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ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާން
މާކިން ސްކީމް
2017

ކަރުދާސް I

ދިވެހި ބަސް
އާއްމު އިރުޝާދު

 މަޒުމޫނު ނުވަތަ ވާހަކައަށް ސުމެއް ދޭނީ ދީފައިވާ މައިގަނޑު ނަމަކުންކުރެ ނަމަކާ އަދި ދީފައިވާ
ފެށުމާއި ޙާލަތާ ހަމަ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ގުޅުމެއް ނެތްނަމައެވެ.
 މަޒުމޫނު  50ފޮޅުވަތަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ބަޔަށް މާކުސް ނުދޭށެވެ.
 މަޒުމޫނު  30ފޮޅުވަތަށް ވުރެ ކުރުވާނަމަ ފޮޅުވަތް މަދުވާ ނިސްބަތުން މާކުސް އުނިކުރާށެވެ.
 ވާހަކަ  50ފޮޅުވަތަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ބަޔަށް މާކުސް ނުދޭށެވެ.
 ވާހަކަ  30ފޮޅުވަތަށް ވުރެ ކުރުވާނަމަ ފޮޅުވަތް މަދުވާ ނިސްބަތުން މާކުސް އުނިކުރާށެވެ.
 އެއް ޖަވާބަށް ވުރެ ގިނަ ޖަވާބު ލިޔެފައި ވާނަމަ މާކުކުރާނީ ފުރަތަމަ އޮތް ޖަވާބެވެ.
 ރުބްރިކުން މާކުސްދޭ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ½ މާކުސް ނުދޭށެވެ.
 ޢިބާރާތްކުރުން ކިތަންމެ ރަނގަޅަސް މައުޟޫޢާ ގުޅުންކުޑަ ވާހަކަތައް ގެނެސްފައިވާ ނިސްބަތުން
މާކުސް އުނިކުރާށެވެ.
 ވާހަކަ /މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑުނަން ނުލިޔާނަމަ ހާދިސާ /އޮށްޓަރުގެ ބައިން  1މާކުސް އުނިކުރާށެވެ.
 ސިޓީ މާކުކުރުމުގައި މާކުސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކި ބައިތަކުން އެންމެ ގިނަވެގެން މާކުސް
އުނިކުރަންވާނީ އެބަޔަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމުލަ މާކުހަށްވުރެ އިތުރު ނުވާ ވަރަށެވެ.
 ވާހަކަ ކޮޕީކޮށްފައިވާނަމަ ،ނިސްބަތުން ހާދިސާއިން މާކުސް އުނިކުރާށެވެ.
(ނޯޓު) މާކިންގ ސްކީމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ނުވާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެއް ނިންމާނީ
އެގްޒޭމިނަރުންގެ ކޮމެޓީންނެވެ.
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ލ
 1ވަނަ ސުވާ ު
( 52މާކުސް)

ހ) މަޒުމޫނު

( 11މާކުސް)

 -1އޮށްޓަރު
-

މައިގަނޑުނަމާ ގުޅޭގޮތުން ހަރުދަނާ އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުހުށަހަޅާފައިވުން.

-

މައިގަނޑު ޚިޔާލާއި އެއަށް ބާރުދޭ ޕޮއިންޓުތައް ގެނެސްފައިވުން.

-

ނށް އަމާޒުވާގޮތަށް ލިޔެފައިވުން).
އޯޑިއެންސް ( .ލިޔުން ކިޔާނީ ކޮންބައެއްކަން ދަނެ އެމީހުން ަ

މަޒުމޫނުގެ އޮށްޓަރު
ވ
 މައުޟޫޢާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ޭ10

-

9

8

-

7

6

-

5

4

-

3

2

-

1

ވ
ގނަޕޮއިންޓްތައް ގެނެސްފައި ޭ
 ޕެރެގްރާފްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށް ބާރުދޭ މުހިންމު ވަރަށް ި އޯޑިއަންސާ ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅޭ (މަޒުމޫނު އަމާޒުކުރެވިދާނެ ކޮންމެ ފަރާތަކީ އޯޑިއަންސެވެ). މައުޟޫޢާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު ރަނގަޅަށް ހުށަހަޅާފައިވޭވ
 ޕެރެގްރާފްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށް ބާރުދޭ މުހިންމު ގިނަ ޕޮއިންޓްތައްގެނެސްފައި ޭ އޯޑިއަންސާ ގުޅޭވ
 މައުޟޫޢާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު މެދުމިންވަރަކަށް ހުށަހަޅާފައި ޭ ޕެރެގްރާފްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށް ބާރުދޭ ޕޮއިންޓްތައް މެދުމިންވަރަކަށްގެނެސްފައިވޭ އޯޑިއަންސާ ގުޅޭ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލު ހުށައަޅާފައިވަނީ މަދުންވސްވަރަކަށްގެނެސްފައިވޭ
 ޕެރެގްރާފްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށްބާރުދޭ ޕޮއިންޓްތައް ކޮންމެ ެ އޯޑިއަންސާ ގުޅުން ކުޑަ މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ވަރަށް މަދުންނސްފައެއް ނުވޭ
 ޕެރެގްރާފްތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަށް ބާރުދޭ ޕޮއިންޓްތައް ގެ ެ -އޯޑިއަންސުގައި ހިފެހެއްޓިފައެއް ނެތް

1

 -ދީފައިވާ ސުރުޚީއާ ހަމަ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ގުޅުމެއް ނެތް
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( 12މާކުސް)

 -5ހުށަހެޅުން
-

ފެށުމާއި ނިމުން ގެނެސްފައިވުން.

-

ޚިޔާލުތައް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިލުން.

-

ފއިވުން.
ބން ހުށަހަޅައި ަ
ޖުމުލަތައް ތަރުތީ ު

މަޒުމޫނުގެ ހުށައެޅުން
 ފެށުމާއި ނިމުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅައިފައިވޭ5

ވ
 ޚިޔާލުތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިލައިފައި ޭމއަށް ހުށައަޅާފައިވޭ
 ޕެރެގްރާފުތަކުގެ ޖުމުލަތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން ވަރަށް ފުރިހަ ަ ޕެރެގުރާފުތައް ގުޅިލާމެހިފައިވޭ -ފެށުމާއި ނިމުން ރަނގަޅަށް ހުށަހަޅައިފައިވޭ

4

 ގިނަ ޚިޔާލުތައް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިލައިފައިވޭހށައަޅާފައިވޭ
 ޕެރެގްރާފުތަކުގެ ޖުމުލަތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން ު ގިނަ ޕެރެގުރާފުތައް ގުޅި ލާމެހިފައިވޭށ ހުށަހަޅައިފައިވޭ
 -ފެށުމާއި ނިމުން މެދުމިންވަރަ ް

3

 ޚިޔާލުތައް ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިފައިވޭޅފައިވޭ
 ބައެއް ޕެރެގްރާފުތަކުގެ ޖުމުލަތައް ހަމަޖެހޭ ތަރުތީބަކުން ހުށައަ ާ ޕެރެގުރާފުތަކުގެ ގުޅުން މެދުމިންވަރަކަށް އެބަހުރި -ފެށުމާއި ނިމުން ދެރަ

2

 ޚިޔާލުތައް ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިފައިވޭ ގިނަ ޕެރެގްރާފުތަކުގައިވާ ޖުމުލަތަކުގެ ގުޅުންކުޑަ ޕެރެގުރާފުތަކުގެ ގުޅުން ކުޑަ -ފެށުމާއި ނިމުން ވަރަށް ދެރަ

1

 ޚިޔާލުތައް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޕެރެގްރާފުތަކަކަށް ބަހައިފައެއް ނުވޭ ޕެރެގްރާފުތަކުގައިވާ ޖުމުލަތަކުގެ ގުޅުން ވަރަށް ކުޑަ -ޕެރެގުރާފުތަކުގެ ގުޅުން ވަރަށް ކުޑަ

1

 -މުޅިމަޒުމޫނު އެއްޕެރެގްރާފަކަށް ލިޔެފައިވުން
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 -3ޢިބާރާތް ކުރުމާއި ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމަ
-

ނ
ޢިބާރާތް ކުރުމުގެ ސާފުކަމާއި ސާދާކަން  /ފަށުއިކަ ް

-

ރން.
އެކަށޭނަ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކު ު

-

ތފައިވުން.
ދށް ފެ ި
ޖުމުލަތައް ބަހުގެ ޤަވާޢި ަ

-

އިމްލާކުށްނެތުން.

( 11މާކުސް)

މަޒުމޫނުގެ ޢިބާރާތް ކުރުމާއި ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމަ
ތރުން ވަރަށް ފުރިހަމަ
ވވެފައި ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ އެ ު
 ޢިބާރާތްތައް ސާދާވެފައި/ފަށު ި10

-

9

8

-

7

6

-

5

4

-

3

2

-

1

ވ
 ގުޅޭ މުއްސަނދި ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައި ޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފުރިހަމައަށް ފެތިފައިވޭ އިމްލާކުށް ވަރަށް މަދުތނުގައި ރަނގަޅު
ކގެ އެތުރުން ގިނަތަން ަ
 ގިނަ ޢިބާރާތްތައް ސާދާވެފައި/ފަށުވިވެފައި ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަ ު ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައިވުމާއެކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މުއްސަނދިކަން ފެނޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކުގެ ކުށް މަދު މަދުން ފެނޭ އިމްލާކުށް މަދުނ
ތންކޮޅުންފެ ޭ
 ޢިބާރާތްކުރުމާއި ބަސްތައް އެތުރުމުގެ ކުށްތައް ،ލިޔުމުގެ ތަން ަވ
 ނުގުޅޭ ބަސް ހިސާބަކަށް ބޭނުންކޮށްފައި ޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކުގެ ކުށް މެދުމިން ވަރަކަށްފެނޭ އިމްލާކުށް ގިނަ ޢިބާރާތްކުރުމުގެ މައްސަލަތައްގިނަނކޮށްފައިވޭ
 ނުގުޅޭބަސް ހިސާބަކަށް ބޭނު ް ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމައިގެ ކުށްގިނަ އިމްލާކުށް ވަރަށްގިނަ ޢިބާރާތްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ވަރަށްގިނަ ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކުރާކަށްނޭނގޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމައިގެ ކުށް ވަރަށްގިނަ -އިމްލާކުށް ވަރަށްގިނަ
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( 25މާކުސް)

ށ) ވާހަކަ

( 10މާކުސް)

ސ
 -1ޙާދި ާ


މ  /ޙާލަތާ ގުޅޭ ،ވާހަކައަކަށް ވާފަދަ ޙާދިސާއެއް ގެނެސްފައިވުން
ދީފައިވާ ފެށު ާ



ހއްޓުން
ވާހަކައިގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހިފެ ެ



ނ
ވާހަކައިގެ ކުންނު ގެނެސްފައިވު ް

ހާދިސާ
 ދީފައިވާ ފެށުމާ /ޙާލަތާ ގުޅޭ ،ވާހަކައަކަށް ވާފަދަ ވަރަށް ފުރިހަމަ ހާދިސާއެއް ގެނެސްފައިވޭ9 – 10

 ވާހަކައިގެ ޝައުޤުވެރިކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހިފެހެއްޓިފައިވޭ ވާހަކައިގެ ކުންނު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގެނެސްފައިވޭ -ދީފައިވާ ފެށުމާ /ޙާލަތާ ގުޅޭ ،ވާހަކައަކަށް ވާފަދަ ވަރަށް ރަނގަޅު ހާދިސާއެއް ގެނެސްފައިވޭ

7 – 8

 ވާހަކައިގެ ޝައުޤުވެރިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިފެހެއްޓިފައިވޭ ވާހަކައިގެ ކުންނު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ގެނެސްފައިވޭ -ދީފައިވާ ފެށުމާ /ޙާލަތާ ގުޅޭ ،ވާހަކައަކަށް ވާފަދަ ރަނގަޅު ހާދިސާއެއް ގެނެސްފައިވޭ

5 – 6

 ވާހަކައިގެ ޝައުޤުވެރިކަން ރަނގަޅަށް ހިފެހެއްޓިފައިވޭ ވާހަކައިގެ ކުންނު ރަނގަޅަށް ގެނެސްފައިވޭ -ދީފައިވާ ފެށުމާ /ޙާލަތާ ގުޅޭ ،ވާހަކައަކަށް ވާފަދަ ހާދިސާއެއް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގެނެސްފައިވޭ

3 – 4

 ވާހަކައިގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ ކުޑަކޮށް ވާހަކައިގެ ކުންނު ގެނެސްފައިވަނީ ދެރަކޮށް -ދީފައިވާ ފެށުމާ /ޙާލަތާ ގުޅޭ ،ވާހަކައަކަށް ވާފަދަ ހާދިސާއެއް ގެނެސްފައެއް ނުވޭ

1 – 2

 ވާހަކައިގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށް -ވާހަކައިގެ ކުންނު ގެނެސްފައިވަނީ ވަރަށް ދެރަކޮށް

0

 -ދީފައިވާ ފެށުމާއި ޙާލަތާ ހަމަ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ގުޅުމެއް ނެތް
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( 5މާކުސް)

 -2ހުށަހެޅުން
 ވާހަކައިގައި ހިނގާ އެއްކަމެއް އަނެއްކަމަކާ ގުޅިފައިވުން

ތން)
 ވާހަކައިގައި ސިފަކުރުން ގެނެސްފައިވުން (މަންޒަރު ،މީހުން ،ހިނގާކަންތައްތައް އަދި ތަން ަ
ނސްފައިވުން.
 ވާހަކައިގެ ފެށުމާއި ނިމުން ގެ ެ
 ވާހަކައިގައި ޕެރެގްރާފް ކޮށްފައިވުން

ހުށަހެޅުން
 ވާހަކައިގައި ހިނގާ އެއްކަމެއް އަނެއްކަމަކާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގުޅިފައިވޭ5

 ވާހަކައިގެ ސިފަކުރުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގެނެސްފައިވޭ ވާހަކައިގެ މައިގަނޑު ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ފެށުމަކާއި ނިމުމެއް ގެނެސްފައިވޭ ވާހަކަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޕެރެގްރާފް ކުރެވިފައިވޭ -ވާހަކައިގައި ހިނގާ އެއްކަމެއް އަނެއްކަމަކާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ގުޅިފައިވޭ

4

 ވާހަކައިގެ ސިފަކުރުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ގެނެސްފައިވޭ ވާހަކައިގެ މައިގަނޑު ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ފެށުމަކާއި ނިމުމެއް ގެނެސްފައިވޭ ވާހަކަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޕެރެގްރާފް ކުރެވިފައިވޭ -ވާހަކައިގައި ހިނގާ އެއްކަމެއް އަނެއްކަމަކާ ރަނގަޅަށް ގުޅިފައިވޭ

3

 ވާހަކައިގެ ސިފަކުރުން ރަނގަޅަށް ގެނެސްފައިވޭ ވާހަކައިގެ މައިގަނޑު ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތަށް ރަނގަޅު ފެށުމަކާއި ނިމުމެއް ގެނެސްފައިވޭ ވާހަކަ ރަނގަޅަށް ޕެރެގްރާފް ކުރެވިފައިވޭ -ވާހަކައިގައި ހިނގާ އެއްކަމެއް އަނެއްކަމަކާ ގުޅުން ކުޑަ

2

 ވާހަކައިގެ ސިފަކުރުން ގެނެސްފައިވަނީ ކުޑަކޮށް ފެށުމާއި ނިމުމުން ވާހަކައިގެ މައިގަނޑު ހާދިސާއާ ގުޅުން ކުޑަ ވާހަކަ ޕެރެގްރާފް ކުރެވިފައިވަނީ މަދުން -ވާހަކައިގައި ހިނގާ އެއްކަމެއް އަނެއްކަމަކާ ގުޅުން ވަރަށް ކުޑަ

1

 ވާހަކައިގެ ސިފަކުރުން ގެނެސްފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށް ފެށުމާއި ނިމުން ވާހަކައިގެ މައިގަނޑު ހާދިސާއާ ގުޅުން ވަރަށް ކުޑަ -ވާހަކަ ޕެރެގްރާފް ކުރެވިފައިވަނީ ވަރަށް މަދުން

0

އރު ،މުޅިވާހަކަ ކިޔައިދޭ ނަޒަރު އެއްކޮށް ބަދަލުވެފައިވުން
 ފެށުން /ޙާލަތަށް ވާހަކަ ލިޔާ ި -މުޅިވާހަކަ އެއް ޕެރެގްރާފަކަށް ލިޔެފައިވުން
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ވޢިދާ ހަމަ
ޤ ާ
ބހުގެ ަ
ބރާތް ކުރުމާއި ަ
 -3ޢި ާ


ނ
ނ  /ފަށުވިވު ް
ޢިބާރާތްތައް ސާފުވެފައި ސާދާވު ް



ރން.
އެކަށޭނަ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކު ު



މތަކަށް ފެތިފައިވުން.
ޖުމުލަތައް ބަހުގެ ޤަވާޢިދާއި ހަ ަ



އިމްލާކުށް ނެތުން.

( 10މާކުސް)

ޢިބާރާތްކުރުމާއި ބަހުގެ ޤަވާޢިދާއި ހަމަ
ތރުން ވަރަށް ފުރިހަމަ
ވވެފައި ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަކުގެ އެ ު
 ޢިބާރާތްތައް ސާދާވެފައި/ފަށު ި10

-

9

8

-

7

6

-

5

4

-

3

2

-

1

ވ
 ގުޅޭ މުއްސަނދި ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައި ޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކަށް ފުރިހަމައަށް ފެތިފައިވޭ އިމްލާކުށް ވަރަށް މަދުތނުގައި ރަނގަޅު
ކގެ އެތުރުން ގިނަތަން ަ
 ގިނަ ޢިބާރާތްތައް ސާދާވެފައި/ފަށުވިވެފައި ޖުމުލަތަކާއިބަސްތަ ު ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައިވުމާއެކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މުއްސަނދިކަން ފެނޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކުގެ ކުށް މަދު މަދުން ފެނޭ އިމްލާކުށް މަދުނ
ތންކޮޅުންފެ ޭ
 ޢިބާރާތްކުރުމާއި ބަސްތައް އެތުރުމުގެ ކުށްތައް ،ލިޔުމުގެ ތަން ަވ
 ނުގުޅޭ ބަސް ހިސާބަކަށް ބޭނުންކޮށްފައި ޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާ ހަމަތަކުގެ ކުށް މެދުމިން ވަރަކަށްފެނޭ އިމްލާކުށް ގިނަ ޢިބާރާތްކުރުމުގެ މައްސަލަތައްގިނަނކޮށްފައިވޭ
 ނުގުޅޭބަސް ހިސާބަކަށް ބޭނު ް ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމައިގެ ކުށްގިނަ އިމްލާކުށް ވަރަށްގިނަ ޢިބާރާތްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ވަރަށްގިނަ ގުޅޭ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކުރާކަށްނޭނގޭ ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމައިގެ ކުށް ވަރަށްގިނަ -އިމްލާކުށް ވަރަށްގިނަ
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ލ
 2ވަނަ ސުވާ ު
ނ
ސިޓީ ލިޔު ް


( 15މާކުސް)

ސިޓީއަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި މިންގަނޑަށެވެ.

 މައިގަނޑުގައި ގެނެސްފައިހުރި ނުކުތާތަކުގައި ރަނގަޅު ފާހަގައެއް ( )ލުމަށްފަހު ،ދޭ މާކުސް އެފާހަގައިގެ
މަތީގައި ޖަހާށެވެ.

 ސިޓީއަށް މާކުސް ދޭނެ ގޮތް:
( 6މާކުސް)

ނގަނޑު
 -1އޮ ި

 ބިސްމި (ބިސްމިއަށް މާކުސްދޭނީ އަކުރުތަކާއި ،ނުކުތާތައް ރަނގަޅަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމައެވެ .އަދި ފިލިޖަހާފައިވާނަމަ،

(½ މާކުސް)

ފިލިވެސް ރަނގަޅަށް ޖަހާފައިވާނަމައެވެ)

(½ މާކުސް)

 ( ނިޝާން ނުވަތަ ލޯގޯ).

 ބ .މާޅޮހު ސްކޫލް

(½ މާކުސް)

 ބ .މާޅޮސް


ދިވެހިރާއްޖެ (މި ބައި އޮތަސް ނެތަސް މާކުސް އުނިނުކުރާށެވެ).

 ދިވެހިރާއްޖެއާ ދިމާ ވާތްފަރާތުގައި ނަންބަރު (އޭގެ ތިރީ ފޮޅުވަތުގައި ނަންބަރު އޮތަސް ރަނގަޅު)

(½ މާކުސް)

ތ ދޫކޮށްފައިވާނަމަ
 ހުސްފޮޅުވަތެއް ނުވަތަ ދެފޮޅުވަ ް

(½ މާކުސް)

 އެޑްރެސް ކުރުން
(½ މާކުސް)

މިސާލު :މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ .ޢާއިޝަތު ޝިހާމަށް
 ވެދުންސަލާމަށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ.

(½ މާކުސް)

 އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

(½ މާކުސް)



(½ މާކުސް)

ތާރީޚް (ދެ ތާރީޚް އޮތުން ،ފުރަތަމަ ޖަހަންވާނީ ހިޖުރީ ތާރީޚެވެ).

ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ތާރީޚް ޖަހާފައިވާނަމަ ރަނގަޅުކަމަށް ބަލާށެވެ.
-

 01މުޙައްރަމް }01/01/1439 – 1439/01/01{ 1439

-

 02އޮކްޓޯބަރ }02/10/2017 – 2017/10/02{ 2017

 ޚާދިމްކުމް
 ސޮއި

(މިބައިތަކުގެ ތަރުތީބު އޮޅުވާލައިފައި ވާނަމަ މާކުސް ނުދޭށެވެ).

 އަމްޖަދު ޢަލީ

(މި ތަނުން އެންމެ ބައެއް އުނިނަމަވެސް ފުލް މާކުސް ނުދޭށެވެ).

( 1މާކު)

 މަޤާމް
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

(½ މާކުސް)

 މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ނތަނުގައެވެ.
ވނީ އެ ބައިތައް ހުންނަންވާ ތަ ް
އޮނިގަނޑުގެ ބައިތައް ހުންނަން ާ



ނނަ ބަޔަށް މާކުސް
ގން އޮ ް
ދއްޖެނަމަ ،އެއާ ޖެހި ެ
ށ ވަ ެ
ހ ބައެއް އެއްވެސް ތާކަ ް
އޮނިގަނޑުގައި އޮންނަން ނުޖެ ޭ
ނުދޭށެވެ.

ނކުތާތަކަށް މާކުސް ދޭނެ މިންގަނޑު
ޑގައި ހިމެނޭ ު
 -2މައިގަނ ު

( 5މާކުސް)

 .1ސިޓީގެ ފެށުން (ސިޓީލިޔުމުގެ ބޭނުން)

(½ މާކުސް)

ޞދު
 .2މި ޙަރަކާތް ބޭއްވުމުގެ މަޤް ަ

(½ މާކުސް)

ރކާތް
އވާ ޙަ ަ
 .3ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފަ ި

(½ މާކުސް)

ޚއި ތަން
އސާފައިވާ ތާރީ ާ
 .4މި ޙަރަކާތް ބާއްވަން ހަމަޖަ ް

( 1މާކުސް)

ރން ގަސްތުކުރާ ގޮތް
 .5މި ހަރަކާތުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ މިންވަރާއި ،ޚަރަދުކު ަ

(½ 1މާކުސް)

 .6މި ކަމުން ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުން

(½ މާކުސް)

މނ ް
ނން ު
 .7ސިޓީގެ ި

(½ މާކުސް)

ރން
ކ ު
 -3ހުށައެޅުމާއި ޢިބާރާތް ު

( 03މާކުސް)

 މި ބަޔަށް މާކުސް ދޭނީ ހުށައަޅާފައިވާ ގޮތާއި ބަހުގެ ހަމައާއި ޤަވާޢިދާއި ޖުމުލަތަކުގެ ސާދާކަމަށް
ބަލައިފައެވެ.
ބކާރު ވާހަކަތައް ސިޓީގައި ހިމެނޭނަމަ އެ ވާހަކަތައް ހުރި
ނފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރުން ޭ
(ނޯޓު) މައިގަނޑުގައި ހިމަ ާ
މކުސް ކަނޑާށެވެ.
ބލައި ،މި ބައިން ާ
ނިސްބަތަށް ަ

އޓް
 -4ލޭއަ ު

( 01މާކުސް)

 މި ބަޔަށް މާކުސް ދޭނީ ސިޓީގެ އެތުރުމަށާއި ޕެރެގްރާފުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިފައެވެ.
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