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   މަޤްޞަދު  .1
  

އިތުުރ  ،ފޮތް ދިވެހި  ޚާއްޞަ ކިޔާނެ  ޝައުޤުވެރިވާގޮތަށް ހުންނަ ކުޑަކުދީން ންކުޑަކުދީ މިއީ،   
  . ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ މަޤްޞަދުގައިކުރުމުގެ 

  
  

  ކުޑަކުިދންގެ ފޮތް  .2
  

 8އަހަރާއި  5: މިސާލަކަށް(އަކަށް ނިވި އުމުރުފުރާތަކުން އުމުރުފުރާ ކުޑަކުދީންގެ ފޮތް ކަމުގައި ބަލާނީ އަންނަ
ނުވަތަ  ) އަހަރު 8: މިސާލަކަށް (ނުވަތަ، އެއިން އުމުރުފުރައެއްގެ ތެރެއިން ވަކި އަހަރަކަށް ) މެދުއަހަރާ ދެ 

 . އަމާޒުކޮށްގެން ލިޔެފައިވާ ފޮތެވެ) އަހަރު 6އަހަރާއި  5މިސާލަކަށް (އަހަރުތަކަކަށް 
  

  އަހަރާ ދެމެދު  5އަހަރާއި  3) ށ(      އަހަރުންދަށް  3) ހ(  
  އަހަރާ ދެމެދު  12އަހަރާއި  8) ރ(    ރާ ދެމެދު އަހަ 8އަހަރާއި  5) ނ(  
  އަހަރާ ދެމެދު  18އަހަރާއި  14) ޅ(  އަހަރާ ދެމެދު   14އަހަރާއި  12) ބ(  

  

  ހުށަހެޅޭނެ ފޮުތގެ ާބވަތް  .3
  

  . ބާވަތްތަކުގެ ފޮތްފޮތެވެ ވިމި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނި 
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ވައިދީ އަދި ލާމްދީނުގެ އަޅުކަންތައް ކުދީންނަށް އޮޅުންފިލު އިސްލާމީ ޢަޤީދާއާއި އިސް) ހ(

ފަދަ ވާހަކަތައް ހުންނަ ފޮތްފޮތާއި އިސްލާމީ  ންގެ ހިތުގައި ޝައުޤުވެރިކަން އުފައްދާއެކަންކަމާމެދު ކުދީ
 ތާރީޚާއި އިސްލާމީ އާދަކާދައާއި އަދަބުތަކާއި، ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީރަތާއި އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތުތަކާބެހޭ 

  . މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތް
  

ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ  ސަގާފަތާދިވެހި  ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހި ތާރީޚާއި ދިވެހި އާދަކާދަތަކާ) ށ(  
ފަދަ ވާހަކަތައް ހުންނަ ފޮތްފޮތާއި ދިވެހި  ޝައުޤުވެރިކަން އުފައްދާ ންކަމާމެދު ކުދީންގެ ހިތުގައިއެކަ

  .ހިމެނޭ ފޮތްޝަޚްޞިއްޔަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
  

އެކިއެކި ޝަޚްޞިއްޔަތުތަކާއި، ތަންތަނާއި، އެއްޗިއްސާއި  –މަޢުލޫމާތު ދޭ ފޮތްފޮތް ) ނ(  
  .ފޮތް ޢިލްމީކަންކަމާބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ 

  

  ފަދަ  ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކުރިއްސުރެ ކިޔައިއުޅޭ ވާހަކައާއި، ޅެމާއި، ބަންޖާއި، ލަވައާއި އަރަތް) ރ(  
  .މައްޗަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ފޮތް އަދަބީ ތަރިކައިގެ ހިމަނައިފައި ނުވަތަ މިފަދަ  ބީ ތަރިކައަދަ

  

ހިމެނޭ  އަދަބީ އުފެއްދުންތައްފަދަ  ވާހަކައާއި، ޅެމާއި، ބަނދިއަމިއްލަ ޚިޔާލުން އުފައްދާފައިވާ ) ބ(  
  .ފޮތް

  

   .ބޭރު ބަސްބަހުން ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތް) ޅ(  
  

ކޮށްގެން ދިވެހި ވެށްޓާއި ގުޅޭގޮތަށް ބަދަލު  ބޭރު ބަސްބަހުން ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ) ކ(  
   .އުފައްދާފައިވާ ފޮތް

     
) ބުކްސް. އީ(ފޮތް ހުށަހަޅާއިރު އޯޑިޔޯ ރެކޯޑިންގ އާ އެކު ހުންނަ ފޮތާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ފޮތް ) ހ(: ނޯޓު* 

ހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދީންނަށް ވެސް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އްޞަ އެޚާއަދި . ވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  . ހުންނަ ފޮތް ވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

  

ފޮތުގެ  .ނެއެވެނުބެލޭ  ކަމުގައެއް ފަދަ އެއްޗިއްސަކީ ފޮތް ޗާޓާއި، ކާޑާއި ބޯޑު ކުޅިވަރު) ށ(   
  .ގޮތުގައި މިފަދަ ތަކެއްޗެއް ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ 

  

ށް ހުށަހަޅާ އެއްފޮތެއް، މުބާރާތުގައި ފޮތް ބައިވެރިކުރާ އުމުރުފުރާތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މުބާރާތަ ) ނ(  
އަހަރާިއ  3އެއްފޮތެއް : މިސާލަކަށް. (އުމުރުފުރައަށްވުރެ ގިނަ އުމުރުފުރައަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ

އުމުރުފުރައަށް އަމާޒުކޮށްގެން  އަހަރާ ދެމެދުގެ 8އަހަރާ  5އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައަށާއި  5
  .)ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ

  
  



________________________________________________________________________  
 3     2010 -  ުމބާރާުތގެ ަގވާއިދު ަބހުން ލިޔެ ތައްާޔރުކުރުމުގެކުޑަކުދީން ކިޔާނެ ފޮތް ދިވެހި

  

  ފޮތް ހުށަހެޅުން . 4
  

މި މުބާރާތަށް ހުށަހަޅާ ފޮތްފޮތަކީ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފޮތްފޮތަށް  )ހ(  
  . ވާންވާނެއެވެ

  
 މި އިނާމަށް ވެސް  ފޮތްފޮތް ލިޔެ އަދި ޝާއިޢުނުކުރާޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޮތްފޮތާއި  ލިޔެ، )ށ(

  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ 
  

ތަރުޖަމާއެއް ހުށަހަޅާނަމަ ތަރުޖަމާއާއެކު ތަރުޖަމާ ކުރި ފޮތުގެ އަސްލު ނުވަތަ ފޮޓޯ ކޮޕީއެއް  )ނ(
އަދި މި ފޮތުގެ އަސްލު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން މި ފޮތް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  . ދީފައިވާކަމުގެ ސިޓީ އެއްވެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެޝާއިޢުކުރުމުގެ ހުއްދަ 
  

ހުން ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ދިވެހި ވެށްޓާގުޅޭގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ފޮތްެއ ބޭރު ބަސްބަ) ރ(
ހުށަހަޅާނަމަ އެ ފޮތާއި އެކު ބޭރު ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފޮތުގެ އަސްލު ނުވަތަ އެ ފޮތުގެ ) އެޑެޕްޓޭޝަނެއް(

  . ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

ވޮލިއުމްތަކެއްގެ . ވުރެ ގިނަ ފޮތް ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެފޮތަށް) ތިން( 3އެއްފަރާތެއްގެ ނަމުގައި  )ބ(  
ނުވަތަ ސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ފޮތް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ކޮންމެ ވޮލިއުމަކީ ނުވަތަ ސެޓުގެ ކޮންމެ ފޮތަކީ، ވަކި 

  . ފޮތެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ
  

  . ކުގައެވެޑީ އާ އެ.ހުށަހަޅަންވާނީ ފޮތާއި އޯޑިޔޯ ސީ ފޮތް ހުށަހަޅާ ނަމަ ޔޯއޯޑި )ޅ(  
  

އެނިމޭޝަން އެކުލެވޭގޮތަށް މެކްރޯމީޑިއާ އިލެކްޓްރޯނިކް ފޮތް ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅަން ވާނީ  )ކ(  
  . ޑީ އެއްގައެވެ.ސީ. ފްލޭޝް ފައިލެއްގެ ގޮތުގައެވެ

  

  އިވާ ފޮތް ުހށަހެޅުންޝާއިޢުކޮްށފަ  ލިޔެ 14.
  

ހުށަހެޅޭީނ  ރެއްގެ މުބާރާތަށްވެސް އަހަކޮންމެ ކޮށްފައިވާ ފޮތެއް ހުށަހަޅާނަމަ ޢުޝާއި ލިޔެ ) ހ(  
މި އަހަރުގެ އިނާމަށް . ޗާޕުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޮތްފޮތެވެ އެންމެފަހުން އޮތް މުބާރާތުގެ ތާރީޚުގެ ފަހުން

  . ގެ ފަހުން ޗާޕުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޮތްފޮތެވެ 2008 އޯގަސްޓު 28 ހުށަހެޅޭނީ
  

  އިނާމުކުރީގެ މުބާރާތަކަށް ހުށަހަޅައި، ތެރެއިން ޝާއިޢުކޮށްފައި ހުރި ފޮތްފޮތުގެ ލިޔެ ) ށ(  
  . އާފޮތެއްގެ ގޮތުގައެވެވާ ފޮތްފޮތް އަލުން ހުށަހެޅޭނީ އެ ފޮތް އިސްލާހުކޮށް ބަދަލުގެނެސް ނު ފައިލިބި
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   ުހށަހެޅުން ުނކުރާ ފޮތްޝާއިޢު ައދި ލިޔެ  24.
  

ކުރެހުން އެކުލެވޭ ފަދަ ފޮތެއްނަމަ ، ތް ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅަންވާނީނުކުރާ ފޮޝާއިޢުއަދި ލިޔެ ) ހ(  
އިތުރު ބަދަލެއް ފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަންވާނީ . ކުރެުހމާއެކު ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ

ނޑުގަ. ޗާޕަށް ފޮނުވޭ ފެންވަރަށެވެނުގެނެސް  އި ފޮތުގެ ނަމާއި ލިޔުނު ފަރާތާއި ފޮތުގެ ފޮތުގެ ބޭރުގަ
ޗާޕުނުކުރާ ފޮތެއް ނަމަވެސް އެފޮތް  .ނަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ ރާތުގެ ކުރެހުންތައް ކުރެހި ފަ

   . ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ) ހ(ގެ  4ހުށަހަޅަންވާނީ މި ޤަވާޢިދުގެ 
    

ކޮށްގެން ފޮތްފޮތަށް ބަދަލު ގެނެސް އިސްލާހު އިނާމު ލިބިފައިނުވާކުރީގެ މުބާރާތަކަށް ހުށަހަޅައި ) ށ(  
  .މި އަހަރު އަލުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

  

  އިނާމު ލިބޭ ފޮތްފޮްތ . 5
  
  

ން ފެށިގެން މަތީގެ މާކްސް ލިބޭ  75މި މުބާރާތަށް ހުށަހެޅޭ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އިނާމު ލިބޭނީ   
    . ފޮތްފޮތަށެވެ

  

  ފޮތުގެ ެފންަވރު ބެުލން . 6
  

މަރުކަޒުން ނާމު ލިބޭ ފެންވަރުގެ ފޮތްތައް ހޮވާނީ މި ހުށަހެޅޭ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން، އި ށް މި މުބާރާތަ  
ނޑައަ ނީ ތިރީގައި މިވާ ބަލާ ބަލާއިރު ފޮތުގެ ފެންވަރު މި ކޮމިޓީން  .ކި ކޮމިޓީއަކުންނެވެވަ  ޅާއެކަމަށް ކަ
  .ކަންތައްތަކަށެވެ 

  
  . ފޮތަކީ އަމާޒުކުރެވިފައިވާ އުމުރުފުރަޔާ ގުޅޭ ފޮތެއްތޯ) ހ(  

  

  .ވެރިވާފަދަ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެއްތޯފޮތަކީ ކުދިން ޝައުޤު) ށ(  
  

  .ފަދަ ފޮތެއްތޯ ފޮތަކީ ކޮންމެވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ދަސްވާ ) ނ(  
  

ނޑުތަކަށް ފެތޭފަދަ ) ރ(   ފޮތަކީ ދިވެހިންގެ އާދަކާދައާއި އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ
  . ފޮތެއްތޯ

  

ވެރިކަމާއި، އެހީތެރިކަމާއި، އިޙްތިރާމާއި އަމިއްލައަށް ކަންތައް ކުރުމުގެ ފޮތަކީ ލޯތްބާއި، އެކު ) ބ(  
މި ފަދަ ސިފަތައް ދަސްކޮށްދީފައިވަނީ އީޖާބީ . ޒިންމާ އުފުލުން ފަދަ ރަނގަޅު ސިފަތައް ދަސްވާފަދަ ފޮތެއްތޯ

  .ގޮތަކަށްތޯ" ޕޮޒިޓިވް"ނުވަތަ 
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  .އިވާ ފޮތެއްތޯއެއްގޮތަށް ލިޔެފަ ފޮތަކީ ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަކާ) ޅ(  
  

ޚިޔާލުގެ ތަނަވަސްކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަން ހުރީ ކިހާ  ،ނަމަ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް ،ފޮތަކީ) ކ(  
  .މިންވަރަކަށްތޯ

  

  .ފޮތަކީ ކުދީންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފޯރާފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިމެނިފައިވާ ފޮތެއްތޯ) އ(  
  

ކުލަތައް އި ފޮޓޯއާއި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަކުރުތަކުގެ ސައިޒާއި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ކުރެހުންތަކާ) ވ(  
  .ރާގުޅޭ ގޮތަށްތޯއެ ފޮތެއް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޢުމު ހުރީ،

    

އިތުރު މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ޗާޕަށް ފޮނުވޭ ފަދަ ނުކޮށް އޮތް ފޮތެއްނަމަ، ޝާއިޢުފޮތަކީ ) މ(  
  .ފެންވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތެއްތޯ

  
    

_________________  
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