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`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ
ފުނަދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2017
ތަޢާރަފް
މިއީ ށ .އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިގެން ،ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަންނީ
އަދި މާލީ އެހީތެރިކަމާއިއެކު،

ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން 2017 ،ވަނަ އަހަރު

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމަށް ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ މުބާރާތެކެވެ.
މުބާރާތުގެ ނަން
ނނެވެ.
މި މުބާރާތަށް ކިޔަނީ "ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް" ނުވަތަ "ށ .އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް" މިހެ ް
މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު
 .1ށ .އަތޮޅުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުން އުނގެނުމާއި ،އުނގައްނައިދިނުމުގައާއި،

ތަރުތީލްކޮށް

ކިޔެވުމުގެ ޤާބިލްކަން ދެއްކުމުގައި ވާދަވެރި މާޙައުލެއް އުފެއްދުން.
ށ
އސުމާއި ،ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮ ް
ލބި ޖެ ް
އ ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ޯ
 .2އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގަ ި
ދިރުވައި ،ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
އ އަތޮޅު ތަމްޘީލު ކުރާނެ ޤާބިލް ޖީލެއް ބިނާކުރުން
 .3ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކުގަ ި
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް
ށ ދަޢުވަތު ދެވޭނީ ށ .އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކަށެވެ .ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަ ް
ގ ސްކޫލުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ ކިޔަވަމުންދާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
އގެ ރަށްވެހިންނަށާއި ،އެރަށެއް ެ
ނަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެރަށެ ް
ލ ތަމްސީލުކުރާ ޓީމެއްގެ
ވވޭނީ އެރަށެއްގެ ރަށުކައުންސި ް
އވޭ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ެ
މިގޮތުން އަތޮޅުފެންވަރުގައި ބޭ ް
ގޮތުގައެވެ.
މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނެ އަދަދު
ނ
ނ ކިޔެވުމުގެ ގޮފި ް
އވެރިންނަށެވެ .އެއީ ބަލައިގެ ް
ނވެސް ބައިވެރިކުރެވޭނީ  10ބަ ި
މ ރަށަކު ް
މި މުބާރާތުގައި ކޮން ެ
 ،6ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  4ބައިވެރިންނަށެވެ.
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1

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
މުބާރާތުގައި

މި

ބައިވެރިވެވޭނީ

މިކަމަށްޓަކައި

މި

ކައުންސިލުން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ،

ވިޔަވަތި

''

ޤުރުއާންމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް  '' 2017ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚްގެ ކުރިން
ށ
ރަށުކައުންސިލްތަކުން މި ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުމުންނެވެ .ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަ ް
އެދިލައްވާފައި ނުވާނަމަ އެ ފަރާތްތަކަށް މުބާރާތުން ޖާގައެއް ނުދެވޭނެވެ .މި ފޯމާއެކު ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ
އައިޑީކާޑު ކޮޕީއާއި ،ސްޓޭމްޕް ސައިޒުގެ  2ގަނޑު ފޮޓޯ ހުށައަޅަންވާނެވެ.
މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ޝަރުތުތައް
 .1ށ .އަތޮޅު ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ސްކޫލުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ ކިޔަވަމުންދާ
ނ
ފަރާތަކަށްވު ް
 31 .2ޑިސެމްބަރ  2017އަށް  21އަހަރު ނުފުރޭ މީހެއް ކަމުގައިވުން
ގތްޕެއްގައި،
ނ އެއް ޮ
އވާ ދެ ގޮފީގެ ތެރެއި ް
އވެރިވެވޭނީ މުބާރާތް ހުޅުވާލާފަ ި
 .3ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ވެސް ބަ ި
އެއް ޢުމުރުފުރައެއްގައެވެ.
މުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޮފިތައް
މި މުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ދެ ގޮފީގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ:
 .1ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި
ބލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފި
 .2ހިތުދަސްކޮށްގެން ނު ަ
އޮފިޝަލުން
ނށް
ނވާ ބޭފުޅުން ަ
މތަކާއި ޙަވާލުވެގެން ވަޑައިގަން ަ
ވގެން ތިއްބަވާ އިސްފަރާތެވެ .ޓީ ް
އޮފިސަލުންނަކީ ޓީމްތަކާ ޙަވާލު ެ
ބރާތުގައި ދިމާވާ ކަންކަމުގައި މުބާރާތުގެ އޯގަނައިޒިންގ
މ ާ
ވނެވެު .
ތ ލިބިފައި ހުންނަން ާ
މ ު
ހ ފުރިހަމަ މަޢުލޫ ާ
ޓީމްތަކާބެ ޭ
ނ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ .މި ދެ
ގ ް
މ ރަށަކުން ހިމެނޭނީ ގިނަވެ ެ
ކޮމެޓީއާއި ،މުޢާމަލާތް ކުރާނީ އެފަރާތެވެ .މި ޓީމުގައި ކޮން ެ
އޮފިޝަލުން ކަނޑައަޅާނީ އެރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލުންނެވެ.
މުބާރާތުގެ މުޤައްރަރާއި ޢުމުރުފުރާ
ބލާ ކިޔުމުގެ ގޮފި (ޢުމުރު ބަލާނީ  31ޑިސެމްބަރ  2017އަށެވެ).
ބަލައިގެން ކިއުމުގެ ގޮތްޕާއި ނު ަ
ބަލައިގެން ކިޔުމުގެ ގޮފި

#

ޢުމުރު

1

 6އަހަރުންދަށް

2

 7އަހަރުންދަށް

 2ފޮތް ()30 – 29

3

 9އަހަރުންދަށް

 3ފޮތް ()30 – 28

4

 11އަހަރުންދަށް

 5ފޮތް ()30 – 26

 1ފޮތް ( 30ވަނަ
ފޮތް)

ދ 2017 -
ޤވާޢި ު
ތގެ ަ
ބރާ ު
އން މު ާ
ޤރު ާ
ށ .އަތޮޅު ު

ނުބަލާ ކިޔުމުގެ ގޮފި
سورة البلد އިން ފެށިގެން سورة الناس އަށް (ނިމޭކޮޅު)
سورة الفاتحة އިން ފެށިގެން سورة البقرة ވަނައާޔަތަށް (ފެށޭކޮޅު)
ފށިގެން سورة الناس އަށް (ފެށޭކޮޅު)
سورة االنشقاق އިން ެ
ކޅު)
سورة الفاتحة އިން ފެށިގެން سورة البقرة 88ވަނައާޔަތަށް (ފެށޭ ޮ
سورة المدثر އިން ފެށިގެން سورة الناس އަށް (ނިމޭކޮޅު)
ކޅު)
سورة الفاتحة އިން ފެށިގެން سورة البقرة181ވަނައާޔަތަށް (ފެށޭ ޮ
سورة الطالق އިން ފެށިގެން سورة الناس އަށް (ނިމޭކޮޅު)
ށކޮޅު)
سورة الفاتحة އިން ފެށިގެން سورة البقرة 271ވަނައާޔަތަށް (ފެ ޭ
2

سورة الحديد އިން ފެށިގެން سورة الناس އަށް (ނިމޭކޮޅު)

 7ފޮތް ( )30 – 24سورة الفاتحة އިން ފެށިގެން سورة آل عمران 115ވަނަ އާޔަތަށް

5

 13އަހަރުންދަށް

6

 16އަހަރުންދަށް

 10ފޮތް ()30 – 21

7

 19އަހަރުންދަށް

 15ފޮތް ()30 – 16

8

 21އަހަރުންދަށް

 20ފޮތް ()30 – 11

(ފެށޭކޮޅު)
سورة الحجرات އިން ފެށިގެން سورة الناس އަށް (ނިމޭކޮޅު)
ށކޮޅު)
سورة الفاتحة އިން ފެށިގެން سورة النساء 57ވަނައާޔަތަށް (ފެ ޭ
سورة الدخان އިން ފެށިގެން سورة الناس އަށް (ނިމޭކޮޅު)
سورة الفاتحة އިން ފެށިގެން سورة النساء ގެ ނިޔަލަށް (ފެށޭކޮޅު)
صلت އިން ފެށިގެން سورة الناس އަށް (ނިމޭކޮޅު)
سورة الف ِّ
سورة الفاتحة އިން ފެށިގެން سورة المائدة ގެ ނިޔަލަށް (ފެށޭކޮޅު)

މުބާރާތް އިންސާފުކުރާ ފަ ނޑިޔާރުން
މިމުބާރާތް އިންސާފު ކުރާނެ ފަނޑިޔާރުން ނަގާނީ

ނ
ޤުރުއާން ކިޔަވައިދެއްވާ ޤާރީންގެ ތެރެއިންނެވެ .މިގޮތު ް

ޑޔާރުން ކަނޑައަޅާނީ ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ.
ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށްބަލައި ފަ ނ ި
ވތަ ޤާރީ ކަމުގެ
ށވެގެން ޤުރުއާން މުދައްރިސް ކަމުގެ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ނު ަ
 .1މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ދަ ް
އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
ވން.
 .2އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށަކަށް ނިޞްބަތްވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައި ނު ު
 .3މުބާރާތުގައި މަދުވެގެން  3ފަ ނޑިޔާރުން ކަނޑައެޅުން.
 .4މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމުގައި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ.
 2017 .5ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ޤުރްއާން ކިޔަވައިދީ ،އަދި ޤުރްއާން މުބާރާތެއްގައި
ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމުގައި ނުވުން.
މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށް ކަނޑައެޅުން
މި މުބާރާތަކީ އަތޮޅުފެންވަރުގަ ބޭއްވޭ މުބާރާތަކަށްވާތީ މުބާރާތްބާއްވާ ރަށެއް ކަނޑައަޅާނީ މުޅިއަތޮޅުގެ
ނ ރަށެއް
ނ މުބާރާތް ބާއްވާ ެ
ށ ހުޅުވާލައިގެންނެވެ .އެގޮތު ް
ކ ް
ބނެގޮތަކަށް ޢާއްމު ޮ
ރޞަތު ލި ޭ
ހުރިހާރަށަކަށް ވާދަކުރުމުގެ ފު ު
ކަނޑައެޅުމުގައި

ތިރީގައިވާ

ކަންކަމަށް

ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު

މުބާރާތްބާއްވާނެ

އ
ރަށެ ް

ށ.އަތޮޅު

ކަނޑައަޅާނީ

ގ
މށް ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓްގެތެރެއިން އިންތިޒާމްތަކަށް ފައިސާ ެ
ނ ކަނޑައެޅޭ ރަށަކަށް މުބާރާތް ހިންގު ަ
ކައުންސިލުންނެވެ .މިގޮތު ް
އެހީއެއް ދެވޭނެވެ.
ށ ރިޢާޔަތްކުރުން.
ކރުމުގައި ހިލޭ ލިބޭ އެހީތެރިކަމަ ް
 .1މުބާރާތުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ު
ބތަށް ރިޢާޔަތްކުރުން.
ވ ބައިވެރިންގެ ނިޞް ަ
 .2މުބާރާތުގައި ރަށްރަށުން ބައިވެރި ާ
މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
މުބާރާތް

ޕްރޮޕޯސްކުރުމަށް

ޢާއްމުކޮށް

ހުޅުވާލެވޭނީ

އަތޮޅުގެ

ރަށުކައުންސިލްތަކަށާއި،

ސްކޫލްތަކަށާއި،

ބރާތްހޯސްޓްކުރާ ފަރާތުން ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރަންވާނެއެވެ.
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ .އެގޮތުން މު ާ
 .1އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޝްވަރާއާއި މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
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 .2މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ހޯލާއި ހޯލުގެ ބެކްރައުންޑް ތައްޔާރުކުރުން.
 .3މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން
 .4ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށާއި ،އަދި މުބާރާތް އަޑުއެހުމަށް ރަށުގެ ކަމުވޮށިންނަށާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ދަރިވަރުންނަށް
ދަޢުވަތު ދިނުން.
ލސާގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
ލސާއަށް ދަޢުވަތު ދިނުމާއި ،ޖަ ް
 .5މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރާ ޖަ ް
ވރިން ،އޮފިޝަލުންނާއި ،ފަނޑިޔާރުންނަށް ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ،ނިދުމާއި ،ކެއުމުގެ
ލނި ެ
 .6މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނާއި،ބެ ެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން
 .7ފަނޑިޔާރުންގެ އިންޓަރވަލް ހަމަޖެއްސުން.
 .8މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިފްރެޝްމަންޓް ހަމަޖެއްސުން.
ޒމް ހަމަޖެއްސުން
ކށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ އިންތި ާ
 .9އަތޮޅުތެރެއިން ބައިވެރިވާ ޓީމްތަ ަ
ށ މުބާރާތް ނިމުމުން ފުރުވާލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
 .01އަތޮޅުތެރެއިން ބައިވެރިވާ ޓީމްތަ ް
 .00މުބާރާތުގެ ސައުންޑާއި އައި.ޓީގެ އެންމެހާ ތަކެތި ހޯދާ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ނނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ މީޓިންގ އިންތިޒާމް ކުރުން.
 .01ޓީމްތަކުގެ އޮފިޝަލު ް
ނޖެހޭ ކަމެއްކުރުން.
ވތަ ކުރަ ް
 .01މަތީގައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންފެންނަ ނު ަ
މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް
ނމެ އުމުރު ފުރާއަކުން  3 2 1ވަނަ ބައިވެރިޔާ ( ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)
 .1ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ކޮ ް
މ އުމުރު ފުރާއަކުން  3 2 1ވަނަ ބައިވެރިޔާ ( ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)
 .2ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ކޮން ެ
ވރިޔާ ( ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)
 .3ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މުޅިމުބާރާތުން  3 2 1ވަނަ ބައި ެ
ބރާތުން  3 2 1ވަނަ ބައިވެރިޔާ ( ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)
 .4ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މުޅިމު ާ
 .5މުޅި މުބާރާތުގެ ގަދަ  5ބައިވެރިން (ޓްރޮފީއާއި ،ސަރޓިފިކެޓް)
 .6މުޅި މުބާރާތުން

 3 2 1ވަނަ ރަށް ( ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)

ނލިޔުން
 .7މުބާރާތުގަ ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ބައިވެރިންނަށް ދެވޭ ހަނދާ ީ
 .8މުޅި މުބާރާތުން 1ވަނަ ބައިވެރިޔާ
މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
މަތީގައިވާ ވަނަތައް ހޮވާނީ ފަނޑިޔާރުންގެ އެވްރެޖް މާރކްސްގެ ތެރެއިން އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިބޭ
ބންނެވެ.
ފަރާތްތަކުގެ ތަރުތީ ު
މތީ މާރކްސް
ފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ަ
ނ  80މާރކްސް އަށް ވުރެމަތީ މާރކްސް ލިބޭ ަ
 1ވަނައަށް ހޮވާ ީ
ލިބުނު ފަރާތެވެ.
 2ވަނައަށް ހޮވާނީ  70މާރކްސް އަށް ވުރެމަތީ މާރކްސް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  1ވަނަ އަށް ހޮވުނު
ފަރާތްފިޔަވައި ދެން އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތެވެ.
ވނަ އަދި 2
ކސްއަށް ވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ަ 1
 3ވަނައަށް ހޮވާނީ  60މާރ ް
ނ ފަރާތެކެވެ.
ދން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބު ު
ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްފިޔަވައި ެ
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މުޅި މުބާރާތުގެ ގަދަ  5ދަރިވަރުން ހޮވާނީ  %75ށްވުރެ މަތީމާރކްސް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ
މަތީ މާރކްސް ހޯދާ  5ދަރިވަރެވެ.
ދރިވަރުންގެ
އ ރަށަކުން ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ަ
ނ އަދި ތިންވަނަ ރަށް ހޮވާނީ ެ
މުޅި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ދެވަ ަ
މާކްސް އެއްކޮށް އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ހޯދި ތަރުތީބުންނެވެ.
މުބާރާތް އިންސާފު ކުރުން
މި މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރާ މައިގަނޑު  3ބައިންކުރެ

ކޮންމެ ފަޑިޔާރަކުވެސް މާރކްސް ދޭނީ ކަނޑައެޅޭ

ނސާފުކުރާ މައިގަނޑު  3ބަޔަށް އިންސާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް
އެއްބަޔަކަށެވެ .މުބާރާތުގައި އި ް
މއެއާއެކު އިންސާފުކުރުމުގެ
ނންވެއްޖެ ހިދެއްގައި މިއުޞޫލުތައް ދޭންވާނެއެވެ .ހަ ަ
މތަކުން ބޭ ު
ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ .ޓީ ް
ފށުމުގެ
ސޝަނެއް މުބާރާތް ެ
ެ
މައިގަނޑު އުޞޫލުގެ މައްޗަށް ފަނޑިޔާރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި އޮރިއެންޓޭޝަން
ނ ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.
ކުރިން ބާއްވަންވާނެއެވެ .މިސެޝަންގައި ޓީމްތަކުގެ އޮފިޝަލު ް
މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ
ނވެ.
ވލެވޭ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއަކުން ެ
މިމުބާރާތް ރާވާ އިންތިޒާމު ކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެކުލަ ާ
 .1އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅުއްވާ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ.
 .2އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  2މުވައްޒަފުން
 .3މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅެއް.
ދިމާވެދާނެ ބައެއް މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނެގޮތް
 .1މުބާރާތުގައި ނުކިޔެވޭފަދަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ދަރިވަރަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މުބާރާތުގެ
ފަނޑިޔާރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ކށް އުނިއިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
 .2ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިސްޓުތަ ަ
ރމަތިވެއްޖެނަމަ،
މށްފަހު ނިމުމާއި ހަމައަށް) ކު ި
ގ މައްސަލައެއް (މުބާރާތް ފެށު ަ
 .3މިޤަވާޢިދުން ޙައްލު ނުހޯދޭވަރު ެ
ތގެ ކޯޑިނޭޓިންގ
މބާރާ ު
އެމައްސަލައެއް ޙައްލުކުރާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ު
ކޮމެޓީންނެވެ.
ނ މުއައްސަސާއަކަށް ނުވަތަ
ނ ދައުލަތުގެ އެހެ ް
ނންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެ ް
މ އެއްވެސް ި
 .4މިގޮތުން ނިން ާ
ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށްވިޔަސް އެމައްސަލަ ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.
ރމަށްފަހު ދެން
ތނަގާ ލިސްޓްތައް ފައިނަލް ކު ު
 .5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިން ކިޔަވާ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުމަށް ޤުރުއަ ު
ގނެވޭނެއެވެ.
އެލިސްޓްތަކަށް އުނިއިތުރެއް ނު ެ
ޤވާޢިދުގެ އެންމެހާ މާއްދާތައްކިޔައި ،އެއަށް އެއްބަސްވާ ޙާލުގައެވެ.
 .6މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާންވާނީ މި ަ
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