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 2017މުބާރާތް  ބުކްމާރކް 

 ރަފު ޢާ ތަ 

އި އަހަރާ 6އުމުރުން  ކޮށްގެން އިންތިޒާމްމިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން އެޕްރިލްއަކީ ދުނިޔޭގެ ފޮތުގެ ދުވަހެވެ.  23

އް ނުވަތަ އެންމެ ރީތި ވާހަކައެއެކުއްޖަކަށް . މުބާރާތެއް ބާއްވަންވަނީ ނިންމާފައެވެ ބުކްމާރކް ހުޅުވާލެވިގެން ދެމެދު ކުދިންނަށް  އަހަރާ 12

 މުބާރާތުގައި މި ޅުމުންހުށައެ ކުތުބުޚާނާއަށް ޤައުމީނިންމި ވާހަކައަކަށް ބިނާކޮށް ބުކްމާރކްއެއް ކުރަހައި އެންމެ ފަހުން ކިޔައި

 .ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ

 މަޤްޞަދު 

ޤައުމީ ގައި މަޤްޞަދު ކުރިއެރުމުގެ އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުއި ފޮތް ކިޔުމަށް ލޯބިޖެއްސުމާއެކު ޅައުމުރުގެ ކުދިންގެ މެދުގަ މިމުބާރާތަކީ

 ކުތުބުޚާނާއިން އިންތިޒާމްކުރާ މުބާރާތެކެވެ. 

 

 ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތުތައް  މުބާރާތުގައި 

 ކުދިންނަށެވެ. އަހަރާ ދެމެދު  12އަހަރާއި  6އުމުރުން މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  •

 

 ގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބުކްމާރކް މުބާރާތަށް ހުށައެޅޭ 

  ހުދު ކަރުދާހަށެވެ.  A4ލޭޓް ޕްރިންޓްކުރަންވާނީ ޓެމްޕް •

ޓެމްޕްލޭޓް ކޮޕީ ނެގުމުގައި ބޮޑުކޮށް، ކުޑަކޮށް ( ކުރެހުން  ބުކްމާރކް  ޓެމްޕްލެޓްގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ހާއްސަކޮށްގެން  މިމުބާރާތަށް •

 )ނުހެދުން 

 ވާނެއެވެ.ންރަ ލޫމާތު ފުރިހަމަކުޢުބުކްމާރކް ނިސްބަތްވާ ފޮތުގެ މައަދި  ލޫމާތުޢު މަ ކުރެހިފަރާތުގެ ބުކްމާރކް ޓެމްޕްލެޓްގައި •

 އް ނޫނެވެ. ބޭނުންކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެބުކްމާރކް ވާންވާނީ ކުރަހާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުމަކަށެވެ. ކޮމްޕިއުޓާރ  •

 ބުކްމާކެވެ.  1ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ  •

ބުކްމާރކް ކުރެހުމަށް ހިޔާރުކުރާ ފޮތަކީ ކުޑަކުދިންގެ ފޮތަކަށް ވުމާއެކު ފޮތް ލިޔެފައި އޮންނަންވަނީ އިނގިރޭސި ނުވަތަ ދިވެހި  •

 ބަހުންނެވެ. 

 .ންނެވެ ން އެނގޭ ފަދަ ސާފު ލިޔުމުއޮންނަންވާނީ ކިޔަބުކްމާރކް ޅޭ ހެހުށަ •

 

 

 



Bookmark Competition 

 
 މުޅި މުބާރާތުން ވަކިކުރެވޭނެ ސަބަބުތައް 

 ލިޔުމެއް ހިމެނުން އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަދަ  •

 ކުރެހުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހިމެނުން އަދަބާ ޚިލާފުވާ ފަދަ  •

 އެއްޗަކަށް ވުން ފަދަ އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރާބެހޭ  •

 ގޮތަކަށް ހެދިފައިވުންށް ގެއްލުން ލިބިދާނޭ ފަދަ ޒާތީގޮތުން މީހެއްގެ ކަރާމާތަ  •

ނޑުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފު •  އެއްޗަކަށްވުން ފަދަ  ވާނު މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ

 

 ފްކުރުން މުބާރާތައް އިންސާ 

ނޑައެޅޭ މިމުބާރާތަށް އިންސާފްކުރާނީ  ފެނަލްގައި އެކުލަވާލައިފައިވާނީ ނެޝަނަލް  ޕެނަލްއަކުންނެވެ. ބޭފުޅުންގެ  7މިކަމަށް ކަ

ގެ ބޭފުޅުން ންގެ ބޭފުޅުން އަދި މޯލްޑިވްސް ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަލައިބްރަރީ  ބޭފުޅުން، ދިވެހި ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ  ލައިބްރަރީގެ

 ހިމެނޭގޮތަށެވެ. 

 

  ކުރުމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑުތަށް އިންސާފް 

  މިންވަރު ވާާސިފަނިސްބަތްވާ ފޮތް  •

 އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު، ހުށަހެޅުންތެރިކަަން އަދި ޝައުޤުވެރިވާ މިންވަރު •

 

 އިނާމް ދިނުން އިއުލާންކުރުމާއި  ވަނަތައް 

  މޮޅު ފަސް ބުކްމާރކްއެވެ.އެންމެ މިމުބާރާތުގައި ހޮވޭނީ  •

 ރ އެވެ. 1500ކޮންމެ ފަރާތަކަށް  ވަނީހަމަޖެހިފައި  ން އެންމެ މޮޅު ފަސް ބުކްމާރކްއަށް އިނާމްގެ ގޮތުގައި ދޭ •

 އޭޕްރިލްވާ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. 23މަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަނައަށް އަންނަފަރާތްތައް އިއުލާންކުރުވަނަ  •

ނާގެ ވެބްސައިޓްއަށް އަޕްލޯޑްކުރެވި އަދި ލައިބްރަރީ ނިއުސްލެޓާގައިވެސް ޚާއެންމެ މޮޅު ފަސް ބުކްމާރކް ޤައުމީ ކުތުބު •

 ރެވޭނެއެވެ.ޝާއިޢުކު 

 

  ޚް މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީ 

މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ (ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ.  13ބުކްމާރކް ހުށައެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ އޭޕްރިލް މަހުގެ  •

 ފޯމްތައް ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ. )

  

 


