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 2019 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު  ވިޔަވަތި 
 ޢާރަފް ތަ  .1

 ،ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، އެކުމާލީ އެހީތެރިކަމާއިޅު ކައުްނސިލްގެ ށ. އަތޮުހޅުވާލައިގެން،  ށްށަރަށްރަށ. އަތޮޅުގެ  އީމި
 ބާއްވާ  ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު  ސިލްސިލާކޮށްއަތޮޅު ފެންވަރުގައި ، ގުޅިގެން ތަކާއިރަށު ކައުންސިލް ރަށްރަށުގެ

  މުބާރާތެކެވެ.

 މުބާރާތުގެ ނަން  .2
 މިހެންނެވެ. ޤުރުއާން މުބާރާތް" ވިޔަވަތި "މި މުބާރާތަށް ކިޔަނީ 

  މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު  .3
 ކޮށް ތަރުތީލް އުނގައްނައިދިނުމުގައާއި،  މަތަކުން އުނގެނުާމއި،ތަޖުވީދުގެ ހަކީރިތި ޤުރުއާން  ށ. އަތޮޅުގައި .1

 .ވާދަވެރި މާޙައުލެއް އުފެއްދުން ކިޔެވުމުގެ ޤާބިލްކަން ދެއްކުމުގައި
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގަިއ ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްުސމާއި، ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަްނނު އާލާކޮށް  .2

 .ދިރުވައި، ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
 .ރާނެ ޤާބިްލ ޖީލެއް ބިނާކުރުން ލު ކުޘީމްޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތް ތަކުަގއި އަތޮޅު ތަ .3

 މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމުން  .4
ނޑު  މުބާރާތް ށް ވާތީ، ޞިލު ކުރުމަށް ބާއްވާ މުބާރާތަކަމަޤްޞަދެއް ޙާ 3މި މުބާރާތަކީ ބޮޑު ޚަރަދެއްކޮށްގެން މައިގަ

ރިޢާޔަތް މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާނެ މިންވަރަށް ބަލާ ތިރީގައި އެވާ ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި ބާއްވަންވާނީ 
 ކޮށްގެންނެވެ. 

ފުރުޞަތުގައި ހުޅުވާލެވޭ ލްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށައެޅުމަށް ސްކޫމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ރަށު .1
 ޓީމުން ބައިވެރި ެވފައިވުން. 7މަދުވެގެން 

 ބައިވެރިން ކިޔަވަން ތިބުން. 49މަދުވެގެން މުޅި މުބާރާތުގައި  .2

 މުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޮފިތައް  .5
 މި މުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ދެ ގޮފީގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ: 

 ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި .1
  ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި .2
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 ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ގޮފިތައް ގިންތި ކުރެވިފައިވާގޮތާއި  .6
ޔެވުުމގެ ގޮފި ބަހާލެވިފައިވާީނ މި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ކިޔަާވ ދެގޮފި ކަމުގައި ވާ ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮތްޕާއި، ހިތުން ކި

ނޑު އިމަ ގިންތިއަކަށެވެ. ިމގިންތި ތަކާއި ކޮންެމ ގިންތިއެްއގައި ކިޔެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ބައިވެރިންގެ އަދަދު ތިރީގަިއ  3ގަ
  ގޮތްޕެކެވެ. 1ގޮފިންކުރެ ކޮންމެވެސް  2އެވަނީއެވެ. ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށްވެސް ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ 

 ކިޔަވާނެ ކޮޅެއް އިޚްތިޔާރުކުރާނީ ބައިވެރިޔާއެވެ.  
 

 (2) ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި (1) ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި
 ދަދުޢަކިޔެވޭނެ  ގިންތިތައް  ދަދުޢަކިޔެވޭނެ  ގިންތިތައް 

ފޮތް ތަޖުވީދުެގ  5ވިދިވިދިގެން  1.1-
 ހަމަތަކުގެ މަތިން ކިޔެވުން 

2 
ޮފތް ަތޖުވީދުގެ  2ވިދިވިދިގެން  2.1-

 ހަމަތަކުގެ މަތިން ކިޔެވުން 
2 

ފޮްތ ތަޖުވީދުެގ  10ވިދިވިދިގެން  1.2-
 ހަމަތަކުގެ މަތިން ކިޔެވުން 

2 
ޮފތް ަތޖުވީދުގެ  4ވިދިވިދިގެން  2.2-

 ހަމަތަކުގެ މަތިން ކިޔެވުން 
1 

ފޮްތ ތަޖުވީދުެގ  15ވިދިވިދިގެން  1.3-
 ހަމަތަކުގެ މަތިން ކިޔެވުން 

2 
ޮފތް ަތޖުވީދުގެ  6ވިދިވިދިގެން  2.3-

 ހަމަތަކުގެ މަތިން ކިޔެވުން 
1 

 ފަރާތްތައް  ރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނެ މުބާ  .7
އެވެ. އެހެންކަމުން މުބާރާތުގަިއ  ސްކޫލްބައިވެރިވާ ީޓމްތައް ތަމްސީލު ކުރާނީ އެރަށެއްގެ ރަށު މި މުބާރާތުގައި 

 ގައި(2)އެޕްލިކޭޝަން: ޖަދުވަލް؛  ވާ ގޮތަށެވެ.ވެރިލްތަކުގެ ނަމުގަިއ ބައިސްކޫބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާަލންވާނީ ރަށު

 މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ކަނޑައެޅުން  .8
ނޑައަޅާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ އެރަށެއްެގ ، ކޫލްތަކުންސް އި ބައިވެރިވާ މި މުބާރާތުގަ މުބާރާތުގައި ކިޔަވާނެ ބައިވެރިން ކަ

ކުދިންނަށް ހުރިހާ  ލުންނެވެ. މުބާރާތުގެ ފެންަވރު ހިފެހެއެޓުމަށާއި، ރަށުގެ ޢާްއމު މަސްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ކިޔަވާސްކޫ
މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންާވ ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި އިންސާފުވެރި އޮޑިޝަނެއް ފުރުޞަތު ފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ނޑައެޅުމަކީ  އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ބާއްވާ މުބާރާތަށް ބައިވެިރން ކަ

 މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ޝަރުތު  .9
 ށް ވުން.ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ކިޔައިދޭ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރަކަށ. އަތޮޅުގެ  .1

 

 މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ސުލޫކު ދެމެހެއްޓުން  .10
 މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ބައިވެރިޔަކުވެސް ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. .1
 ފަރުޞު ފަސްނަމާދު ބަރާބަރަށް އަދާކުރުން. .2
 އިޙްތިރާމު ކުރުން.ރަށު ތެރޭގައި އުޅޭ އިރު މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކަށް  .3
އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ އެދަރިވަރަކު ތަމްސީލުކުރާ މުބާރާތުގައި ކިޔަވާ އިރުއާއި  .4

 ސްކޫލެއްގެ ޔުނިފޯމެވެ. 
 އި ސާފުތާހިރުކަމަށް ސަމާލުވުން.ރަށު ތެރޭގައި އުޅޭއިރު ރީތިކޮށް ހެދުން އެޅުމަށާ .5
 ބައިވެރިންގެ ކާޑު އަޅައިގެން އުޅުން. ކިޔަވާ މާލަމުގައި އަބަދުވެސް .6
 ހޯލްތެރޭގައި އަބަދުވެސް މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު ތިބުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން. .7
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 އޮފިޝަލުން  .11
އޮފިސަލުންނަކީ ޓީމްތަކާ ޙަވާލުވެގެން ތިއްބަވާ އިސްފަރާތެވެ. ޓީމްތަކާއި ޙަވާލުވެގެން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންަނށް 

މަުޢލޫމާުތ ލިބިފައި ހުންަނންވާނެވެ. މުާބރާތުގައި ދިމާވާ ކަންކަމުގައި މުބާރާތުގެ އޯގަނައިޒިންގ  ޓީމްތަކާބެހޭ ފުރިހަމަ
 ކޮމެޓީއާއި، މުޢާމަލާތް ކުރާނީ ެއފަރާތެވެ. މި ޓީމުގައި ކޮންމެ ރަށަކުން ހިމެނޭނީ ގިނަވެެގން ދެ ބޭފުޅުންނެވެ.  

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން  .12
އި މި ކައުންސިލުން މިކަމަށްަޓކަދަރިވަރުންނާއެކު،  7ޓީމެއް ބައިވެރިކުރެވޭނީ މަދުވެގެން  މި މުބާރާތުގައި

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  ގައިވާ(2)ޖަދުވަލު '' ފޯމް  ރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ މުބާ  ޤުރުއާން  ވިޔަވަތި '' ފައިވާ،ތައްޔާރުކޮށް
ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚްގެ ކުރިން  ަކނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގައި މި ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުމުންނެވެ. ލްތަކުން ސްކޫރަށުކަ

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ަކްނތައް ހަމަނުޖެހިއްޖެނަަމ އެ ފަާރތްތަކަށް މި ައހަރު މުބާރާުތން ޖާގައެއް ނުދެވޭނެވެ. 
  ހުށައަޅަންވާނެވެ. ގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ ފޮޓޯ ސައިޒު ސްޓޭމްޕްއާއި، ކޮޕީއައިޑީކާޑު ފޯމާއެކު ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ 

 ޑިޔާރުން ނސާފުކުރާ ފަ އިން މުބާރާތް  .13
ނޑިޔާރުން ނަގާނީ މިމުބާރާތް އިންސާފު ތިރީގައިވާ . މިގޮތުން އާން ކިޔަވައިދެއްވާ ޤާރީންގެ ތެރެއިންނެވެޤުރު  ކުރާނެ ފަ
ނޑައަޅާނީ ށ. އަތޮޅު ފަކަންކަމަށްބަލައި  ނޑިޔާރުން  .ކައުންސިލުންނެވެނޑިޔާރުން ކަ މުބާރަތް އިންސާފު ކުރުމުގައި ފަ

 ގައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 1ޢަމަލުކުރަންވާނީ  މިޤަވާޢިދުގެ ަޖދުވަލު 
 

ނޑިޔާރުންނަކީމުބާރާތުގެ  .1 ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ޤާރީ ކަމުގެ  ޑިޕްލޮމާ  ޤުރުއާން މުދައްރިސް ކަމުގެދަށްވެގެން  ފަ

 ތެއްކަމުގައިވުން.ފިކެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާސެޓްޑިޕްލޮމާ 

ނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގަ އަތޮޅުގެ އެއް .2  ޖެއްސުން.ނުއި ހަމަސްކޫލެއްގެ ދެބޭފުޅަކު ފަ

ނޑައެފަ 3މުބާރާތުގައި މަދުވެގެން  .3  ޅުން.ނޑިޔާރުން ކަ

ނޑިޔާރުން ހޯދުމުގައިމު .4  ހޯދިދާނެއެވެ.ހޭ މަރުކަޒުގެ ލަފާ  ޤުރުއާނާއިބެ  ބާރާތުގެ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުން ބޭރު މީހުން ނެގުމަށް އިސްކަްނދޭންވާނެއެވެ. .5  ފަ

 ކަނޑައެޅުން  ރަށް  އްވާ މުބާރާތް ބާ  .14
ނޑައަޅާނީ މުޅިއަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް މި މުބާރާތަކީ އަތޮޅު ފެންވަރުގަ ބޭއްވޭ މުބާރާތަކަށްވާތީ މުބާރާތްބާއްވާ ރަށެއްކަ

 ހުޅުވާލެވުނު މުއްދަތުގައި ލިބުނު ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށްވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެގޮތަކަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެންނެވެ. 

ނޑައަ ރަށެއް ނެްއވާމުބާރާތްބާ ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު ނޑައެޅޭ. އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެޅާނީ ށ.ކަ  ރަށަކަށް  މިގޮތުން ކަ

ނޑައަޅާ މުބާރާތް ހިންގުމަށް  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާފައިވާނީ  އެހީއެއް ދެވޭނެވެ. ފައިސާގެ ބަޖެޓްގެތެރެއިން އިްނތިޒާމްތަކަށް ކަ

 އެންމެ ރަށަކުންނަމަ، އަދި ހުށައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، ފައިސާގެ އަދަދު

ނޑައަޅާނީ ދެފަރާތުން ވާހަކަ ނޑައެޅިކަ  ފޯމް ) ދެކެވެ. ޖެއްސޭނެ އަދަ ފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ދެކޮޅުދައްކައިގެން ކަ

 (3ޖަދުވަލު 
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 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހޯސްޓްކުރާ ފަރާތުން މުބާރާތް  .15
 އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކަށާއި، ސްކޫލްތަކަާށއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.މުބާރާތް ޕްރޮޕޯސްކުރުމަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭނީ 

  އިްނތިޒާމު ކުރަންވާނެއެވެ. ކަންކަންތިރީގައި މިވާ  ފަާރތުން ހޯސްޓްކުރާމުބާރާތްއެގޮތުން 
މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ  އާއިމަޝްވަރާ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ  .1

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
 މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ހޯލާއި ހޯލުގެ ބެކްރައުންޑް ތައްޔާރުކުރުން. .2
 މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން  .3
މުބާރާތް އަޑުއެހުމަށް ރަށުގެ ކަމުވޮށިންނަށާއި ބެލެނިވެރިން އަދި އަދި  ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށާއި، .4

 ދަރިވަރުންނަށް ދަޢުވަތު ދިުނން.
 ތު ދިނުމާއި، ޖަްލސާގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.ކުރާ ޖަްލސާއަށް ދަޢުވަމުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅު .5
ނޑިޔާރުންނަްށ  ،ބައިވެރިންނާއި މުބާރާތުގެ .6  ނިދުމާއި، ކެއުމުގެ އެކު، ކަމާރައްކާތެރި އޮިފޝަލުންނާއި، ފަ

  .ހަމަޖައްސައިދިނުން އިންތިޒާމް 
ނިދުމާއި، ކެއުމުގެ އަހަރުނުވާ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ބެލެނިވެރިއެއްގެ  18ގެ ތެރެއިން ބައިވެރިންމުބާރާތުގެ  .7

  .އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން 
ނޑިޔާރުންގެ އިންޓަރވަލް ހަމަޖެއްސުން. .8  ފަ

 ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިފްރެޝްމަންޓް ހަމަޖެއްސުން. މުބާރާތް ނިންމުމުގެ  .9

 .މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ އިންތިާޒމް ހަމަޖެއްސުން  ވާ ޓީމްތަަކށްބައިވެރި އަތޮޅުތެރެއިން .01

 .އަތޮޅުތެރެއިން ބައިވެރިވާ ޓީމްތަްށ މުބާރާތް ނިމުމުން ފުރުވާލުމުގެ އިންތިޒާމްހމަޖެއްސުން  .00

  .އި.ޓީގެ އެންމެހާ ތަކެތި ހޯދާ  ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންބާރާތުގެ ސައުންޑާއި އަމު .01

ނޑިޔާރުންގެ އޮފިޝަލުން  ޓީމްތަކުގެ .01  މީޓިންގ އިންތިޒާމް ކުރުން. ނާއި ފަ

 .މުބާރާތް ބޭއްވޭ ހޯލްއިން ބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  .01

ކޮންމެހެން ކުރަންފެންނަ ނުަވތަ ކުރަްނޖެހޭ މަތީގައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  .01
 ކަމެއްކުރުން. 

 

 ވަނަތައް  ހޮވާ  މުބާރާތުގައި  .16
 ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް()      ަވނަ. 3،2،1ފޮތުގެ ގިންތިން  5ގޮފީގެ ކިޔެވުމުގެ  ފޮތުން .1
 ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް()   ވަނަ.  3،2،1ފޮތުގެ ގިންތިން  10ގޮފީގެ ކިޔެވުމުގެ  ފޮތުން .2
 ސަރޓިފިކެޓް(ޓްރޮފީއާއި )   ވަނަ.  3،2،1ގެ ގިންތިން ފޮތު 15ގޮފީގެ ކިޔެވުމުގެ  ފޮތުން .3
 ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް()      ަވނަ. 3،2،1ފޮތުގެ ގިންތިން  2ގޮފީގެ ކިޔެވުމުގެ  ހިތުން .4
 ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް()      ަވނަ. 3،2،1ފޮތުގެ ގިންތިން  4ގޮފީގެ ކިޔެވުމުގެ  ހިތުން .5
 ސަރޓިފިކެޓް(ޓްރޮފީއާއި )      ަވނަ. 3،2،1ފޮތުގެ ގިންތިން  6ގޮފީގެ ކިޔެވުމުގެ  ހިތުން .6
 ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް()      .ވަނަ 3 2 1 މުޅިމުބާރާތުންކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  ފޮތުން .7
 ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް()      ވަނަ. 3 2 1 މުޅިމުާބރާތުންޔެވުމުގެ ގޮފިން ހިތުން ކި .8
 ސަރޓިފިކެޓް()      ދަރިވަރުން. 5ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ގަދަ  .9
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 )ސަރޓިފިކެޓް(      ގޮފިން ގަދަ ފަސްދަރިވަރުން.  ކިޔެވުމުގެހިތުން  .10
 (ފައިސާގެ އިނާމު،ސަރޓިފިކެޓް،)ޓްރޮފީ      . ޓީމް ވަނަ 3،2،1މުބާރާތުގެ  .11

 
 

 ގޮތް ނެ ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާ  ވަނަތައް  މުބާރާތުގެ  .17
ނޑިޔާރުންގެ އެވްރެޖް މާރކްސްގެ ތެރެއިން  ތައްވަނަ މަތީގައިވާ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެހޮވާނީ ފަ

  ތަރުތީބުްނނެވެ.
 މާރކްސް އެންމެަމތީ ތެރެއިން ިލބޭފަރާތްތަކުގެ މާރކްސް ވުރެމަތީ އަށް މާރްކސް 75 ހޮާވނީ ވަނައަށް 1 .1

 . ފަރާތެވެ ލިބުނު
ވަަނ އަށް ހޮވުނު  1މާރކްސް އަށް ވުރެމަތީ މާރކްސް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  70ވަނައަށް ހޮވާނީ  2 .2

 ފަރާތްފިޔަވައި ދެން އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތެވެ. 
 2 ވަނަ އަދި 1 މާރކްސްއަށް ވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 65ވަނައަށް ހޮވާނީ  3 .2

 ޔަވައި ެދން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބުުނ ފަރާތެކެވެ.ނު ފަރާތްފިހޮވުވަނައަށް 
 

ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ  ހޮވާނީ އެ ރަށަކުން ޓީމްވަނަ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ އެއް މުބާރާތުގެ މުޅި .3
 އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ހޯދި ތަރުތީބުންނެވެ. ށްމާކްސް އެއްކޮ

 

 ކުރުން  އިންސާފު  މުބާރާތް  .18
ނޑު  މި  ދޭނީ ކަނޑައެޅޭ އެއްބަޔަކަށެވެ. ކޮންމެ ފަޑިޔާރަކުވެސް މާރކްސް  ބައިންކުރެ  3މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރާ މައިގަ

ނޑު  ލުތައް ލިޔެފައި ގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު އުޞޫއިންސާފުކުރުމުބަޔަށް  3މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރާ މައިގަ
. ހަަމއެއާއެކު އިންސާފުކުރުމުގެ ވާނެއެވެދޭން ލުތައްއްޖެ ހިދެއްގައި ިމއުޞޫބޭނުންވެ ޓީމްތަކުްނ އޮންނަން ވާނެއެވެ. 

ނޑިޔާރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަ  ނޑު އުޞޫލުގެ މައްޗަށް ފަ އް މުބާރާތް ފެށުމުެގ ށްޓަކައި އޮރިއެންޓޭޝަން ސެޝަނެމައިގަ
 އޮފިޝަލުްނ ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.  ޓީމްތަކުގެވަންވާނެއެވެ. މިސެޝަންގައި އްކުރިން ބާ

 

 ކޮމެޓީ  ކޯޑިނޭޓިންގ މުބާރާތުގެ  .19
 އަކުންެނވެ. ކޮމެޓީ ގންކޯޑިނޭޓިއެކުލަާވލެވޭ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މު ކުރާނީ މިމުބާރާތް ރާވާ އިންތިޒާ

 ކޮމެޓީގެ މުސްތަޝާރު. .1
ނޑައަޅުއްވާ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅު ކައުންސިލުން .2  .ކަ
 .މުވައްޒަފުން  3އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  .3
 ތުން މެންބަރެއް.ރަށު ކައުންސިލްގެ ފަރާހޯސްޓްކުރާ މުބާރާތް  .4

 

 ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ މާކުސް ޑާޓާ ޝީޓަށް އެންޓަރ ކުރުން  .20
މުބާރާތުގައި  ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބުނެފައިވާ ވަނަތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ބޭނުން ކުރަންވާނީ މި 16މި އުޞޫލުގެ  .1

ނޑިޔާރުން ދެއްވާ މާކުހެވެ.  ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ފަ
ނަތީޖާ ހެދުމަށް ޑާޓާ ޝީޓަށް އެންޓަރ ކުރަންވާނީ، އެދަންފަޅިއެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ފަނޑިޔާރުން މާކުސް  .2

ނޑިޔާރަކު ސޮއި ކުރައްވާފައިވާ މާކުސް ޝީޓްގައިވާ މާކުހެއެވެ.  ދެއްވުމަށްފަހު، އެފަ
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ނޑިޔާރުންގެ މާކުސް އެއްޝީޓަކުން ފެންނަ ގޮތަށް ޕްރިންޓްކޮށް އެޝީޓްގައި 3ވަކިން އެންޓަރ ކުރާ ވަކި  .3 ، ވާކުސް  ވާފަ

ނޑިޔާރުން ދެއްވި މާކުސް އާއި އެއްގޮތްތޯ ޗެކް ކުރެއްވުމަށް ފަހު މިޝީޓްގައި  ނޑިޔާރުން ސޮއި ކުރައްވަން  3ފަ ފަ
 ވާނެއެވެ.

 

 ކުރުން.. ނަތީޖާ ޗެކް ކުރުމާއި އިޢުލާން 21
ކިޔެވި ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ މާކްސް އެއްޝީޓަކަށް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ފަހު، އެޝީޓްގައިވާ މާކުސް ތަކާއި ނަތީޖާ ތައް،  .1

ނޑިޔާރުން ޗެކް ކުރައްވާ، ސައްޙަ ވުމުން މި ޝީޓްގައިވެސް   ފަޑިޔާރުން ސޮއި ކުރައްވާން ވާނެއެވެ. 3ފަ
ނޑިޔާރުން  3ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރަންވާނީ،  .2 މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މާކުސް ޝީޓް ނަތީޖާ ކަރުދާސް ޗެކް ކުރައްވާ  ފަ

 ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.

 . އިލްތިމާސް ފޯމް ހުށައެޅުން 22
ނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރެއްވި ގޮތަކުން ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމަށް އަސަރުކުރާ ފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ އިދާރީ  .3 މުބާރާތުގައި ފަ

ހިންގަމުންދާ  ހަގަ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، މުބާރާތްކިޔެވުމަށް އަސަރު ކުރުވާ ވަރުގެ ކަމެއް ފާސަބަބަކާހުރެ ދަރިވަރުގެ 
ނޑިޔާރުންނަށް ހުށައަޅަން  30ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ނިމޭތާ ލަސްވެގެން  މިނިޓް ތެރޭ "އިލްތިމާސް ފޯމް" ފަ

 ވާނެއެވެ.
ނޑިޔާރުންގެ ހުށައެޅޭ "އިލްތިމާސް ފޯމް" ތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ދަންފަޅީގެ ކިޔެ .4 ވުން ފެށުމުގެ ކުރިން "ފަ

 ނިންމުން" "އިލްތިމާސް ފޯމް" ހުށައެޅި ފަރާތައް ދޭންވާނެއެވެ.
މިނިޓް ފަހުން ހުށައަޅާ އެއްވެސް "އިލްތިމާސް ފޯމް"  30މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހު ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ނިމޭތާ  .5

 އެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ކުރުމާއި އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ އަށް ފަހު، މުބާރާތުގެ އެއްވެސް ކަމަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅު  .6

ޅުން ބަންދުވީއެވެ. ނަމަވެސް ދެން އަންނަ މުބާރާތަކަށް "އިލްތިމާސް ފޯމް" ހުށައެޅުމާއި، ޝަކުވާއެއްވިޔަސް ހުށައެ
 ހުށައެޅި ދާނެއެވެ. ،އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކޮށްލުމަށް ޚިޔާލެއް ލަފައެއް ހުށައަޅުއްވާނަމަ

 

 ތައް ޙައްލުކުރާނެގޮތް މައްސަލަ  ބައެއް  ދިމާވެދާނެ . 23
މުބާރާތުގައި ނުކިޔެވޭފަދަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ދަރިވަރަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މުބާރާތުެގ  .1

ނޑިޔާރުންނަށް  އަންގަންވާނެއެެވ. ފަ
 ހުށަހަޅާ ލިސްޓުތަކަށް ުއނިއިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ބައި .2
މިގޮތުން ިނންމާ އެއްވެސް ނިްނމުމަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ދައުލަތުގެ އެހެްނ މުއައްސަސާއަކަށް ނުަވަތ  .3

  ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށްވިޔަސް އެމައްސަލަ ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.
ނޑަެއޅުމަށް ޤުރުއަތުނަގާ ލިސްޓްތަްއ ފައިނަްލ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަުރންގެ ކިޔަވާ  .4 ތަރުތީބު ކަ

 ކުރުމަށްފަހު ދެން އެލިސްޓްތަކަްށ އުނިއިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ކުރިމަިތވެއްޖެނަމަ، )މުބާރާތް ފެށުމަްށފަހު ނިމުމާއި ހަމައަށް( މިޤަވާޢިދުން ޙައްލު ނުހޯދޭވަރުެގ މައްސަލައެއް  .5

 ންނެވެ.ގެ ލަަފޔަށް ރިއާޔަތްކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއެމައްސަލައެއް ޙައްލުކުރާނީ މު
 އެއަށް އެއްބަސްވާ ޙާލުގައެވެ. އި،ޢިދުގެ އެންމެހާ މާއްދާތައްކިޔަންވާނީ މިަޤވާމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ .6
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 1ޖަދުވަލު: 
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު މި 
 .ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 

 

ކުރުމުގައި ތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް އިންސާފުށ. އަ 
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 ތަޢާރަފް 

މިއީ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތްތައް އިންސާފުކުރުމުގައި އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގެ 
މުބާރާތް އިންސާފުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްިދނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއްސުރެ ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާ ހަމަހަމަ ކަމާއެކު 

އުޞޫލުތަކަށާއި ހަަމތަކަށް އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރްކަޒުން އެކުލަވާ ލައްވާފައިވާ މިފަދަ ުއޞުލުތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަުހ 
 އެކުލަވާ ލާފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.

 ދަދާއި އިންސާފުކުރައްވާ ދާއިރާތައް ޢަ ގެ ފަނޑިޔާރުން 
ނޑިޔާރަކުވެސް އިންސާފުކުރައްވާނީ މިމުބާރާތުގައި  3މިމުބާރާތް އިންސާފުކުރައްވާނީ  ނޑިޔާރުންގެ ޓީމަކުންނެވެ. ކޮންމެ ފަ ފަ

ނޑިޔާރަކަށް އިންސާފުކުރުމަށް ލިބިލައް ނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާ ތަކުގެ ތެރެއިން އެ ފަ ވާފައިވާ ދާއިރާއަްށ އިންސާފުކުރުމަށް ކަ
ނޑިޔާރުން، ދާއިރާތަކާއި އެކަންޏެވެ. އިންސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަހަލެވިފައިވާ  ދާއިރާއަށް ލިބިދޭ ޖުމްލަ މާކްސް އަދި ފަ

 ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ނޑިޔާރުން #  ކިޔެވުމުގެ ގޮފި ފަ
އިންސާފުކުރާ 

 ދާއިރާ

ދާއިރާއަށް 
ލިބިދޭ ޖުމްލަ 

 މާކްސް

ނޑިޔާރު /  1  އިސް ފަ
 ތަޖުވީދު ބަލައިގެން 

50 
 ޙިފްޘު ހިތުން 

ނޑިޔާރު / 2 2  ވަނަ ފަ
 ބަލައިގެން 

 25 ފަޞާޙާ
 ހިތުން 

ނޑިޔާރު /  3 3  ވަނަ ފަ
 އަ.ހު.ރާ ބަލައިގެން 

 25 )އަޑު، ހުަނރު، ާރގު(
 ހިތުން 

 

 ކަންތައްތައް ފަނޑިޔާރުން އިންސާފުކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭޏްޖެހޭ 

 މާކްސް  50ތަޖުވީދު / 
މިބަޔަށް އިންސާފުކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ބައްލަވްންވާނީ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި ކިޔާ "ލަޙްނު ޖަލީ" އާއި "ލަޙްނު ޚަފީ" 

 ގެ ކުއްތަކަށެވެ. 

ތަކެވެ. އެހެނީ، ކިޔުމުގައި އެއްވެސް ލަޙްނު ޖަލީއެއް ކަމުގައި ބަާލީނ ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ލަފްަޒށް ބަދަުލ އަންނަ ކުއް
 ކަލިމައެއްގެ އަޞްލުގެއްލި މުޅިން އެހެން ކަލިމައަކަށް ބަދަލުވެގެްނދާ ޙާލަތްތަކަށެވެ. މިފަދަ ކުއްތަަކކީ

  ްފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި އަކުރު އެހެން އަކުރަކަށް ބަދަލުވުނ 
  ްބަދަލުވުން ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފިލި އެހެން ފިއްޔަކަށ 
 ްދަމާފައި ކިއުމުގެ ސަބަބުން އަކުރު އިތުރުވުނ 
 ްމައްދު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަކުރު އުނިވުނ 
 ްފިލި ސުކުނަށް އަދި ސުކުން ފިއްޔަށް ކިޔުނ 
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ތަކާއި ލަޙްނު ޚާފީގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ހަމައެކަނި ކިއުމުގައި ލަފްޒަށް އަންނަ ބަދަލުތަކެވެ. އެބަދަލުތަަކކީ ތަޖުވީދުގެ ޤަވާޢިދު
 ޚިލާފަށް ކިޔުމުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމުގައި ޖެހޭ ކުށްތަކެވެ. މިއީ ަލޙްނު ޖަލީގެ ކުއްތަކުގެ އިތުރަށް ތަޖުވީދުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް 

 ކިޔާ އެންމެހާ ކުށްތަކެވެ. މިފަދަ ކުއްތަކަކީ

 .ްސުކުންވެގެންވާ ނުނާއި މީމު އަދި ލާމުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވުނ 
 ުވުމުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވުން. އަކުރު ބައްދަލ 
 .ްތަޝްދީދު ޖެހިގެންވާ ނޫނާއި މީުމގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވުނ 
 .ްފަރުޢީ މައްދުގެ ޙުކުމްތަކާއި ޚިލާފުވުނ 
 ާން ކިޔެވުމުގައި އަޢޫޛާއި ބިސްމީގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވުން.ކީރިތި ޤުރުއ 
 .ްމާރާތިބުލް މައްދު ފަރުޢީގެ ޤަވާިޢދުތަކާއި ޚިލާފުވުނ 
 .ްއިޝްމާމުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވުނ 
 .ްޖައުފުގެ އަކުރުތައް އަދާކުރުމުގައި ނޯށުން އަޑުއައުނ 
 .ްއަލިފުބާގެ އަކުރުތައް ކިއުމުގައި ނޯށުން އަޑުއައުނ 
 .ްއަކުރަށް ޞިފަ ދިނުމުގައި އިތުރުވުން ނުވަތަ އުނިވުނ 
 .ްއަކުރު ބަރުކުރުމާއި ލުއި ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވުނ 
 ިންވަރު އުތުރުވުން ުނވަތަ އުނިވުން.ޣުންނަގެ މ 
  ިހުންނަ ބަރުކަމާއި ލުއިަކން. (ر ل، ކޮށް އަދާކުރުމުގައި )ޚާއްޞަކޮށްއަކުރު ބަރުކޮށް އަދާކުރުމާއި ލުއ 
  ުޙަރަކާތުގެ މިންވަރުގެ ތެރެއިން އެކިފަހަރު އެކި މިންވަރަށް މައްދު  6،4،2ވަޤްފުގެ ޙާލަތުގައި މައްދު ޢާރިޟ

 ކުރުން.
 ްޖަލަލާގެ ލާމު ބަރު ކުުރމާއި ލުއިކުރުން. ލަފްޡުލ 

 އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ އެންމެހާ ކުއްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން.

 މާކްސް  50ޙިފްޡް / 

 ޙިފްޡް ކޮށް ކިޔަވާއިރު އިންސާފުކުރުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައެވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. 

  ްކިޔެވުމުގައި ދަސްވެނިކަމަށް ފެންނަ މިންވަރަށ 
  ްޙިފްޡްކޮށް ކިޔެވުމުގައި ފެންނަ ޔާގީންމާއި އިތުބާރަށ 
 ްޙިފްޡްކޮށް ކިޔެވުމުގައި ހުންނަ ފަރިތަކަމަށ 

 މާކްސް  25ފަޞާޙާ / 

 ފަޞާޙަތްތެރިކަމަށް ބަލާނީ ތިރީގައި އެވަ ކަންކަން ފުރިހަމަ ވާނަމައެވެ.

 ޫފަސޭހަކަމާއި އެކު އަދާކުރުން.ކިޔެވުމުގެ ފުރިހަމަކަމާއި، ސާދާސީދާކަމާއި، އަކުރުތައް އަދާކުރުމުގައި ދ 
 .ްއަކުރުތަކާއި ލަފްޒުތައް އަދި އާޔަތްތައް އަދާކުރުމުގައި އަވަސްކުރުމެއް ނެތި އެއްވަރަށް އަދާކުރުނ 
 .ްފިލިތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި ތަޝްީދދުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުނ 
 ިދާކުރުން.ޞައްޙަ ކަމާއިއެކު ވަޤްފު ކުރުމާއި އިބްތ 



2019  -ވިޔަވަތި ޤުުރއާން ުމބާާރތުގެ ޤަވާިޢދު  10
 

 .ްފަޞާޙަތްތެރި ޢަރަބި ލަހުޖާއިން ކިޔެވުނ 
 .ްދިވެހި އަކުރުތަކުގެ އަޑުތައްނުލާ ޢަރަބި ވަންތަ ގޮތަށް ޢަަރބި އަކުރުތައް އަދާކުރުނ 

 މާކްސް )އަޑާއި ހުނަރާއި ރާގު(  25އަ.ހު.ރާ  / 

 މާކްސް  15ހުނަރު / 
ކުރުމުގައި އަޑު ގެންގުޅޭގޮތާއި، "ރާގު" ތަޖުވީދުގެ ހަމަތައް ނުގެންޭލނެެހްނ މިބައިގައި ބައްލަވާނީ ކީރިތި ުޤރުއާން ތިލާވަތު 

 ގެންގުޅޭ މިންވަރުގެ މައްޗަށާއި، ކިޔެވުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ހުށައެޅުމުގެ ފަންނުވެރިކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

 މާކްސް  5އަޑު / 
 މައްޗަށެވެ. މިބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބައްލަވާނީ ތިރީގައި އެވާ ކަންތައް ަތކުގެ

  ްއަޑު ގެ ސާފުކަނ 
 .ްކިޔެވުމުގައި އަޑުގެ އެއްވަރުކަމާއި އޮމާންކަނ 
 .ްއަޑުގެ ލެވެލް ބަދަލުކުރުމުގައި އަކުރުން އަކުރަށް އަޑު ބަދަލުކުރަން އެނގުމަށ 
 .ްމައްދު ކުރުމުގައި އެއްލެވެލެއްގައި އަޑު ހިފެހެއްޓުނ 
  ްނެގުމާއި ދަށްކުރުމުގައި އަޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ގެންގުޅެން އެނގުމުެގ ކިޔެވުން ފެށިގެން ނިމެންެދން އަޑު މައްޗަށ

 މައްޗަށް.

 މާކްސް  5ރާގު / 
 މިބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބައްލަވާނީ ތިރީގައި އެވާ ކަންތައް ަތކުގެ މައްޗަށެވެ.

 .ްޢަރަބި އަޑުން ޢަރަބިވަންތަ ރާގެްއގައި ކިޔެވުނ 
 ާަފދަ ރީތި އޮމާންކަމެއް ހުރުން.ކިޔެވުމުގައި ހިތްތައް ލަންބުވާލ 
 .ްއަޑު އަހާލަން ފަސޭހަ ޤުރުއާން ކިޔަވަން އެކަށީގެންވާ ރާގަކަށް ކިޔެވުނ 
 .ުކިޔެވުމުގައި ކިޔަވާ ރާގުގައި އެކުލެވިގެންވާ އަސަރ 

 ބަލައިގެން ކިޔެވުގައި މާކްސް އުނިކުރުން 

 ތަޖުވީދުގެ ބައިން 
ނޑައެޅިފައިވާ  "ލަޙުނު ޖަލީ"ގެ ކުށްތަކަށާއި "ލަޙުނު ޚަފީ"ގެ  50ކުށްތަކަށް މާްކސް އުނިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ަތޖުވީދަށް ކަ
 މާކުހުގެ ތެރެއިންނެވެ. މިގޮތުން އުނި ކުރެވޭނީ

  ްމާކްސް. 1"ލަޙުނު ޖަލީ"ގެ ކޮންމެ ކުށަކަށ 
  ްމާކްސް. 0.25"ލަޙުނު ޚަފީ"ގެ ކޮންމެ ކުށަކަށ 

 ޙިފްޡްގެ ބައިން 
ނޑައެޅިފައިވާ  ޙިފްޡްގެ ބަޔަށް މައެކަނި މާކްސް އުނިކުރެވޭީނ ހަ މިބައިގައި  "ޙިފްޡް"ގެ ބަިއްނ މާކުހުގެ ތެރެއިންނެވެ.  50ކަ

 ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމަށް ބައްލަވާނެ ކަންތައްތައް އަދި އެބައިތަކުން ުއނި ކުރެވޭނެ ޖުމްލަ މާކްސް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.
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 ީނޑިޔާރުންގެ އެހ މާކްސް  1ތެރިކަން ދޭން ޖެހިއްޖެ ހިނެދއްގައި ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް ހުއްޓުން އަރައިގެން ފަ
 އުނިކުރުން.

  ްމާކްސް އުނިކުރުން. 0.5ކިޔެވުމުގައި ބެލް ޖަހާ އިޝާރާތްކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށ 
  ްމާކްސް އުނިކުރުން. 0.25ކޮންމެ ތަކުރާރު ކުރުމަކަށ 
  ްމާކްސް އުނިކުރުން. 0.25ކޮންމެ އަޅައިގަތުމަކަށ 

 ފަޞާޙާގެ ބައިން 
ނޑައެޅިފައިވާ  ފަޞާޙާ އަށް މާކްސް އުނިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި  މިބައިގައި  "ފަޞާޙާ" މާކުހުގެ ތެރެއިންނެވެ.  25ކަ

 ވަޒަންކުރުމުގައި ބައްލަވާނެ ކަްނތައްތައް އަދި އެބައިތަކަށް ިލބިޭދ ޖުމްލަ މާކްސް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ. 

 މާކްސްޖުމްލަ  ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ ބައިތައް  #
 5 ކަން ކިޔެވުމުގެ ފުރިހަމަކަމާއި، ސާދާސީދާ 1
 4 ހަކަން ދޫފަސޭފަޞާޙަތްތެރިކަން  އަކުރުތައް އަދާކުރުމުގެ 2
 4 އަދާކުރުމުގައި އަވަސްކުރުމެއްނެތި އެއްވަރަކަށް އަދާކުރުން 3
 4 އި ތަޝްީދދުތައް ފުރިހަމަ ކުރުންލިތައް ފުރިހަމަކުރުމާފި 4
 4 އިބްތިދާ ކުރުމުގެ ޞައްޙަކަންވަޤްފު ކުރުމާއި  5
 4 ޢަރަބި ވަންތަ ގޮތަށް ޢަަރބި އަކުރުތައް އަދާކުރުން. 6

 25 ޖުމްލަ 
 

 އަ.ހު.ރާ ގެ ބައިން 

 އަޑު ވަޒަންކުރުން 
ނޑައެޅިފައިވާ  އަ.ހު.ރާ އަށްމާކްސް އުނިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި  މިބައިގައި  ވަޒަންކުރުމުގައި "އަޑު"  މާކުހުގެ ތެރެއިން، 25ކަ

 ބައްލަވާނެ ކަންތަްއތައް އަދި އެބައިތަކަށް ލިބިދޭ ޖުމްލަ މާކްސް އަށް ބައްލަވައިގެންނެވެ.

 ޖުމްލަ މާކްސް ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ ބައިތައް  #
 1 އަޑުގެ ސާފުކަން  1
 2 ކިޔެވުމުގައި އަޑުގެ އެއްވަރުކަމާއި އޮމާންކަން 2
 1 ލެވެލް ބަދަލުކުރަން އެނގުން އަކުރުން އަކުރަށް އަޑުގެ  3
 1 މައްދު ކުރުމުގައި އެއްލެވެލް އެއްގައި އަޑު ހިފެހެއްޓުން 4
 4 އަޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ގެންގުޅެން އެނގުން  5
 1 ކިޔެވުން ފެށުމާއި ނިންމުމުގައި އަޑު ގެންގުޅެން އެނގުން 6

 10 ޖުމްލަ 
 

 ހުނަރު ވަޒަންކުރުން 
ނޑައެޅިފައިވާ  އަ.ހު.ރާ އަށްމާކްސް އުނިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި  މިބައިގައި "ހުނަރު" ވަޒަންކުރުމުގައި  މާކުހުގެ ތެރެއިން، 25ކަ

 ބައްލަވާނެ ގިންިތތަކާއި އެގިންތިަތކަށް ލިބިދޭ ޖުމްލަ މާކްސް އަށް ބައްލަވައިގެންނެވެ.
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 މާކްސް ގިންތި  #

 3~1 ފުދޭ 1

 7~4 ރަނގަޅު 2

 10~8 ވަރަށް ރަނގަޅު 3

 
 ރާގު ވަޒަންކުރުން 

"ރާގު" ވަޒަންކުރުމުގައި  މާކުހުގެ ތެރެއިން، 25ކަނޑައެޅިފައިވާ  އަ.ހު.ރާ އަށްމާކްސް އުނިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި  މިބައިގައި 
 ބައްލަވާނެ ކަންތަްއތައް އަދި އެބައިތަކަށް ލިބިދޭ ޖުމްލަ މާކްސް އަށް ބައްލަވައިގެންނެވެ.

 ޖުމްލަ މާކްސް ބަލާނެ ބައިތައް ވަޒަންކުރުމުގައި  #
 1 ޢަރަބި އަޑުން ޢަރަބިވަންތަ ރާގެްއގައި ކިޔެވުން 1
 1 ހިތްތައް ލަްނބުވާލާފަދަ ރީތި އޮާމންކަމެއް ހުރުން 2
 1 ރާގު ހިފެހެއްޓުން  3
 1 އަޑު އަހާލަން ފަސޭހަ ޤުރުއާން ކިޔަވަން އެކަށީގެންވާ ރާގަކަށް ކިޔެވުން 4
 1 އެކުލެވިގެންވާ އަސަރު ކިޔަވާ ރާގުގައި  5

 5 ޖުމްލަ 
 

 މުބާރާތުގައި ކިޔެވުން 
ފޮޅުވަތެވެ. އަދި  6ވާލެވެ. ސުވާލެއްގެ ދިގުމިނަކީ ގިނަވެގެން ސު 2މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށްވެސް ކުރެވޭނީ 

އަދި މާކްސް އުންޏެއްވެސް ފޮޅުވަތެވެ. މީގެ އިތުރަށް ކިޔަވާ ކިޔެވުމަށް މާކްސް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.  5ކުރުވެގެން 
 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ރަނގަބީލު ޖެހުމާއި ބުނެދިނުން 

 ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި 
  ްނޑިޔާރުންގެ މޭޒުން ރަނގަބީލު ޖައްސަވަނ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ކިޔަވާއިރު ލަޙްނު ޖަލީއެއް ކިޔައިފިނަމަ ރަ

 ވާނެއެވެ.
  ްތު ދެއްވަންވާނެއެވެ.ފުރުޞަ 2ލަޙްނު ޖަލީ ރަނގަޅުކުރުމަށ 
 3 .ެވަނަ އިޝާރާތުން ރަނގަޅު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ސުވާލު ބާޠިލު ކުރައްވަންވާނެއެވ 
  ސިކުންތު ހަމަވާިއރު ކުށް އިޞްލާުޙ  10ސިކުންތު ދެއްވަންވާެނއެވެ.  10ޖެހުނު ކުށް ރަނގަޅު ކުރުމަްށ

 ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ސުވާލު ބާޠިލު ވާނެއެވެ.
 ައިވެރިންނަށް ކުށް ބުނެދެއްވައިގެން ނުާވނެއެވެ.ބަލައިގެން ކިޔަވާ ބ 
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 ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި 
  ަނޑިޔާރުންގެ މޭޒުން ަރނގަބީލު ޖައްސަވަްނ ފަނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ކިަޔވާއިރު ލަޙްނު ޖަލީއެއް ކިޔައިފިނަމ

 ވާނެއެވެ.
  ެނޑިޔާރުންގ މޭޒުން ކިޔަވަމުންދާ އާޔަތުގެ ކުރީ އާޔަތް ނުވަތަ ރަނގަބީލުގެ އިޝާރާތުން ރަނަގޅު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ފަ

 ކިޔަވަމުންދާ އާޔަތުގެ ކުރީބައި ލައިދެވިދާނެއެވެ.
  ީނޑިޔާރތުންގެ މޭޒުން ލައިދެއްވާނ  ފަހަރުއެވެ. 2މިގޮތަށް ފަ
  ްސިކުންތު ދެއްވަންވާނެއެވެ. 10ކޮންމެ ލައިދެއްވުމަކަށްފަހު ރަނަގޅު ކުރުމަށ 
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` 
 

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
.ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ  

 

 
 2019 - ވުމަށް އެދޭ ފޯމް ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރި  ވިޔަވަތި 

 

 ބައިވެރި ވުމަށް އެދޭ ޓީމުގެ މަޢުލޫމާތު 
 ނަން: ސްކޫލްގެ 

 ނަމާއި، މަޤާމު:މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ  
 މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ފޯނު ނަްނބަރު: 

 އޮފިޝަލުންގެ މަޢުލޫމާތު 
 އިސް އޮފިޝަލުގެ ނަމާއި، މަޤާމު: 
 ފޯނު ނަންބަރު:އިސް އޮފިޝަލްގެ  

 ފޯނު ނަންބަރު:މަޤާމު އަދި އޮފިޝަލްގެ ނަމާއި  
 ޓީމް މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު  

 ކޮޅު  އިޙްތިޔާރީ
ކިޔަވާ 
 ގިންތި 

ކިޔަވާ 
 ތަރުތީބު 

 # ނަމާއި އެޑްރެސް އައި.ޑީ ނަންބަރު 

 1.1    1 
 1.1    2 
 1.2    3 
 1.2    4 
 1.3    5 
 1.3    6 
 2.1    7 
 2.1    8 
 2.2    9 
 2.3    10 

 މަތީގައި ދީފައި އެވަނީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.

ނޑު   ކައުންސިލްގެ ތައްގަ

 ސޮއި:

 ނަން:

 އްޔަތު:ޞިޙައި

 ފޯމް ފުރި ތާރީޚް:
 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:  
  ޯޓް(ފް ފޮޓޯ  )ފޮޓޯގެ ސޮ 1ޓް ސައިޒުގެ ޕާސްޕ 
  ީއައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕ 

 ޖަދުވަލް: 2
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 ހުށައަޅާ ފޯމް  ހޮސްޓް ކުރުމަށް އެދި 2019ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 
 

 ހުށައަޅާ ފަރާތް މުބާރާތް ހޮސްޓް ކުރުމަށް 

 
 ނަން:

 
 ރަށް:

 
 ފޯން ނަންބަރު:

 
 އީމެއިލް:

 ހޮސްޓް ކުރާ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުށައަޅާ ގޮތް      
 ނަމަ  އަގަށް

 ދަދު(ޢަ ފައިސާގެ )
 ހިލޭނަމަ 

() 
 # ޚިދުމަތްތައް 

 1 އޮފިޝަލުންގެ ކެއުމާއި ސައި ބައިވެރިންނާއި    

 2 ސައި ކެއުމާއި ބެލެނިވެރިންގެ    

 3 އޮފިޝަލުންގެ އެކަމަޑޭޝަން  ބައިވެރިންނާއި    

 4 އެކަމަޑޭޝަން  ބެލެނިވެރިންގެ    

 5 ކެއުމާއި ސައި އިދާރީ ޓީމްގެ    

ނޑިޔާރުންގެ      6 ކެއުމާއި ސައި ފަ

 7 މެހުމާނުގެ ކެއުމާއި ސައި ޝަރަފްވެއރި    

 8 ކެއުމާއި ސައި  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންގެ    

މޑޭޝަން  އިދާރީ ޓީމްގެ      9 އެކަ

ނޑިޔާރުންގެ      10 އެކަމަޑޭޝަން  ފަ

 11 މެހުމާނުގެ އެކަމަޑޭޝަން ޝަރަފްވެއރި    

 12 ޑޭޝަން އެކަމަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންގެ    

 13 މުންދާއިރު ހޯލަށް ބޭނުންވާ ބޯފެން ގަހިނ މުބާރާތް    

 14 އަދި އައިޓީ ކަންތައްތަކަށް   ސިސްޓަމް މުބާރާތުގެ ސައުންޑް    

 15 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިފްރެޝްމަންޓް   

 ދެއްވުން އެދެމެވެ. ހޮސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  2019އެވާ ހުށައެޅުމަށް ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް  މަތީގައި     

ނޑު   ކައުންސިލްގެ ތައްގަ

 ނަން:

 އްޔަތު:ޞިއިޙަ

 ސޮއި:

 އިންތިޒާމުތަކަށް ޚާއްޞަ 

  ް5             އަތޮޅުަކއުްނސިލްގެ ިއދާރީ ޓީމ 

  )ް1      ޝަރަފްެވރި މެުހމާން )ނިްނމުުމގެ ރަްސމިއްޔާތަށ  
  )ް6އަތޮޅުަކއުްނސިލްގެ ިއްސވެރިން )ނިްނުމމުގެ ަރސްިމއްޔާތަށ  

 ެ110 ރަށް ނުިހމަނާ(ަޢދަދު ގިނަެވެގން )ހޯސްޓްކުރާ މުާބރާތުގެ ބަިއވެިރންގ 

  ު110            ބެލެނިެވރިްނގެ ޢަަދދ 
  ު22              އޮފިޝަލުްނގެ ޢަދަދ 

  ުނޑިޔާުރންގެ ަޢދަދ  3             ފަ

 ރުފިޔާ ދެވޭނެއެވެ. 50,000/-އިންތިޒާމުތަކަށް މަދުވެގެން  ން ދުވަހެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލު 3 ނޯޓް: މުބާރާތަށް ހޭދަވާނީ ގިނަވެގެނެ 
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2019  -ވިޔަވަތި ޤުުރއާން ުމބާާރތުގެ ޤަވާިޢދު  16
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2019 ވިޔަވަތި ުޤރުާއން މުާބާރތް 

 

 ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އިލްތިމާސް 
 :ްޓީމުގެ ނަނ ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 :ީއިލްތިމާސް ގުޅޭނ ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 :ްއިލްތިމާސްއާއި ގުޅޭ ދަންފަޅި / ތާރީޚް / ދުވަސ --------------------------------------------------- ------- 
  ްބަރު: އާއި ގުޅޭ ދަރިވަރު ނަމާއި، ނަން އިލްތިމާސ------------------------------------------------------------ 
 ްޞާގެ ޚުލާއިލްތިމާސ :-------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :ުއެދޭ ޙައްލ ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :ިއިލްތިމާސް ހުށައެޅި ތާރީޚް އާއި ގަޑ ---------------------------------------------------------------------- 
  ްނަމާއި ސޮއި: ގެއޮފިޝަލުޓީމ ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ނޑިޔާރުންގެ ނިންމުން  ފަ
ނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކޮށް ނިންމެވި ގޮތް ތިރީގައި އެވަީނ އެވެ. 3އަށް  ޞާއިލްތިމާސްގެ ޚުލާ އެވާމަތީގައި  ފަ

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ނޑިޔާރުގެ ނަން:   --------------------------ސޮއި:    -------------------------------------------އިސް ފަ

 ` ޖަދުވަލު: 4


