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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ،

ދިވެހިރާއްޖެ.

ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ  28ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް –  2014ގެ ގަވާއިދު

 -1ތަޢާރުފު
ވ ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް  2014 -ގެ
މި ގަވާއިދަކީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއް ާ
ގަވާއިދެވެ.

 -2މަޤްޞަދު
ރކުރުވުމަށާއި ،އެރޮނގުން
ށ މީހުން އިތުރަށް ޝައުޤުވެ ި
މިއީ ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށާއި ،ދިވެހިބަހުން ކުރުވާހަކަ ލިޔުމަ ް
ށ
ނ ް
ހން ލިޔެފައިވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުވާހަކަތަކެއް ދިވެހި ދަރީން ަ
ކުޅަދާނަ ލިޔުންތެރީންތަކެއް އުފެއްދުމަށާއި ،ދިވެހިބަ ު
ލިބިދިނުމަށް ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.

 -3މުބާރާތް ބެހިފައިވާ ގޮތް
(ހ) މި މުބާރާތް ބެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ހަތަރު ބަޔަށެވެ.
 .1އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި
 .2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި )ޔުނިވަރސިޓީ  /ކޮލެޖުތަކުގެ ބައި(
އ
 .3އޮފީސް /ކުލަބް /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބަ ި
އ
 .4އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބަ ި
މރުފުރައާއި16 ،
ނނީ  2އުމުރުފުރައަކަށެވެ .އެއީ 13 ،އަހަރާ  16އަހަރާ ދެމެދުގެ އު ު
(ށ) އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި އޮން ާ
އަހަރާ  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައެވެ.
އދު 2014
ގވާ ި
ތގެ ަ
މބާރާ ު
ޤއުމީ ު
މގެ  28ވަނަ ަ
ކުރުވާހަކަ ލިޔު ު

1

(ނ)

އ
ބައިގަ ި

އިސްކޫލުތަކުގެ

ބައިވެރިވެވޭނީ

ނިޒާމީ

ތަޢުލީމުދޭ

އިސްކޫލުތަކާއި

މަދަރުސާތަކާއި

މަކުތަބުތަކާއި

މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
(ރ) މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގައި (ކޮލެޖް /ޔުނިވަރސިޓީ) ބައިވެރިވެވޭނީ އެ ތަންތަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ކިޔަވަމުން
ރކަޒަކުން ނުވަތަ
ވތަ މަ ު
ނގާ ފެކަލްޓީއަކުން ނު ަ
ޖ /ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަށުން ހި ް
ގެންދާ ދަރިވަރުންނަށެވެ .ކޮލެ ު
ސްކޫލަކުން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެކަޑަމިކް ޔުނިޓަކުން މި ބައިގައި ވަކިން ވާދަކުރެވިދާނެ
އެވެ.
ޢއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިން ،އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވެވޭނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި
(ބ) އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމު ި
މޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގައި
ނމެހައި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ .ކުލަބު /ޖަ ު
ލތުގެ އެ ް
ކުންފުނިތަކާއި ދައު ަ
ނނަށެވެ.
ބައިވެރިވެވޭނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ ކުލަބް /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެންބަރު ް
ނ
ރފުރައާއި 18 ،އަހަރު ް
(ޅ) އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައި އޮންނާނީ  2އުމުރުފުރައަކަށެވެ .އެއީ  18އަހަރުން ދަށުގެ އުމު ު
މަތީގެ އުމުރުފުރައެވެ.
ބއިވެރިއަކަށްވެސް ތަމްސީލުކުރެވޭނީ އެއްބައިގައެވެ.
(ކ) މުބާރާތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ަ

 -4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
ނމެ އިސްކޫލަކަށް ވެސް ،އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިގައި ހިމެނޭ ތިން އުމުރުފުރާ ގައި،
(ހ) މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮ ް
ދ އުމުރުފުރާއެއްގައި ނުވަތަ ،އެއް އުމުރުފުރާއެއް ގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.
ނުވަތަ އެ ތިން އުމުރުފުރާއިން ެ
(ށ)

ނވެގެން 7
އ ބައިވެރިކުރެވޭނީ ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އުމުރުފުރާއެއްގައި ގި ަ
 -1އިސްކޫލުތަކުން މި މުބާރާތުގަ ި
ދަރިވަރުންނަށެވެ .މަދުވެގެން  5ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.
 -2މަތީ

ތަޢުލީމުގެ

ބައި

(ކޮލެޖު/

ޔުނިވަރސިޓީ) ،ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ/

ޖަމާޢަތްތަކާއި

ކުންފުނިތަކާއި

ދވެގެން 3
ނނެވެ .މަ ު
ގނަވަގެން  5ބައިވެރި ް
ބއިވެރިވެވޭނީ ކޮންމެ ބަޔަކުން ި
އޮފީސްތަކުން މި މުބާރާތުގައި ަ
ބައިވެރިން ،ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.
ލ އުޒުރެއްނެތި ޓީމް ލިސްޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް
ޤބޫ ު
(ނ) މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު މަ ު
ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ބއްވާ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ
ތ ާ
ފރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާ ް
ހރާ  16އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރު ު
ގ  13އަ ަ
(ރ)  -1މި މުބާރާތު ެ
މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހަށް  13އަހަރު ފުރި 16 ،އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ 16 .އަހަރާ  21އަހަރާ
ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތް ބާއްވާ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހަށް  16އަހަރު
ފުރި 21 ،އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
 -2އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިން މި މުބާރާތުގައި  18އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތް ބާއްވާ
ނ
އ ް
ތތަކުގެ ބަ ި
ނފުރޭ ފަރާތްތަކަށެވެ .އަމިއްލަ ފަރާ ް
އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހަށް  18އަހަރު ު
 18އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތް ބާއްވާ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  1ވަނަ
ދުވަހަށް  18އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
އދު 2014
ގވާ ި
ތގެ ަ
މބާރާ ު
ޤއުމީ ު
މގެ  28ވަނަ ަ
ކުރުވާހަކަ ލިޔު ު

2

ނ ދޫކުރާ" ،ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ  29ވަނަ ޤައުމީ
ނ އެދި ހުށަހަޅާނީ މި އެކެޑަމީ ް
(ބ) މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ް
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު  "2014 -ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ ފޯމެވެ .ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ،މުބާރާތުގައި
ވތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ
ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނު ަ
މ
ވނެއެވެ .ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ި
އަސްލާއެކު އޭގެ ނަކަލު( ،މާލެއިންނަމަ) ހުށަހަޅާން ާ
ގ
ހޒިރުވާއިރު އެ ހާޒިރުވާ މަރުކަޒުތަކަށް މި ތަކެތީ ެ
އވެ .އަދި މަޒުމޫނު ލިޔުމަށް ާ
ހށަހަޅަންވާނެ ެ
ތަކެތީގެ ނަކަލު ު
އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 -5މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނޭ ގޮތް
މ
ހބަހުގެ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ ދުވަހަކު ،ކަނޑައަޅާ ތަންތާނގައިި ،
އންނާނީ ދިވެ ި
(ހ) މި މުބާރާތުގައި ވާހަކަ ލިޔުން ޮ
އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ ތީމުތަކެއްގެ މައްޗަށް ވަގުތުން ވާހަކަ ލިޔާ ގޮތަށެވެ.
ކ ލިޔާން ހާޒިރުވާއިރު ،އެ ބައިވެރިއެއްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން
(ށ) މި މުބާރާތުގެ ބައިވެރީން ވާހަ ަ
އަންގައިދޭ ކާޑު ،ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސުންގެ އަސްލު ގެންނާންވާނެ އެވެ.
ބނީ  2ގަޑިއިރެވެ.
(ނ) މި މުބާރާތުގައިވާހަކަ ލިޔާން ލި ޭ
ނ ކަނޑައަޅައިފައެވެ .އެ
ގއި އެއް ވަގުތެއްގައި ބޭއްވުމަށް އެކެޑަމީން ސެންޓަރުތަކެއް ވަ ީ
(ރ) މި މުބާރާތް މުޅި ރާއްޖޭ ަ
އވެ.
މަރުކަޒުތަކަށް އެ މަރުކަޒުތަކެއް ހިމެނޭ ޒޯނަކުން ބައިވެރިވެވޭނެ ެ

ސަރަޙައްދު

މުބާރާތުގެ މަރުކަޒީ
ރަށްރަށް

1

ހއ ،ހދ

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

2

ށ ،ނ

ނ .މަނަދޫ

3

ރ ،ބ ،ޅ

ބ .އޭދަފުށި

4

ކ

ކ .މާލެ

5

އއ ،އދ

އދ .މަހިބަދޫ

6

ވ ،މ

މ .މުލި

7

ފ ،ދ

ދ
ފ .ނިލަން ޫ

8

ތ ،ލ

ތ .ވޭމަންޑޫ

9

ގދ ،ގއ

ގދ .ތިނަދޫ

10

ޏ

ޏ .ފުވައްމުލައް

11

ސ

ސ .ހިތަދޫ
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 -6މުބާރާތަށް ހުށަހެޅޭ ކުރުވާހަކަތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް
ކގެބައި:
 .1ސްކޫލުތަ ު

(ހ)


 13އަހަރާއި  16އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ދަރިވަރުން ހުށަހަޅާ ވާހަކައަކީ ( 1000އެއްހާސް) ލަފުޒާއި
އގެ ވާހަކައަކަށްވުން .އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް
( 1200އެއްހާސް ދުއިސައްތަ) ލަފުޒާ ދެމެދުގެ ދިގުމިނެ ް
އެގްޒެމިނޭޝަންޕޭޑުގެ  100ފޮޅުވަތާއި  120އާ ދެމެދެވެ.



 16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ދަރިވަރުން ހުށަހަޅާ ވާހަކައަކީ ( 1400އެއްހާސް ހަތަރު
ސަތޭކަ) ލަފުޒާއި ( 1600އެއްހާސް ހަސަތޭކަ) ލަފުޒާ ދެމެދުގެ ދިގުމިނެއްގެ ވާހަކައަކަށްވުން .އެއީ
ގާތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަންޕޭޑުގެ  140ފޮޅުވަތާއި  160އާ ދެމެދެވެ.

 .2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ކޮލެޖު  /ޔުނިވަރސިޓީ):


ފޒާ ދެމެދުގެ ދިގުމެއްގެ ވާހަކައަކަށްވުން .އެއީ
( 1800އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ) ލަފުޒާއި ( 2000ދެހާސް) ލަ ު
ގާތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަންޕޭޑުގެ  180ފޮޅުވަތާއި  200އާ ދެމެދެވެ.

ބއި:
 .3އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ަ


ރ ސަތޭކަ) ލަފުޒާއި
ކ ( 1400އެއްހާސް ހަތަ ު
ހށަހަޅާ ވާހަކައަ ީ
ގ ބައިވެރިން ު
 25އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ ެ
1600

(އެއްހާސް

ހަސަތޭކަ)

ލަފުޒާ

ދެމެދުގެ

ދިގުމިނެއްގެ

ވާހަކައަކަށްވުން.

އެއީ

ގާތްގަނޑަކަށް

އެގްޒެމިނޭޝަންޕޭޑުގެ  140ފޮޅުވަތާއި  160އާ ދެމެދެވެ.


 25އަހަރުންމަތީގެ އުމުރުފުރާގެ ބައިވެރިން ހުށަހަޅާ ވާހަކައަކީ ( 1800އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ) ލަފުޒާއި
( 2000ދެހާސް) ލަފުޒާ ދެމެދުގެ ދިގުމިނެއްގެ ވާހަކައަކަށްވުން .އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަންޕޭޑުގެ
 180ފޮޅުވަތާއި  200އާ ދެމެދެވެ.

ޔ  /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައި
 .4އޮފީސް  /ކުލަބު  /ޖަމުޢިއް ާ


ވހަކައަކަށްވުން .އެއީ
ޒ ދެމެދުގެ ދިގުމިނެއްގެ ާ
( 1800އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ) ލަފުޒާއި ( 2000ދެހާސް) ލަފު ާ
ގާތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަންޕޭޑުގެ  180ފޮޅުވަތާއި  200އާ ދެމެދެވެ.

ހކައަކަށް ވުން.
ވ ަ
(ނ) ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާ ،އަދި އެހެން މުބާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފައިނުވާ ާ
ވ
ރތަކަށް ހުށަހަޅައިފައި ާ
(ރ) ކުރިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކުން ބޮޑުބައެއް ނަގައިގެން ލިޔެފައިނުވާ ،އަދި އެހެން މުބާ ާ
އެއްޗަކުން ބޮޑުބައެއް ނަގައިގެން ލިޔެފައިނުވާވާހަކައަކަށް ވުން.
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(ބ) ތިރީގައި މިވާފަދަ ވާހަކައެއް ލިޔެފައި ނުވާ ކުރުވާހަކައަކަށް ވުން.
 .1އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާފަދަ ވާހަކަ.
 .2އަދަބާ ޚިލާފުވާފަދަ ވާހަކަ.
 .3އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރާބެހޭ ވާހަކަ.
ގއްލުން ލިބިދާނޭ ފަދަ ވާހަކަ.
 .4ޒާތީގޮތުން މީހެއްގެ ކަރާމާތަށް ެ
 .5މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާފަދަ ވާހަކަ.
ދދާނޭ ފަދަ ވާހަކަ.
 .6މުޖުތަމަޢުގައި ބައިބައިވުން އުފެ ި
ކ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރަށް
ނ ޝަރުތަކާ ނުވަތަ ޝަރުތުތަކަ ާ
(ޅ) މަތީގައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއި ް
ބަލައި ،އެ ކުރުވާހަކައާ މެދު ތިރީގައިމިވާ ދެގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރުންނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
 -1އެ ކުރުވާހަކައަށްލިބޭ ޖުމުލަ މާކުހުގެ ތެރެއިން  50%އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ވަރަކަށް މާކުސް ކެނޑުން.
 -2އެ ކުރުވާހަކަ މުޅި މުބާރާތުން ވަކިކުރުން.
 -3ވާހަކަ ލިޔުމުގައި ކަރުދާހުގެ ދެ ފުށުގައި ލިޔެފައިވާނަމަ އެ ވާހަކައަކަށް ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު ދޭ ޖުމްލަ
މާކުހުގެ ތެރެއިން  5މާކްސް އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
 -4ކުރުވާހަކަ ލިޔަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ ފޮޅުވަތް  /ލަފުޒު އުނިއިތުރުވާނަމަ ،އިންސާފުކުރާ ކޮންމެ
އތުރުވާ ކޮންމެ ފޮޅުވަތަކުން  0.5މާކުސް
ވތަ ި
ފަނޑިޔާރެއްގެ ޖުމުލަ މާކުހުން އެ ވާހަކައަކަށް އުނިވާ ނު ަ
އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

 -7މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން
ނ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ ފަ ނޑިޔާރުންގެ ކޮމެޓީ އަކުންނެވެ.
ހ .މި މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރާ ީ
ނންމުމެވެ.
ނމާ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ި
ށ .ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮމިޓީން ނި ް

 -8މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވުން
(ހ)

ތންވަނަ އިސްކޫލު ހޮވާނީ،
ތކުގެ ބައިން ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
( )1މި މުބާރާތުގައި އިސްކޫލު ަ
އ ވާނަމައެވެ.
ޓމުން ބައިވެރިވެ ތަމްސީލުކޮށްފަ ި
މށް ވުރެ ގިނަ ީ
ނވަތަ ތިން ޓީ ަ
އެ ބައެއްގައި ތިން ޓީމަކުންު ،
ނ  5ވާހަކައަށް
ލބު ު
މރުފުރައެއްގައި އެ އިސްކޫލަކުން އެންމެ މަތީ މާކުސް ި
އ އު ު
އިސްކޫލު ވަނަ ހޮވާނީ ެ
ކށްގެންނެވެ.
ލިބުނު މާކުހުގެ އެވްރެޖަށް ބިނާ ޮ
( )2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ކޮލެޖް  /ޔުނިވަރސިޓީ) އަދި އޮފީސް /ކުލަބް /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިން،
އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ މުއައްސަސާއެއް ހޮވާނީ ،އެ ބައެއްގައި ތިން ޓީމަކުން ،ނުވަތަ ތިން ޓީމަށް ވުރެ
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ގިނަ

ޓީމުން

ބައިވެރިވެ

މސީލުކޮށްފައި
ތަ ް

ވާނަމައެވެ.

މުއައްސަސާތަކުގެ

ވަނަ

ހޮވާނީ

އެ

ކޮންމެ

ނނެވެ.
ނ މާކުހުގެ އެވްރެޖަށް ބިނާކޮށްގެ ް
މުއައްސަސާއަކުން އެންމެ މަތީ މާކުސް ލިބުނު  3ވާހަކައަށް ލިބު ު
( )3މި މުބާރާތުގެ އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައިން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ ވާހަކަ ހޮވާނީ ،އެ ބައިގައި
ރވެ ވާހަކަ ލިޔެފައިވާ ނަމައެވެ.
މަދުވެގެން  3ފަރާތަކުން ބައިވެ ި
( 1 )4ވަނަ ސްކޫލެއް ހޮވޭނީ ސްކޫލަށް ލިބޭ މާކުހުގެ އެވްރެޖް  65އަށްވުރެ މަތިވާނަމަ އެވެ 2 .ވަނަ
އިސްކޫލެއް ހޮވާނީ  1ވަނައަށް ދިޔަ އިސްކޫލް ފިޔަވައި ،ސްކޫލަށް ލިބޭ މާކުހުގެ އެވްރެޖް  55ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ މަތިވާނަމައެވެ 3 .ވަނަ އިސްކޫލެއް ހޮވާނީ  1ވަނަ 2 ،ވަނަ އަށް ދިޔަ  2ސްކޫލް ފިޔަވައި ،އެ
ގ ބައި އަދި
އިސްކޫލަކަށް ލިބޭ މާކުހުގެ އެވްރެޖް  45ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިވާނަމަ އެވެ .މަތީ ތަޢުލީމު ެ
ވނަ ހޮވުމުގައި ބަލާނީ މި މިންގަނޑެވެ.
އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިގައިވެސް ޓީމް ަ

(ށ) މި މުބާރާތުގައި ހޮވާނީ ތިރީގައި މި ވާ ވަނަތަކެވެ.
 -1އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި:
ލ
(ހ) ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ އިސްކޫ ު
ކ
(ށ) ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ ވާހަ ަ
 -2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ޔުނިވަރސިޓީ  /ކޮލެޖު):
އއްސަސާ
ތންވަނަ މު ަ
(ހ) އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
ހކަ
ތންވަނަ ވާ ަ
(ށ) އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
 -3އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައި:
ވނަ މުއައްސަސާ
(ހ) އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިން ަ
ހކަ
ތންވަނަ ވާ ަ
(ށ) އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
 -4އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި:
ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ ވާހަކަ

(ނ)

( )1މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް  1ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  75%ނުވަތަ  75%އަށްވުރެ މަތިން
މާކުސްލިބިފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ

މާކުސް ލިބުނު ވާހަކައެވެ .އެއްވެސް ވާހަކައަކަށް

ރ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  1ވަނަ އަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް
 75%ނުވަތަ  75%އަށްވު ެ
ނުހޮވޭނެއެވެ.
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( )2މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް  2ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  1ވަނަ އަށް ހޮވުނު ވާހަކަ ފިޔަވައި65% ،
ނުވަތަ  65%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް

ލިބިފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މާކުސް ލިބުނު

ރ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  2ވަނަ
ވާހަކައެވެ .އެއްވެސް ވާހަކައަކަށް  65%ނުވަތަ  65%އަށްވު ެ
އަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުހޮވޭނެއެވެ.
ޔކުން ވެސް  3ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  1ވަނަ އަށާއި  2ވަނަ އަށް ހޮވުނު 2
( )3މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަ ަ
ވތަ 55%
ވާހަކަ ފިޔަވައި 55% ،ނު ަ

ކތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ
ތން މާކުސް ލިބިފައިވާ ވާހަ ަ
އަށްވުރެމަ ި

ނ
ގިނައިން މާކުސް ލިބުނު ވާހަކައެވެ .އެއްވެސް ވާހަކައަކަށް  55%ނުވަތަ  55%އަށްވުރެ މަތި ް
ށ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުހޮވޭނެއެވެ.
މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  3ވަނަ އަ ް

 -9މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ވާހަކަތައް ޝާއިޢުކުރުން
އ
ތ ް
ބހުގެ އެކެޑަމީން ޝާއިޢުކުރާން ބޭނުން ވާހަކަ ަ
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ަ
ޝާއިޢުކުރުމުގެ ޙައްޤު މި އެކެޑަމީއަށް އޮންނާނެއެވެ.

__________________
 4ޖުމާދަލްއޫލާ 1435
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