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 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 

 2021– ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް 

   2021ދިވެހިބަސް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ މުބާރާތް  
 ތަޢާރަފު 

އެކެޑަމީން   ދިވެހިަބހުގެ  ގަވާއިދަކީ  ފާހަގަކުރުމަށ2021ްމި  ދުވަސް  މާދަރީަބހުގެ  އަހަރުގެ  ހިންގާ   ޓަކައި  ވަނަ 
އެކި ފެންވަރުގެ  ކާރުގެ  ރުސަ  ވައިފުރުޞަތު ފަހިކުރު  ކުށް ނުލައި ސާފު ދިވެހިބަހުން ލިޔުމުގެތެރެއިން    ކުގެތަހަރަކާތް
 ފައިވާ މުާބރާތުގެ ގަވާއިދެވެ. އިގޮތަށް ހުޅުވައިލަ ކޮށް ަބއިވެރިވެވޭއާންމު މުވައްޒަފުންނަށްގައި އުޅޭ ތަކުވަޒީފާ

 
 މަޤްޞަދު 

މުވަްއޒަފުންެގ  ބޭނުންކުރުމުެގ ާގބިލުކަން ސަރުކާރު ހެޔޮ ޮގތުަގއި  ދިވެހި ބަސް  މި މުބާރާތުެގ މަުގސަދަކީ  
ކިބަިއަގއި އިތުރުކުރުމާއި ސާފު ދިވެހިބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން އުފެއްދުމެވެ. ސަރުކާރުެގ ލިޔުންތަްއ  

  ޝައުުގވެރިވާ ބައެއް   ންލިޔާ   އިނުލަ  ސަރުކާރު މުވަްއޒަފުންނަކީ ދިވެހިބަހުން ކުށް  އިމަުގފަހި ކުރުވަ  ންއާންމު ކުރާ
 ކަމުަގއި ހެދުމެވެ.  

 

 ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮތް   މުބާރާތް 
   ބައެްއެގ މަްއޗަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ ޮގތަށެވެ.މި މުބާރާތް އޮންނާނީ މައިަގނޑު ދެ 

 

 ކުށް ލަފުޒާއި ކުށް އިބާރާތް  .1
މި ބައިަގއި އޮންނާނީ އާންމުކޮށް ކިޔާ ކުށްކުށާއި ބޭނުންކުރާ ކުށް ލަފުޒާއި ކުށް އިބާރާތް ރަނަގޅުކުރުެމެވ.  

 ކުށް އިބާރާތް ރަނަގޅަށް އޮންނަން ޮގތް ކަރުދާހުގައި ލިޔަން ވާނެެއވެ.  
 ޢިމްލާެގ ބައި  .2

ނަގޅު ކުރާން ތަްއޔާރުކޮށްފަިއާވ  މި ބައިަގއި އޮންނާނީ ލިޔެކިޔުމުަގއި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ހަމަތައް ރަ
ތެރެއިން  ކިޔެކިޔުމުެގ އުސޫލުތަކުެގ  ހިމަނަިއފައިވާނީ  ފެރެްގރާފުަގއި ރަނަގޅުކުރަން  މި  ފެރެްގރާފެކެވެ. 

 އަންނަނިވި ބައިތަކެވެ.: 
 ހ. ލަފުޒު ވަކިކޮށް ލިޔުން  

 ށ. ފިލި ބޭނުންކުރުން  

 ތެދުވާށެ އަލުން އާ ދިރުމެއް ދޭނެ ގޮތެއްގައި...
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 ނ. ސުކުންކުރުން 
 ވެ.  ރ. ތިކިޖެހި ތާނަ ބޭނުންކުރުން މިއެ

 

 . މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން   
 ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ.  ޫގުގލް ގައި ބަިއވެރިެވވޭނީ މުބާރާތުގައި ބަިއވެރިވާން ެއދޭމި މުބާރާތު -1
އެދޭ -2 ބަިއވެރިވާން  އެކެޑަީމެގފޯޫގުގލް    މުބާރާތުަގއި  މި    ވެބްސައިޓު  ުމ 

dhivehiacademy.edu.mvްމަންސަތަކުން  ނ ެއކެޑަމީެގ  މީސްމީޑިާއެގ  ން ލިބެނާއި 
 . ހުންނާނެއެވެ

 

 ށް ރަޖިސްޓްރީވުން މުބާރާތަ 
 

ކެވެ. މި ަބއިވެރިވާން ގޫގުލް ފޯމު މެދުވެރިކޮށް އެދޭ ފަރާތަ  ށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ މި މުާބރާތުގައިމި މުާބރާތަ 
އެ ފަރާތަކުން ދީފައިވާ އީމެއިލަށް ލިޭބނެއެވެ. މުާބރާތުގައި   ގޮތުން އެދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާކަމުގެ މެސެޖެއް 

 ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ މުާބރާތަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންގެ މެދުގައެވެ. 
 

 މުބާރާތް ކުރިޔަށް ދާނެ ގޮތް 
 

ވަ        އޮންލައިންކޮށް  އެކެޑަމީން މިއީ.  އޮންނާނީ  މުބާރާތުަގިއ  މުބާރާތެކެވެ.  ކުރިއަށްެގންދާ  ުގތުން 
ޮގތުެގ   ޢަމަލުކުރަންވީ  ޖަވާބުދިނުމުަގިއ  ދިނުމެވެ.  ޖަވާބު  ކަރުދާހަކަށް  ސުވާލު    އެންމެހައި ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ 

   ހިމަނައިފައި ވާނެެއވެ. ކަރުދާހުަގއިސުވާލު މި މައުލޫމާތު  އިރުޝާދާއި
ޓަކައި   ޖަވާބުދިނުމަށް  ކަރުދާހަށް  ބަިއވެރިވާން  ސުވާލު  ރަޖިސްޓަމުބާރާތުަގިއ    ކޮންމެ   ރީވެފައިވާ އެދި 

މުބާރާތް އޮންނަ   ނީހުޅުވޭމި ލިންކް  ނެއެވެ.  ފޮނުވޭ ސުވާލު ކަރުދާހުެގ ލިންކު  އީެމއިލްއަށް މުބާރާތުެގ  އްެގފަރާތެ
   އަށެވެ.:0011އިން 10:00ހެނދުނު ވަނަ ދުވަހުެގ 21ފެބްރުވަރީ  2021ވަުގތުަގއެވެ. މުބާރާތް އޮންނާނީ 

 

 އިންސާފުކުރުން   މުބާރާތަށް 
ހުށަހަޅާ   މުބާރަތަށް  ބަލާނީ    ލިޔުމުެގމި  ކަނޑައަޅާ    މި ފެންވަރު  އެކެޑަީމން  ދިވެހިބަހުެގ  ކަމަށް 

ބަލާނީ   ބެލުމުަގއި  ފެންވަރު  ޓީމަކުންނެވެ.  ޮގތާިއ  ފަނޑިޔާރުންެގ  ލިޔެފައިވާ  ރަނަގޅަށް  އިބާރާތްތަކުެގ  ކުށް 
 ޕެރެްގރާފުަގއި ރަނަގޅުކުރަން ދީފައިވާ ބައިތައް ރަނަގޅުކޮށްފައިވާ މިންވަރަށެވެ.   

 

 މުބާރާތުގެ ސުންގަޑި 
ބަިއވެރިމި   ހުށައެޅުމުެގވާމުބާރަތުަގއި  ފޯމު  އަހަރުެގ  2021ސުންަގޑިައކީ    ން  މަހުެގ    ފެބްރުވަރީވަނަ 

   ެއވެ. 2:00ފަހު  ވަނަ ދުވަހުެގ މެންދުރ17ު
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 ގެ ވަނަތައް މުބާރާތު 
  ފަރާތްމުބާރާތުން އެއްވަނަ، ދެވަނަ ތިންވަނަ  •
  ފަރާތް 10މުޅި މުބާރާތުން އެންމެ މޮޅު  •

 

 އިނާމާއި ލިޔުން 
 ލިޔުން  ބައިވެރިވި ކަުމެގރުފިޔާާއއި   3000ވަނައަށް 1 •
 ބައިވެރިވި ކަުމެގ ލިޔުން ރުފިޔާާއއި   2000ވަނައަށް 2 •
 ބައިވެރިވި ކަުމެގ ލިޔުން ރުފިޔާާއއި   1000ވަނައަށް 3 •

 

___________________ 
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