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 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ  

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 
 

 ަވނަ 63މަޒުމޫނު ލިޔުމުެގ ާވދައިެގ ތަށްޓަށް ބާއްާވ  ޖަމީލް ދީދީެގއަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު   

 ެގ  2021ޤައުމީ މުބާރާތް 

 އި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު ދާއިރާއާ

 ދަށު ސާނަވީ ގިންތި 

 

 އަދަބިއްޔާތު: ބަހާއި    - 1

އި، ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ  ބުންނާއި އަދީބުންގެ ޚިދުމަތްތަކާދިވެހިބަހާއި ދިވެހި މަޝްހޫރު އަދީ  އިރު  ލިޔާ  މަޒުމޫނު  އަށްމި ދާއިރާ  

    ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.   މައިގަނޑުގޮތުން   އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭ  ގޮތުން ލިޔެވިދާނެއެވެ.  ބެހޭރު ޅެންޅެމާ  މަޝްހޫ

 

   ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ:   - 2

ދާއިރާ   ލިޔާ މި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކާއިއިސަ  އިރު   އަށް މަޒުމޫނު  ފަރުދުންނަށާއި   ންސާއި  ކަންކަމުން  ޤައުމާއި    އެ 

ލިޔެވިދާނެއެވެ. އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ގޮތުން   ބަލައި މަޒުމޫނު  މުޖުތަމަޢަށް ލިބޭ ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް

 ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.  މައިގަނޑު
 

 ފަތް:  ގާ ތާރީޚާއި ސަ   - 3

ދާއިރާ   މަޒުމޫނު  މި  ދިވެހީ  އިރު  ލިޔާއަށް  ހާދިސާތަކާއި  މުހިންމު  ދިވެހީތާރީޚީ  ތަރިކައާއި  ޤައުމީ  ފަތާއި  ގާ ންގެ ސަންގެ 

  މައިގަނޑު   ގުޅޭ ގޮތުންތަކުގެ މައްޗަށް މަޒުމޫނު ލިޔެވިދާނެއެވެ. އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ  ފީ ކުޅިވަރުގާއާދަކާދައާއި ސަ

   ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. 

 

  19 -ކޮވިޑް  - 4

ގެ އާލަމީވަބާގެ ފުރަބަންދުގެ ދުވަސްވަރު ތަހައްމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ކުރިމަތިވި  19  -ކޮވިޑް  އިރު  އަށް މަޒުމޫނު ލިޔާމި ދާއިރާ  

ފަދަ   އަތްދޮވުން  މާސްކުއެޅުމާއި  ބެހެއްޓުމާއި  ގައިދުރުކަން  އިޖުތިމާއީ  އަޅައިފައިވާ  ސަލާމަތްވުމަށް  ބަލިން  މި  ގޮންޖެހުންތަކާއި 

  ގޮތުން މައިގަނޑު   ޔެވިދާނެއެވެ. އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭގެ މައްޗަށް މަޒުމޫނު ލިގެ ފިޔަވަޅުތަކު ރައްކާތެރިކަމު

   ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. 
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 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ  

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    
 

 

 ވަނަ  63މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ  އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލް ދީދީގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ  

 ގެ  2021ޤައުމީ މުބާރާތް  

 އި ދާއިރާެގ ތަޢާރުފު ދާއިރާއާ 
 

 ސާނަވީ ގިންތި  

 : އަދަބިއްޔާތު ބަހާއި -1

އި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ  އަދީބުންނާއި އަދީބުންގެ ޚިދުމަތްތަކާދިވެހިބަހާއި ދިވެހި މަޝްހޫރު    އިރު  ލިޔާ އަށް މަޒުމޫނު  މި ދާއިރާ  

ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްޗަށް    ގޮތުގެ މައްޗަށް، ދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު  އިގެން އައިއަދަބު ކުރިއަރަ  ދިވެހިއި  މަޝްހޫރު ޅެންޅެމާ

 ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.  ގޮތުން މައިގަނޑު  ކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭލިޔެވިދާނެއެވެ. އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަ ބަލައި މަޒުމޫނު

  :ފަތްާގސަ ތާރީޚާއި -2

ދާއިރާ   މަޒުމޫނު  މި  ދިވެހިންގެ ސަ  އިރު  ލިޔާއަށް  ތަރިކައާއި  ޤައުމީ  ދިވެހިންގެ  ހާދިސާތަކާއި  މުހިންމު  ފަތާއި  ގާ ތާރީޚީ 

ނަމެއް    ގޮތުން މައިގަނޑު  ލިޔެވިދާނެއެވެ. އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން  ބެހޭ    ފީ ކުޅިވަރުތަކާގާ އާދަކާދައާއި ސަ

   ދޭންވާނެއެވެ. 
 

   ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ:   - 3

ދާއިރާ   ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކާއިސައި  އިރު   ލިޔާ އަށް މަޒުމޫނު  މި  ފަރުދުންނަށާއި   ންސާއި  ކަންކަމުން  ޤައުމާއި    އެ 

ގޮތުން     ބަލައި މަޒުމޫނު ލިޔެވިދާނެއެވެ. އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭމުޖުތަމަޢަށް ލިބޭ ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް

 ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.  މައިގަނޑު
 

   19- ކޮވިޑް  - 4

ދާއިރާ      ލިޔާއިރުމި  ކުރިމަތިވި  ގެ އާލަމީވަބާގެ  19-ކޮވިޑް   އަށް މަޒުމޫނު  ގޮތާއި  ތަހައްމަލުކޮށްފައިވާ  ފުރަބަންދުގެ ދުވަސްވަރު 

ފަދަ   އަތްދޮވުން  މާސްކުއެޅުމާއި  ބެހެއްޓުމާއި  ގައިދުރުކަން  އިޖުތިމާއީ  އަޅައިފައިވާ  ސަލާމަތްވުމަށް  ބަލިން  މި  ގޮންޖެހުންތަކާއި 

  ގޮތުން މައިގަނޑު   އިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭގެ މައްޗަށް މަޒުމޫނު ލިޔެވިދާނެއެވެ. އެ ބަރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކު 

   ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. 
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 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ  

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    
 

 

 ވަނަ  63މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ  އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލް ދީދީގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ  

 ގެ  2021  – ޤައުމީ މުބާރާތް  

 އި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު ދާއިރާއާ

 މަތީ ސާނަވީ ގިންތި 

 

 ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު:   - 1

ދާއިރާ  މަޒުމޫނު  މި  ބަހުގެ    އިރު   ލިޔާއަށް  އެކިދިވެހިބަހާއި  އަދަބިއްޔާތުގެ  ދިވެހި  އެ  ބަހުރުވަތަކާއި  ފަންނުތަކުން    ފަންނުތަކާއި 

  ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ކުރިއެރުންތަކާއި ހޯދުންތަކާ   ބީ ފާޑުކިޔުމާއިއަދަ  ފާހަގަކުރެވޭ މަޝްހޫރު އަދީބުންނާއި އެ އަދީބުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި

ލިޔެވިދާނެއެވެ. އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް    ށްގެން މަޒުމޫނުދިވެހި ޝާޢިރުންގެ އަދަބީ މަޝްހޫރު ޅެންތަކަށް އަމާޒުކޮ   ގޮތުންނާއި  ގުޅޭ

 ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.  ގޮތުން މައިގަނޑު   ގުޅޭ ދާއިރާއާ

 

   19- ކޮވިޑް  - 2

ދާއިރާ  ލިޔާ މި  މަޒުމޫނު  ކުރިމަތިވި  ގެ  19-ކޮވިޑް   އިރު   އަށް  ގޮތާއި  ތަހައްމަލުކޮށްފައިވާ  ދުވަސްވަރު  ފުރަބަންދުގެ  އާލަމީވަބާގެ 

އްކާތެރިކަމުގެ  ގޮންޖެހުންތަކާއި މި ބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް އަޅައިފައިވާ އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި މާސްކުއެޅުމާއި އަތްދޮވުން ފަދަ ރަ

   ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.   ގޮތުން މައިގަނޑު  ގުޅޭ   ނެއެވެ. އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާގެ މައްޗަށް މަޒުމޫނު ލިޔެވިދާ ފިޔަވަޅުތަކު 

 ތް: ފަ ގާ ތާރީޚާއި ސަ   - 3

ފަތާއި އާދަކާދައާއި ގާތާރީޚީ މުހިންމު ހާދިސާތަކާއި ދިވެހިންގެ ޤައުމީ ތަރިކައާއި ދިވެހިންގެ ސަ  އިރު  ލިޔާއަށް މަޒުމޫނު  މި ދާއިރާ 

މަޒުމޫނަކަށް   ބަލައި މަޒުމޫނު ލިޔެވިދާނެއެވެ.  ދިވެހި ފޯކްލޯރުގެ މައްޗަށް ގޮތުންނާއި    ބެހޭ  ކުޅިވަރުތަކާފީ  ގާސަ ލިޔާ  ބައިވެރިއަކު  އެ 

 ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.  ގޮތުން މައިގަނޑު   ގުޅޭ ދާއިރާއާ

 އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރި:  - 4

ވާމީ މުޖުތަމަޢަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އުފެއްދުންތެރިކަމަށާއި ގަނެވިއްކުމަށާއި  ގުބައިނަލްއަ  އިރު   ލިޔާއަށް މަޒުމޫނު  މި ދާއިރާ 

އި އެއާ ތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާޢަނާ ޞިތަށާއި އެހެނިހެން  ޢަނާޞި ތަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ޢަނާޞިދަތުރު ފަތުރަށާއި މަސްވެރިކަމުގެ  

އެ ބައިވެރިއަކު    ލިޔެވިދާނެއެވެ.   ވެސް  ގޮތުން  އަދި އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަމާ ގުޅޭ ރުތަކާގުޅިގެން އިޤްތިޞާދަށް ފޯރާ އަސަ

 ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.  ގޮތުން މައިގަނޑު  ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭ
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 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ  

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 

 ވަނަ 36މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ  އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލް ދީދީގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ  

 ގެ  2021  ޤައުމީ މުބާރާތް   

 އި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު ދާއިރާއާ

 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ   18

 މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު:    - 1

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އަޅުވެތިކަމާއި ޤައުމީ ރުކުންތަކާއި ޤައުމިއްޔަތެއް ދިރިދެމި   އިރު އަށް މަޒުމޫނު ލިޔާ މި ދާއިރާ  

މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށް ކުރަންވީ  ނާއި  ގޮތުން  އޮތުމަށް ފަރުދީ ފެންވަރުގައްޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭ

 ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.   އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މައިގަނޑު  ލިޔެވިދާނެއެވެ. މާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޒުމޫނު  ކަންކަ

 

 އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރި:   - 2

ދާއިރާ   މަޒުމޫނު  މި  އުފެއްދުންތެރިކަމަށާއި    އިރު   ލިޔާއަށް  ގުޅިގެން  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މުޖުތަމަޢަށް  ބައިނަލްއަގުވާމީ 

މަސްވެރިކަމުގެ   ދަތުރުފަތުރަށާއި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ޢަނާޞިގަނެވިއްކުމަށާއި  އެހެނިހެން  ޢަނާ ޞިތަށާއި  އަންނަ  ޢަނާ ޞިތަށާއި  ތްތަކަށް 

  ގުޅޭ   ގޮތުން ލިޔެވިދާނެއެވެ. އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ތަކާ ގުޅޭއެއާ ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދަށް ފޯރާ އަސަރު އިބަދަލުތަކާ

 ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.  ގޮތުން މައިގަނޑު

 ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު:    - 3

ފަންނުތަކުން    ފަންނުތަކާއި އެ  ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ ބަހުރުވަތަކާއި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ އެކި  ލިޔާއިރުއަށް މަޒުމޫނު  މި ދާއިރާ  

ދިވެހި ޝާޢިރުންގެ  އި  ފާހަގަކުރެވޭ މަޝްހޫރު އަދީބުންނާއި އެ އަދީބުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ކުރިއެރުންތަކާއި ހޯދުންތަކާ

ބިނާކޮ ޅެންތަކަށް  ލިޔާ  އަދަބީ  ބައިވެރިއަކު  އެ  ލިޔެވިދާނެއެވެ.  މަޒުމޫނު  ގުޅޭ ށް  ދާއިރާއާ  މައިގަނޑު   މަޒުމޫނަކަށް  ނަމެއް    ގޮތުން 

 ދޭންވާނެއެވެ. 

   19- ކޮވިޑް  - 4

ދާއިރާ       ލިޔާއިރު މި  މަޒުމޫނު  ކުރިމަތިވި  19-ކޮވިޑް   އަށް  ގޮތާއި  ތަހައްމަލުކޮށްފައިވާ  ދުވަސްވަރު  ފުރަބަންދުގެ  އާލަމީވަބާގެ  ގެ 

ސަލާމަތްވުމަށް އަޅައިފައިވާ އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި މާސްކުއެޅުމާއި އަތްދޮވުން ފަދަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮންޖެހުންތަކާއި މި ބަލިން  

ގުޅޭފިޔަވަޅުތަކު  ދާއިރާއާ  މަޒުމޫނަކަށް  ލިޔާ  ބައިވެރިއަކު  އެ  ލިޔެވިދާނެއެވެ.  މަޒުމޫނު  މައްޗަށް  މައިގަނޑު  ގެ  ނަމެއް    ގޮތުން 

   ދޭންވާނެއެވެ. 
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 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ  

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 

 ވަނަ  36މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ  ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ    ޖަމީލް ދީދީގެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  

 ގެ  2120  – ޤައުމީ މުބާރާތް  

 އި ދާއިރާގެ ތަޢާރުފު ދާއިރާއާ

 އަހަރުންމަތީގެ އުމުރުފުރާ   18

 މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު:    - 1

ދާއިރާ   މަޒުމޫނު  މި  ޤައުމިއްޔަތެއް    އިރު  ލިޔާ އަށް  ރުކުންތަކާއި  ޤައުމީ  އަޅުވެތިކަމާއި  މިނިވަންކަމާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށް ނާއި  ގޮތުން  ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭ  ދިރިދެމިއޮތުމަށް ފަރުދީ ފެންވަރުގައްޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި

ނަމެއް    ގޮތުން މައިގަނޑު  އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭ   ގޮތުން މަޒުމޫނު ލިޔެވިދާނެއެވެ.   ގުޅޭ  މާކަންކަކުރަންވީ  

 ދޭންވާނެއެވެ. 

 އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރި:   - 2

ދާއިރާ   މަޒުމޫނު  މި  އުފެއްދުންތެރިކަމަށާއި    އިރު   ލިޔާއަށް  ގުޅިގެން  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މުޖުތަމަޢަށް  ބައިނަލްއަގުވާމީ 

މަސްވެރިކަމުގެ   ފަތުރަށާއި  ދަތުރު  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ޢަނާ ޞިގަނެވިއްކުމަށާއި  އެހެނިހެން  ޢަ ނާޞިތަށާއި  އަންނަ  ޢަ ނާޞިތަށާއި  ތްތަކަށް 

އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް    ގޮތުން މަޒުމޫނު ލިޔެވިދާނެއެވެ.   ޅޭތަކާ ގުއެއާ ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދަށް ފޯރާ އަސަރު  އިބަދަލުތަކާ

 ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.  ގޮތުން މައިގަނޑު   ދާއިރާއާ ގުޅޭ
 

   19- ކޮވިޑް  - 3 

ތަހައްމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ކުރިމަތިވި  ގެ އާލަމީވަބާގެ ފުރަބަންދުގެ ދުވަސްވަރު  19-ކޮވިޑް  އިރު  އަށް މަޒުމޫނު ލިޔާ މި ދާއިރާ  

ފަދަ   އަތްދޮވުން  މާސްކުއެޅުމާއި  ބެހެއްޓުމާއި  ގައިދުރުކަން  އިޖުތިމާއީ  އަޅައިފައިވާ  ސަލާމަތްވުމަށް  ބަލިން  މި  ގޮންޖެހުންތަކާއި 

  ގޮތުން މައިގަނޑު   ކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭގެ މައްޗަށް މަޒުމޫނު ލިޔެވިދާނެއެވެ. އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކު 

   ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. 

 ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު:    - 4

ފަންނުތަކާއި   ބަހުރުވަތަކާއި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ އެކި ދުތަކާއި އި ވާގަަބަހުގެ  ދިވެހިބަހާއި  އިރު  ލިޔާއަށް މަޒުމޫނު މި ދާއިރާ  

  އެރުންތަކާއި ހޯދުންތަކާ ގުޅޭ އަދީބުންނާއި އެ އަދީބުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ކުރިފަންނުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ މަޝްހޫރު    އެ

  ގޮތުން މައިގަނޑު   ލިޔެވިދާނެއެވެ.  އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭއަދަބަށް ފާޑުކިޔުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް    ގޮތުންނާއި

                ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. 
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 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ  

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 

 

 ވަނަ  63ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ    ޖަމީލް ދީދީގެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  

 ގެ  2021  – ޤައުމީ މުބާރާތް  

 އި ދާއިރާެގ ތަޢާރުފު ދާއިރާއާ 

 މަތީ ތަޢުލީމުެގ ބައި

 މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު:    - 1

ދާއިރާ   މަޒުމޫނު  މި  ޤައުމިއްޔަތެއް    އިރު  ލިޔާ އަށް  ރުކުންތަކާއި  ޤައުމީ  އަޅުވެތިކަމާއި  މިނިވަންކަމާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށް   ނާއިގޮތުން  ދިރިދެމިއޮތުމަށް ފަރުދީ ފެންވަރުގައްޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭ

ނަމެއް    ގޮތުން މައިގަނޑު   އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭ   މަޒުމޫނު ލިޔެވިދާނެއެވެ. ގެ މައްޗަށް   މުކުރަންވީ ކަންކަ

 ދޭންވާނެއެވެ. 

 އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރި:   - 2

ދާއިރާ   މަޒުމޫނު  މި  އުފެއްދުންތެރިކަމަށާއި    އިރު   ލިޔާއަށް  ގުޅިގެން  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މުޖުތަމަޢަށް  ބައިނަލްއަގުވާމީ 

މަސްވެރިކަމުގެ   ފަތުރަށާއި  ދަތުރު  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ޢަނާ ޞިގަނެވިއްކުމަށާއި  އެހެނިހެން  ޢަ ނާޞިތަށާއި  އަންނަ  ޢަ ނާޞިތަށާއި  ތްތަކަށް 

  ގޮތުން ލިޔެވިދާނެއެވެ. އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭ  އަސަރުތަކާ ގުޅޭބަދަލުތަކާ، އެއާ ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދަށް ފޯރާ  

 ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.  ގޮތުން މައިގަނޑު

   19- ކޮވިޑް  - 3

ތަހައްމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ގެ އާލަމީވަާބގެ ފުރަބަންދުގެ ދުވަސްވަރު 19-ކޮވިޑް އިރު  އަށް މަޒުމޫނު ލިޔާމި ދާއިރާ  

މާސްކުއެޅުމާއި   ެބހެއްޓުމާއި  ގައިދުރުކަން  އިޖުތިމާއީ  އަޅައިފައިވާ  ސަލާމަތްވުމަށް  ބަލިން  މި  ގޮންޖެހުންތަކާއި  ކުރިމަތިވި 

ކަށް ދާއިރާއާ  ގެ މައްޗަށް މަޒުމޫނު ލިޔެވިދާނެއެވެ. އެ ަބއިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކުގެ ފިޔަވަޅުތައަތްދޮވުން ފަދަ ރައްކާތެރިކަމު

   ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. ގޮތުން މައިގަނޑު ގުޅޭ
 

 ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު:    - 4

ފަންނުތަކާއި   ދުތަކާއި ބަހުރުވަތަކާއި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ އެކި އި ވާގަަދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ   އިރު  ލިޔާ އަށް މަޒުމޫނުމި ދާއިރާ  

މަޝްހޫރު އަދީބުންނާއި އެ އަދީބުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ކުރިއެރުންތަކާއި ހޯދުންތަކާ  ފަންނުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ    އެ

ބަލައި    ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ މައްޗަށް  ޢުތަކާއި ދިވެހި މަޢުނަވީ ތަރިކައާއި އަދަބީ ފާޑުކިޔުމާއި ދިވެހި މުހާވިރާއާއިހުރި މައުޟޫ   ގުޅުން

 ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.  ގޮތުން މައިގަނޑު . އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭ މަޒުމޫނު ލިޔެވިދާނެއެވެ
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` 

 

 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ  

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 

 ވަނަ  36މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ  ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ    ޖަމީލް ދީދީގެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  

 ގެ  2021  – ޤައުމީ މުބާރާތް  

 އި ދާއިރާެގ ތަޢާރުފު ދާއިރާއާ 

 

 އޮފީސް/ ކުލަބު/ ޖަމުޢިއްޔާ/ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައި  

 މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު:    - 1

ދާއިރާ   ލިޔާ މި  މަޒުމޫނު  ރުކުންތަކާއި    އިރު  އަށް  ޤައުމީ  އަޅުވެތިކަމާއި  މިނިވަންކަމާއި  ޤައުމިއްޔަތެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގެ  އަބްޠާލުން  އެގައުމީ އަބްޠާލުންނާއި  ނާއި  ގޮތުން  ހޭދިރިދެމިއޮތުމަށް ފަރުދީ ފެންވަރުގައްޔާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެ

އެ    ޒުމޫނު ލިޔެވިދާނެއެވެ. ބަލައި މަ  އަދި މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށް ކުރަންވީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް   ޚިދުމަތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް

 ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.  ގޮތުން މައިގަނޑު  ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭ

 އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރި:   - 2

ދާއިރާ   ލިޔާމި  މަޒުމޫނު  އުފެއްދުންތެރިކަމަށާއި    އިރު   އަށް  ގުޅިގެން  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މުޖުތަމަޢަށް  ބައިނަލްއަގުވާމީ 

މަސްވެރިކަމުގެ   ފަތުރަށާއި  ދަތުރު  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ޢަނާ ޞިގަނެވިއްކުމަށާއި  އެހެނިހެން  ޢަ ނާޞިތަށާއި  އަންނަ  ޢަ ނާޞިތަށާއި  ތްތަކަށް 

  ގޮތުން ލިޔެވިދާނެއެވެ. އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭ   ތަކާ ގުޅޭއެއާ ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދަށް ފޯރާ އަސަރު އިބަދަލުތަކާ

 ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.  ގޮތުން މައިގަނޑު

   19- ކޮވިޑް  - 3

ތަހައްމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ކުރިމަތިވި  ގެ އާލަމީވަބާގެ ފުރަބަންދުގެ ދުވަސްވަރު  19-ކޮވިޑް  އިރު  އަށް މަޒުމޫނު ލިޔާ މި ދާއިރާ  

ފަދަ   އަތްދޮވުން  މާސްކުއެޅުމާއި  ބެހެއްޓުމާއި  ގައިދުރުކަން  އިޖުތިމާއީ  އަޅައިފައިވާ  ސަލާމަތްވުމަށް  ބަލިން  މި  ގޮންޖެހުންތަކާއި 

  ކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މައިގަނޑު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކިގެ މައްޗަށް މަޒުމޫނު ލިޔެވިދާނެއެވެ. އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަ

   ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. 

 

 ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު:    - 4

ފަންނުތަކާއި   ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ބަހުރުވަތަކާއި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ އެކި   އިރު  އަށް މަޒުމޫނު ލިޔާމި ދާއިރާ  

ރިއެރުންތަކާއި ހޯދުންތަކާ  އަދީބުންނާއި އެ އަދީބުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ކުފަންނުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ މަޝްހޫރު    އެ

 ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.  ގޮތުން މައިގަނޑު ގޮތުން ލިޔެވިދާނެއެވެ. އެ ބައިވެރިއަކު ލިޔާ މަޒުމޫނަކަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ގުޅޭ


