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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ
ފުނަދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ށ .އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2015
ތަޢާރަފް
ނ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަމާއިއެކު،
ކއުންސިލްގެ ފަން ީ
ށ ހުޅުވާލައިގެން ،ށ .އަތޮޅު ަ
މިއީ ށ .އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަ ް
ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ،ސްކޫލްތަކާއި ޕްރީސްކޫލްތައް ގުޅިގެން 2015 ،ވަނަ އަހަރު
އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމަށް ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ މުބާރާތެކެވެ.
މުބާރާތުގެ ނަން
ބރާތް" ނުވަތަ "ށ .އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް"
ނމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޤުރުއާން މު ާ
މި މުބާރާތަށް ކިޔަނީ "މިލަދު ް
މިހެންނެވެ.
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
ގއި އަތޮޅު ތަމްޘީލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން.
 .3ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތް ތަކު ަ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް
ކށާއި އަދި ޕްރީ
ބތްވާ ސްކޫލްތަ ަ
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނީ ށ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ނިސް ަ
ސްކޫލްތަކަށް އެކަންޏެވެ .މިގޮތުން އަތޮޅުފެންވަރުގަ ބޭއްވޭ މުބާރާތުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާނީ އެރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ
މޖުބޫރު ކަމެއް ނޫނެވެ.
އެންމެއިސް ސްކޫލް ޓީމުގެ ނަމުގައެވެ .މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަކީ މިފަދަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ަ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނެ އަދަދު
ވސް ބައިވެރިކުރެވޭނީ ސްކޫލްފެންވަރުގަ (ޕްރީސްކޫލް ހިމަނައި) ބޭއްވޭ މުބާރާތުން
މި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ރަށަކުން ެ
 75%އަށްވުރެމަތިން މާރކްސް ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާރކްސް ހޯދާ  15ދަރިވަރުންނެވެ .އެއީ
ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  ،8ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  7ދަރިވަރުންނެވެ.
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1

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިކަމަށްޓަކައި މި ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ '' ،ށ .އަތޮޅު ޤުރުއާން
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް  '' 2015ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚްގެ ކުރިން މި ކައުންސިލަށް
ޖނަމަ އެ ފަރާތްތަކަށް މި
ހުށައެޅުމުންނެވެ .ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކަންތައް ހަމަނުޖެހިއް ެ
އަހަރު މުބާރާތުން ޖާގައެއް ނުދެވޭނެވެ .މި ފޯމާއެކު ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕީއާއި ،ސްޓޭމްޕް ސައިޒުގެ
 2ގަނޑު ފޮޓޯ ހުށައަޅަންވާނެވެ .އަދި މުބާރާތުގަ ބައިވެރިވެ ކިޔަވާދަރިވަރުން ބޭނުންކުރާނީ

އެދަރިވަރަކު ނިސްބަތްވާ

ސްކޫލެއްގެ ޔުނިފޯމެވެ.
މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ޝަރުތުތައް
 .1ށ .އަތޮޅު ރަށެއްގެ ސްކޫލް ،ނުވަތަ ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވުން
ކސްހޯދާފަވާ ފަރާތަކަށް ވުން
ތން  75%އަށްވުރެ މަތިން މާ ް
 .2ސްކޫލްފެންވަރުގަ ބޭއްވޭ މުބާރާ ު
ވ ދެ ގޮފީގެ ތެރެއިން އެއްގޮތްޕެއްގައި ،އެއް
 .3ކޮންމެބައިވެރިއަކަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތް ހުޅުވާލާފައި ާ
ޢުމުރުފުރައެއްގައެވެ.
މުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޮފިތައް
މި މުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ދެ ގޮފީގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ:
 .1ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި
 .2ނުބަލަ ކިޔެވުމުގެ ގޮފި
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 .ޤައުމީ
ގ ް
މ ރަށަކުން ހިމެނޭނީ ގިނަވެ ެ
ކޮމެޓީއާއި ،މުޢާމަލާތް ކުރާނީ އެފަރާތެވެ .މި ޓީމުގައި ކޮން ެ
ތމްސީލުކުރާ ޓީމާއި ޙަވާލުވެގެން މާލެދާ އޮފިޝަލް ކަނޑައަޅާނީ އަތޮޅުކައުންސިލުންނެވެ.
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ އަތޮޅު ަ
އޮފިޝަލް ކަނޑައެޅުމުގަ ޤައުމީ މުބާރާތުގަ އެންމެ ގިނަދަރިވަރުން ތަމްސީލުކުރާ ރަށަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
މުބާރާތުގެ މުޤައްރަރާއި ޢުމުރުފުރާ
ބލާ ކިޔުމުގެ ގޮފި (ޢުމުރު ބަލާނީ  1ޖެނުއަރީ އަށެވެ).
ބަލައިގެން ކިއުމުގެ ގޮތްޕާއި ނު ަ
ބަލައިގެން ކިޔުމުގެ ގޮފި

#

ޢުމުރު

1

 6އަހަރުންދަށް

2

 7އަހަރުންދަށް

 2ފޮތް ()30 - 28

3

 9އަހަރުންދަށް

 3ފޮތް ()30 - 28

4

ށ
 11އަހަރުންދަ ް

 5ފޮތް ()30 - 26

 1ފޮތް ( 30ވަނަ
ފޮތް)
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ނުބަލާ ކިޔުމުގެ ގޮފި
سورة البلد އިން ފެށިގެން سورة الناس އަށް (ނިމޭކޮޅު)
سورة الفاتحة އިން ފެށިގެން سورة البقرة ވަނައާޔަތަށް (ފެށޭކޮޅު)
سورة االنشقاق އިން ފެށިގެން سورة الناس އަށް (ފެށޭކޮޅު)
ކޅު)
سورة الفاتحة އިން ފެށިގެން سورة البقرة 88ވަނައާޔަތަށް (ފެށޭ ޮ
سورة المدثر އިން ފެށިގެން سورة الناس އަށް (ނިމޭކޮޅު)
ކޅު)
ފށޭ ޮ
سورة الفاتحة އިން ފެށިގެން سورة البقرة181ވަނައާޔަތަށް ( ެ
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)
5

ށ
 13އަހަރުންދަ ް

 7ފޮތް ()30 - 24

6

ށ
 16އަހަރުންދަ ް

 10ފޮތް ()30 - 21

7

ށ
 19އަހަރުންދަ ް

 15ފޮތް ()30 - 16

8

ށ
 21އަހަރުންދަ ް

 20ފޮތް ()30 - 11

سورة الفاتحة އިން ފެށިގެން سورة آل عمران 115ވަނަ އާޔަތަށް
(ފެށޭކޮޅު)
سورة الحجرات އިން ފެށިގެން سورة الناس އަށް (ނިމޭކޮޅު)
ކޅު)
سورة الفاتحة އިން ފެށިގެން سورة النساء 57ވަނައާޔަތަށް (ފެށޭ ޮ
سورة الدخان އިން ފެށިގެން سورة الناس އަށް (ނިމޭކޮޅު)
سورة الفاتحة އިން ފެށިގެން سورة النساء ގެ ނިޔަލަށް (ފެށޭކޮޅު)
سورة الفصِّلت އިން ފެށިގެން سورة الناس އަށް (ނިމޭކޮޅު)
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.
 .2އަތޮޅުގެ އެއް ސްކޫލެއްގެ ދެބޭފުޅަކު ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަނުޖެއްސުން.
 .3މުބާރާތުގައި މަދުވެގެން  3ފަ ނޑިޔާރުން ކަނޑައެޅުން.
 .4މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމުގައި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ.
ނދޭންވާނެއެވެ.
 .5ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުން ބޭރު މީހުން ނެގުމަށް އިސްކަ ް
މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށް ކަނޑައެޅުން
މި

މުބާރާތަކީ

އަތޮޅުފެންވަރުގަ

ބޭއްވޭ

މުބާރާތަކަށްވާތީ

މުބާރާތްބާއްވާ

ރަށެއްކަނޑައަޅާނީ

މުޅިއަތޮޅުގެ

ވނެ ރަށެއް
ނ މުބާރާތްބާއް ާ
ތ ް
ށ ހުޅުވާލައިގެންނެވެ .އެގޮ ު
ށ ޢާއްމުކޮ ް
ބނެގޮތަކަ ް
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 ު
ތށް ރިޢާޔަތްކުރުން.
 .2މުބާރާތުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަމުން އަންނަ ނިސްބަ ަ
 .3ރަށު ކައުންސިލާއި ،ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ޕީޓީއޭގެ އެއްބާރުލުން ދޭމިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން.
މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
މުބާރާތް

ޕްރޮޕޯސްކުރުމަށް

ޢާއްމުކޮށް

ހުޅުވާލެވޭނީ

އަތޮޅުގެ

ރަށުކައުންސިލްތަކަށާއި،

ސްކޫލްތަކަށާއި،

ބރާތްހޯސްޓްކުރާ ފަރާތުން ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރަންވާނެއެވެ.
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ .އެގޮތުން މު ާ
ތ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ
ޤވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މުބާރާ ް
 .1އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މުބާރާތުގެ ަ
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
ދ 2015 -
ޤވާޢި ު
ތގެ ަ
ބރާ ު
އން މު ާ
ޤރު ާ
ށ .އަތޮޅު ު

3

 .2މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ހޯލާއި ހޯލުގެ ބެކްރައުންޑް ތައްޔާރުކުރުން.
 .3ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށާއި ،އަދި މުބާރާތް އަޑުއެހުމަށް ރަށުގެ ކަމުވޮށިންނަށާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ދަރިވަރުންނަށް
ދަޢުވަތު ދިނުން.
ލސާގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
ލސާއަށް ދަޢުވަތު ދިނުމާއި ،ޖަ ް
 .4މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރާ ޖަ ް
ފޝަލުންނާއި ،ފަނޑިޔާރުންނަށް ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ،ނިދުމާއި ،ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް
 .5މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނާއި އޮ ި
ހަމަޖައްސައިދިނުން
 .6ސަރޓިފިކެޓް ތައްޔާރު ކުރުން
 .7ފަނޑިޔާރުންގެ އިންޓަރވަލް ހަމަޖެއްސުން.
 .8އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިފްރެޝްމަންޓް ހަމަޖެއްސުން.
 .9ސްކޫލްތަކުގެ ބައިވެރިން ރިސީވްކުރުން.
 .01ސްކޫލްތަކުގެ ބައިވެރިން ފުރުވާލުން.
 .00މުބާރާތުގެ ސައުންޑާއި އައި.ޓީގެ އެންމެހާ ތަކެތި ހޯދާ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ޓންގ އިންތިޒާމް ކުރުން.
 .01ސްކޫލްތަކުގެ އޮފިޝަލުންގެ މީ ި
ނޖެހޭ ކަމެއްކުރުން.
ވތަ ކުރަ ް
 .01މަތީގައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންފެންނަ ނު ަ
ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ޤައުމީ މުބާރާތަށްހޮވި ނުދާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލްކުރާނެގޮތް
ނމުބާރާތުން 75%
ގތުގައި ހޮވާނީ އަތޮޅު ޤުރުއާ ް
އ ބައިވެރިކުރާނެ ދަރިވަރުންގެ ޮ
 .1ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގަ ި
އަށްވުރެމަތިން މާރކްސް ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާރކްސް ހޯދާ ދަރިވަރުންނެވެ .އެއީ
ރން ހޮވާނީ ވަކި
ދރިވަރުންނެވެ .މިގޮތުން ބައިވެ ި
ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  ،8ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ަ 7
ސްކޫލެއް އަދި ވަކިރަށެއް ބެލުމެއްނެތި އެންމެގިނަ މާކުސް ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަން ދީގެންނެވެ .އަދި ކޮންމެ
ތށް ދާ ދަރިވަރު
ގޮތްޕަކުންވެސް އެންމެފަހު ޖާގަޔަށް ދޭއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހޮވިއްޖެނަމަ މުބާރާ ަ
ހޮވާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.
ށ
ނންގާ މުބާރާތަ ް
ާ
ގތެއް
ވރުން މާލެ ދިއުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ވީ ޮ
 .2ޤައުމީ މުބާރާތަށް ހޮވޭ ދަރި ަ
ނުގޮސްފިނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އޮންނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި އެދަރިވަރަކަށް ބައިވެރިވެ
ށ ހޮވި ބައިވެރި ނުވެވޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރި
ދވޭނެއެވެ .އަދި ޤައުމީމުބާރާތަ ް
ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނު ެ
ބއިވެރިވި ސްކޫލް މެދުވެރިކޮށް މުބާރާތް ނިމޭތާ 1
ވނަމަ އެދަރިވަރަކު ަ
ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބައިވެރިވާން ބޭނުން ނު ާ
ހަފްތާ ތެރޭގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.
 .3އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކުރިންހޮވިފައިވާ ކުއްޖަކު ކެންސަލްވެއްޖެނަމަ މި މާއްދާގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ
ތދެވޭނެއެވެ.
ޤއުމީ މުބާރާތުގެ ޓީމަށް ފުރުޞަ ު
އން މަތީމާކްސް ހޯދިތަރުތީބުން ަ
 75%ހޯދާފައިވާ ކުދިންގެ ތެރެ ި
މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް
ނމެ އުމުރު ފުރާއަކުން  3 2 1ވަނަ ދަރިވަރު ( .ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)
 .1ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ކޮ ް
މ އުމުރު ފުރާއަކުން  3 2 1ވަނަ ދަރިވަރު ( .ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)
 .2ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ކޮން ެ
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 .3ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މުޅިމުބާރާތުން  3 2 1ވަނަ ދަރިވަރު ( .ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)
ބރާތުން  3 2 1ވަނަ ދަރިވަރު ( .ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)
 .4ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މުޅިމު ާ
 .5މުޅި މުބާރާތުގެ ގަދަ  5ދަރިވަރުން (ޓްރޮފީއާއި ،ސަރޓިފިކެޓް)
 .6މުޅި މުބާރާތުން

 3 2 1ވަނަ ސްކޫލް ( ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)

ވނު ދަރިވަރުން ( ހަނދާނީ ލިޔުން)
 .7މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ސްކޫލް ތަކުން ޤައުމީ މުބާރާތަށް ހޮ ު
ނލިޔުން
 .8މުބާރާތުގަ ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ހަނދާ ީ
މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ 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 ެ
މުޅި މުބާރާތުގެ ގަދަ  5ދަރިވަރުން ހޮވާނީ  %75ށްވުރެ މަތީމާރކްސް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ
މަތީ މާރކްސް ހޯދާ  5ދަރިވަރެވެ.
ރވަރުންގެ
އ ރަށަކުން ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަ ި
ވނީ ެ
މުޅި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ސްކޫލް ހޮ ާ
މާކްސް އެއްކޮށް އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ހޯދި ތަރުތީބުންނެވެ.
ނ
ކޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވުމަށް ހޮވުނު ކުދިން ކަނޑައަޅާނީ ،ބަލައިގެ ް
ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ބަލައިގެން ި
ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާރކްސް ހޯދި  8ދަރިވަރުންނެވެ( .ކޮންމެ
ކުއްޖަކީ  75%އަށްވުރެ މަތިން މާރކްސް ހޯދި ކުއްޖަކަށް ވާންވާނެއެވެ).
ނބަލާ ކިޔެވުމުގެ
ކޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވުމަށް ހޮވުނު ކުދިން ކަނޑައަޅާނީު ،
ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ނުބަލާ ި
ގޮފީގައި ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިންމާކްސް ހޯދި  7ދަރިވަރުންނެވެ( .ކޮންމެ ކުއްޖަކީ 75%
އަށްވުރެ މަތިން މާރކްސް ހޯދި ކުއްޖަކަށް ވާންވާނެއެވެ).
ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެދާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ ޢިނާޔަތްތައް
ށ .އަތޮޅުން ޤައުމީ މުބާރާތަށްދާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް 1000/-ރ ރުފިޔާ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ
ހ
ބރާތުގަ ބައިވެރިވުމަށްފަ ު
ވނެއެވެ .މިފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޤައުމީމު ާ
އޮފިޝަލަކަށް  2000/-ރުފިޔާގެ މާލީ އިނާޔަތެއް ދެ ޭ
އެނބުރި އަތޮޅަށް އައިސް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޫކުރިފައިސާގެ ވައުޗަރ މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން އެދަރިވަރަކު ނުވަތަ
އޮފިޝަލް ނިސްބަތްވާ ސްކޫލް މެދުވެރިކޮށެވެ.
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މުބާރާތް އިންސާފު ކުރުން
މި މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރާ މައިގަނޑު  3ބަޔަށް އިންސާފުކުރާ ކޮންމެ ފަޑިޔާރަކުވެސް މާރކްސް ދޭންވާނެއެވެ.
ނ
މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރާ މައިގަނޑު  3ބަޔަށް އިންސާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް ލިޔެފައި އޮންނަ ް
އ ދޭންވާނެއެވެ .ހަމައެއާއެކު އިންސާފުކުރުމުގެ މައިގަނޑު
ނވެއްޖެ ހިދެއްގައި މިއުޞޫލުތަ ް
ނ ް
ވާނެއެވެ .ސްކޫލްތަކުން ބޭ ު
ނ
ގ ކުރި ް
މބާރާތް ފެށުމު ެ
އުޞޫލުގެ މައްޗަށް ފަނޑިޔާރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި އޮރިއެންޓޭޝަން ސެޝަނެއް ު
ވރިކުރަންވާނެއެވެ.
ބާއްވަންވާނެއެވެ .މިސެޝަންގައި ސްކޫލްތަކުގެ އޮފިޝަލުން ބައި ެ
މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ
ނވެ.
ވލެވޭ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއަކުން ެ
މިމުބާރާތް ރާވާ އިންތިޒާމު ކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެކުލަ ާ
 .1އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅުއްވާ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ
 .2މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅެއް
ނ ކަނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅެއް.
 .3މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށުގެ ސްކޫލު ް
ނސިލުން ކަނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅެއް.
 .4މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށުގެ ރަށުކައު ް
މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ ފަރާތަކީ ސްކޫލު ނުވަތަ ރަށުކައުންސިލް ކަމުގައި ވެއްޖެނަމަ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ
ފޅެކެވެ.
ކޮމިޓީގައި ހިމަނަންވާނީ އެއް ބޭ ު
ދިމާވެދާނެ ބައެއް މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނެގޮތް
 .1މުބާރާތުގައި ނުކިޔެވޭފަދަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ދަރިވަރަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މުބާރާތުގެ
ފަނޑިޔާރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 .2ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިސްޓުތަކަށް އުނިއިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
 .3މިޤަވާޢިދުން

ޙައްލު

ރގެ
ނުހޯދޭވަ ު

މައްސަލައެއް

ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ،

އެމައްސަލައެއް

ޙައްލުކުރާނީ

އަތޮޅު

ނނެވެ.
ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ ް
ނ މުއައްސަސާއަކަށް ނުވަތަ
ނ ދައުލަތުގެ އެހެ ް
ނންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެ ް
މ އެއްވެސް ި
 .4މިގޮތުން ނިން ާ
ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށްވިޔަސް އެމައްސަލަ ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.
ލ
ވރުންގެ ކިޔަވާ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުމަށް ޤުރުއަތުނަގާ ލިސްޓްތައް ފައިނަ ް
 .5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދަރި ަ
ށ އުނިއިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ކުރުމަށްފަހު ދެން އެލިސްޓްތަކަ ް
ޤވާޢިދުގެ އެންމެހާ މާއްދާތައްކިޔައި ،އެއަށް އެއްބަސްވާ ޙާލުގައެވެ.
 .6މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާންވާނީ މި ަ

ނޯޓް :މި ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ނިންމާނީ ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ
މަޝްވަރާގެމަތިން މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ.
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ޤވާޢި ު
ތގެ ަ
ބރާ ު
އން މު ާ
ޤރު ާ
ށ .އަތޮޅު ު
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