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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ

 

 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން. 2021ތަރި ރިވެލި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ 

 

އެމީހުންގެ ހުރެމެ، ކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނުއިންސައްތައަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނެވެ.  10ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ، ގާބިލިއްޔަތުކަމާއި ހުނަރުގެ ސަބަބުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތްތައް 

 ހަނިކަން މަދެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެމީހުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތުކަން ދައްކާލުމުގެ ފުރުސަތުތައް 

ންދިން މިންވަރަކުން އާންމު ހުރިހާ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެމީހުންެގ ލަޔާގަތާއި ޤާބިލްކަން ތަ

ތަރައްޤީގެ ، އަމާޒަކަށް ހަދައިފިނަމަ މުޅިމުޖުތަމައުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ ހިތްވަރުދީ އެކަން ކުރިއެރުވުމަކީ 

 އިތުރު ކާމިޔާބީތަކަށް ވާސިލުވެވޭނެކަން ކަށަވަރެވެ. މަޤުގައި 

ެގ ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުންފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ނުކުމިނިސްޓްރީ އޮ އެހެންކަމުން،

   ނިންމާފައެެވ."ރިވެލި ތަރި" ބޭއްވުމަށްވަނީ  ދައްކާލާ، ހިތްވަރުީދ، ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން،ހުނަރުތައް 

 

 މަޤްޞަދު 

 ންތެރެއިން ެއކި ދާއިރާތަކުން ހުނަރުވެރި ގެހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ މައިގަނޑު މަޤުސަދަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން "ރިވެލި ތަރި" 

މާއި، މަސައްކަތާއި އުފެއްދުންަތއް ކުރިއަރުވާ މާކެޓުކުރުއެފަރާްތތަކުގެ ، ދައްކާލުމާއި މަސައްކަތާއި ުއފެއްދުންތައްކުރަމުން އަންނަ 

އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާްތތަކުގެ ހުނަރާއި ގާބިލުކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފެތުރުމެވެ. 

ދީ މަށް ހިތްވަރުން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކަހުންނަ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުމަށް ޝައުގުވެރިކަ

  މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ. 
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 އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާތައް  "ރިވެލި ތަރި"

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާ  -1

 ީހުނަރެއްުހރުން  ގޮތުން ަތފާތުމީ ތަޢުލ  

  ަރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބިފަިއވުންކިޔަވާފައިވާ މާއްދާތަކުން ވަނަ ނުވަތ  

  ިރެއް ހުރުން ލޭންގުއެޖް ނުަވތަ ބަހުގެ ހުނަމާއްދާތަކުން ހާއްސަ ހުނަރެއް ހުރުން، އެކި އެކ 

 ުޤުރުއާނާއި ދީނީ އިލްމުގެ ހުނަރ  

  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުިދންނަށް އެކި ޕްރޮގްރާމް ނޫނީ ތައުލީމީ ދާއިރާއިން ހާއްސަކޮށް މަސައްކަްތ

 ނުވަތަ މުޢައްސަސާއެއް  ކުރަމުންދާ ސްކޫލްއެއް

 ކުރެހުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާ  -2

  ްކުރެހުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ވަނައެއް ނުވަތަ އިނާމެއް ލިބިފައިވުނ 

 ްކުރެހުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އަމިއްލައަށް ހުނަރު ދަސްކޮށް ހުނަރު ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވުނ 

 ައްޔާރު ކުރުން، އަމިއްލަ ިވޔަފާރިއެއް ކުރެހުން، ޕޮޓޯގްރަފީ، ބޭކިންގ، ކެއްކުން، އެކިކަހަލަ ތަކެތި ފަރުމާކޮށް ތ

  ބެލެހެއްޓުން

 )އަތްތެރި މަސައްކަތް )މިސާލު: ކުނާ ވިޔުން، ފެހުން، ލިޔެލާ ޖެުހން، ރޯނު ވެށުްނ، ރުކުރާ ބަނުްނ 

 މުނިފޫހިފިލުމުގެ ދާއިރާ  -3

  ުމަދަހަ ތައްޔާރު ކުރުމާއި މަދަހަ ކިޔުމުގެ ހުނަރ 

 ްހުނަރުޔުޒިކް ކުޅުމުގެ ހެދުމާއި މި މިޔުޒިކ 

  ުޑްރާމާ ކުޅުން، ފިލްމުކުޅުން، ނެށުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ހުނަރ 

 ްސިނަމެޓޮގްރަފީ، ޑިޓިންގ، މު ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ުހނަރުތަްއ )މިސާލު: އެއެކްޓު ކުރުމާއި ފިލ

 (ޑިރެކްޝަން

 ޫުރންންވެސް ތަފާތު ހުނަރެއް ހުމިނ 

 ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ  -4

 ޭކުޅުންތެރިއެއް ނުވަތަ ކުޅިވަރެއް ކުޅުމުގެ ހުނަރު ހުރުން ކުޅިވަރެއް ކުޅ 

 ްކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުނ  
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 ހުށައެޅޭނެ ފަރާތްތައް   "ތަރި  ރިވެލި "      

  ްއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުނ 

 )ްމީހުން/ކުދިން އަދި  20: ގްރޫޕެއެއްގައި ހިމަނަންވާނީ ގިނަވެގެން ގުރޫޕަކުން )ސްކޫލް ، މުޢައްސަސާތައ

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީުހްނ/ކުދިން ބައިވެރިކޮށްގެން ގްރޫޕްތައް ތައްޔާރުކުރުން. 

 "ރިވެލި ތަރި" އިން ހާސިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

  ފަރާތްތަކެއްކަން އަންގައިިދނުން ންނަރު ހުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަާރްތތަކަކީވެސް އެކިކަހަލަ ހުނަ .1

ރާ ވަޒީފާއެއް ފަދައިން އެމީހަކު އިޚްތިޔާރުކުނުކުޅެދެންތެރިކަން ހުންނަ މީުހންނަށް އެހެން މީހުްނނެކޭވެސް އެއް .2

 ށް ހިތްވަރު ދިނުން ފުރުސަތު ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަ އަދާކުރުމުގެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ ފަާރތްތަކަށް އެފަރާްތތައް ޝައުގުެވރިވާ ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމާިއ ަތމްރީންގެ ފުރުސަުތ  .3

 ރާތައް ދަނެގަނެވުން ބޭނުންވާ ފަރާްތތައް ދަނެގަނެ ޭބނުންވާ ދާއި

 ގަނެވުން ނެދާއިރާތައް ދެވާނެ ފަާރތަކާއި ބޭނުންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަާރްތތަކަށް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް  .4

  ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ާއއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން .5

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަާރްތތައް ބާރުވެރި ކުރުވުން .6

 
  "ރިވެލި ތަރި" ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް 

 ބޭުނންވާ ފަރާތްތަުކން އެަފރާތުން ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ "ރިވެލި ތަރި" ބޭއްވުމަށް ހަމަެޖހިފައިވަނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެިރވާން 

ލިންކްއަކަށް އަޕްލޯޑް  އެކަމަށް ކަނަޑއަޅާފައިވާކުޑަ ވީޑިއޯއެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު މިނިޓްގެ  5މިނިޓާއި  2ކެޓަގަރީއަކުން 

ޖަޖުންގެ ޕެނަލްގައި  އަޕްލޯޑްކުރާ ވީޑިއޯތައް ޖަޖް ކުރުމަށް ޖަޖުންގެ ޕެނަލްއެއް އެކުލަވާލާނެއެވެ. ށްމި މުބާރާތަ ކުރާނީއެވެ.

އޮްފ  ދާއިރާއަކުން ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުްނނެވެ. ައދި މުބާރާތުން ަވނަވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީ ކަނޑައެޅޭތިއްބަވާނީ 

ވަނީ ހަމަެޖހިފައެވެ. މި އިނާމު ދިނުމަްށ  ދިނުމަށް ފަރާތުން އިނާމު ގެފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޖެންޑަރ،

ވަނަ ދުވަުހ  2021ޑިސެމްބަރ  30ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަިއނަލްއަޤްވާީމ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީުހންގެ ދުވަސްކަމުގައިވާ 

 .ބާއްވާ ހާއްސަ ހަފްލާގައެވެ

 


