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  .ދިވެހިރާއްޖެ           
  

         
    

  ގެ ގަވާއިދު  9200 –ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް މަޒުމޫނު 
  

  މަޤްޞަދު  - 1

މަށް މީހުން އިތުރަށް ލިޔުމަޒުމޫނުދިވެހިބަހުން  ،ޔާތަށާއިދިވެހި އަދަބިއްމަޒުމޫނުލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ މަޤުޞަދަކީ 
ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައިވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު  އި،މާތަކެއް އުފެއްދުން ޔުންތެީރކުޅަދާނަ ލި  ރޮނގުން އެ  ،އިމާކުރުވުޝައުޤުވެރި
  .މެވެދިވެހި ދަރީންނަށް ލިބިދިނު ތަކެއްމަޒުމޫނު

  ބާރާތް ބެހިފައިވާ ގޮތް މު  - 2

  . ބަޔަށެވެތިން މި މުބާރާތް ބެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ   )ހ(

 އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި  .1
 އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި .2
  ދަރިވަރުންގެ ބައިއިސްކޫލުއަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ  .3

އެއީ . އުމުރުފުރައަކަށެވެ ތިންބައި އޮންނާނީ ދަރިވަރުންގެ އިސްކޫލުއަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ ބަޔާއި، އިސްކޫލުތަކުގެ   )ށ(
އަހަާރ  21އަހަރާ  16 ،އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައަށާއި 16އަހަރާ  13އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރައަށާއި،  13

  .ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައަށެވެ

  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން - 3

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދޮރު އަމިއްލަފަރާތްތަކަށާއި، އިސްކޫލުތަކަށާއި، އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން   )ހ(
  .ހުޅުވައިލެވިފައެވެއަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާން ބޭނުން ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ 

ދަރިވަރުންގެ ބައި ހުޅުވައިލެވިަފއި ވަނީ، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އިސްކޫލުމި މުބާރާތުގެ އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ   )ށ(
  . އިސްކޫލުތަކުން އެ އިސްކޫލުތަކުގެ ޓީމުގައި ހިމަނާ ދަރިވަރުން ނޫން އެހެން ދަރިވަރުންނަށެވެ

އުމުރުފުރާ ގައި، ތިން ރިވާ ކޮންެމ އިސްކޫލަކަށް ވެސް، އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިގައި ހިމެނޭ މުބާރާތުގައި ބައިވެމި   )ނ(
  . އުމުރުފުރައެއް ގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ އެއްދެ އުމުރުފުރައެއްގައި ނުވަތަ، އުމުރުފުރައިން ތިން ނުވަތަ އެ 
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. ދަރިވަރުންނަށެވެ 5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އުމުރުފުރައެއްގައި މި އިސްކޫލުތަކުން   -1  )ރ(  
ނާ އެކު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނޭ ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް ހުށަހަޅާއިރު، ބަދަލު ދަރިވަރުންމި އިސްކޫލުތަކުން 

ސްކޫލުގެ ޓީމުގައި ހިމެނިގެން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އި 8މި  .ދަރިވަރުންގެ ނަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ 8
ދަރިވަރުންނަށް އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ  3ދަރިވަރުން ނޫން އަނެއް  5މަޒުމޫނު ލިޔާ 

  .ދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ އިސްކޫލުދަރިވަރުންގެ ބައިގައި ވާ 

ދަރިވަރުންގެ  8ވާ ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިސްކޫލެއްގެ ޓީމުގައި ހިމަނައިފައި 1ގެ )ރ(ގެ 4  -2    
ދަރިވަރުންގެ ނަން، އެ ޓީމުގެ އޮފިޝަލުގެ ގޮތުގައި ހުންނަ  5ތެރެއިން އިސްކޫލުގެ ޓީމަށް މަޒުމޫނުލިޔާނޭ 

މުދައްރިސު، މަޒުމޫނުލިޔުން އޮންނަ ދުވަހު، މަޒުމޫނުލިޔުން އޮންނަ މަރުކަޒުގައި ހުންނަ، ދިވެހިބަހާިއ 
 ލިޔުންގޮތުގެ މަތީން އެ މި . އިދާރީ މޭޒަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ

ން 1ދަރިވަރުން ކަުމގައި ބަލާނީ، ޓީމު ލިސްޓުގައި  5ހުށަނާޅައިފި ނަމަ، އިސްކޫލުގެ ޓީމަށް މަޒުމޫނު ލިޔާ 
  .ދަރިވަރުންނެވެ 5ށް ހިމަނައިފައިވާ 5

ވަނަ  1ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  2009ބައިވެރިވެވޭނީ އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި  13މި މުބާރާތުގެ   )ބ(
އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގައި  ބައިވެރިވެވޭީނ  16އަހަރާ  13. އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ 13ދުވަހަށް 
. ށެވެއަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަ  16 ،އަހަރު ފުރި 13ވަނަ ދުވަހަށް  1ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  2009

ވަނަ  1ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  2009އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  21އަހަރާ  16
  .އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ 21 ،އަހަރު ފުރި 16ދުވަހަށް 

 –މުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ލިޔު މަޒުމޫނު " ،މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދި ހުށަހަޅާނީ މި މަރުކަޒުން ދޫކުރާ  .1  )ޅ(
މުބާރާތުގައި  އިރު، ހުށަހަޅާއެ ފޯމު . ވެމެފޯ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ "ފޯމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ  2009

އެ މީހާގެ ނުވަތަ  ،ޮފޓޯކޮޕީއެއް ގެގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުނުވަތަ ދަރިވަރު، ހާގެބައިވެރިވާ މީ
 އެއް ކޮޕީފޮޓޯރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ނުވަތަ އެދަރިވަރުގެ ފޮޓޯ ހުރި، އަދި އުފަން ތާރީޚު އެނގޭ 

  .ންވާނެއެވެހުށަހަޅާ

ގައި  1ގެ )ޅ(ގެ 4 ،މި މުބާރާތުގެ އަމިއްލަބައިގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މަޒުމޫނު ހުށަހަޅާނީ .2  
  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމާ އެކުގައެވެ

މި މުބާރާތުގެ އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ އިސްކޫލުދަރިވަރުންގެ ބައި ގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، އެ ދަރިވަރު އަމިއްަލ   )ކ(
އަދި . ގޮތުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމާ މެދު، އެ ދަރިވަރު އުޅޭ އިސްކޫލުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާ ދަރިވަރުންނަށެވެ

ނުފުރޭ ދަރިވަރެއް ނަމަ، އެ ދަރިވަރު އަމިއްލަ ގޮތުން މި މުބާރާތުގައި  އަހަރު 18އެ ދަރިވަރަކީ އުމުރުން 
  .އެ ދަރިވަރުގެ ބެލެނިވެރިޔާ ވެސް އިޢުތިރާޟު ނުކުރާ ދަރިވަރުންނަށެވެ، ބައިވެރިވުމާ މެދު 

 މަޒުމޫނުމުބާރާތުގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުމުގެ ކުރިން އެ  ،އް ހުށަހެޅުމަށްފަހު މަޒުމޫނެމި މުބާރާތަށް ހުށަހަޅާ އެއްވެސް   )އ(
ޝާއިޢުކުރާންވާނީ، ނުވަތަ ފިލްމު ހެދުން ަފދަ އެހެންވެސް ކަމަކަށް ބޭނުން ކުރާންވާނީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް 

  .ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ
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  ގޮތް  މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނޭ  - 4

  އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި   )ހ(

 ބިައވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ވަގުތުގައި މަޒުމޫނު ،މި މުބާރާތުގެ އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި އޮންނާނީ  -1  
ނޑައަޅާ ވަގުތެއްގެ ކުރިން، މަރުކަޒަށް  ލިޔެ، ދިވެހިބަާހއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކަ

  .ވެމަޒުމޫނު ހުށަހަޅާ ގޮތަށެ

ނޑައަޅާ ދާއިރާތަކެއްގެ  މި ބައިގައި މަޒުމޫނު ލިޔާނީ  -2   ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކަ
އެ ދާއިރާއެއްގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކމަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް . ތެރެއިން އެ މީހަކު ބޭނުން ދާއިރާއަކަށެވެ
ނޑައަ   .ޅާނީ މަޒުމޫނުލިޔާ ފަރާތުންނެވެމަޒުމޫނު ލިޔާނެ މައިގަނޑު ނަމެއް ކަ

  އިސްކޫލުތަކުގެ ބަޔާއި، އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ އިސްކޫލު ދަރިވަރުންގެ ބައި   )ށ(

ނީ ސްކޫލު ދަރިވަރުންގެ ބައި އޮންނާ މި މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ ބަޔާއި، އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ އި  -1  
ނޑައަޅާ ދުވަހަކުދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ  ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ،ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކަ ވަގުތުން  ،ކަ

  .މަޒުޫމނު ލިޔާ ގޮތަށެވެ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ބައިގައި މަޒުމޫނު ލިޔާނީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން   -2    
ނޑުނަ  ނޑުނަންތަކެއްެގ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ނެގޭ މައިގަ ނޑު ނަންތައް ކުރިން . މަކަށެވެމައިގަ އެ މައިގަ

ނޑުނަންތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނާނީ، ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް . އިޢުލާނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ މައިގަ
ނޑައަ    .ޅައި ކުރިން އިޢުލާންކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތަކަކަށެވެޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒްުނ ކަ

މުބާރާތުގެ ބައިވެރީން މަޒުމޫނުލިޔާން ހާޒިރުވާ އިރު، އެކި އެކި އަދަދުތަކާއި، ތާރީޚާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދި   -3    
މި ފަދަ . ވަސީލަތްތަކުގެ ޙަވާލާ ފަދަ މަޒުމޫނުގައި ހިމަނާން ބޭނުން މަޢުލޫމާތު ނޯޓުކޮށްގެން، ގެންދެވޭނެއެވެ

ފައި ހުރި ޖުމުލަތަކެއް، ނުވަތަ ޕެރެގްރާފުތަކެއްގެ ޢިބާރާތްކޮށް. ވާނީ ނޯޓުެގ ގޮތުގައެވެނޯޓު ހުންނާން 
ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ  މި ފަދަ ނޯޓުތައް މަޒުމޫނުލިޔާ ހޯލަށް ވެއްދޭނީ ދިވެހިބަހާއި. ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ

   .މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލަކު ބެލުމަށްފަހު ހުއްދަ ލިިބގެންނެވެ

ހާޒިރުވާ އިރު، އެ ބައިވެރިއެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ލިޔާން މަޒުމޫނުމުބާރާތުގެ ބައިވެރީން   -4    
  .ނުވަތަ އެ ބައިވެރިއެއްގެ ފޮޓޯ ހުރި، އަދި އުފަން ތާރީޚު އެނގޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންނާންވާނެ އެވެ ،ކާޑު

  .މިނެޓެވެ 30ގަޑި  2މި ބައިގައި މަޒުމޫނު ލިޔާން ލިބޭނީ   -5    

  

  ތައް ތު ތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރު މަޒުމޫނު މުބާރާތަށް ހުށަހެޅޭ  - 5

ނޑަށް ފެތުން  )ހ(   .މަޒުމޫނުގެ ދިގުމިން ތިރީގައި މިވާ މިންގަ

 :އިއަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބަ .1

 ).ފޮޅުވަތާ ދެމެދު 95ފޮޅުވަތާ  76އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ . (ލަފުޒާ ދެމެދު 1330ލަފުޒާ  950 •
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 :ބައިވެރިވާ އިސްކޫލު ދަރިވަރުންގެ ބައި އިސްކޫލުތަކުގެ ބަޔާއި އަމިއްލަގޮތުން  .2

އެގްޒަމިނޭޝަން . (ލަފުޒާ ދެމެދު 1330ލަފުޒާ  950: އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ  21އަހަރާއި  16 •
 ).ފޮޅުވަތާ ދެމެދު 95ފޮުޅވަތާ  76ޕޭޑުގެ 

އެގްޒަމިނޭޝަްނ . (ލަފުޒާ ދެމެދު 760ލަފުޒާ  570: އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ  16ހަރާއި އަ 13 •
 ).ފޮޅުވަތާ ދެމުެދ 76ފޮުޅވަތާ  57ޕޭޑުގެ 

 38އެގްޒަމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ ( .ލަފުޒާ ދެމެދު 570ލަފުޒާ  380: އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާ 13 •
 ).ދެމެދުފޮޅުވަތާ  57ފޮޅުވަތާ 

 

  . އަދި ކަރުދާހުގެ އެއްފުށުގައި ލިޔެފައި އޮތުން . މޫނަކަށް ވުންކިޔާން އެނގޭ ފަދަ ސާފު ލިޔުަމކުން ލިޔެފައިވާ މަޒު  )ށ(

  . އަދި އެހެން މުާބރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފައިނުވާ މަޒުމޫނަކަށް ވުން، ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާ  )ނ(

އަދި އެހެން މުބާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފައިާވ ، ކުރިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކުން ބޮޑުބައެއް ނަގައިގެން ލިޔެފައިނުވާ  )ރ(
  . އެއްޗަކުން ބޮޑުބައެއް ނަގައިގެން ލިޔެފައި ުނވާ މަޒުމޫނަކަށް ވުން

މަޒުމޫނުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘުން ހެކިދެއްކުމުގައި އާޔަތާއި ޙަދީޘްގެ ތަރުޖަމާ ލިޔާނަމަ، އެއީ އިތުބާރު ކުރެޭވ ) ބ(
  .އަދި އެ ތަރުޖަމާ ނެގީ ކޮން އެއްޗަކުންކަން މަޒުމޫނުގައި ލިޔުން. ންފަރާތެއްގެ ތަރުޖަމާ އަކަށް ވު 

މަޒުމޫނުގައި ތަފާސްހިސާބު ބަޔާންކުރާ ނަމަ، އެއީ އިތުބާރުކުރެވޭ ަފރާތަކުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބަކަްށ ) ޅ(
  .އަދި ތަފާސްހިސާބު ނެގި ލިޔުމަށް މަޒުމޫނުގައި ހަވާލާދިނުން. ވުން

  .މިވާ ފަދަ ވާހަކައެއް ލިޔެފައި ުނވާ މަޒުމޫނަކަށްވުން ތިރީގައި  )ކ(

 .އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަދަ ވާހަކަ .1

 .އަދަބާ ޚިލާފުވާ ފަދަ ވާހަކަ .2

 . އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރާބެހޭ ވާހަކަ .3

 .ޒާތީގޮތުން މީހެއްގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނޭ ފަދަ ވާހަކަ .4

ނޑުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާ ފަދަ ާވހަކަމުޖުތަމަޢުގެ  .5  .އަޚްލާޤީ މިންގަ

 .މުޖުތަމަޢުގައި ބައިބައިވުން އުފެދިދާނޭ ފަދަ ވާހަކަ .6

ނުވަތަ ޝަރުތުތަކަކާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ، އެ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރަްށ  ،މަތީގައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތަކާ  )އ(
  . ކާ މެދު ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭނެއެވެމަޒުމޫނަބަލަިއ، އެ 

ނޑުން، ނުވަތަ ެއ  50%އެ މަޒުމޫނަކަށް ލިބޭ ޖުމުލަ މާކުހުގެ ތެރެއިން  -   އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ވަރަކަށް މާކުސް ކެ
   .މަޒުމޫނު މުބާރާތުން ވަކިކުރުން
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  މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން - 6

ނޑައަޅާ ފަމުބާރާތަށް އިންސާފުކުރާނީ މި  ނޑިޔާރުންގެ ކޮމެޓީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކަ
  .އަކުންނެވެ

ނޑުތައް  ރުމުގައި ބަލާނޭ އިންސާފުކު  - 7  މިންގަ
  

  30%  އޮއްޓަރުހުރި ގޮތެއްގައި މައުޟޫއަށް އިންސާފުކުރެވިފައިވުން   )ހ(

  ޢިބާރާތުގެ ރީތިކަމާއި، ބަދަހިކަމާއި، ލިޔުމުގެ ގަވާއިދާއި ބަހުގެ   )ށ(
  30%  ގަވާއަިދށް ފެތިފައިވުން   

  މަޒުމޫނުގެ އެކި ބައިތަކާއި، ޕެރެގްރާފްތަކުގެ އެތުރުމާއި، ފެށުމާއި، ) ނ(
ނޑާއި، ނިންމުން ގެނެސްފައިވާ ގޮތް     20%  .މައިގަ

  20%  އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު ހުށަހަޅާފައިވާ މިންވަރު ) ރ(

   ހޮވުން ވަނަތައް  މުބާރާތުގެ  - 8  

  .މި މުބާރާތުގައި ހޮވާނީ ތިރީގައި މި ވާ ވަނަތަކެވެ   )ހ(

  : އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި   - 1

  މަޒުމޫނުވަނަ ތިންވަނަ، ދެވަނަ، އެއް

  :އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި   - 2

 އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ، ދެވަނަ، ތިންވަނަ އިސްކޫލު ކޮންމެ   )ހ(
  މަޒުމޫނު ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ، ދެވަނަ، ތިންވަނަ   )ށ(

  :އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ އިސްކޫލުދަރިވަރުންގެ ބައި   - 3

 މަޒުމޫނު ކޮންެމ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ، ދެވަނަ، ތިންވަނަ   

އަށްވުރެ މަތިން  70%ނުވަތަ  70%ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  1ގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް މި މުބާރާތު) 1)   (ށ(  
އެއްވެސް . މަޒުމޫނެވެ ލިބުނު މާކުސްލިބިފައިާވ މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ  މާކުސް

ވަނަ އަށް އެއްވެްސ  1އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  70%ނުވަތަ  70%މަޒުމޫނަކަށް 
  .ނުހޮވޭނެއެވެ މަޒުމޫނެއް

، ފިޔަވައިމަޒުމޫނު ވަނަ އަށް ހޮވުނު  1ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  2މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް ) 2(    
ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މަޒުމުޫނއަށްވުރެ މަތިން މާކުސް  ލިބިފައިވާ  60%ނުވަތަ  %60

 60%ނުވަތަ  60%ނުހޮވޭނަމަ  އްމަޒުމޫނެ ވަނަ އަށް އެއްވެސް  1. ވެމަޒުމޫނެމާކުސް ލިބުނު 
. ވެމަޒުމޫނެތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މާކުސް ލިބުނު މަޒުމޫނުއަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބިަފއިވާ 

ވަނަ އަްށ  2އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  60%ނުވަތަ  60%ށް މަޒުމޫނަކައެއްވެސް 
  . ނުހޮވޭނެއެވެމަޒުމޫނެއް އެއްވެސް 
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 2ވަނަ އަށް ހޮވުނު  2ވަނަ އަށާއި  1ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  3ރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް މި މުބާ) 3(       
ތަކުގެ ތެރެއިްނ މަޒުމޫނު އަށްވުރެމަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ   50%ނުވަތަ  50%، ފިޔަވައިމަޒުމޫނު 

ވަނައިން ކުރެ ނުވަތަ މި ދެ ،ވަނަ އަށް 2ވަނަ އަށާއި  1. ވެމަޒުމޫނެއެންމެ ގިނައިން މާކުސް ލިބުނު 
އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބިފައިާވ  50%ނުވަތަ  50%އް ނުހޮވޭނަމަ މަޒުމޫނެ ވަނައަކަށް އެއްވެސް 

ނުވަތަ  50%ކަށް މަޒުމޫނައެއްވެސް . ވެމަޒުމޫނެ ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މާކުސް ލިބުނު މަޒުމޫނު
  .އް ނުހޮވޭނެއެވެމަޒުމޫނެސް ވަނަ އަށް އެއްވެ  3އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  %50

ގައި ބައިހޮވާނީ، އެ މަޒުމޫނު އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައިން އެއްވަނަ، ދެވަނަ، ތިންވަނަ  މުބާރާތުގެމި   -1  )ނ(
  .ބައިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ މީހުންވުރެ ގިނަ  މީހުން، ނުވަތަ ހަތަރު މީހުންނަށް ހަތަރު

އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިން، އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ، ދެވަނަ، ތިންވަނަ އިސްކޫލާއި،  މުބާރާތުގެމި   -2  
ނުވަތަ ތިން  ،އެ އުމުރުފަުރއެއްގައި ތިން އިސްކޫލު ،ހޮވާނީ މަޒުމޫނު އެއްވަނަ، ދެވަނަ، ތިންވަނަ 

  .ބައިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެއިސްކޫލަށް ވުރެ ގިނަ އިސްކޫލު 

މި މުބާރާތުގެ އަމިއްލަގޮތުްނ ބައިވެރިވާ އިސްކޫލުދަރިވަރުންގެ ބައިން، އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ،   -3  
ނުވަތަ ހަތަރު ، ދަރިވަރުން ހަތަރުއެ އުމުރުފުރައެއްގައި  ،ހޮވާނީމަޒުމޫނު ދެވަނަ، ތިންވަނަ 

 .ބައިވެރިވެފައިވާ ަނމައެވެ  ދަރިވަރުންނަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން

އެ ، އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ، ދެވަނަ، ތިންވަނަ އިސްކޫލު ހޮވާނީބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިން، މުމި   )ރ(
ށް ލިބުނު ޖުމުލަ މާކުހުެގ މަޒުމޫނަލިޔުނު ފަސް ދަރިވަރުންގެ މަޒުމޫނު އުމުރުފުރާގައި އެ އިސްކޫލަކުން 

  .އެވްރެޖަށް ބަލައިގެންނެވެ

  ތައް ޝާއިޢުކުރުން މަޒުމޫނު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ  - 9

ތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ޝާއިޢުކުރާން މަޒުމޫނުމި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ 
  .ތައް ޝާއިޢުކުރުމުގެ ޙައްޤު އެ މަރުކަޒަށް އޮންނާނެއެވެމަޒުމޫނު ބޭނުން 
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