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އިސްލާހުކުރެވުނު ތާރިޚް  02 :މާރިޗު 2014

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތް  2014 -ގެ ގަވާއިދު
 -1މަޤްޞަދު
ށ
މަޒުމޫނުލިޔުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ މަޤުޞަދަކީ ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގައި ދިވެހިބަހުން މަޒުމޫނުލިޔުމަށް މީހުން އިތުރަ ް
ޝައުޤުވެރިކުރުވުމާއި ،އެ ރޮނގުން ކުޅަދާނަ ލިޔުންތެރީންތަކެއް އުފެއްދުމާއި ،ދިވެހިބަހާއި ،އަދަބިއްޔާތާއި،
ނ
ހ ް
ދިވެހިންނާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް ދިވެހި ދަރީން ޝައުޤުވެރިކުރުވައި ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ދިވެހިބަ ު
ލިޔެފައިވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޢިލްމީ މަޒުމޫނުތަކެއް ދިވެހި ދަރީންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

 -2މުބާރާތް ބެހިފައިވާ ގޮތް
(ހ) މި މުބާރާތް ބެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ހަތަރު ބަޔަށެވެ.
 .1އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި
ސޓީ /ކޮލެޖް)
 .2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ޔުނިވަރ ި
އ
 .3އޮފީސް  /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބަ ި
އ
 .4އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބަ ި
(ށ) އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި އޮންނާނީ ތިން އުމުރުފުރައަކަށެވެ .އެއީ  13އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރައާއި 13 ،އަހަރާ
 16އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައާއި 16 ،އަހަރާ  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައެވެ.
ލމުދޭ އިސްކޫލުތަކާއި މަދަރުސާތަކާއި މަރުކަޒުތަކުގެ
އ ބައިވެރިވެވޭނީ ނިޒާމީ ތަޢު ީ
(ނ) އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިގަ ި
ދަރިވަރުންނަށެވެ.
(ރ)

މަތީ

ތަޢުލީމުގެ

ބައިގައި

ބައިވެރިވެވޭނީ

އެތަންތަނުގައި

ރަޖިސްޓްރީ

ކުރެވިގެން

ކިޔަވަމުން

ގެންދާ

ވތަ ސްކޫލަކުން
ޓއަކުން ނުވަތަ މަރުކަޒަކުން ނު ަ
ލ ީ
ދަރިވަރުންނަށެވެ .ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖުގެ ދަށުން ހިންގާ ފެކަ ް
ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެކަޑަމިކް ޔުނިޓަކުން މި ބައިގައި ވަކިން ވާދަކުރެވިދާނެ އެވެ.
(ބ) އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިން ،ބައިވެރިވެވޭނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި އަމިއްލަ
ލބު ޖަމުޢިއްޔާ
އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ .ކު ަ
ގ
ޖަމާޢަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ ކުލަބު /ޖަމްޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކު ެ
ނށެވެ.
މެންބަރުން ަ
އ އޮންނާނީ  2އުމުރުފުރައަކަށެވެ .އެއީ  18އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރައާއި18 ،
(ޅ) އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބަ ި
އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރައެވެ.
އދު 2014
ވ ި
ބރާތުގެ ގަ ާ
ޤއުމީ މު ާ
މނު ލިޔުމުގެ  31ވަނަ ަ
މަޒު ޫ

1

ބއިވެރިއަކަށްވެސް ތަމްސީލުކުރެވޭނީ އެއްބައިގައެވެ.
(ކ) މުބާރާތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ަ

 -3މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
މރުފުރާ ގައި،
ނ އު ު
މނޭ ތި ް
މ އިސްކޫލަކަށް ވެސް ،އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިގައި ހި ެ
ކން ެ
(ހ) މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޮ
ދ އުމުރުފުރައެއްގައި ނުވަތަ ،އެއް އުމުރުފުރައެއް ގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.
ނުވަތަ އެ ތިން އުމުރުފުރާއިން ެ
 -1އިސްކޫލުތަކުން

(ށ)

މި

މުބާރާތުގައި

ގިނަވެގެން

ބައިވެރިކުރެވޭނީ

ކޮންމެ

އުމުރުފުރައެއްގައި

7

ދަރިވަރުންނަށެވެ .މަދުވެގެން  5ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.
އންމެ
ފސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިން މި މުބާރާތުގައި ެ
އންނާއި ،އޮ ީ
 -2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބަ ި
ރން،
ނނެވެ .މަދުވެގެން  3ބައިވެ ި
ނ ކޮންމެ ބަޔަކުން  5ބައިވެރި ް
ގިނަވެގެން ބައިވެރިކުރެވޭ ީ
ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ބލު އުޒުރެއްނެތި ޓީމްލިސްޓަށް އެއްވެސް
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު މަޤު ޫ
ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

(ރ)

 -1މި މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިގެ  13އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތް ބާއްވާ
ރ 16
ނފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ 13 .އަހަ ާ
ށ  13އަހަރު ު
ވނަ ދުވަހަ ް
އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ަ 1
އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގައި

ވ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  1ވަނަ
ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތް ބާއް ާ

ދުވަހަށް  13އަހަރު ފުރި 16 ،އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ 16 .އަހަރާ  21އަހަރާ ދެމެދުގެ
ރ މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހަށް  16އަހަރު
އހަރުގެ ޖަނަވަ ީ
މބާރާތް ބާއްވާ ަ
އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ު
ފުރި 21 ،އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
ށގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތް
 -2އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިން މި މުބާރާތުގައި  18އަހަރުންދަ ު
ބާއްވާ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހަށް  18އަހަރު ނުފުރޭ ފަރާތްތަކަށެވެ .އަމިއްލަ
ފަރާތްތަކުގެ ބައިން  18އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތް ބާއްވާ އަހަރުގެ
ށ  18އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ޖަނަވަރީ މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހަ ް
(ބ)

ބރާތުގައި
ރ" ،މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މު ާ
މ އެކެޑަމީން ދޫކު ާ
ދ ހުށަހަޅާނީ ި
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެ ި
ވ
ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ ފޯމެވެ .ފޯމު ހުށަހަޅާ އިރު ،މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ާ
ވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ
ފަރާތުގެ ،ނުވަތަ ދަރިވަރުގެ ދި ެ
ނއެވެ .ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުން ބައިވެރިވާ
ލައިސަންސްގެ އަސްލާއެކު ނަކަލު މާލެއިންނަމަ ހުށަހަޅާންވާ ެ
ހޒިރުވާއިރު
ކލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް މަޒުމޫނު ލިޔުމަށް މަރުކަޒުތަކަށް ާ
ފަރާތްތަކުން މި ތަކެތީގެ ނަ ަ
އެ ހާޒިރުވާ މަރުކަޒަކަށް އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 -4މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނޭ ގޮތް
ށ
ދއިރާއަކަށް މި މުބާރާތުގައި މަޒުމޫނު ލިޔުމަ ް
މނު ލިޔާނީ ގުރުއަތުން ނެގޭ ާ
 -1މި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން މަޒު ޫ
ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނޑު ނަންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބައިވެރިޔަކު ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ނަމަކަށެވެ.
މން ކަނޑައަޅާ ދުވަހަކު ،ކަނޑައަޅާ ތަންތާނގައި،
 -2މި މުބާރާތުގައި މަޒުމޫނު ލިޔުން އޮންނާނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަ ީ
ވަގުތުން މަޒުމޫނު ލިޔާ ގޮތަށެވެ.
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-3

ލޔާން ހާޒިރުވާ އިރު ،މަޢުލޫމާތު ހޯދި ވަސީލަތްތަކުގެ ޙަވާލާ ފަދަ މަޒުމޫނުގައި
މުބާރާތުގެ ބައިވެރީން މަޒުމޫނު ި
ވ
އ ހުންނަން ާ
ތށް ވައްދާ ނޯޓުގަ ި
ގތުން މުބާރާ ަ
ގންދެވޭނެއެވެ .މި ޮ
ނޓުކޮށްގެންެ ،
މތު ޯ
ބނުން މަޢުލޫ ާ
ހިމަނާން ޭ
ޝަރުތުޠައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.
ނ ނުކުތާތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ނންވާ ީ
ތތައް ހުން ަ
(ހ) މަޢުލޫމާ ު
ޞފްޙާގެ
ަ
ނ ވެއްދޭނީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް  A4ކަރުދާހުގެ ( 1އެކެއް)
ގތުގައި ގިނަވެގެ ް
(ށ) ނޯޓުގެ ޮ
މަޢުލޫމާތެވެ.
ދވަސް ކުރިން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން
ޖހޭނީ މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ު 3
ޓތައް ވާން ެ
(ނ) މި ފަދަ ނޯ ު
ފާސްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ އަސްލު ލިޔުމަކަށެވެ.
ވއްޖެނަމަ މުބާރާތުން އެބައިވެރިޔަކު
 މިއިން ޝަރުޠަކާ ޚިލާފަށް މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރިކަން ސާބިތު ެ
ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ.
 މަޒުމޫނު ލިޔުމަށްޓަކައި ވައްދާ ނޯޓުތައް މަޒުމޫނާއެކުގައި ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

ނ
ގއި ބޭނުންކުރެވިދާ ެ
 -4މަޒުމޫނު ލިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާލަމަށް ވަންނައިރު އަތްމަތީ ފޯނާއި ،މުވާޞަލާތުގެ ގޮތު ަ
އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 -5މުބާރާތުގެ ބައިވެރީން މަޒުމޫނު ލިޔާން ހާޒިރުވާ އިރު ،އެ ބައިވެރިއެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު،
ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސެންސް ގެންނާންވާނެއެވެ.
ގ
ބއިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް މަޒުމޫނު ލިޔާން ލިބޭނީ  2ގަޑިއިރެވެ .އެހެންބައިތަކު ެ
 -6އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިގައި ަ
ލބޭނީ  2ގަޑިއިރާ  30މިނެޓެވެ.
ބައިވެރީންނަށް ި

 -5މުބާރާތަށް ލިޔާ މަޒުމޫނުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް
(ހ) މަޒުމޫނުގެ ދިގުމިން ތިރީގައި މިވާ މިންގަނޑަށް ފެތުން.
 .1އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ބައި:


ނ ޕޭޑުގެ 33
ދމެދު( .އެގްޒަމިނޭޝަ ް
ގ އުމުރުފުރާ 400 :ލަފުޒާއި  600ލަފުޒާ ެ
 13އަހަރުން ދަށު ެ
ފޮޅުވަތާއި  50ފޮޅުވަތާ ދެމެދު).



ނޝަން
ދގެ އުމުރުފުރާ 600 :ލަފުޒާއި  800ލަފުޒާ ދެމެދު( .އެގްޒަމި ޭ
 13އަހަރާއި  16އަހަރާ ދެމެ ު
ޕޭޑުގެ  50ފޮޅުވަތާއި  67ފޮޅުވަތާ ދެމެދު).

 16 އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ 1000 :ލަފުޒާއި  1200ލަފުޒާ ދެމެދު.
(އެގްޒަމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ  83ފޮޅުވަތާއި  100ފޮޅުވަތާ ދެމެދު).

 .2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލުޖު):
ތ
 1300 ލަފުޒާއި  1500ލަފުޒާ ދެމެދު( .އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ  108ފޮޅުވަތާއި  125ފޮޅުވަ ާ
ދެމެދު).
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 .3އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ  /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައި:
 1100 ލަފުޒާއި  1300ލަފުޒާ ދެމެދު( .އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ  91.5ފޮޅުވަތާއި  108ފޮޅުވަތާ
ދެމެދު).
 .4އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި:
ވތާއި
އގްޒަމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ  83ފޮޅު ަ
ފޒާއި  1200ލަފުޒާ ދެމެދުެ ( .
ލ ު
 18 އަހަރުންދަށްަ 1000 :
 100ފޮޅުވަތާ ދެމެދު).
 18 އަހަރުންމަތި 1100 :ލަފުޒާއި  1300ލަފުޒާ ދެމެދު( .އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ  91.5ފޮޅުވަތާއި
 108ފޮޅުވަތާ ދެމެދު).
(ށ) މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ލިޔެފައިވާ މަޒުމޫނުތައް އިސްލާމްދީނާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނުވުން.
(ނ) ކިޔާން އެނގޭ ފަދަ ސާފު ލިޔުމަކުން ލިޔެފައިވާ މަޒުމޫނަކަށް ވުން.
ލޔެފައިވާ އެއްޗަކަށްވުން.
(ރ) މުބާރާތުގައި ލިޔާ މަޒުމޫނަކީ ލިޔުންތެރިޔާގެ އަމިއްލަ ޢިބާރާތުން ި
(ބ) މަޒުމޫނުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘުން ހެކިދެއްކުމުގައި އާޔަތާއި ޙަދީޘްގެ ތަރުޖަމާ ލިޔާނަމަ ،އެއީ އިތުބާރު
ކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ތަރުޖަމާ އަކަށް ވުން.
(ޅ) ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި މަޒުމޫނުގައި ތަފާސްހިސާބު ބަޔާންކުރާ ނަމަ ،ތަފާސްހިސާބު ނެގި ލިޔުމަށް
ޙަވާލާދިނުން.
 މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠަކާ ،ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކަކާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ޚިލާފުވެފައިވާ
ވރަކަށް މާކުސް
ނ  50%އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ަ
ކހުގެ ތެރެއި ް
ކށް ލިބޭ ޖުމުލަ މާ ު
މިންވަރަށް ބަލައި ،އެ މަޒުމޫނަ ަ
ކެނޑޭނެއެވެ .ނުވަތަ އެ މަޒުމޫނު މުބާރާތުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.
ށ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކުދޭ ޖުމްލަ މާކުހުގެ
ޒމޫނަކަ ް
މ އެ މަ ު
ދ ފުށުގައި ލިޔެފައިވާނަ ަ
 މަޒުމޫނު ލިޔުމުގައި ކަރުދާހުގެ ެ
ތެރެއިން  5މާކްސް އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
ރވާނަމަ ،އިންސާފުކުރާ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު އެ
ވރެ ފޮޅުވަތް  /ލަފުޒު އުނިއިތު ު
 މަޒުމޫނު ލިޔަންޖެހޭ މިންވަރަށް ު
ތރުވާ ކޮންމެ ފޮޅުވަތަކުން  0.5މާކުސް އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
މަޒުމޫނަކުން އުނިވާ ނުވަތަ އި ު

 -6މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން
ނ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ ފަ ނޑިޔާރުންގެ ކޮމެޓީ އަކުންނެވެ.
ހ .މި މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރާ ީ
މމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ.
ށ .ފަނޑިޔާރުން ނިންމާ ނިން ު

 -7މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވުން
(ހ)  -1އިސްކޫލުތަކުން ބައިވެރިވާ  7ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މުބާރާތުގައި އިސްކޫލުގެ ވަނަތައް ހޮވުމަށް ކޮންމެ
ސްކޫލަކުން ނަގާނީ އެންމެ މޮޅު  5މަޒުމޫނެވެ.
 -2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު) ،އޮފީސް /ކުލަބް /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ވަނަ
ހޮވުމުގައި ބަލާނީ އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބުނު  3ބައިވެރިންގެ ޖުމުލަމާކުހުގެ އެވްރެޖަށެވެ.
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(ށ) މި މުބާރާތުގައި ހޮވާނީ ތިރީގައި މި ވާ ވަނަތަކެވެ.

 -1އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި:
ލ
(ހ) ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ އިސްކޫ ު
ނ
(ށ) ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ މަޒުމޫ ު
(ނ) ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެންމެ މޮޅު  5މަޒުމޫނު
 -2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި:
ރކަޒު
ތންވަނަ މަ ު
(ހ) އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
ޒމޫނު
ތންވަނަ މަ ު
(ށ) އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
(ނ) އެންމެ މޮޅު  5މަޒުމޫނު ލިޔުންތެރިޔާ
 -3އޮފީސް /ކުލަބް /ޖަމްޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައި:
ރކަޒު
ތންވަނަ މަ ު
(ހ) އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
ޒމޫނު
ތންވަނަ މަ ު
(ށ) އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
(ނ) އެންމެ މޮޅު  5މަޒުމޫނު
 -4އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި:
މނު
ތންވަނަ މަޒު ޫ
(ހ) ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
(ށ) އެންމެ މޮޅު  5މަޒުމޫނު

(ނ)

( )1މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް  1ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  75%ނުވަތަ  75%އަށްވުރެ މަތިން
މާކުސްލިބިފައިވާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ

ސ
މާކުސް ލިބުނު މަޒުމޫނެވެ .އެއްވެ ް

ސ
މަޒުމޫނަކަށް  75%ނުވަތަ  75%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  1ވަނަ އަށް އެއްވެ ް
މަޒުމޫނެއް ނުހޮވޭނެއެވެ.
( )2މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް  2ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  1ވަނަ އަށް ހޮވުނު މަޒުމޫނު ފިޔަވައި،
އށްވުރެ މަތިން މާކުސް
 65%ނުވަތަ ަ 65%

ނ
ޒމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގި ަ
ލިބިފައިވާ މަ ު

މާކުސް ލިބުނު މަޒުމޫނެވެ .އެއްވެސް މަޒުމޫނަކަށް  65%ނުވަތަ  65%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް
ވސް މަޒުމޫނެއް ނުހޮވޭނެއެވެ.
ނުލިބޭނަމަ  2ވަނަ އަށް އެއް ެ
( )3މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް  3ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  1ވަނަ އަށާއި  2ވަނަ އަށް ހޮވުނު 2
މަޒުމޫނު ފިޔަވައި 55% ،ނުވަތަ 55%

ގ
އަށްވުރެމަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ މަޒުމޫނުތަކު ެ

ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން މާކުސް ލިބުނު މަޒުމޫނެވެ .އެއްވެސް މަޒުމޫނަކަށް  55%ނުވަތަ 55%
ނމަ  3ވަނަ އަށް އެއްވެސް މަޒުމޫނެއް ނުހޮވޭނެއެވެ.
އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭ ަ
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(ރ)

ލ
އން ،ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ އިސްކޫ ު
 -1މި މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ ބަ ި
ލ
ހޮވާނީ އެ އުމުރުފުރައެއްގައި ތިން އިސްކޫލު ،ނުވަތަ ތިން އިސްކޫލަށް ވުރެ ގިނަ އިސްކޫ ު
ބައިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ .މިގޮތުން  1ވަނަ ސްކޫލެއް ހޮވާނީ ސްކޫލަށް ލިބޭ މާކުހުގެ އެވްރެޖް 65
އަށްވުރެ މަތިވާނަމަ އެވެ 2 .ވަނަ އިސްކޫލެއް ހޮވާނީ  1ވަނައަށް ދިޔަ އިސްކޫލް ފިޔަވައި،
އިސްކޫލަށް ލިބޭ މާކުހުގެ އެވްރެޖް  55ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިވާނަމައެވެ 3 .ވަނަ އިސްކޫލެއް
ޖ
ހޮވާނީ  1ވަނަ 2 ،ވަނަ އަށް ދިޔަ  2ސްކޫލް ފިޔަވައި ،އެ އިސްކޫލަކަށް ލިބޭ މާކުހުގެ އެވްރެ ް
ސ
ބއިގައިވެސް އެއްވަނަ މުއައްސަ ާ
ތޢުލީމުގެ ަ
ވނަމަ އެވެ .މަތީ ަ
މތި ާ
 45ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ަ
ޑވެ.
ހޮވުމުގައި ބަލާނީ މި މިންގަނ ެ
 -2މި މުބާރާތުގައި އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިން ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ އިސްކޫލު
ނ
ބ ު
ށ ލި ު
ހޮވާނީ ،އެ އުމުރުފުރައެއްގައި އެ އިސްކޫލަކުން އެންމެ މަތީ މާކުސްލިބުނު  5މަޒުމޫނަ ް
ނވެ.
މާކުހުގެ އެވްރެޖަށް ބިނާކޮށްގެން ެ
ނ
އސަސާ ހޮވާނީ ،އެ ބައެއްގައި ތި ް
ވނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ މުއަ ް
އން ،އެއް ަ
 -3މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބަ ި
ވރެ ގިނަ ޓީމުން ބައިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ.
ޓީމަކުން ،ނުވަތަ ތިން ޓީމަށް ު
 -4އޮފީސް /ކުލަބް /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިން ،އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ މުއައްސަސާއެއް
ވ
ވރެ ގިނަ ޓީމުން ބައިވެރިވެފައި ާ
ހޮވާނީ ،އެ ބައެއްގައި ތިން ޓީމަކުން ،ނުވަތަ ތިން ޓީމަށް ު
ނަމައެވެ.
އ
ގ ި
ނވަނަ މަޒުމޫނު ހޮވާނީ ،އެ ބައި ަ
ގ ބައިން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތި ް
 -5މި މުބާރާތުގެ އަމިއްލަފަރާތްތަކު ެ
ށ ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެ މަޒުމޫނު ލިޔެފައިވާ ނަމަ އެވެ.
ނނަ ް
 3މީހުން ،ނުވަތަ  3މީހު ް

 -8މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ މަޒުމޫނުތައް ޝާއިޢުކުރުން
އ
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ޝާއިޢުކުރާން ބޭނުން މަޒުމޫނުތަ ް
ޝާއިޢުކުރުމުގެ ޙައްޤު ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

___________________
 4ޖުމާދަލްއޫލާ 1435
 5މާރިޗު 2014

* މާކްސޭ މިންގަނޑު  100އަކުން  50މާކުހަށް ބަދަލުކުރުމަށް ގިނަ ފަނޑިޔާރުންވަނީ ޚިޔާލުހުށަހަޅުއްވާފައި.
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