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1.1 

1.2 

 

 ގުެރޖުއޭުޓންގެ ހެުދން އަންހެން

ދިވެހި ލިބާސް، ދިގުހެދުން އަދި ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޙައް ޚިދުމަތް ކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކުރިން އަންހެން ޤައުމީ  –)ހ( ޤައުމީ ހެދުން 
 ހެދުން ކަމުގައި ފާސްކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ހެދުން ތަކުގެ ތެރެއިން ހެދުމެއް ކަމުގައިވުން.

ލައާއި ހަމައަށް ނިވާކުރެިވފައިވާ، އަދި އާންމު ކޮށް ރަސްމީ އޮފީސްތަކުގެ ވަޒީފާ ތަކުގައި )ށ( ރަސްމީ ނުވަތަ އޮފީސް ހެދުން: ފައިތި
 ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށޭނަ ހެދުމެއް ކަމުގައިވުން.

 ވެ. )ނ( ހެދުން ފެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮތި އަދި އޭގެ ކުލަވާންވާނީ މިފަދަ ރަސްމިއްޔާތަކަށް އެކަށޭނަ ކުލައެއް އަދި ޮފތްޗެއް ކަމުގައެ

 )ރ( ރަސްމީ ފައިވާން: އޮފީސް ބޫޓް، އަދި ޤައުމީ ހެދުންތަކާއި ގުޅޭ ފައިވާން

)ބ( ބުރުޤާ ނާޅާ ދަރިވަރުން އިސްަތށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ ރަސްމީ ކަންކަމަށް އެކަށޭނަ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމްކުރެވިފައެވެ. 

 

 

 ފިރިހެން ގުރެޖުއޭުޓންގެ ެހުދން

 ފިރިހެން ޤައުމީ ހެދުން ކަމުގައި ތާރީޙައް ޚިދުމަތް ކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކުރިން  ދިވެހި ބަހާއި –ޤައުމީ ހެދުން )ހ( 
 ފާސްކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ހެދުން.

)ށ( ރަސްމީ ނުވަތަ އޮފީސް ހެދުން: އަތްދިގު، އަތްކުރު ގަމީސް އަދި ރަސްމީ ފަޓުލޫނު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 
 މިހެދުމުގައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ ދަށަށްޖަހާ، ޓައި އަޅާ އޮފީސް ބޫޓަށް އަރާފައެވެ. 

ކަށް އެކަށޭނަ ކުލައެއް އަދި ފޮތްޗެއް )ނ( ބޭނުންކުރާ ގަމީސްފޮތި އަދި އޭގެ ކުލަވާންވާނީ މިފަދަ ރަސްމިއްޔާތަ
 ކަމުގައެވެ.
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1.3 

 

 ގުރެޖުއޭުޓން މިރަްސމިއްާޔތުަގއި ބޭނުންކުރުން ހުއްަދނޫން ހެދުމާއި ތަކެތި 

)ހ( އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަވީރީހެދުމެއް. މިގޮތުން ކައިވެނީގެ ޕާޓީތަކުގައި، ނުވަތަ އުފަންދުވަސް ޕާޓީ ތަކުގައި ނުވަތަ 
 ންކުރާ ޒާތުގެ މާޮބޑަށް ދިއްލާ ނުވަތަ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި ހުންނަ ހެދުން ބޭނުންނުކުރުން.ހަވީރު ފިންޏަށް ބޭނު 

)ށ( އަޚްލާޤީ ގޮތުން ނުވަތަ މިފަދަ ރަސްމީ މުނާސަބަތެއްގައި އެކަށީގެންނުވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ތިރީގައިބަޔާންކުރާ 
އެއްވެސް ސިފައެއް ހިމެނޭ ހެދުމެއް ނުވަތަ ހެދުމުގެ ބައެއް ވެސް ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މޮިގތުން އެކަށީގެންވާ 

ބަތާނަ ލާފައި ތުނިފޮތިން ފަހާފައިހުންނަ ހެދުން، ، ހާފައިހުންނަ  ހެދުންތުނިފޮތިން ފަ ، ވަރަށްވުރެ ކުރު ހެދުން
ޮބޑަތި ޓައީއާއި މާގަނޑުފަދަ ތަކެތި ޖަހާފައި ހުންނަ ހެދުން. މީގެ އިތުރަށް ނޭދެވޭ ، މާޮބޑަށް ޖަރީކޮށްފައިހުންނަ ހެދުން

 ޗެއް ހުރުން.  މާނައެއް ދޭހަވާފަދަ އެއްވެސް އިބާރާތެއް، މަންޒަރެއް ފަދަ އެއްވެސް އެއް

ޝާރޓް ފޮތިން ފަހާފައިވާ ހެދުމާއި އަދި ހަންގަނޑު ފާޅުވާފަދަ ތުނި ހެދުން. -)ނ( އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ޓީ

 )އެތެރެއިން ގައިނިވާވާގޮތަށް ބޯފޮތީގެ ޕެޓީ ފަދަ އެއްޗެއްސާއެކު ތުނިފޮތީގެ ހެދުންވެސް ހިމެނެއެވެ.(

އެއްގެ ޖިންސެއް، ހަރުވާޅުގެ އެތަންމިތަނުގައި ޕޮކެޓް، އަދި އުފުލިފައި )ރ( އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަދި އެއްވެސް ކުލަ

 ހުންނަ ޕޮކެޓް، ބާރު ހަރުވާޅު، ކުރު ހަރުވާޅު، ނުވަތަ މިފަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއި ނުގުޅޭ ހެދުން.

ވާ އެހެން ގަހަނާ )ބ( ފިރިހެން ގުރެޖުއޭޓުން ފާޅުކަން ޮބޑު މޭކަޕެއް، އަދި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ގަޑި، އަނޮގޓި ފިޔަ
 ބޭނުންކުރުން.  

 )ޅ( ފިރިހެން ގުރެޖުއޭޓުން ބޮލުގެ އިސްތަށި އާންމުކޮށް ހުނަނަވަރަށްވުރެ ދިގުކޮށް ހުރުން. 

)ކ( އަންހެން ގުރެޖުއޭޓުން ގެ ތެރެއިން ބުރުގާ ނާޅާ ގުރެޖުއޭޓުން އަދި ފިރިހެން ގުރެޖުއޭޓުން އިސްތަށި ކަޅުކުރުން 
 ފިޔަވައި އިސްތަށީގައި ކުލަ ޖައްސައި، ޝޭޑްކޮށް ހައިލައިޓް ކުރުން.

 ފައިވާނާއި ބޫޓު ބޭނުންކުރުން.)ޅ( ފެންފައިވާނާއި ޓެނިސް، ޖޮގިންގ ބޫޓް އަދި މިނޫންވެސް ރަސްމީ މާޙައުލާއި ނުގުޅޭ 
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