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ވާދައިގެ   އައްޝައިޚް މަލިމް މޫސާ މާފަތްކަލޭފާނުގެއިދަކީ ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން  މި ގަވާ  

  ގެ ގަވާއިދެވެ.ޤައުމީ މުާބރާތުވަނަ 33ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ  ތަށްޓަށް ާބއްވާ

 

 މަޤްޞަދު   -2

 ރޮނގުން މީހުން ޝައުޤުވެރިކުރުވުން. ދިވެހި އަދަިބއްޔާތަށާއި، ދިވެހިބަހުން ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ  (ހ)

 )ށ( ކުޅަދާނަ ވާހަކަ ލިޔުންތެރީން އުފެއްދުން. 

 )ނ( ދިވެހިަބހުން ލިޔެފައިވާ ފެންވަރު ރަގަނޅު ކުރުވާހަކަތަކެއް ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ލިިބދިނުން. 

 

 ބާރާތް ބެހިފައިވާ ގޮތް މު   - 3

 ަބޔަށެވެ. ހަތަރު މި މުާބރާތް ބެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ  )ހ( 

 އިސްކޫލުތަކުގެ ަބއި .1

 )ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖް( ަބއި މަތީ ތަޢުލީމުގެ .2

 ތަކުގެ ަބއި ޖަމާޢަތް /ޢިއްޔާޖަމު /އޮފީސް / ކުލަުބ .3

 ަބއި އަމިއްލަ ގޮތުން ަބއިވެރިވުމުގެ .4

 އުމުރުފުރައަކަށެވެ. އެއީ  ތިންއިސްކޫލުތަކުގެ ަބއި އޮންނާނީ  )ށ( 

 ދަށު ސާނަވީ ގިންތި .  1 

 ސާނަވީ ގިންތި   .2 

 އެވެ. މަތީ ސާނަވީ ގިންތި .  3
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އިސްކޫލު ަބއިވެރި)ނ(  ަބއިގައި  ތަޢުލީމު   ތަކުގެ  ނިޒާމީ   މަރުކަޒުތަކުގެމަދަރުސާތަކާއި  އިސްކޫލުތަކާއި  ދޭ    ވެވޭނީ 

 ދަރިވަރުންނަށެވެ. 

ތަޢުލީމުގެ(  ރ) ަބއިވެ  މަތީ  ރަޖިސްޓަ  ރިަބއިގައި  އެތަންތަނުގައި  ކިޔަވާރީ  ވެވޭނީ    ދަރިވަރުންނަށެވެ.   ވެގެން 

ނުވަތަ  ކޮލެޖުޔުނިވަރސިޓީ/ މަރުކަޒަކުން  ނުވަތަ  ފެކަލްޓީއަކުން  ހިންގާ  ދަށުން  ނުވަތަ  އިގެ  ސްކޫލަކުން 

 އެވެ.އި ވަކިން ވާދަކުރެވިދާނެޔުނިޓަކުން މި ަބއިގަ  ޑަމިކުއެކެ ވެސް  އެނޫންޑިޕާޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ 

 އަމިއްލަ އޮފީސްތަކާއި   ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއިވެވޭނީ    ަބއިވެރި  ޖަމާޢަތްތަކުގެ ަބއިން،  މުޢިއްޔާ/ޖަ  އޮފީސް/ ކުލަުބ/(  ބ )

މުއައްސަސާތަކުގެ އެންމެހައި  ދައުލަތުގެ  މުވައްޒަފުންނަށެކުންފުނިތަކާއި  ކު  ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ވެ.  ޖަމުޢިއްޔާ  ލަުބ 

 ށެވެ. ަބރުންނަންމެ ކުގެތަޖަމާޢަތް /ޖަމްޢިއްޔާ /ކުލަުބހިންގާ  ކޮށްގެންރީރަޖިސްޓަވެވޭނީ  ަބއިވެރި ގޮތުގައި

އި، އުމުރުފުރައާން ދަށުގެ  އަހަރު  18  އެއީ  ވެ.އެއުމުރުފުރަ  2އޮންނާނީ    ގައިަބއިގޮތުން ަބއިވެރިވުމުގެ  ( އަމިއްލަ  ޅ)

 ވެ. އެއަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރަ 18

 ަބއިގައެވެ. އެއް ވެވޭނީ ަބއިވެރިވެސް  ފައިވާ ަބއިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ަބއިވެރިއަކަށް( މުާބރާތުގައި ކަނޑައަޅައިކ)
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 އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި  ( ހ)

ގައި، ނުވަތަ އުމުރުފުރައި  ތިންމުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ކޮންމެ އިސްކޫލަކަށް ވެސް، އިސްކޫލުތަކުގެ ަބއިގައި ހިމެނޭ  މި    -1

 ވެވިދާނެއެވެ. އެއްގައި ަބއިވެރިއުމުރުފުރަ އިން އެއްއުމުރުފުރަ ތިންއެ 

 

ވެ.  ދަރިވަރުންނަށެ  7  ގިނަވެގެން  މުރުފުރައެއްގައިކޮންމެ އު  ވޭނީކުރެ  ގިނަވެގެން ަބއިވެރި  މުާބރާތުގައި  މި  އިސްކޫލުތަކުން.  2

 ކުރަންވާނެއެވެ. ަބއިވެރިދަރިވަރުން  5މަދުވެގެން 

 

 މި މުާބރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ ަބއިގެ . 3

  

 ދަށު ސާނަވީ ގިންތި 

ަބއިވެރިވެވޭނީ    އަދި    13ގެ ނިޔަލަށް  31ޑިސެންަބރު    2020ދަށު ސާނަވީ ގިންތީގައި   2020އަހަރު ފުރި 

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ.  15ގެ ނިޔަލަށް 31ޑިސެންަބރު 

 ސާނަވީ ގިންތި 

ޑިސެންަބރު   2020އަހަރު ފުރި އަދި    15ގެ ނިޔަލަށް  31ޑިސެންަބރު    2020ަބއިވެރިވެވޭނީ  ސާނަވީ ގިންތީގައި   

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ.  17ގެ ނިޔަލަށް 31

 އެވެ.  މަތީ ސާނަވީ ގިންތި 

 

 2020އަހަރު ފުރި އަދި    17ގެ ނިޔަލަށް  31ޑިސެންަބރު    2020މަތީ ސާނަވީ ގިންތީގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ  

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ.  19ގެ ނިޔަލަށް 31ޑިސެންަބރު 
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 މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި )ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖް(  (ށ) 

 5  ގިނަވެގެން  ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖު/ފެކަލްޓީ އަކުންކޮންމެ    ވޭނީކުރެަބއިވެރި  ގައިަބއިމަތީ ތަޢުލީމުގެ  މި މުާބރާތުގެ   •

 ވާނެއެވެ.ކުރަންަބއިވެރިން، ަބއިވެރި 3މަދުވެގެން ވެ. ނަށެަބއިވެރިން

 އޮފީސް/ކުލަބު/ ޖަމުޢިއްޔާ/ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައި )ނ( 

އޮފީސް / ކުލަުބ / ނީ ކޮންމެ  ވޭވެަބއިވެރި  ޖަމާޢަތްތަކުގެ ަބއިގައި  /އޮފީސް / ކުލަުބ / ޖަމުޢިއްޔާ  މި މުާބރާތުގެ   •

  ަބއިވެރިވާންވާނެއެވެ. ަބއިވެރިން 3. މަދުވެގެން ށެވެ ންނަަބއިވެރި 5 ގިނަވެގެން ޖަމުޢިއްޔާ / ޖަމާޢަތަކުން

 ބައި   އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވުމުގެ )ރ( 

ަބއިވެރިވުމުގެ  މި މުާބރާތުގެ • ވަނަ  2019އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ    18  ަބއިގެ  އަމިއްލަ ގޮތުން 

 ގޮތުން ަބއިވެރިވާ ަބއިވެރީންގެވެ. އަމިއްލަ  ށެކުދިންނައަހަރު ނުފުރޭ    18ވަނަ ދުވަހަށް  1އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  

 18ވަނަ ދުވަހަށް  1ޖަނަވަރީ މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ  2019އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރައިގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ    18  ަބއިގެ

  ށެވެ. އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހުންނަ

 ލިޔުމުގެ އުސޫލު    ކުރުވާހަކަ   - 5

 ތިޔާރުކުރާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށެވެ. ޔާނީ މުާބރާތުގެ ަބއިވެރިން އިޚު)ހ( މި މުާބރާތުގައި ވާހަކަ ލި

 ޅިދާނެއެވެ. ހުށައެކޮށްގެން ނުވަތަ އަތުން ލިޔެގެން ވެސް ކޮންޕިއުޓަރުން ޓައިޕު ވާހަކަޅާ ހުށައަ( މި މުާބރާތަށް ށ)

 އެއްގެ ތިރީގައި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ.  ކޮންމެ ސަފުހާ ވާހަކައިގެ( ނ)

 ފުހާ ނަންަބރު ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ.  ސަ)ރ( ވާހަކައިގެ ކޮންމެ ސަފުހާއެއްގައި 

ަބއިވެރިކުރާ    މި މުާބރާތުގެ ކޮންމެ ގިންތިއެއްގައި  -1(  ބ ) އެ ވާހަކައެއް ލިޔުނު   ގަނޑުގައިަބނޑޭރި    ވާހަކައިގެވެސް 

އިސްކޫލެއްގައި ނަމަ ދަރިވަރާއި އިސްކޫލުގެ ނަން، މަތީ ތައުލީމުގެ ަބއިގައި ނަމަ އެތަނެއްގެ ނަމާއި ނަމާއި    ފަރާތުގެ

  ތެއްގެ ޢައްޔާއެއް/ ޖަމާޢިނަމަ އެ އޮފީހެއް، ކުލަެބއް، ޖަމު  ަބއިވެރިއެއްގެ ނަން، އޮފީސް ކުލަުބ ޖަމުއިއްޔާ/ ޖަމާއަތެއް 

ނަމާއި ަބއިވެރިވާ   ރާތުގެނަމާއި ަބއިވެރިވާ ފަ  ަބއިގެއަމިއްލަ ގޮތުން ަބއިވެރިވާ  ،  ނަން  އެ ަބއިވެރިއެއްގެނަމާއި  

 ގިންތި ލިޔަންވާނެއެވެ. 

ަބއިވެރިކުރާ ކޮންމެ ވާހަކައެއްގައި  -2  މުާބރާތުގައި    ަބނޑޭރި ގަނޑުގައި  އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ވެސް  މި 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.  ލިޔެފައި ވާހަކައިގެ މައިގަނޑު ނަމާއި ަބއިވެރިވާ ގިންތި

އެ ލިޔާ ވާހަކައިގެ    ޔަން ބޭނުންކުރާ ސަފުހާއެއްގައި ނުވަތަ ސަފުހާތަކެއްގައި ލި   މުބާރާތަށް ލިޔާ ވާހަކަ ނޯޓު:  

ނަންބަރާ   ބައިވެރިއެއްގެ އެ  ،  އިތުރުން ކާޑު  އަންގައިދޭ  ނަންބަރު  ސަ އި،  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ފުހާ 

މި ނޫން އުސޫލަކަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަ  ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.  

 ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަމެވެ.  

 

 



 4 2021އުމީ މުބާރާތުެގ ަގވާއިދު ަވނަ ޤަ 33ލިޔުމުެގ  ކުާވހަކަާވދައިެގ ތަށްޓަށް ބާއްާވ  އައްޝައިޚް މަލިމް މޫސާ މާފަތްކަލޭފާނުެގ

 ނަމަ:   ކޮންޕިއުޓަރުން ލިޔާ 

 އެވެ. ކުލައަކީ ކަޅެވެ. 14ބޭނުންކުރާނީ ފަރުމާ ފޮންޓެވެ. ސައިޒަކީ  ( 1)

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 1.5ފޮޅުވަތުގެ ދޭތެރޭގައި  ދެވާހަކައިގެ  ( 2)

 ޅަން ވާނެއެވެ. އިންސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ޕީ.ޑީ.އެފް ފައިލެވެ.  ހުށައަފައިލު    ޕީޑީއެފް ފައިލަކާއި ވޯޑު  ވާހަކައިގެ(  3)

ނުވަތަ ރަމްޒެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް ޯބޑަރެއް ނުވަތަ   ކަހަލަ ފެންމާކެއް ގައި އެއްވެސްފީ.ޑީ.އެފް ފައިލު ވޯޑްފައިލާއި( 4)

 ނުވާނެއެވެ.   ވެސް އެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހުރެގެން ފާހަގައެއް ނުވަތަ އެނޫން

 ނަމަ:    އަތުން ލިޔާ 

މި ކަރުދާހުގައި އެއްވެސް ނިޝާނެއް ހުރެގެން ލިޔަންވާނީ "އެގްޒެމިނޭޝަން ޕޭޑު" ކަރުދާހުގެ އެއް ފުށުގައެވެ.    ވާހަކަ (1)

 ނުވާނެއެވެ. 

 ފަދަ ސާފު ލިޔުމަކުންނެވެ.  ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނީ ކިޔަން އެނގޭ (2)

 ގަލަމަކުންނެވެ. ކަޅު ނުވަތަ ނޫ ކުލައިގެ ، ދެލި ނުފޭދޭ ލިޔަން ވާނީ ވާހަކަ( 3)

 ތައް ތު ހުންނަންޖެހޭ ޝަރު   ވާހަކަތަކުގައި   ލިޔާ މުބާރާތަށް    - 6

އެއީ    .އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެށް ވުރެ  ލަފުޒަ  1500  ކުން ލިޔާ ވާހަކައިގެ ދިގުމިންގެ ހުރިހައި އުމުރުފުރައަތުމި މުާބރާ )ހ( 

ލިޔާ ޕޭޑުގެނަމަ    އަތުން  ގާތްގަނޑަކަށް    އެގްޒެމިނޭޝަން  ފޮޅުވަތެއްގައި  މަގުން  10  -  8ކޮންމެ   200  ލަފުޒުގެ 

 ވެ. ފޮޅުވަތެ

 ނަން އޮންނަވާނެއެވެ. ގެ މަތީގައި ވާހަކައިގެ )ށ( ފުރަތަމަ ސަފުހާ

ޅައިފައިވާ އެއްޗަކުން  ހުށައަަބއެއް ނަގައިގެން ލިޔެފައިނުވާ، އަދި އެހެން މުާބރާތަކަށް    ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކުން ޮބޑު  )ނ(

 ނުވާ ވާހަކައަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.  ަބއެއް ނަގައިގެން ލިޔެފައި ޮބޑު

އިފައިވާ އަޅަހުށަނުވާ، އަދި އެހެން މާުބރާތަކަށް    ަބއެއް ނަގައިގެން ލިޔެފައި  )ރ( ކުރިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކުން ޮބޑު

 ނުވާ ވާހަކައަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.  އެއްޗަކުން ޮބޑުަބއެއް ނަގައިގެން ލިޔެފައި

 ވާހަކައަކީ މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.  ޅާ ކުރުހުށައަ)ބ( މުާބރާތަށް 

 ހަކައަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. )ޅ( ތިރީގައި މިވާ ފަދަ ކަންކަން ހިމެނިފައި ނުވާ ވާ

 ފަދަ ވާހަކަ.  އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ -1 

 މީހެއްގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނޭ ފަދަ ވާހަކަ.  -2 

 ފަދަ ވާހަކަ. މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާ -3 

 ދާނޭ ފަދަ ވާހަކަ. މުޖުތަމަޢޫގައި ަބއިަބއިވުން އުފެދި -4 

ތަކަކާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ، އެ ޚިލާފުވެފައިވާ ތުތެރެއިން ޝަރުޠަކާ ނުވަތަ ޝަރުތަކުގެ ތުމި މާއްދާގައި ުބނެފައިވާ ޝަރު )ކ(

  އެކެޑަމީއަށްގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  އަންނަނިވިމެދު  މިންވަރަށް ަބލައި، އެ ވާހަކައަކާ 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

ވުރެ އުނިވެ ނުވަތަ އިތުރު   ޒުގެ މިންވަރަށްފުޅާ ވާހަކަ ލިޔަންޖެހޭ ލަހުށައަލިޔެފައި  އަތުން ކޮންޕިއުޓަރުން ނުވަތަ  -1  

 5މާކުހާއި  0.5ވާހަކައަކަށް އުނިވާ ނުވަތަ އިތުރުވާ   ވާނަމަ، އިންސާފުކުރާ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ޖުމުލަ މާކުހުން އެ

 މާކުހާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މާކުސް އުނިކުރުން.



 5 2021އުމީ މުބާރާތުެގ ަގވާއިދު ަވނަ ޤަ 33ލިޔުމުެގ  ކުާވހަކަާވދައިެގ ތަށްޓަށް ބާއްާވ  އައްޝައިޚް މަލިމް މޫސާ މާފަތްކަލޭފާނުެގ

ނަމަ އެ ވާހަކައަކަށް ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު ދޭ ޖުމުލަ މާކުހުގެ  ޔުމުގައި ކަރުދާހުގެ ދެ ފުށުގައި ލިޔެފައިވާވާހަކަ ލި -2 

 މާކުސް އުނިކުރުން. 5ތެރެއިން 

 އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ވަރަކަށް މާކުސް ކެނޑުން. 50ވާހަކައަށް ލިޭބ ޖުމުލަ މާކުހުގެ ތެރެއިން %އެ  -3 

 އެ ވާހަކަ މުޅި މުާބރާތުން ވަކިކުރުން. -4 

 ޅުން  ހުށައެ   އި ތަކެތި ފޯމާ   - 7

 : ޅާނެ ގޮތްހުށައަމި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާން އެދޭ ފޯމާއި ތަކެތި   

ގޫގުލް ފޯމާ އެކު  ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ. ގުލްދޭ ގޫ އެކެޑަމީންޅާނީ މި  އަހުށަ ކުރުވާހަކަކުރާ މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރި( 1)   

ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނުވަތަ  ވާމުާބރާތުގައި ަބއިވެރި

އި މުާބރާތަށް ހުށައަޅާ ޖެހި ނަކަލާ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު

   ހުށައަޅާންވާނެއެވެ. ކުރުވާހަކަ

 އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ.ދިވެހިަބހުގެ  ހުށައަޅާނީފަހު  ވާހަކަ ލިޔުމަށް( 2)

 އިސްތިގުބާލަށެވެ. ޅާނީ ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމީގެ ހުށައަނަމަ  ހުށައަޅާ( ކަރުދާހުން 4)    

  އާދިއްތަވާ    9  މޭ  2021   ސުންގަޑިއަކީ   ަބއިވެރިވާން ފުރާ ގޫގުލް ފޯމާ އެކު ކުރުވާހަކަ ހުށައެޅުމުގެ( މުާބރާތުގައި  5)    

 ގެ ކުރިންނެވެ. 13:30ދުވަހުގެ 

 

 

 މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން   - 8

 އަކުންނެވެ. ޓީނޑިޔާރުންގެ ކޮމިކަނޑައަޅާ ފަ ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމީން މުާބރާތަށް އިންސާފުކުރާނީމި ހ. 

 ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ. ށ. ފަނޑިޔާރުން ނިންމާ
 

 މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް   - 9 

 މުާބރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.މި 

 ވާހަކަ ވަނ3ަ، 2، 1 ކޮންމެ އުމުރުފުރަޔަކުން   -1

 ވަނަ އިސްކޫލ3ު، 2، 1   ކޮންމެ އުމުރުފުރަޔަކުން -2

 ވަނަ ވާހަކ3ަ، 2، 1   މަތީ ތަޢުލީމުގެ ަބއިން -3

 ވަނަ ތަން 3، 2، 1 މަތީ ތަޢުލީމުގެ ަބއިން   -4

 ވަނަ ވާހަކ3ަ، 2، 1ތްތަކުގެ ަބއިން ޢަ ޖަމާއްޔާ/ ޢިއޮފީސް ކުލަުބ ޖަމު -5

 ވަނަ ތަން 3، 2، 1ތްތަކުގެ ަބއިން ޢަ އްޔާ/ ޖަމާޢިއޮފީސް ކުލަުބ ޖަމު -6

 ވަނަ ވާހަކަ 3، 2، 1އަމިއްލަ ގޮތުން ަބއިވެރިވާ ަބއިގެ ކޮންމެ ގިންތިއަކުން  -7

 ހޮވާ ވަނަތަކުގެ އިތުރު ތަފުސީލު   ހ( ) 

ދެވަނަ، ތިންވަނަ އިސްކޫލު ހޮވާނީ، ،  އިސްކޫލުތަކުގެ ަބއިން ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަމި މުާބރާތުގައި    (1) 

އިސްކޫލަކުން ތިން  ަބއެއްގައި  އެ   ޅައިފައިވާހުށައަ  ވާހަކަ،  ަބއިވެރިވެ  ،އެ  ހޮވާނީ  ވަނަ  އިސްކޫލު   ނަމައެވެ. 

 ަބލައިގެންނެވެ.   ލިުބނު ޖުމުލަ މާކުހަށް   ވާހަކައަށް  5އިސްކޫލަކުން އެންމެ މަތީ މާކުސް ލިުބނު    އުމުރުފުރައެއްގައި އެ



 6 2021އުމީ މުބާރާތުެގ ަގވާއިދު ަވނަ ޤަ 33ލިޔުމުެގ  ކުާވހަކަާވދައިެގ ތަށްޓަށް ބާއްާވ  އައްޝައިޚް މަލިމް މޫސާ މާފަތްކަލޭފާނުެގ

ދެވަނަ، ތިންވަނަ ތަން ހޮވާނީ، މި ަބއިގައި ތިން ތަނަކުން  ،  ( މި މުާބރާތުގައި މަތީ ތައުލީމުގެ ަބއިން އެއްވަނ2ަ)

ހުށައަޅައިފައިވާ،  ަބއިވެރިވެ ލިުބނު    ވާހަކަ  މާކުސް  މަތީ  އެންމެ  ތަނަކުން  އެ  ހޮވާނީ  ވަނަ  ތަނުގެ   3ނަމައެވެ. 

 ވާހަކައަށް ލިުބނު ޖުމުލަ މާކުހަށް ަބލައިގެންނެވެ.  

ދެވަނަ، ތިންވަނަ ތަން ހޮވާނީ، މި  ،  ތްތަކުގެ ަބއިން އެއްވަނަޢައްޔާ/ޖަމާއޮފީސް/ކުލަުބ/ޖަމުޢި( މި މުާބރާތުގައި  3)

ވާހަކަ ހުށައަޅައިފައި ވާނަމައެވެ. ތަނުގެ ވަނަ ހޮވާނީ އެ ތަނަކުން އެންމެ މަތީ  ،  ވެރިވެ ަބއިގައި ތިން ތަނަކުން ަބއި

 ވާހަކައަށް ލިުބނު ޖުމުލަ މާކުހަށް ަބލައިގެންނެވެ.  3މާކުސް ލިުބނު 

މި ަބއިގެ ކޮންމެ   ަބއިން އެއްވަނަ، ދެވަނަ، ތިންވަނަ ވާހަކަ ހޮވާނީ،  ގޮތުން ަބއިވެރިވާ  މި މުާބރާތުގެ އަމިއްލަ (3) 

 . ނަމައެވެ ވާފައިހުށައަޅައި، ލިޔެ ވާހަކަފަރާތަކުން ަބއިވެރިވެ  މަދުވެގެން ތިން ގިންތިއެއްގައި

 ންތިއެއްގައިއިގެ ކޮންމެ ގިަބ  ވަނަ ހޮވާނީ މ3ިވަނަ  2ވަނަ  1( އަމިއްލަ ގޮތުން ަބއިވެރިވާ ަބއިވެރީންގެ ަބއިގައި  4)

 ނަމައެވެ.  ަބއިވެރީން ަބއިވެރިވެފައިވާ 3މަދުވެގެން 

 

 ވަނަ ވާހަކަ ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ގޮތް 3ވަނަ  2ވަނަ  1  ( ށ ) 

ވުރެން މަތިން މާކުސް ލިިބފައިވާ   މާކުހަށް  އިންސައްތަ  50ވަނައަށް ހޮވޭނީ   3ވަނަ،  2ވަނަ،  1މި މުާބރާތުން  (  1)  

 ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިިބފައިވާ ވާހަކަތަކެވެ. 

 

 ޝާއިޢުކުރުން   ވާހަކަތައް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ    - 10

ަބއެއް ނަމަވެސް ޝާއިޢުކުރުމާއި އެކިކަންކަމުގައި    ވާހަކައަކުންނުވަތަ އެއިން    ވާހަކައެއްމި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިކުރާ   

 ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  

__________________ 
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