ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިންގިލާބީ
ބަދަލަކާ ދިމާއަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން | މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

''ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މިވަނީ މުޅިން އާ މިސްރާބަކާ ދިމާއަށް އަމާޒު ހިފާފައި .މުޅިން އާ މުސްތަޤްބަލަކަށް ދަތުރު ފަށާފައި.
ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި މުސްތަޤްބަލުގެ ތަޞައްވުރު ބަލާ ދުރުމީއަކީ ،މިއަދުގެ ކިޔަވާކުދިން .މުސްތަޤްބަލްގެ ތަޞްވީރު
ސާފުވާނީ ،ތިޔަކުދިންނަށް އުނގަންނައި ދެވޭ ތަޢުލީމާއި ދެވޭ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ތިޔަކުދިން ޙާޞިލުކުރާ ނަތީޖާއެއްގެ
މައްޗަށް .އަދި އެ ތަސްވީރުގެ ރީތި ކުލަތަކާއި މަންޒަރުތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ތިޔަ ލޮބުވެތި ކުދިން .
އެހެންކަމުން ،އަޅުގަނޑު ދެކެން ބޭނުންވަނީ ،މާދަމާ ،ތިޔަކުދިން ޤައުމު ހިންގުމުގެ މަތިވެރި ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ
ހަވާލުވާއިރު ،ތިޔަކުދިންނަކީޢިލްމީގޮތުންނާއި ވިސްނުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ޤާބިލު ،ހުނަރާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ގޮތުންއެންމެ
ފަންނުވެރި އަދި އަޚުލާގީ ގޮތުން ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ޒިންމާދާރު ކުދިބައެއްގެ ގޮތުގައި.
މިއަދު ތިޔަކުދިން ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ޝަރަފުވެރި ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު،ތިޔަކުދިންނަކީ ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލުކަމާމެދު ޝައްކެއްނެތް.
ތިޔަކުދިންނަކީ ،އަޅުގަނޑުގެތަޞައްވުރު ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދޭނެ ދަރިވަރުންކަމާމެދުވެސްޝައްކެއްނެތް.
ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ،އެންމެ ކުއްޖަކުވެސް ބާކީނުކޮށް،ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ތަޢުލީމާއި ހުނަރު އަދި ތަމްރީނު
ހޯދައިދިނުމާއި ،ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޞިނާޢަތަށް
ބޭނުންވާ ފަންނީ ހުނަރު ،ދިވެހި ދަރީންނަށް ހޯދައިދިނުމަކީ މިސަރުކާރުގެ އަމާޒު''.

ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މަތީ ސާނަވީ ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދިނުމަށް  2014ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތެރެއިން ނަކަލުކޮށްފައި.
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03

ޚާއްޞަ ޝުކުރު
އެންމެކުއްޖަކުވެސް ބާކީނުކޮށް ،ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ ގަދަ ހިތްވަރާއި ބުރަ

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަމުންގެންދާތާ ،ދެ އަހަރު

މަސައްކަތުންނެވެ .މި ފުރުޞަތުގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ،

ފުރުނީއެވެ.

ހީވާގި ،ހިއްވަރުގަދަ ފަހުލަވާނުންނަށް އަޅުގަނޑު ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު

ފާއިތުވީ ދެ އަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ބަލާލާއިރު ،މާތް ﷲ ވާގިފުޅާއެކު ތަޢުލީމީ
ދާއިރާއިންވަނީ ފާހަގަކުރެވޭ ނަތީޖާތައް ޙާޞިލްކޮށްފައެވެ .ދަރިވަރުންގެ
ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ .އޭގެ ނަތީޖާ

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .ބެލެނިވެރިންނާއި ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކުން
އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް ދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ޝުކުރު
ދަންނަވަމެވެ.

ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާއަކުން މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ .ދަރިވަރުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން

ތަޢުލީމުދިނުމުގެ ވައްޓަފާޅި ،ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ،އިންޤިލާބީ

ހުންނަ ރޮނގުތަކުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއިން،

ބަދަލަކާދިމާއަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖޭގެ

ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި ،މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ދަރިވަރުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބުދުﷲ ޔާމީން ޢަބުދުލްޤައްޔޫމު ދެއްވާ ލަފާފުޅުތަކާއި

ގެންދަނީ ކާމިޔާބީ ޙާޞިލް ކުރަމުންނެވެ.

އިރުޝާދުތަކަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެންގެ ވިސްނުމުގެ ކުރިއަށް ދަރިވަރުނެރެ ،އިސްލާމީ

ތަޢުލީމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތްﷲ ބަރަކާތްލައްވައި،

އުސޫލްތައް ކުރިއަށްނެރޭ ،ދިވެހިވަންތަ ސިފަތަކަށް ލޯބިކުރާ ،ބަވަނަވަމުންދާ

ތަހްޒީބު މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި މަދަދާއި ތައުފީޤު

ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ދަރިވަރެއް

މާތްﷲ މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ .އާމީން.

ބިނާކުރުމަށް ކުރެވުނު މަތިވެރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިމިވަނީ ތަޢުލީމީ
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ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ
ދެވަނަ އަހަރު
ކާމިޔާބީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ސިޔާސަތުތަކާއި ދާއިރާތައް

ސިޔާސަތު  :1އިސްލާމްދީނަށާއި ޤައުމިއްޔަތަށް ލޯބިކުރާ ،ދީނީ އަދި ޤައުމީ
ވާޖިބުތަކަށް އަހުލުވެރި ދަރިވަރުން އުފެއްދުން
ސިޔާސަތު  :2އެންމެ ކުއްޖަކުވެސް ބާކީ ނުކުރުން
ސިޔާސަތު  :3މުދައްރިސުންގެ ހައިބަތާއި ގަދަރު އުފުލުން
ސިޔާސަތު  :4ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުން
ސިޔާސަތު  :5ޤައުމީ މަންހަޖު ތަންފީޒުކުރުން
ސިޔާސަތު  :6މަތީ ތަޢުލީމު ޔަގީން ކޮށްދިނުން
ސިޔާސަތު  :7ދަރިވަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ސިޔާސަތު  :8ވަސީލަތްހަމަ މަގްބޫލު ސްކޫލްތައް އުފެއްދުން
ސިޔާސަތު  :9ޒުވާނުން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުން
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިންގިލާބީ ބަދަލާ ދިމާއަށް
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ސިޔާސަތު 1
އިސްލާމް ދީނަށާއި ޤައުމިއްޔަތަށް ލޯބިކުރާ ،ދީނީ އަދި ޤައުމީ ވާޖިބުތަކަށް
ރން އުފެއްދުން
އަހުލުވެރި ދަރިވަ ު

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ  16ޖުލައި  2015ގައި

އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމްކުރާ ފުރަތަމަ ޢަރަބި މީޑިއަމް ސްކޫލްގެ ގޮތުގައި

ޤާއިމްކުރެވުނު.

އައްޑޫ ސިޓީ ނޫރާނީ ސްކޫލް ހަމަޖައްސައި 2015 ،ވަނަ އަހަރުގެ

މާލޭގެ  7ސްކޫލަކާއި އަތޮޅުތެރޭގެ  41ސްކޫލެއްގައި ޢަރަބި ބަސް
ކިޔަވައިދޭން ފެށުނު.
ޢަރަބި ބަސް އުނގަންނައިދިނުމަށް މުދައްރިސުން ތަމުރީނުކުރުމަށް
އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވި5000 ،

ދިރާސީ އަހަރާއެކު ކިޔަވައިދޭން ފެށުނު.
ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ކަލްޗަރަލް
ސެންޓަރުގައި އެސް .އެސް .ސީ .އިމްތިހާނު މިއަހަރު ބާއްވާފައި .މިއީ
މި އިމްތިހާނު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު.

މުދައްރިސުން ތަމުރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި.
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ސިޔާސަތު 2
ދަސްވާރު

އެއްމެ ކުއްޖަކުވެސް ބާކީ ނުކުރުން

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމަކީ ގްރޭޑް  10ގައި ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރަމުންދާ

 2014ވަނަ އަހަރު ގްރޭޑް 10ގައި ތަޢުލީމު ހާޞިލްކުރަމުންދާ

ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ސާނަވީ މަރުޙަލާގެ ރަސްމީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމުގައި

 181ދަރިވަރަކު މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވި.

ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން  2014ވަނަ

މީގެތެރެއިން  102ދަރިވަރަކު ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީގެ ލެވެލް  3ގެ ސަނަދު

އަހަރު ތަޢާރަފްކުރެވުނު މަސައްކަތާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މި

ހާޞިލްކޮށްފައިވޭ.

ޕްރޮގްރާމްގައި ދަރިވަރުން އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ހޯދައި ،އިންޓަރންޝިޕް މެދުވެރިކޮށް ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީގެ އެކި ކޯސްތައް
ފުރިހަމަކުރާނެއެވެ.
މި ކޯސްތަކަކީ ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއިން ހިންގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކުރެވޭ ކޯސްތަކެކެވެ .މި
ކޯސްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ ސަނަދު ލިބޭ
ކޯސްތަކެކެވެ.
މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރަމުން ދާއިރު މިކުދިންނަށް ބޭނުންވާ
އެހެނިހެން ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
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2015ވަނަ އަހަރު މާލޭ ސްކޫލްތަކުގައި ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރަމުންދާ
 164ދަރިވަރަކު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރަމުން އެބަދޭ.
މިދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  65%ކުދިން ވަޒީފާ އަދާކުރޭ 17% .ކުދިން
މަތީ ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރަނީ.
ދަސްވާރު ޕޮރްގްރާމް މިހާރުވަނީ އަތޮޅުތަކުގައި  154ސްކޫލެއްގައި
ފެށިފަ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިހާރު  1158ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެ.
މިއީ ގްރޭޑް 10ގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންގެ .22%
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ބީޓެކް
ބީޓެކް (ބިޒިނަސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެޑިޔުކޭޝަން ކައުންސިލް)
އަކީ އިގިރޭސިވިލާތުގެ އެޑެކްސެލްގެ ސަނަދެކެވެ .މިއީ
މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމުގެ ތަޢުލީމު ދިނުމަށް އެކަށޭނަ،
އިތުބާރު ހިފޭ ،އަދި މި ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމަށް މަގު ފަހިކޮށްދޭ
ސަނަދެކެވެ.
ބީޓެކް ސްޓީރީމްއަކީ  2014ވަނަ އަހަރު ގްރޭޑް  8ގައި ކިޔަވަމުން
ދިޔަ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތެކެވެ .މިގޮތުން މާލެއާއި
އަތޮޅު ތަކާއިއެކު  12ސްކޫލެއްގައި މި ސްޓްރީމް ޕައިލެޓްކުރެވުނެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މުޅިރާއްޖޭގެ ގްރޭޑް  7ގައި
ކިޔަވަމުން ދިޔަ ދަރިވަރުންނަށް މި ޕްރޮގްރާމް އާއި ބެހޭމަޢުލޫމާތް
ދެވި ބީޓެކް ސްޓރީމް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވުނެވެ.
ބީޓެކް ސްޓްރީމް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ ޚާއްސަ ފަންނީ
މަސައްކަތްތަކަށް ކަމަށްވާތީ ،ބީޓެކް ސްޓީރީމްގައި
ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވާ ކޯސްތައް ނެގިފައިވަނީ ވަޒީފާގެބާޒާރަށް
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އަހުލުވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތަކާއި އެކުއެވެ .މި ކޯސްތަކަކީ:
 .1ސްޕޯޓްސް
 .2އާރޓް އެންޑް ޑިޒައިން
 .3ބިއުޓީ ތެރަޕީ
 .4ހޮސްޕިޓާލިޓީ

މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ  2އަހަރުގެ ކޯހަކަށް ވީހިނދު ފުރަތަމަބެޗްގެ
ދަރިވަރުންގެ ފައިނަލްނަތީޖާ ލިބޭނީ  2016ގައި ނަމަވެސް ކޮންމެ
އަހަރެއް ނިމޭއިރު ނަތީޖާ އެނަލައިޒް ކުރާނެއެވެ .މިގޮތުން  2014ވަނަ
އަހަރު ނިމުނުއިރު  95%ދަރިވަރުން ވަނީ އިޚްތިޔާރު ކުރި ކޯސްތަކުން
ފާސްވެފައެވެ.
 2015ވަނައަހަރު  107ސްކޫލަކުން  1562ދަރިވަރުން ދަނީ
ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ހޯދަމުންނެވެ 2015 .ވަނަ
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާރމް ނަތީޖާއަށް ބަލައިލާއިރު  85%ދަރިވަރުން
ވަނީ އިޚްތިޔާރުކުރި ކޯސްތަކުން ފާސްވެފައެވެ.
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިންގިލާބީ ބަދަލާ ދިމާއަށް
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އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޙައްމަދު
ޕްރިންސިޕަލް
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

ދަސްވާރަކީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް މިހާތަނަށް ގެނެވުނު އެންމެބޮޑު އިންގިލާބް .އަޅުގަނޑު ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މި ހޭދަކުރި 25
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަސްވާރަށްވުރެ ،ދާއިރާއަށް ބޭނުންތެރި އެހެން އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް މި ދާއިރާގައި ފެށުނުކަމަށް ޤަބޫލެއް
ނުކުރަން .އެއްވެސް ކުއްޖެއް ބާކީ ނުކުރުމުގެސިޔާސަތަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީ .ދަސްވާރުގެ ސަބަބުންއަމިއްލަ
ނަފްސަށް ދަރިވަރުން ކުރާ އިތުބާރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދިޔަ .ދަސްވާރަކީ ސްކޫލް މަދްރަސާގައި ކިޔާވާކުދިން
މަސައްކަތުގެ ބާޒާރާއި ގުޅުވާލަދިން ފާލަމެއް .ދަސްވާރުން ދަރިވަރުންގެ ފުރިހަމަ ހުނަރު ދައްކުވައިދިން.
ދަސްވާރުން ސީދާ ޢަމަލީ މައިދާނަށް ދަރިވަރުން ނެރެދެވުނު .މީހުން މީހުނަށްވަނީ މީހުން މީހުނަށް ހެދީމާ ،ދަސްވާރުން
މީހުން މީހުނަށް ހަދައިދިން ދަސްވާރުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ބާކީނުވެ ،މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންހިފޭ މީހަކަށް ދަރިވަރުން
ހަދައިދެވުނު.
ދަސްވާރުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް ފަށާނެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދެވުނު.
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އަލްފާޟިލް އިބްރާޙީމް ޢަލީ
ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ
މޫކައި ހޮޓެލްސް

ދަސްވާރު ޕުރޮގުރާމުން ހުނަރުހުރި ކުދިންކޮޅެއް ހޮވާލެވިގެން އެ ކުދިންނަށް ދެވިފައިވަނީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް ކަމަށް
އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން .އެ ކުދިން ޝައުގުވެރިވާ ދާއިރާ އަކުން މުސްތަޤްބަލު ބައްޓަންކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިދެވިގެންދާ
ދިއުމަކީ މި ޕުރޮގުރާމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފަ.
އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ޕުރޮގުރާމު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާ ކުދިންނަށް ،އަދިވެސް އިތުރު ހަރުފަތްތަކުން ކުރިއެރުމުގެ
ފުރުޞަތު ފަހިވާނޭ ގޮތަކަށް މި ޕުރޮގުރާމަށް ބައެއް އިތުރުވެގެން ދިއުން.
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ރުޚުޝާން ރަޝީދު
މުޙިޔުއްދީން ސްކޫލް

އަސްލު ވަރަށް ބަރާބަރު .މިކޯހުން އެއްވެސް ކުއްޖަކު ފެއިލްވެގެންނުދޭ .އަލުން ވެސް ޓެސްޓް ހެދޭ .އެހެންވީމާ ގެރެންޓީ
އޮވޭ މިކަން ވާނެކަން .އެހެންވީމަ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ!
މިޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އެންމެ ކަމުދިޔަ ބައިތަކަކީ ކޮންމެދުވަހަކު މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބޭތީ .މީގެއިތުރުން ''ބްލޫޒް ފޮރ
ޔޫތް" ޕްރޮގްރާމުންވެސް ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްވި .ޓްރެފިކް ގަވާއިދުތަކާއި ބައިވަރު ހުނަރުތައް ދަސްވި .ގިރިފުއްޓަށް
ކުރި ދަތުރުވެސް ވަރަށް މަޖާ!
މިހާރު އެންމެ ދެކުދިން ފިޔަވައި ގްރޫޕް ހުރިހާކުދިން ތިބީ ވަޒީފާގައި.
އުފާ ޕްރޮގްރާމް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލު ބަލާ ހަދާ އުނދަގޫކަމެއް ދިމާވީމާ އެހީތެރިވެދޭތީ ވަރަށް އުފާވޭ.
ޝެއަރ ކުރަން ފުރުޞަތު ލިބޭތީ ވަރަށް އުފާވޭ.
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ފާތިމަތު އިފާ އާތިފް
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

ބީޓެކްގެ ދަރިވަރިވަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުދެކެނީ ބީޓެކްޕްރޮގްރާމަކީ
ކުރިމަގުގައި އަޅުގަނޑު ސްޕޯޓްސް އިންސްޓްރަކްޓަރ އަކަށް ވުމަށް
ލިބުނު ވަރަށް ފުރިހަމަ ފުރުސަތެއްކަމަށް .މުޅިޕްރޮގްރާމަށް ބަލާނަމަ އެއީ
ސްޕޯޓްސްއާއި އާރޓް އެންޑް ޑިސައިން ،ބިއުޓީ އެންޑް ތެރަޕީ އާއި
ހޮސްޕިޓަލިޓީ ފަދަ ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ
އެއްމެ ފުރިހަމަ ޕްރޮގްރާމް.
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ލައިފް ސްކިލްސް ނުވަތަ
ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރު
ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކަކީ ދަރިވަރުންނަށް ކާމިޔާބު ދިރިއުޅުމެއް
ބިނާކޮށް އާރާސްތުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އިޖުތިމާޢީ އަދި ނަފްސާނީ
ހުނަރުތަކެވެ .މީގެއިތުރުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި ފުރާވަރު އުމުރުގެ ކުދިންގެ
ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އާލާކުރުމަށްޓަކައި ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ
ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.
މިގޮތުން މައިގަނޑު ހުނަރުތައް މި ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީގައި ދަރިވަރުންނަށް
ދަސްވެގެންދާނެއެވެެ .މިގޮތުން ދަސްކޮށްދެވޭ ހުނަރު ތަކުގެތެރޭގައި،
ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމުމާއި މައްސަލަ ހައްލުކުރުން ،އުފެއްދުންތެރި
ވިސްނުމާއި ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގ ،މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ހުނަރާއި ދޭދޭ
މީހުންނާއެކު ބަދަހި ގުޅެމެއް ބޭއްވުން ،ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުމުން ކުރެވޭނެ
ކަންތައްތައް އަދި އަމިއްލަ އިޙްސާސްތައް ދެނަގަންނަން އެނގުން ފަދަ
ހުނަރުތައްހިމެނެވެ .އަދި މި ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތައް
ރޭވިފައި ހުންނާނީ ދަރިވަރުންގެ އުމުރުފުރައާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް  596ފެސިލިޓޭޓަރުން ތަމްރީނު
ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ސިޔާސަތު 3
މުދައްރިސުންގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރު އުފުލުން

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރާއެކު މުދައްރިސުންގެ މަގާމުގެ އައު

ދިވެހި ޕްރިންސިޕަލުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހިންގާ ބެޗްލަރ އޮފް

އޮނިގަނޑެއްވަނީ އެކުލަވާލާފައި .މުދައްރިސުންގެ މުސާރައަށްވަނީ

އެޑިޔުކޭޝަން ކޯސް  82ބައިވެރިންނާއެކު މިއަހަރުގެ މާރިޗު މަހު

ސަރުކާރުން ރަގަޅު ބަދަލެއް ގެންނަވާފައި.

ފަށާފައި.

އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު މުދައްރިސުންގެ މަގާމުގެ އޮނިގަނޑުގައި ،އެންމެ

ކިޔަވާދިނުމާއި ގުޅޭ ތަފާތު ދިރާސާތައް ޢާއްމުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި

އަސާސީ ޝަރުތަކީ ޑިޕްލޮމާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،އެ އޮނިގަނޑުގެ

 3ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗާރސް ކޮންފަރެންސް 200

ދަށުން ތަމްރީނު ކުރަންޖެހޭ  1236މުދައްރިސުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް

ބައިވެރިންނާއެކު ބޭއްވިފައި .މިފަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ،ސްރީލަންކާ،

ތަމްރީނުކުރެވިފައި.

އިންޑިޔާ ،ބަންގްލަދޭޝް ،ޕާކިސްތާން ،މެލޭޝިޔާ ،އޯމާން ،ތުރުކީ އަދި

ފަންނީގޮތުން މުދައްރިސުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު

ޔޫކޭ އިން ބައިވެރިވެފައިވޭ.

ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ގެ ފުރަތަމަބުރުގައި  42ބައިވެރިއަކު ބައިވެރިވެ

ކިޔަވާދިނުމުގެ ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކާއި އުކުޅުތައް ޙިއްސާކުރުމަށް ހިންގާ

ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައި.

ސަބްޖެކްޓް ޓީޗާރސް ފޯރަމްގެ  10ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި.

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިންގިލާބީ ބަދަލާ ދިމާއަށް
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އޯލެވެލް އަދި އޭލެވެލްއަށް ކިޔަވާދެއްވާ ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން6 ،
(އޯލެވެލް  4އަދި އޭލެވަލް  )2ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައި .މި
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  179ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވޭ( .އޯލެވަލް
 ،124އޭލެވަލް )55
ތަޢުލީމީ ކަންކަމުގައި މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރާ މުދައްރިސުންގެ
ދުނިޔޭގެ  20ޕްރޮގްރާމް ތައްޔާރުކޮށް ރޭޑިޔޯ އިން ފޮނުވިފައި.
އާއްމު ހޭލުންތެރިކަމާއި ،ޢިލްމީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޝާއިޢުކުރާ
ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރުގެ  06އަދަދު ނެރެވިފައި.
އެކްޝަން ރިސާރޗްގެ  3ވޯކްޝޮޕް ހިންގާ  122ބައިވެރިން
ތަމްރީންކުރެވިފައި.
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ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިންގިލާބީ ބަދަލާ ދިމާއަށް

ސިޔާސަތު 4
ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކޮށްގެން ކިޔަވައި ދިނުން

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވާދިނުމަށް ހިންގާ

ޓީޗަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގުނު ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  3އިން

ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ،ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި މަދުވެގެން 1

ސްޕެޝަން އެޑިޔުކޭޝަން ކޯހުން ޖުމުލަ  63ޓީޗަރުން ތަމްރީންކޮށްފައި.

ސްކޫލެއްގައި ޕްރޮގްރާމް ފެށިފައި.

ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން ކޯހުގެ 60

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންގެ

ބައިވެރިން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޯސް ފުރިހަމަކުރާނެ.

މަހާސިންތާ 2014 ،އަދި  2015ވަނައަހަރު ބާއްވާފައި .މިއީ ޚާއްސަ

މިއަހަރު  7ސްކޫލެއްގައި ސެން ކުލާސްރޫމް ސެޓްއަޕް ގާއިމްކޮށްފައި.
އަތޮޅުތެރޭގެ  3ސަރަޙައްދެއްގައި (ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ،ޏ .ފުވައްމުލައް،

އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުން އެއްތަނަކުން
ބައްދަލުކޮށް ،ކިޔަވާދިނުމުގެ ހުނަރުތަކާއި ،އުކުޅުތައް ޙިއްސާކުރުމަށް
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއް.

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ) ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އާރލީ

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި “ސެން” ޓީޗަރުގެ މަގާމު އުފައްދާފައި.

މިފަދަ ސެންޓަރު ޤާއިމްކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު.

 19ރަށެއްގައި އަލަށް މަލްޓިގްރޭޑް އުސޫލުން ކިޔަވައިދޭން ފަށާފައި.

އިންޓަވެންޝަން ސެންޓަރުތައް ޤާއިމްކުރެވިފައި .މިއީ މާލެއިން ބޭރުގައި

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިންގިލާބީ ބަދަލާ ދިމާއަށް
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ސިޔާސަތު 5
ޤައުމީ މަންހަޖު ތަންފީޒުކުރުން

މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ގައުމީ މަންހަޖުގެ އޮނިގަނޑު ދިވެހިބަހުންނާ

ކީސްޓޭޖް  1ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވާދިނުމަށް ރާއްޖޭގައި

އިގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށް ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވިފައި.

ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޤުރުއާން ،އިސްލާމް ،ދިވެހި މާއްދާގެ  24ފޮތެއް

މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ ކޮންޕިޓެންސީ ގައިޑް އަދި
އެސެސްމެންޓް ގައިޑް ތައްޔާރުކޮށް ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވިފައި.
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރާއެކު ތަންފީޒުކުރަންފަށާފައިވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ދަށުން ކީސްޓޭޖް

ފޮނުވިފައި.
ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް (ޕްރީސްކޫލް) ދަރިވަރުންނަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު
ފުރަތަމަ މުޤައްރަރު ތައްޔާރުކޮށް ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވިފައި.

 1ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވާދިނުމަށް  ،ކޭމްބްރިޖް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް

އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ މުޤައްރަރަށް 759

(އިންޑިޔާ) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ 108

ޓީޗަރުންނާއި  255އެމްބަސަޑަރުންވަނީ ތަމްރީނުކުރެވިފައި.

ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ސްކޫލްތަކަށް
ފޮނުވިފައި.
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ތައްޔާރުކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ޗާޕުކޮށް ސްކޫލްތަކަށް
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އައު ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ދަށުން ކީ ސްޓޭޖް  1ގެ  206މީހުން
ކަރިކިއުލަމް އެމްބެސެޑަރުންގެ ގޮތުގައި ތަމްރީނުކުރެފައި.

އައު ގައުމީ މަންހަޖުގެ ދަށުން ކީސްޓޭޖް 1ގެ ޓީޗަރުންނާއި ،ލީޑިންގ
ޓީޗަރުންނާއި ،ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ،ޕްރިންސިޕަލުނާއި
ބެލެނިވެރިން ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމުލަ  3900މީހުން ތަމްރީނުކުރެވިފައި.
ކީސްޓޭޖް  1ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ ގޮތް ބެލުމަށް މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ
 213ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރެވިފައި.
 2016ވަނަ އަހަރު ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ ކީސްޓޭޖް  2ގެ
މުޤައްރަރުތައް ތައްޔާރުކޮށް ،ކޭމްބްރިޖް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް
(އިންޑިޔާ) އާއި ގުޅިގެން އުފައްދަންޖެހޭ ފޮތްތަކާއި ،ރާއްޖޭގައި ތައްޔާރު
ކުރަންޖެހޭ ފޮތްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ .މިގޮތުން
ޖުމުލަ  60ޓެކްސްޓް ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށް  16،458ކޮޕީ ޗާޕްކުރަން
ހަމަޖެހިފައިވޭ.
 2016ވަނަ އަހަރު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާ ކީސްޓޭޖް  2ގެ މުޤައްރަރު
ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަރިކިއުލަމް އެމްބެސެޑަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ
ފުރަތަމަ ބުރުބާއްވާ  180މީހުން ތަމްރީނުކޮށްފައި .އަދި ،ޓީޗަރުން
ތަމްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ .މިގޮތުން  2500ޓީޗަރުން
ތަމްރީންކުރެވޭނެ.

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިންގިލާބީ ބަދަލާ ދިމާއަށް
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ސިޔާސަތު 6
މަތީ ތައުލީމް ޔަޤީން ކޮށްދިނުން
ސްކޮލަޝިޕާއި ލޯނު ފަންޑުން ލިބިދޭ ފުރުސަތުތައް ފުޅާކޮށް

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ލޯނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕްތަކާ ބެހޭގޮތުން އަމަލުކުރުމަށް

އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އޭ ލެވެލް  3މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވާ

 5އުޞޫލެއްވަނީ އެކުލަވާލެވިފައި.

ދަރިވަރުންނާއި އެއާއި އެއްފެންވަރެއްގެ ކޮލިފިކޭޝަން ލިބިފައިވާ
ފަރާތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން މަތީތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު
ދޭންވަނީ ފެށިފަ.
ފާއިތުވީ ދެ އަހަރު ،ޓާރޝަރީ ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން
 2045ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދެވުނު.
ފާއިތުވީ ދެ އަހަރު ،ނޭޝަނަލް ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން
 535ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދެވުނު.

22

ވާރލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި ހެދުމަށް ރޭވިފައިވާ މަތީތަޢުލީމާ ބެހޭ
މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ ޓީމަކާ
ހަވާލުކޮށް މާސްޓަރޕްލޭންގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައި.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓަރޝަރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވި ސިޔާސަތުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް
ތައްޔާރުކުރެވިފައި .
''ނޭޝަނަލް ޕޮލިސީ އޮން އޯޕަން އެންޑް ޑިސްޓަންސް ލަރނިންގ''

ފާއިތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު 171 ،ދަރިވަރުންނަށް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން

އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވި ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ވަނީ

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދެވުނު.

ތައްޔާރުކުރެވިފައި.

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިންގިލާބީ ބަދަލާ ދިމާއަށް

މަތީތަޢުލީމާ ބެހޭ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވުނު މުހިންމު ގަވާއިދުތަކާއި
އުސޫލުތައް:
ޔުނިވަރސިޓީ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ކޮލެޖް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ޓަރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ސަރުކާރުގެ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ''ޑިގްރީ އެވޯޑިންގ
ޕަވަރ'' ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އުސޫލު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕްރޮފެސަރޝިޕް ދިނުމުގެ އުސޫލު
ފާއިތުވި  2އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ 33
މަރުކަޒެއް ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކާ ބެހޭ ބިލު އެކުލަވާލެވި
އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށްވަނީ ފޮނުވިފައި.

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިންގިލާބީ ބަދަލާ ދިމާއަށް
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ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިންގިލާބީ ބަދަލާ ދިމާއަށް

ސިޔާސަތު 7
ދަރިވަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލް ،މަދަރުސާތަކުގެ ގްރޭޑް  1ދަރިވަރުންގެ ގްރޭޑް

ގްރޭޑް  1ގެ ދަރިވަރުންގެ ރިސްކް އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ

 7ދަރިވަރުން ހެލްތް ސްކްރީމް ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ ހިންގިފައި .މިގޮތުން

ޓޫލްސްތައް ތައްޔާރުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައި .މި ޓޫލްސްތައް

 2014ވަނަ އަހަރު ގްރޭޑް  1ގައި ތަޢުލީމުގ ޙާސިލްކުރާ 5792

ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ތަމްރީނުތައް ސްކޫލްތަކަށް ދެވިފައި.

ދަރިވަރުންގެ ހެލްތު ސްކްރީނިންގ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވޭ.
 2015ވަނަ އަހަރު ގްރޭޑް  1ގައި ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންގެ
ހެލްތު ސްކްރީނިންގ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވޭ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން
ޕްލޭންތައްޔާރުކުރެވި ،ސްކޫލްތަކުގެ ބޭފުޅުން ތަމްރީނުކުރެވިފައި.
ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ކުއްލި ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތްތަކާއި

ދަރިވަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ،ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން

ބެހޭގޮތުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް

ޕޮލިސީއެއް ތައްޔާރުކުރެވި ،މިއަހަރު ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވޭ.

ސެކިއުރިޓީއާއި ،މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓާއެކު އެހީތެރިވުމުގެ
ފަހުމްނާމާގައި ސޮއިކޮށްފައި.

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިންގިލާބީ ބަދަލާ ދިމާއަށް
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ސިޔާސަތު 8
ވަޞީލަތް ހަމަ މަޤްބޫލު ސްކޫލްތައް އުފެއްދުން

ސްކޫލްތަކުގެ ބިމުގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ ތަންތަން ބިމުގެ ކަންކަން
ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ދަނީ ކުރެވެމުން .އުމްރާނީ ގޮތުން
ވަޞީލަތް އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ސްކޫލްތައް ފާހަގަ ކޮށް ސްކޫލްތައް 4
ބަޔަކަށް ބަހާލެވި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ގައި  50ސްކޫލެއް
ކަނޑައެޅި  2017ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ 213
ސްކޫލަކީ ވަޞީލަތް ހަމަ މަޤްބޫލު ސްކޫލްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމް
ކުރެވޭނެ.
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ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިންގިލާބީ ބަދަލާ ދިމާއަށް

ވަސީލަތްތައް ހަމަކުރުން
ސްކޫލްތަކަށް ވަސީލަތްތައް ހަމަކޮށްދިނުމަށް
 42މިލިއަން ރުފިޔާ
 19ހޯލް

 11ކޮމްޕިއުޓަރ

 212ކުލާސްރޫމް

ލެބް

އިމާރާތްކުރެވެމުންދަނީ
ވަސީލަތް ތަރައްގީކުރުމަށް
 449މިލިޔަން ރުފިޔާ
 61ސްޓާފް ރޫމް،

 12ސައިންސްލެބް

އޮފީސް ،ލައިބްރަރީ
 396ކުލާސްރޫމް
ނިމުނު

ކޮމްޕިއުޓަރު

1490

ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިން

44

ޗާޕު މެޝިން

28

ފަރުނީޗަރު  /ދަރިވަރުންގެ ގޮނޑި

6000

ދަރިވަރުންގެ ޑެސްކު

2500

ކުޅިވަރު ސާމާނު

 2މިލިއަން ރުފިޔާ

ސްކޫލްތަކުގެ މަރާމާތަށް ދެ އަހަރަށް

 40މިލިއަން ރުފިޔާ

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިންގިލާބީ ބަދަލާ ދިމާއަށް
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ސިޔާސަތު 9
ޒުވާނުން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުން
ގްރޭޑް  10ގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންނާ ،ފާއިތުވީ 2

ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއިން ހިންގި ތަފާތު  32ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވި

އަހަރު ތެރޭގައި ގްރޭޑް  10ނިންމާފައިވާ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2014ވަނަ އަހަރު  259ޒުވާނުންވަނީ ތަމްރީނު

‘‘ކޮންމެ ޒުވާނަކީ ހުނަރުވެރި ޒުވާނެއް’’ ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް

ފުރިހަމަކޮށްފައި.

އަތޮޅުތެރޭގެ  14ރަށެއްގައި  62ޒުވާނުންނާއެކު ކުރިއަށްދަނީ .މި
ޕްރޮގްރާމުގައި މައިގަނޑު  14ދާއިރާއަކުން ތަމްރީނުހިންގުމަށްވަނީ
ހަމަޖެހިފައި.
ޒުވާނުން ހުނަރުވެރިކުރުވާ ،ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ޒުވާނުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޓެކްނިކަލް ވޮކޯޝަނަލް އޮތޯރިޓީއިން ހިންގާ،
ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓް ލެވެލް  3ގެ ކޯހުގައި  223ބައިވެރިއަކު
ކިޔަވަމުން އެބަދޭ .އަދި ލެވެލް  4ގެ ކޯހުގައި  488ބައިވެރިއަކު
ކިޔަވަމުން އެބަގެންދޭ.
ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީގެ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ލެވެލް 3
ގެ ކޯހުގައި  36މީހުން އަދި ލެވެލް  4ގެ ކޯހުގައި  117މީހުން
ބައިވެރިވެފައިވޭ.
28

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިންގިލާބީ ބަދަލާ ދިމާއަށް

 2015ވަނަ އަހަރު  318ޒުވާނުންވަނީ ތަމްރީނުކޮށްފައި.
ފާއިތުވީ  2އަހަރުގެތެރޭގައި ޖުމުލަ  577ޒުވާނުންވަނީ
ތަމްރީނުކުރެވިފައި .އަދި  711ޒުވާނުން މިހާރު ގެންދަނީ ތަމްރީނު
ފުރިހަމަކުރަމުން.
ސްކޫލް ޕޮލިޓެކްނިކް ޕްރޮގްރާމްގެ  2ވަނަ ބެޗް މާލޭގެ  5ސްކޫލަކަށް
 3ދާއިރާއިން ހިންގަން ފެށުނު.
މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ  4ސަރަހައްދެއްގެ  7ސްކޫލަކަށް  4ދާއިރާ
އަކުން ސްކޫލް ޕޮލިޓެކްނިކް ޕްރޮގްރާމް ތަޢާރަފްކޮށް ހިންގުން.

 2014ވަނަ އަހަރު މާލޭގެ ސާނަވީ ދަރިވަރުންނަށް ފެށުނު ސްކޫލް
ޕޮލިޓެކްނިކް ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބެޗް ނިންމުން.
ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިންނަށް އޯޕަން ލާރނިންގ އާއި އީލާރނިންގ
މެދުވެރިކޮށް ތަމްރީން ވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން( .ސެޓްފިކެޓް 3
އަދި ސެޓްފިކެޓް  4އިން ސްމޯލް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް)
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ އިތުރު ކެމްޕަހެއް ގއ.ވިލިނގިލީ ގައި
ހުޅުވުން .އަދި ތަފާތު  2ދާއިރާ އަކުން ޒުވާނުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުން.
އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހުނަރުވެރިވެފައިވާ މީހުން ސެޓިފައިކުރާނެ
އުސޫލް ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް ސެޓިފައި ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.
ސައުތު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ދޫސަން އިންފްރާކޯ އާއި ރާއްޖޭގެ
ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ވީއޭއެމް އެންޑް ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ގުޅިގެން
ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ދޫސަން މެރިން އިންޖީން ޓްރެއިނިންގ ތަމްރީނު
ޕްރޮގްރާމް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ދަރިވަރުންނާއި ލެކްޗަރަރ
އިންނަށް ހިންގުނު.
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މި ސަރުކާރުން ޕޮލިޓެކްނިކާއި ހަވާލުވިއިރު ޕޮލިޓެކްނިކްގެ އާބާދީ
ހިފެހެއްޓިފަވަނީ  200އިން ދަށުގައި .ނަމަވެސް ދިވެހި ޒުވާނުން
މަސައްކަތްތެރިކަމަށް ޝައުގުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ހާއްސަ
މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ހާއްސަ ކެމްޕެއިންތަކުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ
އާބާދީ  800އަށްވުރެ މަތި ކުރެވިފައި.
ފަންނީ އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު
ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ފުޅާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ
ސްޓްރެޖިކް ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ  6ކެމްޕަހުގެ ތެރެއިން 4
ކެމްޕަސް މިހާތަނަށް ޤާއިމްކުރެވި އެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ސިނާއަތްތަކަށް
ބޭނުންވާ ދިވެހި ޒުވާނުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯސްތަކެއް އަލަށް އެ
ކެމްޕަސްތަކުގައި ހިންގަން ފެށިފައި.
މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ
(މަސީ) އާއި ގުޅިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޭފްޓީ ސެމިނަރ އެއް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް
ހިންގާފައި.
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އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހިންގުނު ކޯސްތައް:
01

ރ .އަތޮޅު

02

ޅ .އަތޮޅު

03

ގއ .އަތޮޅު

04

އައްޑޫ ސިޓީ

ރ .އަލިފުށި ސްކޫލް

ސެޓްފިކެޓް  3އިން ފައިބަރ
ގްލާސް ބޯޓް ބިލްޑިންގ

 -ޅ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ސެޓްފިކެޓް  3އިން ރެފްރިޖަރޭޝަން

 -މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް

އެންޑް އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގ

 -ގއ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ސެޓްފިކެޓް  3އިން އިންޖީން

 -މާމެންދޫ ސްކޫލް

ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓަނަންސް

 -ހިތަދޫ ސްކޫލް

ސެޓްފިކެޓް  3އިން

 -ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް

އިލެކްޓްރީޝަން
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އަތޮޅު ތެރޭގައި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގުނު ކޯސްތައް:
01

ރ .އަތޮޅު

02

ގއ .ވިލިނގިލި

 -ސެޓްފިކެޓް  3އިން އިލެކްޓްރީޝަން

 ސެޓްފިކެޓް  3އިން ވެލްޑިންގ އެންޑް ޝީޓް މެޓަލް ސެޓްފިކެޓް  3އިން ރެފްރިޖަރޭޝަން އެންޑް އެއަރކޮންޑިޝަނިންގ

03

 ސެޓްފިކެޓް  3އިން އިލެކްޓްރީޝަންއައްޑޫ ސިޓީ

 ސެޓްފިކެޓް  3އިން ވެލްޑިންގ އެންޑް ޝީޓް މެޓަލްބޭސިކް ވުޑްކާވިންގ

04
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މުޅި ރާއްޖެއަށް

 ސެޓްފިކެޓް  3އިން ސްމޯލްބިޒްނަސް -ސެޓްފިކެޓް  4އިން ސްމޯލްބިޒްނަސް

އެންރޯލްވި ދަރިވަރުން

މާލެ ސިޓީގައި މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންގި ކޯސްތައް:

ޖެނުއަރީ

ޖޫން

500

ޑިޕްލޮމާ އިން ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ

400

ޑިޕްލޮމާ އިން ބިލްޑިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން

350

ސެޓްފިކެޓް  4އިން އިންޖިން ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓެނަންސް
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ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް ނިންމާފައިވާ
މުހިންމު ނިންމުންތައް
ޒުވާނުން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުން

ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް
ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ގެނައުން:

ދަރިވަރުން ޢުމުރުން  18އަހަރުވަންދެން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ
ތެރޭގައި ގެންގުޅޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައި 2016 ،ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީއަހަރާއެކު،
މި ފުރުސަތު ދަރިވަރުންނަށް ފަހިވެގެންދާނެ.

ފެންވަރު ރަގަޅު ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި،
ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު ،ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދިނުމަށް
ސަރުކާރުން ނިންމަވައި ،ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގައި ހިމެނޭ އެލް.ކޭ.ޖީ
އަދި ޔޫ.ކޭ.ޖީ މަރްޙަލާގެ ކިޔަވައިދިނުން ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުން ކުރިއަށް
ގެންދާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި .މިބަދަލާއެކު ،އައްޑޫ ސިޓީއާއި މާލޭގެ
ޕްރީސްކޫލްތައް ފިޔަވައި ،އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ
އެލް.ކޭ.ޖީ އަދި ޔޫ.ކޭ.ޖީ މަރްޙަލާގެ ކިޔެވުން ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގެ
ތެރެއަށް ވަދެގެންދާނެ.
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ސްޕޯޓްސް ސްކޮލަރޝިޕް:
އަތޮޅުތެރޭގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން
ފާހަގަކުރެވޭ ގްރޭޑް  8އިން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށް އެކުދިންގެ ހުނަރު
އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް މާލޭއާއި ރާއްޖެއިން ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދޭގޮތަށް
ހަމަޖައްސާފައި.

ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް އުފެއްދުންް:
ސްކޫލްތަޢުލީމާއި ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ،މަސައްކަތްތެރިކަމާ ހުނަރުވެރިކަމުގެ
ތަޢުލީމާއި ހުނަރުވެރިކަމުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުންދޭ ތަޢުލީމުގެ
ފެންވަރު ބެލުމަށާއި ،އަދި އެތަންތަނުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށާއި،
ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށް ދިރާސާތައް ހަދައި ،ލަފާދިނުމަށް
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޑިޕާޓްމަންޓެއްވަނީ
ގާއިމްކޮށްފައި .މިއީ ދެވޭ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް އެޅިގެންދިޔަ ވަރަށް
މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް.
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މަތީ ޘާނަވީ މަރުޙަލާގެ ކިޔެވުން ފަށާ ތާރީޚް
އަވަސްކުރުން:
ޘާނަވީ އިމްތިޙާނު ނިންމުމަށްފަހު ،މަތީ ޘާނަވީ މަރްޙަލާގެ ކިޔެވުން ފެށުމާއި
ދޭތެރޭ އޮންނަ ދުވަސްތައް ގިނަ ވުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު މައްސަލަތައް
ކުރިމަތިވަމުންދާތީ ،މީގެކުރިން ޖޫން މަހު ކިޔެވުން ފަށަމުންއަންނަ މަތީޘާނަވީ
މަރްޙަލާގެ ކިޔެވުން  2016ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ޖެނުއަރީމަހުގައި ފަށާގޮތަށް
ހަމަޖައްސާފައި .މިބަދަލުގެ ސަބަބުން ،ދަރިވަރުން ކިޔެވުމާއި ދުރުގައި
ހޭދަކުރަންޖެހޭދުވަސްތައް ކުރުވެ ،ދިމާވާ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް
ލިބިގެންދާނެ.
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