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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މލެ،
ދިވެހިރއްޖެ.

މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ 33ވަނަ ގައުމީ މުބރތް 2016 -ގެ ގަވއިދު
 -1ތަޢރަފު
ގ
މި ގަވއިދަކީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން އިންތިޒމުކޮށްގެން ބއްވ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ 33ވަނަ ޤައުމީ މުބރތު ެ
ގަވއިދެވެ .މި މުބރތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 -2މަޤްޞަދު
ޔންތެރީން އުފެއްދުން.
ރކުރުވައި އެރޮނގުން ކުޅަދނަ ލި ު
ނ ލިޔުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތު ު
ނ މޮޅަށް މަޒުމޫ ު
ހބަހު ް
(ހ) ދިވެ ި
އ
ތ ދއިރތަކަށް ދިވެހި ދަރީން ޝައުޤުވެރިކުރުވަ ި
ނހުރި ތަފ ު
ދބިއްޔތއި ،ދިވެހިންނ ގުޅު ް
ހބަހއި ،އަ ަ
(ށ) ދިވެ ި
ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
ހކޮށްދިނުން.
ލބޭނޭ މަގު ފަ ި
ނވަރު ރަނގަޅު ޢިލްމީ މަޒުމޫނުތަކެއް ދިވެހީންނަށް ި
ހބަހުން ލިޔެފައިވ ފެ ް
(ނ) ދިވެ ި

 -3މުބރތް ބެހިފައިވ ގޮތް
(ހ) މި މުބރތް ބެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވ ހަތަރު ބަޔަށެވެ.
 .1އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި
ސޓީ/ކޮލެޖް)
 .2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ޔުނިވަރ ި
އ
 .3އޮފީސް  /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔ /ޖަމޢަތްތަކުގެ ބަ ި
އ
 .4އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ބަ ި
(ށ) އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި އޮންނނީ ތިން އުމުރުފުރައަކަށެވެ .އެއީ  13އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރައއި 13 ،އަހަރ
 16އަހަރ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައއި 16 ،އަހަރ  21އަހަރ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައެވެ.
ލމުދޭ އިސްކޫލުތަކއި މަދަރުސތަކއި މަރުކަޒުތަކުގެ
އ ބައިވެރިވެވޭނީ ނިޒމީ ތަޢު ީ
(ނ) އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިގަ ި
ދަރިވަރުންނަށެވެ.
އ ރަޖިސްޓަރީ ވެގެން ކިޔަވ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
އ ބައިވެރިވެވޭނީ އެތަންތަނުގަ ި
(ރ) މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގަ ި
ތ
ކލަކުން ނުވަ ަ
ތ މަރުކަޒަކުން ނުވަތަ އިސް ޫ
ވ ަ
ކން ނު ަ
ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖުގެ ދަށުން ހިންގ ފެކަލްޓީއަ ު
ވސް އެކަޑަމިކު ޔުނިޓަކުން މި ބައިގައި ވަކިން ވދަކުރެވިދނެ އެވެ.
ޑިޕޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ އެނޫން ެ
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އ
ވވޭނީ ސަރުކރުގެ އޮފީސްތަކއި އަމިއްލަ އޮފީސްތަކ ި
އން ،ބައިވެރި ެ
(ބ) އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔ /ޖަމޢަތްތަކުގެ ބަ ި
ގ
ކުންފުނިތަކއި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުއައްސަސތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ .ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔ ޖަމޢަތްތަކު ެ
ނށެވެ.
ޢއްޔ /ޖަމޢަތްތަކުގެ މެންބަރުން ަ
ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގ ކުލަބު /ޖަމް ި
މރުފުރައެވެ .އެއީ  18އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރައއި،
ވމުގެ ބައިގައި އޮންނނީ  2އު ު
ނ ބައިވެރި ު
(ޅ) އަމިއްލަ ގޮތު ް
 18އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރައެވެ.
ބއިވެރިއަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ އެއް ބައިގައެވެ.
(ކ) މުބރތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ަ

 -4މުބރތުގައި ބައިވެރިވުން
(ހ) އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި
ތ
 -1މި މުބރތުގައި ބައިވެރިވ ކޮންމެ އިސްކޫލަކަށް ވެސް ،އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިގައި ހިމެނޭ ތިން އުމުރުފުރގައި ،ނުވަ ަ
އެ ތިން އުމުރުފުރައިން ދެ އުމުރުފުރައެއްގައި ނުވަތަ ،އެއް އުމުރުފުރައެއްގައި ބައިވެރިވެވިދނެއެވެ.
 -2އިސްކޫލުތަކުން މި މުބރތުގައި ގިނަވެގެން ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮންމެ އުމުރުފުރައެއްގައި  7ދަރިވަރުންނަށެވެ .މަދުވެގެން
 5ދަރިވަރުން ބައިވެރިވންވނެއެވެ.
ޖނަވަރީ
މރުފުރގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ަ
ރންދަށުގެ އު ު
ގ ބައިގެ  13އަހަ ު
 -3މި މުބރތުގެ އިސްކޫލުތަކު ެ
މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހަށް  13އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ 13 .އަހަރއި  16އަހަރ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރގައި
ބައިވެރިވެވޭނީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހަށް  13އަހަރު ފުރި 16 ،އަހަރު ނުފުރޭ
ދަރިވަރުންނަށެވެ 16 .އަހަރއި  21އަހަރ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ
 1ވަނަ ދުވަހަށް  16އަހަރު ފުރި 21 ،އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
(ށ) މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖް)
ބއިގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮންމެ ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖު/ފެކަލްޓީ އަކުން
 މި މުބރތުގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ަ
އވެ.
 5ބައިވެރިންނަށެވެ .މަދުވެގެން  3ބައިވެރިން ބައިވެރިވންވނެ ެ
(ނ) އޮފީސް/ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔ /ޖަމޢަތްތަކުގެ ބައި
 މި މުބރތުގެ އޮފީސް  /ކުލަބު  /ޖަމުޢިއްޔ  /ޖަމޢަތްތަކުގެ ބައިގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮންމެ އޮފީސް
ރން ،ބައިވެރިވންވނެއެވެ.
ގން  3ބައިވެ ި
 /ކުލަބު  /ޖަމުޢިއްޔ  /ޖަމޢަތަކުން  5ބައިވެރިންނެވެ .މަދުވެ ެ
(ރ) އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ބައި
ގ
ނ  2016އަހަރު ެ
ދށުގެ އުމުރުފުރގައި ބައިވެރިވެވޭ ީ
އވެރިވުމުގެ ބައިގެ  18އަހަރުން ަ
ގތުން ބަ ި
 މި މުބރތުގެ އަމިއްލަ ޮ
ރވުމުގެ ބައިގެ 18
ޖަނަވަރީ މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހަށް  18އަހަރު ނުފުރޭ ފަރތްތަކަށެވެ .އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެ ި
ރ
އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހަށް  18އަހަ ު
ފުރިފައިވ ފަރތްތަކަށެވެ.
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 -5މުބރތަށް މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ އުސޫލު
(ހ) މި މުބރތުގައި މަޒުމޫނު ލިޔނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅ ދއިރތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބައިވެރިއަކު އިޚުތިޔރުކުރ
ދއިރއެއްގެ މައްޗަށް އެ ބައިވެރިއަކު އަމިއްލައަށް ކަނޑައަޅ މައުޟޫޢަކަށެވެ.
ހށައަޅނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ.
(ށ) މަޒުމޫނު ލިޔުމަށްފަހު ު
ސ ހުށައެޅިދނެއެވެ.
ތށް ހުށައަޅ މަޒުމޫނު ކޮންޕިއުޓަރުން ޓައިޕްކޮށްގެން ނުވަތަ އަތުން ލިޔެގެން ވެ ް
(ނ) މި މުބރ ަ
މ ގިންތިއެއްގައިވެސް ބައިވެރިކުރ މަޒުމޫނުގެ ފުރަތަމަ ސަފުހގައި ބައިވެރިޔގެ ނަމއި
(ރ)  -1މި މުބރތުގެ ކޮން ެ
މގެ ބައިގައި ނަމަ އެތަނެއްގެ ނަމއި ބައިވެރިއެއްގެ
އިސްކޫލެއްގައި ނަމަ ދަރިވަރއި އިސްކޫލުގެ ނަން ،މަތީ ތައުލީ ު
ނަން ،އޮފީސް ކުލަބު ޖަމުއިއްޔ /ޖަމއަތެއްނަމަ އެ އޮފީހެއް ،ކުލަބެއް ،ޖަމުއިއްޔއެއް /ޖަމއަތެއްގެ ނަމއި
ގ ނަމއި ބައިވެރިވ ގިންތި ލިޔަންވނެއެވެ.
ބައިވެރިޔގެ ނަން ،އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވ ބައިގެ ބައިވެރީން ެ
 -2މި މުބރތުގައި ބައިވެރިކުރ ކޮންމެ މަޒުމޫނެއްގައިވެސް ފުރަތަމަ ސަފުހގައި މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު ނަމއި ބައިވެރިވ
ގިންތި އޮންނަންވނެއެވެ.
ރ
ތރީގައި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޑު ނަންބަ ު
ޒމޫނުގެ ކޮންމެ ޞަފުޙއެއްގެ ި
(ބ) މި މުބރތށް ލިޔ މަ ު
ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ.
ކޮންޕިއުޓަރުން ލިޔނަމަ:
ޓވެ .ސައިޒަކީ  14އެވެ .ކުލައަކީ ކަޅެވެ.
ނންކުރނީ ފަރުމ ފޮން ެ
( )1ބޭ ު
ދތެރޭގައި  1.5ހުންނަންވނެއެވެ.
( )2މަޒުމޫނުގެ ދެފޮޅުވަތުގެ ޭ
( )3މަޒުމޫނުގެ ޕީޑީއެފް ފައިލަކއި ވޯޑް ފައިލު ހުށައަޅަން ވނެއެވެ .އިންސފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރނީ ޕީ.ޑީ.އެފް ފައިލެވެ.
( )4ވޯޑްފައިލް އަދި ފީ.ޑީ.އެފް ފައިލުގައި އެއްވެސްކަހަލަ ފެންމކަރެއް ނުވަތަ ރަމްޒެއް ނުވަތަ ނިޝނެއް ބޯޑަރެއް
ނވެސް އެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހުރެގެން ނުވނެއެވެ.
ނ ް
ނުވަތަ ފހަގައެއް ނުވަތަ އެ ޫ
އަތުން ލިޔނަމަ:
އވެސް ނިޝނެއް
ނޝަން ޕޭޑު" ކަރުދހުގެ އެއް ފުށުގައެވެ .މި ކަރުދހުގައި އެ ް
( )1މަޒުމޫނު ލިޔަންވނީ "އެގްޒެމި ޭ
ހުރެގެން ނުވނެއެވެ.
( )2ލިޔެފައި އޮންނަން ވނީ ކިޔަން އެނގޭފަދަ ސފު ލިޔުމަކުންނެވެ.
ވތަ ނޫކުލައިންނެވެ.
( )3މަޒުމޫނު ލިޔަން ވނީ ދެލި ނުފޭދޭ ގަލަމަކުންނެވެ .ކަޅު ނު ަ

 -6މުބރތަށް ލިޔ މަޒުމޫނުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް
(ހ) މަޒުމޫނުގެ ދިގުމިން ތިރީގައި މިވ މިންގަނޑަށް ފެތުން.
 .1އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ބައި:


ގޒެމިނޭޝަން
ށ އެ ް
ދމެދެވެ( .އެއީ ގތްގަނޑަކަ ް
ލފުޒ ެ
ގ އުމުރުފުރ 400 :ލަފުޒއި ަ 600
ރން ދަށު ެ
 13އަހަ ު
ޕޭޑުގެ  33ފޮޅުވަތއި  50ފޮޅުވަތ ދެމެދެވެ).



ށ
ދގެ އުމުރުފުރ 600 :ލަފުޒއި  800ލަފުޒ ދެމެދެވެ( .އެއީ ގތްގަނޑަކަ ް
 13އަހަރއި  16އަހަރ ދެމެ ު
އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ  50ފޮޅުވަތއި  67ފޮޅުވަތ ދެމެދެވެ).
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ށ
 16އަހަރއި  21އަހަރ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރ 1000 :ލަފުޒއި  1200ލަފުޒ ދެމެދެވެ( .އެއީ ގތްގަނޑަކަ ް
އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ  83ފޮޅުވަތއި  100ފޮޅުވަތ ދެމެދެވެ).
 .2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލުޖު):



 1300ލަފުޒއި  1500ލަފުޒ ދެމެދެވެ( .އެއީ ގތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ  108ފޮޅުވަތއި 125
ފޮޅުވަތ ދެމެދެވެ).

 .3އޮފީސް/ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔ  /ޖަމޢަތްތަކުގެ ބައި:


 1300ލަފުޒއި  1500ލަފުޒ ދެމެދެވެ( .އެއީ ގތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ  108ފޮޅުވަތއި 125
ފޮޅުވަތ ދެމެދެވެ).



 .4އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ބައި:



 18އަހަރުންދަށް 1000 :ލަފުޒއި  1200ލަފުޒ ދެމެދެވެ( .އެއީ ގތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ 83
ފޮޅުވަތއި  100ފޮޅުވަތ ދެމެދެވެ).



ޝން ޕޭޑުގެ 108
އ ގތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭ ަ
 18އަހަރުންމަތި 1300 :ލަފުޒއި  1500ލަފުޒ ދެމެދެވެ( .އެ ީ
ފޮޅުވަތއި  125ފޮޅުވަތ ދެމެދެވެ).

ނ ހިމެނިފައި ނުވ މަޒުމޫނަކަށް ވންޖެހޭނެއެވެ.
(ށ) ތިރީގައި މިވ ފަދަ ކަންކަ ް
 .1އިސްލމްދީނއި ދިވެހިރއްޖޭގެ ޤނޫނ ޚިލފުވފަދަ ވހަކަ.
 .2މީހެއްގެ ކަރމތަށް ގެއްލުން ލިބިދނޭ ފަދަ ވހަކަ.
 .3މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލޤީ މިންގަނޑުތަކއި ހަމަތަކ ޚިލފުވފަދަ ވހަކަ.
 .4މުޖުތަމަޢުގައި ބައިބައިވުން އުފެދިދނޭ ފަދަ ވހަކަ.
ލޔެފައިވ އެއްޗަކަށްވުން.
(ނ) މުބރތުގައި ލިޔ މަޒުމޫނަކީ ލިޔުންތެރިޔގެ އަމިއްލަ ޢިބރތުން ި
(ރ) މަޒުމޫނުގައި ކީރިތި ޤުރުއނއި ޙަދީޘުން ހެކިދެއްކުމުގައި އޔަތއި ޙަދީޘްގެ ތަރުޖަމ ލިޔނަމަ ،އެއީ އިތުބރު ކުރެވޭ
ފަރތެއްގެ ތަރުޖަމ އަކަށް ވުން.
(ބ) ޢއްމު މަޢުލޫމތު ފިޔަވައި މަޒުމޫނުގައި ތަފސްހިސބު ބަޔންކުރ ނަމަ ،ތަފސްހިސބު ނެގި ލިޔުމަށް ޙަވލދިނުން.
ތކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތަކ ނުވަތަ ޝަރުތުތަކަކ ޚިލފުވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ޚިލފުވެފައިވ
މި މއްދގައި ބުނެފައިވޝަރުތު ަ
ތކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔރު ފަނޑިޔރުންނަށް
މދު ތިރީގައިވ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮ ަ
މިންވަރަށް ބަލައި ،އެ ވހަކައަކ ެ
ލިބިގެންވެއެވެ.


ޔފައި ހުށައަޅ މަޒުމޫނު ލިޔަންޖެހޭ ލަފުޒުގެ މިންވަރަށްވުރެ އުނިވެ ނުވަތަ އިތުރު
ކޮންޕިއުޓަރުން ނުވަތަ އަތުންލި ެ
ވނަމަ ،އިންސފުކުރ ކޮންމެ ފަނޑިޔރެއްގެ ޖުމުލަ މކުހުން އެ މަޒުމޫނަކުން އުނިވ ނުވަތަ އިތުރުވ ނިސްބަތުން
 0.5މކުހއި  5މކުހ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މކުސް އުނިކުރުން.
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މަޒުމޫނު ލިޔުމުގައި ކަރުދހުގެ ދެ ފުށުގައި ލިޔެފައިވނަމަ އެ މަޒުމޫނަކަށް ކޮންމެ ފަނޑިޔރަކު ދޭ ޖުމްލަ މކުހުގެ
ތެރެއިން  5މކުސް އުނިކުރުން.



އެ މަޒުމޫނަކަށް ލިބޭ ޖުމުލަ މކުހުގެ ތެރެއިން  50%އަށްވުރެ އިތުރުނުވ ވަރަކަށް މކުސް ކެނޑުން.



އެ މަޒުމޫނު މުޅި މުބރތުން ވަކިކުރުން.

 -7ފޯމު ހުށައެޅުން
މި މުބރތުގައި ބައިވެރިވން އެދޭ ފޯމއި ތަކެތި ހުށައަޅނެ ގޮތްތައް:
( )1މި މުބރތުގައި ބައިވެރިކުރ މަޒުމޫނު ހުށައަޅނީ މި އެކެޑަމީން ދޫކުރ" ،މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ  33ވަނަ ޤައުމީ
ފމު  "2016 -ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ ފޯމއެކުއެވެ.
މުބރތުގައި ބައިވެރިވން އެދޭ ޯ
ތގައި ބައިވެރިވ ފަރތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޑުގެ ނުވަތަ ޕސްޕޯޓުގެ
( )2ފޯމު ހުށައަޅއިރު ،މުބރ ު
ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ އަސްލ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑުޖެހި ނަކަލު ،ހުށަހަޅންވނެއެވެ.
ނ
ނ ް
ކށް ހުށަހަޅނީ  mazmoon@dhivehiacademy.edu.mvމި އީމެއިލަށެވެ( .މި އީމެއިލް ޫ
( )3އޮންލައިން ޮ
ވނެއެވެ).
އެހެން އީމެއިލަކަށް ހުށަހަޅ މަޒުމޫނު ބަލައިނުގަނެ ޭ
ބހުގެ އެކެޑަމީގެ ކައުންޓަރަށެވެ.
( )4ކަރުދހުން ހުށަހަޅ ނަމަ ،ހުށަހަޅނީ ދިވެހި ަ
ބދަ ދުވަހުގެ 13:30
( )5މުބރތުގައި ބައިވެރިކުރ ވހަކަތައް ފޮނުވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  14ޑިސެންބަރު  2016ވ ު
އެވެ.

 -7މުބރތަށް އިންސފުކުރުން
ނ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅ ފަނޑިޔރުންގެ ކޮމިޓީ އަކުންނެވެ.
ހ .މި މުބރތަށް އިންސފުކުރ ީ
މމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ.
ށ .ފަނޑިޔރުން ނިންމ ނިން ު
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(ހ)

ވނަ އިސްކޫލު ހޮވނީ،
ތކުގެ ބައިން ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިން ަ
( )1މި މުބރތުގައި އިސްކޫލު ަ
އެ ބައެއްގައި ތިން އިސްކޫލަކުން ،ބައިވެރިވެ ،މަޒުމޫނު ހުށައަޅައިފައި ވނަމައެވެ .އިސްކޫލު ވަނަ ހޮވނީ އެ
ނނެވެ.
ހށް ބަލައިގެ ް
ނ ޖުމުލަ މކު ަ
ލބުނު  5މަޒުމޫނަކަށް ލިބު ު
އުމުރުފުރައެއްގައި އެ އިސްކޫލަކުން އެންމެ މަތީ މކުސް ި
( )2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ކޮލެޖް  /ޔުނިވަރސިޓީ) އަދި އޮފީސް /ކުލަބް /ޖަމުޢިއްޔ /ޖަމޢަތްތަކުގެ ބައިން،
އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ މުއައްސަސއެއް ހޮވނީ ،އެ ބައެއްގައި ތިން ޓީމަކުން ،ނުވަތަ ތިން ޓީމަށް ވުރެ ގިނަ
ޓީމުން ބައިވެރިވެ ވދަކޮށްފައި ވނަމައެވެ .މުއައްސަސތަކުގެ ވަނަ ހޮވނީ އެއިން ކޮންމެ މުއައްސަސއަކުން އެންމެ
ނގެ ޖުމުލަ މކުހަށް ބަލައިގެންނެވެ.
މަތީ މކުސް ލިބުނު  3މަޒުމޫ ު
އ
މ ބައިގަ ި
ތންވަނަ މަޒުމޫނު ހޮވނީި ،
ވނަި ،
އވެރިވުމުގެ ބައިން އެއްވަނަ ،ދެ ަ
ތން ބަ ި
( )3މި މުބރތުގެ އަމިއްލަ ގޮ ު
މނު ލިޔެފައިވ ނަމައެވެ.
ކޮންމެ ގިންތިއެއްގައި މަދުވެގެން ތިން ފަރތަކުން ބައިވެރިވެ މަޒު ޫ
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(ށ) މި މުބރތުގައި ހޮވނީ ތިރީގައި މި ވ ވަނަތަކެވެ.
 -1އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި:
ލ
(ހ) ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ އިސްކޫ ު
ނ
(ށ) ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ މަޒުމޫ ު
 -2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި:
ރކަޒު
ތންވަނަ މަ ު
(ހ) އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
ޒމޫނު
ތންވަނަ މަ ު
(ށ) އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
 -3އޮފީސް /ކުލަބް /ޖަމްޢިއްޔ /ޖަމޢަތްތަކުގެ ބައި:
ރކަޒު
ތންވަނަ މަ ު
(ހ) އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
ޒމޫނު
ތންވަނަ މަ ު
(ށ) އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
މގެ ބައި:
 -4އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވު ު
މނު
ތންވަނަ މަޒު ޫ
(ހ) ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
ވރެ މަތިން މކުސްލިބިފައިވ
މ ބަޔަކުން ވެސް  1ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  75%ނުވަތަ  75%އަށް ު
(ނ) ( )1މި މުބރތުގެ ކޮން ެ
މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މކުސްލިބުނުމަޒުމޫނެވެ .އެއްވެސް މަޒުމޫނަކަށް  75%ނުވަތަ  75%އަށްވުރެ
ވނަ އަށް އެއްވެސް މަޒުމޫނެއް ނުހޮވޭނެއެވެ.
މަތިން މކުސް ނުލިބޭނަމަ ަ 1
( )2މި މުބރތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް  2ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  1ވަނަ އަށް ހޮވުނު މަޒުމޫނު ފިޔަވައި%65 ،
ލބުނު މަޒުމޫނެވެ.
މތިން މކުސް ލިބިފައިވ މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މކުސް ި
ނުވަތަ  65%އަށްވުރެ ަ
އެއްވެސް މަޒުމޫނަކަށް  65%ނުވަތަ  65%އަށްވުރެ މަތިން މކުސް ނުލިބޭނަމަ  2ވަނަ އަށް އެއްވެސް މަޒުމޫނެއް
ނުހޮވޭނެއެވެ.
( )3މި މުބރތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް  3ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  1ވަނަ އަށއި  2ވަނަ އަށް ހޮވުނު  2މަޒުމޫނު
މ ގިނައިން މކުސް
ފިޔަވައި %55 ،ނުވަތަ  55%އަށްވުރެމަތިން މކުސް ލިބިފައިވ މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އެން ެ
އށް
ނމަ  3ވަނަ ަ
ބ ަ
ވތަ  55%އަށްވުރެ މަތިން މކުސް ނުލި ޭ
ލިބުނު މަޒުމޫނެވެ .އެއްވެސް މަޒުމޫނަކަށް  55%ނު ަ
އެއްވެސް މަޒުމޫނެއް ނުހޮވޭނެއެވެ.

 -9މުބރތުގައި ބައިވެރިކުރ މަޒުމޫނުތައް ޝއިޢުކުރުން
ކން ބައެއް ނަމަވެސް ޝއިޢުކުރުމއި އެކިކަންކަމުގައި
މި މުބރތުގައި ބައިވެރިކުރ މަޒުމޫނެއް ނުވަތަ އެއިން މަޒުމޫނަ ު
ގ އެކެޑަމީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ދިވެހިބަހު ެ
___________________
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