
`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ 

ދވެހރާއްޖެ މާލެ،

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

ތަރުތީބު ނަންބަރު:

މލ، ދިވހިރއޖ

: ފޮތުގެ ނަން (1)

ކުޑަކުދީން ކިޔާނެ ފޮތް ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މުބާރާތް - 2010

( ފޮތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯމު (ލިޔެ އަދި ޝާއިޢުނުކުރާ ފޮތް

ފތ ނނ: (1)

: (2) ފޮތް އަމާޒުކޮށްފައިވާ އުމުރުފުރާ

    3 އަހަރުންދަށް  8 އަހަރާއި 12 އަހަރާ ދެމެދު 

    3 އަހަރާއި 5 އަހަރާ ދެމެދު  12 އަހަރާއި 14 އަހަރާ ދެމެދު 

14 އަހަރާއ 18 އަހަރާ ދެމެދު  8 އަހަރާ ދެމެދު 14 އހރއި 18 އހރ ދމދ     5 އަހަރާއ 8 އހރ ދމދ     5 އހރއި

: (3) ފޮތުގެ ބާވަތް
ހ.     އިސްލާމީ ޢަޤީދާއާއި އިސްލާމްދީނުގެ އަޅުކަންތައް ހިމެނޭ ނުވަތަ އިސްލާމީ ތާރީޚާއި އިސްލާމީ

.     ޝަޚްޞިއްޔަތުތަކާބެހޭ ފޮތެއް

ތފޞީލ:ތަފްޞލު:

ށ.     ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހި ތާރީޚާއި އާދަކާދަތަކާއި ދިވެހި ސަގާފަތާ ބެހޭގޮތުން ކުދިންނަށް މަޢުލޫމާތުދީ 

ފޮތެްއ. ޝަޚްޞއްޔަތުތަކާބެހޭ ދވެހ ފޮތެއް. އުފައްދާފަދަ ޝައުޤުވެރކަން ހތުގައ ކުދންގެ     އކނކމމދ ކދިނގ ހިތގއި ޝއޤވރިކނ އފއދފދ ފތއ. ދިވހި ޝޚޞިއޔތތކބހ ފތއ.އެކަންކަމާމެދު

ތަފްޞީލު:

ާ ަ ް ަ ، ްސާ ްޗ ެ ، ާ ަ ް ަ ، ާ ަ ު ަ ް ޝަޚްޞ ެ ެ ް ޮ ް ޮ ޭ ު ާ ޫ ު އެކިއެކި ޝަޚްޞިއްޔަތުތަކާއި، ތަންތަނާއި، އްެއޗިއްސާއި، ކަންކަމާ  ަ - ނ.    މަޢުލޫމާތު ދޭ ފޮތްފޮތް

.     ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ފޮތާއި ތަޢުލީމީ ފޮތް

ތަފްޞީލު:



ރ.     ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކުރިއްސުރެ ކިޔައިއުޅޭ ވާހަކައާއި، ޅެމާއި، ބަންޖާއި، ލަވައާއި އަރަތް ފަދަ  

.     އެއްޗެއް ހިމަނައިފައި ނުވަތަ މިފަދަ އެއްޗެހީގެ މައްޗަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ފޮތް

ީލތަފްޞީލު: ފ

. ބ.     ޚިޔާލީ ވާހަކައާއި، ޅެމާއި، ބަނދި ފަދަ އަމިއްލަ ޚިޔާލުން އުފައްދާފައިވާ ތަކެތި ހިމެނޭ ފޮތް

ީތަފްޞީލު:

. ޅ.     ބޭރު ބަސްބަހުން ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތް

ތަރުޖަމާކުރި ފޮތުގެ ނަން:-

ތަފްސީލު:-

ކ.     ބޭރު ބަސްބަހުން ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައި ދިވެހި ވެށްޓާއި ގުޅޭގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ 

    ފޮތް (އެޑެޕްޓޭޝަން).

ތަރުޖަމާކުރި ފޮތުގެ ނަން:-

ތަފްސީލު:-

(4) މި ފޮތް ކިޔާ ކުއްޖަކަށް ފޮތުން ޙާޞިލުވާނެ ޢިބުރަތަކީ ނުވަތަ ދަސްވެދާނެ މަޢުލޫމާތަކީ ނުވަތަ ހުނަރަކީ ކޮބައިތޯ؟

(5) މި ފޮތް ހުށަހަޅާފައިވަނީ

އިލެކްޓްރޯނިކް ފޮތެއްގެ ގޮތުގައި  އޯޑިޔޯ ސީޑީ / ޑީވީޑީ އަކާއެކު 

: (6) ފޮތް ފާސްކުރި ކާޑު ނަންބަރާއި ތާރީޚް

ފޮނުވަންވާނެއެވެ މަރުކަޒަށް މ ކުރން ގެ 15:00 ދުވަހުގެ ބުދަ ވާ 30 ޖޫން 2010 ފޮތާއެކު ފުރހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމު މ *

ފޯމު ދޫކުރި ތާރީޚު:  ފޯމު އަނބުރާ ލިބުނު ތާރީޚު: 

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 

15:00 ގ ކރިނ މި މރކޒށ ފނވނވނއވ.  30 ވ ބދ ދވހގ 2010 ޖނ މި ފޯމ ފރިހމކރމށފހ ފތއކ *






