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 2017 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު  ވިޔަވަތި 
 ޢާރަފް ތަ

 ޅު ކައުންސިލްގެ ފަންނީށ. އަތޮހުޅުވާލައިގެން، ބައިވެރިވުމަށް  ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ނަމުގައިށ. އަތޮޅުގެ  އީމި
ވަނަ އަހަރު  2017، ގުޅިގެން ތަކާއިރަށު ކައުންސިލް ރަށްރަށުގެ ،ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ، އެކުމާލީ އެހީތެރިކަމާއި އަދި

  އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމަށް ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ މުބާރާތެކެވެ.

 މުބާރާތުގެ ނަން 
 ޤުރުއާން މުބާރާތް" ނުވަތަ "ށ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް" މިހެްނނެވެ. ވިޔަވަތިމި މުބާރާތަށް ކިޔަނީ "

  މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު 
 ކޮށްތަރުތީލް އުނގައްނައިދިނުމުގައާިއ،  މަތަކުން އުނގެނުމާއި،ތަޖުވީދުގެ ހަކީރިތި ޤުރުއާން  ށ. އަތޮޅުގައި .1

 .ވާދަވެރި މާޙައުލެއް އުފެއްދުން ކިޔެވުމުގެ ޤާބިލްކަން ދެއްކުމުގައި
ކޮްށ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގަިއ ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ޯލބި ޖެްއސުމާއި، ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާ .2

 ދިރުވައި، ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
 ރާނެ ޤާބިލް ޖީލެއް ބިނާކުރުން ލު ކުޘީތަކުގަިއ އަތޮޅު ތަމްޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތް .3

 
 

 ރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް މުބާ 
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކަށެވެ. ށ. އަތޮޅުގެ  ތު ދެވޭނީމި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަްށ ދަޢުވަ

 ނަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެރަށެްއގެ ރަށްވެހިންނަށާިއ، އެރަށެއްެގ ސްކޫލުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ ކިޔަވަމުންދާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
މެއްގެ ޓީއެރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިްލ ތަމްސީލުކުރާ ނީ ބައިވެރިެވވޭމުބާރާތުގައި މި ބޭްއވޭ  އިއަތޮޅުފެންވަރުގަމިގޮތުން 

 . ގައެވެގޮތު

 ގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނެ އަދަދު މުބާރާތު 
ކިޔެވުމުގެ ގޮފިްނ  އެއީ ބަލައިގެން ބަިއވެރިންނަށެވެ.  10ނީ ބައިވެރިކުރެވޭކޮންެމ ރަށަކުްނވެސް މި މުބާރާތުގައި 

 ބައިވެރިންނަށެވެ. 4 ޔެވުމުގެ ގޮފިންކި ނުބަލާ ،6
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 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން 
 ވިޔަވަތި '' ފައިވާ، އި މި ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްބައިވެރިވެވޭނީ މިކަމަށްޓަކަ މި މުބާރާތުގައި 

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚްގެ ކުރިން  2017ފޯމް  ރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ޤުރުއާންމުބާ  '' ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކަ
ނޑައެޅިފައިވާމި ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުމުންނެވެ. ކައުންސިލްތަކުން ރަށު ތާރީޚުގެ ކުރިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަްށ  ކަ

 ބައިވެރިންގެ މި ފޯމާއެކު ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ އެ ފަރާތްތަކަށް މުބާރާތުން ޖާގައެއް ނުދެވޭނެވެ.  އެދިލައްވާފައި ނުވާނަމަ
ނޑު ފޮޓޯ 2ސައިޒުގެ  ސްޓޭމްޕްއާއި، ކޮޕީއައިޑީކާޑު    ހުށައަޅަންވާނެވެ. ގަ

 

 އި ބައިވެރި ވުމުގެ ޝަރުތުތައް މުބާރާތުގަ 
ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ސްކޫލުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ ކިޔަވަމުންދާ އަތޮޅު ށ.  .1

 ފަރާތަކަށްވުން 
 އަހަރު ނުފުރޭ މީހެއް ކަމުގައިވުން 21އަށް  2017ޑިސެމްބަރ  31 .2
ގައި، ޮގތްޕެއް ހުޅުވާލާފަިއވާ ދެ ގޮފީގެ ތެރެއިްނ އެއްބައިވެރިއަކަށް ވެސް ބަިއވެރިވެވޭނީ މުބާރާތް  ކޮންމެ .3

 .މުރުފުރައެއްގައެވެޢު އެއް
 

 

 ރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޮފިތައް މުބާ 
 ދެ ގޮފީގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ: ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލެވިފައިވަނީމުބާރާތް ހުޅުވާމި  
 ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި .1
  ކިޔެވުމުގެ ގޮފި ނުަބލާހިތުދަސްކޮށްގެން  .2

 އޮފިޝަލުން 
ޓީްމތަކާއި ޙަވާލުވެގެން ވަޑައިގަންަނވާ ބޭފުޅުންަނށް އޮފިސަލުންނަކީ ޓީމްތަކާ ޙަވާލުެވގެން ތިއްބަވާ އިސްފަރާތެވެ. 

އޯގަނައިޒިންގ ުމާބރާތުގައި ދިމާވާ ކަންކަމުގައި މުބާރާތުގެ ލިބިފައި ހުންނަންާވނެވެ. ޓީމްތަކާބެޭހ ފުރިހަމަ މަޢުލޫާމުތ 
މި ދެ  ބޭފުޅުންނެވެ. ކޮމެޓީއާއި، މުޢާމަލާތް ކުރާނީ އެފަރާތެވެ. މި ޓީމުގައި ކޮންެމ ރަށަކުން ހިމެނޭނީ ގިނަވެެގްނ ދެ

ނޑައަޅާނީ އެރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލުންނެވެ.  އޮފިޝަލުން ކަ
 

 

 

 ރާތުގެ މުޤައްރަރާއި ޢުމުރުފުރާ މުބާ 
 

 އަށެވެ.( 2017ޑިސެމްބަރ  31)ޢުމުރު ބަލާނީ  ނުަބލާ ކިޔުމުގެ ގޮފިބަލައިގެން ކިއުމުގެ ގޮތްޕާއި 
 

 ނުބަލާ ކިޔުމުގެ ގޮފި ބަލައިގެން ކިޔުމުގެ ގޮފި ޢުމުރު #

 އަހަރުންދަށް 6 1
ވަނަ  30) ފޮތް 1

 ފޮތް(

 އަށް )ނިމޭކޮޅު( الناس سورةއިން ފެށިގެން  البلد سورة
 )ފެށޭކޮޅު( ވަނައާޔަތަށް البقرة سورةއިން ފެށިގެން  الفاتحة سورة

 (30 – 29) ފޮތް  2 އަހަރުންދަށް 7 2
 )ފެށޭކޮޅު(އަށް  الناس سورةއިން ެފށިގެން  االنشقاق سورة

 )ފެށޭޮކޅު( ވަނައާޔަތަށ88ް البقرة سورةއިން ފެށިގެން  الفاتحة سورة

 (30 – 28) ފޮތް  3 އަހަރުންދަށް 9 3
 އަށް )ނިމޭކޮޅު( الناس سورةއިން ފެށިގެން  ث رد  الم   سورة

 )ފެށޭޮކޅު( ވަނައާޔަތަށ181ްالبقرة سورةއިން ފެށިގެން  الفاتحة سورة

 (30 – 26) ފޮތް  5 އަހަރުންދަށް 11 4
 އަށް )ނިމޭކޮޅު( الناس سورةއިން ފެށިގެން  الطالق سورة

 )ފެޭށކޮޅު( ވަނައާޔަތަށ271ް البقرة سورةއިން ފެށިގެން  الفاتحة سورة
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 (30 – 24) ފޮތް  7 އަހަރުންދަށް 13 5

 އަށް )ނިމޭކޮޅު( الناس سورةއިން ފެށިގެން  الحديد سورة

ވަނަ އާޔަތަށް 115 سورة آل عمرانއިން ފެށިގެން  الفاتحة سورة
 )ފެށޭކޮޅު(

 (30 – 21) ފޮތް 10 އަހަރުންދަށް 16 6
رات سورة ج   އަށް  )ނިމޭކޮޅު( الناس سورةއިން ފެށިގެން  الح 

 )ފެޭށކޮޅު( ވަނައާޔަތަށ57ް نساءال سورةއިން ފެށިގެން  الفاتحة سورة

 (30 – 16) ފޮތް 15 އަހަރުންދަށް 19 7
 އަށް  )ނިމޭކޮޅު( الناس سورةއިން ފެށިގެން  دخانال سورة

 ގެ ނިޔަލަށް )ފެށޭކޮޅު( نساءال سورةއިން ފެށިގެން  الفاتحة سورة

 (30 – 11ފޮތް ) 20 އަހަރުންދަށް 21 8
لتالف   سورة އަށް  )ނިމޭކޮޅު( الناس سورةއިން ފެށިގެން  ص ِّ  

 ގެ ނިޔަލަށް )ފެށޭކޮޅު( مائدةال سورةއިން ފެށިގެން  الفاتحة سورة
 
 

 ޑިޔާރުން ނސާފުކުރާ ފަ އިން މުބާރާތް 
. މިގޮތުްނ ތެރެއިންނެވެއާން ކިޔަވައިދެއްވާ ޤާރީންގެ ޤުރު  ކުރާނެ ަފނޑިޔާރުން ނަގާނީ މިމުބާރާތް އިންސާފު
ނޑައަޅާނީ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެފަތިރީގައިވާ ކަންކަމަށްބަލައި   .ނިޑޔާރުން ކަ

ނޑިޔާރުންނަކީމުބާރާތުގެ  .1 ސެޓްފިކެޓް ނުަވތަ ޤާރީ ކަމުގެ  އެޑްވާންސް ޤުރުއާން މުދައްރިސް ކަމުގެދަްށވެގެން  ފަ
 ތެއްކަމުގައިވުން.ފިކެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާސެޓްއެޑްވާންސް 

 އެއްވެސް ރަށަކަށް ނިޞްބަތްވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައި ނުުވން.އަތޮޅުގެ  .2
ނޑައެފަ 3މުބާރާތުގައި މަދުވެގެން  .3  ޅުން.ނޑިޔާރުން ކަ
ނޑިޔާރުން ހޯދުމުގައިމު .4  ހޭ މަރުކަޒުގެ ލަފާ  ހޯދިދާނެއެވެ.ޤުރުއާނާއިބެ  ބާރާތުގެ ފަ
ރަށެއްގައި ޤުރްއާން ކިޔަވައިދީ، އަދި ޤުރްއާން މުބާރާތެއްގައި ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް  2017 .5

ނޑިޔާރުކަން ކޮށް  ފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމުގައި ނުވުން.ފަ
 
 ކަނޑައެޅުން  ރަށް  އްވާ މުބާރާތް ބާ 

ނޑައަޅާނީ މުޅިއަތޮޅުގެ  ފެންވަރުގަ ބޭއްވޭ މުބާރާތަކަށްވާތީ މުބާރާތްބާއްވާ ރަށެއްމި މުބާރާތަކީ އަތޮޅު ކަ
ބާއްވާެނ ރަށެއް  ހުރިހާރަށަކަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުުރޞަތު ލިޭބނެގޮތަކަށް ޢާއްމުޮކްށ ހުޅުވާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުްނ މުބާރާތް

ނޑައެޅުމުގައި  ނޑައަ ރަށެއް  ނެއްވާމުބާރާތްބާ ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހުތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ކަ އަތޮޅު ޅާނީ ށ.ކަ
ނޑައެޅޭމިގޮތުްނ . ކައުންސިލުންނެވެ ނޑައަޅާ މުބާރާތް ހިންގުަމށް  ރަށަކަށް ކަ  ފައިސާގެ  އިންތިޒާމްތަކަށް ބަޖެޓްގެތެރެއިންކަ
 އެހީއެއް ދެވޭނެވެ.

 ލިބޭ އެހީތެރިކަމަްށ ރިޢާޔަތްކުރުން. މުބާރާތުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ުކރުމުގައި ހިލޭ .1
 ރިޢާޔަތްކުރުން.ރަށްރަށުން ބައިވެރިާވ ބައިވެރިންގެ ނިޞްަބތަށް މުބާރާތުގައި  .2

 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ރަށުން މުބާރާތް ބާއްވާ 
އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކަށާއި، ސްކޫލްތަކަށާއި، މުބާރާތް ޕްރޮޕޯސްކުރުމަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭނީ 

  އިންތިޒާމު ކުރަންވާނެއެވެ. ކަންކަންތިރީގައި މިވާ  ފަރާތުން ހޯސްޓްކުރާމުާބރާތްއެގޮތުން  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.
 

މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ  އާއިމަޝްވަރާ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ .1
 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
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 މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ހޯލާއި ހޯލުގެ ބެކްރައުންޑް ތައްޔާރުކުރުން. .2
 ތާއި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާ .3
މުބާރާތް އަޑުއެހުމަށް ރަށުގެ ކަމުވޮށިންނަށާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ދަރިވަރުންނަށް އަދި  ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށާއި، .4

 ދަޢުވަތު ދިނުން.
 އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.ކުރާ ޖަްލސާއަށް ދަޢުވަތު ދިނުމާއި، ޖަްލސާގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅު .5
ނޑިޔާރުންނަށް  ބެެލނިެވރިން،،ބައިވެރިންނާއި މުބާރާތުގެ .6  ނިދުމާއި، ކެއުމުގެއެކު، ކަމާރައްކާތެރި އޮފިޝަލުންނާއި، ފަ

 ހަމަޖައްސައިދިނުން އިންތިޒާމް 
ނޑިޔާރުންގެ އިންޓަރވަލް ހަމަޖެއްސުން. .7  ފަ

 ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިފްރެޝްމަންޓް ހަމަޖެއްސުން. މުބާރާތް ނިންމުމުގެ  .8

 މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ އިންތިާޒމް ހަމަޖެއްސުން  ވާ ޓީމްތަަކށްބައިވެރި އަތޮޅުތެރެއިން .9

 މަޖެއްސުން ހަ ވާ ޓީމްތަްށ މުބާރާތް ނިމުމުން ފުރުވާލުމުގެ އިންތިޒާމްބައިވެރި އަތޮޅުތެރެއިން .01

 މެހާ ތަކެތި ހޯދާ  ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން އި.ޓީގެ އެންބާރާތުގެ ސައުންޑާއި އަމު .00

ނޑިޔާރުންގެ އޮފިޝަލުން  ޓީމްތަކުގެ .01  މީޓިންގ އިންތިޒާމް ކުރުން. ނާއި ފަ

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

 

 ހޮވާ ވަނަތައް މުބާރާތުގައި 
 ) ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް( ބައިވެރިޔާވަނަ  3 2 1ކޮްނމެ އުމުރު ފުރާއަކުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  .1
 ) ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް( ބައިވެރިޔާވަނަ  3 2 1ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ކޮންެމ އުމުރު ފުރާއަކުން  ނުބަލައި .2
 ) ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް( ބައިެވރިޔާ ވަނަ 3 2 1 މުޅިމުބާރާތުންބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  .3
 ) ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް(ބައިވެރިޔާ ވަނަ  3 2 1 މުޅިމުާބރާތުންނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  .4
 ޓްރޮފީއާއި، ސަރޓިފިކެޓް() ބައިވެރިން 5މުޅި މުބާރާތުގެ ގަދަ  .5
 ) ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް(  ރަށްވަނަ  3 2 1  މުޅި މުބާރާތުން  .6
 ދެވޭ ހަނދާީނލިޔުން  ވެރިންނަށްބައިމުބާރާތުގަ ބައިވެރިވެ ކިޔެވި  .7
  ވަނަ ބައިވެރިޔ1ާމުބާރާތުން މުޅި  .8

 

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

  ތަރުތީުބންނެވެ.ފަރާތްތަކުގެ 
މާރކްސް އަށް ވުރެމަތީ މާރކްސް ލިބޭަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެަމތީ ާމރކްސް  80ވަނައަށް ހޮވާީނ  1
 ލިބުނު ފަރާތެވެ. 
ވަނަ އަށް ހޮވުނު  1މާރކްސް އަށް ވުރެމަތީ މާރކްސް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  70ވަނައަށް ހޮވާނީ  2

 ފަރާތްފިޔަވައި ދެން އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތެވެ. 
 

 2 ަވނަ އަދި 1 މާރްކސްއަށް ވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 60ވަނައަށް ހޮވާނީ  3
 ޔަވައި ެދން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބުުނ ފަރާތެކެވެ.ވުނު ފަރާތްފިހޮވަނައަށް 
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% ށްވުރެ މަތީާމރކްސް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ 75ދަރިވަރުން ހޮވާނީ  5މުޅި މުބާރާތުގެ ގަދަ 
 ދަރިވަރެވެ. 5މަތީ މާރކްސް ހޯދާ 

 

ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ަދރިވަރުންގެ  ހޮވާނީ ެއ ރަށަކުން ރަށްވަނަ ދެވަަނ އަދި ތިންވަނަ މުޅި މުބާރާތުގެ އެއް
 އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ހޯދި ތަރުތީބުންނެވެ. ށްމާކްސް އެއްކޮ

 

 މުބާރާތް އިންސާފު ކުރުން 
ނޑު  މި  ނޑައެޅޭ  ކޮންމެ ފަޑިޔާރަކުވެސް މާރކްސް ބައިންކުރެ  3މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރާ މައިގަ ދޭނީ ކަ

ނޑު  އެއްބަޔަކަށެވެ. ނޑު އުޞޫއިންސާފުކުރުމުބަޔަށް  3މުބާރާތުގައި އިްނސާފުކުރާ މައިގަ  ލުތައްގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަ
. ހަަމއެއާއެކު އިންސާފުކުރުމުގެ ވާނެއެވެދޭން ލުތައްބޭުނންވެއްޖެ ހިދެއްގައި މިއުޞޫ ޓީްމތަކުން ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. 

ނޑު އުޞޫލުގެ މައްޗަށް  ނޑިޔާރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަމައިގަ އް މުބާރާތް ެފށުމުގެ ށްޓަކައި އޮރިއެންޓޭޝަން ެސޝަނެފަ
 އޮފިޝަލުްނ ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.  ޓީމްތަކުގެވަންވާނެއެވެ. މިސެޝަންގައި އްކުރިން ބާ

 

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

ނޑައަޅުއްވާ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅު ކައުންސިލުން .1  .ކަ
 މުވައްޒަފުން  2އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  .2
  .ަކނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅެއް ހޯސްޓްކުރާ ފަރާތުންމުބާރާތް  .3

 

 

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

ނޑިޔާރުންނަށް  އަންގަންވާނެއެެވ. ފަ
 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ލިސްޓުތަަކށް އުނިއިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ބައި .2
 

ކުިރމަތިވެއްޖެނަމަ، )މުބާރާތް ފެށުަމށްފަހު ނިމުމާއި ހަމައަށް( މިޤަވާޢިދުން ޙައްލު ނުހޯދޭވަރުެގ މައްސަލައެއް  .3
ންގ ރާގެ މަތިން ުމބާރާުތގެ ކޯޑިނޭޓިމަޝްވަރައީސްގެ ގެ ލުއަތޮޅު ކައުންސިއެމައްސަލައެއް ޙައްލުކުރާނީ 

 ކޮމެޓީންނެވެ.
 

ިނންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެްނ ދައުލަތުގެ އެހެްނ މުއައްސަސާއަކަށް ނުވަތަ މިގޮތުން ނިންާމ އެއްވެސް  .4
  ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށްވިޔަސް އެމައްސަލަ ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.

 

ނޑައެޅުމަށް ޤުރުއަުތނަގާ ލިސްޓްތައް ފައިނަލް ކުުރމަށްފަހު ދެން ބައިވެރިން މުބާރާތުގައި  .5 ކިޔަވާ ތަރުތީބު ކަ
 އުނިއިތުރެއް ނުެގނެވޭނެއެވެ.އެލިސްޓްތަކަށް 

  

 އެއަށް އެއްބަސްވާ ޙާލުގައެވެ. އި،ޢިދުގެ އެންމެހާ މާއްދާތައްކިޔަންވާނީ މިަޤވާމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ .6
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