
 ބަހާބެހޭބައި އުފެދުނީ ކިހިނެއް ؟ .1
 ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީމަހުގެ 1979ދުނީ ށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖިލިސް އުފެދިވެހިބަހާއި އަދަބަ -

ޛް މައުމޫން މި މަޖިލިސް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަލްއުސްތާ.  ގައެވ28ެ
 : ކަންތައްތަކަކީ މި މަޖިލީހުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ. ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ

 
  ބަސްފޮތް އެކުލަވާލުން-ހ
  ދިވެހިބަހުގެ ފުރިހަމަ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލުން-ށ
  ބަސް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން އަދަބީ ތަފާތު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން -ނ
  ބަސް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ދާއިރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ދޭ ކޯސްތައް ހިންގުން-ރ
 ތައް ނެރުން އަދަބީ ފޮތް-ބ
 އަދަބީ ތަރިކަތައް އެއްކޮށް އެތަކެތި ޗާޕްކުރުން -ޅ
 އައުބަސް އުފެއްދުން -ކ
 

 ބަސްތަރައްޤީ ކަންތައްތައް ފަތުރައި ޢާއްމުކޮށްބަހާބެހޭބައި އުފެދިގެން އައީ، މި ދެންނެވުނު  -
 .ކުރުމަށެވެ

 

 ބަހާބެހޭބައިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބާ؟ .2
 ދިވެހީންގެ ބަސްކަމަށް ވީހިނދު އެބަސް ދެމެހެއްޓުމަށާއި ބަސް ދިވެހިބަހަކީ އެންމެހައި -

ތުން އަދަބީ މުބާރާތްތައް މިގޮ. ރޮނގުން މަސައްކަތްކުރުމެވެތަރައްޤީކުރުމަށް ތަފާތު ރޮނގު
ބޭއްވުމާއި، ބަހުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކޯސްތައް ހިންގުމާއި، ބަސްފޮތް އިސްލާޙުކުރުމާއި، 

ދެއް އެކުލަވާލުމާއި، ދިވެހިބަހުން ތަފާތު ފޮތް އެކުލަވާލުން ފަދަ ވާޢި ޤަދިވެހިބަހުގެ ފުރިހަމަ
 .ތަފާތު އެތައްކަމެއް ހިމެނެއެވެ

 
 ބަހާބެހޭބައިން ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަކަކީ ކޮބާ؟ .3

  ޖެނުއަރ15ީ –ންގެ ދުވަސް  ޅެންވެރީ -
 ފެބްރުއަރީ 21 -   ދުވަސް މާދަރީބަހުގެ -
  ޖުލައ8ި –ލިޔުންތެރިންގެ ދުވަސް  -

 
 
 
 



 
 
 

 ންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ފެށިގެން އައީ ކިހިނެއް؟ޅެންވެރީ .4
ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ފެށުނީ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ޝިހާބު ދެމިއޮތުުމގެ  -

 ދާނައެއީ އެމަނިކުފާނަކީ ކުޅަ. ންނެވެގޮތުރެއްވި ދުވަސް ހަނދާންކުރުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކު
ޅެންވެރިކަމަްށ ދިވެހި އަދި . ގެ އިތުރުން މޮޅު ޅެންވެރިއަކަށް ވީތީއެވެވާހަކަ ދެއްކުންތެރިއެއް

އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ ވާފައިވާ ބޭފުޅަކަށްވާތީ ކޮންމެ ނުހަނު އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައް
 .ސް ކަމުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވީއެވެންގެ ދުވަ ވަނަ ދުވަހަކީ ޅެންވެރ15ީމަހުގެ 

 
 ސް ފާހަގަ ކުރަންފެށީ ކޮންއަހަރަކު؟ޅެންވެރިންގެ ދުވަ .5

 . ވަނަ އަހަރުއެވ1989ެ -
 

 އައުކުރާޅެންވެރީންގެ ދުވަހަކީ ހަމައެކަނި އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ޒިކުރާ  .6
 ދުވަހެއްތަ؟

 :އެއީ . ނޫން 
ދިވެހިބަހުގެ އެންމެރީތި ފަންނުކަމުގައިވާ ޅެންވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ  -

 .ދުވަހެއް
 .ކުރާ ދުވަހެއްއަގު ވަޒަންންގެ ޚިދުމަތުގެ ހުރިހައި ޅެންވެރީ -
 .ޒިކުރާ އައުކުރާދުވަހެއް ޅެންވެރިންގެ މާޒީގެ -
 .ންނަށް ހިތްވަރުދޭ ދުވަހެއްޅެންވެރީމިހާރުގެ  -
 .ދޭ ދުވަހެއްއައު ޅެންވެރީންނަށް އުންމީދު ތަކެއްގެ ގެނެސް -

 

 ނީ ކޮން އަހަރަކު؟ލިޔުންތެރީންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ފެށު .7
 . ވަނަ އަހަރު އެވ1993ެންތެރީންގެ ދުވަސް ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރެވުނީ ކަޒުން ލިޔުމި މަރު -

 

 ންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ކީއްވެ؟ލިޔުންތެރީ .8
 ންރުވަލިޔުންތެރިކަން ކުރިއަ -
 .ންންގެ ލިޔުންތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރަހުރިހައި ލިޔުންތެރި -
 .ންކޮށް އެބޭފުޅުންގެ ހަނދާން ދިރުވަތައް އާ ހުރިހައި އަދީބުންގެ ޚިދުމަތް -
 .ސް އެފަރާތްތަކަށް  ހިތްވަރުދޭން ގެނެންތެރިން، ލިޔުންތެރިންގެ ސަފަށްއައު ލިޔު -



 ންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ކީއްވެ؟ ގައި ލިޔުންތެރ8ީލައި ޖު .9
 ށްގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވުމަންލިޔުންތެރި ދުވަސް  ވަނ8ަލައިމަހުގެ ޖު -

" އަލްއިޞްލާޙް" އެދުވަހަކީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ޝާއިޢު ކުރެއްވުނު މަޖައްލާ ހަމަޖެއްސެވީ
ނެރުމަކީ ރާއްޖޭގެ " އަލްއިޞްލާޙް"ވެފައި، ގެ ފުރަތަމަ އަދަދު ނުކުތް ދުވަސްކަމަށް

 .ންގެ ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް ވީތީއެވެލިޔުންތެރީ
 

  ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން މަރުކަޒުން ކުރަނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް؟ލިޔުންތެރިންގެ  .10
  ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން 2000 -   ންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ލިޔުންތެރީ -
  ވަނަ އަހަރ2000ު  -  ންގެ ޤައުމީ ބައްދަލުވުންލިޔުންތެރީ -
  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެނ2001ް -     ންގެ ފޮތް މަޢުރަޒުލިޔުންތެރީ -

 

 ފޮތް މަޢުރަޒުގައި ފޮތް ބައިވެރިކުރަނީ ކޮންބައެއް؟  .11
 ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން -
 ފޮތް ފިހާރަތަކުން -
 ކުރާ ފަރާތްތަކުން ޝާއިޢުފޮތް ޗާޕުކޮށް -
 އަމިއްލަ ލިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން -

 

 ފޮތް މަޢުރަޒަށް ކިހާ ތަރުހީބެއް ލިބޭތަ؟  .12
 884 ފަރާތަކުން 20ޢުރަޒުގައި  ވަނަ އަހަރު މ2004ަ.  ބޮޑު ތަރުހީބެއްލިބެއެވެވަރަށް -

 ވުރެގިނަ މީހުން މި 13000ގާތްގަޑަކަށް . ފައި ވެއެވެރި ކޮށްބާވަތުގެ ފޮތް ބައިވެ
 .މަޢުރަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ

 

  ބަހާބެހޭބައިން ބާއްވާ މުބާރާތްތަކަކީ ކޮބާ؟  .13
 ބާރާތްވާހަކަދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މު. ހ
 މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް. ށ
 ޅެންހެދުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް. ނ
 ކަ ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތްވާހަދިގު. ރ
 ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތްކުރު. ބ
  މުބާރާތްޤައުމީތަރުޖަމާ ކުރުމުގެ . ޅ
  މުބާރާތްޒޯނުވާހަކަދެއްކުމުގެ . ކ
  މުބާރާތްޒޯނުމަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ . އ



 
 

 ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބާއްވަން ފެށުނީ ކޮންއަހަރަކު؟  .14
 . ގައެވ1997ެ -

 

  މުބާރާތްމިހާތަނަށް ބޭއްވުނީ ކޮން އަތޮޅުތަކެއްގައި؟ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަތޮޅު  .15
 1996 – އަތޮޅު ސ -
 1997 –ބ އަތޮޅު   -
 1999 –ގދ އަތޮޅު  -
 2000 –ހއ އަތޮޅު  -
 2001 –މ އަތޮޅު  -
 2002 –ށ އަތޮޅު  -
 2003 –ތޮޅު ލ އަ -
 2004 -ރ އަތޮޅު  -

 
 ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބާއްވަނީ ކިހިނެއް؟  .16

އެ . އަތޮޅެއްގައެވެވާހަކަދެއްކުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް މިހާރު ބާއްވަމުން މިއަންނަނީ އަހަރަކު  -
 . ކޫލުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތުގެ ގޮތުގައެވެއަތޮޅުގެ އިސް

 
 ވާހަކަދެއްކުމާއި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތް ބާއްވަން ފެނުނީ ކީއްވެ؟  .17

ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޒޯނުމުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ޚިޔާލކޮށް އެގޮތަށް މިބާރާތް ބާއްވަން ހަމަޖެއްސީ  -
 ބޭއްވުމަށް މި މުބާރާތް އަތޮޅު ތަކުގައި އަވަހަށް ބާއްވާ އަތޮޅެއްގައި އަހަރަކު މުބާރަތް

 .އްސަން ދިގު މުއްދަތެއް ނަގާނެތީއެވެވަށާޖަ
 

ވާހަކަދެއްކުމާއި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޒޯނު މުބާރަތް މިހާތަނަށް މިހާތަނަށް ބޭއްވިފައިވަނި ކޮން  .18
 ޒޯނެއްގައި؟

 . ކ، އއ އަދި އދ އަތޮޅުގެ މަދަރުސާތައް ހިމެނޭ ޒޯނުގައެވެ-
 

 
 
 



 ތައް ބެހިފައި ވަނީ ކިހިނެއް؟  ޒޯނު .19
     

 އަތޮޅުތައްޒޯން
 ހއ، ހދ1
 ށ، ނ2
 ރ، ބ، ޅ3
 ކ، އއ، އދ4
 ވ، މ، ފ، ދ5
 ތ، ލ6
 ގއ، ގދ7
 ޏ، ސ8

 

 މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދަކީ ކޮބައި؟  .20
ދިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް ކުދިންނާއި ޒުވާނުންނާއި އާންމުން  -

 .ރުމެވެޝައުގުވެރިކުރުވާ ބަހުގެ ތަފާތު ހުނަރުރަތައް ކުރިއެ
 

 ބަހާބެހޭބައިން ހިންގާ ކޯސްތަކަކީ ކޮބާ؟  .21
 ދޭ ކޯސްހެދުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްޅެން -
 ކޯސްދޭ ށްގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން  ދަސްކޮކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ދިވހިބަސް ހެޔޮސަރު -
 ދިވެސް އަކުރު ދަސްކޮއްދޭ ކޯސް -
 ދޭ ކޯސްއްކުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްވާހަކަދެ -
 ދޭ ކޯސްކުރުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްމާތަރުޖަ -

 

 މަރުކަޒުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ ކިހިނެއް؟  .22
އިވެރިވާން އެދޭފޯުމ ކޯސްތައް އިޢުލާން ކުރުމުން، މަރުކަޒުން ދޫކުރާ، ކޯހުގައި ބަ -

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން މި މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅާނީއެވެފުރިހަމަކޮށް  . ކަ
 

 ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއްނަގާތަ؟ހެއްކޯ  .23
 

 .ނުނަގައެވެ -



 ތަފާތު ފަރާތްތަކުން އެދިގެން ކޯސް ބާއްވައިދޭތަ؟  .24
ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުންނާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނި ތަކުންނާއި،  -

 .އެވެވެއިސްކޫލުތަކުންއެދުމުން ކޯސްބާއްވައިދެ
 

 ކޮބާ؟ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކޯސްއަތް  .25
 ދިވެހިބަހާއި މެދު މީހުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން  -
 ދިވެހިބާހާއި އަދަބިއްޔާތައް ޝައުޤުވެރިވާ ބަޔަކު އުފެއްދުން -
 ދިވެހި ބަހުގެ ތަފާތު ހުނަރުތަކަށް ކުޅަދާނަ ބަޔަކު އުފެއްދުން -
 ދިވެހިބަސް ކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީ ކުރުން -

 
ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ އިތުރަށް ބަހާބެހޭބައިންކުރާ ބާރަތްތަކާއި، ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަކާއި، މު  .26

 މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކޮބާ؟
 ބަސްފޮތް އިޞްލާޙްކުރުމުގެ މަސައްކަތް -
 ފަތްތޫރައިގެ މަސައްކަތް -
 ދިވެހިބަހާއި އަދަބިތްޔާތާއި ބެހޭފޮތް ތައްޔާރުކުރުން -
ހަލަ ފޮތް ހުށަހެޅުމުން އެފޮތްތަކުން  ކުޑަކުދިން ކިޔާހިތްވާކަސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް -

 ފެންވަރު ބަލައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ޙައްޤުވާ ފެންވަރުގެ ފޮތްތައް ހޮވުން
 އައުބަސް އުފެއްދުން -
 ދިވެހިބަހުގެ ތަފާތު ދިރާސާތައްކުރުން -
  އެތަކެތި ޗާޕުކުރުންރު ޤަވާޢިދުތައް ހޯދައި އެއްކޮށްބަހުގެ އިތު -

 
މުގެ  ހުށަހެޅުހިތްވާކަހަލަ ފޮތް ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް އެކުލަވައިޑަކުދީން ކިޔާ ކު .27

 ހިނގާކަމެއް؟ޙަރަކާތަކީކިހިނެއް 
އެކަމަށް ޢިއުލާން ކުރުމުން މުއްދަތު . ންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ކަމެކެވެއާމިއީ  -

ދެން .  ހުށަހަޅަނީއެވެހަމަވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ފޮތްތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު މި މަރުކަޒަށް
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ފޮތްތަކުގެ ފެންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީން މި ފޮތްތައް ބަލައި މީގެ ތެރެއިން 

މިފޮތްތަކަށް ކޮންމެއަހަރެއްގެ . ޚާއްޞަ އިނާމު ދެއްވަން އެކަށީގެންވާ ފޮތް ހޮވަނީއެވެ
އިނާމު ލިބޭ  .ޖުމްހުރިއްޔާ އިނާމު ދެއްވައެވެޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލް

މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ޗާޕުކޮށް   ފޮތެއް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޤައުމ6ީފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން 
 .ޝާއިޢުކުރެއެވެ

 



ކުޑަކުދީން ކިޔާހިތްވާކަހަލަ ފޮތް ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް   .28
 ކޮން އަހަރަކު؟ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމެއް ދެއްވަން ފެށީ

 
 . ވަނަ އަހަރުއެވ1999ެ -

 

 ބަސްކޮމިޓީގެ ދައުރަކީ ކޮބާ؟  .29
 .ބަސްފޮތް އިސްލާޙުކުރުން -
 . ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުންހުގެ މާނައާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްބަސްބަ -

 

 ބަހާބެހޭބައިން ކުރިމަގަށް ކުރާ އުންމީދތަކަކީ ކޮބާ؟  .30
ލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޒުވާނުން ބަހުގެ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިވާ، އެދާއިރާއިން ތަޢު -

 .މިބައިގައި އިތުރުވެ މިބައިގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ފުޅާވުން


