`

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
2019ވަނަ އަހަރުގެ ޅެންވެރންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޅެންހެދުމާއި ޅެން ހުށަހެޅުމުގެ
މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު
 -1ޅެން ހެދުމުގެބައި
ނނަން ވާނެއެވެ.
ގއި އެއް މައިގަނޑުނަމަކަށް ހަދައިފައިވާ މަދުވެގެން  6ބައިތު އޮ ް
(ހ) މި މުބާރާތުގައި ހަދާ ޅެމު ަ
ގިނަވެގެން އޮންނަން ވާނ  10ބައިތެވެ.
(ށ) މި މުބާރާތުގައި ޅެން ހަދާނ މި އެކެޑަމން އިޢުލާނު ކުރާ ތާރޚެއްގެ ކުރންނެވެ.
ހދާނ ލޯބި ،އުފާ،ހިތާމަ މި ތމު ތަކުގެ މައްޗަށް ،ސަމާސާ ރަހައެއްގައެވެ.
(ނ) މި މުބާރާތުގައި ޅެން ަ
(ނ)މި މުބާރާތަށް ހަދާ ޅެން ލިޔާންވާނ ކިޔާން އެނގޭފަދަ ސާފު ލިޔުމަކުންނެވެ .އަދި ލިޔެފައި އޮންނާންވާނ ކަރުދާހުގެ
އެއް ފުށުގައެވެ.
ނ ވާންވާނ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނިޔާކުރާ ހަމަތަކަށާއި އުސޫލުތަކަށް ފެތޭ ތަކެއްޗަށެވެ .އަދި ދނ
(ރ) މި މުބާރާތަށް ހަދާ ޅެ ް
ބއިބައިވުން އުފައްދާ ފަދަ ނުވަތަ ވަކި މހަކު ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކު ބަދުނާމުވާ ފަދަ
ގޮތުން މސްތަކުންގެ މެދުގައި ަ
ދ ޅެމަކ މުޖުތަމަޢަށް ނުވަތަ ފަރުދަކަށް އެއްވެސް ނޭދެވޭ
ވފައިވާ ޅެމަކަށެވެ .އަދި މި މުބާރާތަށް ހަ ާ
ޢިބާރާތްތަކުން އެއްކިބާ ެ
އަސަރެއް ކުރުވާފަދަ ޅެމަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
(ބ) މި މުބާރާތަށް ހަދާ ޅެމަކ ކުރިން ކިޔައި އުޅޭ ނުވަތަ ކުރިން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
(ޅ) މި މުބާރާތަށް ހަދާ ޅެމަކ ކުރިން އެއްވެސް މުބާރާތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ނ މި މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުމުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.
(ކ)މި ގަވާއިދަށް ނުފެތޭ ޅެ ް

* މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން
ހބަހުގެ އެކެޑަމން ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުންގެ ޓމަކުންނެވެ.
މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރާނ ދިވެ ި

• މުބާރާތުގައި މާކުސްދޭ މިންގަނޑުތައް
ފކޮށްފައިވުން  /އޮއްޓަރު
(ހ) މައިގަނޑު ނަމަށް އިންސާ ު

%20

ފތުން
(ށ) ވަޒަނަށް ެ

%20

(ނ) އެމުނިއެކުލެވުން

%10

މ
(ރ) ބަހުގެ ހަ ަ

%15

(ބ) ޚިޔާލުގެ ތަނަވަސްކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަން

%20

(ޅ) ސަމާސާ ގޮތް ހުރި މިންވަރު

%15

* މުބާރާތުގެ ވަނަތައް
މި މުބާރާތުގައި ހޮވާނ 1ވަނަ2 ،ވަނަ އަދި 3ވަނަ އެވެ.

8ޖަނަވަރ 2019

ނޯޓް :މިޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެ ކަންތައް ނިންމާނ ،މި މުބާރާތަށް އެކެޑަމން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ
ޓމުންނެވެ.

`

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
2019ވަނަ އަހަރުގެ ޅެންވެރންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޅެންހެދުމާއި ޅެން ހުށަހެޅުމުގެ
މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު

 -2ޅެން ކިޔުމުގެ ބައި
އތެވެ.
ށހަޅާނ މަދުވެގެން  5ޅެން ބައިތެވެ .އަދި ގިނަވެގެން ހުށަހެޅޭނ  10ބަ ި
(ހ) މި މުބާރާތުގައި ހު ަ
ހޅާނ އެކެޑަމން ކަނޑައަޅާ ތާރޚެއްގައި ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ.
ށ ަ
(ށ) މި މުބާރާތުގައި ޅެން ހު ަ
ޅ ޅެން ވާންވާނ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނިޔާކުރާ ހަމަތަކަށާއި އުސޫލުތަކަށް ފެތޭ ތަކެއްޗަށެވެ .އަދި
(ނ) މި މުބާރާތުގައި ހުށަހަ ާ
ދނ ގޮތުން މސްތަކުންގެ މެދުގައި ބައިބައިވުން އުފައްދާ ފަދަ ނުވަތަ ވަކި މހަކު ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކު ބަދުނާމުވާ ފަދަ
ޅމަކަށެވެ .އަދި މި މުބާރާތުގައި ކިޔާ ޅެން މުޖުތަމަޢަށް ނުވަތަ ފަރުދަކަށް އެއްވެސް ނޭދެވޭ
ޢިބާރާތްތަކުން އެއްކިބާވެފައިވާ ެ
އަސަރެއް ކުރުވާފަދަ ޅެމަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
(ބ) ހުށަހަޅާ ޅެމަކ އަމިއްލަ ޅެމަކަށް ވާކަށް ނުޖެހެއެވެ .އެހެންމހެއްގެ ޅެމެއްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ޅ) ހުށަހަޅާ ޅެމަކ އާ ޅެމަކަށްވެސް ވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
(ކ) މި ގަވާއިދަށް ނުފެތޭ ޅެން މި މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުމުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

* މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން
ހބަހުގެ އެކެޑަމން ޢައްޔަންކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ ޓމަކުންނެވެ.
މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރާނ ދިވެ ި

* މުބާރާތުގައި މާކުސްދޭ މިންގަނޑުތައް
(ހ) އަކުރު ކިޔާ ގޮތާއި ފާޅުކުރުން

%10

(ނ) ކިޔުމުގެ ފާޑުވެރިކަން

%10

ނ
(ރ) ހަރަކާތާއި ހުށަހެޅު ް

%10

(ބ) އޯޑިއަންސް ޝައުގުވެރިކުރުވާ މިންވަރު

%20

* މުބާރާތުގެ ވަނަތައް
މި މުބާރާތުގައި ހޮވާނ 1ވަނަ2 ،ވަނަ އަދި 3ވަނަ އެވެ.
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ނޯޓް :މިޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެ ކަންތައް ނިންމާނ ،މި މުބާރާތަށް އެކެޑަމން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ
ޓމުންނެވެ.

