`
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ  30ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް 2016 -ގެ ގަވާއިދު
 -1ތަޢާރަފު
މި ގަވައިދަކީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް –
 2016ގެ ގަވާއިދެވެ.

 -2މަޤްޞަދު
ވން.
ދވެހިބަހުން ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ރޮނގުން މީހުން ޝައުޤުވެރިކުރު ު
(ހ) ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށާއިި ،
ރން އުފެއްދުން.
(ށ) ކުޅަދާނަ ވާހަކަ ލިޔުންތެ ީ
ދނުން.
ނވަރު ރަގަނޅު ކުރުވާހަކަތަކެއް ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ލިބި ި
ހބަހުން ލިޔެފައިވާ ފެ ް
(ނ) ދިވެ ި

 -3މުބާރާތް ބެހިފައިވާ ގޮތް
(ހ) މި މުބާރާތް ބެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ހަތަރު ބަޔަށެވެ.
 .1އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި
ސޓީ/ކޮލެޖް)
 .2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ޔުނިވަރ ި
އ
 .3އޮފީސް  /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބަ ި
ބއި
 .4އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ަ
ގ އުމުރުފުރައާއި،
ނނީ ދެ އުމުރުފުރައަކަށެވެ .އެއީ  13އަހަރާ  16އަހަރާ ދެމެދު ެ
(ށ) އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި އޮން ާ
 16އަހަރާ  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައެވެ.
ލމުދޭ އިސްކޫލުތަކާއި މަދަރުސާތަކާއި މަރުކަޒުތަކުގެ
އ ބައިވެރިވެވޭނީ ނިޒާމީ ތަޢު ީ
(ނ) އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިގަ ި
ދަރިވަރުންނަށެވެ.
އ ރަޖިސްޓަރީ ވެގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
އ ބައިވެރިވެވޭނީ އެތަންތަނުގަ ި
(ރ) މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގަ ި
ތ
ކލަކުން ނުވަ ަ
ތ މަރުކަޒަކުން ނުވަތަ އިސް ޫ
ވ ަ
ކން ނު ަ
ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖުގެ ދަށުން ހިންގާ ފެކަލްޓީއަ ު
ވސް އެކަޑަމިކު ޔުނިޓަކުން މި ބައިގައި ވަކިން ވާދަކުރެވިދާނެ އެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ އެނޫން ެ

އދު 2016
ވ ި
ބރާތުގެ ގަ ާ
އމީ މު ާ
ޤ ު
ކުވާހަކަ ލިޔުމުގެ  30ވަނަ ަ
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(ބ) އޮފީސް /ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިން ،ބައިވެރިވެވޭނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި އަމިއްލަ
ލބު ޖަމުޢިއްޔާ
އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ .ކު ަ
ޖަމާޢަތްތަކުގެ

ގޮތުގައި

ބައިވެރިވެވޭނީ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން

ހިންގާ

ކުލަބު/

ޖަމްޢިއްޔާ/

ގ
ޖަމާޢަތްތަކު ެ

ނށެވެ.
މެންބަރުން ަ
މރުފުރައެވެ .އެއީ  18އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރައާއި،
ނނީ  2އު ު
ވމުގެ ބައިގައި އޮން ާ
ނ ބައިވެރި ު
(ޅ) އަމިއްލަ ގޮތު ް
 18އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރައެވެ.
ބއިވެރިއަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ އެއް ބައިގައެވެ.
(ކ) މުބާރާތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ަ

 -4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
(ހ) އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި
ތ
 -1މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އިސްކޫލަކަށް ވެސް ،އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިގައި ހިމެނޭ ދެ އުމުރުފުރައިގައި ،ނުވަ ަ
އެ ދެ އުމުރުފުރައިން ދެ އުމުރުފުރައެއްގައި ނުވަތަ ،އެއް އުމުރުފުރައެއްގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.
ގން
 -2އިސްކޫލުތަކުން މި މުބާރާތުގައި ގިނަވެގެން ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮންމެ އުމުރުފުރައެއްގައި  7ދަރިވަރުންނަށެވެ .މަދުވެ ެ
 5ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.
 -3މި މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިގެ  13އަހަރާއި  16އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  2016ވަނަ
އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހަށް  13އަހަރު ފުރި 16 ،އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ 16 .އަހަރާއި 21
އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހަށް  16އަހަރު ފުރި،
 21އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
(ށ) މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖް)
ބއިގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮންމެ ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖު/ފެކަލްޓީ އަކުން
 މި މުބާރާތުގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ަ
ނއެވެ.
 5ބައިވެރިންނަށެވެ .މަދުވެގެން  3ބައިވެރިން ،ބައިވެރިކުރަންވާ ެ
(ނ) އޮފީސް/ކުލަބު /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައި
 މި މުބާރާތުގެ އޮފީސް  /ކުލަބު  /ޖަމުޢިއްޔާ  /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮންމެ
އވެރިކުރަންވާނެއެވެ.
އޮފީސް  /ކުލަބު  /ޖަމުޢިއްޔާ  /ޖަމާޢަތަކުން  5ބައިވެރިންނެވެ .މަދުވެގެން  3ބައިވެރިން ،ބަ ި
(ރ) އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ ބައި
ރވެވޭނީ 2016ވަނަ
ރންދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެ ި
ތން ބައިވެރިވުމުގެ ބައިގެ  18އަހަ ު
 މި މުބާރާތުގެ އަމިއްލަ ގޮ ު
ވރިވާ ބައިވެރީންގެ
އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހަށް  18އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށެވެ .އަމިއްލަ ގޮތުން ބައި ެ
ބައިގެ  18އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހަށް
ށވެ.
 18އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހުންނަ ެ

އދު 2016
ވ ި
ބރާތުގެ ގަ ާ
އމީ މު ާ
ޤ ު
ކުވާހަކަ ލިޔުމުގެ  30ވަނަ ަ
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 -5ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ އުސޫލު
ތޔާރުކުރާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށެވެ.
ލޔާނީ މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން އިހު ި
(ހ) މި މުބާރާތުގައި ވާހަކަ ި
ހށައެޅިދާނެއެވެ.
ހކަ ކޮންޕިއުޓަރުން ޓައިޕްކޮށްގެން ނުވަތަ އަތުން ލިޔެގެން ވެސް ު
ތށް ހުށައަޅާ ވާ ަ
(ށ) މި މުބާރާ ަ
ނޖެހޭނެއެވެ.
އއްގެ ތިރީގައި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ޖަހަ ް
(ނ) ވާހަކައިގެ ކޮންމެ ސަފުހާ ެ
(ރ)  -1މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ގިންތިއެއްގައިވެސް ބައިވެރިކުރާ ވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ ސަފުހާގައި ބައިވެރިޔާގެ ނަމާއި
މއި ބައިވެރިއެއްގެ
މގެ ބައިގައި ނަމަ އެތަނެއްގެ ނަ ާ
އިސްކޫލެއްގައި ނަމަ ދަރިވަރާއި އިސްކޫލުގެ ނަން ،މަތީ ތައުލީ ު
ނަން ،އޮފީސް ކުލަބު ޖަމުއިއްޔާ /ޖަމާއަތެއްނަމަ އެ އޮފީހެއް ،ކުލަބެއް ،ޖަމުއިއްޔާއެއް /ޖަމާއަތެއްގެ ނަމާއި
ނވާނެއެވެ.
ގ ނަމާއި ބައިވެރިވާ ގިންތި ލިޔަ ް
ބައިވެރިޔާގެ ނަން ،އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވާ ބައިގެ ބައިވެރީން ެ
މއިގަނޑު ނަމާއި
ފރަތަމަ ސަފުހާގައި ވާހަކައިގެ ަ
އ ބައިވެރިކުރާ ކޮންމެ ވާހަކައެއްގައިވެސް ު
 -2މި މުބާރާތުގަ ި
އވެ.
ވނެ ެ
ބައިވެރިވާ ގިންތި އޮންނަން ާ
(ބ) އީމެއިލު ކުރަންވާނީ ހުރިހާ ސަފުހާތަކެއް ހިމެނޭނެހެން އެއް ފައިލެއްގެ ގޮތުގައިއެވެ.
(ޅ) ވާހަކަ ލިޔުމަށްފަހު އީމެއިލުކުރާނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ.
ކޮންޕިއުޓަރުން ލިޔާނަމަ:
ޓވެ .ސައިޒަކީ 14އެވެ .ކުލައަކީ ކަޅެވެ.
ނންކުރާނީ ފަރުމާ ފޮން ެ
( )1ބޭ ު
ތރޭގައި  1.5ހުންނަންވާނެއެވެ.
( )2ވާހަކައިގެ ދެފޮޅުވަތުގެ ދޭ ެ
( )3ވާހަކައިގެ ޕީޑީއެފް ފައިލަކާއި ވޯޑް ފައިލު ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ .އިންސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ޕީ.ޑީ.އެފް
ފައިލެވެ.
( )4ވޯޑްފައިލް އަދި ފީ.ޑީ.އެފް ފައިލުގައި އެއްވެސްކަހަލަ ފެންމާކަރެއް ނުވަތަ ރަމްޒެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް ބޯޑަރެއް
ނވެސް އެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
ނ ް
ނުވަތަ ފާހަގައެއް ނުވަތަ އެ ޫ
އަތުން ލިޔާނަމަ:
( )1ވާހަކަ ލިޔަންވާނީ "އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑު" ކަރުދާހުގެ އެއް ފުށުގައެވެ .މި ކަރުދާހުގައި އެއްވެސް ނިޝާނެއް
ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
( )2ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނީ ކިޔަން އެނގޭފަދަ ސާފު ލިޔުމަކުންނެވެ.
ތ ނޫ ކުލައިންނެވެ.
ނފޭދޭ ގަލަމަކުންނެވެ .ކަޅު ނުވަ ަ
( )3ވާހަކަ ލިޔަން ވާނީ ދެލި ު

 -6މުބާރާތަށް ލިޔާ ވާހަކަތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް
(ހ) މި މުބާރާރުގެ ހުރިހައި އުމުރުފުރައަކުން ލިޔާ ވާހަކައިގެ ދިގުމިން  1500ލަފުޒަށް ވުރެ މަދުވާންވާނެއެވެ .އެއީ އަތުން
ލިޔާނަމަ ގާތްގަނޑަކަށް އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑުގެ  200ފޮޅުވަތެވެ.
ވނެއެވެ.
އ ވާހަކައިގެ ތީމާއި ނަން އޮންނަ ާ
(ށ) ފުރަތަމަ ސަފުހާގެ މަތީގަ ި
އވެ.
އ ވާހަކައިގެ ނަން އޮންނަންވާނެ ެ
(ށ) ފުރަތަމަ ސަފުހާގެ މަތީގަ ި

އދު 2016
ވ ި
ބރާތުގެ ގަ ާ
އމީ މު ާ
ޤ ު
ކުވާހަކަ ލިޔުމުގެ  30ވަނަ ަ
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(ނ) ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކުން ބޮޑުބައެއް ނަގައިގެން ލިޔެފައިނުވާ ،އަދި އެހެން މުބާރާތަކަށް ހުށައަޅައިފައިވާ އެއްޗަކުން
ނވާ ވާހަކައަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ބޮޑުބައެއް ނަގައިގެން ލިޔެފައިވާ ު
ވ
(ރ) ކުރިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކުން ބޮޑުބައެއް ނަގައިގެން ލިޔެފައިނުވާ ،އަދި އެހެން މުބާރާތަކަށް ހުށައަޅައިފައި ާ
ހނެއެވެ.
އެއްޗަކުން ބޮޑުބައެއް ނަގައިގެން ލިޔެފައިނުވާ ވާހަކައަކަށް ވާންޖެ ޭ
ހކައަކީ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ރތަށް ހުށައަޅާ ކުރުވާ ަ
(ބ) މުބާ ާ
ވންޖެހޭނެއެވެ.
(ޅ) ތިރީގައި މިވާ ފަދަ ކަންކަން ހިމެނިފައި ނުވާ ވާހަކައަކަށް ާ
 -1އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާފަދަ ވާހަކަ.
 -2މީހެއްގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނޭ ފަދަ ވާހަކަ.
މޢުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާފަދަ ވާހަކަ.
 -3މުޖުތަ ަ
އފެދިދާނޭ ފަދަ ވާހަކަ.
 -4މުޖުތަމަޢޫގައި ބައިބައިވުން ު
ކ ނުވަތަ ޝަރުތުތަކަކާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ޚިލާފުވެފައިވާ
(ކ) މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތަ ާ
ކމެދު ތިރީގައި އެވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރުންނަށް
މިންވަރަށް ބަލައި ،އެ ވާހަކައަ ާ
ލިބިގެންވެއެވެ.
ނ ލިޔެފައި ހުށައަޅާ ވާހަކަ ލިޔަންޖެހޭ ލަފުޒުގެ މިންވަރަށްވުރެ އުނިވެ ނުވަތަ އިތުރު
 -1ކޮންޕިއުޓަރުން ނުވަތަ އަތު ް
ރވާ  0.5މާކުހާއި 5
ވާނަމަ ،އިންސާފުކުރާ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ޖުމުލަ މާކުހުން އެ ވާހަކައަކަށް އުނިވާ ނުވަތަ އިތު ު
މާކުހާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މާކުސް އުނިކުރުން.
 -2ވާހަކަ ލިޔުމުގައި ކަރުދާހުގެ ދެ ފުށުގައި ލިޔެފައިވާނަމަ އެ ވާހަކައަކަށް ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު ދޭ ޖުމުލަ މާކުހުގެ
ތެރެއިން  5މާކުސް އުނިކުރުން.
މކުހުގެ ތެރެއިން  50%އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ވަރަކަށް މާކުސް ކެނޑުން.
ލބޭ ޖުމުލަ ާ
 -3އެ ވާހަކައަށް ި
 -4އެ ވާހަކަ މުޅި މުބާރާތުން ވަކިކުރުން.
 -7ފޯމު ހުށައެޅުން
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމާއި ތަކެތި ހުށައަޅާނެ ގޮތްތައް:
( )1މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ވާހަކަ ހުށައަޅާނީ މި އެކެޑަމީން ދޫކުރާ" ،ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ  30ވަނަ ޤައުމީ
ފމު  "2016 -ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ ފޯމާއެކުއެވެ.
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ޯ
ތގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ
( )2ފޯމު ހުށައަޅާއިރު ،މުބާރާ ު
އޅާންވާނެއެވެ.
ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑުޖެހި ނަކަލު ،ހުށަ ަ
ނ
ކށް ހުށައަޅާނީ  kuruvaahaka@dhivehiacademy.edu.mvމި އީމެއިލު އެޑްރެހަށެވެ .މިނޫ ް
( )3އޮންލައިން ޮ
ވސް ކުރުވާހަކައެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
އެހެން އީމެއިލަކަށް ފޮނުވާ އެއް ެ
ހށައަޅާނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ކައުންޓަރަށެވެ.
( )4ކަރުދާހުން ހުށައަޅާނަމަު ،
ރ ވާހަކަތައް ފޮނުވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  14ޑިސެންބަރު  2016ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ
( )5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކު ާ
 13:30އެވެ.
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ވ ި
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 -7މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން
ނ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.
ހ .މި މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރާ ީ
މމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ.
ށ .ފަނޑިޔާރުން ނިންމާ ނިން ު

 -8މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވުން
ތރީގައި މި ވަނީއެވެ.
މި މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް ި
ރ
 -1ކޮންމެ އުމުރުފުރަޔަކުން 3 ،2 ،1ވަނަ ދަރިވަ ު
ލ
 -2ކޮންމެ އުމުރުފުރަޔަކުން 3 ،2 ،1ވަނަ އިސްކޫ ު
ކ
 -3މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިން 3 ،2 ،1ވަނަ ވާހަ ަ
ނ
ތ ް
 -4މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިން 3 ،2 ،1ވަނަ ަ
ވނަ ވާހަކަ
 -5އޮފީސް ކުލަބު ޖަމުއިއްޔާ /ޖަމާއަތްތަކުގެ ބައިން ަ 3 ،2 ،1
ނ
ވނަ ތަ ް
 -6އޮފީސް ކުލަބު ޖަމުއިއްޔާ /ޖަމާއަތްތަކުގެ ބައިން ަ 3 ،2 ،1
ގ ކޮންމެ ގިންތިއަކުން 3 ،2 ،1ވަނަ ވާހަކަ
 -7އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވާ ބައި ެ

(ހ)

( )1މި މުބާރާތުގައި އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިން ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ އިސްކޫލު ހޮވާނީ،
އެ ބައެއްގައި ތިން އިސްކޫލަކުން ،ބައިވެރިވެ ،ވާހަކަ ހުށައަޅައިފައި ވާނަމައެވެ .އިސްކޫލު ވަނަ ހޮވާނީ އެ
ނ ޖުމުލަ މާކުހަށް
ބ ު
އުމުރުފުރައެއްގައި އެ އިސްކޫލަކުން އެންމެ މަތީ މާކުސް ލިބުނު  5ވާހަކައަށް ލި ު
ބަލައިގެންނެވެ.
( )2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ކޮލެޖް  /ޔުނިވަރސިޓީ) އަދި އޮފީސް /ކުލަބް /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިން،
މށް ވުރެ ގިނަ ޓީމުން،
ޓމަކުން ،ނުވަތަ ތިން ޓީ ަ
ނ ހޮވާނީ ،އެ ބައެއްގައި ތިން ީ
ތ ް
ތންވަނަ ަ
އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
ނ އެއިން ކޮންމެ
ވނަ ހޮވާ ީ
ގއިވެސް ަ 3 ،2 ،1
ށފައި ވާނަމައެވެ .މި ދެ ބައި ަ
އެބައެއްގައި ބައިވެރިވެ ،ވާދަކޮ ް
ތަނަކުން އެންމެ މަތީ މާކުސް ލިބުނު  3ވާހަކައިގެ ޖުމުލަ މާކުހަށް ބަލައިގެންނެވެ.
ވހަކަ ހޮވާނީ ،މި ބައިގެ
ތންވަނަ ާ
ދވަނަި ،
ނ އެއްވަނަެ ،
ނ ބައިވެރިވާ ބައި ް
ލ ގޮތު ް
( )3މި މުބާރާތުގެ އަމިއް ަ
ކ ލިޔެފައިވާ ނަމައެވެ.
ކޮންމެ ގިންތިއެއްގައި މަދުވެގެން ތިން ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެ ވާހަ ަ
އ މަދުވެގެން 3
( )4އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވާ ބައިވެރީންގެ ބައިގައި 1ވަނަ 2ވަނަ 3ވަނަ ހޮވާނީ މިބައިގަ ި
އވެ.
ބައިވެރީން ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ ެ

(ށ) މި މުބާރާތުގައި ހޮވާނީ ތިރީގައި މި ވާ ވަނަތަކެވެ.
 -1އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި:
ލ
(ހ) ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ އިސްކޫ ު
ކ
(ށ) ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ ވާހަ ަ
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 -2މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި:
ރކަޒު
ތންވަނަ މަ ު
(ހ) އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
ހކަ
ތންވަނަ ވާ ަ
(ށ) އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
 -3އޮފީސް /ކުލަބް /ޖަމްޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައި:
ރކަޒު
ތންވަނަ މަ ު
(ހ) އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
ހކަ
ތންވަނަ ވާ ަ
(ށ) އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
ބއި:
 -4އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވާ ަ
ކ
ތންވަނަ ވާހަ ަ
(ހ) ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަި ،
(ނ)

( )1މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް  1ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  75%ނުވަތަ  75%އަށްވުރެ މަތިން
ތ
ނ ވާހަކައެވެ .އެއްވެސް ވާހަކައަކަށް  75%ނުވަ ަ
ތރެއިން އެންމެ ގިނަ މާކުސްލިބު ު
މާކުސްލިބިފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ެ
ވސް ވާހަކައެއް ނުހޮވޭނެއެވެ.
 %75އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  1ވަނަ އަށް އެއް ެ
ޔކުން ވެސް  2ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  1ވަނަ އަށް ހޮވުނު ވާހަކަ ފިޔަވައި%65 ،
( )2މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަ ަ
ތން މާކުސް
ނުވަތަ  65%އަށްވުރެ މަ ި

ލބުނު ވާހަކައެވެ.
ލިބިފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މާކުސް ި

ނ އަށް އެއްވެސް
ނ މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  2ވަ ަ
އށްވުރެ މަތި ް
އެއްވެސް ވާހަކައަކަށް  65%ނުވަތަ ަ 65%
ވާހަކައެއް ނުހޮވޭނެއެވެ.
( )3މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް  3ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  1ވަނަ އަށާއި  2ވަނަ އަށް ހޮވުނު  2ވާހަކަ
ފިޔަވައި %55 ،ނުވަތަ 55%

އަށްވުރެމަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން މާކުސް

ލިބުނު ވާހަކައެވެ .އެއްވެސް ވާހަކައަކަށް  55%ނުވަތަ  55%އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  3ވަނަ އަށް
އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުހޮވޭނެއެވެ.

 -9މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ވާހަކަތައް ޝާއިޢުކުރުން
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ވާހަކައެއް ނުވަތަ އެއިން ވާހަކައަކުން ބައެއް ނަމަވެސް ޝާއިޢުކުރުމާއި އެކިކަންކަމުގައި
ގ އެކެޑަމީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ދިވެހިބަހު ެ
___________________
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