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   މުަރކަޒު ޤައުމީ ޚިދުމަތްކުރާ ތީާރޚަށް ދިވެހިބަހާއި
  . ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ

  
  
  

  8200ދު އިވާ ގަ ޅެންހެދުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ 
  
  
  ތަޢާރަފު  - 1
  

 ގެ 2008 ޅެންހެދުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ދަކީ ިދވެހިބަހާއި ތާރީަޚށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަުޒން ބާއްވާއިވާގަމި   

  . ދެވެއިވާގަ

  

  މަޤުޞަދު  - 2
  

ދިވެހި ބަހުން ޅެންހެދުމަށް  ށް، ޚާއްޞަކޮށްއްޔާތަދިވެހި އަދަބި އާންމުކޮށް، ންމި މުބާރާތުގެ މަޤުޞަދަކީ ދިެވހީ  

  . ވެއުފެއްދުމެާދނަ ދަރީންތަކެއް ޝައުޤުވެރި ކުުރވުމާއި މި ކަމަށް ކުޅަ
  

  ބެހިފައިވާ ގޮތް  މުބާރާތް  - 3
  

  :އެއީ. ވަނީ ދެ ބަޔަކަށެވެމުބާރާތް ބެހިފައި މި) ހ(  

   ބައި އިސްކޫލުތަކުގެ) 1(      

   އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައި ) 2(      
  

   :އެއީ. އުމުރުފުރައެއްގައެވެ ތިންނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ އިސްކޫލުތަކުން) ށ(  

  

  އަހަރުން ދަށް  13) 1(      

 އަހަރާ ދެމެދު  16އަހަރާއި  13) 2(        

  އަހަރާ ދެމެދު 21އި އަހަރާ 16) 3(        
  

  

  އެއީ. އަމިއްލަގޮތުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ހަތަރު އުމުރުފުރައެއްގައެވެ )ނ(  
  

  އަހަރުން ދަށް  13 )1(    
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 އަހަރާ ދެމެދު  16އަހަރާއި  13 )2(    

  އަހަރާ ދެމެދު 21އަހަރާއި  16) 3(       

  އަހަރުން މަތި  21) 4(    
  
  

   ން ތުގައި ބައިވެރިވު މުބާރާ  4
  

  . މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދޮރު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށާއި އިސްކޫލުތަކަށް ވަނީ ހުޅުވައިލެވިފައެވެ )ހ(  

  

އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ އިސްކޫލު ކުދީްނނަށްވެސް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގައި ) ށ(  
  .ލެވިފައެވެވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވައިބައި

  

ވަނަ ދުވަހަްށ  1މަހުގެ  ޖަނަވަރީވަނަ އަހަރުގެ  2008އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  13) ނ(  

 ވަނަ 2008 ބައިވެރިވެވޭނީ އުމުރުފުރާގައި ދެމެދުގެ އަހަރާ 16 އަހަރާއި 13. ނަށެވެބައިވެރިންއަހަރު ނުފުރޭ  13

 އަަހރާ  21 އަހަރާއި 16. ނަށެވެބައިވެރިން ނުފުރޭ އަހަރު 16 ފުރި އަހަރު 13 ދުވަހަށް ވަނަ  1 ަމހުގެ ޖަނަވަރީ އަހަރުގެ

 21 ފުރި އަހަރު 16 ދުވަހަށް ވަނަ 1 ަމހުގެ ޖަނަވަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2008 ބައިވެރިވެވޭނީ އުމުުރފުރާގައި ދެމެދުގެ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ ަމުހެގ  2008ނީ އަހަރުން ަމތީގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިެވވޭ 21. ންނަށެވެބައިވެރި ނުފުރޭ އަހަރު

  . އަހަރު  ފުރިފައިވާ ބައިވެރީންނަށެވެ 21ވަނަ ދުވަހަށް  1
  

 .ން ބަިއވެރިުކރަންވާނެއެވެދަރިވަރު 5 އިއުމުރުފުރައެއްގަ ކޮންމެ ބައިވެރިވާ މުބާރާތުަގއި އިސްކޫލުތަކުން) ރ(  

  . ވެހުށަހެޅިދާނެއެ ނަން ދަރިވަރުންގެ 3 އިތުރު އްގައިއުމުރުފުރައެ ކޮންމެ ގޮތުގައި  ދަރިވަުރންގެ ބަދަލު
  

ން އެއް މަސްދުވަުހ މި މުބާރާތުގައި އިސްކޫލެއްގެ ނަމުގައި ބައިވެރިުކރެވޭނީ އެ އިސްކޫލެއްގައި މަދުވެގެ )ބ(  

  . ފައިވާ ދަރިވަރުންނެވެކިޔަވައި
  

ރުކަޒުން ދޫކުރާ ފޯމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދި ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށްޓަކައި މި މަ) ޅ(  

ނުވަަތ، ކާޑު  އިދޭހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ބައިވެރިވާ މީހެއްގެ ނުވަތަ ދަރިވަރެއްގެ ިދވެހި ރައްޔިތެއްަކން އަންގަ. އެ ފޯމުންނެވެ

  . ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ އެފަދަ، އެމީހެއްގެ ފޮޓޯހުރި އަދި އުފަންދުވަސް އެނގޭ
  

އަމިއްލަ ގޮތުން މި އެ ދަރިވަރުން ދަރިވަރުން، މި މުބާރާތުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވާން އެދޭ އިސްކޫލު ) ކ(  

ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމާ އެުކ ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް އިސްކޫލުގެ އިޢުތިރާޒެއް  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމާމެދު އެ ދަރިވަރުން އުޅޭ 

އަަހރު ނުފުރޭ ދިަރވަރެއް ނަމަ އެ ދަރިވަރު އުޅޭ އިސްކޫލުގެ  18ދި އެ ދަރިވަރަކީ އުުމރުން އަ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމުގެ އިތުރަށް އެ ދަރިވަރުެގ ބެލެނިވެރިޔާގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ވެސް 

  . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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ދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަަމށްޓަކައި މި މަރުކަޒުން ދޫުކާރ ފޯމު ފުރިހަަމ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެ) އ(  

  . ގެ ކުރިން މި މަރުކަޒަށް ހުށަހަަޅން ވާނެއެެވ 14:00ދުވަހުގެ  އަންގާރަވާ  29 ޖުލައި  2008ކުރުމަށްފަހު 
  

   ހިނގަމުންދާނެ ގޮތް  މުބާރާތް  - 5
  

  

ނޑުނަމަކަްށ  ހަދާ ބަނދީ ގައި. ނީ ބަންޖެވެހަދާ ބައިވެރިންއަހަުރން ދަށުގެ  13މި މުބާރާތުގައި  )ހ( އެއް މައިގަ

  . އޮންނަންވާނެ އެވެ ބައި  3މަދުވެގެން ކާފިޔާގެ  4ފައިވާ ހަދައި
  

 އެއް ހަދާ ޅެމުގައި. ހަދާނީ ޅެމެވެ ބައިވެރިންއަހަރާ ދެމެދުގެ  16އަހަރާިއ  13މި މުބާރާތުގައި  )ށ(

ނޑުނަމަަކށް ހަދައި   . ބައުިތ އޮންނަން ވާނެއެވެ 8ފައިވާ މަދުވެގެން މައިގަ

  

ެޅްނ . ހަާދނީ ޅެން ނުވަތަ ރައިވަރެވެ ބައިވެރީންައހަރާ ދެމެދުގެ  21އަހަރާިއ  16މި މުބާރާތުގައި  )ނ(

ނޑުނަމަަކށް މަދުވެގެން  ހަދާނަމަ އެއް އެއް ބަހުގެ ރައިވަރު ނަމަ  3ރައިވަރު ހަދާ ނަމަ . ބައިތު ހަދަންވާނެއެވެ 8މައިގަ

ނޑުނަމަަކށް  ނޑު ނަމަކަށް ބަހުގެ ރައިވަރު ނަމަ  6 ރައިވުަރ، 6މަދުވެގެން މައިގަ ރައިވަުރ  3މަދުވެގެން އެއް މައިގަ

  .ހަދަންވާނެއެވެ
  

 ެޅން ހަދާނަމަ އެއް . ހަާދނީ ޅެން ނުވަތަ ރައިވަރެވެ އަހަރުން މަތީގެ ބައިވެރިން 21މި މުބާރާތުގައި  )ރ(

ނޑު ނަމަކަށް މަދުވެ އެއް ބަހުގެ ރައިވަރު ނަމަ  3ރައިވަރު ަހދާ ނަމަ . ބައިތު ހަދަންވާނެއެވެ 10ގެން މައިގަ

ނޑުނަމަަކށް  ނޑު ނަމަކަށް ބަހުގެ ރައިވަރުނަމަ  6ރައިވަރު،  6މަދުވެގެން މައިގަ ރައިވަރު  3މަދުވެގެން އެއް މައިގަ

  .ހަދަންވާނެއެވެ
  

 ތާރީޚެއްގައި ކުރާ އިޢުލާނު މަރުކަޒުން މި  ހަދާނީރު ނުވަތަ ބަނދި، ނުވަތަ ރައިވަން ޅެ މުބާރާތުގައި މި )ބ(

ނޑައަޅާތަނެއްގައި މަރުކަޒުން   . ވަގުތުންނެވެ ތިބެގެން ކަ
  

ނޑައަޅާ މަރުކަޒުން މިން ނުވަތަ ބަނދި، ނުވަތަ ރައިވަރު ހަދާނީ ޅެ މުބާރާތުގައި މި )ޅ( . ދާއިރާއަކުންނެވެ ކަ

 .މާލަމުންނެވެ އޮންނަ މުބާރާތް ދުވަހު އޮންނަ މުބާރާތް ލިބޭނީ ދާއިރާ ބައިވެރީންނަށް
  

 އަދި . ލިޔުމަކުންނެވެ ސާފު އެނގޭފަދަ ންކިޔާ ންވާނީލިޔާ ރައިވަރު ބަންޖާއި ެޅމާއި ހުށަހަޅާ މުބާރާތަށް މި )ކ(

  .އެއްފުށުގައެވެ  ކަރުދާުހގެ އޮންނަންވާނީ ލިޔެފައި 
  

 ހަމަތަަކށާއި  ނިޔާކުރާ ޤާނޫނު ރާއްޖޭގެ ވާންވާނީ ރައިވަރު ،ޅެމާއި ،ބަންޖާއި ހުށަހަޅާ މުބާރާތަށް މި )އ(

 މީަހކު  ވަކި ނުވަތަ  ފަދަ  އުފައްދާ ބައިބައިވުން މެދުގައި ގެމީސްތަކުން ގޮތުން  ދީނީ  އަދި . ތަކެއްޗަށެވެ ފެތޭ ލުތަކަށް ސޫއު

 މުބާރާތަށް  މި ދިއަ .ށެވެރައިވަރަ ބަންޖާއި ޅެމާއި  އެއްކިާބވެފައިވާ ޢިބާރާތްތަކުން ފަދަ ބަދުނާމުވާ ބަޔަކު ވަކި ނުވަތަ
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 ނުވަތަ  ޅެމަކަށް ުކރުވާފަދަ އަސަރެއް ނޭދެވޭ އެއްވެސް ށްމުޖުތަމަޢަީކ ރަިއވަރަ ނުވަތަ ކީބަންޖަ  ނުވަތަ ކީ ޅެމަ  ހުށަހަޅާ

  . ވެގެންނުވާނެއެވެ ރައިވަަރކަށް ނުވަތަ ބަންޖަކަށް
  

 ޝާއިޢު ކުރިން ނުވަތަ އުޅޭ ކިަޔއި ކުރިއްުސރެކީ ރައިވަރަ  ،ބަންޖާއި ،ޅެމާއި ހުށަހަޅާ މުބާރާތަށް މި  )ވ(

  . ވެގެންނުވާނެއެވެ އެއްޗަކަށް އިވާފަކުރެވި
  

 އެއްޗަކަށް  ހުށަެހޅިފައިވާ މުބާރާތަކަށް އެއްވެސް ުކިރންކީ ރައިވަރަ ،ބަންޖާއި ،ޅެމާއި ހުށަހަޅާ މުބާރާތަށް މި  )މ(

  . ވެގެންނުވާނެއެވެ
  

  މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން   - 6
  

ނޑިޔާރުންގެ ނީ ިދވެހިބަހާއި ތާީރޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ ަމުރކަޒުން ޢައްޔަންކުމުބާރާތަށް އިންސާފުކުރާ ރާ ފަ

   .ޓީމަކުންނެވެ

  
  

ނޑުތައް  ގައިމުބާރާތު  - 7   މާކުސްދޭ މިންގަ
  

ނޑު  )ހ(       20%        އޮއްޓަރު/  އިންސާފުކޮށްފައިވުން ނަމަށް މައިގަ

  20%               ފެތުން ވަޒަނަށް )ށ(

  20%               އެމުނިއެކުލެވުން )ނ(

  20%         އުފެއްދުންތެރިކަން  ތަނަވަސްކަމާއި ޚިޔާލުގެ )ރ(

 20%             އަސަރު ނުވަތަ ރަހަ ޅެމުގެ )ބ(

 

  މުބާރާތުގެ ވަނަތައް  - 8
  

 3ވަނަ،  2ވަނަ،  1ހޮވޭނީ ކޮންމެ އުމުރުފުރާއަކުން އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިން މި މުބާރާތުގައި  ) 1(  ) ހ(

ނީ އެ އިސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ވަނަ ހޮވާއިސްކޫލުތަކުގެ . ކޫލެވެވަނަ އިސް 3ނަ، ވަ 2ވަނަ،  1ވަނަ ދަރިވަރާއި 

   .ލިބުނު ޖުމުލަ މާކުހަށް ބަލައިގެންނެވެ
  

 އިސްކޫލެއްގެ 3އުމުރުފުރައެއްގައި މަދުވެގެން  ތުގައި އިސްކޫލުތަކުގެ ވަނަ ޮހވޭނީ އެމި މުބާރާ )2(  

  .   އުމުފުރާތަކުގެ އެވެވާ އިދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ ޅެން ހަދައިފަ

  

ވަނަ،  2ވަނަ،  1މި މުބާރާތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިން ހޮވޭނީ ކޮންމެ އުމުރުފުރާ އަކުން ) 1(  ) ށ(

  .ވަނަ ބައިވެރިޔާއެވެ 3
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މި މުބާރާތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ އުމުރުފުރާތަކުން ވަނަ ހޮވޭނީ އެ އުމުރުފުރައެއްގައި ) 2(  

  . ދުވެގެން ތިން ބައިވެރިން ބައިވެރިވެ ޅެން ހަދައިފައިވާ އުމުރުފުރާތަކުގައެވެމަ
  

  . ވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެމިތިރީގައި ހޮވޭނީ  މުބާރާތުގައި ވަނަ )ރ(
  

   . އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބޭ ޅެންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ 70 ހޮވޭނީ ވަނަ  1*   

  .  ލިބޭ ޅެންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެކުސް އަށްވުރެ މަތިން މާ 60ހޮވޭނީ  ވަނަ  2*   

  .  ލިބޭ ޅެންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެއަށްވުރެ މަތިން މާކުސް  50ހޮވޭނީ  ވަނަ  3*   

  
  

                                             *********************  
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