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ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތް–  2009ގެ ގަވާއިދު

 .1ތަޢާރުފު
މި ގަވާއިދަކީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މަޒުމޫނު
ލިޔުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތް –  2009ގެ ގަވާއިދެވެ.

 -2މަޤްޞަދު
މިއީ ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށާއި ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ،އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން
ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށާއި ،ވާހަކަދެއްކުމުގެ މައިދާނުގައި ކުޅަދާނަ ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
ދިވެހިބަހާއި

ތާރީޚަށް

ޚިދުމަތްކުރާ

ޤައުމީ

މަރުކަޒުން

ކަނޑައަޅާ

ރާއްޖޭގެ

ޒޯނެއްގެ

އިސްކޫލުތަކަށް

ހުޅުވައިލައިގެން އެ މަރުކަޒުން ،ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.

 -3މުބާރާތް ހުޅުވައިލެވިފައިވާ އިސްކޫލުތަކާއި ،އުމުރުފުރާތައް
)ހ( މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދޮރު މި އަހަރު ހުޅުވައިލެވިފައިވަނީ ޒޯނު  6ގެ އިސްކޫލުތަކަށެވެ .މި
އދުންމަތީގެ އިސްކޫލުތަކެވެ.
ޒޯނުގައި ހިމެނޭ އިސްކޫލުތަކަކީ ކޮޅުމަޑުލާއި ހަ ް
)ށ( މި މުބާރާތް ހުޅުވައިލެވިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ތިންއުމުރުފުރައަށެވެ.
 13 .1އަހަރުންދަށް
 13 .2އަހަރާ  16އަހަރާ ދެމެދު
 16 .3އަހަރާ  21އަހަރާ ދެމެދު

1
ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު 2009 -

 -4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
)ހ( މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އިސްކޫލަކަށް ވެސް ،މި މުބާރާތުގައި ހިމެނޭ ތިން އުމުރުފުރާ ގައި،
ނުވަތަ

އެ

ތިން

އުމުރުފުރައިން

ދެ

އުމުރުފުރައެއްގައި،

ނުވަތަ

އެއް

އުމުރުފުރައެއް

ގައި

ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.
)ށ( އިސްކޫލުތަކުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އުމުރުފުރައެއްގައި  3ދަރިވަރުންނަށެވެ.
ބަދަލު ބައިވެރީންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އުމުރުފުރައެއްގައި  2ދަރިވަރުންނަށެވެ.
މރުފުރާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  2009ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 1
)ނ( މި މުބާރާތުގެ  13އަހަރުންދަށުގެ އު ު
ވަނަ ދުވަހަށް  13އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ 13 .އަހަރާ  16އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގައި
ބއިވެރިވެވޭނީ  2009ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހަށް  13އަހަރު ފުރި 16 ،އަހަރު
ަ
އވެރިވެވޭނީ  2009ވަނަ
ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ 16 .އަހަރާ  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގައި ބަ ި
އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހަށް  16އަހަރު ފުރި 21 ،އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
)ރ( މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދި ހުށަހަޅާނީ މި މަރުކަޒުން ދޫކުރާ" ،ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތް –
 2009ގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ ފޯމެވެ .އެ ފޯމު ހުށަހަޅާ އިރު ،މުބާރާތުގައި
ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ ،ނުވަތަ އެ ދަރިވަރުންގެ
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ފޮޓޯކޮޕީ ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ .ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ،ނުވަތަ
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު ނެތް ނަމަ ،އުފަންދުވަސް އަންގައިދޭ ،ރަށު އޮފީހުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ފޮޓޯ
ނއެވެ.
ކޮޕީ ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ެ
)ބ( މި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ވާހަކަދައްކާން މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް ހާޒިރުވާ އިރު ،ކޮންމެ
އދޭ ކާޑު ،ނުވަތަ އެ ދަރިވަރެއްގެ
ދަރިވަރަކު ވެސް އެ ދަރިވަރެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަ ި
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓުގެ އަސްލު ގެންނާންވާނެ އެވެ .ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ،ނުވަތަ
ގ ސެޓުފިކެޓު ނެތް ނަމަ ،އުފަންދުވަސް އަންގައިދޭ ،ރަށު އޮފީހުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ
އުފަންދުވަހު ެ
އަސްލު ގެންނާންވާނެއެވެ.

 -5މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނޭ ގޮތް
)ހ( މި މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނީ ކުއްލި މައުޟޫޢަށް ވާހަކަދައްކާ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
)ށ(

ނ
 -1މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އިސްކޫލުތަކުން ވާހަކަދައްކާނޭ އިސްކޫލުތަކުގެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާ ީ
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުންނެވެ.
 -2އެ އިސްކޫލެއްގެ ޓީމެއްގެ ދަރިވަރުން ވާހަކަދައްކާނޭ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ އެ އިސްކޫލަކުންނެވެ.

އ
)ނ( މި މުބާރާތުގައި ވާހަކަދައްކާނޭ ދާއިރާތައް ،މުބާރާތް ފެށުމުގެ  1މަސް ދުވަސް ކުރިން ދިވެހިބަހާ ި
ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަ ު
ޒން އިޢުލާނުކުރާނެއެވެ.
)ރ(

ކ
 -1މި މުބާރާތުގައި އެ ދަރިވަރަކު ވާހަކަދައްކާނޭ ދާއިރާއެއް އިޚްތިޔާރު ކުރާނީ ،އެ ދަރިވަރަ ު
އަމިއްލައަށެވެ.
2

ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު 2009 -

 -2އެ ދަރިވަރަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ދާއިރާއަކުން ވާހަކަދައްކާނޭ މައިގަނޑުނަމެއް ނަގާނީ ގުރުއަތުންނެވެ.
އ
 -3އެއް އިސްކޫލެއްގެ އެއް އުމުރުފުރައެއްގެ ދެ ދަރިވަރަކަށް އެއް ދާއިރާއެއް އިޚްތިޔާރެ ް
ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ރކަށް ގުރުއަތުން ނެގުނު މައިގަނޑުނަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލުމަށާއި ،ބޭނުންވާ ނުކުތާތައް
)ބ( އެ ދަރިވަ ަ
ނޯޓުކޮށްލުމަށް  1މިނެޓު ލިބޭނެއެވެ .އެއަށްފަހު އެ ދަރިވަރަކަށް ގުރުއަތުން ނެގުނު މައިގަނޑުނަމަށް
ވާހަކަދައްކަން ފަށްޓާނީއެވެ.
)ޅ(

ރން ވާހަކަދައްކާ އިރު 2 ،މިނެޓު ހަމަވުމުން ،ވަގުތު ހަމަވާން
 13 -1އަހަރުންދަށުގެ ބައިގެ ދަރިވަ ު
 1މިނެޓަށް ވެއްޖެކަން އެންގުމަށް  1ފަހަރު ރަނގަބީލު ޖަހާނެއެވެ 3 .މިނެޓު ހަމަވުމުން ،ވަގުތު
ހަމަވެއްޖެކަން އެންގުމަށް  3ފަހަރު ރަނގަބީލު ޖަހާނެއެވެ.
 13 -2އަހަރާ  16އަހަރާ ދެމެދުގެ ބައިގެ ދަރިވަރުންނާއި 16 ،އަހަރާ  21އަހަރާ ދެމެދުގެ ބައިގެ
ދަރިވަރުން ވާހަކަދައްކާ އިރު 3 ،މިނެޓު ހަމަވުމުން ،ވަގުތު ހަމަވާން  2މިނެޓަށް ވެއްޖެކަން
އެންގުމަށް  1ފަހަރު ރަނގަބީލު ޖަހާނެއެވެ 5 .މިނެޓު ހަމަވުމުން ،ވަގުތު ހަމަވެއްޖެކަން
އެންގުމަށް  3ފަހަރު ރަނގަބީލު ޖަހާނެއެވެ.
 -3ވަގުތު ބަލަން ފަށާނީ ދަރިވަރު ވާހަކަދައްކާން ފަށާ ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ.

 -6ވާހަކަދެއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރާންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް:
)ހ( ވާހަކަދައްކާ ވަގުތުގެ ދިގުމިން ތިރީގައި މިވާ މިންގަނޑަށް ފެއްތުން.
ރ
 13 .1އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާ 2 :މިނެޓާއި  3މިނެޓާ ދެމެދު) .މަދުވެގެން  2މިނެޓުއި ު
ވާހަކަދެއްކުން .ވާހަކަދެއްކުމުގެ ވަގުތު  3މިނެޓަށް ވުރެ ދިގު ނުކުރުން(.
 13 .2އަހަރާ  16އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައާއި 16 ،އަހަރާ  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ :
 3މިނެޓާއި  5މިނެޓާ ދެމެދު) .މަދުވެގެން  3މިނެޓުއިރު ވާހަކަދެއްކުން .ވާހަކަދެއްކުމުގެ ވަގުތު
 5މިނެޓަށް ވުރެ ދިގު ނުކުރުން(.
)ށ(

 -1ވާހަކަދެއްކުމުގައި ،ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘުން ހެކިދެއްކުމަށް އާޔަތާއި ޙަދީޘްގެ ތަރުޖަމާ ކިޔާ
ވރިއަކު
ނަމަ ،އެއީ އިތުބާރު ކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ތަރުޖަމާ އަކަށް ވުން .އަދި އެ ތަރުޖަމާ އެ ބައި ެ
ވާހަކަދައްކާ ނިމޭތާ  5މިނެޓުއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލަށް ހުށަހެޅުން.
 -2ވާހަކަދެއްކުމުގައި ،ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތް ކިޔާނަމަ އެ އާޔަތް ހިމެނިފައިވާ ސޫރަތާއި،
ގ
އާޔަތުގެ ނަންބަރު ބުނެދިނުން .ޙަދީޘެއް ކިޔާނަމަ ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލެއްގެ ނުވަތަ ބޭކަނބަލެއް ެ
ނަން ،އެ ބައިވެރިއަކު ވާހަކަދައްކާ ނިމޭތާ  5މިނެޓުއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުންގެ
ޅން.
ޕެނަލަށްހުށަހެ ު

ބ ހުށަހަޅާ ނަމަ ،އެއީ އިތުބާރުކުރެވޭ ފަރާތަކުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
)ނ( ވާހަކަދެއްކުމުގައި ތަފާސްހިސާ ު
ކ
ތަފާސްހިސާބެއްކަމުގެ ،ނުވަތަ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބެއްކަމުގެ ހެކި ،އެ ބައިވެރިއަކު ވާހަކަދައް ާ
ޅން.
ނިމޭތާ  5މިނެޓުއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލަށްހުށަހެ ު
3
ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު 2009 -

)ރ( ވާހަކަދެއްކުމުގައި ،ތިރީގައި މިވާ ފަދަ ވާހަކައެއް ނުދެއްކުން.
 .1އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަދަ ވާހަކަ.
 .2އަދަބާ ޚިލާފުވާ ފަދަ ވާހަކަ.
 .3އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރާބެހޭ ވާހަކަ.
 .4ޒާތީގޮތުން މީހެއްގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނޭ ފަދަ ވާހަކަ.
ވހަކަ.
ގ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާ ފަދަ ާ
 .5މުޖުތަމަޢު ެ
 .6މުޖުތަމަޢުގައި ބައިބައިވުން އުފެދިދާނޭ ފަދަ ވާހަކަ.
)ބ( އެ ދަރިވަރަކު ގުރުއަތުން މައިގަނޑު ނަން ނެގުމަށްފަހު ،ނޯޓުކޮށްލި ނުކުތާތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް
ލިޔުމެއް ،ވާހަކަދައްކަން ޕޯޑިއަމް ކައިރިއަށް ދާއިރު ނުގެންދިއުން.
)ޅ( މޯބައިލް ފޯނުފަދަ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރެވިދާނެ އެއްވެސް އާލަތެއް ،ވާހަކަދައްކަން ޕޯޑިއަމް ކައިރިއަށް
ދާއިރު ނުގެންދިއުން.
ނ
)ކ( މަތީގައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ ގަވާއިދުތަކަކާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ،ޢަމަލުކުރެވޭ ީ
ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
-1

ވާހަކަދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމަށްފަހު އިތުރަށް ދައްކާ ވާހަކައަކަށް މާކުސް
ނުދިނުން.

-2

 6ގެ )ހ( ފިޔަވައި ،އެހެން ގަވާއިދަކާ ،ނުވަތަ ގަވާއިދުތަކަކާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ،އެ
ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި ،އެ ދަރިވަރަކާ މެދު ،ތިރީގައި މިވާ ދެގޮތުންކުރެ،
ފަނޑިޔާރުން އިޚްތިޔާރުކުރާ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން.
)ހ( އެ ދަރިވަރަކަށް ލިބޭ ޖުމުލަ މާކުހުގެ ތެރެއިން  50%އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ވަރަކަށް
މާކުސް ކެނޑުން.
)ށ( އެ ދަރިވަރަކު މުޅި މުބާރާތުން ވަކިކުރުން.

 -7މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން
މި މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރާނީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުންގެ
ކޮމެޓީ އަކުންނެވެ.

 -8އިންސާފުކުރުމުގައި ބަލާނޭ މިންގަނޑުތައް
މި މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުމުގައި ބަލާނޭ މިންގަނޑުތަކާއި ،އެ މިންގަނޑުތަކުގެ ދަށުން ބަލާނޭ ކަންކަން
ތިރީގައި މި ވަނީ އެވެ.
)ހ(  13އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާ
40%

 -1އޮއްޓަރު

)ހ( މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަމާއި ހަރުދަނާކަން.
4
ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު 2009 -

)ށ( ތަފާތު ޕޮއިންޓު ހުށަހެޅުން.
)ނ( ބިނާކުރަނިވި މަޢުލޫމާތާއި ހެކި ހުށަހެޅުން.
)ރ( އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު ހުށަހެޅުން.
40%

 -2ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަން
)ހ( ވާހަކަދެއްކުމުގެ ހުނަރު.
)ށ( ޢިބާރާތްތަކުގެ ބަދަހިކަން.

)ނ( ޕޯޑިއަމް ކައިރީގައި ހުއްޓިހުންނަގޮތާއި ގެންނަ ޙަރަކާތްތައް.
ބދަލު.
)ރ( ވާހަކަދައްކާއިރު އަޑަށާއި ރާގަށް ގެންނަ ަ
މތު އަމުނައި އެކުލަވާ ގޮތް.
)ބ( ހުށަހަޅާ މަޢުލޫ ާ
)ޅ( އަޑުއަހާމީހުން ޝައުޤުވެރި ކުރުވާ މިންވަރު.
)ކ( އުފެއްދުންތެރި ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން.
)އ( އަޑުއަހާށާއި ދޭހަވާން ފަސޭހަވުން.
)ވ( ގަޑިއަށް ފެއްތުން.
20%

 -3އަދަބީކުށް ނެތުން
ކށް ފެތުން.
)ހ( ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމަތަ ަ
)ށ( ކުށްބަހާއި ކުށް ޢިބާރާތް ބޭނުންނުކުރުން.

)ށ(  13އަހަރާ  16އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައާއި 16 ،އަހަރާ  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ
40%

 -1އޮއްޓަރު

)ހ( މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަމާއި ހަރުދަނާކަން.
)ށ( ތަފާތު ޕޮއިންޓު ހުށަހެޅުން.
)ނ( ބިނާކުރަނިވި މަޢުލޫމާތާއި ،ތަފާސް ހިސާބާއި ،ހެކި ހުށަހެޅުން.
)ރ( މަޢުލޫމާތު ހޯދި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލާދިނުން.
)ބ( އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު ހުށަހެޅުން.
40%

 -2ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަން
)ހ( ވާހަކަދެއްކުމުގެ ހުނަރު.
)ށ( ޢިބާރާތްތަކުގެ ބަދަހިކަން.

)ނ( ޕޯޑިއަމް ކައިރީގައި ހުއްޓިހުންނަގޮތާއި ގެންނަ ޙަރަކާތްތައް.
)ރ( ވާހަކަދައްކާއިރު އަޑަށާއި ރާގަށް ގެންނަ ބަދަލު.
މތު އަމުނައި އެކުލަވާ ގޮތް.
)ބ( ހުށަހަޅާ މަޢުލޫ ާ
)ޅ( އަޑުއަ ާ
ހމީހުން ޝައުޤުވެރި ކުރުވާ މިންވަރު.
)ކ( އުފެއްދުންތެރި ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން.
)އ( އަޑުއަހާށާއި ދޭހަވާން ފަސޭހަވުން.
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)ވ( ގަޑިއަށް ފެއްތުން.
20%

 -3އަދަބީކުށް ނެތުން
)ހ( ބަހުގެ ގަވާއިދާއި ހަމަތަކަށް ފެތުން.
)ށ( ކުށްބަހާއި ކުށް ޢިބާރާތް ބޭނުންނުކުރުން.

 -9މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވުން
)ހ( މި މުބާރާތުގައި ހޮވާނީ ތިރީގައި މިވާ ވަނަތަކެވެ.
 .1ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ އިސްކޫލު
 .2ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ ދަރިވަރު
 .3ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން ،ކޮންމެ އަތޮޅަކުން އެއްވަނަ ދަރިވަރު
)ށ(

 -1މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން ވެސް ދަރިވަރަކު ،އެއްވަނަ އަށް ހޮވޭނީ ،އެ ދަރިވަރަށް
 70%ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބިގެންނެވެ.
ށ ހޮވޭނީ ،އެ ދަރިވަރަށް
 -2މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން ވެސް ދަރިވަރަކު ،ދެވަނަ އަ ް
 60%ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބިގެންނެވެ.
 -3މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން ވެސް ދަރިވަރަކު ،ތިންވަނަ އަށް ހޮވޭނީ ،އެ ދަރިވަރަށް
 50%ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބިގެންނެވެ.

ލއި ،އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ
)ނ( މި މުބާރާތުގެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ އިސްކޫ ާ
ދަރިވަރު ހޮވާނީ ،އެ އުމުރުފުރައެއްގައި ތިން އިސްކޫލު ،ނުވަތަ ތިން އިސްކޫލަށް ވުރެ ގިނަ އިސްކޫލު
ބައިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ.
)ރ( މި މުބާރާތުގެ އުމުރުފުރައަކުން އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ އިސްކޫލު ހޮވާނީ ،އެ އުމުރުފުރާގައި އެ
އިސްކޫލަކުން ވާހަކަދެއްކި ތިން ދަރިވަރުންނަށް ލިބުނު ޖުމުލަ މާކުހުގެ އެވްރެޖަށް ބަލައިގެންނެވެ.
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