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 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމ  

 މާލެ،      
            ދިވެހިރާއްޖެ.        

  T/430/2020/6-DBA-(IUL)430ނަންބަރު:        

  

 

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެހ. ސޯސަންގެ، ސޯސަންމަގު، ، ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމ    
.މެއިލް:  3028000 ޓެލެފޯން:   www.dhivehiacademy.edu.mv: ވެބްސައިޓު info@dhivehiacademy.edu.mv އ 

  
 

 އިޢުލާނު 
 

 
 

  އަލްޤާޟ  ޙަސަން ތާޖުއްދ ނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ނަ އަހަރުގެ އަދަބ  ކަލަންޑަރުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަ 2020

ވަނ    ހަމަޖެހިފައި ބާއްވަންމުބާރާތް  މިމިހާރު ވަނ  ހުޅުވައިލައިފައެވެ.  ދޮރު މުގެވުބައިވެރިތުގައި މުބާރާ ޤައުމ  ތާރ ޚު ސުވާލު 

 -. އެއ :ވެމުރު ފުރާއަކަށެ އު 4  ގެ ބައި ބަހައިލައިފައި ވަނ އިސްކޫލުތަކު އިސްކޫލުތަކަށާއި، ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓ ތަކަށެވެ. 

 އިބްތިދާއ  ގިންތި ( 1)

 ( ދަށު ސާނަވ  ގިންތި 2)

 ( ސާނަވ  ގިންތި  3)

 ( މަތ  ސާނަވ  ގިންތި  4)

 

 އަލްޤާޟ  ޙަސަން ތާޖުއްދ ނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ  
 ގައި ބައިވެރިވުން  ( 3)   މުބާރާތް ޤައުމ  ތާރ ޚު ސުވާލު  

 : ( 6އަދި    5ގެ ގްރޭޑް    2)ކ  ސްޓޭޖު    އިބްތިދާއ  ގިންތި  (1)

  ގ31ެ ޑިސެންބަރު  2020 އަދި ފުރޭ  އަހަރު 11 ނިޔަލަށް ގ31ެ ޑިސެންބަރު 2020 ބައިވެރިވެވޭނ  ގިންތ ގައި  އިބްތިދާއ  

 . ދަރިވަރުންނަށެވެ ނުފުރޭ އަހަރު  13  ނިޔަލަށް

 :( 3  ސްޓޭޖު   ކ  )   ގިންތި   ސާނަވ    ދަށު  (2)
  ޑިސެންބަރު  2020 އަދި ފުރޭ  އަހަރު  13 ނިޔަލަށް ގ31ެ ޑިސެންބަރު 2020 ބައިވެރިވެވޭނ  ގިންތ ގައި ސާނަވ  ދަށު 

 . ދަރިވަރުންނަށެވެ  ނުފުރޭ އަހަރު 15 ނިޔަލަށް  ގ31ެ
 

 



 

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެހ. ސޯސަންގެ، ސޯސަންމަގު، ، ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމ    
.މެއިލް:  3028000 ޓެލެފޯން:   www.dhivehiacademy.edu.mv: ވެބްސައިޓު info@dhivehiacademy.edu.mv އ 

 

 :( 4  ސްޓޭޖު   ކ  )   ގިންތި   ސާނަވ   (3)
  ގެ 31 ޑިސެންބަރު 2020 އަދި  ފުރޭ އަހަރު  15 ނިޔަލަށް  ގ31ެ ޑިސެންބަރު  2020 ބައިވެރިވެވޭނ   ގިންތ ގައި ސާނަވ  

 . ދަރިވަރުންނަށެވެ ނުފުރޭ އަހަރު  17  ނިޔަލަށް

 :( 5  ސްޓޭޖު   ކ  )   ގިންތި   ސާނަވ    މަތ   (4)
  ޑިސެންބަރު  2020 އަދި ފުރޭ  އަހަރު  17 ނިޔަލަށް ގ31ެ ޑިސެންބަރު 2020 ބައިވެރިވެވޭނ  ގިންތ ގައި ސާނަވ  މަތ  

 . ދަރިވަރުންނަށެވެ  ނުފުރޭ އަހަރު 19 ނިޔަލަށް  ގ31ެ
 

ދަރިވަރުންނެވެ.   3ފުރައެއްގައި  މުރުއުދަރިވަރުން ބައިވެރި ކުރަން ވާނ  ކޮންމެ އިސްކޫލަކުން  މުބާރާތުގައިމި  (5)
 ދަރިވަރެއްގެ ނަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.   2ބަދަލު ދަރިވަރުންގެ ގޮތުގައި 

 

އްގައި  ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓ ތަކުން ބައިވެރިވާއިރު ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓ /އިންސްޓިޓިއުޓް/އެކެޑަމ ގެ ނުވަތަ އެ ތަނެ (6)
ހިމެނޭ ފެކަލްޓ /ސެންޓަރ ފަދަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއް ބައިވެރިއަކަށް  

 ދެ ޓ މެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
 

ދެ   ފަރާތަކަށެވެ. އަދި ބަދަލު ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި 3ކޮންމެ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓ އަކުން ވެސް ބައިވެރި ވެވޭނ   (7)
 ފަރާތެއްގެ ނަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ އިސްކޫލް، ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓ ތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު  (8)
އެކު މުއްދަތު ހަމަ ނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނުވަތަ   ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ފޯމާ

 ޕާސްޯޕޓުގެ ކޮޕ  ނުވަތަ ފޮޓޯ ޖެހި ރަސްމ  ލިޔުމެއްގެ ކޮޕ  ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.  
 

ނުވަތަ    އިސްތިގުބާލަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމ ގެ ފޯމު ބައިވެރިވާން އެދޭ  މުބާރާތުގައި މި (9)
info@dhivehiacademy.edu.mv  .ެހުށައެޅުއްވިދާނެއެވ   

 

 ޅުމުގެ ސުންގަޑި އެ މުބާރާތަށް ތަކެތި ހުށަ 
 

އެދޭ   ބައިވެރިވާން މުބާރާތުގައިއަލްޤާޟ  ޙަސަން ތާޖުއްދ ނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ޤައުމ  ތާރ ޚު ސުވާލު 
 އެވެ. 13:30ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ   5 މާރިޗު 2020ޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކ  އެފޯމާއި ތަކެތި ހުށަ

 

ގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމާއި، ގަވާއިދާއި މުބާރާތާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް މި އެކެޑަމ ގެ  ތުމި މުބާރާ 
ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދަން މި އެކެޑަމ ގެ ނަންބަރު  ( www.dhivehiacademy.edu.mv)ވެބްސައިޓުން 
 އެދެމެވެ.   ންގުޅުފޯނާ    3028000
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