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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމ ް ޝިހާބުގެ ވާދައިގ ެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ
ވާހަކަދެއްކުމުގ ެ 34ވަނ ަ ޤައުމީމުބާރާތުގ ެ ގ ަވާއިދ ު– 2019
މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި )ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު /އިންސްޓިޓިއުޓް /އެކެޑަމީ(

 .1ތަޢާރ ުފ ު
ހ .މި ގަވާއިދަކީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ހަނދަނީ
ވާދައިގެ ތަށްޓަ ށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު 2019-ގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ
ބައިވެރީން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.
ށ .މި ގަވާއިދަށްކިޔަނީ " އަލް އުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ
ވާހަކަދެއްކުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު ،2019 -މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި )ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު/
އިންސްޓިޓިއުޓް /އެކެޑަމީ(" އެވެ.
 .2މ ަގުސަދ ު
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 މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.
 .3ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުނ ް
ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޤައުމީމުބާރާތް 2019 -ގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ ބައިވެރީން ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި
ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

1
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު ) 2019-މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި – ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު /އިންސްޓިޓިއުޓް /އެކެޑަމީ(

.4މުބާރާތުގައ ި ބައިވެރިވުނ ް
)ހ( މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގައި މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާގޮތަށެވެ.
 .1މި ބައިގައި

ބައިވެރިވާއިރު ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު /އިންސްޓިޓިއުޓް /އެކެޑަމީގެ ނަމުގައި ނުވަތަ

އެތަނެއްގައި ހިމެނޭ ފެކަލްޓީ /ސެންޓަރު ފަދަ ބައެއްގެގޮތުގައި ވެސް ބައިވެރިވެވިދާނެއެ ވެ .ނަމަވެސް އެއް
ބައިވެރިއަކަށް ދެ ޓީމެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
 .2މި މުބާރާތުގައި ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖު /އިންސްޓިޓިއުޓް /އެކެޑަމީތަކުން ބައިވެރިވާ ފެކަލްޓީ /ސެންޓަރު
ފަދަ ކޮންމެ ތަނަކުން ގިނަވެގެން ބައިވެރިކުރެވޭނީ  5ބައިވެރީންނެވެ .މަދުވެގެން  3ބައިވެރީން
ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ( މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު ސުންގަޑި ހަމަވާއިރު އެ ތަނެއްގެ
ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
 .5މުބާރާތ ުގައ ި ބައިވެރިވެވޭނެގޮތ ް
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނީ އެ ކަމަށް ޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ވާހަކަދެއްކުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީމުބާރާތް –
) "2019މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބަ އި(ގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ 'ގޫގުލް ފޯމު' ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ .މމި ފޯމުގެ
ލިންކު ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނާން ހުންނާނެއެވެ .ފޯމާ އެކު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ
ދަރިވަރުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެ އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އިސްކޫލުގެ އިސްވެރިއެއްގެ
ތަ އްގަނޑުޖެހި

ލިޔުމެއް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި

ލިޔުން

އޮންނަންޖެހޭނެ

ގޮތުގެ

ލިޔުމެއް

ފޯމުގައި

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .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 ހަމަވުމުގެ ކުރީން ،އެކަން އެކެޑަމީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނާން ވާނެއެވެ.
 .6މުބާރާތ ް ހިނގަމުންދާނެގޮތ ް
)ހ( މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި ކުރިޔަށް ގެންދާނީ މި ބައިގައި މަދުވެގެން 3ޓީމު ބައިވެރިވެފައިވާނަމައެވެ.

)ށ( ވާހަކަދައްކާނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅައި މައުޟޫޢުތައް އިޢުލާނު ކުރާނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީންނެވެ.
)ނ( މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު /އިންސްޓިޓިއުޓް /އެކެޑަމީތަކުން ވާހަކަދައްކާނޭ ތަރުތީބު
ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުންނެވެ .މި ކަން ކުރާނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީންނެވެ .ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު/

2
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު ) 2019-މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި – ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު /އިންސްޓިޓިއުޓް /އެކެޑަމީ(

އިންސްޓިޓިއުޓް /އެކެޑަމީގެ ޓީމުތަކުން ބައިވެރިވާ ބައިވެރީން ވާހަކަދައްކާނޭ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ ،އެ
ޓީމުތަކުންނެވެ.
) ރ(

މި

މުބާރާތުގައި

ޔުނިވަރސިޓީ/

ކޮލެޖު/

އިންސްޓިޓިއުޓް/

އެކެޑަމީތަކުން5ޓީމަށްވުރެން

ގިނައިން

ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދެ ބު ރަކަށެވެ .ފުރަތަމަ ބުރު އެއީ "ފައްސިޔަ" ބުރެވެ .މި
ބުރުގައި މުބާރާތުގެ ހުރިހައިބައިވެރީން ވެސް ގުރުއަތުން ލިބޭ މައު ޟޫޢަކަށް ވާހަކަދައްކާނެއެވެ .ދެވަނަ ބުރަކީ
"އަރުތަ" ބުރެވެ .މި ބުރުގައި ވާހަކަދައްކާނީ "ފައްސިޔަ" ބުރުގައި އެންމެ މަތިން މާކުސްލިބުނު 7
ބައިވެރީންނެވެ.

 .4މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާތައް:
ދިވެހި ބަސް:
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިބަހުގެ ފުރިހަމަކަމާއި ދިވެހިބަހަކީ ޤަ އުމިއްޔަތު އެއް އަސާސްކަމާއި
ބަސް ކުރިއެރުވުމަށް ދިމާވެފައިވަ ގޮންޖެހުންތަކާއި އަމިއްލަ މާދަރީ ބަހެއް ލިބުމުގެ ފަޚުރުވެރިކަމާއި ދިވެހިބަހަށް
ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަކަންކަމާއި ބަސްރައްކާތެރިކޮށް ދިރުވާން ކުރަންވީ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި މައުޟޫޢުތަކެވެ.

އިގުތިސާދު:
ށ
ނނަ ް
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަ ލަށް ވުނަދާނައިގެ ތެރެއަށް ނުކުންނަ ޒުވާން ވުނޭރު ް
ހުރި ފުރު ސަތުތަކާއި ދިވެހި އިގުތިސާދުގެ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކާއި އިގުތިސާދު ކުރިއަރުވާން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި
ބަވަނަވުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި އިގުތިސާދަށް ކުރާ އަސަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދައިފައި ހުންނަ މައުޟޫޢުތަކެވެ.

އިޖްތިމާއީ ވެށި:
ވ
މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭނީ މިންތީގެ ހަމަކަން ގާއިމު ކުރުމަށާއި ގެވެށިއަނިޔާ ނައްތައިލާން ކުރެ ޭ
ށ
ރ ހުއްޓުވުމާއި މި ދާއިރާއަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި އިޖްތިމާއީ ވެ ި
ކަންތައްތަކާއި ގަނާ ކުރުމާއި އިންސާނީ ވަގުފާ ި
ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅުން ހުރި މައުޟޫޢުތަކެވެ.

ފައްސިޔަ ބުރ ު ކުރިއަށްދާނ ެ ގޮތ ް
)ހ( މި ބުރުގައި ކޮންމެ ބައިވެރިއަކު ވާހަކަދައްކާނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ މައުޟޫޢުތަކުގެ
ތެރެ އިން ގުރުއަތުން ނެގޭ މައުޟޫޢަކަށެވެ.
)ށ( ވާހަކަދެއްކުން އޮންނަ އެއްވެސް ދަންފަޅިއެއްގައި އެއް މައުޟޫޢެއް ތަކުރާރެއް ނުވާނެއެވެ .އަދި އެއް
ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު /އިންސްޓިޓިއުޓް /އެކެޑަމީއެއް ތަމްސީލުކުރާ ދެ ބައިވެރިއަކަށް އެއް މައުޟޫޢަކަށް
ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

3
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު ) 2019-މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި – ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު /އިންސްޓިޓިއުޓް /އެކެޑަމީ(

)ނ( ވާހަކަދައްކާނެ މައުޟޫޢު ގުރުއަތުން ނެގުން އޮންނާނީ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކު ވެސް ވާހަކަދައްކާންވީ
ވަ ގުތުޖެހުމުން ،ވާހަކަދައްކާން ކަނޑައެޅިފައިވާ މާލަމެއްގައެވެ.
)ރ( އެ ބައިވެރިއަކު ވާހަކަދައްކަން ގުރުއަތުން ނެގުނު މައުޟޫޢަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިލުމަށާއި ނުކުތާތައް ނޯޓު
ކުރުމަށް 1މިނިޓާއި 30ސިކުންތު ލިބޭނެއެވެ.
)ބ( ފައްސިޔަ ބުރުގައި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ ބައިވެރީންނަށް ވާހަކަދައްކަން ލިބޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން
7މިނެޓެވެ .މަދުވެގެން 5މިނެޓު ވަންދެން ވާހަކަދައްކާންވާނެއެވެ5 .މިނެޓު ހަމަވުމުން  1ފަހަރު ރަނ ގަބީލު
ޖަހާނެއެވެ .އެއީ ވަގުތު ހަމަވާން 2މިނެޓަށް ވެއްޖެކަން އެންގުމަށެވެ7 .މިނެޓު ހަމަވުމުން 2ފަހަރު
ރަނގަބީލުޖަހާނެއެވެ .އެއީ ވަގުތު ހަމަވީކަން އެންގުމަށެވެ .ވަގުތު ހަމަވުމަށްފަހު ދައްކާވާހަކަ އަކަށް މާކުހެއް
ނުލިބޭނެއެވެ.
އަރުތ ަ ބުރ ު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތ ް
)ހ( އަރުތަ ބުރު ކުރިއަށް ދާނީ ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު /އިންސްޓިޓިއުޓް /އެކެޑަމީތަކުން މަދުވެގެން  3ތަނުން
ބައިވެރިވެފައި ވާނަމައެވެ 3 .ތަނަށް ވުރެ މަދު ނަމަ ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހަމަ އެކަނި ފައްސިޔަބުރެވެ .އަދި
ވަނަ ހޮވާނީ މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 11ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ށ( ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު /އިންސްޓިޓިއުޓް /އެކެޑަމީތަކުން މަދުވެގެން  3ޓީމު ބައިވެރިވެފައި ވާނަމަ،މި ބުރުގައި
ވާހަކަދައްކާނީ "ފައްސިޔަ" ބުރުގައި ވާހަކަދެއްކި ބައިވެރީންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބިގެން މި
ބުރަށް ހޮވޭ 7ބައިވެރީންނެވެ.
)ނ( ފައްސިޔަ ބުރު ނިމުމުން އަރުތަ ބުރަށް ހޮވުނު ބައިވެރީންނާއި އެ ބައިވެރީން ވާހަކަދައްކާންވީ ތާވަލު
ދި ވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން އިޢުލާނު ކުރާނެއެވެ.
)ރ( މި ބުރުގައި ކޮންމެ ބައިވެރިއަކާ ވެސް ދެ ސުވާލު ކުރާނެއެވެ .ކޮންމެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދޭން ލިބޭނީ
5މިނެޓެވެ .ވަގުތު ހަމަ ވުމުން ރަނގަބީލު ޖަހާނެއެވެ.
)ބ( ބައިވެރީންނާ މި ސުވާލު ކުރާނީ ޕްރެޒެންޓަރެވެ.
)ބ( އަރުތަ ބުރުގައި ވާހަކަދައްކާ ބައިވެރީން ތަރުތީބު ކުރާނީ ވަ ގުތުން ނަގާ ގުރުއަތަކުންނެވެ .މި ބުރުގެ ދެ
ސުވާލަށް ވެސް ވާހަކަ ދައްކާނީ މި ތަރުތީބުންނެވެ.
)ޅ( މި ދެ ސުވާލަށް ވެސް އިންސާފު ކުރާނީ އެކެޑަމީން މިހާރު ވެސް މުބާރާތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިން ގަނޑުގެ
މައްޗަށެވެ.
4
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު ) 2019-މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި – ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު /އިންސްޓިޓިއުޓް /އެކެޑަމީ(

)ކ( އަރުތ ަ ބުރުގު ފުރަތަމަ ސުވާލު:
 ފުރަތަމަ ސުވާލުގެ ގޮތުގައި ހުރިހައި ބައިވެރީންނާ ވެސް ކުރާނީ އެއް ސުވާލެކެވެ.
 އެ ބައިވެރިއަކު ވާހަކަދައްކާ ސުވާލަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިލުމަށާއި ނުކުތާތައް ނޯޓު ކު ރުމަށް  1މިނިޓު
ލިބޭނެއެވެ.


މި ބުރުގައި ވާހަކަދައްކާ ބައިވެރީން ތިބޭނީ އެބައިވެރީންގެ ޝަރަފުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި
ތަނެއްގައެވެ.

)އ( އަރުތ ަ ބުރުގު ދެވަނ ަ ސުވާލު:
 ދެވަނަ ސުވާލެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ބައިވެރިއަކު ވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭނީ އެ ބައިވެރިއަކަށް
ގުރުއަތުން ލިބޭ މައުޟޫޢަކަށެވެ.
 މި ސުވާލުގައި ބައިވެރީން ތަ އްޔާރުވާން ވަގުތެއް ނުދެވޭނެއެވެ .މި ބުރުގައި ރަނގަބީލުޖަހާނީ ވަގުތު
ހަމަވުމުންނެވެ.
)ވ( އަރުތ ަ ބުރުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަން:
 އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު އަރުތަ ބުރު ހިންގަމުންދާ ވަގުތު ބައިވެރީން ތިބޭން ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ތަނުގައި،
މޮބައިލް ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުން ނަމަވެސް މުބާރާތް ހިނ ގަމުން ދާ މާލަމުގައި އުޅޭ
އެއްވެސް ބައިވެރި އަކާ ،ކޯޗު ނުވަތަ ޓީޗަރަކާ ،ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ މުޢަމަލާތު ކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.
 އެކެޑަމީގެ ހުއްދައެއް ނެތި މާލަން ދޫކޮށް ދިއުމާއި އެކެޑަމީގެ ހުއްދައެއް ނެތި މާލަމަށް ވަނުން.
 އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނުގައި ތިބެވޭނީ އަރުތަ ބުރުގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރީންނާއި މުދައްރިބުންނާއި
ޓީޗަރުން އެކަންޏެވެ .ދަންފަޅި ފެށުމުގެ ކުރިން މި ފަރާތުން މާލަމަށް ވަންނަން ވާނެއެވެ .މި
ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިބުންނާއި ޓީޗަރުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.
 މަތީގަ އިބަޔާންކޮށްފައިވާފަރާތްތަ އް ނޫން އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް މި ތަނަށް ވަދެ ނިކުމެ ހެދުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ.

5
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު ) 2019-މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި – ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު /އިންސްޓިޓިއުޓް /އެކެޑަމީ(

 .7ވަގުތ ުބެލުނ ް
)ހ( ވަގުތުބަލާން ފަށާނީ ވާހަކަދައްކާން ފަށާ ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ.
)ށ( މުބާރާތުގައި ބައިވެރީން ވާހަކަދައްކާ ވަ ގުތު ބަލާނީ މި އެކެޑަމީންނެވެ .ނުވަތަ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ ބައެކެވެ.
 .8ހެދުންއެޅުނ ް
)ހ( ބައިވެރީންވާހަކަދެއްކުމަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ރަސްމީ ހެދުމެއްގައެވެ.
)ށ( ބައިވެރީންނާއި ޙަވާލުވެތިބޭ އިސްމުދައްރިސުންނާއި ،ބައިވެރީންނަށް ފަރިތަކޮށްދޭ ފަރާތްތައް މުބާރާތް ބާއްވާ
ތަނަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ރަސްމީ ނުވަތަ ހަވީރީ ހެދުމެއްގައެވެ.
 .9މުބާރާތުގ ެ އިދާރީކަންކަން ހިނގަމުންދާނެ ގޮތ ް
)ހ( ވާހަކަދައްކާނެ ދާއިރާ ނެގުން އޮންނާނީ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކު ވެސް ގުރުއަތު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު
ޖެހުމުން މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ބައެއްގެ ހާޒިރު ގައި އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ
ތަނެއްގައެވެ.
)ށ( ގުރު އަތު ނެގުމަށްފަހު 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.
 -5ފަނޑިޔާރުން ގެ ގާތަށާއި އިދާރީ މޭޒުދޮށަށް ގޮސް ސަލާންކޮށް އެއްވެސް ޒާތެއްގެ މުޢާމަލާތެއް ކުރުން.
)ނ( މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާޓީމުތަކުން ވާހަކަދައްކާނެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ މަދު ވެގެން 3
ދުވަސްކުރީން ގުރުއަތުލައިގެން މި އެކެޑަމީންނެވެ.

)ރ(

ބައިވެރިން ވާހަކަ ދައްކާ ތަރުތީބު ކަ ނޑައަޅާނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމުގައި ބައިވެރިންގެ

ނަން ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ .މި ތަރުތީބަށް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ އެ ބައިވެރިއަކު ވާހަކަދެއްކުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ
6
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު ) 2019-މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި – ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު /އިންސްޓިޓިއުޓް /އެކެޑަމީ(

ދަންފަޅިއެއް ފެށުމުގެ މަދުވެގެން  5ގަޑިއިރު ކުރިން 'ވާހަކަދަ އްކާ ތަރުތީބު ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 2019 -
މެދުވެރިކޮށް އިދާރީ މޭޒަށް ނުވަތަ އެކެޑަމީގެ ކައުންޓަރަށް ނު ވަތަ އީމޭލުން އަންގަންވާނެއެވެ.

އަދި މި ފޯމު މި

އެކެޑަމީއަށް ރައްދުވިތޯ ބެލުމަކީ އެ ސުކޫލެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
) ޅ(

މުބާރާތާ

ގުޅިގެން

އީމެއިލް

މެދުވެރިކޮށް

ކުރާ

ހުރިހާ

މުޢާމަލާތެއް

ކުރާނީ

vaahakadhekkun @dhivehiacademy.edu.mvމި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.
 .10ބައިވެރީން ސަމާލުކަންދޭންވ ީ ކަންތައްތައ ް
)ހ( މި މުބާރާތުގައި ވާހަކަދެ އްކުމުގައި ތިރީގައި މިވާފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
 .1އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ވާހަކަދެއްކުން.
 .2އަދަބާ ޚިލާފު ވާހަކަދެއްކުން.
 .3އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރަށް އުނިކަމެއް އަންނާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކުން.
 .4ޒާތީގޮތުން މީހެއްގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންލިބިދާނެ ފަދަ ވާހަކަދެއްކުން.
 .5މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާފަދަ ޙަރަކާތްކުރުމާއި ވާހަކަދެއްކުން.
 .6މުޅި މައުޟޫޢު ނު ވަތަ މައުޟޫޢުގެ ބޮޑު ބައެއް ހިތުދަސްކޮށްގެން ވާހަކަދެއްކުން.
 .7އެއްވެސް މީހެއްގެ ،އެއްވެސް ބައެއްގެ މަސްލަހަތު ކުރިއެރުވުމަށް ވާހަކަދެއްކުން.
)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 ހެކިދެއްކުމުގައި އާޔަތާއި ޙަދީޘްގެ މާނަ ކިޔާނަމަ ކިޔާން ވާނީ އެ އާޔަތެއްގެ
ނުވަތަ ޙަދީޘެއްގެ އިތުބާރުކުރެވޭ ފަރާތެއް ގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ .އާޔަތް ކިޔާނަމަ އެ އާޔަތެއް ހިމެނިފައިވާ
ސޫރަތާއި އާޔަތުގެ ނަންބަރު ބުނެދޭން ވާނެއެވެ .ޙަދީޘެއް ނަމަ އެޙަދީޘެއް ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލެއްގެ ނުވަތަ
ބޭކަނބަލެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.
7
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު ) 2019-މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި – ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު /އިންސްޓިޓިއުޓް /އެކެޑަމީ(

) ރ(

ތަފާސްހިސާބު

ހުށަހަޅާނަމަ

އެ

ތަފާސްހިސާބަކީ

އިތުބާރުކުރެވޭ

ފަރާތަކުން

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

ތަފާސްހިސާބެއްކަމުގެ ހެކި ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.
)ބ( ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާ ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞަ އްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންވެގެން އެކަން
އެ ވާހަކަދެއްކުންތެރިއަކަށް އަންގާތާ 24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދޭ
ލިޔުންތައް ނުވަތަ ރެފަރެންސްތައް ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
)ޅ( މައުޟޫޢު ނެގުމަށްފަހު ނުކުތާތައް ނޯޓުކުރި ކަރުދާސްކޮޅު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ލިއުމެއް ޕޯޑިއަމް
ކަ އިރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.
)ކ( ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ދަންފަޅި ފެށުމުގެ 10މިނެޓު ކުރިން އެދަންފަޅީގައި ވާހަކަދައްކާ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކު ވެސް
މުބާރާތް އޮންނަތަނަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.
)އ( މުބާރާތުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު މުބާރާތުގެ މައުޟޫޢެއް ހިތުދަސްކޮށްގެން ވާހަކަދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.
)ވ( އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ވާހަކަދައްކަމުންދަނިކޮށް ،މުބާރާތް ބާއްވަމުންދާ ތަނަށް ވަދެ ނުކުމެ ހަދައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
 .11މުބާރާތުގ ެ ވަނ ަހޮވުނ ް
)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 މުބާރާތުގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިންހޮވާނީތިރީގައިވާ ވަނަތަކެވެ.
)1 (1ވަނަ2 ،ވަނަ3 ،ވަނަ ބައިވެރީން
)1 (2ވަނަ2 ،ވަނަ3 ،ވަނަ ތަން
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) (3އެސް.އެމް .އެސް އިން 1ވަނަ ބައިވެރީން
) (4އެންމެ މޮޅު 7ބައިވެރީން
) (5ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ތަނަކުން އެންމެ މޮޅަށް ވާހަކަދެއްކި ބަ އިވެރިޔާ
* މި މުބާރާތުގެ 1ވަނަ އަށް އަންނަ ތަނަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދެއްވާނީ އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ހަނދާނީ
ވާދައިގެ ތަށްޓެވެ.
)ނ( މި މުބާރާތުގެ ޓީމުތަކުގެ ވަނަ ހޮވާނީ މި ބައިގައި މަދުވެގެން 3ތަނަކުން ބައިވެރިވެ ވާހަކަދައްކައިފައި
ވާނަމައެވެ.
) (1މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް 1ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  75%ނުވަތަ  75%އަށްވުރެ މަތިން
މާކުސްލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މާކުސް ލިބުނު ދަރިވަރެވެ .އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް
 75%ނުވަތަ  75%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ 1ވަނަ އަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު
ނުހޮވޭނެއެވެ.
) (2މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް 2ވަނަ އަށް ހޮ ވޭނީ 1ވަނަ އަށް ހޮވުނު ދަރިވަރު ފިޔަވައި،
 65%ނުވަތަ  65%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މާކުސް
ލިބުނު ދަރިވަރެވެ .އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް  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
ދަރިވަރުން ފިޔަވައި 55 % ،ނުވަތަ  55%އަށްވުރެމަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން
އެންމެ ގިނައިން މާކުސް ލިބުނު ދަރިވަރެވެ .އެއްވެސް ވާހަކައަކަށް  55%ނުވަތަ  55%އަށްވުރެ
މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ 3ވަނަ އަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުހޮވޭނެއެވެ.

ތމަ ބުރުގައި އެ ތަނަކުން ވާހަކަދެއްކި ބައިވެރިންގެ
)ރ( މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ ތަނުގެ ވަނަ ހޮވާނީ ފުރަ ަ
ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބުނު 3ބައިވެރިންގެ ޖުމުލަ މާކުހަށް ބަލައިގެންނެވެ.
)ބ( ބައިވެރިންގެ

ވަނަ ހޮވާނީ ފައްސިޔަ ބުރުގައި އެ ބައިވެރިއަކަށް ލިބުނު މާކުހާއި އަރުތަ ބުރުގައި

ލިބުނު މާކުސް އެއްކޮށްގެންނެވެ.
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 .12ޝަކުވ ާ ހުށަހެޅުމާއ ި ޝަކުވާބެލުނ ް
)ހ( މުބާރާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް "މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީ" އެއް
އޮންނާނެއެވެ .މި ކޮމިޓީ އުފައްދާނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީންނެވެ .މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައި މިވާ
ގޮތަށެވެ.
 .1މުބާރާތުގެ އިސްފަނޑިޔާރު.
 .2މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރެއް.
 .3މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ކަ ނޑައަޅާ 3މީހެއް.
)ށ( މުބާރާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ވާނަމަ ،އެކަމެއް ހުށަހަޅަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދު ވަލު 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 ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ މި
ކޮމިޓީންނެވެ.
___________________
 6ރަޖަބު 1440
 13މާރިޗު 2019
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