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     ދިވެހިރާއްޖެ.      މާލެ،      

 

 2022ބިދޭސ ން، ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް 

 

 ތަޢާރަފު   .1

މިއ  ދިވެހި ބަހުެގ އެކަޑެމ ާއިއ ވ ޓ ވ  ުގޅިެގން ބިދޭސ ންނަށް ހުޅުވާލައިެގން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ރާވާފައިާވ  
" ެއވެ.  2022ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެްއކުމުެގ މުބާރާތް  ޓ ވ  ޕްރޮުގރާމެކެވެ. މި ޕްރޮުގރާމްެގ ނަމަކ  "ބިދޭސ ން،  

 މިއ  މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ެގންދާން ރާވާފައިވާ ޮގތާއި މި ޙަރަކާތުެގ ާއއްމު އުސޫލެވެ.  

 

 މަޤުޞަދު:   .2

 ދިވެހިބަހުެގ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ބިދޭސ ންނާއި ދިވެހ ން އަހުލުވެރިކުރުން   •

 ބިދޭސ ންެގ މެދުަގްއޔާއި ދިވެހ ންެގ މެދުަގއި އުފެއްދުން ރ ތިކޮށް ވާހަކަދެްއކުމުެގ ރޫޙު   •

ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި އުފާވެރިކަމުެގ ތެރެއިން ބަހުެގ ހަމަތަކަށް އަހުލުވެރިވާނެ ފުރުޞަތު ބެލުންތެރ ންނަށް   •
 ހޯދައިދިނުން 

 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން:   .3

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާން ވާނެެއވެ. ހ. މި މުބާރާތުެގ ބައިވެރ ންެގ ކިބައިަގއި  

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ބިދޭސ އަކަށްވުން   -

 ދިވެހިބަހުން ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް ވާހަކަދަްއކަން އެނުގން  - 

ހަމަ ނަމާއި ޢުމުރާއި، ޤައުާމއި މަސަްއކަތްކުރާ  ށ. މުބާރާތުަގއި ބަިއވެރިވާން ބޭނުންވާ ނަމަ ބަިއވެރިޔާެގ ފުރި
 ތަން ބަޔާންކޮށް އެސްއެްމއެސްއަކުން ނުވަތަ ކަނޑަައޅާފަިއާވ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ވ ޓ ވ އަށް ހުށަހަޅާށެވެ. 



 ެއވެ.   2022ފެބުރުވަރ  15ނ. މުބާރާތުގައި ބަިއވެރިވުުމެގ ސުންަގޑިއަކ  

 

 ވާ ގޮތް: ބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާން ރޭވިފައި މު  .4

މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ެގންދާނ  ތިން ބުރަކަށް ބަހައިލައިެގންނެވެ. ފުރަތަމަ ބުރަކ  ފައްސި ބުރެވެ. އޮޑިޝަނުން 
ޕްރޮުގރާމުެގ  ދެ  ދާނ   ކުރިއަށް  ބުރު  މި  ދެވޭނެއެވެ.  ފުރުޞަތު  ބުރުން  މި  ބައިވެރ ންނަށް  ހުރިހާ  ހޮވުނު 

 ޮގތުަގެއވެ. 

ބުރުން ފުރުޞަތު ދެވޭނ  ފައްސި ބުރުަގއި ބަިއވެރިވި ާވދަވެރ ންެގ ތެރެއިން    ދެވަނަ ބުރަކ  އަރުތަ ބުރެވެ. މި
 ޕްރޮުގރާްމެގ ޮގތުަގެއވެ.   1ވާދަވެރ ންނެވެ. މި ބުރު ކުރިއަށް ެގންދާނ   10އެންމެ މަތިން މާކުސް ހޯދި 

މަތިން   އެންމެ  ބުރުން  އަރުތަ  ވާދަކުރާނ   ބުރުަގއި  މި  ބުރެވެ.  ފައިނަލް  ބުރަކ   ހޯދި  ތިންވަނަ    5މާކުސް 
 ބައިވެރ ންނެވެ. މިއ  އެންމެ ޕްރޮުގރާމެކެެވ. 

 

 ފައްސިބުރު ރޭވިފައިވާ ގޮތް   .5

 ހ. މި ބުރު ކުރިއަށް ެގންދާނ  މި މުބާރާތުެގ ހޮވެލިން ފައްސިބުރަށް ހޮވުނު ބައިވެރ ންެގ މެދުަގެއވެ. 

އެ ދެވޭނެެއވެ.  ފުރުޞަތެއް  ދެ  ވެސް  ބައިވެރިައކަށް  ކޮންމެ  ބުރުަގއި  މި  ދިވެހިބަހުން  ށ.  މަުއޟޫޢަކަށް  އ  
 ވާހަކަދެްއކުމާއި އެ ބައިވެރިެއްއެގ ހުނަރު ދިވެހިބަހުން ދައްކާލުމަށް ދެވޭ "ފަހި ފުރުޞަތެވެ." 

ނ. ވާހަކަދަްއކަން ދެޭވ ފުރުޞަތުަގިއ އެ ބަިއވެރިޔަކު ބޭނުން މައުޟޫޢަކަށް ވާހަކަދެްއކިދާނެއެވެ. ވާހަކަދައްކަން  
 ކޮޅެކެވެ.  މިނެޓްެގ ވަުގތު  4-3ދެވޭނ  

ރ. ބައިވެރ ންނަށް ދެވޭ "ފަހި ފުރުޞަތު" ަގއި ދިވެހިބަހުން، ލަވަެއއް، ރަިއވަރެްއ، ޅެމެއް، ވާހަކަެއއް ފަދަ 
 މިނެޓަށް ވުރެ ދިުގވެެގން ނުވާނެެއވެ.  2އެްއޗެއް ކިޔިދާނެެއވެ. މިކަމަށް ދެވޭނ  

ތަށް ތައްޔާރުވާކަށް ެވސް އިތުރު ވަުގތެއް  ބ. މި ބުރުަގއި ވާހަކަދެއްކުަމށް ތައްޔާރުާވކަށް އަދި ފަހި ފުރުޞަ
 ނުދޭނެއެވެ.  

ޅ. މި ބުރުަގއި ވާހަކަދެްއކުމުެގ ތަރުތ ބު ކަނޑައަޅާނ  ުގރުއަތުންނެވެ. ުގރުއަތު ނެުގމަށް ފަހު ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ 
 ތަރުތ ބު ބައިވެރ ންނަށް އަންާގނެއެވެ.  

 މާކުސްދޭނެ ޮގތް ތިރ ަގިއ އެވަނ އެވެ.  ކ. މި ބުރުަގިއވާ މަސަްއކަތްތަކަށް 

 



 

 ވާހަކަދެްއކުންތެރިކަން  

 މާކުސް ކަނޑަައޅާފަިއވާ ޮގތް  ބައިތައް  

 މާކުސް  20 އޮއްޓަރު  1

 މާކުސް  15 ވާހަކަދެްއކުންތެރިކަން   2

 މާކުސް  15 ދިވެހިބަހުެގ ހަމަ 3

  ޖުމުލަ  
 

 ފަހި ފުރުޞަތު 

 ކަނޑަައޅާފަިއވާ ޮގތް މާކުސް  ބައިތައް  

 މާކުސް  10 ހުށަހަޅާ އުފެއްދުމުެގ ހުށަހަޅާދިން ފުރިހަމަކަން  1

 މާކުސް  5 ހުށަހެޅުންތެރިކަން  2

 މާކުސް  5 ދިވެހިބަހުެގ ހަމަ 3

  ޖުމުލަ  
 

 ބެލުންތެރ ންެގ ތާއ ދު )އެސްެއމްއެސް( 

 މާކުސް  30 މިންވަރު  ބައިވެރިޔާއަށް ތާއ ދުކޮށް އެސްއެމްއެސް ލިބޭ   1

 

 

 އަރުތަ ބުރު ރޭވިފައިވާ ގޮތް   .6

  10ހ. މި ބުރު ކުރިއަށް ެގންދާނ  ފައްސި ބުރުން އެންމެ ަމތިން މާކުސް ލިބިެގން އަރުތަ ބުރަށް ހޮވުނު  
 ބައިވެރ ންެގ މެދުަގެއވެ.  

 4ހަތަރު ފުރުޞަތަކ  ތަފާތު  ފުރުޞަތެއް ދެވޭނެއެވެ. މި    4ށ. މި ބުރުަގއި ކޮންމެ ބަިއެވރިއަކަށް ތަފާތު  
 ފުރުޞަތެވެ. އެ ފުރުޞަތުެގ ތަފުސ ލު ތިރ ަގއި ެއވަނ ެއވެ. 

 

 

 



 

 ވަނަ ފުރުޞަތު:  މައުޟޫޢުތަކުން ގުރުއަތުން ނެގޭ މައުޟޫޢަކަށް ހެއްވާ މަޖާ ވާހަކަދެއްކުން  .1

ވޭނެ  ބައިވެރިޔަ  މި ސެްގމަންޓަށް ތަްއޔާރުވުމަށް ކޮންމެ ބަިއވެރިައކަށް ުގރުއަތުން ނެޭގ މައުލޫއެއް ދެ 
މިނެޓުެގ   3ޖެހެނ   ހެއްވާ މަޖާ ޮގތަކަށް ެއ މައުޟޫޢަށް ވާހަކަ ދަްއކާށެވެ. ބައިވެރ ން ވާހަކަދެއްކުމަށް  

 ވަުގތުކޮޅެއް ދެވޭނެެއވެ.  

މިޮގތުން ދައްކާ ވާހަކައިަގއި މަޖާކަން އެކުލެވޭ މިންވަރާއި ބަހުެގ ހަމަ ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރާއި  -
 ކަން ހުންނަ މިންވަރަށް ބެލޭނެއެވެ.  ހުށަހެޅުންތެރި

 

 ވަނަ ފުރުޞަތު: ތަސްވ ރު ދިމާކޮށް ޖުމުލަހެދުން:  .2

ތަސްވ ރު ދެއްކޭނެެއވެ. ބައިވެރިޔާއަށް ޖެހޭނ  އެ   5މި ސެްގމަންޓްަގއި ކޮންމެ ބަިއވެރިައކަށް ެވސް  
ށަހަޅާށެެވ. މިޮގތުން ތަސްވ ރުން ފެންނަ ެއއްޗެްއެގ ނަން ބުނެ އެ ނަން ހިމަނަިއ ޖުމުލައެއް ހަދައި ހު

 މިނެޓުެގ ަވުގތުކޮޅެކެވެ.    1ކޮންމެ ތަސްވ ރެްއެގ ނަން ބުނެ ޖުމުލަ ހެދުމަށް ދެވޭނ  

މި ބައިަގއި ތަސްވ ރުެގ ނަން ދިމާކުރުމަށާއި ބައިވެރިޔާ ހަދާ ޖުމުލައިެގ މޮޅުދެރަ މިނަށް މާކުސް  -
 ދެވޭނެެއވެ.  

 ވަނަ ފުރުޞަތު: ބަހުގެ ހަމައިގެ ކުއިޒު:  .3

ސެްގމަ ސުވާލުތަކަށް  މި  އެ  ސުވާލުތަކެއްކޮށް  އާްއމު  ުގޅޭ  ހަމައާ  ބަހުެގ  އޮންނާނ   ންޓްަގއި 
ޖަވާބުދިނުމެވެ. ބައިވެރިޔާއަށް ޖެހެނ  ރަނަގޅު ޖަވާބު ކަނޑައަޅާށެެވ. މިސާލަކަށް: މޭޒުމަތ ަގއި ަގލަން  

 ؟ އިންނާނ ތަ؟ ހުންނާނ ތަ؟ އޮންނާނ ތަ

 މިނެޓްެގ ަވުގތެވެ.   1 ދެވޭނ  ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދޭން ބައިވެރިޔާއަށް

މާކުހެވެ. ޖަވާބުެގ ޮގތުަގއި ބެލެވޭނ  އެންމެ    1މި ސެްގމަންޓްަގއި ދެވޭ ކޮންމެ ރަނަގޅު ޖަވާބަކ     -
 ފުރަތަމަ ދޭ ޖަވާބެވެ. 

 

 

 

  



 އިނަލް ބުރު ރޭވިފައިވާ ގޮތް:  ފަ  .7

ކުރިއަށް ެގންދާނ  އަރުތަ ބުރުން އެންމެ މަތިން މާކުސް     6ލިބިެގން ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވުނު  ހ. މި ބުރު 
 ބައިވެރ ންެގ މެދުަގެއވެ.  

ތަފާތު   ބަިއވެރިައކަށް  ކޮންމެ  ބުރުަގއި  މި  މި    7ށ.  ދެވޭނެއެވެ.  ތަފާތު    7ފުރުޞަތެއް   7ފުރުޞަތަކ  
 ފުރުޞަތެވެ. އެ ފުރުޞަތުެގ ތަފުސ ލު ތިރ ަގއި ެއވަނ ެއވެ. 

 

 ވަނަ ފުރުޞަތު:  ބަހުސްކުރުން  .1

މައުޟޫޢެއް  މި   ބަހުސްކުރުމަށް  ކުރިޔާލައި  ބައިވެރިއަކަށް  ދެ  ކޮންމެ  ތައްޔާރުވުަމށް  ސެްގމަންޓަށް 
ބަހުސަކަށް   ކޮންމެ  ވާހަކަދެއްކުމަށް  ލަިއެގންނެވެ.  ުގރުވަތު  ކަނޑައަޅާނ   ބަިއވެރިން   6ދެވޭނެެއވެ. 

 މިނެޓުެގ ަވުގތުކޮޅެއް ދެވޭނެެއވެ.  

 ނުކުތާ ހުށަހެޅުމާއި ުމުގރުމާއި ބަހުެގ ހަމަ ހިފަހައްޓާފައިާވ  މި ސެްގމަންޓްަގއި ދައްކާ ވާހަކަިއގައި -
 މިންވަރަށް ބެލޭނެއެވެ.  

 ވަނަ ފުރުޞަތު: ތަކެތ ގެ ނަމާއި ބޭނުން ބުނެދިނުން  .2

ތަފާތު   މޭޒުަގއި  ެގންދެވޭނެެއވެ. އެ  ދޮށަށް  ބައިވެރިއަކު ވެސް މޭޒެއްެގ  ކޮންމެ  މި ސެްގމަންޓްަގއި 
ހެއްޓިފައި ހުންނާނެއެވެ. ބައިެވރިޔާއަށް ޖެހޭނ  އެ އެތަކެތ ެގ ނަންބުނެ  ވައްތަރުެގ އުފެއްދުންތައް ބެ

 މިނެޓުެގ ަވުގތުކޮޅެކެވެ.   2އޭެގ ބޭނުން އޮޅުންފިލުވައިދޭށެވެ. މިކަން ކުރުމަށް ދެވޭނ  

ާމކުސް   2މި ސެްގމަންޓްަގއި ނަންދިމާކޮށް، އޮޅުންފިލުަވއިދޭ ޮގތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮންމެ އެްއޗަކަށް   -
 ނެެއވެ.  ދެވޭ

 ވަނަ ފުރުޞަތު: ބަހުގެ ހަމައިގެ ކުއިޒު:  .3

ސުވާލުތަކަށް   އެ  ސުވާލުތަކެއްކޮށް  އާްއމު  ުގޅޭ  ހަމައާ  ބަހުެގ  އޮންނާނ   ސެްގމަންޓްަގއި  މި 
ޖަވާބުދިނުމެވެ. ބައިވެރިޔާއަށް ޖެހެނ  ރަނަގޅު ޖަވާބު ކަނޑައަޅާށެެވ. މިސާލަކަށް: މޭޒުމަތ ަގއި ަގލަން  

 ؟ އިންނާނީތަ؟ ހުންނާނ ތަ؟ އޮންނާނ ތަ

 މިނެޓްެގ ަވުގތެވެ.   1ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދޭން ބައިވެރިޔާއަށް ދެވޭނ  

މާކުހެެވ. ޖަވާބުެގ ޮގތުަގއި ބެލެވޭނ  ެއންމެ    1މި ސެްގމަންޓްަގއި ދެވޭ ކޮންެމ ރަނަގޅު ޖަވާބަކ    -
 ފުރަތަމަ ދޭ ޖަވާބެވެ. 

 



 ނަ ފުރުޞަތު: ދައްކާ މަންޒަރަށް އަޑުއެޅުން ވަ  .4

ކްލިޕްތަކެްއ  މި   ވ ޑިއޯ  އަޑުކަނޑާލާފަިއވާ  ެވސް  ބައިވެރިއަކަށް  ކޮންމެ  ސެްގމަންޓްަގއި 
ހަވާލުކުރެވޭނބެއެވެ. ބަިއވެރިޔާއަށް ޖެހޭނ  އެ ވ ޑިއޯކޮޅުތަކަށް އަޑުއަޅައި ހުށަހަޅައިދޭށެވެ. މި ކަމަށް  

 މިނެޓްެގ ަވުގތުކޮޅެކެވެ.   1ދެވޭނ  

ކަާމއި، މުނާސަބުކަމާއި ބަހުެގ ހަމަހިފައްޓާ މިންވަރަށް  މި ސެްގމަންޓަށް މާކުސް ދިނުމުަގއި ފަރިތަ -
 ބެލޭނެއެވެ.  

 ވަނަ ފުރުޞަތު: ކޮމެންޓްރ  ދިނުން .5

ދެއްކޭނެެއވެ.    މަންޒަރެއް  ވ ޑިއޯ  ރިކޯޑުކޮށްފައިވާ  ވެސް  ބައިވެރިއަކަށް  ކޮންމެ  ސެްގމަންޓްަގއި  މި 
 މިނެޓްެގ ވަުގތުކޮޅެކެވެ.    1.5މަށް ދެވޭނ   ބައިވެރިޔައަށް ޖެހޭނ  އެ މަންޒަރަށް ކޮމެންޓްރ  ދޭށެވެ. މި ކަ

ހަމައަށް  - ބަހުެގ  ޮގތާިއ  ބަސްބޭނުންކުރާ  އަަވސްމިނާއި  ދިނުމުަގއި  މާކުސް  ސެްގމަންޓަށް  މި 
 ބެލޭނެއެވެ.  

 ވަނަ ފުރުޞަތު: އިންޓަިވއުކުރުން .6

އިންޓަ ބޭފުޅަކާ  ކަނޑައަޅާ  ވ ޓ ވ ން  ޖެހޭނ   ވެސް  ބައިވެރިއަކު  ކޮންމެ  ވިުއއެްއ  މި ސެްގމަންޓްަގއި 
 މިނެޓްެގ ަވުގތުކޮޅެކެވެ.    4ކުރާށެވެ. މިކަމަށް ދެވޭނ  

މި ސެްގމަންޓަށް މާކުސް ދިނުމުަގއި ސުވާލުެގ ފެންވަރާިއ، މުނާސަބުކަމާއި ބަސްބޭނުންކުރާ ޮގތާއި   -
 ބަހުެގ ހަމައަށް ބެލޭނެއެވެ.  

 ވަނަ ފުރުޞަތު: ލިޔުމާއި ކިޔުން .7

ވެސް މޭާވއާއި ތަރުކާރ އާއި ފަލަމަޑި ހިމެނޭ ަވށިަގނޑެްއ  މި ސެްގމަންޓްަގއި ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް  
ލިޔެ   ބޯޑުަގއި  ނަން  ޭއެގ  ނަަގއި  ެއއްޗެއް  ވަށިަގނޑުން  އެ  ޖެހޭނ   ބައިވެރ ން  ހަވާލުކުރެވޭނެއެެވ. 

 ލިޔުނުނަން ކިޔައިދޭށެވެ.  

މިޮގތުން   މި ސެްގމަންޓަށް މާކުސް ދިނުމުަގއި ޖަވާބު ލިޔާޮގތާއި ޖަވާބު ކިޔާޮގތަށް ބެލޭނެއެވެ.  -
 މާކުސް ލިބޭނެއެވެ.   2ރަނަގޅުކުރާ ކޮންމެ ެއްއޗަކަށް 

 

ފަހު   ނެުގމަށް  ުގރުައތު  ތަރުތ ބުންނެވެ.  ނެޭގ  ުގރުއަތުން  ހަވާލުކުރާނ   މަސައްކަތްތައް  ބުރުެގ  މި  ނ. 
 ބައިވެރ ންނަށް އެ ތަރުތ ބު ކުރިޔާލައި އަންާގނެެއވެ.  



ވަނަ ބައިވެރިޔާ ހޮޭވނެއެވެ. ބަިއވެރ ން    3ވަނަ އަދި    2ވަނަ،    1މުބާރާތުެގ  ރ. މިބުރުެގ މަސައްކަތްތަކުން  
ހޮވާނ  މި ބުރުަގއި ދެވޭ ފުރުޞަތުތަކުން ފަނޑިޔާރުން އެ ބައިވެރިޔަކަށް ދޭ މާކުހާއި ބެލުންތެރ ންެގ ތާއ ދުން 

ކުރެވެނ  ފަނޑިޔާރުންެގ    އެ ބަިއވެރިޔަކަށް ލިބޭ އެސްެއމްއެސްެގ ނަތ ޖާއަށް ބަލާފަެއެވ. މި ނަތ ޖާ ތައްޔާރު
 އިންސަްއތަ އެއްކޮށްެގންނެވެ.    30އިންސައްތަާއއި އެސްއެްމއެސްެގ   70މާކުހުެގ 

 

 ބައިވެރިން ސަމާލުކަންދޭންވ  ކަންތައްތައް   .8

 
 )ހ( މި މުބާރާތުަގއި ވާދަކުރާ އިރު ތިރ ަގއި މި ވާފަދަ ކަމެްއ ކޮށްެގންނުވާނެއެވެ. 

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއްކޮށް ވާހަކަދެއްކުން. އިސްލާމްދ ނާއި  .1

 އަދަބާ ޚިލާފު ކަމެއްކޮށް ވާހަކަދެއްކުން.  .2

 އެްއވެސް މ ހެްއެގ އަބުރަށް ުއނިކަމެއް އަންނާނޭ ފަދަ ޮގތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ވާހަކަދެއްކުން.  .3

 ޒާތ ޮގތުން މ ހެްއެގ ކަރާމާތަށް ެގއްލުންލިބިދާނެ ފަދަ ވާހަކަދެއްކުން.  .4

 ޖުތަމަޢުެގ އަޚްލާޤ  މިންަގނޑުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާފަދަ ޙަރަކާތްކުރުމާއި ވާހަކަދެއްކުން. މު .5

 އެްއވެސް މ ހެްއެގ، ެއްއވެސް ބައެްއެގ މަޞްލަޙަތު ކުރިއަރުަވން ނުވަތަ ހިމާޔަތްކުރަން ވާހަކަދެއްކުން.  .6

 ކޮށްފި ނަމަ އެ ކުރިކަމެއްެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް  )ށ( މި ގަވާއިދުެގ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދަ ކަމެއް
ފަނޑިޔާރުންނަށް  އިޚުތިޔާރު  ޢަމަލުކުރުމުެގ  ޮގތަކަށް  ކުރެ  މިާވޮގތްތަކުން  ތިރ ަގއި  މެދު  ބައިވެރިއަކާ  އެ  ބަލައި 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 . އެ އަމަލެއް ހިންިގ ފަރާތަކަށް ނަސޭހަތް ދިނުން. 1

 އަށްވުރެ ިގނަނުވާ ވަރަކަށް މާކުސް އުނިކުރުން.   25ތެރެއިން %. އެ ބަިއވެރިެއްއެގ ޖުމުލަ މާކުހުެގ 2

 އަށްވުރެ ިގނަނުވާ ވަރަކަށް މާކުސް އުނިކުރުން.   50. އެ ބަިއވެރިެއްއެގ ޖުމުލަ މާކުހުެގ ތެރެއިން 3%

 . އެ ބަިއވެރިައކު މުޅި މުބާރާތުން ވަކިކުރުން. 4

ހެކިދެއްކުމުަގއި ާއޔަތާއި ޙަދ ޘްެގ މާނަ ކިޔާނަމަ ކިޔާން ވާނ  އެ އާޔަތެްއެގ ނުވަތަ  )ނ( ކ ރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދ ޘުން  
ޙަދ ޘެއްެގ އިތުބާރުކުރެވޭ ފަރާތެއްެގ ތަރުޖަމާެއކެވެ. އާޔަތް ކިޔާނަމަ އެ އާޔަތެއް ހިމެނިފައިވާ ސޫރަތާއި އާޔަތުެގ 

ރިާވކުރެްއވި އެޙަދ ޘެއް  ޙަދ ޘެއްނަމަ  ބުނެދޭންވާނެއެވެ.  ނަން ނަންބަރު  ބޭކަނބަލެއްެގ  ނުވަތަ  ބޭކަލެއްެގ   
 ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. 

 މިނެޓު ކުރިން އެ ރެކޯޑިންގ އޮންނަ ތަނަށް ބައިވެރ ން ހާޒިރުވާން ވާނެެއވެ.   15)ރ( ރެކޯޑިންގ ފެށުމުެގ 
 

 

 



 މުބާރާތުން ހޮވާ ވަނަތަކާއި ހުށަހަޅާ އިނާމު . 9

 ަގއި އެ ވަނ އެވެ.  )ހ( މި މުބާރާތުގައި ހޮވާ ަވނަތަކާއި އިނާމުތައް ތިރ  

 ރުފިޔާ، ސެޓްފިކެޓް އަދި ހަދިޔާ 10،000ވަނަ ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާ،   1

 ރުފިޔާ، ސެޓްފިކެޓް އަދި ހަދިޔާ 3000ވަނަ ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާ  2

 ރުފިޔާ، ސެޓްފިކެޓް އަދި ހަދިޔ2000ާވަނަ ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާ  3

 

 . ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުން 10

ބާރާތާ ުގޅޭޮގތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޓަކައި "ަމއްސަލަބަލާ ކޮމިޓ " ެއއް އޮންނާނެއެެވ. )ހ( މު
 މި ކޮމިޓ  އެކުލެިވެގންވަނ  ތިރ ަގއި ިމވާ ޮގތަށެވެ. 

 
 . މުބާރާތުެގ އިސްފަނޑިޔާރު. 1

 . މުބާރާތުެގ ފަނޑިޔާރެއް. 2

 ބޭފުޅުން  2ނޑައަޅާ . މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ކ3ަ

 
)ށ( މުބާރާތާ ުގޅޭޮގތުން ޝަކުާވއެއް ނުވަތަ މައްސަލަެއްއާވނަމަ، އެކަމެއް ހުށަހަޅަންވާނ  އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފަިއވާ 

 "ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރި ކޮށެވެ. 

 )ނ( "ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" ބަލައިަގންނާނ  ވ ޓ ވ  ކައުންޓަރުންނެވެ. 

 ަގޑިއިރު ފަހުން ހުށަހަޅައި ޝަކުވާތަކެއް ބަލަެއއް ނުަގންނާނެއެވެ.    3ޕްރޮުގރާމް ރެކޯޑުކުރާތާ  )ރ( 

ެއކަމެއް ހައްލުކުރާނ  މުބާރާތް ،  )ބ( މި ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމެއް ނުވަތަ މައްސަލަެއއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ
 ބަލާ ކޮމިޓ ންނެވެ.  އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތުެގ ަމޝްވަރާާއއެކު ަމއްސަލަ

 
ޅ. މުބާރާތުެގ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ޓަކައި މުބާރާތް ހިގަމުން ދާ ވަުގތުވެސް މުބާރާތް ރޭވިފަިއވާ ޮގތާއި މުބާރާތުަގިއ  
 ކުރިއަށް ެގންދާ ހަރަކާތްތަކަށް އުނި އިތުރު ކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު މުބާރާތް އިންތިޒާމު ކުރާފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  

_____________________ 
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