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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމ ީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ
ވާހަކަދެއްކުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީމުބާރާތުގެ ގަވާއިދު– 2019
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެބައި
 .1ތަޢާރުފު
ހ .މި ގަވާއިދަކީ ދިވެހިބަހު ގެ އެކެޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް
 2019ގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ ބައިވެރިން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.
ށ .މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ "އަލް އުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ހަނދާނީ ވާދައި ގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު –  ،2019އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެބަ އި" އެވެ.

 .2މަގުސަދ ު
މި މުބާރާތުގެ މަގުސަދަކީ ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ފަންނުގައި ކުޅަދާނަ ދަރީންތަކެއް އުފެއްދުމާއި ތަފާތު
މައިދާންތަކުގައި ދިވެހިބަހުން ފަސޭހަކަމާއެކު ވާހަކަދެ އްކުމުގެ ހުނަރާއި ގާބިލިއްޔަތު ހުރި ވާހަކަދެއްކުންތެރީން
އުފެއްދުމެވެ .އަދި މި ފަންނުގައި ކުރިއަށްދިއުމުގެ މަގުތައް ތަނަވަސްކޮށް ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.

 .3ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  34ވަނަ ޤައުމީމުބާރާތް 2019-ގެ އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ ބައިވެރިން ޢަމަލުކުރަންވާނީ
މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

1
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު)2019އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި(

.4މުބާރާތުގައ ި ބައިވެރިވުން
)ހ( އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ދެ އުމުރުފުރައެއްގައެވެ .އެއީ:
 18 .1އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ
 18 .2އަހަރުންމަތީގެ އުމުރުފުރާ
)ށ( 18އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތް ފަށާ އިރު 18އަހަރު ނުފުރޭ ބައިވެރިންނަށެވެ.
18އަހަރުންމަތީގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މި މުބާރާތް ފަށާ އިރު 18އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 .5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެގޮތް
)ހ( މިމުބާރާތުގައި ކޮންމެ އުމުރުފުރައެއްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުން ކޮންމެފަރާތަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
ދެ ވޭނެއެވެ.
)ށ( މި މުބާރާތުގައި އިސްކޫލެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ ބައިވެރިންނަށް ވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެ ވޭނެއެވެ.
ނަމަވެސް އެ ދަރިވަރަކު މިބައިގައި ބައިވެރިވާނީ އަމިއްލަ ފަރާތެ އްގެގޮތުގައެވެ.
)ނ( މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނީ އެ ކަމަށް ޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ވާހަކަދެއްކުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީމުބާރާތް –
) "2019އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައި(ގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ "ގޫގުލް ފޯމު" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ .މި
ފޯމުގެ ލިންކު ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނާން ހުންނާނެއެވެ .ފޯމާ އެކު މުބާރާތުގައި
ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސްކޭނު ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ފޯމާއެކު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ތަކެތި އަޕްލޯޑު ކުރެވުނުތޯ ކަށަވަރުކޮށް ،މުބާރާތަށް ހުށަހަޅާ ތަކެތި އެކެޑަމީއަށް
ލިބުނު ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ އިސްކޫލުތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މުބާރާތަށް ހުށަހަޅާން ޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް
ފޮނުވުމުގައި އެއްވެސް ދައްޗެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ،މުބާރާތަށް ތަކެތި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަ ވުމުގެ
ކުރީން ،އެކަން އެކެޑަމިގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނާން ވާނެއެވެ.

 .6މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނެގޮތް
)ހ( މި މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނީ ކުއްލި މައުޟޫޢަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތެއްގެގޮތުގައެވެ .މައުޟޫޢުތައް
ހުންނާނީ އަންނަނިވި ދާއިރާތަކުންނެވެ .މައުޟޫޢުތައް މުބާރާތް ފެށުމުގެ  15ދުވަސް ކުރީން އިޢުލާން ކުރާނެއެވެ.

 .7އާންމު ބައިގ ެ ދާއިރާތައ ް

ހ .ބަސ ް
މި ދާއިރާގެ މައުޟޫޢުތައް ބިނާ ކޮށްފައިވާނީ ބަސް ކުރިއަރުވާން ކުރާން ޖެހޭ ކަންކަމާއި ބަހުގެ
ޢިލްމުގެ އެކި

ރޮނގުތަކާއި

ބަހުގެ

މ
ޢިލްމުވެރީންނާއި އިލް ީ

މަސައްކަތްތައްކަށާއި ދި ވެހިބަހުގެ

2
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު)2019އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި(

ފޮތްތެރިކަން އާލާކޮށް ދިރުވައި ބަހުގެ ބަހުރުވަތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ
މައްޗަށެވެ.

ށ .ތާރީޚ ު
ގ
މި ދާއިރާގެ މައުޟޫޢުތައް ބިނާ ކޮށްފައިވާނީ ދިވެހި ތާރިޚުގެ މުހިންމު ޝަޚުޞިއްޔަތުތަކަށާއި ބަޠަލުންނާއި އެ ބޭފުޅުން ެ
ގައުމީ އިޖުތިހާދުތަކަށާއި ޚިދުމަތްތަކާއި ތާރީކާއި ސަގާފަތާ ގުޅިފައިވާ އާދަކާދަތަކާއި ތަރިކަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

ނ .ފަންނިއްޔާތު
މިދާއިރާގެ

މައުޟޫޢުތައް

ބިނާކޮށްފައިވާނީ

ފަންނިއްޔާތު)ޓެކްނޯލޮޖީ(ގެ

ސަބަބުން

މަ ސައްކަތްތެރިކަމާއި

ފަންނާއި

ހުނަރުވެރިކަމުގެ ގޮތުން އައި ހަލުވި ކުރިއެރުމާއި ދިރިއުޅުން ފަހިވެ ފަސޭހަ ވުމުގައި ފަންނިއްޔާތުގެ އެކި ވަ ސީލަތްތަކުން
ގ
ލިބެމުން އަންނަ ފަހިކަމާއި އެ ފަދަ ވަ ސީލަތްތަކާއި މުސްތަގުބަލުގައި ފަންނިޔާތުގެ ފަސޭހަކަން އަންނާނޭ ގޮތްތަކު ެ
މައްޗަށެވެ.

)ށ( މުބާރާތުގެ އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި ކުރިޔަށްދާނީ ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުންވެސް މަދުވެގެން  3ފަރާތަކުން
ބައިވެރިވެފައިވާނަމަވެ.
)ނ( ވާހަކަދައްކާނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅައި މައުޟޫޢުތައް އިޢުލާނު ކުރާނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީންނެވެ .މުބާރާތުގެ
ކޮންމެ ބައިވެރިއަކު ވެސް ވާހަކަދައްކާނީ އެ ބައިވެރިއަކަށް ގުރުއަތުން ނެގޭ މައުޟޫޢަކަށެވެ.
)ރ( އެ ބަ އިވެރިއަކު ވާހަކަދައްކާން އިޚްތިޔާރުކުރި މައުޟޫޢަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިލުމަށާއި ނުކުތާތައް ނޯޓު ކުރާން
1މިނެޓާއި 30ސިކުންތު ލިބޭނެއެވެ.

 .8ވަގުތުބެލުން
)ހ( ވަގުތުބަލާން ފަށާނީ ވާހަކަދައްކާން ފަށާ ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ.
)ށ( މިމުބާރާތުގެ ބައިވެރީންނަށްވާހަކަދެއްކޭނީ

އެންމެގިނަވެގެން

7މިނެޓުއިރުއެވެ.

މަދުވެގެން 5މިނެޓުއިރު

ވާހަކަދައްކާންވާނެއެވެ5 .މިނެޓު ހަމަވުމުން 1ފަހަރު ރަނގަބީލު ޖަހާނެއެވެ .އެއީ ވަގުތު ހަމަވާން 2މިނެޓަށް
ވެއްޖެކަން އެންގުމަށެވެ7 .މިނެޓު ހަމަވުމުން 3ފަހަރު ރަނ ގަބީލުޖަހާނެއެވެ .އެއީ ވަގުތު ހަމަވީކަން
އެންގުމަށެވެ .ވަގުތު ހަމަވުމަށްފަހު ދައްކާ ވާހަކައަކަށް މާކުހެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
)ބ( ވާހަކަދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމަށްފަހު އިތުރަށް ދައްކާ ވާހަކައަކަށް މާކުހެއް ނުދެ ވޭނެއެވެ.
)ރ( މުބާރާތުގައި ބައިވެރިން ވާހަކަދައްކާ ވަގުތު ބަލާނީ މި އެކެޑަމީންނެވެ .ނުވަތަ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ
ބަ އެކެވެ.

3
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު)2019އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި(

 .9ހެދުންއެޅުން
)ހ( އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ރަސްމީ
ހެދުމެ އްގައެވެ.
)ށ( ބައިވެރިންނަށް ފަރިތަކޮށްދޭ ފަރާތްތައް މުބާރާތް ބާއްވާ ތަނަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ރަސްމީ ހެދުމެއްގައެވެ.

 .10މުބާރާތުގެ އިދާރީކަންކަން ހިނގަމުންދާނެގޮތް
)ހ( ދާއިރާ ނެގުން އޮންނާނީ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކު ވެސް ގުރުއަތުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުޖެހުމުން މުބާރާތް
އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ބައެއްގެ ޙާޟިރުގައި ،އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ތަނެ އްގައެވެ.
)ށ( ގުރު އަތުނެގުމަށް ފަހު ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 -1މުވާޞަލާތީ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރުން.
 -2ކުރިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ލިޔުމެއް ނު ވަތަ ނޯޓެއް ގެންގުޅުން.
 -3ތައްޔާރުވުމަށް ނޯޓުލިޔަން އިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުން ބޭރަށްދިއުން.
 -4އިދާރީމޭޒުގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް މީހަކާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް މުޢާމަލާތުކުރުން.
 -5ފަނޑިޔާރުންގެ ގާތަށާއި އިދާރީ މޭޒުދޮށަށް ގޮސް ސަލާންކޮށް އެއްވެސް ޒާތެއްގެ މުޢާމަލާތެއް ކުރުން.
)ނ( ވާހަކަދެއްކުން އޮންނަ އެއްވެސް ދަންފަޅިއެއްގައި އެއްމައުޟޫޢެއް ތަކުރާރެއް ނުކުރެ ވޭނެއެވެ.
)ރ( މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ވާހަކަދަ އްކާނެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ މުބާރާތްފެށުމުގެ މަދުވެގެން
3ދުވަސް ކުރީން ގުރުއަތުލައިގެން މި އެކެޑަމީންނެވެ.

 .11ބައިވެރިން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައ ް
)ހ( ވާހަކަދެއްކުމުގައި ތިރީގައި މިވާފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
 .1އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ވާހަކަދެއްކުން.
 .2އަދަބާ ޚިލާފު ވާހަކަދެއްކުން.
 .3އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރަށް އުނިކަމެއް އަންނާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކުން.
 .4ޒާތީގޮތުން މީހެއް ގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންލިބިދާނެ ފަދަ ވާހަކަދެއްކުން.
 .5މުޖުތަ މަޢުގެ އަޚްލާޤީ މިން ގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާފަދަ ޙަރަކާތްކުރުމާއި ވާހަކަދެއްކުން.
 .6މުޅި މައުޟޫޢު ނުވަތަ މައުޟޫޢުގެ ބޮޑު ބައެއް ހިތުދަސްކޮށްގެން ވާހަކަދެއްކުން.
 .7އެއްވެސް މީހެއްގެ ،އެއްވެސް ބައެއްގެ މަސްލަހަތު ކުރިއަރުވަން ނުވަތަ ހިމާޔަތްކުރަން ވާހަކަދެއްކުން.

4
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު)2019އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި(

)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެކުރިކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި
އެބައިވެރިއަކާ މެދު ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ފަނޑިޔާރުންނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
 .1އެ އަމަލެއް ހިންގި ފަރާތަކަށް ނަސޭހަތް ދިނުން.
 .2އެ ބައިވެރިއެއްގެ ޖުމުލަ މާކުހުގެ ތެރެއިން  25%އަށްވުރެ ގިނަނުވާ ވަރަކަށް މާކުސް އުނިކުރުން.
 .3އެ ބައިވެރިއެއްގެ ޖުމުލަ މާކުހުގެ ތެރެއިން  50%އަށްވުރެ ގިނަނުވާ ވަރަކަށް މާކުސް އުނިކުރުން.
 .4އެ ބައިވެރިއަކު މުޅި މުބާރާތުން ވަކިކުރުން.
)ނ( ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘުން ހެކިދެ އްކުމުގައި އާޔަތާއި ޙަދީޘްގެ މާނަ ކިޔާނަމަ ކިޔާންވާނީ އެ އާޔަތެއްގެ
ނުވަތަ ޙަދީޘެއްގެ އިތުބާރުކުރެވޭ ފަރާތެއް ގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ .އާޔަތް ކިޔާނަމަ އެ އާޔަތެއް ހިމެނިފައިވާ
ސޫރަތާއި އާޔަތުގެ ނަންބަރު ބުނެދޭން ވާނެއެވެ .ޙަދީޘެއްނަމަ އެ ޙަދީޘެއް ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލެއްގެ ނުވަތަ
ބޭކަނބަލެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.
) ރ(

ތަފާސްހިސާބު

ހުށަހަޅާނަމަ

އެ

ތަފާސްހިސާބަކީ

އިތުބާރުކުރެވޭ

ފަރާތަކުން

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

ތަފާސްހިސާބެއްކަމުގެ ހެކި ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.
)ބ( ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާ ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞަ އްޙަކަން ކަށަވަރުކު ރުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބޭނުން ވެގެން އެކަން
އެ ވާހަކަދެއްކުންތެރިއަކަށް އަންގާތާ  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެމަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދޭ
ލިޔުންތައް ނުވަތަ ރެފަރެންސްތައް ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
)ޅ( މައުޟޫޢު ނެގުމަށްފަހު ޕޮއިންޓުތައް ނޯޓުކޮށްލި ކަރުދާސްކޮޅު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ލިއުމެއް ޕޯޑިއަމް
ކަ އިރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.
)ކ( ވާހަކަދެއްކުމަށް ގުރުއަތުނަގަން ދާއިރު ،މޯބައިލް ފޯނުފަދަ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރެވިދާނެ އެއްވެސް އާލާތެއް
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.
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 .12މުބާރާތުގެ ވަނަހޮވުން
)ހ( މި މުބާރާތުގައި ވަނަ ހޮވުމުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ.
 .1އޮށްޓަރު

15%

 .2ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަން

15%

 .3ރޭވުން

05%

 .4އަޑާއި ރާގު

05%

 .5ހަށިގަނޑާއި ލޮލުގެ ޙަރަކާތް

05%

 .6ބަހުގެ ޤަވާއިދާއި ހަމަ

05%

)ށ( މި މުބާރާތުގައި ހޮ ވާނީ ތިރީގައިވާ ވަނަތަކެވެ.
) (1ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން 1ވަނަ 2 ،ވަނަ3 ،ވަނަ ފަރާތް.
) (2އާންމުން ފޮނުވާ އެސް.އެމް.އެސް އިން 1ވަނަ އަށް އަންނަ ފަ ރާތް) .ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން(
)ނ( މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުންވެސް ،ބައިވެރިން ގެ ވަނަ ހޮވޭނީ އެ އުމުރުފުރައެއްގައި މަދުވެގެން
3ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެ ވާހަކަދައްކައިފައިވާނަމައެވެ.
)ރ( މުބާރާތުގައި ކަނޑަ އެޅިފައިވާ  2އުމުރުފުރާގެ ބައިވެރިންގެ ވަނަތައް ހޮވާނީ އެފަރާތަށްތިރީގައިމިވާ މިންގަނޑު
ހާސިލު ކުރެވިފައިވާނަމައެވެ.
) (1މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް 1ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  75%ނުވަތަ  75 %އަށްވުރެ މަތިން
މާކުސްލިބިފައިވާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މާކުސް ލިބުނު ބައިވެރިޔާއެވެ .އެއްވެސް
ބައިވެރިއަކަށް  75%ނުވަތަ  75%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ 1ވަނަ އަށް އެއްވެސް
ބައިވެރިއަކު ނުހޮވޭނެއެވެ.
)  (2މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް 2ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ 1ވަނަ އަށް ހޮވުނު ބައިވެރިޔާ ފިޔަވައި،
 65%ނުވަތަ  65%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މާކުސް
ލިބުނު ބައިވެރިޔާއެވެ .އެއްވެސް ބައިވެރިއަކަށް  65%ނުވަތަ  65%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް
ނުލިބޭނަމަ  2ވަނަ އަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުހޮވޭނެއެވެ.
)  (3މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް 3ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ 1ވަނަ އަށާއި 2ވަނަ އަށް ހޮވުނު 2
ބައިވެރިންފިޔަވައި 55% ،ނުވަތަ  55%އަށްވުރެމަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން
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ވާހަކަދެއްކުމުގެ  34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު)2019އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި(

އެންމެ ގިނައިން މާކުސް ލިބުނު ބައިވެރިޔާއެވެ .އެއްވެސް ބައިވެރިއަކަށް  55%ނުވަތަ 55%
އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ 3ވަނަ އަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުހޮވޭނެއެވެ.

 .13ޝަކުވާ 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 އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ކަ ނޑައަޅާ 3މީހެއް.
)ށ( މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްވާނަމަ ،އެކަމެއް ހުށަހަޅަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
 3ގައި ވާ "ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރި ކޮށެވެ.
)ނ( " ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" ބަލައިގަންނާނީ މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާ ތަނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އިދާރީ މޭޒުންނެވެ.
)ރ( " ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ މުޅި މުބާރާތް ނިމޭ ދުވަހާއި ވިދިގެން އަންނަ
ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިންނެވެ.
)ބ( މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނެތް ކަމެއް ނު ވަތަ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ މި
ކޮމިޓީންނެވެ.
________________
 6ރަޖަބު 1440
 13މާރިޗު 2019
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