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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޅެންހެދުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު 2014
 -1ތަޢާރަފު
މި ގަވާއިދަކީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ބާއްވާ ޅެންހެދުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް  2014ގެ ގަވާއިދެވެ.

 -2މަގުސަދު
މި މުބާރާތުގެ މަގުސަދަކީ ދިވެހީން ދިވެހި ޅެންވެރިކަމާއި އަދަބިއްޔާތަށް ޝައުގުވެރިކުރުވުމާއި ދިވެހި ބަހުން
ޅެންހެދުމުގެ ހުނަރު އާލާކޮށް އެ ރޮނގުގައި ކުޅަދާނަ ދަރީންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ.

 -3މުބާރާތް ބެހިފައިވާ ގޮތް
ހތަރު ބަޔަކަށެވެ .އެއީ:
ބހިފައިވަނީ ަ
(ހ) މި މުބާރާތް ެ
( )1އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި
( )2މަތީތަޢުލީމުގެ ބައި (ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖް)
އ
( )3އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބަ ި
( )4އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި
އ ބައިވެރިވެވޭނީ ތިން އުމުރުފުރައެއްގައެވެ .އެއީ:
(ށ) އިސްކޫލުތަކުން މުބާރާތުގަ ި
( 13 )1އަހަރުން ދަށް
( 13 )2އަހަރާއި  16އަހަރާ ދެމެދު
( 16 )3އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދު
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ވއިދު 2014
ރތުގެ ގަ ާ
މބާ ާ
ޤއުމީ ު
މގެ ަ
ހދު ު
ޅެން ެ

(ނ) އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ދެ އުމުރުފުރައެއްގައެވެ .އެއީ:
( 18 )1އަހަރުން ދަށް
( 18 )2އަހަރުންމަތި

 -4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
ހރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  1ވަނަ
(ހ) އިސްކޫލުތަކުން 13 ،އަ ަ
ދުވަހަށް  13އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
ނ
އހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  1ވަ ަ
ވރިވެވޭނީ  2014ވަނަ ަ
ރ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގައި ބައި ެ
(ށ)  13އަހަރާއި  16އަހަ ާ
ދުވަހަށް  13އަހަރު ފުރި  16އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
(ނ)  16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  1ވަނަ
ދުވަހަށް  16އަހަރު ފުރި  21އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
ގ  18އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 1
(ރ) އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި ެ
ރ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ވަނަ ދުވަހަށް  18އަހަރު ނުފު ޭ
ގ  18އަހަރުން މަތީގެ ބައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 1
(ރ) އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި ެ
ވަނަ ދުވަހަށް  18އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ނ ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.
އގައި މަދުވެގެން  5ދަރިވަރު ް
ލތަކުން ބައިވެރިވާ އުމުރުފުރައެ ް
މބާރާތުގައި އިސްކޫ ު
(ބ) މި ު
ބައިވެރިވާ އުމުރުފުރައެއްގައި ގިނަވެގެން  7ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.
ޓއަކުން ނުވަތަ އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތަކުން
(ޅ) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ކޮލެޖަކުން ނުވަތަ ފެކަލް ީ
ރކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ގިނަވެގެން  5ބައިވެރިން ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.
މަދުވެގެން  3ބައިވެރިން ބައިވެ ި
(ކ) މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ފަރާތްތައް ވާންވާނީ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައި އެކަން
އިޢުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން އެބައިވެރިޔަކު ތަމްސީލްކުރާ ސްކޫލެއްގައި ނުވަތަ ކޮލެޖެއްގައި ނުވަތަ ފެކަލްޓީއެއްގައި ނުވަތަ
ކުލަބެއްގައި ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.
(އ) މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދި ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށްޓަކައި މި އެކެޑަމީން ދޫކުރާ ފޯމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ
ތ
ވރެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު (މުއްދަ ު
ބއިވެރިވާ މީހެއްގެ ނުވަތަ ދަރި ަ
ހށަހަޅާ ފޯމާއެކު ަ
ފޯމުންނެވެު .
ނއެވެ.
ހަމަނުވާ) ގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާ ެ
ނ އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށްޓަކައި މި އެކެޑަމީން ދޫކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 2014
(ވ) މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ް
ސެޕްޓެންބަރު  17ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  14:30ގެ ކުރިން މި އެކެޑަމީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
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ވއިދު 2014
ރތުގެ ގަ ާ
މބާ ާ
ޤއުމީ ު
މގެ ަ
ހދު ު
ޅެން ެ

 -5މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނެ ގޮތް
ބއި:
ތކުގެ ަ
 5.1އިސްކޫލު ަ
އ މައިގަނޑުނަމަކަށް
ހރުން ދަށުގެ ދަރިވަރުން ހަދާނީ ބަންޖެވެ .ހަދާ ބަނދީ ގައި އެ ް
(ހ) މި މުބާރާތުގައި  13އަ ަ
ހަދައިފައިވާ  4ކާފިޔާގެ މަދުވެގެން  5ބައި އޮންނަންވާނެ އެވެ.
ނ ޅެމެވެ .ހަދާ ޅެމުގައި އެއް
ގ ދަރިވަރުން ހަދާ ީ
މ މުބާރާތުގައި  13އަހަރާއި  16އަހަރާ ދެމެދު ެ
(ށ) ި
ނއެވެ.
ވ ެ
މައިގަނޑުނަމަކަށް ހަދައިފައިވާ މަދުވެގެން  6ބައިތު އޮންނަން ާ
(ނ) މި މުބާރާތުގައި  16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން ހަދާނީ ޅެން ނުވަތަ ރައިވަރެވެ .ޅެން ހަދާނަމަ އެއް
މއިގަނޑުނަމަކަށް
ބހުގެ ރައިވަރު ހަދާނަމަ އެއް ަ
ދންވާނެއެވެަ 3 .
މައިގަނޑުނަމަކަށް މަދުވެގެން  10ބައިތު ހަ ަ
މަދުވެގެން  8ރައިވަރު 6 ،ބަހުގެ ރައިވަރު ނަމަ އެއް މައިގަނޑު ނަމަކަށް މަދުވެގެން  4ރައިވަރު ހަދަންވާނެއެވެ.
 5.2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި:
ތ
ވ ަ
ބއިގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ހަދާނީ ޅެން ނު ަ
ލޓީތަކުގެ ަ
ލޖުތައް ނުވަތަ ފެކަ ް
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮ ެ
ދންވާނެއެވެ 3 .ބަހުގެ ރައިވަރު
ރައިވަރެވެ .ޅެން ހަދާނަމަ އެއް މައިގަނޑު ނަމަކަށް މަދުވެގެން  12ބައިތު ހަ ަ
ނ
ހަދާނަމަ އެއް މައިގަނޑުނަމަކަށް މަދުވެގެން  8ރައިވަރު 6 ،ބަހުގެ ރައިވަރުނަމަ އެއް މައިގަ ނޑު ނަމަކަށް މަދުވެގެ ް
 4ރައިވަރު ހަދަންވާނެއެވެ.
 5.3އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައި:
ބތައް ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާތައް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހަދާނީ ޅެން ނުވަތަ ރައިވަރެވެ.
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުލަ ު
އ
ގ ރައިވަރު ހަދާނަމަ އެ ް
ތ ހަދަންވާނެއެވެ 3 .ބަހު ެ
އ ު
ނ  12ބަ ި
ޅެން ހަދާނަމަ އެއް މައިގަނޑު ނަމަކަށް މަދުވެގެ ް
މައިގަނޑުނަމަކަށް މަދުވެގެން  8ރައިވަރު 6 ،ބަހުގެ ރައިވަރުނަމަ އެއް މައިގަނޑު ނަމަކަށް މަދުވެގެން  4ރައިވަރު
ހަދަންވާނެއެވެ.
 5.4އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި:
ވރިން ހަދާނީ ޅެމެވެ.
ގ ބައިގެ ބައި ެ
ވ އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ  18އަހަރުން ދަށު ެ
މބާރާތުގައި ބައިވެރި ާ
(ހ) މި ު
ވނެއެވެ.
ހަދާ ޅެމުގައި އެއް މައިގަނޑުނަމަކަށް ހަދައިފައިވާ މަދުވެގެން  6ބައިތު އޮންނަން ާ
ނ
އވެރިން ހަދާނީ ޅެ ް
ގ  18އަހަރުން މަތީގެ ބައިގެ ބަ ި
މބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި ެ
(ށ) މި ު
ވނެއެވެ 3 .ބަހުގެ ރައިވަރު
މ އެއް މައިގަނޑު ނަމަކަށް މަދުވެގެން  12ބައިތު ހަދަން ާ
ނުވަތަ ރައިވަރެވެ .ޅެން ހަދާނަ ަ
ނ
ހަދާނަމަ އެއް މައިގަނޑުނަމަކަށް މަދުވެގެން  8ރައިވަރު 6 ،ބަހުގެ ރައިވަރުނަމަ އެއް މައިގަނޑު ނަމަކަށް މަދުވެގެ ް
 4ރައިވަރު ހަދަންވާނެއެވެ.
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ރތުގެ ގަ ާ
މބާ ާ
ޤއުމީ ު
މގެ ަ
ހދު ު
ޅެން ެ

 5.5މި މުބާރާތުގައި ޅެން ނުވަތަ ބަނދި ،ނުވަތަ ރައިވަރު ހަދާނީ މި އެކެޑަމީން އިޢުލާނު ކުރާ ތާރީޚެއްގައި އެކެޑަމީން
ވގުތުންނެވެ.
ކަނޑައަޅާތަނެއްގައި ތިބެގެން ަ
 5.6މި މުބާރާތުގައި ޅެން ނުވަތަ ބަނދި ނުވަތަ ރައިވަރު ހަދާނީ މި އެކެޑަމީން ދޭ ދާއިރާތަކުން ދާއިރާއަކަށް އަމިއްލައަށް
ރތް އޮންނަ މާލަމުންނެވެ.
މބާރާތް އޮންނަ ދުވަހު މުބާ ާ
މަޢުޟޫއެއް ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ .ބައިވެރީންނަށް ދާއިރާ ލިބޭނީ ު
އ
 5.7މި މުބާރާތަށް ހަދާ ޅެމާއި ބަންޖާއި ރައިވަރު ލިޔާންވާނީ ކިޔާން އެނގޭފަދަ ސާފު ލިޔުމަކުންނެވެ .އަދި ލިޔެފަ ި
ށގައެވެ.
އޮންނާންވާނީ ކަރުދާހުގެ އެއްފު ު
 5.8މި މުބާރާތަށް ހަދާ ބަނދި ނުވަތަ ޅެން ނުވަތަ ރައިވަރު ވާންވާނީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނިޔާކުރާ ހަމަތަކަށާއި
ފދަ ނުވަތަ ވަކި މީހަކު
އުސޫލުތަކަށް ފެތޭ ތަކެއްޗަށެވެ .އަދި ދީނީ ގޮތުން މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ބައިބައިވުން އުފައްދާ ަ
ވ ޅެމާއި ބަންޖާއި ރައިވަރަށެވެ .އަދި މި މުބާރާތަށް ހަދާ
ކން އެއްކިބާވެފައި ާ
ފދަ ޢިބާރާތްތަ ު
ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކު ބަދުނާމުވާ ަ
ޅެމަކީ ނުވަތަ ބަންޖަކީ ނުވަތަ ރައިވަރަކީ މުޖުތަމަޢަށް ނުވަތަ ފަރުދަކަށް އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރުވާފަދަ ޅެމަކަށް
ނުވަތަ ބަންޖަކަށް ނުވަތަ ރައިވަރަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
 5.9މި މުބާރާތަށް ހަދާ ޅެމަކީ ނުވަތަ ބަންޖަކީ ނުވަތަ ރައިވަރަކީ ކުރިން ކިޔައި އުޅޭ ނުވަތަ ކުރިން ޝާއިޢު
ކުރެވިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
ހށަހެޅިފައިވާ އެއްޗަކަށް
އ ،ރައިވަރަކީ ކުރިން އެއްވެސް މުބާރާތަކަށް ު
ޅމާއި ،ބަންޖާ ި
ށ ހަދާ ެ
 5.10މި މުބާރާތަ ް
ވެގެންނުވާނެއެވެ.
ނނެއެވެ.
ރތަށް އިންސާފުކުރުމުގައި ނުހިމެ ޭ
 5.11މި ގަވާއިދަށް ނުފެތޭ ޅެމާއި ،ބަންޖާއި ،ރައިވަރު މި މުބާ ާ

 -6މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން
ހބަހުގެ އެކެޑަމީން ޢައްޔަންކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ ޓީމަކުންނެވެ.
މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރާނީ ދިވެ ި

 -7މުބާރާތުގައި މާކުސްދޭ މިންގަނޑުތައް

4

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) ޅެމުގެ ރަހަ ނުވަތަ އަސަރު

15%
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 -8މުބާރާތުގެ ވަނަތައް
އ
ތ ް
 8.1ހޮވާ ވަނަ ަ
(ހ) އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި:
ރ
 .1ކޮންމެ އުމުރުފުރާއަކުން  1ވަނަ 2 ،ވަނަ 3 ،ވަނަ ދަރިވަ ު
ލ
 .2ކޮންމެ އުމުރުފުރާއަކުން  1ވަނަ 2 ،ވަނަ 3 ،ވަނަ އިސްކޫ ު
ޓތަކުގެ ބައި:
(ށ) ކޮލެޖްތަކާއި ފެކަލް ީ
 1 .1ވަނަ 2 ،ވަނަ 3 ،ވަނަ ދަރިވަރު
 1 .2ވަނަ 2 ،ވަނަ 3 ،ވަނަ މަރުކަޒު
(ނ) އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައި:
 1 .1ވަނަ 2 ،ވަނަ 3 ،ވަނަ ބައިވެރިޔާ
 1 .2ވަނަ  2ވަނަ 3 ،ވަނަ އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ނުވަތަ ޖަމާޢަތް
(ރ) އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި:
ކޮންމެ އުމުރުފުރާއަކުން  1ވަނަ 2 ،ވަނަ 3 ،ވަނަ ބައިވެރިޔާ

ލ
މގައި ބަލާނެ އުޞޫ ު
 8.2ވަނަ ހޮވު ު
(ހ) އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި:
 .1ދަރިވަރުންގެ ވަނަ ހޮވޭނީ އެ އުމުރުފުރައެއްގައި މަދުވެގެން  5ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ ޅެން ހަދައިފައިވާ
ނަމައެވެ.
 .2އިސްކޫލުތަކުގެ ވަނަ ހޮވޭނީ އެ އުމުރުފުރައެއްގައި މަދުވެގެން  3އިސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ
ނ
އމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަ ަ
އސްކޫލުތަކުގެ ބައިން ކޮންމެ ު
ޅެން ހަދައިފައިވާ ނަމައެވެި .
ދރިވަރުންގެ
އިސްކޫލު ހޮވާނީ ،އެ އުމުރުފުރައެއްގައި އެ އިސްކޫލަކުން އެންމެ މަތީ މާކުސް ލިބުނު ަ 5
ނވެ.
ޖުމުލަ މާކުހަށް ބަލައިގެން ެ
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ޓތަކުގެ ބައި:
(ށ) ކޮލެޖްތަކާއި ފެކަލް ީ
 .1ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ވަނަ ހޮވޭނީ މަދުވެގެން  3ދަރިވަރުން ބައިވެރި ޅެން ހަދާފައިވާނަމެވެ.
 .2ބައިވެރިވާ މަރުކަޒުގެ

އވެރިވެ ޅެން
ވގެން  3ކޮލެޖު ނުވަތަ ފެކަލްޓީ ބަ ި
ވނަ ހޮވޭނީ މަދު ެ
ަ

ވސް އެންމެ
ކންމެ މަރުކަޒަކުން ެ
ވނަ މަރުކަޒު ހޮވާނީޮ ،
އވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިން ަ
އން އެ ް
ހަދާފައިވާނަމައެވެ .މިބަ ި
ނވެ.
ނ ެ
މަތީ މާކުސް ލިބުނު  3ދަރިވަރުންގެ ޖުމުލަ މާކުހަށް ބަލައިގެ ް
(ނ) އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައި:
ބއިވެރިވެ ޅެން ހަދާފައިވާނަމައެވެ.
 .1ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަނަ ހޮވޭނީ މަދުގެން  3ފަރާތަކުން ަ
މޢިއްޔާ ނުވަތަ
މދުގެން  3އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަ ު
ނ ަ
ވނަ ހޮވޭ ީ
 .2އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ަ
ހވާނީ ،ކޮންމެ
ވނަ ތަނެއް ޮ
ވނަ ،ދެވަނަ ،ތިން ަ
ހދާފައިވާނަމައެވެ .މިބައިން އެއް ަ
ޖަމާޢަތަކުން ބައިވެރިވެ ޅެން ަ
ނނެވެ.
ތަނަކުންވެސް އެންމެ މަތީ މާކުސް ލިބުނު  3ބައިވެރިންގެ ޖުމުލަ މާކުހަށް ބަލައިގެ ް
(ރ) އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި:
ބއިވެރިވެ ޅެން
ނ ހޮވޭނީ އެ އުމުރުފުރައެއްގައި މަދުވެގެން  5ބައިވެރިން ަ
އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ ވަ ަ
ހަދާފައިވާނަމައެވެ.

ތކަށް ފެތިގެންނެވެ.
ސގެ މިންގަނޑު ަ
ނ ތިރީގައި ވާ މާކު ް
 8.3މުބާރާތުގައި ވަނަ ހޮވޭ ީ
ވރެ މަތިން މާކުސް ލިބިގެންނެވެ.
(ހ)  1ވަނަ ހޮވޭނީ  75އަށް ު
ވރެ މަތިން މާކުސް ލިބިގެންނެވެ.
(ށ)  2ވަނަ ހޮވޭނީ  65އަށް ު
ވރެ މަތިން މާކުސް ލިބިގެންނެވެ.
(ނ)  3ވަނަ ހޮވޭނީ  55އަށް ު
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ވއިދު 2014
ރތުގެ ގަ ާ
މބާ ާ
ޤއުމީ ު
މގެ ަ
ހދު ު
ޅެން ެ

