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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވާހަކަދެއްކުމުގެ  30ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު – 2015
އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެބައި
 .1ތަޢާރުފު
ނ ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޤައުމީމުބާރާތް  2-ގެ
ހ .މި ޤަވާޢިދަކީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެ ް
އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިގެބައިވެރިން ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ޤަވާޢިދެވެ.
ށ .މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔަނީ "ވާހަކަދެއްކުމުގެ  30ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު  ، 2015 -އޮފީސް/
ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެބައި" އެވެ.

 .2މަޤުޞަދު
މި

މުބާރާތުގެ

މަޤުޞަދަކީ

ދިވެހިބަހުން

ށ
ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމަ ް

އ
ޝައުޤުވެރިކުރުވަ ި

ފއްދުމެވެ.
ކއް އު ެ
ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެފަންނުގައި ކުޅަދާނަ ދަރީންތަ ެ

 .3ޤަވާޢިދަށްއަމަލުކުރުން
ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް  2015 -ގެ އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެބައިގެބައިވެރިން
އަމަލުކުރަންވާނީ މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

1
އ)
ޢއްތަކުގެބަ ި
ޖމުޢިއްޔާ /ޖަމާ ަ
ވޢިދު ( 2015-އޮފީސް /ކުލަބުަ /
ޤއުމީ މުބާރާތުގެ ޤަ ާ
ކމުގެ ަ 30
ވާހަކަދެއް ު

.4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
(ހ) އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާގޮތަށެވެ.
 .1އޮފީސް /ކުންފުނިތަކުގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވާއިރު ،އޮފީސްތަކުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އެތަނެއްގެ ދަށުން
ހިންގާ ވަކިވަކި އޮފީސް އޮފީހުގެ ނަމުގައި އެއްޓީމަށްވުރެ ގިނަޓީމު ބައިވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް
އޑިޕާރޓްމަންޓް /ސެކްޝަންގެ ނަމުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ އެއްޓީމެވެ.
އެ ް
އރު ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ނަމުގައި
 .3ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވާ ި
ރވެވޭނެއެވެ .އަދި
އ ހިމެނޭ ގޮތްޕެއް /ސެކްޝަންފަދަ ބައެއްގެގޮތުގައިވެސް ބައިވެ ި
ނުވަތަ އެތަނެއްގަ ި
ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތްތަކުން އެއްޓީމަށްވުރެ ގިނަޓީމު ބައިވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެއް ގޮތްޕެއް/
އޓީމެވެ.
ސެކްޝަނެއްގެ ނަމުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީއެ ް
(ށ) އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިގައިބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކަނޑައަޅާ
ސުންގަޑި ހަމަވާއިރު އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފެއް /މެންބަރެއްގެގޮތުގައި ރަސްމީކޮށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 .5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް
މ
ތކުން ބައިވެރިކުރާ ކޮން ެ
އކި ބައި ަ
(ހ) މިމުބާރާތުގައި އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިގެ އެކި ެ
ކ
ރއަ ު
އވެރިން ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި ބަދަލު ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި  2ބައިވެ ި
ޓީމެއްގައި މަދުވެގެން  3ބަ ި
ހިމެނިދާނެއެވެ.
(ށ) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ "ވާހަކަދެއްކުމުގެ  22ވަނަ
ޤައުމީ މުބާރާތް –  "2015ގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،އެފޯމެވެ .އެފޯމު ހުށަހަޅާއިރު،
ކޑުގެ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނުވަތަ
އކަން އަންގައިދޭ ާ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެ ް
ރއަކީ އެ އޮފީސް /ކުލަބު/
އސްލާއެކު ފޮޓޯކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ބައިވެ ި
ޑްރަވއިން ލައިސަންސުގެ ަ
ގ
އންގައިދޭ އެތަނެއް ެ
އކަން ަ
ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތެއްގައި  2015ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ބައިވެރިއައެ ް
ތައްގަނޑުޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާއެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ
އއްކަން އެނގޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އުފައްދައިގެން ހިންގާ ޖަމުޢިއްޔާ ެ

 .6މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނެ ގޮތް
2
އ)
ޢއްތަކުގެބަ ި
ޖމުޢިއްޔާ /ޖަމާ ަ
ވޢިދު ( 2015-އޮފީސް /ކުލަބުަ /
ޤއުމީ މުބާރާތުގެ ޤަ ާ
ކމުގެ ަ 30
ވާހަކަދެއް ު

(ހ) އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެބައި ކުރިޔަށްގެންދާނީ މި ބައިގައި މަދުވެގެން  3ޓީމު
ބައިވެރިފައިވާނަމައެވެ.
ރންނެވެ .މީގެ ތެރެއިން 3
އވެރިންނާއި  2ބަދަލު ބައިވެ ި
(ށ) ބަހުސް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޓީމެއްގައި ހިމެނޭނީ  3ބަ ި
ބައިވެރިން ބަހުސްކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ) އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެބައި ހިނގަމުންދާނީ ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ބަހުސް
މުބާރާތެއްގެގޮތުގައެވެ.
އޟޫޢުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.
(ރ) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިން ބަހުސްކުރާނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ މަ ު
ށ ދެރަވާޓީމެއް މުބާރާތުން
(ބ) މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނީ ގުރުއަތުންހޮވޭ ތަރުތީބަކުން އެއްޓީމު އަނެއްޓީމާ ބައްދަލުކޮ ް
ވަކިވާގޮތަށެވެ.
(ޅ) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ބަހުސް ކުރިއަށްދާނޭގޮތުގެ ޗާޓެއް އެކުލަވާލެވޭނެއެވެ.
މިގޮތުން

މުބާރާތުގެ

އެއްޓީމު

އަނެއްޓީމާ

ބަހުސްކުރާނޭގޮތާއި

އެބަޔަކަށް

ލިބޭ

މައުޟޫޢު

އެނގެން

އޮންނާނެއެވެ.
އގެންނެވެ .މިކަން ކުރާނީ
(ކ) މި މުބާރާތުގައި ބަހުސްކުރާ ޓީމުތަކުގެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުލަ ި
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީންނެވެ.
ގ
އ ެ
(އ) މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ ބައިވެރިން ބަހުސްކުރާނޭ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ އެ ޓީމެ ް
ފަރާތުންނެވެ.
ކ ޓީމާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާ ޓީމު
އކޮޅަށް ވާހަކަދައް ާ
(ވ) މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ފިޔަވާ ،ބަހުސެއްގައި މައުޟޫޢާ އެ ް
ކަނޑައަޅާނީ ބަހުސްކުރުމުގެ ބައި ފެށުމުގެ  3ދުވަސް ކުރިން ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.
މ
ކ ޓީ ު
ދކޮޅަށް ވާހަކަދައް ާ
މއި ެ
ކޅަށް ވާހަކަދައްކާ ޓީ ާ
(މ) މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބަހުސެއްގައި މައުޟޫޢާ އެއް ޮ
އންނަ ދުވަހު އެގަޑީގައި މުބާރާތް ހިނގާ ހޯލުގައި ގުރުއަތު ލައިގެންނެވެ.
ކަނޑައަޅާނީ އެ ބަހުސެއް ޮ
(ފ) ބަހުސްގައި ވާހަކަދައްކާ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށްވެސް ބަހުސްކުރަން ލިބޭނީ  5މިނެޓެވެ.

 .7ވަގުތު ބެލުން
3
އ)
ޢއްތަކުގެބަ ި
ޖމުޢިއްޔާ /ޖަމާ ަ
ވޢިދު ( 2015-އޮފީސް /ކުލަބުަ /
ޤއުމީ މުބާރާތުގެ ޤަ ާ
ކމުގެ ަ 30
ވާހަކަދެއް ު

(ހ) ވަގުތުބަލާން ފަށާނީ ވާހަކަދައްކާން ފަށާ ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ.
(ށ) އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިންނަށްވާހަކަދެއްކޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން 5މިނެޓުއިރުއެވެ.
މަދުވެގެން  4މިނެޓުއިރު ވާހަކަދައްކާންވާނެއެވެ 4 .މިނެޓު ހަމަވުމުން  1ފަހަރު ރަނގަބީލު ޖަހާނެއެވެ.
އެއީ ވަގުތު ހަމަވާން  1މިނެޓަށް ވެއްޖެކަން އެންގުމަށެވެ 5 .މިނެޓު ހަމަވުމުން  2ފަހަރު
ރަނގަބީލުޖަހާނެއެވެ .އެއީ ވަގުތު ހަމަވީކަން އެންގުމަށެވެ .ވަގުތު ހަމަވުމަށްފަހު ދައްކާ ވާހަކައަކަށް މާކުހެއް
ނުލިބޭނެއެވެ.
އކެވެ.
ޑމީން ކަނޑައަޅާ ބަ ެ
(ނ) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިން ވާހަކަދައްކާ ވަގުތު ބަލާނީ މި އެކެޑަމީންނެވެ .ނުވަތަ އެކެ ަ

 .8ހެދުން އެޅުން
(ހ) އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިން ބަހުސްކުރުމަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ރަސްމީ ހެދުމެއްގައެވެ.
(ށ) ޓީމުތަކަށް އިރުޝާދުދެއްވާ މުރުޝިދުންނާއި މުދައްރިބުން ހާޒިރުވާންވާނީ ރަސްމީ ނުވަތަ ނަލަ ހެދުމެއްގައެވެ.

 .9މުބާރާތުގެ އިދާރީކަންކަން ހިނގަމުންދާނެ ގޮތް
(ހ) ބަހުސްކުރުމަށްހާޒިރުވުމަށްފަހު ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 -1މުވާސަލާތީ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރުން.
ނ.
 -2ބަހުސް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުން ބޭރަށްނުދިއު ް
ކ
ތރު އެއްވެސްމީހަ ާ
ގ މެންބަރުން ފިޔަވައި އި ު
ފންނާއި ބަހުސްކުރާ ޓީމެއް ެ
 -3އިދާރީމޭޒުގެ މުވައްޒަ ު
މުއާމަލާތުކުރުން.
ހސްކުރުމަށް ޓީމުތަކުން
(ށ) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ ބައިވެރިން ބަ ު

ޓ
ކަނޑައަޅާ ތަރުތީބު ލިސް ް

އށް
ކޑަމީ ަ
ލިޔުމަކުން (ސިޓީ /ފެކްސް /އީމޭލް) މުބާރާތް ފެށުމުގެ  2ދުވަސް ކުރިން މި އެ ެ

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އށް ރައްދުވިތޯ ބެލުމަކީ އެ އިސްކޫލެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ކޑަމީ ަ
އަދި އެ ލިޔުން މި އެ ެ
ށ
އ ބަހުސްކުރުމަ ް
ފއިވާ ތަރުތީބަށް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ އެ ޓީމެ ް
(ނ) ބައިވެރިން ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ަ
ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހެއްގެ މެންދުރުފަހު އެއްގަޑި ސުންމިނެޓުގެ ކުރިން މި އެކެޑަމީއަށް ލިޔުމުން (ސިޓީ/
އދުވިތޯ ބެލުމަކީ އެ
ފެކްސް /އީމޭލް) އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ލިޔުން މި އެކެޑަމީއަށް ރަ ް
އއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
މުއައްސަސާ ެ
އ
(ރ) މި ޤަވާޢިދުގައި އަމަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެ ް
ނިންމާނީ ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީންނެވެ.

4
އ)
ޢއްތަކުގެބަ ި
ޖމުޢިއްޔާ /ޖަމާ ަ
ވޢިދު ( 2015-އޮފީސް /ކުލަބުަ /
ޤއުމީ މުބާރާތުގެ ޤަ ާ
ކމުގެ ަ 30
ވާހަކަދެއް ު

 .10ބައިވެރިން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް
(ހ) ބަހުސް މުބާރާތުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގައި ތިރީގައި މިވާފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
 .1އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ވާހަކަދެއްކުން.
 .2އަދަބާ ޚިލާފު ވާހަކަދެއްކުން.
އނިކަމެއް އަންނާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކުން.
 .3އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރަށް ު
 .4ޒާތީގޮތުން މީހެއްގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންލިބިދާނެ ފަދަ ވާހަކަދެއްކުން.
އކުން.
 .5މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާފަދަ ޙަރަކާތްކުރުމާއި ވާހަކަދެ ް
 .6މުޅި މައުޟޫޢު ނުވަތަ މައުޟޫޢުގެ ބޮޑު ބައެއް ހިތުދަސްކޮށްގެން ވާހަކަދެއްކުން.
 .7އެއްވެސް މީހެއްގެ ،އެއްވެސް ބައެއްގެ މަސްލަހަތު ކުރިއެރުވުމަށް ވާހަކަދެއްކުން.
އ
ލ ި
ގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަ ަ
އކުރިކަމެއް ެ
ފއިވާފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ެ
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ށ
އކާ މެދު ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ފަނޑިޔާރުންނަ ް
އެބައިވެރި ަ
ލިބިގެންވެއެވެ.
 .1އެ ޓީމެއްގެ ޖުމުލަ މާކުހުގެ ތެރެއިން  50%އަށްވުރެ ގިނަނުވާ ވަރަކަށް މާކުސް އުނިކުރުން.
 .2އެ ޓީމެއް މުޅި މުބާރާތުން ވަކިކުރުން.
(ނ) ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘުން ހެކިދެއްކުމުގައި އާޔަތާއި ޙަދީޘްގެ މާނަ ކިޔާނަމަ ކިޔާންވާނީ އެއާޔަތެއްގެ ނުވަތަ
ތއް ހިމެނިފައިވާ ސޫރަތާއި
އއާޔަ ެ
ޔތް ކިޔާނަމަ ެ
ފރާތެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ .އާ ަ
ޙަދީޘެއްގެ އިތުބާރުކުރެވޭ ަ
ލއްގެ ނުވަތަ ބޭކަނބަލެއްގެ
އާޔަތުގެ ނަންބަރު ބުނެދޭންވާނެއެވެ .ޙަދީޘެއް ނަމަ އެޙަދީޘެއް ރިވާކުރެއްވި ބޭކަ ެ
ނަން ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.
(ރ )

ތަފާސްހިސާބު

ހުށަހަޅާނަމަ

އެ

ތަފާސްހިސާބަކީ

އިތުބާރުކުރެވޭ

ރތަކުން
ފަ ާ

ވ
ފއި ާ
ޝާއިޢުކޮށް ަ

ތަފާސްހިސާބެއްކަމުގެ ހެކި ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.
ނ
ޔރުން ބޭނުންވެގެން އެކަ ް
(ބ) ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާ ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަނޑި ާ
ކށް އަންގާތާ  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެމަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދޭ
ރއަކި ޓީމަ ަ
އެވާހަކަދެއްކުންތެ ި
ލިޔުންތައް ނުވަތަ ރެފަރެންސްތައް ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ނ
(ކ) އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ،ބަހުސްކުރަން ދަންފަޅި ފެށުމުގެ  20މިނިޓް ކުރި ް
ކންމެ ބައިވެރިއަކުވެސްމުބާރާތް އޮންނަތަނަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.
އެދަންފަޅީގައި ބަހުސްކުރާ ޮ

5
އ)
ޢއްތަކުގެބަ ި
ޖމުޢިއްޔާ /ޖަމާ ަ
ވޢިދު ( 2015-އޮފީސް /ކުލަބުަ /
ޤއުމީ މުބާރާތުގެ ޤަ ާ
ކމުގެ ަ 30
ވާހަކަދެއް ު

ރއަކު ބަހުސެއް ހިނގަމުންދަނިކޮށް ،މުބާރާތް ބާއްވަމުންދާ ތަނަށް ވަދެ ނުކުމެ ހަދައިގެން
(އ) އެއްވެސް ބައިވެ ި
ނުވާނެއެވެ.
އ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވެގެން ބަހުސް
(ވ) ބަހުސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  2ޓީމުންކުރެ ޓީމެ ް
ނުފެށިއްޖެނަމަ ،ހާޒިރުވީ ޓީމަށް އެ ބަހުސް ކާމިޔާބުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބަލާނީއެވެ .މި ޙާލަތުގައި ޙާޒިރުވީ
ޓީމަށް ލިބޭނީ  3ޕޮއިންޓެވެ.

 .11މުބާރާތުގެ ވަނަހޮވުން
(ހ) މި މުބާރާތުގެ އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެބައިން ހޮވާނީ ތިރީގައިވާ ވަނަތަކެވެ.
( 1 )1ވަނަ 2 ،ވަނަ 3 ،ވަނަ ބައިވެރިޔާ
( 1 )2ވަނަ 2 ،ވަނަ 3 ،ވަނަ ތަން ނުވަތަ ޓީމު
( )3އެސް.އެމް.އެސް އިން  1ވަނަ މުއައްސަސާ
( )4އެސް.އެމް.އެސް އިން  1ވަނަ ބަހުސްކުރުންތެރިޔާ
( )5ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ބަހުސްކުރުންތެރިޔާ
* މި މުބާރާތުގެ  1ވަނަ އަށް އަންނަ ތަން ނުވަތަ ޓީމަށް ދަޢުލަތުން ދެއްވާނީ އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ހަނދާނީ
ވާދައިގެ ތަށްޓެވެ.
އ މަދުވެގެން 3
(ށ) މި މުބާރާތުގެ ވަނަ ހޮވޭނީ އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިގަ ި

ޓީމު

ބައިވެރިވެ ބަހުސްކޮށްފައި ވާނަމައެވެ.
އމިވާ މިންގަނޑު ހާސިލު
ގ ި
ޓމެއް ބަހުސްކުރިއިރު ތިރީ ަ
ޅފައިވާ ވަނަތައް ހޮވާނީ އެ ީ
(ނ) މުބާރާތުގައި ކަނޑައެ ި
ކުރެވިފައިވާނަމައެވެ.
( )1މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް  1ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  75%ނުވަތަ  75%އަށްވުރެ މަތިން
މާކުސްލިބިފައިވާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މާކުސް ލިބުނު ބައިވެރިއަކަށެވެ .އެއްވެސް
ސ
އއްވެ ް
ބައިވެރިއަކަށް  75%ނުވަތަ  75%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  1ވަނަ އަށް ެ
ބައިވެރިއަކު ނުހޮވޭނެއެވެ.
ޔ
ރ ާ
ށ ހޮވޭނީ  1ވަނަ އަށް ހޮވުނު ބައިވެ ި
( )2މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް  2ވަނަ އަ ް
ނ
ނ އެންމެ ގި ަ
ލބިފައިވާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއި ް
ފިޔަވައި 65% ،ނުވަތަ  65%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ި
ށ  65%ނުވަތަ  65%އަށްވުރެ މަތިން
ށވެ .އެއްވެސް ބައިވެރިއަކަ ް
މާކުސް ލިބުނު ބައިވެރިއަކަ ެ
ހވޭނެއެވެ.
މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  2ވަނަ އަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނު ޮ
6
އ)
ޢއްތަކުގެބަ ި
ޖމުޢިއްޔާ /ޖަމާ ަ
ވޢިދު ( 2015-އޮފީސް /ކުލަބުަ /
ޤއުމީ މުބާރާތުގެ ޤަ ާ
ކމުގެ ަ 30
ވާހަކަދެއް ު

( )3މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް  3ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  1ވަނަ އަށާއި  2ވަނަ އަށް ހޮވުނު 2
ނ
ބައިވެރިން ފިޔަވައި 55% ،ނުވަތަ  55%އަށްވުރެމަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއި ް
އެންމެ ގިނައިން މާކުސް ލިބުނު ބައިވެރިއަކަށެވެ .އެއްވެސް ބައިވެރިއަކަށް  55%ނުވަތަ 55%
އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  3ވަނަ އަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުހޮވޭނެއެވެ.
(ނ) އޮފީސް /ކުންފުނި /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެބައިގެ ވަނަ ހޮވާނީ ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުން ބަހުސްކުރި
ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބުނު  3ބައިވެރިންގެ ޖުމުލަ މާކުހަށް ބަލައިގެންނެވެ.

 .12ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާބެލުން
ނއެވެ.
ކމިޓީ" އެއް އޮންނާ ެ
މއްސަލަތައް ބެލުމަށް "މައްސަލަބަލާ ޮ
(ހ) މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި ަ
މި ކޮމިޓީ އުފައްދާނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީންނެވެ .މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައި މިވާގޮތަށެވެ.
 .1މުބާރާތުގެ އިސްފަނޑިޔާރު.
 .2މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރެއް.
 .3މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ މީހެއް.
އވާނަމަ ،އެކަމެއް ހުށަހަޅަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
މއްސަލައެ ް
(ށ) މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ަ
 3ގައި ވާ "ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިންނެވެ.
(ނ) "ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" ބަލައިގަންނާނީ މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާ ތަނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އިދާރީ މޭޒުންނެވެ.
ޑއިރެވެ.
(ރ) "ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ މުޅި މުބާރާތް ނިމޭތާ އެއްގަ ި
(ބ) މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނެތް ކަމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ" ،މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ"
ކރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނީއެވެ.
މެދުވެރިކޮށް އެކަމެއް ޙައްލު ު
_________________
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7
އ)
ޢއްތަކުގެބަ ި
ޖމުޢިއްޔާ /ޖަމާ ަ
ވޢިދު ( 2015-އޮފީސް /ކުލަބުަ /
ޤއުމީ މުބާރާތުގެ ޤަ ާ
ކމުގެ ަ 30
ވާހަކަދެއް ު

