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 ތަޢާރަފު  -1

ގެ ވަނަ ޤައުމީ މުާބރާތ36ު  ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ާބއްވާ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެމި ގަވާއިދަކީ    

 ގަވާއިދެވެ. މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

 

 މަޤްޞަދު   -2

އިތުރުކުރުވައިޝައުޤުވެރިގެ  މުލިޔު  މަޒުމޫނު  މޮޅަށް  ދިވެހިަބހުން  (ހ) ލިރޮނގުން  އެ  ކަން  ކުޅަދާނަ    ން ޔުންތެރީ 

 ން. އުފެއްދު

ގުޅުން  އަދަިބއްޔާތާއި  ދިވެހިަބހާއި  (ށ) ދާއިރާތަކަށް    ދިވެހިންނާ  ތަފާތު  ޝައުޤުވެރިހުރި  ދަރީން  ކުރުވައި    ދިވެހި 

 ވުން. ކުރު ހޭލުންތެރި

 ލިޭބނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން.  ންނަށްދިވެހީ ތަކެއްމަޒުމޫނު ޢިލްމީ ދިވެހިަބހުން ލިޔެފައިވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު (ނ)

 

 ބާރާތް ބެހިފައިވާ ގޮތް މު   - 3

 ަބޔަށެވެ. ހަތަރު ވާ  މި މުާބރާތް ބެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މި )ހ( 

 އިސްކޫލުތަކުގެ ަބއި .1

 )ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖް( ަބއި މަތީ ތަޢުލީމުގެ .2

 ތަކުގެ ަބއި ޖަމާޢަތް /ޢިއްޔާޖަމު /ލަުބއޮފީސް / ކު .3

 ަބއި ގޮތުން ަބއިވެރިވުމުގެ އަމިއްލަ .4
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 އުމުރުފުރައަކަށެވެ. އެއީ  ހަތަރުއިސްކޫލުތަކުގެ ަބއި އޮންނާނީ  )ށ( 

 ދަށު ސާނަވީ ގިންތި . 1 

 ސާނަވީ ގިންތި . 2 

 އެވެ.  މަތީ ސާނަވީ ގިންތި . 3 

އިސްކޫލު ތަޢުލީމުދޭ  )ނ(  ނިޒާމީ  ަބއިވެރިވެވޭނީ  ަބއިގައި   މަރުކަޒުތަކުގެ މަދަރުސާތަކާއި  އިސްކޫލުތަކާއި  ތަކުގެ 

 ދަރިވަރުންނަށެވެ. 

ތަޢުލީމުގެ(  ރ) ަބއިވެ  މަތީ  އެ  ރިަބއިގައި  ރަޖިސްޓަ  ވެވޭނީ  ކިޔަވާ ވެރީ  ތަންތަނުގައި    ދަރިވަރުންނަށެވެ.   ގެން 

ނުވަތަ  ކޮލެޖުޔުނިވަރސިޓީ/ މަރުކަޒަކުން  ނުވަތަ  ފެކަލްޓީއަކުން  ހިންގާ  ދަށުން  ނުވަތަ  އިގެ  ސްކޫލަކުން 

 އެވެ.ކުރެވިދާނެ ޔުނިޓަކުން މި ަބއިގައި ވަކިން ވާދަ  ޑަމިކުއެކެ ވެސް ނޫން  އެޑިޕާޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ 

 އަމިއްލަ އޮފީސްތަކާއި   ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއިވެވޭނީ    ަބއިވެރި  ޖަމާޢަތްތަކުގެ ަބއިން،  /މުޢިއްޔާޖަ  /ލަުބކު  /އޮފީސް(  ބ )

މުއައްސަސާތަކުގެ އެންމެހައި  ދައުލަތުގެ  މުވައްޒަފުންނަށެކުންފުނިތަކާއި  ކު  ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ވެ.  ޖަމުޢިއްޔާ  ލަުބ 

 ށެވެ. ަބރުންނަންމެ ކުގެތަޖަމާޢަތް /ޢިއްޔާޖަމު /ލަުބކުހިންގާ  ކޮށްގެން ރީރަޖިސްޓަވެވޭނީ  ަބއިވެރި ގޮތުގައި

އި، އުމުރުފުރައާން ދަށުގެ  އަހަރު  18  އެއީ  ވެ.އެއުމުރުފުރަ  2އޮންނާނީ    ގައިަބއި  ގޮތުން ަބއިވެރިވުމުގެ  ( އަމިއްލަޅ)

 ވެ. އެއަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރަ 18

 ަބއިގައެވެ. އެއް ވެވޭނީ ަބއިވެރިވެސް  ފައިވާ ަބއިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ަބއިވެރިއަކަށް( މުާބރާތުގައި ކަނޑައަޅައިކ)
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 އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި  ( ހ)

އުމުރުފުރާގައި ނުވަތަ އެ  ތިން މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ކޮންމެ އިސްކޫލަކަށް ވެސް އިސްކޫލުތަކުގެ ަބއިގައި ހިމެނޭ މި  -1

 އެއްގައި ަބއިވެރިވެވިދާނެއެވެ.އުމުރުފުރަ އެއްއެއްގައި ނުވަތަ، ދެ އުމުރުފުރައިން އުމުރުފުރަތިން 

މަދުވެގެން   ވެ.ށެދަރިވަރުންނަ 7މުރުފުރައެއްގައި ކޮންމެ އު ގިނަވެގެން ަބއިވެރިވެވޭނީއިސްކޫލުތަކުން މި މުާބރާތުގައި  -2  

  ަބއިވެރިވާންވާނެއެވެ.ދަރިވަރުން  5

 މި މުާބރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ ަބއިގެ  -3 

 ދަށު ސާނަވީ ގިންތި . 1 

ަބއިވެރިވެވޭނީ    އަދި    13ގެ ނިޔަލަށް  31ޑިސެންަބރު    2021ދަށު ސާނަވީ ގިންތީގައި   2021އަހަރު ފުރި 

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ.  15ގެ ނިޔަލަށް 31ޑިސެންަބރު 

 

 ސާނަވީ ގިންތި . 2 

ޑިސެންަބރު   2021އަހަރު ފުރި އަދި    15ގެ ނިޔަލަށް  31ޑިސެންަބރު    2021ސާނަވީ ގިންތީގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ   

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ.  17ގެ ނިޔަލަށް 31

 



 3 2021އުމީ މުބާރާތުެގ ަގާވއިދު  ަވނަ ޤަ 36މަޒުމޫނު ލިޔުމުެގ ެގ ވާދައިެގ ތަށްޓަށް ބާއްާވ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލް ދީދީ 

 އެވެ.  މަތީ ސާނަވީ ގިންތި . 3 

 

 2021އަހަރު ފުރި އަދި    17ގެ ނިޔަލަށް  31ޑިސެންަބރު    2021މަތީ ސާނަވީ ގިންތީގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ  

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ.  19ގެ ނިޔަލަށް 31ޑިސެންަބރު 

 )ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖް( މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި   (ށ)

 ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖު/ފެކަލްޓީ އަކުންކޮންމެ    ވޭނީވެަބއިވެރިއެންމެ ގިނަވެގެން    ގައިަބއިމަތީ ތަޢުލީމުގެ  މި މުާބރާތުގެ   •

 ވާނެއެވެ.ވާންަބއިވެރި ަބއިވެރިން 3ވެ. މަދުވެގެން ނަށެަބއިވެރިން 5

 ޖަމުޢިއްޔާ/ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައި   / ލަބު ކު / އޮފީސް  )ނ(

އޮފީސް  ކޮންމެ    ނީވޭވެަބއިވެރިއެންމެ ގިނަވެގެން    ގައިޖަމާޢަތްތަކުގެ ަބއި  /  ޖަމުޢިއްޔާ  /   ލަުބކުއޮފީސް /    މި މުާބރާތުގެ •

 ަބއިވެރިވާންވާނެއެވެ. ަބއިވެރިން،  3ވެ. މަދުވެގެން ަބއިވެރިންނެ 5 ކުންޖަމާޢަތަ  / ޖަމުޢިއްޔާ / ލަުބކު /

 ބައި އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ  )ރ( 

ނަ ވ2021ަ    އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ  18  ގެަބއި  ގޮތުން ަބއިވެރިވުމުގެއަމިއްލަ    ގެމި މުާބރާތު •

 ގެ ަބއި  ގޮތުން ަބއިވެރިވުމުގެވެ. އަމިއްލަ  އަހަރު ނުފުރޭ ފަރާތްތަކަށެ  18ވަނަ ދުވަހަށް  1މަހުގެ    ޑިސެންަބރުއަހަރުގެ  

 18ވަނަ ދުވަހަށް  1މަހުގެ    ޑިސެންަބރުއަހަރުގެ  ނަ  ވ2021ައަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރައިގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ    18

  އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ އުސޫލު  މުބާރާތަށް    - 5

މި މުާބރާތުގައި މަޒުމޫނު ލިޔާނީ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ އެކިއެކި ވައްތަރުތައް ކަމުގައިވާ     )ހ(

  ، ޒުމޫނުއި ދެކޭ ގޮތް ހާމަކުރާ މައި ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާ މަޒުމޫނާއި އެއްކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާ މަޒުމޫނާސިފަކުރާ މަޒުމޫނާ

 މި ވައްތަރުތަކަށެވެ.  

)ށ( މި މުާބރާތުގައި މަޒުމޫނު ލިޔާނީ ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މަޒުމޫނު ލިޔުމަށް )ހ(ގައި 

ަބއިވެރިއަކު އަމިއްލައަށް ދީފައިވާ މަޒުމޫނުގެ ވައްތަރުތަކަށް އެ ަބއިވެރިއަކު އިޚުތިޔާރުކުރާ ދާއިރާއެއްގެ މައްޗަށް އެ  

 ކަނޑައަޅާ މައުޟޫޢަކަށެވެ.

  މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު ނަމާ އެކު އޮންނަން ވާނެއެވެ. އްގެ މަޒުމޫނެއްކަން  ާބވަތެމަޒުމޫނު ލިޔަނީ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ކޮން  )ނ(  

 ފަހު ހުށައަޅާނީ ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ.  ( މަޒުމޫނު ލިޔުމަށްރ)

 ލިޔެގެން ވެސް ހުށައެޅިދާނެއެވެ. ( މި މުާބރާތަށް ހުށައަޅާ މަޒުމޫނު ކޮންޕިއުޓަރުން ޓައިޕްކޮށްގެން ނުވަތަ އަތުން ބ )

 . ފުހާ ނަންަބރު ޖަހަން ވާނެއެވެސަފުހާއެއްގައި ސަ( މަޒުމޫނުގެ ކޮންމެ ޅ)

ގިންތިއެއްގައި  -1(  ކ) ކޮންމެ  މުާބރާތުގެ  ަބއިވެރިކުރާ    މި  ގަނޑުގައިވެސް  ަބނޑޭރި  ނަމާއި     މަޒުމޫނުގެ  ަބއިވެރިޔާގެ 

އްގެ ތަނެއްގެ ނަމާއި ަބއިވެރިއެ  އިސްކޫލެއްގައި ނަމަ ދަރިވަރާއި އިސްކޫލުގެ ނަން، މަތީ ތައުލީމުގެ ަބއިގައި ނަމަ އެ

ޖަމުޢި ކުލަުބ  އޮފީސް  ޖަމާނަން،  ޖަމުޢިނަ  ތެއްޢައްޔާ/  ކުލަެބއް،  އޮފީހެއް،  އެ  ޖަމާމަ  ނަމާއި  ޢައްޔާއެއް/  ތެއްގެ 

 އަމިއްލަ ގޮތުން ަބއިވެރިވާ ަބއިގެ ަބއިވެރީންގެ ނަމާއި ަބއިވެރިވާ ގިންތި ލިޔަންވާނެއެވެ. ، ަބއިވެރިޔާގެ ނަން

ކޮންމެ    -2  ަބއިވެރިކުރާ    ަބނޑޭރި ގަނޑުގައި   ން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެކެޑަމީ  ވެސް މަޒުމޫނެއްގައި  މި މުާބރާތުގައި 

 މައިގަނޑު ނަމާއި ަބއިވެރިވާ ގިންތި އޮންނަންވާނެއެވެ.  މަޒުމޫނުގެ



 4 2021އުމީ މުބާރާތުެގ ަގާވއިދު  ަވނަ ޤަ 36މަޒުމޫނު ލިޔުމުެގ ެގ ވާދައިެގ ތަށްޓަށް ބާއްާވ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލް ދީދީ 

ލިޔާ   އެ  ސަފުހާތަކެއްގައި  ނުވަތަ  ސަފުހާއެއްގައި  ބޭނުންކުރާ  ލިޔަން  މަޒުމޫނު  ލިޔާ  މުބާރާތަށް  ނޯޓު: 

އިތުރުން  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަ ،  މަޒުމޫނުގެ  ބައިވެރިއެއްގެ  ނަންބަރާ އެ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ފުހާ  ސަ އި  ން 

މި ނޫން އުސޫލަކަށް ލިޔެފައިވާ  ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.  ނަންބަރު  

 ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަމެވެ.   މަޒުމޫނެއް ބާޠިލު 

 

 ނަމަ:   ކޮންޕިއުޓަރުން ލިޔާ 

 އެވެ. ކުލައަކީ ކަޅެވެ.  14ފޮންޓެވެ. ސައިޒަކީ ބޭނުންކުރާނީ ފަރުމާ  ( 1)

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  1.5ފޮޅުވަތުގެ ދޭތެރޭގައި  ދެ މަޒުމޫނުގެ ( 2)

 ފައިލު ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. އިންސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ޕީ.ޑީ.އެފް ފައިލެވެ.    ޕީޑީއެފް ފައިލަކާއި ވޯޑު   މަޒުމޫނުގެ(  3)

ކަހަލަ ފެންމާކަރެއް ނުވަތަ ރަމްޒެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް ޯބޑަރެއް   ( ވޯޑްފައިލް އަދި ފީ.ޑީ.އެފް ފައިލުގައި އެއްވެސ4ް)

 ނުވާނެއެވެ.   ހުރެގެން ވެސް އެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް  ނޫން  ނުވަތަ ފާހަގައެއް ނުވަތަ އެ

 ނަމަ:    އަތުން ލިޔާ 

ފުށުގައެވެ.    މަޒުމޫނު (1) އެއް  ކަރުދާހުގެ  ޕޭޑު"  "އެގްޒެމިނޭޝަން  ނިޝާނެއް ލިޔަންވާނީ  އެއްވެސް  ކަރުދާހުގައި  މި 

 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ފަދަ ސާފު ލިޔުމަކުންނެވެ.  ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނީ ކިޔަން އެނގޭ (2)

   ކުލައިންނެވެ. ނުވަތަ ނޫކަޅު ލި ނުފޭދޭ ގަލަމަކުންނެވެ. ދެލިޔަން ވާނީ  ( މަޒުމޫނ3ު)

 

 ތައް ޠު ތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރު މަޒުމޫނު   ލިޔާ މުބާރާތަށް    - 6

 ވާ މިންގަނޑަށް ފެތުން.  މަޒުމޫނުގެ ދިގުމިން ތިރީގައި މި )ހ( 

 ދަރިވަރުންގެ ަބއި: އިސްކޫލުތަކުގެ .1

  36ވެ. )އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ  ލަފުޒާ ދެމެދެ  600ލަފުޒާއި    400:  އިބްތިދާއީ ގިންތި •

 ފޮޅުވަތާ ދެމެދެވެ.( 50ފޮޅުވަތާއި 

  50ވެ. )އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ  ލަފުޒާ ދެމެދެ  800  އިލަފުޒާ  600  ދަށު ސާނަވީ ގިންތި: •

  ފޮޅުވަތާ ދެމެދެވެ.( 67ފޮޅުވަތާއި 

  83)އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ    ވެ.ލަފުޒާ ދެމެދެ  1200ލަފުޒާއި    1000  ސާނަވީ ގިންތި: •

  ފޮޅުވަތާ ދެމެދެވެ.( 100ފޮޅުވަތާއި 

)އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ    ވެ.ލަފުޒާ ދެމެދެ  1200ލަފުޒާއި    1000  މަތީ ސާނަވީ ގިންތި:  •

   ފޮޅުވަތާ ދެމެދެވެ.( 100ފޮޅުވަތާއި  83

 :)ޔުނިވަރސިޓީ/ ކޮލުޖު( ަބއި މަތީ ތަޢުލީމުގެ. 2

 125ފޮޅުވަތާއި    108ވެ. )އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ  ލަފުޒާ ދެމެދެ  1500  އިލަފުޒާ  1300 •

   ފޮޅުވަތާ ދެމެދެވެ.(



 5 2021އުމީ މުބާރާތުެގ ަގާވއިދު  ަވނަ ޤަ 36މަޒުމޫނު ލިޔުމުެގ ެގ ވާދައިެގ ތަށްޓަށް ބާއްާވ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލް ދީދީ 

 ަބއި:  / ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޢިއްޔާޖަމު /ލަުބކު/އޮފީސް  .3

 125ފޮޅުވަތާއި    108ވެ. )އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ  ލަފުޒާ ދެމެދެ  1500  އިލަފުޒާ  1300 •

   ފޮޅުވަތާ ދެމެދެވެ.(

 : ަބއި  ގޮތުން ަބއިވެރިވުމުގެ. އަމިއްލ4ަ •

 83)އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ   ވެ.ލަފުޒާ ދެމެދެ  1200ލަފުޒާއި    1000އަހަރުންދަށް:    18 •

  ފޮޅުވަތާ ދެމެދެވެ.( 100ފޮޅުވަތާއި 

  108ވެ. )އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ  ލަފުޒާ ދެމެދެ  1500ލަފުޒާއި    1300އަހަރުންމަތި:    18 •

  ފޮޅުވަތާ ދެމެދެވެ.( 125ފޮޅުވަތާއި 

 ޖެހޭނެއެވެ.  ހިމެނިފައި ނުވާ މަޒުމޫނަކަށް ވާންވާ ފަދަ ކަންކަން  )ށ( ތިރީގައި މި

 . މަޒުމޫނުފަދަ  އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ .1

 . މަޒުމޫނުމީހެއްގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުން ލިިބދާނޭ ފަދަ  .2

 . މަޒުމޫނުފަދަ  މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާ .3

 . މަޒުމޫނުމުޖުތަމަޢުގައި ަބއިަބއިވުން އުފެދިދާނޭ ފަދަ  .4

 

 ވުން. ާބރާތުން ލިޔެފައިވާ އެއްޗަކަށްޢިމުާބރާތުގައި ލިޔާ މަޒުމޫނަކީ ލިޔުންތެރިޔާގެ އަމިއްލަ  ( ނ)

އެއީ އިތުާބރު ކުރެވޭ   ނަމަ  ( މަޒުމޫނުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘުން ހެކިދެއްކުމުގައި އާޔަތާއި ޙަދީޘްގެ ތަރުޖަމާ ލިޔާރ)

 ފަރާތެއްގެ ތަރުޖަމާއަކަށް ވުން.  

 ވާލާދިނުން. ޙަތަފާސްހިސާުބ ނެގި ލިޔުމަށް  ،ތަފާސްހިސާުބ ަބޔާންކުރާ ނަމަ ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި މަޒުމޫނުގައި( ބ )

ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތަކާ ނުވަތަ ޝަރުތުތަކަކާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ އެ ޚިލާފުވެފައިވާ   މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ 

  އެކެޑަމީއަށް ކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު    ގޮތްތަކުންވާ  ތިރީގައިމަޒުމޫނަކާ މެދު  މިންވަރަށް ބަލައި، އެ  

 ލިިބގެންވެއެވެ.  

ވުރެ އުނިވެ ނުވަތަ   ޖެހޭ ލަފުޒުގެ މިންވަރަށް  ލިޔަން  މަޒުމޫނު ށައަޅާ  ލިޔެފައި ހު  އަތުންކޮންޕިއުޓަރުން ނުވަތަ   •

  ވާ   އުނިވާ ނުވަތަ އިތުރު  މަޒުމޫނަކުންއިންސާފުކުރާ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ޖުމުލަ މާކުހުން އެ    ނަމަ  އިތުރު ވާ

 ކުރުން. މާކުހާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މާކުސް އުނި 5މާކުހާއި  0.5 ނިސްބަތުން

ލަ މާކުހުގެ ކަށް ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު ދޭ ޖުމުމަޒުމޫނަނަމަ އެ    ލިޔުމުގައި ކަރުދާހުގެ ދެ ފުށުގައި ލިޔެފައިވާ  މަޒުމޫނު •

 ކުރުން. މާކުސް އުނި 5ތެރެއިން 

 ށް މާކުސް ކެނޑުން. ނުވާ ވަރަ ވުރެ އިތުރު ށްއ50ަލިޭބ ޖުމުލަ މާކުހުގެ ތެރެއިން %މަޒުމޫނަކަށް އެ  •

 ކުރުން. ާބރާތުން ވަކިމުޅި މު މަޒުމޫނުއެ  •
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 ހުށައެޅުން  އި ތަކެތި  ފޯމާ   - 7

 މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާން އެދޭ ފޯމާއި ތަކެތި ހުށައަޅާނެ ގޮތްތައް:   

ގޫގުލް ފޯމާ އެކު  ލް ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ.ގުދޭ ގޫ އެކެޑަމީންޅާނީ މި އަހުށަ ކުރާ މަޒުމޫނުމި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރި( 1)  

ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނުވަތަ  ވާމުާބރާތުގައި ަބއިވެރި

އި މުާބރާތަށް ހުށައަޅާ ޖެހި ނަކަލާ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު

   ހުށައަޅާންވާނެއެވެ. މަޒުމޫނު

 ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ހުށައަޅާނީފަހު  ލިޔުމަށް މަޒުމޫނު( 2)

 އިސްތިގުބާލަށެވެ. ނަމަ، ހުށައަޅާނީ ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމީގެ  ( ކަރުދާހުން ހުށައަޅ3ާ)    

ުބރާސްފަތި   ވާ  6މޭ    2021ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ    މަޒުމޫނުަބއިވެރިވާން ފުރާ ގޫގުލް ފޯމާ އެކު  ( މުާބރާތުގައި  4)    

 ގެ ކުރިންނެވެ. 13:30ދުވަހުގެ 

 މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން   - 8

 އަކުންނެވެ. ޓީ ނޑިޔާރުންގެ ކޮމިކަނޑައަޅާ ފަ ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމީން މުާބރާތަށް އިންސާފުކުރާނީމި ހ. 

 ފަނޑިޔާރުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ. އިންސާފުގައި ށ. 

 

 އި ހޮވާ ވަނަތައް މުބާރާތުގަ   - 9

 މި މުާބރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.

 ވަނަ މަޒުމޫނ3ު، 2، 1   ކޮންމެ އުމުރުފުރަޔަކުން -1

 ވަނަ އިސްކޫލ3ު، 2، 1 ކޮންމެ އުމުރުފުރަޔަކުން   -2

 ވަނަ މަޒުމޫނ3ު، 2، 1 މަތީ ތަޢުލީމުގެ ަބއިން   -3

 ވަނަ ތަން 3، 2، 1 މަތީ ތަޢުލީމުގެ ަބއިން   -4

 މަޒުމޫނުވަނަ  3، 2، 1އޮފީސް ކުލަުބ ޖަމުއިއްޔާ/ ޖަމާއަތްތަކުގެ ަބއިން  -5

 ވަނަ ތަން 3، 2، 1އޮފީސް ކުލަުބ ޖަމުއިއްޔާ/ ޖަމާއަތްތަކުގެ ަބއިން  -6

  މަޒުމޫނުވަނަ 3، 2، 1އަމިއްލަ ގޮތުން ަބއިވެރިވާ ަބއިގެ ކޮންމެ ގިންތިއަކުން  -7
 

 ހޮވާ ވަނަތަކުގެ އިތުރު ތަފުސީލު  (ހ)

ދެވަނަ، ތިންވަނަ އިސްކޫލު ހޮވާނީ، ،  މި މުާބރާތުގައި އިސްކޫލުތަކުގެ ަބއިން ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ(  1) 

އިސްކޫލަކުން ތިން  ަބއެއްގައި  ވާ،  ަބއިވެރިވެ  ،އެ  ހުށައަޅައިފައި  އެ    މަޒުމޫނު  ހޮވާނީ  ވަނަ  އިސްކޫލު  ނަމައެވެ. 

 ލިުބނު ޖުމުލަ މާކުހަށް ަބލައިގެންނެވެ.   ށްމަޒުމޫނަ  5އުމުރުފުރައެއްގައި އެ އިސްކޫލަކުން އެންމެ މަތީ މާކުސް ލިުބނު  

ދެވަނަ، ތިންވަނަ ތަން ހޮވާނީ، މި ަބއިގައި ތިން ތަނަކުން  ،  މި މުާބރާތުގައި މަތީ ތައުލީމުގެ ަބއިން އެއްވަނަ  (2)

 3މަޒުމޫނު ހުށައަޅައިފައި ވާނަމައެވެ. ތަނުގެ ވަނަ ހޮވާނީ އެ ތަނަކުން އެންމެ މަތީ މާކުސް ލިުބނު  ،  ަބއިވެރިވެ

 ނެވެ.  މަޒުމޫނަށް ލިުބނު ޖުމުލަ މާކުހަށް ަބލައިގެން



 7 2021އުމީ މުބާރާތުެގ ަގާވއިދު  ަވނަ ޤަ 36މަޒުމޫނު ލިޔުމުެގ ެގ ވާދައިެގ ތަށްޓަށް ބާއްާވ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލް ދީދީ 

ދެވަނަ، ތިންވަނަ ތަން ހޮވާނީ، މި  ،  ޖަމާއަތްތަކުގެ ަބއިން އެއްވަނަ/ޢިއްޔާ( މި މުާބރާތުގައި އޮފީސް/ކުލަުބ/ޖަމ3ް)

ނަމައެވެ. ތަނުގެ ވަނަ ހޮވާނީ އެ ތަނަކުން އެންމެ   މަޒުމޫނު ހުށައަޅައިފައި ވާ ،  ަބއިގައި ތިން ތަނަކުން ަބއިވެރިވެ

 މަޒުމޫނަށް ލިުބނު ޖުމުލަ މާކުހަށް ަބލައިގެންނެވެ.   3މަތީ މާކުސް ލިުބނު 

މި މުާބރާތުގެ އަމިއްލަ ގޮތުން ަބއިވެރިވާ ަބއިން އެއްވަނަ، ދެވަނަ، ތިންވަނަ މަޒުމޫނު ހޮވާނީ، މި ަބއިގެ  (3) 

 ނަމައެވެ. ހުށައަޅައިފައި ވާ، ން ތިން ފަރާތަކުން ަބއިވެރިވެ މަޒުމޫނު ލިޔެކޮންމެ ގިންތިއެއްގައި މަދުވެގެ

ަބއިގެ ކޮންމެ ގިންތިއެއްގައި   ވަނަ ހޮވާނީ މ3ިވަނަ  2ވަނަ  1( އަމިއްލަ ގޮތުން ަބއިވެރިވާ ަބއިވެރީންގެ ަބއިގައި  4)

  ނަމައެވެ. ވާ ަބއިވެރީން ަބއިވެރިވެފައި 3މަދުވެގެން 

 

 ނަ މަޒުމޫނު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ގޮތް ވަ 3ވަނަ  2ވަނަ  1 (ށ)

މުާބރާތުން         ހޮވޭނީ   3  ވަނަ،2ވަނަ،  1މި  ލިިބފައިވާ    މާކުހަށް  އިންސައްތަ  50ވަނައަށް  މާކުސް  މަތިން  ވުރެން 

 ނުތަކެވެ.  މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިިބފައިވާ މަޒުމޫ

 ތައް ޝާއިޢުކުރުން މަޒުމޫނު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ    - 10

ކަންކަމުގައި    މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިކުރާ މަޒުމޫނެއް ނުވަތަ އެއިން މަޒުމޫނަކުން ަބއެއް ނަމަވެސް ޝާއިޢުކުރުމާއި އެކި 

 ކުރުމުގެ ޙައްޤު ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.   ބޭނުން
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