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2016  އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ށ. 
 ޢާރަފް ތަ

 ، އެކުމާލީ އެހީތެރިކަމާއި އަދި ޅު ަކއުންސިލްގެ ފަންނީ ށ. އަތޮހުޅުވާލައިގެން،  ށް ށ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަ އީމި

ވަނަ އަހަރު  2016، ގުޅިގެން ކޫލްތައްސްރީޕްތަކާއި ސްކޫލް ،ތަކާއިރަށު ކައުންސިލް ރަށްރަށުގެ ،ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި
  އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމަށް ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ މުބާރާތެކެވެ.

 މުބާރާތުގެ ނަން 
މި މުބާރާތަށް ކިޔަނީ "މިލަދުްނމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޤުރުއާން މުާބރާތް" ނުވަތަ "ށ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް" 

 މިހެންނެވެ.

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

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

 ދިރުވައި، ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
 ލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން.ޘީޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތް ތަކުަގއި އަތޮޅު ތަމް .3

 
 

 ރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް މުބާ 
ރީ ޕްއަދި  ސްކޫލްތަަކށާއިނިސްަބތްވާ  ށްރަށަށްރަށ. އަތޮޅުގެ  ތު ދެވޭނީމި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަ

އެރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާނީ އަތޮޅުފެންވަރުގަ ބޭއްވޭ މުބާރާތުގައި މިގޮތުން ކަންޏެވެ. ތަކަށް އެކޫލްސް
  ަމޖުބޫރު ކަމެއް ނޫނެވެ. ފަރާތްތަކަށްމިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަކީ މިފަދަ ހުރިހާ ނަމުގައެވެ.  ޓީމުގެ އެންމެއިސް ސްކޫލް

 ގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނެ އަދަދު މުބާރާތު 
ބޭއްވޭ މުބާރާތުން ސްކޫލްފެންވަރުގަ )ޕްރީސްކޫލް ހިމަނައި( ނީ ބައިވެރިކުރެވޭކޮންމެ ރަށަކުންެވސް މި މުބާރާތުގައި 

. އެއީ ދަރިވަރުންނެވެ 15އެންމެމަތިން މާރކްސް ހޯދާ  ތެރެއިން މާރކްސް ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ އަށްވުރެމަތިން %75

  .ދަރިވަރުންނެވެ 7ޔެވުމުގެ ގޮފިން ކި ނުބަލާ ،8ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  ބަލައިގެން

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން 
 ޤުރުއާން '' ށ. އަތޮޅު ފައިވާ، އި މި ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްބައިވެރިވެވޭނީ މިކަމަށްޓަކަ މި މުބާރާތުގައި

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚްގެ ކުރިން މި ކައުންސިލަށް  2016ފޯމް  ރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ މުބާ  '' ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކަންތައް ހަމަނުޖެހިއްެޖނަމަ އެ ފަރާތްތަކަށް މި ހުށައެޅުމުންނެވެ.  ކަ
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ސައިޒުގެ  ސްޓޭމްޕްއާއި، ކޮޕީ އައިޑީކާޑު މި ފޯމާއެކު ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ އަހަރު މުބާރާތުން ޖާގައެއް ނުދެވޭނެވެ. 
ނޑު ފޮޓޯ 2 ރިވަރަކު ނިސްބަތްވާ ދި މުބާރާތުގަ ބައިވެރިވެ ކިޔަވާދަރިވަރުން ބޭނުންކުރާނީ  އެދައަ ހުށައަޅަންވާނެެވ. ގަ

   ޔުނިފޯމެވެ. ސްކޫލެއްގެ
 
 

 އި ބައިވެރި ވުމުގެ ޝަރުތުތައް މުބާރާތުގަ 
 ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވުންނުވަތަ އަތޮޅު ރަށެއްގެ ސްކޫލް، ށ. .1 
 މަިތން މާކްސް އަށްވުރެ 75% މުބާރާތަކުން ނުވަތަ އޯިޑޝަނަކުންބޭއްވޭ ނުވަތަ ރަށު ފެންވަރުގައި  ސްކޫލް.2 

 ވާ ފަރާތަކަށް ވުން އިހޯދާފަ
 ގައި، އެއް ހުޅުވާލާފައިާވ ދެ ގޮފީގެ ތެރެއިން އެއްގޮތްޕެއްކޮންމެބައިވެރިއަކަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތް .3 

 .މުރުފުރައެއްގައެވެޢު
  

 

 ރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޮފިތައް މުބާ 
 ދެ ގޮފީގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ: ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލެވިފައިވަނީމުބާރާތް ހުޅުވާމި  

 ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި.1 
  ނުބަލަ ކިޔެވުމުގެ ގޮފި.2 

 އޮފިޝަލުން 
ޓީްމތަކާއި ޙަވާލުވެގެން ވަޑައިގަންަނވާ ބޭފުޅުންަނށް އޮފިސަލުންނަކީ ޓީމްތަކާ ޙަވާލުެވގެން ތިއްބަވާ އިސްފަރާތެވެ. 

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

ނޑައަޅާނީ އަތޮޅުކައުންސިލުންނެވެ.  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ އަތޮޅުަތމްސީލުކުރާ ޓީމާއި ޙަވާލުވެގެން މާލެދާ އޮފިޝަލް ކަ
ނޑައެޅުމުގަ  ޤައުމީ މުބާރާތުގަ އެންމެ  ތަމްސީލުކުރާ ރަށަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.  ދަރިވަރުން ގިނަ އޮފިޝަލް ކަ

 

 
 ރާތުގެ މުޤައްރަރާއި ޢުމުރުފުރާ މުބާ 

 

 ޖެނުއަރީ އަށެވެ.( 1)ޢުމުރު ބަލާނީ  ބަލައިގެން ކިއުމުގެ ގޮތްޕާއި ނުަބލާ ކިޔުމުގެ ގޮފި

 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 - 28) 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 ردُ المُ  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

 (30 - 24) ފޮތް  7 އަހަރުންދަށް 13 5

 އަށް )ނިމޭކޮޅު( الناس سورةއިން ފެށިގެން  الحديد سورة

ُعمرانއިން ފެށިގެން  الفاتحة سورة ُآل ވަނަ އާޔަތަށް 115 سورة
 )ފެށޭކޮޅު(
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 (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 އާން ކިޔަވައިދެއްވާ ޤާރީންގެ ތެރެއިންނެވެޤުރު  ކުރާނެ ަފނޑިޔާރުން ނަގާނީ މިމުބާރާތް އިންސާފު
ނޑައަޅާނީ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެފަތިރީގައިވާ ކަންކަމަށްބަލައި   .ނިޑޔާރުން ކަ

ނޑިޔާރުންނަކީމުބާރާތުގެ .1  ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ޤާރީ ކަމުގެ  ޑިޕޮލޮމާ ޤުރުއާން މުދައްރިސް ކަމުގެދަށްވެގެން  ފަ
 ތެއްކަމުގައިވުން.ފިކެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާސެޓް ޑިޕޮލޮމާ

ނޑިޔާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ރަށެއްގެ ބޭފުޅަކުޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ނުވާނަމަ، .2  އި ގެ ގޮތުގަރެއްފަ
 ޖެއްސުން.ނުހަމަ

ނޑައެފަ 3މުބާރާތުގައި މަދުވެގެން .3   ޅުން.ނޑިޔާރުން ކަ
ނޑިޔާރުން ހޯދުމުގައިމު.4   ހޭ މަރުކަޒުގެ ލަފާ  ހޯދިދާނެއެވެ.ޤުރުއާނާއިބެ  ބާރާތުގެ ފަ
ނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުން ބޭރު މީހުން ނެގުމަށް އިސްކަްނދޭންވާނެއެވެ..5   ފަ

 
 ކަނޑައެޅުން  ރަށް  އްވާ މުބާރާތް ބާ 

ނޑައަޅާނީ މުޅިއަތޮޅުގެ  މުބާރާތްބާއްވާ ރަށެއްފެންވަރުގަ ބޭއްވޭ މުބާރާތަކަށްވާތީ މި މުބާރާތަކީ އަތޮޅު ކަ
ހުރިހާރަށަކަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުުރޞަތު ލިޭބނެގޮތަކަްށ ޢާއްމުކޮްށ ހުޅުވާލައިގެންނެވެ. އެގޮުތްނ މުބާރާތްބާއްާވނެ ރަށެއް 

ނޑައެޅުމުގައި  ނޑައަ ރަށެއް  ނެއްވާމުބާރާތްބާ ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހުތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ކަ އަތޮޅު ޅާނީ ށ.ކަ
ނޑައެޅޭ. ކައުންސިލުންނެވެ ނޑައަޅާ މުބާރާތް ހިންގުަމށް  ރަށަކަށް މިގޮތުްނ ކަ  ފައިސާގެ  ބަޖެޓްގެތެރެއިން އިންތިޒާމްތަކަށްކަ
 އެހީއެއް ދެވޭނެވެ.

 ލިބޭ އެހީތެރިކަމަްށ ރިޢާޔަތްކުރުން. މުބާރާތުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ުކރުމުގައި ހިލޭ.1 
 ރިޢާޔަތްކުރުން. ނިސްބަަތށް ބައިވެރިވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންމުބާރާތުގައި .2 
 އެއްބާރުލުން ދޭމިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން. ގެޕީޓީއޭއަދި  ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓް ރަށު ކައުންސިލާއި،.3 

 

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

  އިންތިޒާމު ކުރަންވާނެއެވެ. ކަންކަންތިރީގައި މިވާ  ފަރާތުން ހޯސްޓްކުރާމުާބރާތްއެގޮތުން  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.
 

ދިއުމުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މުބާރާތުގެ ަޤވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މުބާރާްތ ކުރިއަށް ގެން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ.1 
 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.

 މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ހޯލާއި ހޯލުގެ ބެކްރައުންޑް ތައްޔާރުކުރުން..2 
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މުބާރާތް އަޑުއެހުމަށް ރަށުގެ ކަމުވޮށިންނަށާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ދަރިވަރުންނަށް އަދި  ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށާއި،.3 
 ދަޢުވަތު ދިނުން.

 ކުރާ ޖަްލސާއަށް ދަޢުވަތު ދިނުމާއި، ޖަްލސާގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅު.4 
ނޑިޔާރުންނަށް  ބެެލނިެވރިން،،ބައިވެރިންނާއި މުބާރާތުގެ.5   ނިދުމާއި، ކެއުމުގެއެކު، ކަމާރައްކާތެރި އޮފިޝަލުންނާއި، ފަ

 ހަމަޖައްސައިދިނުން އިންތިޒާމް 
ނޑިޔާރުންގެ އިންޓަރވަލް .6   ހަމަޖެއްސުން.ފަ

 އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިފްރެޝްމަންޓް ހަމަޖެއްސުން..7 

 ރިސީވްކުރުން.ނަށް ސްކޫލްތަކުގެ ބައިވެރިން .8 

 ސްކޫލްތަކުގެ ބައިވެރިން ފުރުވާލުން..9 

 އި.ޓީގެ އެންމެހާ ތަކެތި ހޯދާ  ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ބާރާތުގެ ސައުންޑާއި އަމު.10 

 ސްކޫލްތަކުގެ އޮފިޝަލުންގެ މީިޓންގ އިންތިޒާމް ކުރުން..11 

 ކޮންމެހެން ކުރަންފެންނަ ނުަވތަ ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއްކުރުން. މަތީގައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި .12 

 

 ލްކުރާނެގޮތް ޢަމަ ކާމެދު ނުދާ ފަރާތްތަ  ހޮވި  ކަނޑައެޅުމާއި، ޤައުމީ މުބާރާތަށް  ފަރާތްތައް ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ 
  

 75ހޮވާނީ އަތޮޅު ޤުރުއާްނމުބާރާތުން % ގެ ޮގތުގައިއިވެރިކުރާނެ ދަރިވަރުންޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގަިއ ބަ.1 
. އެއީ ނެވެދަރިވަރުންއަށްވުރެމަތިން މާރކްސް ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާރކްސް ހޯދާ 

މިގޮތުން ބައިވެިރން ހޮވާނީ ވަކި  ވަރުންނެވެ.ަދރި 7ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ، 8ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  ބަލައިގެން
އަދި ކޮންމެ  ނެވެ.ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަން ދީގެން ސްކޫލެއް އަދި ވަކިރަށެއް ބެލުމެއްނެތި އެންމެގިނަ މާކުސް ހޯދި 

އެއަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހޮވިއްޖެނަމަ މުބާރާަތށް ދާ ދަރިވަރު ގޮތްޕަކުންވެސް އެންމެފަހު ޖާގަޔަށް ދޭއް ނުވަތަ 
  ހޮވާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.

 

ނުވަތަ ވީޮގތެއް ާނންގާ މުބާރާތަްށ ހޮވޭ ދަރިަވރުން މާލެ ދިއުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ  ޤައުމީ މުބާރާތަށް.2 
ވެ އެދަރިވަރަކަށް ބައިވެރިންނަ އަހަރު އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އޮންނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ޖެހިގެން އަނުގޮސްފިނަމަ 

ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުެދވޭނެއެވެ. އަދި ޤައުމީމުބާރާތަްށ ހޮވި ބައިވެރި ނުވެވޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރި 
 1ރިކޮށް މުބާރާތް ނިމޭތާ މެދުވެ ސްކޫލް ވިރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބައިވެރިވާން ބޭނުން ނުާވނަމަ އެދަރިވަރަކު ަބއިވެ

 ތެރޭގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.  ހަފްތާ
 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ  1އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކުރިންހޮވިފައިވާ ކުއްޖަކު ކެންސަލްވެއްޖެނަމަ މި މާއްދާގެ .3 
 ޞަުތދެވޭނެއެވެ. މާކްސް ހޯދިތަރުތީބުން ަޤއުމީ މުބާރާތުގެ ޓީމަށް ފުރުހޯދާފައިވާ ކުދިންގެ ތެރެިއން މަތީ %75

 

 މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް 
 ) ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް( ވަނަ ދަރިވަރު. 3 2 1ކޮްނމެ އުމުރު ފުރާއަކުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން .1 
 ވަނަ ދަރިވަރު. ) ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް( 3 2 1ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ކޮންެމ އުމުރު ފުރާއަކުން  ނުބަލައި.2 
 ) ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް( ދަރިވަރު. ވަނަ 3 2 1 މުޅިމުބާރާތުންބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން .3 
 ) ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް( ވަނަ ދަރިވަރު. 3 2 1 މުޅިމުާބރާތުންނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން .4 
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 ޓްރޮފީއާއި، ސަރޓިފިކެޓް(ދަރިވަރުން ) 5މުޅި މުބާރާތުގެ ގަދަ .5 
 ) ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް( ސްކޫލް ވަނަ  3 2 1  މުޅި މުބާރާތުން .6 
 ތަކުން ޤައުމީ މުބާރާތަށް ހޮުވނު ދަރިވަރުން ) ހަނދާނީ ލިޔުން( ސްކޫލްމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި .7 
 މުބާރާތުގަ ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ހަނދާީނލިޔުން .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

 ފަރާތެވެ. ފަރާތްފިޔަވައި ދެން އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިބުނު 
 

 2 ަވނަ އަދި 1 މާރްކސްއަށް ވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 60ވަނައަށް ހޮވާނީ  3
 ޔަވައި ެދން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބުުނ ފަރާތެކެވެ.ހޮވުނު ފަރާތްފިވަނައަށް 

 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ % ށްވުރެ މަތީާމރކްސް ހޯދާ 75ދަރިވަރުން ހޮވާނީ  5މުޅި މުބާރާތުގެ ގަދަ 
 ދަރިވަރެވެ. 5މަތީ މާރކްސް ހޯދާ 

 

ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަިރވަރުންގެ  ހޮާވނީ ެއ ރަށަކުން ސްކޫލްވަނަ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ މުޅި މުބާރާތުގެ އެއް
 އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ހޯދި ތަރުތީބުންނެވެ. ށްމާކްސް އެއްކޮ

ނޑައަޅާނީ، ބަލައިގެްނ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ބަލައިގެން  ިކޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވުމަށް ހޮވުނު ކުދިން ކަ
ދަރިވަރުންނެވެ. )ކޮންމެ  8ހޯދި  ކްސްރމާ މަތިންވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވެ ކިޔެމުކިޔެވު

 އަށްވުރެ މަތިން މާރކްސް ހޯދި ކުއްޖަކަށް ވާންވާނެއެވެ.( 75ކުއްޖަކީ %

ނޑައަޅާނީ     ގެ މުުނބަލާ ކިޔެވު، ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ނުބަލާ ިކޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވުމަށް ހޮވުނު ކުދިން ކަ
 75ދަރިވަރުންނެވެ. )ކޮންމެ ކުއްޖަކީ % 7ހޯދި  މަތިންމާކްސްގޮފީގައި ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ 
 އަށްވުރެ މަތިން މާރކްސް ހޯދި ކުއްޖަކަށް ވާންވާނެއެވެ.(

 ރާތްތަކަށް ދެވޭނެ ޢިނާޔަތްތައް ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެދާ ފަ 
 

ނޑައަޅާ އަތޮޅު އަދި  ރުފިޔާ -/1,000ކަށް ޤައުމީ މުބާރާތަށްާދ ކޮންމެ ދަރިވަރަން ށ. އަތޮޅު  ކައުންސިލުން ކަ
މާެލ  ދޫކުރެވޭނީ ޤައުމީމުބާރާުތގަ ބައިވެރިވުމަށް ިމފައިސާދެޭވނެއެވެ. އިނާޔަތެއް  ރުފިޔާގެ މާލީ -/2,000އޮފިޝަލަކަށް 

  ދިއުމުން އެކުއްޖަކު ނިޞްބަތްވާ ސްކޫލަކަށެވެ.
 

 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
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. ހަމައެއާއެކު ވާނެއެވެދޭން ލުތައްލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. ސްކޫލްތަކުން ބޭނުންވެއްެޖ ހިދެއްގައި މިއުޞޫ
ނޑިޔާރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަ ނޑު އުޞޫލުގެ މައްޗަށް ފަ އް ށްޓަކައި އޮރިއެންޓޭޝަން ސެޝަނެއިންސާފުކުރުމުގެ މައިގަ

 ވަްނވާނެއެވެ. މިސެޝަންގައި ސްކޫލްތަކުގެ އޮފިޝަލުން ބައިވެރިކުރަްނވާނެއެވެ. އްމުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން ބާ
 

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

ނޑައަޅުއްވާ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅު ކައުންސިލުން.1   .ކަ
ނޑައަޅާ ން އަތޮޅު ކައުންސިލު.2   ބޭފުޅެކެވެ. 2ކަ
  .ަކނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅެއް ހޯސްޓްކުރާ ފަރާތުންމުބާރާތް .3 
ނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅެއް. ރަށުގެ ސްކޫލުން  ބާއްވާމުބާރާތް .4   ކަ
ނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅެއް. މުބާރާތް.5   ބާއްވާ ރަށުގެ ރަށުކައުްނސިލުން ކަ

 

މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ ފަރާތަކީ ސްކޫލު ނުވަތަ ރަށުކައުންސިލް ކަމުގައި ވެއްޖެނަމަ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ 
 ކޮމިޓީގައި ހިމަނަންވާނީ އެއް ބޭުފޅެކެވެ.

 

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

ނޑިޔާރުންނަށް  އަންގަންވާނެއެެވ. ފަ
 

 ހަމަވުމުން  ހުށަހަޅާފައިވާ ލިސްޓުތަކަށް އުނިއިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި.2 
 

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

 ކޮމެޓީންނެވެ.
 

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

 

ނޑައެ.5  ޅުމަށް ޤުރުއަތުނަގާ ލިސްޓްތައް ފައިނަްލ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިަވރުންގެ ކިޔަވާ ތަރުތީބު ކަ
 ކުރުމަށްފަހު ދެން އެލިސްޓްތަކަްށ އުނިއިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

  

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

 މާނަކުރުން 
ގޯސްވެގެން ނުވަތަ ަބލިވެގެން ނުވަތަ ވީނުވީއެއް ޭނނގިގެން ކުރިްނ އާދަޔާ ޚިލާފަށް މޫސުން ކުއްލި ޙާލަތު: .1 

ނޑިޔާރުކަންކުރަން ބައިވެރިނުވުން. ނޑިޔާރަކަށް މުބާރާތުގެ ފަ ނޑިޔާރުން ނުވަތަ ފަ  އައްޔަންކުރި ފަ
 
 
 

ރައީސްގެ ގެ ންސިލް ޢިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ ށ. އަތޮޅު ކައު މި ޤަވާ ނޯޓް: 
 ރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ މުބާ   ވަރާގެމަތިން ޝް މަ 


