`

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ޖ
މާލެ ،ދިވެހިރާއް ެ

ބރާތް – 2014
ނ ޤައުމީ މު ާ
ވ ަ
މގެ ަ 29
ވާހަކަދެއްކު ު
 13އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ
ދާއިރާ އާއި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު

 -1ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު:
ތތަކާއި ،ދިވެހި
ނނާއި އަދީބުންގެ ޚިދުމަ ް
ދބު ް
ބހާއި ދިވެހި މަޝްހޫރު އަ ީ
ވހި ަ
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދި ެ
ނށް އަމާޒުކޮށް ހަދައިފައިވާ
އަދަބިއްޔާތުގެ މަޝްހޫރު ޅެންޅެމާ ބެހޭ މައުޟޫޢުތަކާއި ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫ ަ
މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -2ތާރީޚާއި ސަގާފަތް:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ތާރީޚީ މުހިންމު ހާދިސާތަކާއި ދިވެހިންގެ ޤައުމީ ތަރިކައާއި ދިވެހިންގެ
ސަގާފަތާއި އާދަކާދައާއި ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާބެހޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -3މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު:
އޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އަޅުވެތިކަމާއި ޤައުމީ ރުކުންތަކާއި ޤައުމިއްޔަތެއް
މިދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާ ް
ހންނަ މައުޟޫޢުތަކާއި ގައުމީ
ދިރިދެމިއޮތުމަށް ފަރުދީ ފެންވަރުގައްޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ު
އވާ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
ބނާކޮށްފަ ި
އަބްތާލުންގެ މައްޗަށް ި

 -4ޞިއްޙަތާއި ތިމާވެށި:
މިދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ޞިއްޙީރަނގަޅު އާދަތަކާއި ތިމާވެށްޓާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
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ބރާތް – 2014
ނ ޤައުމީ މު ާ
ވ ަ
މގެ ަ 29
ވާހަކަދެއްކު ު
ރ
ފ ާ
 13އަހަރާއި  16އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރު ު
ދާއިރާ އާއި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު

 -1ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު:
ތތަކާގުޅޭ ދިވެހި
ނނާއި އަދީބުންގެ ޚިދުމަ ް
ދބު ް
ބހާއި ދިވެހި މަޝްހޫރު އަ ީ
ހ ަ
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެ ި
ނ
އަދަބިއްޔާތުގެ މަޝްހޫރު ޅެންޅެމާ ބެހޭ މައުޟޫޢުތަކާއި ،ދިވެހިއަދަބު ކުރިއަރައިގެން އައިގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައި ހުން ަ
ށ ހަދާފައިވާ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
އސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ބިނާކޮ ް
މަޢުޟޫޢުތަކާއި ޤައުމީ ބަހަށް ި

 -2ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ތާރީޚީ މުހިންމު ހާދިސާތަކާއި ދިވެހިންގެ ޤައުމީ ތަރިކައާއި ދިވެހިންގެ
ސަޤާފަތާއި އާދަކާދައާއި ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާބެހޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -3ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ:
މި

ދާއިރާގައި

ހިމެނެނީ

ސައެންސާއި

ގ
ޓެކްނޮލޮޖީ ެ

ކުރިއެރުންތަކާއި،

އެ

ކަންކަމުން

ޢށް ލިބޭ ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
ފަރުދުންނަށާއި،ޤައުމާއި މުޖުތަމަ ަ

 -4މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު:
އޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އަޅުވެތިކަމާއި ޤައުމީ ރުކުންތަކާއި ޤައުމިއްޔަތެއް
މިދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާ ް
ނނަ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
ތން ހު ް
ރގައްޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮ ު
ދިރިދެމިއޮތުމަށް ފަރުދީ ފެންވަ ު
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ނ ޤައުމީ މު ާ
ވ ަ
މގެ ަ 29
ވާހަކަދެއްކު ު
ރ
ފ ާ
 16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރު ު
ދާއިރާ އާއި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު

 -1ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ ބަހުރުވަތަކާއި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ އެކިފަންނުތަކާއި
ދބިއްޔާތުގެ
ކޔުމާއި ،ބަހާއި އަ ަ
ބ ފާޑު ި
ބންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި އަދ ީ
ދ ު
ނނާއި އެ އަ ީ
މޝްހޫރު އަދީބު ް
ނ ފާހަގަކުރެވޭ ަ
އެފަންނުތަކު ް
ރ ޅެންތަކަށް އަމާޒުކޮށްފައި
ހ ޝާޢިރުންގެ އަދަބީ މަޝްހޫ ު
ގޅުންހުރި މައުޟޫޢުތަކާއި ދިވެ ި
ކުރިއެރުންތަކާއި ހޯދުންތަކާއި ު
ކވެ.
ޢތަ ެ
ބހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ މައުޟޫ ު
ހުންނަ މައުޟޫޢުތަކާއި ޤައުމީ ަ

 -2ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ތާރީޚީ މުހިންމު ހާދިސާތަކާއި ދިވެހިންގެ ޤައުމީ ތަރިކައާއި ދިވެހިންގެ
ނ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
ސަޤާފަތާއި އާދަކާދައާއި ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާބެހޭ މައުޟޫޢުތަކާއި ދިވެހި ފޯކްލޯރުގެ މައްޗަށް ހުން ަ

 -3މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު:
އޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އަޅުވެތިކަމާއި ޤައުމީ ރުކުންތަކާއި ޤައުމިއްޔަތެއް
މިދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާ ް
ހންނަ މައުޟޫޢުތަކެވެ .އަދި
ރގައްޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ު
ދިރިދެމިއޮތުމަށް ފަރުދީ ފެންވަ ު
ތމަށް ކުރަންވީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށްވެސް މައުޟޫޢު ހުންނާނެއެވެ.
މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮ ު

 -4އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރި:
މށާއި
ދލުތަކާ ގުޅިގެން އުފެއްދުންތެރިކަ ަ
ލއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢަށް އަންނަ ބަ ަ
ނ ް
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ،ބައި ަ
ށއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށާއި އެހެނިހެން ސިނާއަތްތަކަށް
ގަނެވިއްކުމަށާއި ދަތުރު ފަތުރަ ާ
ތކާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
އަންނަ ބަދަލުތަކާ ،އެއާއި ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދަށް ފޯރާ އަސަރު ަ
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ބރާތް – 2014
ނ ޤައުމީ މު ާ
ވ ަ
މގެ ަ 29
ވާހަކަދެއްކު ު
 18އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ
ދާއިރާ އާއި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު

 -1މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު:
އޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އަޅުވެތިކަމާއި ޤައުމީ ރުކުންތަކާއި ޤައުމިއްޔަތެއް
މިދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާ ް
ހންނަ މައުޟޫޢުތަކެވެ .އަދި
ރގައްޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ު
ދިރިދެމިއޮތުމަށް ފަރުދީ ފެންވަ ު
ތމަށް ކުރަންވީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށްވެސް މައުޟޫޢު ހުންނާނެއެވެ.
މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮ ު

 -2ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ ބަހުރުވަތަކާއި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ އެކިފަންނުތަކާއި
މޝްހޫރު އަދީބުންނާއި އެ އަދީބުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ކުރިއެރުންތަކާއި
އެފަންނުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ަ
ހޯދުންތަކާއި ގުޅުންހުރި މައުޟޫޢުތަކާއި ދިވެހި ޝާޢިރުންގެ އަދަބީ ޅެންތަކަށް ބިނާކޮށް ހަދައިދައިވާ މައުޟޫޢުތަކާއި ޤައުމީ
ތކެވެ.
ޢ ަ
ށ ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ މައުޟޫ ު
ނނަ ް
ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާ ޫ

 -3ޑިމޮކުރަސީއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ޑިމޮކުރެސީގެ އެންމެހައި ބައިތަކާއި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުތަކާއި ސަރުކާރުތަކާއި،
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -4އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރި:
މށާއި
ދލުތަކާ ގުޅިގެން އުފެއްދުންތެރިކަ ަ
ނ ބަ ަ
ލއަގުވާމީ މުޖުތަމަޢަށް އަން ަ
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ،ބައިނަ ް
ށއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށާއި އެހެނިހެން ސިނާއަތްތަކަށް
ގަނެވިއްކުމަށާއި ދަތުރު ފަތުރަ ާ
ތކާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
އަންނަ ބަދަލުތަކާ ،އެއާއި ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދަށް ފޯރާ އަސަރު ަ
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މާލެ ،ދިވެހިރާއް ެ

ބރާތް – 2014
ނ ޤައުމީ މު ާ
ވ ަ
މގެ ަ 29
ވާހަކަދެއްކު ު
 18އަހަރުންމަތީގެ އުމުރުފުރާ
ދާއިރާ އާއި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު

 -1އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރި:
މށާއި
ދލުތަކާ ގުޅިގެން އުފެއްދުންތެރިކަ ަ
ނ ބަ ަ
ލއަގުވާމީ މުޖުތަމަޢަށް އަން ަ
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ،ބައިނަ ް
ށއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށާއި އެހެނިހެން ސިނާއަތްތަކަށް
ގަނެވިއްކުމަށާއި ދަތުރު ފަތުރަ ާ
ތކާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
އަންނަ ބަދަލުތަކާ ،އެއާއި ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދަށް ފޯރާ އަސަރު ަ

 -2ޑިމޮކުރަސީއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ޑިމޮކުރެސީގެ އެންމެހައި ބައިތަކާއި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުތަކާއި ސަރުކާރުތަކާއި،
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -3ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު:
އ ބަހުރުވަތަކާއި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ ޤަވާޢިދުތަކާ ި
ކއި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ
ނނާއި އެ އަދީބުންގެ ޚިދުމަތްތަ ާ
ނތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ މަޝްހޫރު އަދީބު ް
އެކިފަންނުތަކާއި އެފަން ު
ށ ފާޑުކިޔުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައި މައުޟޫޢުތަކާއި ޤައުމީ
ބ ް
ކުރިއެރުންތަކާއި ހޯދުންތަކާއި ގުޅުންހުރި މައުޟޫޢުތަކާއި ،އަދަ ަ
ތކެވެ.
ޢ ަ
ށ ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ މައުޟޫ ު
ނނަ ް
ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާ ޫ

 -4މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު:
އޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އަޅުވެތިކަމާއި ޤައުމީ ރުކުންތަކާއި ޤައުމިއްޔަތެއް
މިދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާ ް
ހންނަ މައުޟޫޢުތަކެވެ .އަދި
ރގައްޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ު
ދިރިދެމިއޮތުމަށް ފަރުދީ ފެންވަ ު
ތމަށް ކުރަންވީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށްވެސް މައުޟޫޢު ހުންނާނެއެވެ.
މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮ ު
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ބރާތް – 2014
ނ ޤައުމީ މު ާ
ވ ަ
މގެ ަ 29
ވާހަކަދެއްކު ު
މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ޔުނިވަރސިޓީ  /ކޮލެޖު)
ދާއިރާ އާއި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު
 -1އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރި:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ،ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމަޢަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އުފެއްދުންތެރިކަމަށާއި
ގަނެވިއްކުމަށާއި ދަތުރު ފަތުރަށާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށާއި އެހެނިހެން ސިނާއަތްތަކަށް އަންނަ
ބަދަލުތަކާ ،އެއާއި ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދަށް ފޯރާ އަސަރުތަކާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -2ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު:
މި

ދާއިރާގައި

ހިމެނޭނީ

ދިވެހިބަހާއި

ބަހުގެ

ޤަވާޢިދުތަކާއި

ބަހުރުވަތަކާއި

ދިވެހި

އަދަބިއްޔާތުގެ

އެކިފަންނުތަކާއި އެފަންނުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ މަޝްހޫރު އަދީބުންނާއި އެ އަދީބުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ
ކުރިއެރުންތަކާއި ހޯދުންތަކާއި ގުޅުންހުރި މައުޟޫޢުތަކާއި ދިވެހި މަޢުނަވީ ތަރިކައާއި އަދަބީ ފާޑުކިޔުމާއި ،ދިވެހި މުހާވިރާއާއި،
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ހުންނަ މައުޟޫޢުތަކާއި މައުޟޫޢުތަކާއި ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ބިނާކޮށް
ހަދާފައިވާ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -3މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު:
މިދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އަޅުވެތިކަމާއި ޤައުމީ ރުކުންތަކާއި ޤައުމިއްޔަތެއް
ދިރިދެމިއޮތުމަށް ފަރުދީ ފެންވަރުގައްޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ހުންނަ މައުޟޫޢުތަކާއި ޤައުމީ
އަބްޠާލުންނާއި އެ އަބުޠާލުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށް ކުރަންވީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ
މައުޟޫޢު ހުންނާނެއެވެ.

 -4ޑިމޮކުރަސީއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
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ވ ަ
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ވާހަކަދެއްކު ު
އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައި
ދާއިރާ އާއި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު
 -1ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު:
އ ބަހުރުވަތަކާއި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ ޤަވާޢިދުތަކާ ި
ކއި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ
ނނާއި އެ އަދީބުންގެ ޚިދުމަތްތަ ާ
ނތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ މަޝްހޫރު އަދީބު ް
އެކިފަންނުތަކާއި އެފަން ު
ވ
ބނާކޮށް ހަދާފައި ާ
ނނަށް ި
ދނުމުގެ ޤާ ޫ
މ ބަހަށް އިސްކަން ި
ގޅުންހުރި މައުޟޫޢުތަކާއި ޤައު ީ
ކުރިއެރުންތަކާއި ހޯދުންތަކާއި ު
މައުޟޫޢުތަކެވެ.

 -2މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު:
އޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އަޅުވެތިކަމާއި ޤައުމީ ރުކުންތަކާއި ޤައުމިއްޔަތެއް
މިދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާ ް
ހންނަ މައުޟޫޢުތަކާއި ގައުމީ
ދިރިދެމިއޮތުމަށް ފަރުދީ ފެންވަރުގައްޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ު
އވާ މައުޟޫޢުތަކެވެ .އަދި މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި
ނނާއި އެއްބާރުލުމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހަދާފަ ި
އަބްޠާލު ް
އޮތުމަށް ކުރަންވީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށްވެސް މައުޟޫޢު ހުންނާނެއެވެ.

 -3އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރި:
މށާއި
ދލުތަކާ ގުޅިގެން އުފެއްދުންތެރިކަ ަ
ނ ބަ ަ
ލއަގުވާމީ މުޖުތަމަޢަށް އަން ަ
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ،ބައިނަ ް
ށއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށާއި އެހެނިހެން ސިނާއަތްތަކަށް
ގަނެވިއްކުމަށާއި ދަތުރު ފަތުރަ ާ
ތކާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުތަކެވެ.
އަންނަ ބަދަލުތަކާ ،އެއާއި ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދަށް ފޯރާ އަސަރު ަ
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