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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 03ވަދަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު– 1325
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެބައި
 .2ތަޢާރުފު
ހ .މި ޤަވާޢިދަކީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީދް އިދްތިޒާމުކޮފްގެދް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް
 4102ގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެބައިގެ ބައިވެރިދް އަމަލުކުރަދްވީ ގޮތުގެޤަވާޢިދެވެ.
ފ .މި ޤަވާޢިދަފް ކިޔަދީ "ވާހަކަދެއްކުމުގެ  01ވަދަ ޤައުމީމުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ،4105 -
އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެބައި" އެވެ.

 .1މަޤުޞަދު
މި

މަޤުޞަދަކީ

މުބާރާތުގެ

ދިވެހިބަހުދް

ވާހަކަދެއްކުދްތެރިކަމަފް

ޝައުޤުވެރިކުރުވައި

ވާހަކަދެއްކުދްތެރިކަމުގެފަދްދުގައި ކުޅަދާދަ ދަރީދްތަކެއް އުފެއްދުމެވެ.

 .0ޤަވާޢިދަފް ޢަމަލުކުރުދް
ވާހަކަދެއްކުމުގެ

01

ވަދަ

ޤައުމީމުބާރާތް

-

4105

ގެ

އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެބައިގެބައިވެރިދް

ޢަމަލުކުރަދްވާދީ މި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިދްދެވެ.

1
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  03ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު–( 1325އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި)

 .4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުދް
(ހ) އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވެވޭދީ ދެ އުމުރުފުރައެއްގައެވެ .އެއީ:
 01 .0އަހަރުދްދަފުގެ އުމުރުފުރާ
 01 .4އަހަރުދްމަތީގެއުމުރުފުރާ
(ފ)  01އަހަރުދްދަފުގެ އުމުރުފުރައިގައި ބައިވެރިވެވޭދީ  4105ވަދައަހަރު ޖަދަވަރީ މަހުގެ  0ވަދަދުވަހަފް 01
އަހަރު ދުފުރޭ ބައިވެރިދްދަފެވެ 01 .އަހަރުދްމަތީގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭދީ  4105ވަދައަހަރުގެ
ޖަދަވަރީ މަހުގެ  0ވަދަ ދުވަހަފް  01އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތްތަކަފެވެ.

 .5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭދެގޮތް
(ހ) މިމުބާރާތުގައި ކޮދްމެ އުމުރުފުރައެއްގައި ބައިވެރިވާދް ބޭދުދް ކޮދްމެފަރާތަކަފް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
ދެވޭދެއެވެ.
(ފ) މި މުބާރާތުގައި އިސްކޫލެއްގައި ކިޔަވަމުދްދާ ބައިވެރިދްދަފްވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވޭދެއެވެ.
ދަމަވެސް އެދަރިވަރަކު މިބައިގައި ބައިވެރިވާދީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެގޮތުގައެވެ.
(ދ) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާދް އެދި ހުފަހަޅާދީ މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު  0ގައިވާ

"ވާހަކަދެއްކުމުގެ  01ވަދަ

ޤައުމީ މުބާރާތް –  "4105ގައި ބައިވެރިވާދް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަފްފަހުކ އެފޯމެވެ .އެފޯމު ހުފަހަޅާއިރުކ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑުގެދުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ދުވަތަ ޑްރައިވިދް
ލައިސަދްސުގެ އަސްލާއެކު ފޮޓޯކޮޕީއެއް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.

 .6މުބާރާތް ހިދގަމުދްދާދެގޮތް
(ހ) މި މުބާރާތް ހިދގަމުދްދާދީ ކުއްލި މައުޟޫޢަފް ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތެއްގެގޮތުގައެވެ.
(ފ) މުބާރާތުގެ އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި ކުރިޔަފްދާދީ ކޮދްމެ އުމުރުފުރައަކުދްވެސް މަދުވެގެދް  5ފަރާތަކުދް
ބައިވެރިވެފައިވާދަމަވެ.

ގ
އކެޑަމީންނެވެ .މުބާރާތު ެ
އޢުލާނު ކުރާނީ ދިވެހިބަހުގެ ެ
ތއް ި
ޅއި މައުޟޫޢު ަ
ޑއަ ަ
އ ކަނ ަ
ތ ް
އކާނެ ދާއިރާ ަ
(ދ) ވާހަކަދަ ް
ށވެ.
ޟއަކަ ެ
ގރުއަތުން ނެގޭ މައު ޫ
އކަށް ު
އވެރި ަ
ހކަދައްކާނީ އެ ބަ ި
ރއަކު ވެސް ވާ ަ
ކޮންމެ ބައިވެ ި
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ވާހަކަދެއްކުމުގެ  03ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު–( 1325އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި)

(ރ) އެ ބައިވެރިއަކު ވާހަކަދެއްކުމަފް އިޚްތިޔާރުކުރި މައުޟޫޢަކާ ދޭތެރޭ ވިސްދައިލުމަފާއި ދުކުތާތައް ދޯޓު
ކުރުމަފް  2މިދެޓާއި  03ސިކުދްތު ލިބޭދެއެވެ.

 .7ވަގުތު ބެލުދް
(ހ) ވަގުތުބަލާދް ފަފާދީ ވާހަކަދައްކާދް ފަފާ ވަގުތުދް ފެފިގެދްދެވެ.
(ފ) މިމުބާރާތުގެ ބައިވެރީދްދަފްވާހަކަދެއްކޭދީ އެދްމެގިދަވެގެދް  7މިދެޓުއިރުއެވެ .މަދުވެގެދް  5މިދެޓުއިރު
ވާހަކަދައްކާދްވާދެއެވެ 5 .މިދެޓު ހަމަވުމުދް  0ފަހަރު ރަދގަބީލު ޖަހާދެއެވެ .އެއީ ވަގުތު ހަމަވާދް 4
މިދެޓަފް ވެއްޖެކަދް އެދްގުމަފެވެ 7 .މިދެޓު ހަމަވުމުދް  0ފަހަރު ރަދގަބީލުޖަހާދެއެވެ .އެއީ ވަގުތު
ހަމަވީކަދް އެދްގުމަފެވެ .ވަގުތު ހަމަވުމަފްފަހު ދައްކާ ވާހަކައަކަފް މާކުހެއް ދުދެވޭދެއެވެ.
(ބ) ވާހަކަދެއްކުމަފް ކަދޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމަފްފަހު އިތުރަފް ދައްކާ ވާހަކައަކަފް މާކުހެއް ދުދެވޭދެއެވެ.
އޅާ
ކޑަމީން ކަނޑަ ަ
ތ އެ ެ
ނވަ ަ
ކޑަމީންނެވެު .
ނ މި އެ ެ
ވގުތު ބަލާ ީ
ދއްކާ ަ
ނ ވާހަކަ ަ
އވެރި ް
އ ބަ ި
(ރ) މުބާރާތުގަ ި
ކވެ.
ބައެ ެ

 .8ހެދުދް އެޅުދް
(ހ) އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުދް ވާހަކަ ދެއްކުމަފް ހާޒިރުވާދްވާދީ ރަސްމީ
ހެދުމެއްގައެވެ.
(ފ) ބައިވެރިދްދަފް ފަރިތަކޮފްދޭ ފަރާތްތައް މުބާރާތް ބާއްވާ ތަދަފް ހާޒިރުވާދްވާދީ ރަސްމީ ހެދުމެއްގައެވެ.

 .9މުބާރާތުގެ އިދާރީކަދްކަދް ހިދގަމުދްދާދެގޮތް
(ހ) ދާއިރާ ދެގުދް އޮދްދާދީ ކޮދްމެ ބައިވެރިއަކުވެސް ގުރުއަތުދެގުމަފް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުޖެހުމުދް މުބާރާތް
އިދްތިޒާމުކުރާ ފަރާތުދް ކަދޑައަޅާ ބައެއްގެ ޙާޟިރުގައިކ އެފަރާތުދް ކަދޑައަޅާ ތަދެއްގައެވެ.
(ށ) ގުރުއަތުދެގުމަފްފަހު ތިރީގައި މިވާ ކަދްކަދް ކޮފްގެދް ދުވާދެއެވެ.
 -0މުވާސަލާތީ އެއްވެސްވަސީލަތެއް ބޭދުދްކުރުދް.
 -4ކުރިދް ތައްޔާރުކޮފްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ލިޔުމެއް ދުވަތަ ދޯޓެއް ގެދްގުޅުދް.
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ވާހަކަދެއްކުމުގެ  03ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު–( 1325އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި)

 -0ތައްޔާރުވުމަފް ދޯޓުލިޔަދް އިދުމަފް ކަދޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުދް ބޭރަފްދިއުދް.
 -2އިދާރީ މޭޒުގެ މުވައްޒަފުދް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް މީހަކާ މުވާސަލާތާއި މުއާމަލާތުކުރުދް.
(ދ) ވާހަކަދެއްކުދް އޮދްދަ އެއްވެސް ދަދްފަޅިއެއްގައި އެއްމައުޟޫޢެއްތަކުރާރެއް ދުކުރެވޭދެއެވެ.
(ރ) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުދް ވާހަކަދައްކާދެ ތަރުތީބު ކަދޑައަޅާދީ މުބާރާތްފެފުމުގެ މަދުވެގެދް 0
ދުވަސް ކުރީދް ގުރުއަތުލައިގެދް މި އެކެޑަމީދްދެވެ.
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(ހ) ވާހަކަދެއްކުމުގައި ތިރީގައި މިވާފަދަ ކަމެއް ކޮފްގެދްދުވާދެއެވެ.
ޖގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ވާހަކަދެއްކުން.
 .2އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއް ޭ
 .1އަދަބާ ޚިލާފު ވާހަކަދެއްކުން.
ކށް ވާހަކަދެއްކުން.
އނިކަމެއް އަންނާނޭ ފަދަ ގޮތަ ަ
އގެ އަބުރަށް ު
އވެސް މީހެ ް
 .0އެ ް
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 ޫ
ވން ނުވަތަ ހިމާޔަތްކުރަން ވާހަކަދެއްކުން.
ރ ަ
އގެ މަސްލަހަތު ކުރިއަ ު
އވެސް ބައެ ް
އ ް
އގެެ ،
އވެސް މީހެ ް
 .7އެ ް

(ފ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ކޮފްފިދަމަ އެކުރިކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިދަފް ބަލައި
އެބައިވެރިއަކާ މެދު ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުދްކުރެ ގޮތަކަފް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ފަދޑިޔާރުދްދަފް
ލިބިގެދްވެއެވެ.
 .0އެ ބައިވެރިއެއްގެ ޖުމުލަ މާކުހުގެ ތެރެއިދް  51%އަފްވުރެ ގިދަދުވާ ވަރަކަފް މާކުސް އުދިކުރުދް.
 .4އެ ބައިވެރިއަކު މުޅި މުބާރާތުދް ވަކިކުރުދް.
(ދ) ކީރިތި ޤުރުއާދާއި ޙަދީޘުދް ހެކިދެއްކުމުގައި އާޔަތާއި ޙަދީޘްގެ މާދަ ކިޔާދަމަ ކިޔާދްވާދީ އެ އާޔަތެއްގެ
ދުވަތަ ޙަދީޘެއްގެ އިތުބާރުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ .އާޔަތް ކިޔާދަމަ އެ އާޔަތެއް ހިމެދިފައިވާ
ސޫރަތާއި އާޔަތުގެ ދަދްބަރު ބުދެދޭދްވާދެއެވެ .ޙަދީޘެއްދަމަ އެޙަދީޘެއް ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލެއްގެ ދުވަތަ
ބޭކަދބަލެއްގެ ދަދް ހުފަހަޅާދްވާދެއެވެ.
(ރ)

ތަފާސްހިސާބު

ހުފަހަޅާދަމަ

އެ

ތަފާސްހިސާބަކީ

އިތުބާރުކުރެވޭ

ފަރާތަކުދް

ޝާއިޢުކޮފްފައިވާ

ތަފާސްހިސާބެއްކަމުގެ ހެކި ހުފަހަޅާދްވާދެއެވެ.
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(ބ) ވާހަކަދެއްކުދްތެރިޔާ ހުފަހަޅާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަދް ކަފަވަރުކުރުމަފް ފަދޑިޔާރުދް ބޭދުދްވެގެދް އެކަދް
އެ ވާހަކަދެއްކުދްތެރިއަކަފް އަދްގާތާ  42ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެމަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަދް ސާބިތުކޮފްދޭ
ލިޔުދްތައް ދުވަތަ ރެފަރެދްސްތައް ފަދޑިޔާރުދްދަފް ހުފަހަޅަދް ވާދެއެވެ.
(ޅ) މައުޟޫޢު ދެގުމަފްފަހު ޕޮއިދްޓުތައް ދޯޓުކޮފްލި ކަރުދާސްކޮޅު ފިޔަވައި އެހެދްއެއްވެސް ލިއުމެއް ޕޯޑިއަމް
ކައިރިއަކަފް ދުގެދްދެވޭދެއެވެ.
(ކ) ވާހަކަދެއްކުމަފް ގުރުއަތުދަގަދް ދާއިރުކ މޯބައިލް ފޯދުފަދަ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރެވިދާދެ އެއްވެސްއާލަތެއް
ދުގެދްދެވޭދެއެވެ.
(އ) ވާހަކަ ދައްކަދްޖެހޭ ދަދްފަޅި ފެފުމުގެ  01މިދެޓު ކުރިދް އެދަދްފަޅީގައި ވާހަކަދައްކާ ކޮދްމެ ފަރާތެއްވެސް
މުބާރާތް އޮދްދަތަދަފް ހާޒިރުވާދް ވާދެއެވެ.
(ވ ) އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ވާހަކަދައްކަމުދްދަދިކޮފްކ މުބާރާތް ބާއްވަމުދްދާ ތަދަފް ވަދެ ދުކުމެ ހަދައިގެދް
ދުވާދެއެވެ.
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(ހ) މި މުބާރާތުގައި ހޮވާދީ ތިރީގައިވާ ވަދަތަކެވެ.
( )0ކޮދްމެ އުމުރުފުރައަކުދް  0ވަދަކ  4ވަދަކ  0ވަދަ ފަރާތް.
( )4އާދްމުދް ފޮދުވާ އެސް.އެމް.އެސް އިދް  0ވަދަ އަފް އަދްދަ ފަރާތް( .ކޮދްމެ އުމުރުފުރައަކުދް)
(ފ) މި މުބާރާތުގެ ކޮދްމެ އުމުރުފުރައަކުދްވެސްކ ބައިވެރިދްގެ ވަދަ ހޮވޭދީ އެ އުމުރުފުރައެއްގައި މަދުވެގެދް 5
ފަރާތަކުދް ބައިވެރިވެ ވާހަކަދައްކައިފައިވާދަމައެވެ.
(ދ) މުބާރާތުގައި ކަދޑައެޅިފައިވާ  4އުމުރުފުރާގެ ބައިވެރިދްގެ ވަދަތައް ހޮވާދީ އެފަރާތަފްތިރީގައިމިވާ މިދްގަދޑު
ހާސިލު ކުރެވިފައިވާދަމައެވެ.
ރ މަތިން
ށވު ެ
ތ  75%އަ ް
ނވެސް  2ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  75%ނުވަ ަ
( )2މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކު ް
އއްވެސް
އވެެ .
ޔ ެ
ގ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މާކުސް ލިބުނު ބައިވެރި ާ
ނ ެ
އވެރި ް
މާކުސްލިބިފައިވާ ބަ ި
އވެސް
ތ  75%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  2ވަނަ އަށް އެ ް
ނވަ ަ
ރއަކަށް ު 75%
ބައިވެ ި
ނއެވެ.
ރއަކު ނުހޮވޭ ެ
ބައިވެ ި
ރޔާ
ނ ބައިވެ ި
ށ ހޮވު ު
ސ  1ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  2ވަނަ އަ ް
( )1މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެ ް
ނ
ނގެ ތެރެއިން އެންމެ ގި ަ
ބއިވެރި ް
ބފައިވާ ަ
ނވަތަ  65%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލި ި
އު 65% ،
ފިޔަވަ ި
5
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ރއަކަށް  65%ނުވަތަ  65%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް
ވސް ބައިވެ ި
އވެ .އެއް ެ
މާކުސް ލިބުނު ބައިވެރިޔާ ެ
އވެ.
އކު ނުހޮވޭނެ ެ
އވެރި ަ
އވެސް ބަ ި
ނުލިބޭނަމަ  1ވަނަ އަށް އެ ް
އށް ހޮވުނު 1
ށއި  1ވަނަ ަ
ވނީ  2ވަނަ އަ ާ
ވސް  0ވަނަ އަށް ހޮ ޭ
ބޔަކުން ެ
( )0މި 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  0ވަނަ އަށް ެ
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(ހ) މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުދް ހުފަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބެލުމަފް "މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީ" އެއް އޮދްދާދެއެވެ.
މި ކޮމިޓީ އުފައްދާދީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީދްދެވެ .މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެދްވަދީ ތިރީގައި މިވާގޮތަފެވެ.
 .0މުބާރާތުގެ އިސްފަދޑިޔާރު.
 .4މުބާރާތުގެ ފަދޑިޔާރެއް.
 .0މުބާރާތް އިދްތިޒާމުކުރާ ފަރާތުދް ކަދޑައަޅާ މީހެއް.
(ފ) މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުދް ޝަކުވާއެއް ދުވަތަ މައްސަލައެއްވާދަމަކ އެކަމެއް ހުފަހަޅަދްވާދީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
 0ގައި ވާ "ޝަކުވާ ހުފަހަޅާ ފޯމު" އިދްދެވެ.
(ދ) "ޝަކުވާ ހުފަހަޅާ ފޯމު" ބަލައިގަދްދާދީ މުބާރާތް ކުރިޔަފްދާ ތަދުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އިދާރީ މޭޒުދްދެވެ.
(ރ) "ޝަކުވާ ހުފަހަޅާ ފޯމު" ބަލައިގަތުމުގެ އެދްމެފަހު ވަގުތަކީ މުޅި މުބާރާތް ދިމޭތާ އެއްގަޑިއިރެވެ.
(ބ) މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާދްކޮފްފައިދެތް ކަމެއް ދުވަތަ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެދަމަ" ،މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ"
މެދުވެރިކޮފް އެކަމެއް ޙައްލުކުރުމަފް މަސައްކަތްކުރާދީއެވެ.
________________
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