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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު(IUL)(430-DBA-B/1/2016/19 :

އިޢުލާނު
ރތާއި ކުރުވާހަކަ
ކލަންޑަރުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާ ާ
 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަދަބީ ަ
އވެރިވުމުގެ ދޮރު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވައިލައިފައެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރުވެސް މި
ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބަ ި
ރން ލިޔެގެން އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހުށައަޅާ
ނނީ ކޮންޕިއުޓަ ު
ފއިވަނީ އަތުން ޫ
މށް ހަމަޖެހި ަ
ދެ މުބާރާތް ބޭއްވު ަ
ގޮތަށެވެ.


ރގައި މިވާ ހަތަރު ބަޔަށެވެ.
މި ދެ މުބާރާތް ބެހިފައިވަނީ ތި ީ
 .1އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި
ސޓީ  /ކޮލެޖުތަކުގެ ބައި)
 .2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ޔުނިވަރ ި
އ
 .3އޮފީސް  /ކުލަބް /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބަ ި
އ
 .4އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބަ ި

 -1މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް
އއް ދާއިރާއަކަށް
ނ މި އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ެ
މުބާރާތުގައި މަޒުމޫނު ލިޔާ ީ
ޢއްގެ މައްޗަށެވެ.
އެ ބައިވެރިއަކު ބޭނުން މައުޟޫ ެ
އެ ދާއިރާތަކަކީ:
 13އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާ
ތ
 -1ބަހާއި އަދަބިއްޔާ ު
 -2މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު
 -3ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް
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 13އަހަރާއި  16އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ
ތ
 -1ބަހާއި އަދަބިއްޔާ ު
 -2މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު
 -3ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް
 -4ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ
 16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ
ތ
 -1ބަހާއި އަދަބިއްޔާ ު
 -2މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު
 -3ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް
 -4އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރި
 18އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާ
ތ
 -1ބަހާއި އަދަބިއްޔާ ު
 -2މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު
 -3ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް
 -4ޑިމޮކުރަސީއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
 18އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާ
 -1މިނިވަންކަމާއި ގައުމިއްޔަތު
 -2އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރި
 -3ޑިމޮކުރަސީއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
ތ
 -4ބަހާއި އަދަބިއްޔާ ު
މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި
 -1މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު
 -2އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރި
 -3ޑިމޮކުރަސީއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
ތ
 -4ބަހާއި އަދަބިއްޔާ ު
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އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައި
 -1މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތު
 -2އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރި
 -3ޑިމޮކުރަސީއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
ތ
 -4ބަހާއި އަދަބިއްޔާ ު
އގައެވެ .އެއީ:
ގއި އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނީ  3އުމުރުފުރައެ ް
( )1މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތު ަ
ރފުރާ
(ހ)  13އަހަރުން ދަށުގެ އުމު ު
(ށ)  13އަހަރާއި  16އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ
(ނ)  16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ
ރވެވޭނީ  2އުމުރުފުރައެއްގައެވެ .އެއީ:
ގއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެ ި
( )2މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތު ަ
ރފުރާ
(ހ)  18އަހަރުން ދަށުގެ އުމު ު
ރފުރާ
(ށ)  18އަހަރުން މަތީގެ އުމު ު

 -2ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް
ޑއަޅައިފައިވާ ތީމުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބައިވެރިއަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށެވެ.
ވާހަކަ ލިޔާނީ އެކެޑަމީން ކަނ ަ
ވާހަކައަށް ނަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.
( )1ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނީ  2އުމުރުފުރައެއްގައެވެ .އެއީ:
ހރާއި  16އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ
(ހ)  13އަ ަ
(ށ)  16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ

ވރިވެވޭނީ  2އުމުރުފުރައެއްގައެވެ .އެއީ:
( )2ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބައި ެ
ރފުރާ
(ހ)  18އަހަރުން ދަށުގެ އުމު ު
ރފުރާ
(ށ)  18އަހަރުން މަތީގެ އުމު ު

މި ދެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
އމުރުފުރައެއްގައި 7
ބރާތެއްގައި ވެސް އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮންމެ ު
( )1މި ދެ މުބާރާތުންކުރެ ކޮންމެ މު ާ
ދަރިވަރުންނަށެވެ .މަދުވެގެން  5ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.
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ރ
ނ މި ދެ މުބާރާތުންކު ެ
ތކާއި ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކު ް
( )2ކޮލެޖް /ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ،ކުލަބް /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތް ަ
ރވާންވާނެއެވެ.
މދުވެގެން  3ބައިވެރިން ،ބައިވެ ި
ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައިވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ  5ބައިވެރިންނަށެވެަ .
ތކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއެކު
ރވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން މުބާރާތް ަ
( )3މި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެ ި
އންގައިދޭ ކާޑުގެ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ
ނއެވެ .ފޯމު ހުށައަޅާއިރު މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ަ
ވާހަކައާއި މަޒުމޫނު ހުށައަޅަންވާ ެ
ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސުގެ ނަކަލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ރވާން އެދޭ ފޯމާއި ވާހަކައާއި މަޒުމޫނު ހުށައަޅާނެގޮތް
( )4މި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެ ި
ގ ކައުންޓަރަށެވެ.
(ހ) ކަރުދާހުން ހުށައަޅާ ނަމަ ،ހުށައަޅާނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ެ
އންކޮށް ހުށަހަޅާނަމަ ،މަޒުމޫނު ހުށަހަޅާނީ  mazmoon@dhivehiacademy.edu.mvއަށެވެ.
(ށ) އޮންލަ ި
އަދި ކުރުވާހަކަ ހުށަހަޅާނީ  kuruvaahaka@dhivehiacademy.edu.mvއަށެވެ.

މުބާރާތަށް ތަކެތި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި
ތކެތި ހުށަހެޅުމުގެ
( )1ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތާއި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމާއި ަ
ސުންގަޑިއަކީ  14ޑިސެންބަރު  2016ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  13:30އެވެ.
ތ ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް މި އެކެޑަމީގެ
ރ ާ
މި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމާއި ،ގަވާއިދާއި މުބާ ާ
މ
ތ ހޯދަން ި
ނއެވެ .އިތުރު މަޢުލޫމާ ު
ހންނާ ެ
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