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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވާހަކަދެއްކުމުގެ  29ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު– 2014
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެބައި
 .1ތަޢާރުފު
ހ .މި ޤަވާޢިދަކީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް
 2014ގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެބައިގެ ބައިވެރިން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެޤަވާޢިދެވެ.
ށ .މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔަނީ "ވާހަކަދެއްކުމުގެ  29ވަނަ ޤައުމީމުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ،2014 -
އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެބައި" އެވެ.

 .2މަޤުޞަދު
މި

މަޤުޞަދަކީ

މުބާރާތުގެ

ދިވެހިބަހުން

ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމަށް

ޝައުޤުވެރިކުރުވައި

ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެފަންނުގައި ކުޅަދާނަ ދަރީންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ.

 .3ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރުން
ވާހަކަދެއްކުމުގެ

29

ވަނަ

ޤައުމީމުބާރާތް

-

2014

ގެ

އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެބައިގެބައިވެރިން

ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

1
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  29ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު–( 2014އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި)

 .4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
(ހ) އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ދެ އުމުރުފުރައެއްގައެވެ .އެއީ:
 18 .1އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ
 18 .2އަހަރުންމަތީގެއުމުރުފުރާ
(ށ)  18އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  2014ވަނައަހަރު ޖަނަވަރީ މަހުގެ  1ވަނަދުވަހަށް 18
އަހަރު ނުފުރޭ ބައިވެރިންނަށެވެ 18 .އަހަރުންމަތީގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  2014ވަނައަހަރުގެ
ޖަނަވަރީ މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހަށް  18އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 .5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެގޮތް
(ހ) މިމުބާރާތުގައި ކޮންމެ އުމުރުފުރައެއްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުން ކޮންމެފަރާތަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
ދެވޭނެއެވެ.
(ށ) މި މުބާރާތުގައި އިސްކޫލެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ ބައިވެރިންނަށްވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ.
ނަމަވެސް އެދަރިވަރަކު މިބައިގައި ބައިވެރިވާނީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެގޮތުގައެވެ.
(ނ) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ

"ވާހަކަދެއްކުމުގެ  29ވަނަ

ޤައުމީ މުބާރާތް –  "2014ގައި ބައިވެރިވާން އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،އެފޯމެވެ .އެފޯމު ހުށަހަޅާއިރު،
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނުވަތަ ޑްރައިވިން
ލައިސަންސުގެ އަސްލާއެކު ފޮޓޯކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 .6މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނެގޮތް
(ހ) މި މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނީ ކުއްލި މައުޟޫޢަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތެއްގެގޮތުގައެވެ.
(ށ) މުބާރާތުގެ އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި ކުރިޔަށްދާނީ ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުންވެސް މަދުވެގެން  5ފަރާތަކުން
ބައިވެރިވެފައިވާނަމަވެ.

ގ ކޮންމެ
ނވެ .މުބާރާތު ެ
އކެޑަމީން ެ
ރނީ ދިވެހިބަހުގެ ެ
އ އިޢުލާނުކު ާ
ޑއަޅަ ި
ތއް ކަނ ަ
އކާނެ ދާއިރާ ަ
(ނ) ވާ ހަކަދަ ް
އވާ
ޅއިފަ ި
ޑއަ ަ
އގެ ދަށުން ކަނ ަ
ތން ނެގޭ ދާއިރާއެ ް
އކަށް ގުރުއަ ު
ކނީ އެ ބައިވެރި ަ
އ ާ
ވސް ވާހަކަދަ ް
ރއަކު ެ
ބައިވެ ި
ށވެ.
ޟއަކަ ެ
އއް މައު ޫ
ނމެވެސް ެ
ރއަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޮ ް
ބއިވެ ި
ރއިން އެ ަ
މައުޟޫޢުތަކުގެ ތެ ެ
2
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  29ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު–( 2014އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި)

(ރ) އެ ބައިވެރިއަކު ވާހަކަދެއްކުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރި މައުޟޫޢަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިލުމަށާއި ނުކުތާތައް ނޯޓު
ކުރުމަށް  2މިނިޓު ލިބޭނެއެވެ.

 .7ވަގުތު ބެލުން
(ހ) ވަގުތުބަލާން ފަށާނީ ވާހަކަދައްކާން ފަށާ ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ.
(ށ) މިމުބާރާތުގެ ބައިވެރީންނަށްވާހަކަދެއްކޭނީ އެންމެގިނަވެގެން  7މިނެޓުއިރުއެވެ .މަދުވެގެން  5މިނެޓުއިރު
ވާހަކަދައްކާންވާނެއެވެ 5 .މިނެޓު ހަމަވުމުން  1ފަހަރު ރަނގަބީލު ޖަހާނެއެވެ .އެއީ ވަގުތު ހަމަވާން 2
މިނެޓަށް ވެއްޖެކަން އެންގުމަށެވެ 7 .މިނެޓު ހަމަވުމުން  3ފަހަރު ރަނގަބީލުޖަހާނެއެވެ .އެއީ ވަގުތު
ހަމަވީކަން އެންގުމަށެވެ .ވަގުތު ހަމަވުމަށްފަހު ދައްކާ ވާހަކައަކަށް މާކުހެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
(ބ) ވާހަކަދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމަށްފަހު އިތުރަށް ދައްކާ ވާހަކައަކަށް މާކުހެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
އޅާ
ކޑަމީން ކަނޑަ ަ
ތ އެ ެ
ނވަ ަ
ކޑަމީންނެވެު .
ނ މި އެ ެ
ވގުތު ބަލާ ީ
ދއްކާ ަ
ނ ވާހަކަ ަ
އވެރި ް
އ ބަ ި
(ރ) މުބާރާތުގަ ި
ކވެ.
ބައެ ެ

 .8ހެދުން އެޅުން
(ހ) އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ރަސްމީ
ހެދުމެއްގައެވެ.
(ށ) ބައިވެރިންނަށް ފަރިތަކޮށްދޭ ފަރާތްތައް މުބާރާތް ބާއްވާ ތަނަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ރަސްމީ ހެދުމެއްގައެވެ.

 .9މުބާރާތުގެ އިދާރީކަންކަން ހިނގަމުންދާނެގޮތް
(ހ) ދާއިރާ ނެގުން އޮންނާނީ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކުވެސް ގުރުއަތުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުޖެހުމުން މުބާރާތް
އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ބައެއްގެ ޙާޟިރުގައި ،އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ.
(ށ) ގުރުއަތުނެގުމަށްފަހު ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 -1މުވާސަލާތީ އެއްވެސްވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރުން.

3
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  29ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު–( 2014އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި)

 -2ކުރިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ނޯޓެއް ގެންގުޅުން.
 -3ތައްޔާރުވުމަށް ނޯޓުލިޔަން އިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުން ބޭރަށްދިއުން.
 -4އިދާރީ މޭޒުގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް މީހަކާ މުވާސަލާތާއި މުއާމަލާތުކުރުން.
(ނ) ވާހަކަދެއްކުން އޮންނަ އެއްވެސް ދަންފަޅިއެއްގައި އެއްމައުޟޫޢެއްތަކުރާރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
(ރ) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ވާހަކަދައްކާނެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ މުބާރާތްފެށުމުގެ މަދުވެގެން 3
ދުވަސް ކުރީން ގުރުއަތުލައިގެން މި އެކެޑަމީންނެވެ.
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(ހ) ވާހަކަދެއްކުމުގައި ތިރީގައި މިވާފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
ޖގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ވާހަކަދެއްކުން.
 .1އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއް ޭ
 .2އަދަބާ ޚިލާފު ވާހަކަދެއްކުން.
ކށް ވާހަކަދެއްކުން.
އނިކަމެއް އަންނާނޭ ފަދަ ގޮތަ ަ
އގެ އަބުރަށް ު
އވެސް މީހެ ް
 .3އެ ް
ދއްކުން.
އގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންލިބިދާނެ ފަދަ ވާހަކަ ެ
 .4ޒާތީގޮތުން މީހެ ް
 .5މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާފަދަ ޙަރަކާތްކުރުމާއި ވާހަކަދެއްކުން.
ދއްކުން.
ށގެން ވާހަކަ ެ
އއް ހިތުދަސްކޮ ް
ޟޢުގެ ބޮޑު ބަ ެ
 .6މުޅި މައުޟޫޢު ނުވަތަ މައު ޫ
ވމަށް ވާހަކަދެއްކުން.
ރ ު
އގެ މަސްލަހަތު ކުރިއެ ު
އވެސް ބައެ ް
އ ް
އގެެ ،
އވެސް މީހެ ް
 .7އެ ް

(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެކުރިކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި
އެބައިވެރިއަކާ މެދު ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ފަނޑިޔާރުންނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
 .1އެ ބައިވެރިއެއްގެ ޖުމުލަ މާކުހުގެ ތެރެއިން  50%އަށްވުރެ ގިނަނުވާ ވަރަކަށް މާކުސް އުނިކުރުން.
 .2އެ ބައިވެރިއަކު މުޅި މުބާރާތުން ވަކިކުރުން.
(ނ) ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘުން ހެކިދެއްކުމުގައި އާޔަތާއި ޙަދީޘްގެ މާނަ ކިޔާނަމަ ކިޔާންވާނީ އެ އާޔަތެއްގެ
ނުވަތަ ޙަދީޘެއްގެ އިތުބާރުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ .އާޔަތް ކިޔާނަމަ އެ އާޔަތެއް ހިމެނިފައިވާ
ސޫރަތާއި އާޔަތުގެ ނަންބަރު ބުނެދޭންވާނެއެވެ .ޙަދީޘެއްނަމަ އެޙަދީޘެއް ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލެއްގެ ނުވަތަ
ބޭކަނބަލެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.
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(ރ)

ތަފާސްހިސާބު

ހުށަހަޅާނަމަ

އެ

ތަފާސްހިސާބަކީ

އިތުބާރުކުރެވޭ

ފަރާތަކުން

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

ތަފާސްހިސާބެއްކަމުގެ ހެކި ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.
(ބ) ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާ ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންވެގެން އެކަން
އެ ވާހަކަދެއްކުންތެރިއަކަށް އަންގާތާ  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެމަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދޭ
ލިޔުންތައް ނުވަތަ ރެފަރެންސްތައް ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
(ޅ) މައުޟޫޢު ނެގުމަށްފަހު ޕޮއިންޓުތައް ނޯޓުކޮށްލި ކަރުދާސްކޮޅު ފިޔަވައި އެހެންއެއްވެސް ލިއުމެއް ޕޯޑިއަމް
ކައިރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.
(ކ) ވާހަކަދެއްކުމަށް ގުރުއަތުނަގަން ދާއިރު ،މޯބައިލް ފޯނުފަދަ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރެވިދާނެ އެއްވެސްއާލަތެއް
ނުގެންދެވޭނެއެވެ.
(އ) ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ ދަންފަޅި ފެށުމުގެ  10މިނެޓު ކުރިން އެދަންފަޅީގައި ވާހަކަދައްކާ ކޮންމެ ފަރާތެއްވެސް
މުބާރާތް އޮންނަތަނަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.
(ވ ) އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ވާހަކަދައްކަމުންދަނިކޮށް ،މުބާރާތް ބާއްވަމުންދާ ތަނަށް ވަދެ ނުކުމެ ހަދައިގެން
ނުވާނެއެވެ.

 .11މުބާރާތުގެ ވަނަހޮވުން
(ހ) މި މުބާރާތުގައި ހޮވާނީ ތިރީގައިވާ ވަނަތަކެވެ.
( )1ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން  1ވަނަ 2 ،ވަނަ 3 ،ވަނަ ފަރާތް.
( )2އާންމުން ފޮނުވާ އެސް.އެމް.އެސް އިން  1ވަނަ އަށް އަންނަ ފަރާތް( .ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން)
(ށ) މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުންވެސް ،ބައިވެރިންގެ ވަނަ ހޮވޭނީ އެ އުމުރުފުރައެއްގައި މަދުވެގެން 5
ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެ ވާހަކަދައްކައިފައިވާނަމައެވެ.
(ނ) މުބާރާތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  2އުމުރުފުރާގެ ބައިވެރިންގެ ވަނަތައް ހޮވާނީ އެފަރާތަށްތިރީގައިމިވާ މިންގަނޑު
ހާސިލު ކުރެވިފައިވާނަމައެވެ.
ރ މަތިން
ށވު ެ
ތ  75%އަ ް
ނވެސް  1ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  75%ނުވަ ަ
( )1މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކު ް
އއްވެސް
އވެެ .
ޔ ެ
ގ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މާކުސް ލިބުނު ބައިވެރި ާ
ނ ެ
އވެރި ް
މާކުސްލިބިފައިވާ ބަ ި
އވެސް
ތ  75%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  1ވަނަ އަށް އެ ް
ނވަ ަ
ރއަކަށް ު 75%
ބައިވެ ި
ނއެވެ.
ރއަކު ނުހޮވޭ ެ
ބައިވެ ި
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ރޔާ
ނ ބައިވެ ި
ށ ހޮވު ު
ސ  2ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  1ވަނަ އަ ް
( )2މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެ ް
ނ
ނގެ ތެރެއިން އެންމެ ގި ަ
ބއިވެރި ް
ބފައިވާ ަ
ނވަތަ  65%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލި ި
އު 65% ،
ފިޔަވަ ި
ރއަކަށް  65%ނުވަތަ  65%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް
ވސް ބައިވެ ި
އވެ .އެއް ެ
މާކުސް ލިބުނު ބައިވެރިޔާ ެ
އވެ.
އކު ނުހޮވޭނެ ެ
އވެރި ަ
އވެސް ބަ ި
ނުލިބޭނަމަ  2ވަނަ އަށް އެ ް
އށް ހޮވުނު 2
ށއި  2ވަނަ ަ
ވނީ  1ވަނަ އަ ާ
ވސް  3ވަނަ އަށް ހޮ ޭ
ބޔަކުން ެ
( )3މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ަ
ނގެ ތެރެއިން
އވެރި ް
ވ ބަ ި
ށވުރެމަތިން މާކުސް ލިބިފައި ާ
ނވަތަ  55%އަ ް
އު 55% ،
ޔވަ ި
ބައިވެރިންފި ަ
އކަށް  55%ނުވަތަ 55%
އވެރި ަ
ވސް ބަ ި
އ ެ
އވެ .އެ ް
ރޔާ ެ
ލބުނު ބައިވެ ި
މކުސް ި
އެންމެ ގިނައިން ާ
ނއެވެ.
ރއަކު ނުހޮވޭ ެ
އއްވެސް ބައިވެ ި
އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  3ވަނަ އަށް ެ

 .12ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާބެލުން
(ހ) މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް "މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީ" އެއް އޮންނާނެއެވެ.
މި ކޮމިޓީ އުފައްދާނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީންނެވެ .މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައި މިވާގޮތަށެވެ.
 .1މުބާރާތުގެ އިސްފަނޑިޔާރު.
 .2މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރެއް.
 .3މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ މީހެއް.
(ށ) މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްވާނަމަ ،އެކަމެއް ހުށަހަޅަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
 3ގައި ވާ "ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިންނެވެ.
(ނ) "ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" ބަލައިގަންނާނީ މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާ ތަނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އިދާރީ މޭޒުންނެވެ.
(ރ) "ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ މުޅި މުބާރާތް ނިމޭތާ އެއްގަޑިއިރެވެ.
(ބ) މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނެތް ކަމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ" ،މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ"
މެދުވެރިކޮށް އެކަމެއް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނީއެވެ.
________________
 4ޖުމާދަލްއޫލާ 1435
 5މާރިޗު 2014

6
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  29ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު–( 2014އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި)

