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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ
ފުނަދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2018
 .1ތަޢާރަފް
މިއީ ށ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން ،ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ،ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލާއި،
ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން ،އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ސިލްސިލާކޮށް

ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ

މުބާރާތެކެވެ.
 .2މުބާރާތުގެ ނަން
މި މުބާރާތަށް ކިޔަނީ "ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް" މިހެންނެވެ.
 .3މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު
މއި ،އުނގައްނައިދިނުމުގައާއި،
 .1ށ .އަތޮޅުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުން އުނގެނު ާ

ށ
ތަރުތީލްކޮ ް

ކިޔެވުމުގެ ޤާބިލްކަން ދެއްކުމުގައި ވާދަވެރި މާޙައުލެއް އުފެއްދުން.
އސުމާއި ،ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް
އ ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެ ް
 .2އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގަ ި
ދިރުވައި ،ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
ލ ޖީލެއް ބިނާކުރުން .
ގއި އަތޮޅު ތަމްޘީލު ކުރާނެ ޤާބި ް
 .3ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތް ތަކު ަ
 .4މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމުން
މި މުބާރާތަކީ ބޮޑު ޚަރަދެއްކޮށްގެން މައިގަނޑު  3މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލު ކުރުމަށް ބާއްވާ މުބާރާތަކަށް ވާތީ ،މުބާރާތް
ބާއްވަންވާނީ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާނެ މިންވަރަށް ބަލާ ތިރީގައި އެވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް
ކޮށްގެންނެވެ.
ފރުޞަތުގައި
ޝން ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ު
ދ ރަށުސްކޫލްތަކުން އެޕްލިކޭ ަ
ށ އެ ޭ
 .1މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަ ް
ވފައިވުން.
މަދުވެގެން  7ޓީމުން ބައިވެރި ެ
 .2މުޅި މުބާރާތުގައި މަދުވެގެން  49ބައިވެރިން ކިޔަވަން ތިބުން.
 .5މުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޮފިތައް
މި މުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ދެ ގޮފީގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ:
 .1ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި
 .2ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި
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 .6ގޮފިތައް ގިންތި ކުރެވިފައިވާގޮތާއި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު
މި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ކިޔަވާ ދެގޮފި ކަމުގައި ވާ ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮތްޕާއި ،ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި ބަހާލެވިފައިވާނީ
އގައި ކިޔެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ބައިވެރިންގެ އަދަދު ތިރީގައި
މައިގަ ނޑު  3ގިންތިއަކަށެވެ .މިގިންތި ތަކާއި ކޮންމެ ގިންތިއެ ް
އެވަނީއެވެ .ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށްވެސް ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ  2ގޮފިންކުރެ ކޮންމެވެސް  1ގޮތްޕެކެވެ.
ކިޔަވާނެ ކޮޅެއް އިޚްތިޔާރުކުރާނީ ބައިވެރިޔާއެވެ.
ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި ()1
އ
ގިންތިތަ ް
-1.1

ވިދިވިދިގެން

5

ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި ()2
ކިޔެވޭނެ އަދަދު

ފޮތް

ގ
ތަޖުވީދު ެ

ނ
ހަމަތަކުގެ މަތިން ކިޔެވު ް
ގ
ތ ތަޖުވީދު ެ
 -1.2ވިދިވިދިގެން  10ފޮ ް
ނ
ހަމަތަކުގެ މަތިން ކިޔެވު ް
ގ
ތ ތަޖުވީދު ެ
 -1.3ވިދިވިދިގެން  15ފޮ ް
ނ
ހަމަތަކުގެ މަތިން ކިޔެވު ް

2
2
2

އ
ގިންތިތަ ް
ތޖުވީދުގެ
ފތް ަ
 -2.1ވިދިވިދިގެން ޮ 2
ނ
ހަމަތަކުގެ މަތިން ކިޔެވު ް
ތޖުވީދުގެ
ފތް ަ
 -2.2ވިދިވިދިގެން ޮ 4
ނ
ހަމަތަކުގެ މަތިން ކިޔެވު ް
ތޖުވީދުގެ
ފތް ަ
 -2.3ވިދިވިދިގެން ޮ 6
ނ
ހަމަތަކުގެ މަތިން ކިޔެވު ް

ކިޔެވޭނެ އަދަދު
2
1
1

 .7މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނެ ފަރާތްތައް
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތައް ތަމްސީލު ކުރާނީ އެރަށެއްގެ ރަށު ސްކޫލް އެވެ .އެހެންކަމުން މުބާރާތުގައި
އ ބައިވެރިވާ ގޮތަށެވެ( .އެޕްލިކޭޝަން :ޖަދުވަލް؛ 2ގައި)
ލންވާނީ ރަށުސްކޫލްތަކުގެ ނަމުގަ ި
ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާ ަ
 .8މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ކަނޑައެޅުން
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކުން ،މުބާރާތުގައި ކިޔަވާނެ ބައިވެރިން ކަނޑައަޅާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ އެރަށެއްގެ
އމު މަސްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމަށާއި ،ކިޔަވާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
ވރު ހިފެހެއެޓުމަށާއި ،ރަށުގެ ޢާ ް
ސްކޫލުންނެވެ .މުބާރާތުގެ ފެން ަ
ފުރުޞަތު ފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި އިންސާފުވެރި އޮޑިޝަނެއް
ރން ކަނޑައެޅުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
ބާއްވާ މުބާރާތަށް ބައިވެ ި
 .9މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ޝަރުތު
 .1ށ .އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ކިޔައިދޭ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރަކަށް ވުން.
 .10މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ސުލޫކު ދެމެހެއްޓުން
 .1މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ބައިވެރިޔަކުވެސް ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
 .2ފަރުޞު ފަސްނަމާދު ބަރާބަރަށް އަދާކުރުން.
 .3ރަށު ތެރޭގައި އުޅޭ އިރު މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކަށް އިޙްތިރާމު ކުރުން.
ކ ތަމްސީލުކުރާ
 .4މުބާރާތުގައި ކިޔަވާ އިރުއާއި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ އެދަރިވަރަ ު
ސްކޫލެއްގެ ޔުނިފޯމެވެ.
 .5ރަށު ތެރޭގައި އުޅޭއިރު ރީތިކޮށް ހެދުން އެޅުމަށާއި ސާފުތާހިރުކަމަށް ސަމާލުވުން.
 .6ކިޔަވާ މާލަމުގައި އަބަދުވެސް ބައިވެރިންގެ ކާޑު އަޅައިގެން އުޅުން.
 .7ހޯލްތެރޭގައި އަބަދުވެސް މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު ތިބުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން.
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މބާ ާ
ރއާން ު
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 .11އޮފިޝަލުން
ށ
ނނަ ް
ޑއިގަންނަވާ ބޭފުޅު ް
ވ އިސްފަރާތެވެ .ޓީމްތަކާއި ޙަވާލުވެގެން ވަ ަ
ކ ޙަވާލުވެގެން ތިއްބަ ާ
އޮފިސަލުންނަކީ ޓީމްތަ ާ
ބރާތުގައި ދިމާވާ ކަންކަމުގައި މުބާރާތުގެ އޯގަނައިޒިންގ
ނނަންވާނެވެ .މު ާ
ތ ލިބިފައި ހު ް
ޓީމްތަކާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާ ު
ގން ދެ ބޭފުޅުންނެވެ.
އފަރާތެވެ .މި ޓީމުގައި ކޮންމެ ރަށަކުން ހިމެނޭނީ ގިނަވެ ެ
ކޮމެޓީއާއި ،މުޢާމަލާތް ކުރާނީ ެ
 .12މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
މި

މުބާރާތުގައި

ޓީމެއް

ބައިވެރިކުރެވޭނީ

މަދުވެގެން

7

ދަރިވަރުންނާއެކު،

ޓކައި
މިކަމަށް ަ

މި

ކައުންސިލުން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ''،ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް '' (ޖަދުވަލު 2ގައިވާ) ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު
އންސިލަށް ހުށައެޅުމުންނެވެ .ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚްގެ ކުރިން ރަށުސްކޫލްތަކުން މި ކަ ު
ރތުން ޖާގައެއް ނުދެވޭނެވެ .މި
ރތްތަކަށް މި އަހަރު މުބާ ާ
ނތައް ހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ އެ ފަ ާ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކަ ް
ފޯމާއެކު ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕީއާއި ،ސްޓޭމްޕް ސައިޒު ފޮޓޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ ހުށައަޅަންވާނެވެ.
 .13މުބާރާތް އިންސާފުކުރާ ފަ ނޑިޔާރުން
މިމުބާރާތް އިންސާފު ކުރާނެ ފަނޑިޔާރުން ނަގާނީ

ޤުރުއާން ކިޔަވައިދެއްވާ ޤާރީންގެ ތެރެއިންނެވެ .މިގޮތުން ތިރީގައިވާ

ފ ކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުން
ކަންކަމަށްބަލައި ފަ ނޑިޔާރުން ކަނޑައަޅާނީ ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ .މުބާރަތް އިންސާ ު
ޖދުވަލު  1ގައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ޢަމަލުކުރަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ ަ
ނވަތަ ޤާރީ
ކމުގެ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ު
ށވެގެން ޤުރުއާން މުދައްރިސް ަ
 .1މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ދަ ް
ކަމުގެ 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 ް
 .14މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށް ކަނޑައެޅުން
ބރާތްބާއްވާ ރަށެއްކަނޑައަޅާނީ މުޅިއަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް
މި މުބާރާތަކީ އަތޮޅުފެންވަރުގަ ބޭއްވޭ މުބާރާތަކަށްވާތީ މު ާ
އ ލިބުނު ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް
ނނެވެ .ހުޅުވާލެވުނު މުއްދަތުގަ ި
ގތަކަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެ ް
ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ޮ
އވާނެ ރަށެއް ކަނޑައަޅާނީ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ .މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ ރަށަކަށް
ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު މުބާރާތްބާ ް
ށ ފައިސާގެ އެހީއެއް ދެވޭނެވެ .ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާފައިވާނީ
އންތިޒާމްތަކަ ް
މށް ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓްގެތެރެއިން ި
މުބާރާތް ހިންގު ަ
އެންމެ ރަށަކުންނަމަ ،އަދި ހުށައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ،ފައިސާގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ
ދެފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ދެކޮޅު ޖެއްސޭނެ އަދަދެކެވެ( .ފޯމް ޖަދުވަލު)3 :
 .15މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ލތަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.
ރށުކައުންސިލްތަކަށާއި ،ސްކޫ ް
މުބާރާތް ޕްރޮޕޯސްކުރުމަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭނީ އަތޮޅުގެ ަ
ނތިޒާމު ކުރަންވާނެއެވެ.
ރތުން ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން އި ް
އެގޮތުން މުބާރާތްހޯސްޓްކުރާ ފަ ާ

ޢދު 2018 -
ރތުގެ ޤަވާ ި
މބާ ާ
ރއާން ު
ވިޔަވަތި ޤު ު

3

ގ
 .1އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޝްވަރާއާއި މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމު ެ
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
 .2މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ހޯލާއި ހޯލުގެ ބެކްރައުންޑް ތައްޔާރުކުރުން.
 .3މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން
 .4ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށާއި ،އަދި މުބާރާތް އަޑުއެހުމަށް ރަށުގެ ކަމުވޮށިންނަށާއި ބެލެނިވެރިން އަދި
ނން.
ދަރިވަރުންނަށް ދަޢުވަތު ދި ު
ލސާގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
ލސާއަށް ދަޢުވަތު ދިނުމާއި ،ޖަ ް
 .5މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރާ ޖަ ް
ށ ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ،ނިދުމާއި ،ކެއުމުގެ
 .6މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނާއި ،އޮފިޝަލުންނާއި ،ފަނޑިޔާރުންނަ ް
ނ.
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނު ް
ނ  18އަހަރުނުވާ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ބެލެނިވެރިއެއްގެ ނިދުމާއި ،ކެއުމުގެ
 .7މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއި ް
ނ.
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނު ް
 .8ފަނޑިޔާރުންގެ އިންޓަރވަލް ހަމަޖެއްސުން.
 .9މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިފްރެޝްމަންޓް ހަމަޖެއްސުން.
ޒމް ހަމަޖެއްސުން
ކށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ އިންތި ާ
 .01އަތޮޅުތެރެއިން ބައިވެރިވާ ޓީމްތަ ަ
ށ މުބާރާތް ނިމުމުން ފުރުވާލުމުގެ އިންތިޒާމްހމަޖެއްސުން
 .00އަތޮޅުތެރެއިން ބައިވެރިވާ ޓީމްތަ ް
 .01މުބާރާތުގެ ސައުންޑާއި އައި.ޓީގެ އެންމެހާ ތަކެތި ހޯދާ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ނނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ މީޓިންގ އިންތިޒާމް ކުރުން.
 .01ޓީމްތަކުގެ އޮފިޝަލު ް
ނޖެހޭ
ވތަ ކުރަ ް
 .01މަތީގައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންފެންނަ ނު ަ
ކަމެއްކުރުން.
 .16މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް
 .1ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގެ  10ފޮތުގެ ގިންތިން  3،2،1ވަނަ.

(ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)

 .2ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގެ  20ފޮތުގެ ގިންތިން  3،2،1ވަނަ.

(ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)

ވނަ.
 .3ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގެ މުޅި ޤުރުއާންގެ ގިންތިން ަ 3،2،1

(ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)

ވނަ.
 .4ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގެ  5ފޮތުގެ ގިންތިން ަ 3،2،1

(ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)

 .5ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގެ  10ފޮތުގެ ގިންތިން  3،2،1ވަނަ.

(ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)

 .6ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގެ  20ފޮތުގެ ގިންތިން  3،2،1ވަނަ.

(ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)

 .7ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މުޅިމުބާރާތުން  3 2 1ވަނަ.

(ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)

ބރާތުން  3 2 1ވަނަ.
 .8ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މުޅިމު ާ

(ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)

 .9ދެގޮފި އެއްކޮށް މުޅި މުބާރާތުން  1ވަނަ

(ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)

 .10މުބާރާތުގެ  3،2،1ވަނަ ޓީމް.

(ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް)

 .11ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ޓީމް

(ލިޔުން)
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 .17މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
މަތީގައިވާ ވަނަތައް ހޮވާނީ ފަނޑިޔާރުންގެ އެވްރެޖް މާރކްސްގެ ތެރެއިން އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ
ނނެވެ.
ތަރުތީބު ް
.1

މތީ މާރކްސް
ނ އެންމެ ަ
ކސް އަށް ވުރެމަތީ މާރކްސް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއި ް
 1ވަނައަށް ހޮވާނީ  75މާރ ް
ލިބުނު ފަރާތެވެ.

.2

ނ
ނ އަށް ހޮވު ު
އން  1ވަ ަ
 2ވަނައަށް ހޮވާނީ  70މާރކްސް އަށް ވުރެމަތީ މާރކްސް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެ ި
ފަރާތްފިޔަވައި ދެން އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތެވެ.

.2

ވނަ އަދި 2
 3ވަނައަށް ހޮވާނީ  65މާރކްސްއަށް ވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ަ 1
ނ ފަރާތެކެވެ.
ދން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބު ު
ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްފިޔަވައި ެ

.3

ވނީ އެ ރަށަކުން ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ
ނ ޓީމް ހޮ ާ
ނ އަދި ތިންވަ ަ
މުޅި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ދެވަ ަ
މާކްސް އެއްކޮށް އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ހޯދި ތަރުތީބުންނެވެ.

.4

ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ޓީމް ހޮވާނީ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ކިޔެވި
ރ މަތިން މާރކްސް ހޯދާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން މި ޤަވާޢިދުގެ  5ވަނަ
ގޮފީގެ ގިންތިން  75%ށްވު ެ
ނފައިވާ ކޮންމެ ގިންތި އަކުން  2ބައިވެރިންނެވެ.
ނަންބަރުގައި ބު ެ

 .18މުބާރާތް އިންސާފު ކުރުން
މއިގަނޑު  3ބައިންކުރެ
މި މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރާ ަ

މ ފަޑިޔާރަކުވެސް މާރކްސް ދޭނީ ކަނޑައެޅޭ އެއްބަޔަކަށެވެ.
ކޮން ެ

މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރާ މައިގަނޑު  3ބަޔަށް އިންސާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް ލިޔެފައި
ނ
ކ ް
ވނެއެވެ .ޓީމްތަ ު
އޮންނަން ާ

މއެއާއެކު އިންސާފުކުރުމުގެ
ވނެއެވެ .ހަ ަ
މއުޞޫލުތައް ދޭން ާ
ނންވެއްޖެ ހިދެއްގައި ި
ބޭ ު

ސޝަނެއް މުބާރާތް ފެށުމުގެ
ެ
މައިގަނޑު އުޞޫލުގެ މައްޗަށް ފަނޑިޔާރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި އޮރިއެންޓޭޝަން
ނ ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.
ކުރިން ބާއްވަންވާނެއެވެ .މިސެޝަންގައި ޓީމްތަކުގެ އޮފިޝަލު ް
 .19މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ
ނވެ.
ވލެވޭ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއަކުން ެ
މިމުބާރާތް ރާވާ އިންތިޒާމު ކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެކުލަ ާ
 .1ކޮމެޓީގެ މުސްތަޝާރު.
 .2އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅުއްވާ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ.
 .3އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  2މުވައްޒަފުން .
 .4މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ ރަށު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މެންބަރެއް.
 .20ދިމާވެދާނެ ބައެއް މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނެގޮތް
ށ މުބާރާތުގެ
ވސް ސަބަބެއް ދަރިވަރަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަ ް
 .1މުބާރާތުގައި ނުކިޔެވޭފަދަ އެއް ެ
ފަނޑިޔާރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ކށް އުނިއިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
 .2ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިސްޓުތަ ަ
 .3މިގޮތުން ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކަށް ނުވަތަ
ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށްވިޔަސް އެމައްސަލަ ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.
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 .4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ކިޔަވާ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުމަށް ޤުރުއަތުނަގާ ލިސްޓްތައް ފައިނަލް
ށ އުނިއިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ކުރުމަށްފަހު ދެން އެލިސްޓްތަކަ ް
 .5މިޤަވާޢިދުން ޙައްލު ނުހޯދޭވަރުގެ މައްސަލައެއް (މުބާރާތް ފެށުމަށްފަހު ނިމުމާއި ހަމައަށް) ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ،
ފޔަށް ރިއާޔަތްކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ.
އެމައްސަލައެއް ޙައްލުކުރާނީ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީގެ ލަ ަ
ޤވާޢިދުގެ އެންމެހާ މާއްދާތައްކިޔައި ،އެއަށް އެއްބަސްވާ ޙާލުގައެވެ.
 .6މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާންވާނީ މި ަ
ފހު އެ މުބާރާތަށް ހޮވިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް
 .7ޤައުމީ މުބާރާތަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް އިޢުލާނުކުރުމަށް ަ
ޤައުމީ މުބާރާތަށް ނުދެވޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ވަކި ތާރީޚެއްގެ ކުރިން އެކަން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް
އސުން
އެންގުމުން އެ ފުރުޞަތު އެހެން ދަރިވަރަކަށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެ ް
 24ޖަނަވަރީ 2018
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ޖަދުވަލު1 :

`

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ރ އަތޮޅު ކައުންސި ް
ބ ީ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރު ު
ޖ
ފުނަދޫ ،ދިވެހިރާއް ެ

ށ .އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް އިންސާފު ކުރުމުގައި
ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުޞޫލު
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މއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
އދާރާ ، 6540025:ފެކްސް ، 6540057 :އީ ެ
ނސިލްގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ތަޢާރަފް
މިއީ ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތްތައް އިންސާފުކުރުމުގައި އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގެ
ހަމަހަމަ

ކަމާއެކު

މުބާރާތް

އިންސާފުކުރުމަށް

މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ

ގޮތުން

ކުރިއްސުރެ

ޢަމަލުކުރަމުން

އައިސްފައިވާ

އުޞޫލުތަކަށާއި ހަމަތަކަށް އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރްކަޒުން އެކުލަވާ ލައްވާފައިވާ މިފަދަ އުޞުލުތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު
އެކުލަވާ ލާފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދާއި އިންސާފުކުރައްވާ ދާއިރާތައް
މިމުބާރާތް އިންސާފުކުރައްވާނީ  3ފަނޑިޔާރުންގެ ޓީމަކުންނެވެ .ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކުވެސް އިންސާފުކުރައްވާނީ މިމުބާރާތުގައި
އިންސާފުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާ ތަކުގެ ތެރެއިން އެ ފަނޑިޔާރަކަށް އިންސާފުކުރުމަށް ލިބިލައްވާފައިވާ ދާއިރާއަށް
އެކަންޏެވެ .އިންސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާތަކާއި ،ދާއިރާއަށް ލިބިދޭ ޖުމްލަ މާކްސް އަދި ފަނޑިޔާރުން ބަހަލެވިފައިވާ
ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
#

ފަނޑިޔާރުން

1

އިސް ފަނޑިޔާރު /

2

 2ވަނަ ފަނޑިޔާރު /

3

 3ވަނަ ފަނޑިޔާރު /

ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

އިންސާފުކުރާ
ދާއިރާ

ނ
ބަލައިގެ ް

ތަޖުވީދު

ނ
ހިތު ް

ޙިފްޘު

ނ
ބަލައިގެ ް
ނ
ހިތު ް

ފަޞާޙާ

ނ
ބަލައިގެ ް

އަ.ހު.ރާ

ނ
ހިތު ް

ރގު)
ނރުާ ،
(އަޑު ،ހު ަ

ދާއިރާއަށް
ލިބިދޭ ޖުމްލަ
މާކްސް
50
25
25

ފަނޑިޔާރުން އިންސާފުކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭޏްޖެހޭ ކަންތައްތައް
ތަޖުވީދު  50 /މާކްސް
މިބަޔަށް އިންސާފުކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ބައްލަވްންވާނީ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި ކިޔާ "ލަޙްނު ޖަލީ" އާއި "ލަޙްނު ޚަފީ"
ގެ ކުއްތަކަށެވެ.
ލަޙްނު ޖަލީއެއް ކަމުގައި ބަލާނީ ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ލަފްޒަށް ބަދަލު އަންނަ ކުއްތަކެވެ .އެހެނީ ،ކިޔުމުގައި އެއްވެސް
ކކީ
ނދާ ޙާލަތްތަކަށެވެ .މިފަދަ ކުއްތަ ަ
ކަލިމައެއްގެ އަޞްލުގެއްލި މުޅިން އެހެން ކަލިމައަކަށް ބަދަލުވެގެ ް


ނ
ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި އަކުރު އެހެން އަކުރަކަށް ބަދަލުވު ް



ނ
ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފިލި އެހެން ފިއްޔަކަށް ބަދަލުވު ް



ދަމާފައި ކިއުމުގެ ސަބަބުން އަކުރު އިތުރުވުން



މައްދު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަކުރު އުނިވުން
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ފިލި ސުކުނަށް އަދި ސުކުން ފިއްޔަށް ކިޔުން

ކކީ ތަޖުވީދުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި
ލތަ ަ
ލތަކެވެ .އެބަދަ ު
ނ ހަމައެކަނި ކިއުމުގައި ލަފްޒަށް އަންނަ ބަދަ ު
ލަޙްނު ޚާފީގެ ގޮތުގައި ބަލާ ީ
ޚިލާފަށް ކިޔުމުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމުގައި ޖެހޭ ކުށްތަކެވެ .މިއީ ލަޙްނު ޖަލީގެ ކުއްތަކުގެ އިތުރަށް ތަޖުވީދުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް
ކިޔާ އެންމެހާ ކުށްތަކެވެ .މިފަދަ ކުއްތަކަކީ


ސުކުންވެގެންވާ ނުނާއި މީމު އަދި ލާމުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވުން.



އަކުރު ބައްދަލު ވުމުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވުން.



މގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވުން.
ތަޝްދީދު ޖެހިގެންވާ ނޫނާއި މީ ު



ފަރުޢީ މައްދުގެ ޙުކުމްތަކާއި ޚިލާފުވުން.



ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި އަޢޫޛާއި ބިސްމީގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވުން.



ޢދުތަކާއި ޚިލާފުވުން.
މާރާތިބުލް މައްދު ފަރުޢީގެ ޤަވާ ި



އިޝްމާމުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވުން.



ޖައުފުގެ އަކުރުތައް އަދާކުރުމުގައި ނޯށުން އަޑުއައުން.



އަލިފުބާގެ އަކުރުތައް ކިއުމުގައި ނޯށުން އަޑުއައުން.



އަކުރަށް ޞިފަ ދިނުމުގައި އިތުރުވުން ނުވަތަ އުނިވުން.



އަކުރު ބަރުކުރުމާއި ލުއި ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވުން.



ނވަތަ އުނިވުން.
ޣުންނަގެ މިންވަރު އުތުރުވުން ު



ކން.
އަކުރު ބަރުކޮށް އަދާކުރުމާއި ލުއިކޮށް އަދާކުރުމުގައި (ޚާއްޞަކޮށް ،ل ر) ހުންނަ ބަރުކަމާއި ލުއި ަ



ވރުގެ ތެރެއިން އެކިފަހަރު އެކި މިންވަރަށް މައްދު
ރޟު  6،4،2ޙަރަކާތުގެ މިން ަ
ވަޤްފުގެ ޙާލަތުގައި މައްދު ޢާ ި
ކުރުން.



ރމާއި ލުއިކުރުން.
ލަފްޡުލް ޖަލަލާގެ ލާމު ބަރު ކު ު
އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ އެންމެހާ ކުއްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން.

ޙިފްޡް  50 /މާކްސް
ޙިފްޡް ކޮށް ކިޔަވާއިރު އިންސާފުކުރުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައެވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.


ށ
ކިޔެވުމުގައި ދަސްވެނިކަމަށް ފެންނަ މިންވަރަ ް



ށ
ޙިފްޡްކޮށް ކިޔެވުމުގައި ފެންނަ ޔާގީންމާއި އިތުބާރަ ް



ޙިފްޡްކޮށް ކިޔެވުމުގައި ހުންނަ ފަރިތަކަމަށް

ފަޞާޙާ  25 /މާކްސް
ފަޞާޙަތްތެރިކަމަށް ބަލާނީ ތިރީގައި އެވަ ކަންކަން ފުރިހަމަ ވާނަމައެވެ.


ކިޔެވުމުގެ ފުރިހަމަކަމާއި ،ސާދާސީދާކަމާއި ،އަކުރުތައް އަދާކުރުމުގައި ދޫފަސޭހަކަމާއި އެކު އަދާކުރުން.



އަކުރުތަކާއި ލަފްޒުތައް އަދި އާޔަތްތައް އަދާކުރުމުގައި އަވަސްކުރުމެއް ނެތި އެއްވަރަށް އަދާކުރުން.
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ދދުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
ފިލިތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި ތަޝް ީ



ޞައްޙަ ކަމާއިއެކު ވަޤްފު ކުރުމާއި އިބްތިދާކުރުން.



ފަޞާޙަތްތެރި ޢަރަބި ލަހުޖާއިން ކިޔެވުން.



ރބި އަކުރުތައް އަދާކުރުން.
ދިވެހި އަކުރުތަކުގެ އަޑުތައްނުލާ ޢަރަބި ވަންތަ ގޮތަށް ޢަ ަ

އަ.ހު.ރާ  25 /މާކްސް (އަޑާއި ހުނަރާއި ރާގު)
ހުނަރު  15 /މާކްސް
ހން
ޤރުއާން ތިލާވަތު ކުރުމުގައި އަޑު ގެންގުޅޭގޮތާއި" ،ރާގު" ތަޖުވީދުގެ ހަމަތައް ނުގެންލޭނެ ެ
މިބައިގައި ބައްލަވާނީ ކީރިތި ު
ގެންގުޅޭ މިންވަރުގެ މައްޗަށާއި ،ކިޔެވުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ހުށައެޅުމުގެ ފަންނުވެރިކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
އަޑު  5 /މާކްސް
ތކުގެ މައްޗަށެވެ.
މިބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބައްލަވާނީ ތިރީގައި އެވާ ކަންތައް ަ


އަޑު ގެ ސާފުކަން



ކިޔެވުމުގައި އަޑުގެ އެއްވަރުކަމާއި އޮމާންކަން.



އަޑުގެ ލެވެލް ބަދަލުކުރުމުގައި އަކުރުން އަކުރަށް އަޑު ބަދަލުކުރަން އެނގުމަށް.



މައްދު ކުރުމުގައި އެއްލެވެލެއްގައި އަޑު ހިފެހެއްޓުން.



އޑު މައްޗަށް ނެގުމާއި ދަށްކުރުމުގައި އަޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ގެންގުޅެން އެނގުމުގެ
ކިޔެވުން ފެށިގެން ނިމެންދެން ަ
މައްޗަށް.

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


އގައި ކިޔެވުން.
ޢަރަބި އަޑުން ޢަރަބިވަންތަ ރާގެ ް



ފދަ ރީތި އޮމާންކަމެއް ހުރުން.
ކިޔެވުމުގައި ހިތްތައް ލަންބުވާލާ ަ



އަޑު އަހާލަން ފަސޭހަ ޤުރުއާން ކިޔަވަން އެކަށީގެންވާ ރާގަކަށް ކިޔެވުން.



ކިޔެވުމުގައި ކިޔަވާ ރާގުގައި އެކުލެވިގެންވާ އަސަރު.

ބަލައިގެން ކިޔެވުގައި މާކްސް އުނިކުރުން
ތަޖުވީދުގެ ބައިން
"ލަޙުނު ޖަލީ"ގެ ކުށްތަކަށާއި "ލަޙުނު ޚަފީ"ގެ ކުށްތަކަށް މާކްސް އުނިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ތަޖުވީދަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 50
މާކުހުގެ ތެރެއިންނެވެ .މިގޮތުން އުނި ކުރެވޭނީ


"ލަޙުނު ޖަލީ"ގެ ކޮންމެ ކުށަކަށް  1މާކްސް.



"ލަޙުނު ޚަފީ"ގެ ކޮންމެ ކުށަކަށް  0.25މާކްސް.
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10

ޙިފްޡްގެ ބައިން
މިބައިގައި

މާކްސް އުނިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޙިފްޡްގެ ބަޔަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  50މާކުހުގެ ތެރެއިންނެވެ" .ޙިފްޡް"ގެ ބައިން

އނި ކުރެވޭނެ ޖުމްލަ މާކްސް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.
ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމަށް ބައްލަވާނެ ކަންތައްތައް އަދި އެބައިތަކުން ު


ދއްގައި  1މާކްސް
ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް ހުއްޓުން އަރައިގެން ފަނޑިޔާރުންގެ އެހީތެރިކަން ދޭން ޖެހިއްޖެ ހިނ ެ
އުނިކުރުން.



ކިޔެވުމުގައި ބެލް ޖަހާ އިޝާރާތްކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް  0.5މާކްސް އުނިކުރުން.



ކޮންމެ ތަކުރާރު ކުރުމަކަށް  0.25މާކްސް އުނިކުރުން.



ކޮންމެ އަޅައިގަތުމަކަށް  0.25މާކްސް އުނިކުރުން.

ފަޞާޙާގެ ބައިން
މިބައިގައި

ށ ކަނޑައެޅިފައިވާ  25މާކުހުގެ ތެރެއިންނެވެ" .ފަޞާޙާ"
މާކްސް އުނިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ފަޞާޙާ އަ ް

ދ ޖުމްލަ މާކްސް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.
ލބި ޭ
ނތައްތައް އަދި އެބައިތަކަށް ި
ވަޒަންކުރުމުގައި ބައްލަވާނެ ކަ ް
ޖުމްލަ މާކްސް

#

އ
ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ ބައިތަ ް

1

ކިޔެވުމުގެ ފުރިހަމަކަމާއި ،ސާދާސީދާކަން

5

2

ނ
އަކުރުތައް އަދާކުރުމުގެ ފަޞާޙަތްތެރިކަން ދޫފަސޭހަކަ ް

4

3

އަދާކުރުމުގައި އަވަސްކުރުމެއްނެތި އެއްވަރަކަށް އަދާކުރުން

4

4

ދދުތައް ފުރިހަމަ ކުރުން
ފިލިތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި ތަޝް ީ

4

5

ވަޤްފު ކުރުމާއި އިބްތިދާ ކުރުމުގެ ޞައްޙަކަން

4

6

ރބި އަކުރުތައް އަދާކުރުން.
ޢަރަބި ވަންތަ ގޮތަށް ޢަ ަ

4
ޖުމްލަ

25

އަ.ހު.ރާ ގެ ބައިން
އަޑު ވަޒަންކުރުން
މިބައިގައި

މާކްސް އުނިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އަ.ހު.ރާ އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  25މާކުހުގެ ތެރެއިން" ،އަޑު" ވަޒަންކުރުމުގައި

އތައް އަދި އެބައިތަކަށް ލިބިދޭ ޖުމްލަ މާކްސް އަށް ބައްލަވައިގެންނެވެ.
ބައްލަވާނެ ކަންތަ ް
ޖުމްލަ މާކްސް

#

އ
ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ ބައިތަ ް

1

އަޑުގެ ސާފުކަން

1

2

ކިޔެވުމުގައި އަޑުގެ އެއްވަރުކަމާއި އޮމާންކަން

2

3

ނ
އަކުރުން އަކުރަށް އަޑުގެ ލެވެލް ބަދަލުކުރަން އެނގު ް

1

4

މައްދު ކުރުމުގައި އެއްލެވެލް އެއްގައި އަޑު ހިފެހެއްޓުން

1

5

ނ
އަޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ގެންގުޅެން އެނގު ް

4

6

ކިޔެވުން ފެށުމާއި ނިންމުމުގައި އަޑު ގެންގުޅެން އެނގުން

1
ޖުމްލަ
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10

11

ހުނަރު ވަޒަންކުރުން
މިބައިގައި މާކްސް އުނިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އަ.ހު.ރާ އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  25މާކުހުގެ ތެރެއިން" ،ހުނަރު" ވަޒަންކުރުމުގައި
ތކަށް ލިބިދޭ ޖުމްލަ މާކްސް އަށް ބައްލަވައިގެންނެވެ.
ތތަކާއި އެގިންތި ަ
ބައްލަވާނެ ގިން ި
#

ތ
ގިން ި

މާކްސް

1

ފުދޭ

3~1

2

ރަނގަޅު

7~4

3

ވަރަށް ރަނގަޅު

10~8

ރާގު ވަޒަންކުރުން
މިބައިގައި

ނ ހަމައެކަނި އަ.ހު.ރާ އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  25މާކުހުގެ ތެރެއިން" ،ރާގު" ވަޒަންކުރުމުގައި
މާކްސް އުނިކުރެވޭ ީ

އތައް އަދި އެބައިތަކަށް ލިބިދޭ ޖުމްލަ މާކްސް އަށް ބައްލަވައިގެންނެވެ.
ބައްލަވާނެ ކަންތަ ް
ޖުމްލަ މާކްސް

#

އ
ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ ބައިތަ ް

1

އގައި ކިޔެވުން
ޢަރަބި އަޑުން ޢަރަބިވަންތަ ރާގެ ް

1

2

މންކަމެއް ހުރުން
ނބުވާލާފަދަ ރީތި އޮ ާ
ހިތްތައް ލަ ް

1

3

ނ
ރާގު ހިފެހެއްޓު ް

1

4

އަޑު އަހާލަން ފަސޭހަ ޤުރުއާން ކިޔަވަން އެކަށީގެންވާ ރާގަކަށް ކިޔެވުން

1

5

ކިޔަވާ ރާގުގައި އެކުލެވިގެންވާ އަސަރު

1
ޖުމްލަ

5

މުބާރާތުގައި ކިޔެވުން
ނ  6ފޮޅުވަތެވެ .އަދި ކުރުވެގެން
ށވެސް ކުރެވޭނީ  2ސވާލެވެ .ސުވާލެއްގެ ދިގުމިނަކީ ގިނަވެގެ ް
މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަ ް
 5ފޮޅުވަތެވެ .މީގެ އިތުރަށް ކިޔަވާ ކިޔެވުމަށް މާކްސް ދީގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މާކްސް އުންޏެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ރަނގަބީލު ޖެހުމާއި ބުނެދިނުން
ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި


ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ކިޔަވާއިރު ލަޙްނު ޖަލީއެއް ކިޔައިފިނަމަ ރަނޑިޔާރުންގެ މޭޒުން ރަނގަބީލު ޖައްސަވަން
ވާނެއެވެ.



ލަޙްނު ޖަލީ ރަނގަޅުކުރުމަށް  2ފުރުޞަތު ދެއްވަންވާނެއެވެ.



 3ވަނަ އިޝާރާތުން ރަނގަޅު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ސުވާލު ބާޠިލު ކުރައްވަންވާނެއެވެ.

ޢދު 2018 -
ރތުގެ ޤަވާ ި
މބާ ާ
ރއާން ު
ވިޔަވަތި ޤު ު
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ނއެވެ 10 .ސިކުންތު ހަމަވާއިރު ކުށް އިޞްލާޙު
ށ  10ސިކުންތު ދެއްވަންވާ ެ
ޖެހުނު ކުށް ރަނގަޅު ކުރުމަ ް
ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ސުވާލު ބާޠިލު ވާނެއެވެ.



ވނެއެވެ.
ބަލައިގެން ކިޔަވާ ބައިވެރިންނަށް ކުށް ބުނެދެއްވައިގެން ނު ާ

ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި


ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ކިޔަވާއިރު ލަޙްނު ޖަލީއެއް ކިޔައިފިނަމަ ރަނޑިޔާރުންގެ މޭޒުން ރަނގަބީލު ޖައްސަވަން
ވާނެއެވެ.



ތ
ގޅު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ފަނޑިޔާރުންގެ މޭޒުން ކިޔަވަމުންދާ އާޔަތުގެ ކުރީ އާޔަތް ނުވަ ަ
ރަނގަބީލުގެ އިޝާރާތުން ރަނ ަ
ކިޔަވަމުންދާ އާޔަތުގެ ކުރީބައި ލައިދެވިދާނެއެވެ.



މިގޮތަށް ފަނޑިޔާރތުންގެ މޭޒުން ލައިދެއްވާނީ  2ފަހަރުއެވެ.



ގޅު ކުރުމަށް  10ސިކުންތު ދެއްވަންވާނެއެވެ.
ކޮންމެ ލައިދެއްވުމަކަށްފަހު ރަނ ަ



ޢދު 2018 -
ރތުގެ ޤަވާ ި
މބާ ާ
ރއާން ު
ވިޔަވަތި ޤު ު
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ޖަދުވަލު2 :

`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޖ
ފުނަދޫ ،ދިވެހިރާއް ެ

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމަށް އެދޭ ފޯމް 2018 -
ބައިވެރި ވުމަށް އެދޭ ޓީމުގެ މަޢުލޫމާތު
ސްކޫލްގެ ނަން:
މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް:
ނބަރު:
މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ފޯނު ނަ ް

އޮފިޝަލުންގެ މަޢުލޫމާތު
އިސް އޮފިޝަލުގެ ނަން:
އިސް އޮފިޝަލްގެ ފޯނު ނަންބަރު:

އިޑީ ނަންބަރު)

ބރު:
ނ ަ
އޮފިޝަލްގެ ނަމާއި ފޯނު ނަ ް

ޓީމް މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު
#

ނަމާއި އެޑްރެސް

އައި.ޑީ ނަންބަރު

ކިޔަވާ ގިންތި

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

މަތީގައި ދީފައި އެވަނީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
ސޮއި:
ނަން:
ޙައިސިއްޔަތު:

ރަސްމީ ތައްގަނޑު

ފޯމް ފުރި ތާރީޚް:
ޢދު 2018 -
ރތުގެ ޤަވާ ި
މބާ ާ
ރއާން ު
ވިޔަވަތި ޤު ު
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ޖަދުވަލު3 :

`
ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް  2018ހޮސްޓް ކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް

މުބާރާތަށް ލަފާކުރާ މުހިއްމު ބައެއް އަދަދުތައް (މުބާރާތުގައި ހޭދަވާނި  3ދުވަސް ،އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަދުވެގެން ފަންސާސާހާސްރުފިޔާ ލިބޭނެ)

#

ޚިދުމަތުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

1

ޓީމުގެ އަދަދު (ގިނަވެގެން)

2

ބައިވެރިންގެ އަދަދު (ގިނަވެގެން)

3

ބެލެނިވެރިންގެ އަދަދު (ގިނަވެގެން)

4

ޓީމްތަކުގެ އޮފިޝަލުންގެ އަދަދު (ގިނަވެގެން)

5

ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު (ގިނަވެގެން)

6

އިދާރީ އޮފިޝަލުންގެ އަދަދު (ގިނަވެގެން)

7

ޝަރަފްވެރި މެހުމާން

8

އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު (ގިނަވެގެން)

ޓީމް

މީހުން

ކޮޓަރި

ޖުމްލަ:
މުބާރާތް ހޮސްޓް ކުރުމަށް ހުށައަޅާ ފަރާތް
ނަން:
ރަށް:

ފޯން ނަންބަރު:
އީމެއިލް:
ހޮސްޓް ކުރާ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުށައަޅާ ގޮތް
#

ޚިދުމަތްތައް

1

ބައިވެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ކެއުމާއި ސައި

2

ބެލެނިވެރިންގެ ކެއުމާއި ސައި

3

ބައިވެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ އެކަމަޑޭޝަން

4

ބެލެނިވެރިންގެ އެކަމަޑޭޝަން

5

އިދާރީ ޓީމްގެ ކެއުމާއި ސައި

6

ފަނޑިޔާރުންގެ ކެއުމާއި ސައި

7

ޝަރަފްވެއރި މެހުމާނުގެ ކެއުމާއި ސައި

8

އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ ކެއުމާއި ސައި

9

އިދާރީ ޓީމްގެ އެކަމޑޭޝަން

10

ފަނޑިޔާރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން

11

ޝަރަފްވެއރި މެހުމާނުގެ އެކަމަޑޭޝަން

12

އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ އެކަމޑޭޝަން

13

މުބާރާތް ހިންގާމުންދާއިރު ހޯލަށް ބޭނުންވާ ބޯފެން

14

މުބާރާތުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް

ހިލޭނަމަ
()

އަގަށް ނަމަ
(ފައިސާގެ އަދަދު)

މަތީގައި އެވާ ހުށައެޅުމަށް ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް  2018ހޮސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވުން އެދެމެވެ.
ނަން:
ހައިސިއްޔަތު:

ކައުންސިލްގެ ތައްގަނޑު

ސޮއި:
ޢދު 2018 -
ރތުގެ ޤަވާ ި
މބާ ާ
ރއާން ު
ވިޔަވަތި ޤު ު
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