
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
މި މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ . ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

 .މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ
 

 މިކަމާބެހޭ އެންމެހައި ،ލީމު ދިނުމާއި މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއިތަޢް .1
 .ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

 ނުރަސްމީ ތަޢްލީމާއި،މަތީ ތަޢްލީމާއި، ، ލީމާއިސީ ތަޢްރުތާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މަދަސަރުކާރުގެ ސިޔާސަ .2
ނޑައެޅުންދިނުމުގެ  ތަޢްލީމުންގެކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަ  . ސިޔާސަތު ކަ

ތައް ނުރަސްމީ ތަޢްލީމާއި، ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފުރުޞަތުސީ ތަޢްލީމާއި، މަދަރު .3
 .  ހޯދައިދިނުންދިވެހިރައްޔިތުންނަށް

ތަންތަން ރީކުރުމާއި، އެ ރަޖިސްޓަންއެހެނިހެން ކިޔަވައިދޭ ތަންތަތަޢްލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކާއި،  .4
 .  އެތަންތަނުގެ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން،ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމާއި

ތަޢްލީމުގެ އެތަންތަނުންދޭ ލީމުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި، ދޭ ތަޢްދޭ ތަންތަނުންސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިންގާ ތަޢްލީމު .5
 . ތްކުރުންފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށާއި، ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަ

އެކިއެކި ކަންކަމަށް އިމްތިޙާނުކޮށް ސަނަދު ދިނުމާއި، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބޭރުގެ އިމްތިޙާނުތައް ހިންގައި  .6
 . ބެލެހެއްޓުން

ސްކޫލް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޤައުމީ މަންހަޖުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ  .7
އް ރާވައި ހިންގުމާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އެފަދަ ކަންކަމުގައި އިތުރުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަ

 . އެހީތެރިވުން

ސްކޫލްތަކަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކަށް ފަހިކޮށްދޭފަދަ މާޙައުލަކަށް ހެދުމާއި، އަދި ސިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމުެގ  .8
 . މަޢްލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ތަޢްލީމީ ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއި، ބައިނަ .9
 . ވިލަރެސްކުރުން

ތަޢްލީމީ ކަންކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ފުރުސަތު ހޯދުމަށް ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން  .10
 . މަސައްކަތްކުރުން

 .  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވުންތަޢްލީމު ދިނުމުގައި ޝާމިލްވާން އެދޭ .11



 . ތަޢްލީމީ އެކިއެކި ކަންކަމަށް އެހީވުމަށް އުފައްދާފައިވާ ތަޢްލީމީ ފަންޑުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން .12

ކަތްތަކާ ތަޢްލީމާބެހޭ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ މަސައް .13
 . ގުޅިގެން ހާމަކުރަންޖެހޭ ތަފާސްހިސާބުގެ މަޢްލޫމާތު ހާމަކުރުން

ލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށްފަހު ހާސިލުކުރާ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ރާއްޖެއާ ރާއްޖޭން ބޭރުން މަތީތަޢް .14
 .ބެލުމާގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން

 ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ރީނުލީމާއި ތަމްން ހިންގާ މަތީ ތަޢްރާއްޖޭގައި އެކި ފަރާތްތަކު .15
ނޑުގެ ފެންވަރުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށް ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ފެންވަރު  ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ނޑުތަ ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މިންގަ ކަކަށް ފެތޭ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކޯސްތައް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ކުރިން ކަ
ނޑު ރާވައި ފެންވަރަށްތޯ ބަލައި އެފަދަ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ އި، ސުޕަވައިޒް ކުރުމުގެ އޮނިގަ

  . ހިންގުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތައް ހަދައި، އެގަވާއިދުތައް  .16
 . ހިންގުން

 ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި އިއެޑިޔުކޭޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާމިނިސްޓްރީ އޮފް  .17
 .ބެލެހެއްޓުން

 . ތިރީގައި މިވާތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދަށުންނެވެ

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އްެގޒޭމިނޭޝަންސް .1

 އަރުވާ މަރްކަޒުދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢްލީމު ކުރި .2

 ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން .3

 ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތައް .4

 ތަޢްލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު .5

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން .6

 މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން .7

 ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ .8

 ލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުމޯ .9

 މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ .10
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސްގެ މަސައްކަތްތައް

 
.  ދިނުންދިވެހިރާއްޖޭގެ އާންމު އިމްތިޙާނުތައް ކުރުމާއި، އެފަދަ އިމްތިޙާންތަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ސަނަދު .1

ނޑައެޅި އިޢްއާންމު އިމްތިޙާންތައް ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ފަންނީ އިމްތިޙާ( ލާނު ނުތައް ފިޔަވައި، ކަ
 .)ކުރެވިފައިވާ މުޤައްރަރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ އިމްތިޙާންތަކަށެވެ

 .  ހުރިހާކަމެއް ބެލެހެއްޓުންދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބޭރުގެ އިމްތިޙާނުތަކާބެހޭ .2

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމްތިޙާނުތަކާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި، 2 ވަނަ ނަންބަރާއި 1 .3
 . އެގަވާއިދުތައް ހިންގުން

ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމާއި  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމްތިޙާނުތަކުގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާއި 1 .4
 . ނުތަކުގެ މަޢްލޫމާތު އެއްކޮށް، އެމަޢްލޫމާތުތައް ވަޒަންކޮށް އާންމުކުރުންއިމްތިޙާ

 އެއްގޮތްތޯ ބަލައި، މާއި، އެފަދަ ސަނަދުތައް އަޞްލާއެކިއެކި އިމްތިޙާނުތަކުގެ ސަނަދު ތަރުޖަމާކޮށްދިނު .5
 . އެކަމާގުޅޭ މަސައްކަތްކުރުން

 
 ކަތްތައްދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢްލީމު ކުރިއަރުވާ މަރްކަޒުގެ މަސައް

 
 . ޤައުމީ މަންހަޖު އެކުލަވާލުން .1

 ފޮތް ޤައުމީ މަންހަޖުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނެ މުޤައްރަރު އެކަށައެޅުމާއި، ކިޔަވައިދޭ .2
 . އެކުލަވާލުމާއި، ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރުއެހީ އުފެއްދުން

 . ވީ އަދި މަލްޓިމީޑިއާ ޕްރޮގްރާމް އުފެއްދުން.ޑިޔޯ، ޓީޤައުމީ މަންހަޖު ތަންފީޒުކުރުމަށް އެހީވެދޭ ރޭ .3

 . ޤައުމީ މަންހަޖު ތަންފީޒު ކުރެވޭގޮތް ދިރާސާކުރުން .4

ނޑައަޅާ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަ .5 ވާ ގޮތުގެމަތިން ޅަފަތުގެ ތަޢްލީމާއި ނުން ކަ
 . ންތަރުބިއްޔަތާ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއު

ޓެކްނިކަލް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މުޤައްރަރު /ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވޮކޭޝަނަލް .6
 . ހަދައި އިޞްލާޙުކޮށް، ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ސްކޫލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

އި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކޮށް، އެކަށައަޅަސްޕެޝަލް  .7
 . ސްކޫލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
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ގައުމީ މަންހަޖުގެ އަމާޒުތައް ހާސިލްކުރުމަށް، ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިތުރުން ސްކޫލްތަކުން ހިންގަންޖެހޭ  .8
މަށް ޝައުގުވެިރވާ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ސްކޫލްތަކަށް ފަންނީ ލަފާ ދިނުމާއި އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގު

 . ފަރާތްތަކަށް އެހީވުން

 ބޭނުންވާ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގުމުގައި ސްކޫލްކުދިން ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ބޮޑުވުމަށް .9
  . ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފައާއި އިރުޝާދުދީ އެފަދަ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުން

 
 ންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައްސެ

 
ލީމުގެ މަރުހަލާ ފުރިހަމަނުކޮށް ސްކޫލްތަކުން ވަކިވާ ދަރިވަރުންނަށް ތަފާތު ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، މަދަރުސީ ތަޢް .1

 . ލީމު ފުރިހަމަކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުންއިތުރު ފުރުޞަތު ދީގެން މަދަރުސީ ތަޢް

 ލީމާއި ތަމްރީނުގެމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނުކުންނަ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މަތީ ތަޢްލީމަދަރުސީ ތަޢް .2
 .  އުގެނުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން ފަރާތްތަކަށްމަނުވާހަ ފުރިޠުމަރުޙަލާތަކަށް ވަނުމުގެ ޝަރު

ދިނުމުގެ ހަރަކާތްތައް ރާވައި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ލިޔަން ކިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމާއި، އަސާސީ ތަޢްލީމު ފޯރުކޮށް .3
 . ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

މުޖްތަމަޢުގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އާންމު ހޭލުންތެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގައި  .4
 . ބެލެހެއްޓުން

ތަމްރީނުކޮށް، ހިންގުމުގައި ޅަފަތުގެ ތަރުބިއްޔަތާއި ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން  .5
 . އެހީތެރިވެދިނުން

ހިންގުމުގައި ) ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން/ޓެކްނިކަލް(ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަޢްލީމު  .6
 . އެީހތެރިވެދިނުން

 މަތީ ނުމާއި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގެސްކޫލްތަކުގެ ކިޔަވައިދި .7
ޑިޓްކުރާ ލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރްކަޒަކުން ލިބެން ނުހުންނަ، މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން އެކްރެތަޢް

 .  ދަށުގެ ފަންނީ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުން ފެންވަރުން ފެށިގެންއެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

 . ރާމްތައް ހިންގުންސްކޫލްތަކުގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގް .8

ތަޢްލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހިންގާ  .9
 . ކުރުކޯސްތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުން
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 ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް

 
ނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމީ މަންހަޖާ .1  އެއްގޮތަށް ދަރިވަރުންނަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ

 . އުގަންނައިދިނުމާއި ދަރިވަރުން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން

 މަންހަޖުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކިޔަވައި ދިނުމުގެ އިތުރަށް ހިންގަން ބޭނުންވާ މީޤައު .2
 . ހަރަކާތްތައް ހިންގުން

 އި ރައްޔިތުންނާފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބެލެނިވެރިންނާމެ ވީ އެންގެ މަޤްޞަދުތައް ހާޞިލްކުރުމުގައި ޤައުމީ މަންހަޖު .3
 . ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

 

 ތަޢްލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު

 
މައިން ބަފައިންގެ އެދުމާއެކު ސެންޓަރުގައި ، މައިން ބަފައިންގެ އަޅާލުން ނުލިބުމާއެކު ސްކޫލަށް ނުދާ ކުދިން .1

 .ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކުދިންނަށް ތަޢްލީމާއި، ތަރުބިއްޔަތާއި ތަމްރީންދިނުން
 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް

 
މިއްލަ ފަރުދުންގެ ބޭނުންތަކަށް ފުދޭ، ޤައުމީ ގޮތުން އިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ، އަދި ޡަޤާފީ ބޭނުންތަކާއި އަ .1

އެކަމުން ފައިދާކުރާނެ އެންމެންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ މަތީ ތަޢްލީމުގެ ސިޔާސަތެއް އެކަށައަޅައި، ފެންވަރު 
 . ށް، ދެމެހެއްޓުން ޤާއިމްކޮށް ހިންގައި، ތަރައްޤީކޮރަނގަޅު މަތީ ތަޢްލީމުގެ ނިޒާމެއް

އިރާތަކަށް ޚާއްޞަ ތަޢްލީމާއި ތަމްރީނުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް ހިންގައި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާތަކަށާއި ފަންނީ ދާ .2
 . ބެލެހެއްޓުން

މަތީ ތަޢްލީމުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކޮށް ފުޅާކޮށް، އަހަރުން އަހަރަށް ފެންވަރު މަތިކޮށް، ކާމިޔާބުކަމާއެކު  .3
 . ތަޢްލީމު ނިންމާ ދަރިވަރުން އިތުރުކުރުން

 މަށްޓަކައިވުޢިލްމު ކުރިއެރު) ތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ، ޘަޤާފީ ރޮނގުތަކުންނާއިއިޤް(ޤައުމީ ބޭނުންތަކަށާއި  .4
ބޭނުންވާ ދިރާސާތަކާއި، ޢިލްމީ ތަޙްޤީޤްތައް ކުރެވޭނޭގޮތްތައް ތަނަވަސްކުރުމާއި، އެކަންކަމަށް ހިތްވަރުދީ، ހޯދާ 

 . ހޯދުންތައް ފެތުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ހިންގުން
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ބޭނުންތެރި ރޮނގުރޮނގުން ތަޢްލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިގަތުމުގެ ފުރަޞަތުތައް، ބޭރުގެ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް  .5
ފުރުޞަތުތައް ލިބޭނެ މަގު އެފަދަ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ހޯދައިދިނުމުގެ އުޞޫލެއް އެކަށައަޅައި، 

 .ތަނަވަސްކޮށްދިނުން

އް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ކަޒުތަ މަރުމަތީ ތަޢްލީމުދޭ މަރްކަޒުތަކާއި، ފަންނީ ހުނަރު އުނގަންނައިދޭ .6
 . ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުންމިމަރުކަޒުތަކާބެހޭ

 . މަތީ ތަޢްލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގައި ޝާމިލްވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތުދީ އެހީތެރިވުން .7

 . ޓުންލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްދުރުންދޭ ތަޢް .8

ލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމާބެހޭ ކަންތައްތަކުގައި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކަށް މަޝްވަރާއާއި މަތީތަޢް .9
 . ލަފާދިނުން

 
 މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް

 
 . ލީމުގެ ކިޔެވުން ފުޅާކުރުންމަތީތަޢް .1

މްކޮށް، ކޮލެޖުގެ ފެކަލްޓީތަކާއި ސެންޓަރުތައް ހިންގޭނެ އާންމު ކޮލެޖުގެ ފެކަލްޓީތަކާއި ސެންޓަރުތައް ޤާއި .2
ނޑައެޅުން  . ސިޔާސަތުތައް ރާވައި، އާންމު އުސޫލުތައް ކަ

ކޮލެޖްގެ ފެކަލްޓީތަކާއި، ސެންޓަރުތަކުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި، ބަޖެޓް ހެދުމަށް ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް  .3
 . ދިނުން

 . ދުގައި ހިއްސާކުރާ ޢާއްމު ފައުންޑޭޝަން ކޯސްތައް ތަޢާރުފުކުރުންފެކަލްޓީތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގެ މެ .4

ނޑައެޅުންޠުރުކޯްސތައް ވަޒަންކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކޮށް، ޝަ .5  . ތަކުގެ ފެންވަރު ކަ

ޖާތައް ކޮލެޖްގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުން ޢިލްމީ ތަޙްޤީޤުތަކާއި ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގެ ނަތީ .6
 . ވާމީ މުޖްތަމަޢުގެ މަންފާއަށް ޝާއިޢުކުރުން އަދި ބައިނަލްއަޤްޤައުމީ

ނޑައަޅައި، ޚާއްޞަކޮށް ސާނަވީ ތަޢްލީމު މަތީތަޢް .7 ލީމުން މަންފާކުރާނެ ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަ
 ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފެންވަރުގެ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ މަތީތަޢްލީމާއި

 . ތަމްރީނުދިނުން

 . ކޮލެޖްގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުން ޢިލްމާއި ހުނަރު އިތުރުކުރުން .8

ކޮލެޖުން ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކުންނާއި ލިބިދޭ ތަމްރީނާއި، ތަޢްލީމާ ގުޅިގެން ތަފާތު ފެންވަރުގެ ސަނަދުތައް  .9
 . ިދނުން
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 . ރުންކަޒުތަކާ ގުޅުން ގާއިމުކުރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ތަޢްލީމީ މަރު .10

ސަނދިކޮށް، އިތުރު ވަސީލަތްތައް އްތައް މުގެ ވަޞީލަތްޞަދުތައް ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ކޮލެޖުޤްކޮލެޖްގެ މަ .11
 . ހޯދުން

 . އިސްލާމީ އަދި ދިވެހި އާދަކާދަތަކާއި އަދަބުތައް ކުރިއަރުވައި ފެތުރުން .12

 

 ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާގެ މަސައްކަތްތައް

 
ނޑުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތު ދީނީ އެއްބައި .1 ވަންތަކަމާއި، ޤައުމީ ވަޙްދަތުގެ ގިއުގަ

ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ހޭލުންތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަޢްލީމާއި 
 . ތަމްރީންލިބިފައިވާ ޒިންމާދާރު ދިވެހި ދަރިންތަކެއް އުފެއްދުން

އްޖޭގެ އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތާއި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި ޤައުމީ ވަޙްދަތު ރައްކާތެރިކޮށް ދިވެހިރާ .2
 . ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ އިސްލާމީ ތަޢްލީމުދިނުން

އިސްލާމީ ޢުލޫމާއި ޘަޤާފަތުގެ ތަޢްލީމުގެ ތެރެއިން، ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ، ޘަޤާފީ އަދި ތަޢްލީމީ ހޭލުންތެރިކަން  .3
 . ރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންއިތު

އިސްލާމީ ތަޢްލީމުގެ ރޮނގުތައް ކަމުގައިވާ ޤުރުއާންގެ ޢިލްމު، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު، ތަފްސީރާއި  .4
ރާ، އިސްލާމީ ޙަދީޘާއި އޭގެ ޢިލްމުތައް، އިސްލާމީ ޢަޤީދާއާއި ފަލްސަފާ، އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ޙަޟާ

 . ތަކުން މަތީ ތަޢްލީމު ދިނުންތިޞާދު ފަދަ ދާއިރާތަރުބިއްޔަތާއި އިޤް

ކުއްލިއްޔާ ތަޙައްޞުޞުވާ ދާއިރާތަކުން ޢިލްމީ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، މި ދިރާސާތައް އާންމު މަންފާއަށްޓަކަިއ  .5
 . ޝާއިޢުކުރުން

 .  ދިނުންދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަޢްލީމާއި ތަމްރީނުއި އާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އުގަންނަޤުރް .6

ހިތުދަސްކޮށްދިނުމާއި ދިވެހިން ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ޝައުޤުވެރިކޮށް، ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ކީރިތި ޤުރުއާން  .7
 . ހުނަރު ފެތުރުން

 .  ދިނުންލީމަށް ބޭނުންވާ އިސްލާމީ ސާނަވީ ތަޢްލީމުމަތީތަޢް .8

ކަޒްތަކާއެކު ގުޅުން ދޭ މަރްކުއްލިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ތައްލީމު .9
 . އްދުމާއި، އެއްބާރުލުން ޤާއިމުކުރުންއުފެ

 . ޢަރަބި ބަހަށް ދިވެހިން ޝައުޤުވެރިކޮށް އެބަސް ދަސްކޮށްދީ ފެތުރުން .10
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އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް، ކުއްލިއްޔާގައި  .11
 . ކަޒްތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރުންޤާއިމުކުރެވޭ ތަފާތު ޢިލްމީ މަރް

 

 ގެ މަސައްކަތްތައްމޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑު

 
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭއިން ބޭރުން އެކިފަރާތްތަކުން މަތީ ތަޢްލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށްފަހު ހާސިލްކޮށް ފެންވަރު  .1

 . ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުންބެލުމަށް ހުށަހަޅާ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމާގުޅޭ 

ރާއްޖޭގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަތީ ތަޢްލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .2
ނޑުގެ ފެންވަރުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށް ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ކޯްސ އޮނިގަ

ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށްތޯ ބަލައި ފާސްކޮށް ހުއްދަ ދިނުމާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ރާވައި 
 . ހިންގުން

ނޑުގެ ފެންވަރުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށް ހިންގާ ކޯސްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްަދ  .3 ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
ނޑެއް ރާވައި ދިނުމަށްފަހު އެކޯސްތައް ހިން ގަނީ ހުއްދަދީފައިވާ ފެންވަރަށްތޯ ބަލައި ސުޕަވައިޒްކުރުމުގެ އޮނިގަ

 . އެމަސައްކަތް ހިންގުން

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢްލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދާ މަރުކަޒުތަކާގުޅޭ މަޢްލޫމާތު އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް  .4
 . ފޯރުކޮށްދިނުން

 މެދުވެރިކޮށް ތުން އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ޚަބަރާއި މަޢްލޫމާތު މީޑިއާބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ގޮ .5
 . ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

 

 މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ ގެ މަސައްކަތްތައް
 

ދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތަކުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފޯރުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭފަދަ ވަޒީފާއެއް އަ .1
 .ރާވައި ހިންގުން

ވަޒީފާތަކަށް އެވަގުތަކަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތަކުގެ މައްޗަށް ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް  .2
ދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ ގެ ނިޒާމެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ވަޒީފާ )ޓިވެޓު(އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ 

 . އެއްބާރުލުން ހޯދުން

 . މަޢްލޫމާތު ދިނުންބެހޭވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ކިޔަވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާގެ ހުނަރުތަކާ .3

 .  ވަސީލަތްތައް ހަމަޖެއްސުންވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންނަށް ތަމްރީން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ .4
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ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ދިނުމުގެ އިތުރަށް ރާތްތަކުގެ ހުނަރުވެރިކަން  ފަވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ .5
 . ވަސީލަތްތައް ހަމަޖެއްސުން

ގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ގާއިމްކުރެވޭ ) ޓިވެޓު(ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ  .6
 .ތްތަކަށް ތަމްރީން ދިނުންތަމްރީންތައް ހިންގާ ފަރާ" ކޮމްޕިޓެންސީ ބޭސްޑް"

 . މޯބައިލް ސްކިލް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅުތަކުގައި ރާވައި ހިންގުން .7

ނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢްލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަރުހަލާއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކް .8
  .ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

ށް ބޭނުންވާ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިންނަށް އޯޕަން ލާރނިންގއާއި އީލާރނިންގ ތަޢްލީމް އުނގެނުމަ .9
 .  މެދުވެރިކޮށް އެކަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ ޭބނުންވާ ފަރާތްތައް ގުޅުވައިދިނުމާއި، ވަޒީފާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކެރިއަރ  .10
ޢްލޫމާތު، ނޭޝަނަލް ކެރިއަރ ގައިޑަންސް ސެންޓަރާއި އަދި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިާވ ގައިޑެންސްއާބެހޭ މަ

 . ޖޮބް ސެންޓަރުތަކުގެ އެހީއާއެކު ދިނުން
 

____________________ 
  2009  ޖޫނ4ް
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