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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 03ވަދަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު5302 -
މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ޔުދިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު)
 .0ތަޢާރުފު
ހ .މި ޤަވާޢިދަކީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން އިދްތިޒާމުކޮފްގެދް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޤައުމީމުބާރާތް  1025ގެ

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެބައިވެރިދް ޢަމަލުކުރަދްވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދެވެ.

ފ .މި ޤަވާޢިދަފް ކިޔަދީ "ވާހަކަދެއްކުމުގެ 00ވަދަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ،1025 -މަތީ ތަޢުލީމުގެ
ބައި (ޔުދިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު)" އެވެ.

 .5މަޤުޞަދު
މި

މުބާރާތުގެ

މަޤުޞަދަކީ

ދިވެހިބަހުދް

ވާހަކަދެއްކުދްތެރިކަމަފް

ޝައުޤުވެރިކުރުވައި

ވާހަކަދެއްކުދްތެރިކަމުގެފަދްދުގައި ކުޅަދާދަ ދަރީދްތަކެއް އުފެއްދުމެވެ.

 .0ޤަވާޢިދަފްޢަމަލުކުރުދް
ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޤައުމީމުބާރާތް  1025 -ގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ ބައިވެރިދް ޢަމަލުކުރަދްވާދީ މި ޤަވާޢިދާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިދްދެވެ.

1
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  30ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ( 2015-މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި – ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު)

.4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުދް
(ހ) މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގައިމި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭދީ ތިރީގައި ބަޔާދް ކޮފްފައިވާގޮތަފެވެ.
 .2ޔުދިވަރސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުދް ބައިވެރިވާއިރު ޔުދިވަރސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުގެ ދަމުގައި ދުވަތަ
އެތަދެއްގައި ހިމެދޭ ފެކަލްޓީ /ސެދްޓަރުފަދަ ބައެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ބައިވެރިވެވޭދެއެވެ.
 .1މި މުބާރާތުގައި ޔުދިވަރސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުދް ބައިވެރިވާ ފެކަލްޓީ /ސެދްޓަރު ފަދަ ކޮދްމެ ތަދަކުދް
ގިދަވެގެދް ބައިވެރިކުރެވޭދީ  5ދަރިވަރެކެވެ .މަދުވެގެދް  0ދަރިވަރުދް ބައިވެރިކުރަދްވާދެއެވެ.
(ފ) މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވެވޭދީ މުބާރާތަފް ކުރިމަތިލުމަފް ދެވުދު ސުދްގަޑި ހަމަވާއިރު އެތަދެއްގެ
ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ދަރިވަރުދްދަފެވެ.

 .2މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭދެ ގޮތް
 މުބާރާތުގައިބައިވެރިވާދްއެދިހުފަހަޅާދީމި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ "ވާހަކަދެއްކުމުގެ  00ވަދަ ޤައުމީ
މުބާރާތް –  "1025ގައި ބައިވެރިވާދް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަފްފަހު ،އެފޯމެވެ .އެފޯމު ހުފަހަޅާއިރުކ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑުގެ ދުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ދުވަތަ
ޑްރައިވިދް ލައިސަދްސުގެ އަސްލާއެކު ފޮޓޯކޮޕީއެއް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ .އަދި ޔުދިވަރސިޓީ /ކޮލެޖުގައި
ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ ދަރިވަރުދްކަދް އަދްގައިދޭ އަދި މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާކަދް އަދްގައިދޭކ އެތަދެއްގެ
ތައްގަދޑުޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.

 .6މުބާރާތް ހިދގަމުދްދާދެ ގޮތް
(ހ) މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިކުރިޔަފްގެދްދާދީ މި ބައިގައި މަދުވެގެދް  0ޓީމު ބައިވެރިވެފައިވާދަމައެވެ.
(ފ) މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި ކުރިޔަފްދާދީ ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ކުއްލި މައުޟޫޢަފް ވާހަކަދައްކާ
މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
އޅައި މައުޟޫޢުތައް އިޢުލާނު ކުރާނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީންނެވެ .މުބާރާތުގެ
އ ކަނޑަ ަ
(ދ) ވާހަކަދައްކާނެ ދާއިރާތަ ް
ށވެ.
ޟއަކަ ެ
ގރުއަތުން ނެގޭ މައު ޫ
އކަށް ު
އވެރި ަ
ހކަދައްކާނީ އެ ބަ ި
ރއަކު ވެސް ވާ ަ
ކޮންމެ ބައިވެ ި

2
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  30ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ( 2015-މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި – ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު)

(ރ) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޔުދިވަރސިޓީ /ކޮލެޖުތަކުދް ވާހަކަދައްކާދޭ ތަރުތީބު ކަދޑައަޅާދީ ގުރުއަތުދްދެވެ .މިކަދް
ކުރާދީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީދްދެވެ .ޔުދިވަރސިޓީ /ކޮލެޖުތަކުގެ ޓީމުތަކުދް ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުދް ވާހަކަދައްކާދޭ
ތަރުތީބު ކަދޑައަޅާދީކ އެ ޓީމުތަކުދްދެވެ.
(ބ) ވާހަކަދައްކާދޭ މައުޟޫޢު ދެގުދް އޮދްދާދީ ކޮދްމެ ދަރިވަރަކުވެސް ވާހަކަދައްކާދްވީ ވަގުތުޖެހުމުދްކ ވާހަކަދައްކާދް
ކަދޑައެޅިފައިވާ މާލަމެއްގައެވެ.
(ޅ) އެ ދަރިވަރަކު ވާހަކަދެއްކުމަފް އިޚްތިޔާރުކުރި މައުޟޫޢަކާ ދޭތެރޭ ވިސްދައިލުމަފާއި ދުކުތާތައް ދޯޓު ކުރުމަފް 1
މިދެޓާއި  30ސިކުދްތު ލިބޭދެއެވެ.
(ކ) ވާހަކަދެއްކުދް އޮދްދަ އެއްވެސް ދަދްފަޅިއެއްގައި އެއް މައުޟޫޢެއް ތަކުރާރެއް ދުވާދެއެވެ .އަދި އެއް ޓީމެއް
ތަމްސީލުކުރާ ދެ ދަރިވަރަކަފް އެއް މައުޟޫޢެއް ތަކުރާރެއް ދުވާދެއެވެ.

 .7ވަގުތު ބެލުދް
(ހ) ވަގުތު ބަލާދް ފަފާދީ ވާހަކަދައްކާދް ފަފާ ވަގުތުދް ފެފިގެދްދެވެ.
(ފ) މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ ބައިވެރިދްދަފް ވާހަކަދައްކަދް ލިބޭދީ އެދްމެ ގިދަވެގެދް  7މިދެޓެވެ .މަދުވެގެދް 5
މިދެޓު ވަދްދެދް ވާހަކަދައްކާދްވާދެއެވެ 5 .މިދެޓު ހަމަވުމުދް  2ފަހަރު ރަދގަބީލު ޖަހާދެއެވެ .އެއީ ވަގުތު
ހަމަވާދް  2މިދެޓަފް ވެއްޖެކަދް އެދްގުމަފެވެ 7 .މިދެޓު ހަމަވުމުދް  1ފަހަރު ރަދގަބީލުޖަހާދެއެވެ .އެއީ
ވަގުތު ހަމަވީކަދް އެދްގުމަފެވެ .ވަގުތު ހަމަވުމަފްފަހު ދައްކާ ވާހަކައަކަފް މާކުހެއް ދުލިބޭދެއެވެ.
އކެވެ.
އޅާ ބަ ެ
މން ކަނޑަ ަ
އކެޑަ ީ
ވގުތު ބަލާނީ މި އެކެޑަމީންނެވެ .ނުވަތަ ެ
އކާ ަ
އވެރިން ވާހަކަދަ ް
(ނ) މުބާރާތުގައި ބަ ި

 .8ހެދުދް އެޅުދް
(ހ)މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ ބައިވެރިދް ވާހަކަދެއްކުމަފް ހާޒިރުވާދްވާދީ ރަސްމީ ހެދުމެއްގައެވެ.
(ފ)ބައިވެރިދްދާއި ޙަވާލުވެތިބޭ އިސް މުދައްރިސުދްދާއިކ ބައިވެރިދްދަފް ފަރިތަކޮފްދޭ ފަރާތްތައް މުބާރާތްބާއްވާ ތަދަފް
ހާޒިރުވާދްވާދީ ރަސްމީ ދުވަތަ ދަލަ ހެދުމެއްގައެވެ.

3
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  30ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ( 2015-މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި – ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު)

 .9މުބާރާތުގެ އިދާރީކަދްކަދް ހިދގަމުދްދާދެ ގޮތް
ވގުތުޖެހުމުން
ށ ހަމަޖެހިފައިވާ ަ
ތ ނެގުމަ ް
ކވެސް ގުރުއަ ު
ވރިއަ ު
އ ެ
ނގުން އޮންނާނީ ކޮންމެ ބަ ި
ރ ެ
އކާނެ ދާއި ާ
(ހ) ވާހަކަދަ ް
ގއެވެ.
ތނެއް ަ
ޑއަޅާ ަ
ރގައި އެފަރާތުން ކަނ ަ
ހޒި ު
އއްގެ ާ
އޅާ ބަ ެ
މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑަ ަ
(ފ) ގުރުއަތުދެގުމަފްފަހު ތިރީގައި މިވާ ކަދްކަދް ކޮފްގެދް ދުވާދެއެވެ.
 -1މުވާޞަލާތީ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭދުދްކުރުދް.
 -2ކުރިދް ތައްޔާރުކޮފްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ލިޔުމެއް ދުވަތަ ދޯޓެއް ގެދްގުޅުދް.
 -3ތައްޔާރުވުމަފް ދޯޓުލިޔަދް އިދުމަފް ކަދޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުދް ބޭރަފްދިއުދް.
 -4އިދާރީމޭޒުގެ މުވައްޒަފުދް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސްމީހަކާ އެއްވެސްގޮތަކަފް މުޢާމަލާތުކުރުދް.
އޅާނީ މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ މަދުވެގެން 3
ތރުތީބު ކަނޑަ ަ
ވޓީމުތަކުން ވާހަކަދައްކާނެ ަ
އވެރި ާ
(ނ) މުބާރާތުގައި ބަ ި
ނ މި އެކެޑަމީންނެވެ.
އގެ ް
ރއަތުލަ ި
ދުވަސްކުރީން ގު ު
(ރ) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިވެރިދް ވާހަކަދައްކުމަފް އިސްކޫލުތަކުދް ކަދޑައަޅާ ތަރުތީބު ލިސްޓު
ލިޔުމަކުދް (ސިޓީ /ފެކްސް /އީމޭލް) މުބާރާތް ފެފުމުގެ  1ދުވަސް ކުރިދް މި އެކެޑަމީއަފް ފޮދުވަދްވާދެއެވެ .އަދި
އެލިޔުދް މި އެކެޑަމީއަފް ރައްދުވިތޯ ބެލުމަކީ އެ އިސްކޫލެއްގެ ޒިދްމާއެކެވެ.
(ބ) ބައިވެރިދް ވާހަކަދެއްކުމަފް ކަދޑައަޅައިފައިވާ ތަރުތީބަފް ބަދަލެއް ގެދްދަދަމަ އެ ބައިވެރިއަކު ވާހަކަދެއްކުމަފް
ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހެއްގެ މެދްދުރުފަހު އެގާރަގަޑި ސުދްމިދެޓުގެ ކުރިދް މި އެކެޑަމީއަފް ލިޔުމުދް (ސިޓީ/
ފެކްސް/

އީމޭލް)

އެކަދް

އަދްގަދްވާދެއެވެ.

އަދި

އެލިޔުދް

މި

އެކެޑަމީއަފް

ރައްދުވިތޯ

ބެލުމަކީ

އެ

މުއައްސަސާއެއްގެ ޒިދްމާއެކެވެ.

 .10ބައިވެރިދް ސަމާލުކަދްދޭދްވީ ކަދްތައްތައް
(ހ) މި މުބާރާތުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގައި ތިރީގައި މިވާފަދަ ކަމެއް ކޮފްގެދްދުވާދެއެވެ.
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 ް
4
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  30ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ( 2015-މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި – ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު)

 .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 ް

(ފ)މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާފަދަ ކަމެއް ކޮފްފިދަމަ އެކުރިކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިދަފް ބަލައި އެބައިވެރިއަކާ
މެދު ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުދްކުރެ ގޮތަކަފް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ފަދޑިޔާރުދްދަފް ލިބިގެދްވެއެވެ.
 .2އެ ޓީމެއްގެ ޖުމުލަ މާކުހުގެ ތެރެއިދް  50%އަފްވުރެ ގިދަދުވާ ވަރަކަފް މާކުސް އުދިކުރުދް.
 .1އެ ޓީމެއް މުޅި މުބާރާތުދް ވަކިކުރުދް.
(ދ) ކީރިތި ޤުރުއާދާއި ޙަދީޘުދް ހެކިދެއްކުމުގައި އާޔަތާއި ޙަދީޘްގެ މާދަ ކިޔާދަމަ ކިޔާދްވާދީ އެއާޔަތެއްގެ ދުވަތަ
ޙަދީޘެއްގެ އިތުބާރުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ .އާޔަތް ކިޔާދަމަ އެއާޔަތެއް ހިމެދިފައިވާ ސޫރަތާއި އާޔަތުގެ
ދަދްބަރު ބުދެދޭދްވާދެއެވެ .ޙަދީޘެއް ދަމަ އެޙަދީޘެއް ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލެއްގެ ދުވަތަ ބޭކަދބަލެއްގެ ދަދް
ހުފަހަޅާދްވާދެއެވެ.
(ރ) ތަފާސްހިސާބު ހުފަހަޅާދަމަ އެ ތަފާސްހިސާބަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ ފަރާތަކުދް ޝާއިޢުކޮފްފައިވާ ތަފާސްހިސާބެއްކަމުގެ
ހެކި ހުފަހަޅާދްވާދެއެވެ.
(ބ) ވާހަކަދެއްކުދްތެރިޔާ ހުފަހަޅާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަދް ކަފަވަރުކުރުމަފް ފަދޑިޔާރުދް ބޭދުދްވެގެދް އެކަދް
އެވާހަކަދެއްކުދްތެރިއަކަފް އަދްގާތާ  12ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަދް ސާބިތުކޮފްދޭ
ލިޔުދްތައް ދުވަތަ ރެފަރެދްސްތައް ފަދޑިޔާރުދްދަފް ހުފަހަޅަދް ވާދެއެވެ.
އކަށް
ކއިރި ަ
ޑއަމް ަ
ސލިއުމެއް ޕޯ ި
އވެ ް
އ ް
އ އެހެން ެ
ޔވަ ި
ސކޮޅު ފި ަ
ނގުމަށްފަހު ނުކުތާތައް ނޯޓުކުރި ކަރުދާ ް
(ޅ) މައުޟޫޢު ެ
އވެ.
ނުގެންދެވޭނެ ެ
(ކ) ވާހަކަދައްކަދްޖެހޭ ދަދްފަޅި ފެފުމުގެ  10މިދެޓު ކުރިދް އެދަދްފަޅީގައި ވާހަކަދައްކާ ކޮދްމެ ދަރިވަރަކުވެސް
މުބާރާތް އޮދްދަތަދަފް ހާޒިރުވާދް ވާދެއެވެ.

(އ) މުބާރާތުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު މުބާރާތުގެ މައުޟޫޢެއް ހިތުދަސްކޮފްގެދް ވާހަކަދައްކައިގެދް ދުވާދެއެވެ.
(ވ) އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ވާހަކަދައްކަމުދްދަދިކޮފްކ މުބާރާތް ބާއްވަމުދްދާ ތަދަފް ވަދެ ދުކުމެ ހަދައިގެދް ދުވާދެއެވެ.

5
ވާހަކަދެއްކުމުގެ  30ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ( 2015-މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި – ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު)

 .11މުބާރާތުގެ ވަދަހޮވުދް
(ހ) މި މުބާރާތުގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިދް ހޮވާދީ ތިރީގައިވާ ވަދަތަކެވެ.
( 2 )2ވަދަކ  1ވަދަކ  0ވަދަ ދަރިވަރު
( 2 )1ވަދަކ  1ވަދަކ  0ވަދަ މުއައްސަސާ
( )0އެސް .އެމް .އެސް އިދް  2ވަދަ ދަރިވަރު
( )2އެދްމެ މޮޅު  5ދަރިވަރުދް
( )5ބައިވެރިވާ ކޮދްމެ މުއައްސަސާއަކުދް އެދްމެ މޮޅަފް ވާހަކަދެއްކި ދަރިވަރު
* މި މުބާރާތުގެ  1ވަނަ އަށް އަންނަ ތަނަކަށް ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ދެއްވާނީ އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ
ތަށްޓެވެ.
(ފ) މި މުބާރާތުގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިދް ވަދަ ހޮވާދީ މި ބައިގައި މަދުވެގެދް  0މުއައްސަސާއަކުދް ބައިވެރިވެ
ވާހަކަދައްކައިފައި ވާދަމައެވެ.
( )1މި މުބާރާތުގެ ކޮދްމެ ބަޔަކުދްވެސް  1ވަދަ އަފް ހޮވޭދީ  75%ދުވަތަ  75%އަފްވުރެ މަތިދް
މާކުސްލިބިފައިވާ ދަރިވަރުދްގެ ތެރެއިދް އެދްމެ ގިދަ މާކުސް ލިބުދު ދަރިވަރެވެ .އެއްވެސް ދަރިވަރަކަފް
 75%ދުވަތަ  75%އަފްވުރެ މަތިދް މާކުސް ދުލިބޭދަމަ  1ވަދަ އަފް އެއްވެސް ދަރިވަރަކު
ދުހޮވޭދެއެވެ.
( )2މި މުބާރާތުގެ ކޮދްމެ ބަޔަކުދްވެސް  2ވަދަ އަފް ހޮވޭދީ  1ވަދަ އަފް ހޮވުދު ދަރިވަރު ފިޔަވައި،
 65%ދުވަތަ  65%އަފްވުރެ މަތިދް މާކުސް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުދްގެ ތެރެއިދް އެދްމެ ގިދަ މާކުސް
ލިބުދު ދަރިވަރެވެ .އެއްވެސް ދަރިވަރަކަފް  65%ދުވަތަ  65%އަފްވުރެ މަތިދް މާކުސް ދުލިބޭދަމަ 2
ވަދަ އަފް އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ދުހޮވޭދެއެވެ.
( )3މި މުބާރާތުގެ ކޮދްމެ ބަޔަކުދްވެސް  3ވަދަ އަފް ހޮވޭދީ  1ވަދަ އަފާއި  2ވަދަ އަފް ހޮވުދު 2
ދަރިވަރުދް ފިޔަވައި 55% ،ދުވަތަ  55%އަފްވުރެމަތިދް މާކުސް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުދްގެ ތެރެއިދް އެދްމެ
ގިދައިދް މާކުސް ލިބުދު ދަރިވަރެވެ .އެއްވެސް ވާހަކައަކަފް  55%ދުވަތަ  55%އަފްވުރެ މަތިދް މާކުސް
ދުލިބޭދަމަ  3ވަދަ އަފް އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ދުހޮވޭދެއެވެ.
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(ދ) މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ ވަދަ ހޮވޭދީ އެ ބައިގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުދް ވާހަކަދެއްކި ދަރިވަރުދްގެ ތެރެއިދް އެދްމެ
މަތިދް މާކުސް ލިބުދު  3ދަރިވަރުދްގެ ޖުމުލަ މާކުހަފް ބަލައިގެދްދެވެ.

 .12ޝަކުވާ ހުފަހެޅުމާއި ޝަކުވާބެލުދް
(ހ) މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުދް ހުފަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބެލުމަފް "މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީ" އެއް އޮދްދާދެއެވެ .މި
ކޮމިޓީ އުފައްދާދީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީދްދެވެ .މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެދްވަދީ ތިރީގައި މިވާގޮތަފެވެ.
 .2މުބާރާތުގެ އިސްފަދޑިޔާރު.
 .1މުބާރާތުގެ ފަދޑިޔާރެއް.
 .0މުބާރާތް އިދްތިޒާމުކުރާ ފަރާތުދް ކަދޑައަޅާ މީހެއް.
(ފ) މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުދް ޝަކުވާއެއް ދުވަތަ މައްސަލައެއްވާދަމަކ އެކަމެއް ހުފަހަޅަދްވާދީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 0
ގައި 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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