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 ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

މާލެ،                 

.ދިވެހިރާއްޖެ                

  

  149-ނ/  2008/  36  :ނަންބަރު 

  އިޢުލާނު 
  ޅެންހެދުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް 

      

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  2008 -1   އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ވަނަ އަހަރުގެ އަދަބީ ކަލަންޑަރުގައި ކަ
  . ހުޅުވައިލައިފީމެވެމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދޮުރ ޤައުމީ ެޅންހެދުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މީގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވާްނ . ރާތްތަކަށާއި އިސްކޫލުތަކަށެވެއަމިއްލަ ފަ  ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ މުބާރާތް  މި -2  
ނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ލު ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ބޭނުންވާ އިސްކޫ  ފުރުޞަތު މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކަ
  . އޮންނާނެ އެވެ

  : އެއީ. އުމުރުފުރައެއްގައެވެ 3ބައިވެރިވެވޭނީ  ތުގައި އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިަވރުނަށްމި މުބާރާ )ހ( -3  
    

  އަހަރުން ދަށް 13 -1

 ދުއަހަރާ ދެމެ 16އި އަހަރާ 13 -2

 އަހަރާ ދެމެދު 21އަހަރާއި  16 -3

  :އެއީ. އުމުުރފުރާއެއްގައެވެ 4މި މުބާރާތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވެވޭނީ  )ށ(  
  

 އަހަރުން ަދށް  13 -1

 އަހަރާ ދެމެދު 16އަހަރާއި  13 -2

 އަހަރާ ދެމެދު 21އަހަރާ  16 -3

 އަހަރުން ަމތީގެ އުމުރުފުރާ  21 -4
  

ބަދަލު . ނަށެވެދަރިވަރުން 5 އެއްގައިކުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އުމުރުފުރައިސްކޫލުތަ  -4
  . ނަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ދަިރވަރުންގެ  3ންގެ ޮގތުގައި ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އިތުރު ދަރިވަރު

  

މެދުެގ ައހަރާ ދެ 16އަހަރާިއ  13. ހަދާނީ ބަންޖެވެ އުމުރުފުރައިގެ ބައިވެރީންއަަހުރން ދަށުގެ  13މި މުބާރާތުގައި  -5
އަހަރުން މަތީގެ  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގެ ބައިވެރީންނާއި  21ރާއި އަހަ 16. އުމުރުފުރައިގެ ބައިވެރީން ހަދާނީ ޅެމެވެ

    . އުމުރުފުރާގެ ބައިވެރިން ހަދާނީ ޅެން ނުވަތަ ރައިވަރެވެ
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ޅެން . ހަދާނީ މުބާރާތް ބާއްވާ ތަނުގައި ތިބެގެން ވަގުތުންނެވެނުވަތަ ބަނދި ނުވަތަ ރައިވަރު މި މުބާރާތުގައި ޅެން  -6  
ނޑައަޅާ ާދއިރާއަކަށެވެނުވަތަ ބަނދި ނުވަތަ ރައިވަރު  ބައިވެރީންނަށް ދާއިރާ ލިބޭނީ މުބާރާތް ހިނގަމުންދާ . ހަދާނީ މަރުަކޒުން ކަ

  . ވަގުތު މުބާރާތް އޮންނަ މާލަމުންނެވެ

. އީ. ގައި އެމް 9:00ވާ ހޮނިިހރު ދުވަހުގެ ެހނދުނު  9މަހުގެ  ޖުލައި  2008އޮންނާނީ  ޅެން ހެދުން މުބާރާތުގެ  މި  -7  
   . އެސްގެ ހޯލުގައެވެ

ތެއްކަން އަންގައިދޭ ރައްޔި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ދިވެހިއެކަމަށް އެދޭ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން  މި -8  
ާވ  29ޖުލައި  2008އަކާ އެކު ފަރާތުގެ ފޮޓޯ ހުރި އަދި އުފަން ތާރީޚު އެނގޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ އެ ވަތަ އެ ފަދަ ކާޑުގެ ނު
  .ކުރިން މި މަރުަކޒަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ ގެ 14:00ދުވަުހގެ އަންގާރަ 

ޒުގެ ކައުންޓަރުްނނާއި ވެބްސައިޓުން ލިބެން އިދު މި މަރުކަވާގަ މުބާރާތުގެ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމާއި  -9  
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