
 

 

 

 

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. 

ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.  / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 www.shaviyani.gov.mv، ވެބްސައިޓް:  info@shaviyani.gov.mv ، އީމެއިލް:  6540400ޓެލެފޯން 

mailto:info@shaviyani.gov.mv


1 

       
 

` 
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 2220  ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު   ވިޔަވަތި 
 ޢާރަފް ތަ  .1

،  ގުޅިގެންކައުންސިލްތަކާއި، ސްކޫލުތައް    ރަށްރަށުގެ  ،ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއިހުޅުވާލައިގެން،    ށްށަ ރަށްރަށ. އަތޮޅުގެ    އީމި

  މުާބރާތެކެވެ. ާބއްވާ ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު  ސިލްސިލާކޮށްއަތޮޅު ފެންވަރުގައި 

 މުބާރާތުގެ ނަން  .2
  މިހެންނެވެ. ޤުރުއާން މުބާރާތް"  ވިޔަވަތި " މި މުާބރާތަށް ކިޔަނީ 

  މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު  .3
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ލޯިބޖައްސައި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް  .1

 ދިރުވައި ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 ތަޖުވީދުމަގަށް ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރުދިނުން. ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމަށާއި،  .2
 ޤުރްއާން ރީތިކޮށް ކިޔެވުމުގެ މައިދާނުގައި ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން އުފެއްދުން. .3
 ޤައުމީ މުާބރާތަށް ޭބނުންވާ ަބއިވެރިން އުފެއްދުން. .4
 ޙު އަށަގެންނެވުން. ރޫ ކުވެރިކަމާއި އެއްަބއިވަންތަކަމުގެއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެ .5
 ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުން. .6

 މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމުން  .4
މައިގަނޑު   ޚަރަދެއްކޮށްގެން  ޮބޑު  މުާބރާތަކީ  ޙާ  6މި  މުާބރާތަކަމަޤްޞަދެއް  ާބއްވާ  ކުރުމަށް  ވާތީ،  ޞިލު  މުާބރާތް  ށް 

ޚަރަދާއި  ާބއްވަންވާނީ   ކަންކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  އެވާ  ތިރީގައި  ަބލާ  މިންވަރަށް  ޙާޞިލުވާނެ  ރިޢާޔަތް  މަޤްޞަދުތައް 
 ކޮށްގެންނެވެ.  

ރަށު .1 އެދޭ  ަބއިވެރިވުމަށް  ހުށައެޅުމަށް  ސްކޫމުާބރާތުގައި  އެޕްލިކޭޝަން  ފުރުޞަތުގައި ހުޅުވާލެވޭ  ލްތަކުން 
 ޓީމުން ަބއިވެރި ވެފައިވުން. 7މަދުވެގެން 

 ަބއިވެރިން ކިޔަވަން ތިުބން.  56ާބރާތުގައި މަދުވެގެން މުޅި މު .2
   ވާދަކުރެވޭ ބައިތައް   ގައި މުބާރާތު  .5

 އެއީ: ަބއިންކުރެ ަބއެއްގައެވެ. ނީ ތިރީގައި ަބޔާން ކުރެވިފައިވާ ދެ ވާދަކުރެވޭ ގައިމި މުާބރާތު 
 ަބލައިގެންބކިޔެވުމުގެ ަބއި  .1
 ނުަބލާކިޔެވުމުގެަބއި   .2
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 މުޤައްރަރު    އުމުރުފުރާ ތަކާއި، މުބާރާތުގެ   .6
ަބހާލެވިފައިވާނީ   ަބއިޔެވުމުގެ  ކި  ނުަބލައި  ަބޔާއި،ކިޔެވުމުގެ    ަބލައިގެންކަމުގައި ވާ    ދެަބއިމި މުާބރާތުގެ ަބއިވެރިން ކިޔަވާ  

މިޢުމުރުފުރާ    5ގަނޑު  އިމަ ކޮންމެ    ޢުމުރުފުރާއަކަށެވެ.  ކޮންމެ    މުޤައްރަރު   އްގެޢުމުރުފުރާއެތަކާއި  އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި 
  ަބއެއްގައެވެ.  1ރެ ކޮންމެވެސް ަބއިންކު 2ަބއިވެރިއަކަށްވެސް ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ 

 ކިޔަވާނެ ކޮޅެއް އިޚްތިޔާރުކުރާނީ ަބއިވެރިޔާއެވެ.   
 

 

# 
 

 

 ޢުމުރުފުރާ
 ނުަބލައި ކިޔެވުމުގެ ަބއި  ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ަބއި 

 ތިރިން މަތިން  ތިރިން މަތިން 
 ޟުޙާއިން ތިރި 11-1ޞަފްޙާ  ވަނަ ފޮތް 30 ވަނަ ފޮތް 1 އަހަރުން ދަށް 6 1
 ވަނަފޮތް   30 ވަނަ ފޮތް 1 ފޮތް  3ފަހު  ފޮތް 3ފުރަތަމަ  އަހަރުންދަށް  9 2
 ފޮތް  2ފަހު  ފޮތް 2ފުރަތަމަ  ފޮތް  5ފަހު ފޮތް  5ފުރަތަމަ އަހަރުންދަށް  12 3
 ފޮތް  3ފަހު  ފޮތް 3ފުރަތަމަ  ފޮތް  7ފަހު ފޮތް  7ފުރަތަމަ އަހަރުންދަށް  15 4
 ފޮތް  4ފަހު  ފޮތް 4ފުރަތަމަ  ފޮތް  9ފަހު  ފޮތް  9ފުރަތަމަ އަހަރުންދަށް  18 5

 ފަރާތްތައް   ރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނެ މުބާ  .7
މުާބރާތުގައި   ރަށު  މި  އެރަށެއްގެ  ކުރާނީ  ތަމްސީލު  ޓީމްތައް  މުާބރާތުގައި    ސްކޫލްަބއިވެރިވާ  އެހެންކަމުން  އެވެ. 

 ގައި(2)އެޕްލިކޭޝަން: ޖަދުވަލް  ވާ ގޮތަށެވެ.ވެރިލްތަކުގެ ނަމުގައި ަބއިސްކޫަބއިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންވާނީ ރަށު

 މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ކަނޑައެޅުން   .8
ަބއިވެރިވާ   .1 މުާބރާތުގައި  ނިންމާނީ ،  ކޫލްތަކުންސް މި  ގޮތެއް  ކަނޑައަޅާނެ  ަބއިވެރިން  ކިޔަވާނެ  މުާބރާތުގައި 

ދެމެހެއްޓުމަށާއި،  ސްކޫއެރަށެއްގެ   މަސްލަޙަތު  ޢާއްމު  ރަށުގެ  ހިފެހެއެޓުމަށާއި،  ފެންވަރު  މުާބރާތުގެ  ލުންނެވެ. 
ކުދިންނަށް ފުރުޞަތު ފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން މުާބރާތުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ަބއިވެރިންގެ   ހުރިހާ  ކިޔަވާ

ކަނޑައެޅުމަކީމެދުގައި   ަބއިވެރިން  މުާބރާތަށް  ާބއްވާ  އޮޑިޝަނެއް  ކަމެކެވެ.  އިންސާފުވެރި  މި   އެދެވިގެންވާ 
ކުރުމަކީވެސް  އާއިއެކު   ކަށަވަރު  ކަން  ދަސްވެފައިވާ  ދަރިވަރުންނަށް  މުޤައްރަރު  ޢުމުރުފުރާގެ  ަބއިވެރިވާ 

  އި ކޮންމެސްކޫލަކުން ވެސް ަބއިވެރިކުރެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކީ ތުގަމުާބރާސްކޫލްތަކުން ކުރަންވާނެކަމެކެވެ.  
ދަރިވަރުންނެވެ.   5ނުަބލައި ކިޔެވުމުގެ ަބއިން    ދަރިވަރުން އަދި  7ަބލައިގެންކިޔެވުމުގެ ަބއިން  އެވެ. އެއީ    12

ކަނޑައަޅާނީ  ތައް  ޢުމުރުފުރާ  ަބއިވެރިކުރާނެ  ދަރިވަރުން  ތެރެއިން  ޢުމުރުފުރާތަކުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 އެސްކޫލަކުންނެވެ. 

 ޝަރުތު   ރި ވުމުގެ މުބާރާތުގެ ބައިވެ  .9
 ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރަކަށް ވުން.ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ކިޔައިދޭ ށ. އަތޮޅުގެ  .2
 ހިމެނިފަވުން ަބއިވެރިން  8ދުވެގެން  ަބއިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޓީމްލިސްޓުގަ މަމުާބރާތުގަ  .3
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 މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ސުލޫކު ދެމެހެއްޓުން  .10
ަބއިވެރިޔަކުވެސް   .1 ކޮންމެ  ަބއިވެރިވާ  އަަބދުމެ  މިމުާބރާތުގައި  އުޅޭއިރު  ރަށުގައި  ތިރީގައިވާ މުާބރާތްާބއްވާ 

 ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
 ފަސްނަމާދު ަބރާަބރަށް އަދާކުރުން. ޟުފަރު .2
 ރަށު ތެރޭގައި އުޅޭ އިރު މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކަށް އިޙްތިރާމު ކުރުން. .3
އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ އެދަރިވަރަކު ތަމްސީލުކުރާ މުާބރާތުގައި ކިޔަވާ އިރުއާއި   .4

ޔުނިފޯމް   ޔުނިފޯމެވެ. ރަސްމީސްކޫލެއްގެ   އެކްޓީވިޓީ  ސްކޫލުގެ  ތިޭބވަގުތު  ހޯލްގައި  އެނޫންގަޑިތަކުގައި 
 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.  

 އި ސާފުތާހިރުކަމަށް ސަމާލުވުން.ރަށު ތެރޭގައި އުޅޭއިރު ރީތިކޮށް ހެދުން އެޅުމަށާ .5
 ކިޔަވާ މާލަމުގައި އަަބދުވެސް ަބއިވެރިންގެ ކާޑު އަޅައިގެން އުޅުން.  .6
 ހޯލްތެރޭގައި އަަބދުވެސް މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު ތިުބމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން.  .7

 އޮފިޝަލުން   .11
ޭބފުޅުންނަށް   ވަޑައިގަންނަވާ  ޙަވާލުވެގެން  ޓީމްތަކާއި  އިސްފަރާތެވެ.  ތިއްަބވާ  ޙަވާލުވެގެން  ޓީމްތަކާ  އޮފިސަލުންނަކީ 

ހުންނަންވާނެވެ.   ލިިބފައި  މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ  އޓީމްތަކާެބހޭ  މުާބރާތުގެ  ކަންކަމުގައި  ދިމާވާ    އިންތިޒާމް މުާބރާތުގައި 
ރަށަކުން ހިމެނޭނީ   އެފަރާތެވެ. މި ޓީމުގައި ކޮންމެ  ކުރާނީ  އޮފިޝަލެއްގެ  އެގޮތުން    އެއްޭބފުޅެކެވެ.ކޮމެޓީއާއި، މުޢާމަލާތް 

  ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ލިސްޓާއެކު އެއް ޓީމް  ކޮޕީ(ސޮފްޓް) ގެޕާސްޕޯޓު ސައިޒްގެ ފޮޓޯ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގަންނަވާ

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން   .12
މުާބރާތުގައި ތައްޔާރުކޮށްމިކަމަށްޓަކަ  ަބއިވެރިވެވޭނީ  މި  ކައުންސިލުން  މި  ރާތުގައި  މުބާ   ޤުރުއާން   ވިޔަވަތި "ފައިވާ  އި 

ލްތަކުން  ސްކޫރަށުފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚްގެ ކުރިން  ގައިވާ(  2)ޖަދުވަލު  ''  ފޯމް    ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ
ހުށައެޅުމުންނެވެ.    އަތޮޅު ތައްޔާރުކުރާނީ   2ޖަދުވަލު  ކައުންސިލަށް  ސޮފްޓް  ލިސްޓްގެ  ޓީމު  ހުށައަޅާ  އެކު  ފޯމާއި  ގައިވާ 

ނުގަ ަބލައެއް  ލިސްޓް  ނުފެތޭ  ފޯމެޓަށް  އެ  ފޯމެޓަށެވެ.  ދީފައިވާ  ހުރިހާ  މިއިދާރާއިން  ފޯމުގައިވާ  ފޯމާއެކު  މި  ނެވޭނެއެވެ. 
ދަރިވަރުންގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕީއާއި، ސްޓޭމްޕް ސައިޒު ފޮޓޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ ހުށައަޅަންވާނެވެ. އަދި ަބއިވެރިވާން އެދޭ ފޯމްގައި  

ކުރަންވާނެއެވެ.   ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ަބއިވެވާ  މުާބރާތުގައި  ތާރީޚްގައި  ކަންތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ރިވުމުގެ 
 އަހަރު މުާބރާތުން ޖާގައެއް ނުދެވޭނެވެ.   އެހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ އެ ފަރާތްތަކަށް 

 ޑިޔާރުން ނ ސާފުކުރާ ފަ އިން މުބާރާތް   .13
ކުރާނެ ފަނޑިޔާރުން ނަގާނީމިމުާބރާތް އިންސާފު ކިޔަވައިދެއްވާ ޤާރީންގެ ތެރެއިންނެވެޤުރު      ތިރީގައިވާ  . މިގޮތުން  އާން 
ކައުންސިލުންނެވެފަކަންކަމަށްަބލައި   އަތޮޅު  ށ.  ކަނޑައަޅާނީ  ފަނޑިޔާރުން    .ނޑިޔާރުން  ކުރުމުގައި  އިންސާފު  މުާބރަތް 

 ގައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  4ޢަމަލުކުރަންވާނީ  މިޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 
ޓްފިކެޓް ނުވަތަ ޤާރީ ކަމުގެ ސެ  ޑިޕްލޮމާ  މުދައްރިސް ކަމުގެޤުރުއާން  ދަށްވެގެން    ފަނޑިޔާރުންނަކީމުާބރާތުގެ   .1

 ތެއްކަމުގައިވުން.ފިކެޓް ލިިބފައިވާ ފަރާސެޓްޑިޕްލޮމާ 
 ޖެއްސުން.ނުއި ހަމަސްކޫލެއްގެ ދެޭބފުޅަކު ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގަ އަތޮޅުގެ އެއް .2
 ޅުން.ނޑިޔާރުން ކަނޑައެފަ 3މަދުވެގެން  މުާބރާތަށް .3
 ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުން ޭބރު މީހުން ނެގުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.  .4



4 

       
 

 ކަނޑައެޅުން   ރަށް   އްވާ މުބާރާތް ބާ  .14
އަތޮޅު މުާބރާތަކީ  ހުރިހާރަށަކަށް މި  މުޅިއަތޮޅުގެ  ރަށެއްކަނޑައަޅާނީ  މުާބރާތްާބއްވާ  މުާބރާތަކަށްވާތީ  ޭބއްވޭ  ފެންވަރުގަ 

ހުޅުވާލައިގެންނެވެ.   ޢާއްމުކޮށް  ލިބޭނެގޮތަކަށް  ފުރުޞަތު  ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށްވާދަކުރުމުގެ  ލިުބނު  މުއްދަތުގައި   ހުޅުވާލެވުނު 
ށ. ކަނޑައަ  އްރަށެ  ނެއްވާމުާބރާތްާބ  ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލުންނެވެޅާނީ  ކަނޑައެޅޭ.  އަތޮޅު    ރަށަކަށް  މިގޮތުން 

 ށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ޚަރަދުތަކަށް އިންތިޒާމްތަކަ  ންަބޖެޓުކަނޑައަޅާ  މުާބރާތް ހިންގުމަށް  
 (3)ފޯމް ޖަދުވަލު:  .ދެވޭނެވެ ފައިސާ

 ކަންތައްތައް   ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ   ކުރާފަރާތުން އިންތިޒާމް    މުބާރާތް  .15
ކުރުމަށްމުާބރާތް   އިންތިޒާމްތައް  ގުޅިގެން ރަށުކައުންސިލްތަކާހުޅުވާލެވޭނީ  ފުރުޞަތު    ޭބއްވުމުގެ  ސްކޫލްތައް   އި 

ހަމަޖައްސާގޮތަ ހަމަޖައްސާމުާބރާތު  އަދި    ށެވެ.އިންތިޒާމްތައް  އިންތިޒާމްތައް  މިވާ    ފަރާތުން   ގެ    ން ކަންކަތިރީގައި 
  ދެފަރާތްގުޅިގެން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

އިދާރާގެ  .1 ކައުންސިލް  ގެންދިއުމުގެ   އާއިމަޝްވަރާ  އަތޮޅު  ކުރިއަށް  މުާބރާތް  އެއްގޮތަށް  ޤަވާޢިދާ  މުާބރާތުގެ 
  އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.

 ެބކްރައުންޑް ތައްޔާރުކުރުން.މުާބރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ހޯލާއި ހޯލުގެ  .2
 މުާބރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން  .3
މުާބރާތް އަޑުއެހުމަށް ރަށުގެ ކަމުވޮށިންނަށާއި ެބލެނިވެރިން އަދި  އަދި  ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށާއި، .4

 ދަރިވަރުންނަށް ދަޢުވަތު ދިނުން. 
 ކުރާ ޖަލްސާއަށް ދަޢުވަތު ދިނުމާއި، ޖަލްސާގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.ޖާ ފާޅުމުާބރާތުގެ ނަތީ .5
ފަނޑިޔާރުންނަށް    ،ަބއިވެރިންނާއި  މުާބރާތުގެ .6 ކެއުމުގެ އެކު،  ކަމާރައްކާތެރި  އޮފިޝަލުންނާއި،   ނިދުމާއި، 

  .ހަމަޖައްސައިދިނުންއިންތިޒާމް 
  .ެބލެނިވެރިއެއްގެ ނިދުމާއި، ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން ދަރިވަރަކަށްވާ ކޮންމެ ަބއިވެރިމުާބރާތުގެ  .7
 ފަނޑިޔާރުންގެ އިންޓަރވަލް ހަމަޖެއްސުން.މުާބރާތް ހިނގާ ވަގުތުތަކުގައި  .8

 ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިފްރެޝްމަންޓް ހަމަޖެއްސުން. މުާބރާތް ނިންމުމުގެ  .9

 .މަރުޙަާބ ދެންނެވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން  ޓީމްތަކަށްވާ ަބއިވެރި އަތޮޅުތެރެއިން .10

 .މަޖެއްސުން އަތޮޅުތެރެއިން ަބއިވެރިވާ ޓީމްތަށް މުާބރާތް ނިމުމުން ފުރުވާލުމުގެ އިންތިޒާމްހަ .11

  .އި.ޓީގެ އެންމެހާ ތަކެތި ހޯދާ  ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންާބރާތުގެ ސައުންޑާއި އަމު .12

  މީޓިންގ އިންތިޒާމް ކުރުން. ނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ އޮފިޝަލުން  ޓީމްތަކުގެ .13

ކޮންމެހެން ކުރަންފެންނަ ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ މަތީގައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  .14
 ކުރުން.ކަންކަން 

 ވަނަތައް   ހޮވާ   މުބާރާތުގައި  .16
 )ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް(       ސްކޫލްވަނަ   3،2،1މުޅިމުާބރާތުން  .1
         ވަނަ ދަރިވަރު  2،1، 3  ހުރިހާ އުމުރުފުރާއަކުން އެއްކޮށް: ަބއިކިޔެވުމުގެ  ަބލައިގެން .2

 )ޓްރޮފީއާއސަރޓިފިކެޓް( 
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                ވަނަ ދަރިވަރު  1، 3،2  :ހުރިހާ އުމުރުފުރާ އަކުން އެއްކޮށް ަބއިކިޔެވުމުގެ  ހިތުން .3
 )ޓްރޮފީއާއި، ސަރޓިފިކެޓް( 

 )ޓްރޮފީއާއި، ސަރޓިފިކެޓް(     ވަނަ ދަރިވަރު   3،2،1  ަބއި:ކިޔެވުމުގެ ހިތުން  އަހަރުންދަށް 6 .4
 )ޓްރޮފީއާއި، ސަރޓިފިކެޓް(     ވަނަ ދަރިވަރު  3،2،1   :ަބއިއަހަރުންދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ  9 .5
 )ޓްރޮފީއާއި، ސަރޓިފިކެޓް(     ދަރިވަރު  ވަނަ 3،2،1  :ަބއިއަހަރުންދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ  12 .6
 )ޓްރޮފީއާއި، ސަރޓިފިކެޓް(     ވަނަ ދަރިވަރު 1،2،3ަބއި:  އަހަރުންދަށް ހިތުން ކިޔެވުމުގެ  15 .7
 ޓްރޮފީއާއި، ސަރޓިފިކެޓް( )    ވަނަ ދަރިވަރު  3،2،1  ަބއި:އަހަރުން ދަށް ހިތުންކިޔެވުމުގެ  18 .8
 )ޓްރޮފީއާއި، ސަރޓިފިކެޓް( ވަނަ ދަރިވަރު   3،2،1އަހަރުންދަށް ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި:   6 .9

 )ޓްރޮފީއާއި، ސަރޓިފިކެޓް( ވަނަ ދަރިވަރު   3،2،1  އަހަރުންދަށް ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި: 9 .10
 )ޓްރޮފީއާއި، ސަރޓިފިކެޓް(    ދަރިވަރު ވަނަ 3،2،1ކިޔެވުމުގެ ގޮފި:   ަބލައިގެންއަހަރުންދަށް  12 .11
 )ޓްރޮފީއާއި، ސަރޓިފިކެޓް(   ވަނަ ދަރިވަރު   1،2،3ަބއި: ކިޔެވުމުގެ  ަބލައިގެންއަހަރުންދަށް  15 .12
 )ޓްރޮފީއާއި، ސަރޓިފިކެޓް(   ވަނަ ދަރިވަރު  3،2،1 ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ަބއި:އަހަރުން ދަށް  18 .13

 

 ގޮތް ނެ  ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާ   ވަނަތައް   މުބާރާތުގެ  .17
 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ހޮވާނީ  ތައްވަނަ ވަނަ މާއްދާގައި ުބނާ 16

  މާރކްސް   ވުރެމަތީ  އަށް  މާރކްސް   85  ހޮވާނީ  ވަނައަށް  1ވަކިވަކި ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ވަނަތަކުގެ ތެރެއިން   .1
 . ފަރާތެވެ ލިުބނު މާރކްސް އެންމެމަތީ ތެރެއިން ލިޭބފަރާތްތަކުގެ

މާރކްސް އަށް ވުރެމަތީ މާރކްސް    80ވަނައަށް ހޮވާނީ    2ވަކިވަކި ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ވަނަތަކުގެ ތެރެއިން   .2
 ވަނަ އަށް ހޮވުނު ފަރާތްފިޔަވައި ދެން އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިުބނު ފަރާތެވެ.  1ލިޭބފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ދެވޭ .3 ދަރިވަރުންނަށް  ތެރެއިން    ވަކިވަކި  މަތީ   75  ހޮވާނީ  ވަނައަށް    3ވަނަތަކުގެ  ވުރެ  މާރކްސްއަށް 
ޔަވައި ދެން އެންމެ މަތީ  ހޮވުނު ފަރާތްފި    ވަނައަށް   2  ވަނަ އަދި   1  މާރކްސް ލިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

 މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތެކެވެ.
ަބއިވެރިވެ އެ ޓީމަކުން ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ   ޓީމް  7ހޮވޭނީ މަދުވެގެން    ސްކޫލް  ވަނަ     1،2،3މުޅި މުާބރާތުން .4

އަށް އެވްރެޖްމާކްސް  ލިޭބ  ގެއްލުމުން    ކުދިންގެ ޖުމްލަޢަދަދުންހުރިހާ  ހިމެނޭ  އި ޓީމުގަ  ،މާކްސް އެއްކޮށް  ޖުމްލަ
   ަބލައި އެންމެ މަތިން މާކްސްހޯދާ ތަރުތީުބންނެވެ.

އަށް ަބލައި މާރކްސް  އެވްރެޖް  ޓީމުގައި ަބއިވެރިވި ދަރިވަރުންގެހޮވާނީ    ސްކޫލްވަނަ    1ސްކޫލްތަކުގެ ަބއިން   .5
 . ފަރާތެވެ ލިުބނު އެންމެމަތީ މާކްސް

 2އަށް ަބލައި  މާރކްސް  އެވްރެޖްޓީމުގައި ަބއިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ  ހޮވާނީ  ވަނަ ސްކޫލް  2ސްކޫލްތަކުގެ ަބއިން   .6
 . ފަރާތެވެ ލިުބނު ވަނައަށް އެންމެމަތީ މާކްސް

 ަބލައި   މާރކްސްއަށް   އެވްރެޖްޓީމުގައި ަބއިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ  ހޮވާނީ    ވަނަ ސްކޫލް  3ސްކޫލްތަކުގެ ަބއިން   .7
 ހޮވުނު ފަރާތްފިޔަވައި ދެން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތެކެވެ. ވަނައަށް 2ވަނަ އަދި  1
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 ކުރުން   އިންސާފު   މުބާރާތް  .18
މައިގަނޑު    މި އިންސާފުކުރާ  މާރކްސް  ަބއިންކުރެ    3މުާބރާތުގައި  ފަޑިޔާރަކުވެސް  ކަނޑައެޅޭ    ކޮންމެ  ދޭނީ 

ލުތައް ގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު އުޞޫއިންސާފުކުރުމުަބޔަށް    3މުާބރާތުގައި އިންސާފުކުރާ މައިގަނޑު    އެއްަބޔަކަށެވެ.
ވާނެއެވެ.   އޮންނަން  މިއުޞޫ  ޓީމްތަކުން  ލިޔެފައި  ހިދެއްގައި  ހަމައެއާއެކު ވާނެއެވެދޭން  ލުތައްޭބނުންވެއްޖެ   .

ކުރުމަ އަހުލުވެރި  ފަނޑިޔާރުން  މައްޗަށް  އުޞޫލުގެ  މައިގަނޑު  އޮރިއެންޓޭޝަން ސެޝަނެއިންސާފުކުރުމުގެ  އް  ށްޓަކައި 
 އޮފިޝަލުން ަބއިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.  ޓީމްތަކުގެވެ. މިސެޝަންގައި ވަންވާނެއެއްމުާބރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން ާބ

 

 ކޮމެޓީ   ކޯޑިނޭޓިންގ  މުބާރާތުގެ  .19
 އަކުންނެވެ. ކޮމެޓީ ގންކޯޑިނޭޓިއެކުލަވާލެވޭ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މު ކުރާނީ މިމުާބރާތް ރާވާ އިންތިޒާ  

 ކޮމެޓީގެ މުސްތަޝާރު. .1
 .ކަނޑައަޅުއްވާ މުާބރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅު ކައުންސިލުން .2
 .މުވައްޒަފުން  3އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  .3
 މެންަބރެއް. ސްކޫލް/ރަށުކައުންސިލްގެހޯސްޓްކުރާ މުާބރާތް  .4

 ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ މާކުސް ޑާޓާ ޝީޓަށް އެންޓަރ ކުރުން  . 20
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ބޭނުން ކުރަންވާނީ މި މުބާރާތުގައި  ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބުނެފައިވާ ވަނަތައް   16މި އުޞޫލުގެ  .1

 ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ފަނޑިޔާރުން ދެއްވާ މާކުހެވެ. 
ނަތީޖާ ހެދުމަށް ޑާޓާ ޝީޓަށް އެންޓަރ ކުރަންވާނީ، އެދަންފަޅިއެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ފަނޑިޔާރުން މާކުސް   .2

 ފައިވާ މާކުސް ޝީޓްގައިވާ މާކުހެއެވެ. ދެއްވުމަށްފަހު، އެފަނޑިޔާރަކު ސޮއި ކުރައްވާ
،  ވާކުސް ވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މާކުސް އެއްޝީޓަކުން ފެންނަ ގޮތަށް ްޕރިންޓްކޮށް އެޝީޓްގައި   3ވަކިވަކިން އެންޓަރ ކުރާ  .3

ފަނޑިޔާރުން ސޮއި ކުރައްވަން    3ފަނޑިޔާރުން ދެއްވި މާކުސް އާއި އެއްގޮތްތޯ ޗެކް ކުރެއްވުމަށް ފަހު މިޝީޓްގައި 
 އެވެ. ވާނެ

 . ނަތީޖާ ޗެކް ކުރުމާއި އިޢުލާން ކުރުން. 21
ކިޔެވި ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ މާކްސް އެއްޝީޓަކަށް ްޕރިންޓް ކުރުމަށް ފަހު، އެޝީޓްގައިވާ މާކުސް ތަކާއި ނަތީޖާ ތައް،  .1

 ފަޑިޔާރުން ސޮއި ކުރައްވާން ވާނެއެވެ.  3ފަނޑިޔާރުން ޗެކް ކުރައްވާ، ސައްޙަ ވުމުން މި ޝީޓްގައިވެސް 
ފަނޑިޔާރުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މާކުސް ޝީޓް ނަތީޖާ ކަރުދާސް ޗެކް ކުރައްވާ ސޮއި   3ތީޖާ އިޢުލާން ކުރަންވާނީ، ނަ .2

 ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ. 

 . އިލްތިމާސް ފޯމް ހުށައެޅުން 22
 ނުވަތަ އިދާރީ  މުބާރާތުގައި ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރެއްވި ގޮތަކުން ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމަށް އަސަރުކުރާ ފަދަ ކަމެއް .3

ސަބަބަކާހުރެ ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމަށް އަސަރު ކުރުވާ ވަރުގެ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، މުބާރާތުގެ ހިންގަމުންދާ  
 މިނިޓް ތެރޭ "އިލްތިމާސް ފޯމް" ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.  30ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ނިމޭތާ ލަސްވެގެން 

ފޯމް" ތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ ކުރިން "ފަނޑިޔާރުންގެ ނިންމުން"  ހުށައެޅޭ "އިލްތިމާސް  .4
 "އިލްތިމާސް ފޯމް" ހުށައެޅި ފަރާތައް ދޭންވާނެއެވެ. 

މިނިޓް ފަހުން ހުށައަޅާ އެއްވެސް "އިލްތިމާސް ފޯމް" އެއް  30މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހު ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ނިމޭތާ  .5
 ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 
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މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅު ކުރުމާއި އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ އަށް ފަހު، މުބާރާތުގެ އެއްވެސް ކަމަކާއި ބެހޭ ގޮތުން   .6
"އިލްތިމާސް ފޯމް" ހުށައެޅުމާއި، ޝަކުވާއެއްވިޔަސް ހުށައެޅުން ބަންދުވީއެވެ. ނަމަވެސް ދެން އަންނަ މުބާރާތަކަށް  

 ހުށައެޅި ދާނެއެވެ. ، ފުރިހަމަ ކޮށްލުމަށް ޚިޔާލެއް ލަފައެއް ހުށައަޅުއްވާނަމައިތުރަށް 

 . މުބާރާތުން ވަކިވުމާއި، ވަކިކުރުން: 23
 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު، މަޤްބޫލު ޢުޒުރެއް ދިމާވެގެން މުބާރާތުން ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް   )ހ(   

 ބަޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.         
  ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް  )ށ(           

 އެފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީންނެވެ.                
 

 ތައް ޙައްލުކުރާނެގޮތް މައްސަލަ   ބައެއް   ދިމާވެދާނެ .  24
އެ ދަރިވަރަކު ކިޔެވުމަށް ނުކިޔެވޭފަދަ އެއްވެސް ސަަބެބއް ދަރިވަރަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  މުާބރާތުގައި .1

 މުާބރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ތަރުތީުބ ނަންަބރު ޖެހުމުގެ ކުރިން  ފައިވާ ދަންފަޅިގެ ދަރިވަރުގެހަމަޖެހި
ބައިވެރިއަކަށް ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަންފަޅީގައި ކިޔެވުމަށް މަޤްބޫލް ޢުޒުރެއްގައި އެގޮން  އަންގަންވާނެއެވެ.

 ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ދަންފަޅީގަ  އެފަދަ ބައިވެރިންނަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. 

  ނުގެނެވޭނެއެވެ. ލިސްޓުތައް ަބލައެއް ހުށަހަޅާ ވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ަބއި .2
އުނި .3 ރަސްމީ  ލިސްޓަށް  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ހަމަވާ  މުއްދަތު  ލިސްޓުގެ  އެދެނީނަމަ   ގެންނަން  އިތުރެއް   7  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންނަން އެދޭ ަބދަލާއެކު ލިސްޓު ތައްޔާރުކުރައްވައި އިދާރާގެ ސިޓީ އަކާއެކު ހުށަހެޅުމުގެ 
ދެވިދާނެއެވެ.   ލިސްޓުގެ  ފުރުޞަތު  މުޅިޓީމް  ގިނަވެގެން  ފުރުޞަތު ަބއި  3އެގޮތުން  ަބދަލުކުރުމުގެ  ވެރިއަކު 

 ކޮންމެޓީމަކަށްވެސް ދެވިދާނެއެވެ.  
ފައިނަލް  .4 ލިސްޓްތައް  ޤުރުއަތުނަގާ  ކަނޑައެޅުމަށް  ތަރުތީުބ  ކިޔަވާ  ދަރިވަރުންގެ  ަބއިވެރިވާ  މުާބރާތުގައި 

 ކުރުމަށްފަހު ދެން އެލިސްޓްތަކަށް އުނިއިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. 
ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ،  )މުާބރާތް ފެށުމަށްފަހު ނިމުމާއި ހަމައަށް(  މިޤަވާޢިދުން ޙައްލު ނުހޯދޭވަރުގެ މައްސަލައެއް   .5

ކޮމެޓީ ކޯޑިނޭޓިންގ  މާުބރާތުގެ  ޙައްލުކުރާނީ  ކައުންސިލުއެމައްސަލައެއް  އަތޮޅު  ރިއާޔަތްކޮށް  ލަފަޔަށް  ގެ ގެ 
 ސީނިއަރ މެނޭޖުމެންޓުންނެވެ.  

 އެއަށް އެއްަބސްވާ ޙާލުގައެވެ. އި،ޢިދުގެ އެންމެހާ މާއްދާތައްކިޔަންވާނީ މިޤަވާވެރިވާަބއި މުާބރާތުގައި .6
 
 
 

 2022ޖޫން  09                                      
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 2022-ފޯމް ވިޔަވަތި ޤުރުއާންމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ

     
 ...........................................  ސްކޫލުގެ ނަން:    

 

# 

 

 ދަރިވަރުގެ ނަން 

 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް  

 

 އުފަންތާރީޚް 

 

 ޢުމުރު  

 

ބައިވެރިވާ     
 ޢުމުރުފުރާ  

 ކިޔަވާބައި     

 ތިރި    މަތި   

 : ގޮފި   ކިޔެވުމުގެ  ބަލައިގެން 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ބައި   

1        

2        

3        

4        

5        

 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ، އަދި ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯ އެއްގެ ސޮފްޓްކޮޕީ    ,އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ  މުގައިވާ ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ ފޯމި ފޯމާއެކު   ނޯޓް:

 ޖަދުވަ ލު:  1



           
 

 
 

  2022  -  ކުރުމަށްއެދިހުށަހަޅާފޯމް  ޓް   ހޯސް ވިޔަވަތި ޤުރުއާންމުބާރާތް 

  މުބާރާތް ހޮސްޓުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން 

  ފޯން ނަންބަރު  

  އީމެއިލް އެޑްރެސް 

 ޚިދުމަތްތައް  #
ސްކޫލް/ކައުންސިލު  
ހިއްސާކުރާ މިންވަރު  

 )ރުފިޔާއިން( 

ހިލޭ އެހީދޭ  
ފަރާތްތަކުގެ  

 ހިއްސާ
 )ރުފިޔާއިން( 

  އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 
  ބޭނުންވާ  ހިއްސާ
 )ރުފިޔާއިން( މިންވަރު

    އޮފިޝަލުންގެ ކެއުމާއި ސައި ބައިވެރިންނާއި 1

    ކެއުމާއި ސައި  ބެލެނިވެރިންގެ 2

    އޮފިޝަލުންގެ އެކަމަޑޭޝަން  ބައިވެރިންނާއި 3

    އެކަމަޑޭޝަން  ބެލެނިވެރިންގެ 4

5 
   އެކަމަޑޭޝަން، ކެއުމާއި ސައި އިދާރީ ޓީމްގެ
 ( 3-)ގިނަވެގެން

   

    އެކަމަޑޭޝަން ، ކެއުމާއި ސައި ފަނޑިޔާރުންގެ 6

    އެކަމަޑޭޝަން ، މެހުމާނުގެ ކެއުމާއި ސައި ޝަރަފްވެރި  7

8 
ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގަ ބައިވެރިވާ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ  

 ( 5–)ގިނަވެގެން  އިސްވެރިންގެ އެކަމަޑޭޝަން،ކެއުން  
   

    ބޭނުންވާ ބޯފެން ފަނޑިޔާރުންގެ މޭޒަށް  9

    ކުރުން   މްޒާއިންތި މުބާރާތުގެ ސައުންޑާއި އައިޓީ ކަންކަން 10

11 
ހޯލުގެ ެބކްރައުންޑް މުާބރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ހޯލާއި  

 ތައްޔާރުކުރުން.
   

     ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިފްރެޝްމަންޓް   12
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13 
އަތޮޅުތެރެއިން ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ  

   ހަމަޖެއްސުން ތަކާއި ފުރުވާލުމުގެ އިންތިޒާމްއިންތިޒާމް
   

14     

    ޖުމްލަ

 
 ހޮސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވުން އެދެމެވެ.   2022ހުށަހެޅުމަށް ވިޔަވަތި ޤުރްއާން މުބާރާތް  މަތީގައިވާ  

 

  ނަން: 

  ހައިސިއްޔަތު:  ތައްގަނޑު 
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 2022  - ިވޔަަވތި ޤުރުއާން މުބާރާތް

 އިލްތިާމސް ފޯމް 
 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށައަޅާ  އިލްތިމާސް  

 ----------------------------------------------------------------------------------------- ޓީމުގެ ނަން:  •
 ----------------------------------------------------------------------------------------- އިލްތިމާސް ގުޅޭނީ: •
 -------- --------------------------------------------------- އިލްތިމާސްއާއި ގުޅޭ ދަންފަޅި / ތާރީޚް / ދުވަސް:  •
 -------------------------------------------------------------އާއި ގުޅޭ ދަރިވަރު ނަމާއި، ނަމްަބރު: އިލްތިމާސް  •
--------------------------------------------------------------------------------------ގެ ޚުލާސާ: އިލްތިމާސް •

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- އެދޭ ޙައްލު: •

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------- އިލްތިމާސް ހުށައެޅި ތާރީޚް އާއި ގަޑި: •
 ----------------------------------------------------------------------------- ނަމާއި ސޮއި: އޮފިޝަލުގެޓީމް  •

 

 

 ފަނޑިޔާރުންގެ ނިންމުން 
 ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކޮށް ނިންމެވި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ. 3އިލްތިމާސްގެ ޚުލާސާ އަށް  އެވާމަތީގައި

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 --------------------------ސޮއި:    -------------------------------------------އިސް ފަނޑިޔާރުގެ ނަން: 
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