއް ެ

ވ
ޓށް ބާއް ާ
ދއިގެ ތަށް ަ
ރހީމް ޝިހާބުގެ ވާ ަ
އަލްއުސްތާޛު އިބް ާ
ބރާތް – 2017
ވނަ ޤައުމީ މު ާ
މގެ ަ 23
ވާހަކަދެއްކު ު
ރ
ފ ާ
 32އަހަރާއި  31އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރު ު
ދާއިރާ އާއި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު

 -3އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނަވަން
އސޫލުތަކާއި އިސްލާމީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
ބޭނުންވާ ރިވެތި އާދަކާދަތަކާއި ު

 -3ޤައުމީ ވަޙްދަތު:
އ ދިވެހި
އ ދިވެހިރާއްޖެ ދެމިއޮތުމަށްޓަކަ ި
ނ ދިމިގުރާތީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގަ ި
ވ ް
މިދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ މިނި ަ
ކއި ދިވެހިންގެ ބަދަހިކަމާއި އެކުވެރިކަން ގާއިމުކޮށް ހުރިހައި ކަމެއްގެ ވެސް މައްޗަށް ޤައުމު
ގައުމުގެ ސިލްމާއި ސަލާމަތަށްޓަ ަ
އިސްކުރުމަށް ބާރުދޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަހުންނާއި ރަނިން:
މި

ދާއިރާގައި

ހިމެނޭނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރަސްކަމުގެ

ކީރިތި

މޫރިތިކަން

ހިފެހެއްޓުމަށް

ދިވެހި

ރަސްރަސްކަލުންނާއި ރަނިރަނިކަނބަލުން ކުރެއްވި ޚިދުމަތްތަކާއި އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ރަސްކަމުގައި ނުވަތަ ރަނިކަމުގައި މި
ޟޢުތަކެވެ.
ރާއްޖެ ތަޖުރިބާކުރި ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ މައު ޫ

 -4އިޖުތިމާޢީ ވެށި:
އ ކާރިސާތަކާއި އަންހެނުންނާއި ތަފާތު
ނ އެއްބައިވަންތަކުޅަ ހާދިސާތަކާ ި
ހ ް
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެ ި
ފތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު
މޢުގެ އިޖުތިމާޢީ ބިސީގެ ހަރު ަ
ދން ( )Differentially Ableމުޖުތަ ަ
ގޮތަކުން ކުޅަދާނަ ކު ި
ކުރިއަށްދިއުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅާއި އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުޅައުމުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ
މައުޟޫޢުތަކެވެ.
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ފ
ޢރަ ު
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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ޖ
މާލެ ،ދިވެހިރާއް ެ

ވ
ޓށް ބާއް ާ
ދއިގެ ތަށް ަ
ރހީމް ޝިހާބުގެ ވާ ަ
އަލްއުސްތާޛު އިބް ާ
ބރާތް – 2017
ވނަ ޤައުމީ މު ާ
މގެ ަ 23
ވާހަކަދެއްކު ު
ރ
ފ ާ
 31އަހަރާއި  33އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރު ު
ދާއިރާ އާއި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު

 -3އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނަވަން
އސޫލުތަކާއި އިސްލާމީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
ބޭނުންވާ ރިވެތި އާދަކާދަތަކާއި ު

 -3ޤައުމީ ވަޙްދަތު:
އ ދިވެހި
އ ދިވެހިރާއްޖެ ދެމިއޮތުމަށްޓަކަ ި
ނ ދިމިގުރާތީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގަ ި
ވ ް
މިދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ މިނި ަ
ކއި ދިވެހިންގެ ބަދަހިކަމާއި އެކުވެރިކަން ގާއިމުކޮށް ހުރިހައި ކަމެއްގެ ވެސް މައްޗަށް ޤައުމު
ގައުމުގެ ސިލްމާއި ސަލާމަތަށްޓަ ަ
އިސްކުރުމަށް ބާރުދޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -2ދިވެހިންގެ އާދަކާދަ:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަތަކާއި ދިވެހި ދިރިއުޅުމާއި ކުޅިވަރާއި މިއުޒިކާއި
ޢތަކެވެ.
ކެއިން ބުއިމާއި ހެދުން އެޅުމާއި ދިވެހިން ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ މައުޟޫ ު

 -4ނަޒާހަތްތެރިކަން:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ނަޒާހަތްތެރިކަން އިސްކުރުމަށާއި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލައި ހަމަހަމަކަމާއި
އިންސާފުވެރިކަން ގާއިމުކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ ހެވާއި ލާބައާއި އާއްމުވެގެންވާ މަންފާއަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް
އެކުލަވާލެވިފައިވާ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

ވާހަކަދެއްކުމުގެ  23ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 2017

ފ
ޢރަ ު
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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ޖ
މާލެ ،ދިވެހިރާއް ެ

ވ
ޓށް ބާއް ާ
ދއިގެ ތަށް ަ
ރހީމް ޝިހާބުގެ ވާ ަ
އަލްއުސްތާޛު އިބް ާ
ބރާތް – 2017
ވނަ ޤައުމީ މު ާ
މގެ ަ 23
ވާހަކަދެއްކު ު
 31އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ
ދާއިރާ އާއި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު

 -3އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނަވަން
އސޫލުތަކާއި އިސްލާމީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
ބޭނުންވާ ރިވެތި އާދަކާދަތަކާއި ު

 -3ޤައުމީ ވަޙްދަތު:
އ ދިވެހި
އ ދިވެހިރާއްޖެ ދެމިއޮތުމަށްޓަކަ ި
ނ ދިމިގުރާތީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގަ ި
ވ ް
މިދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ މިނި ަ
ކއި ދިވެހިންގެ ބަދަހިކަމާއި އެކުވެރިކަން ގާއިމުކޮށް ހުރިހައި ކަމެއްގެ ވެސް މައްޗަށް ޤައުމު
ގައުމުގެ ސިލްމާއި ސަލާމަތަށްޓަ ަ
އިސްކުރުމަށް ބާރުދޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަހުންނާއި ރަނިން:
މި

ދާއިރާގައި

ހިމެނޭނީ

ދވެހިރާއްޖޭގެ
ި

ރަސްކަމުގެ

ކީރިތި

މޫރިކަން

އޓުމަށް
ހިފެހެ ް

ދިވެހި

ރަސްރަސްކަލުންނާއި ރަނިރަނިކަނބަލުން ކުރެއްވި ޚިދުމަތްތަކާއި އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ރަސްކަމުގައި ނުވަތަ ރަނިކަމުގައި މި
ޟޢުތަކެވެ.
ރާއްޖެ ތަޖުރިބާކުރި ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ މައު ޫ

 -4އިޖުތިމާޢީ ވެށި:
އ ކާރިސާތަކާއި އަންހެނުންނާއި ތަފާތު
ނ އެއްބައިވަންތަކުޅަ ހާދިސާތަކާ ި
ހ ް
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެ ި
ގޮތަކުން ކުޅަދާނަ ކުދިން ( )Differentially ableމުޖުތަމަޢުގެ އިޖުތިމާޢީ ބިސީގެ ހަރުފަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު
ކުރިއަށްދިއުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅާއި އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުޅައުމުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ
މައުޟޫޢުތަކެވެ.
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ފ
ޢރަ ު
ދާއިރާތަކާއި ދާއިރާތަކުގެ ތަ ާ

`
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ޖ
މާލެ ،ދިވެހިރާއް ެ

ވ
ޓށް ބާއް ާ
ދއިގެ ތަށް ަ
ރހީމް ޝިހާބުގެ ވާ ަ
އަލްއުސްތާޛު އިބް ާ
ބރާތް – 2017
ވނަ ޤައުމީ މު ާ
މގެ ަ 23
ވާހަކަދެއްކު ު
 31އަހަރުންމަތީގެ އުމުރުފުރާ
ދާއިރާ އާއި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު
 -3އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނަވަން
އސޫލުތަކާއި އިސްލާމީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
ބޭނުންވާ ރިވެތި އާދަކާދަތަކާއި ު

 -3ޤައުމީ ވަޙްދަތު:
އ ދިވެހި
އ ދިވެހިރާއްޖެ ދެމިއޮތުމަށްޓަކަ ި
ނ ދިމިގުރާތީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގަ ި
ވ ް
މިދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ މިނި ަ
ކއި ދިވެހިންގެ ބަދަހިކަމާއި އެކުވެރިކަން ގާއިމުކޮށް ހުރިހައި ކަމެއްގެ ވެސް މައްޗަށް ޤައުމު
ގައުމުގެ ސިލްމާއި ސަލާމަތަށްޓަ ަ
އިސްކުރުމަށް ބާރުދޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -2ދިވެހިންގެ އާދަކާދަ:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަތަކާއި ދިވެހި ދިރިއުޅުމާއި ކުޅިވަރާއި މިއުޒިކާއި
ތކެވެ.
ކެއިން ބުއިމާއި ހެދުން އެޅުމާއި ދިވެހިން ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ މައުޟޫޢު ަ

 -4ނަޒާހަތްތެރިކަން:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ނަޒާހަތްތެރިކަން އިސްކުރުމަށާއި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލައި ހަމަހަމަކަމާއި
އިންސާފުވެރިކަން ގާއިމުކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ ހެވާއި ލާބައާއި އާއްމުވެގެންވާ މަންފާއަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް
އެކުލަވާލެވިފައިވާ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
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`
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ޖ
މާލެ ،ދިވެހިރާއް ެ

ވ
ޓށް ބާއް ާ
ދއިގެ ތަށް ަ
ރހީމް ޝިހާބުގެ ވާ ަ
އަލްއުސްތާޛު އިބް ާ
ބރާތް – 2017
ވނަ ޤައުމީ މު ާ
މގެ ަ 23
ވާހަކަދެއްކު ު
އ
މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބަ ި
ދާއިރާ އާއި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު

 -3އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނަވަން
އސޫލުތަކާއި އިސްލާމީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
ބޭނުންވާ ރިވެތި އާދަކާދަތަކާއި ު

 -3ޤައުމީ ވަޙްދަތު:
އ ދިވެހި
އ ދިވެހިރާއްޖެ ދެމިއޮތުމަށްޓަކަ ި
ނ ދިމިގުރާތީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގަ ި
ވ ް
މިދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ މިނި ަ
ކއި ދިވެހިންގެ ބަދަހިކަމާއި އެކުވެރިކަން ގާއިމުކޮށް ހުރިހައި ކަމެއްގެ ވެސް މައްޗަށް ޤައުމު
ގައުމުގެ ސިލްމާއި ސަލާމަތަށްޓަ ަ
އިސްކުރުމަށް ބާރުދޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -2އުފެއްދުންތެރި ޒުވާނާ:
މި

ދާއިރާގައި

ހިމެނޭނީ

ޒުވާނުންނާއި

ހނުން
އަން ެ

ރކުރުމަށްޓަކައި
ބާރުވެ ި

ސަރުކާރުން

ކުރައްވާ

މަސައްކަތްޕުޅާއި ޒުވާނުން ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް ނެރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ޒުވާނުން ކުށް ކުރުމާއި ދުރަށްގެންގޮސް
ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -4ނަޒާހަތްތެރިކަން:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ނަޒާހަތްތެރިކަން އިސްކުރުމަށާއި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލައި ހަމަހަމަކަމާއި
އިންސާފުވެރިކަން ގާއިމުކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ ހެވާއި ލާބައާއި އާއްމުވެގެންވާ މަންފާއަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް
އެކުލަވާލެވިފައިވާ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
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