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  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ   
 

                                                         

 
 

އޮޑިޝަންގެ  ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ބާއްވާ  43ޔެވުމުގެ އާން ކި ރް ރިތި ޤު ކީ
 (0202ޤަވާޢިދު )

 
ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިެވރިވާ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް  77ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 

 ހއ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލް މަދަރުސާ ތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ އޮޑިޝަން ގެންދާނޭގޮތެވެ.
  

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވަނީ ވަރޗުއަލްކޮށެވެ. އޮޑިޝަންމި  ގެންޅިގެ ޙާލަތާގު 91ކޮވިޑް 
 

 :މަޤްޞަދު  2
 

ހިތްތަކުގައި ކީރިިތ ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ލޯބިޖައްސައި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް ދިރުވައި ފެތުރުމަށް  ދަރިވަރުންގެ 9.9
 މަސައްކަތްކުރުން.

 ގަށް ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން.ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމަށާއި ތަޖްވީދުމަ 9.7

 ކީރިތި ޤުރްއާން ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 9.7

 މެދުގައި ވާދަވެރިކަން އުފެއްދުން. ދަރިވަރުންގެޤުރްއާން ރީތިކޮށް ކިޔެވުމުގެ މައިދާނުގައި  9.7

 ޤާރީންނާއި ޙާފިޡުން އުފެއްދުމަށް ބާރު އެޅުމާއި ހިތްވަރު ދިނުން. 9.1

 އަޤްވާމީ މުބާރާްތތަކަށް ބޭނުންވާ ބައިވެރިންގެ އާރެއް އުެފއްދުން. ބައިނަލް 9.1

 ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި ެއކުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށާއި އެކަމުގެ ރޫޙު އަށަގެންނެވުން. 9.7

 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުަމށް ބާރުއެޅުން. 9.1

 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން: 0
 ރިވުމުގެ ޝަރުތުތައް:މުބާރާތުގައި ބައިވެ ..2

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން. ....2
 ވުން.  ކުއްޖެއް ކަމުގައި ކުރާސްކޫލެއް ތަމްސީލު 2...2
ނޑައެޅިފައިވާ ޢުމުރު ފުރައިގައި ބައިވެރިވުން.  2...2  ކަ
 އެހެން ފަރާތަކުން ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުން. 2...2
ހިެމނޭ ިތްނ ބައިގެ ތެރެއިން ޮކންމެވެސް އެއްބައެއްގައެވެ. އެއްވެސް  ވޭނީ މުބާރާތުގައިގައ ބައިވެރިވެ މުބާރާތު 5...2

 މުބާރާތުގެ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ބައިގައި ބައިވެިރއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.  ބައިވެރިއަކަށް 

 ން އަނިޔާ ހުއްޓުވާނަ ގެވެށި 
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 މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް: 4

 އަތޮޅުކައުންސިލަށް  ރެކޯޑިންގއެއްެއ ބައިވެރިއެއްގެ ކިޔެވުމުގެ ވީޑިއޯބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބަިއން ކޮންމެ ބައިވެރިއަކު ވެސް  ..2

 ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

 ކޮންމެ ބައިވެރިއަކު ވެސް ކިޔަވަންވާނީ އެބައިވެރިއެއްގެ މުޤައްރަރުގެ ތެރެއިންނެވެ. 2.2

 މްކުރާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ.އެކަން އިންތިޒާ ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ބައި ކުރިއަށްދާނީ ވަގުތުން ސުވާލުކޮށްގެްނނެވެ. 2.2

 :. މުބާރާތުގެ ޢުމުރުފުރާތަކާއި މުޤައްރަރު 2

 ޢުމުރުފުރާ #
 ނުބަލާ  ބަލައިގެން 

 ތިރިން މަތިން  ތިރިން މަތިން 

 ޟުޙާއިން ތިރި ..-.ޞަފްޙާ  ވަނަ ފޮތް  23 ވަނަ ފޮތް . އަހަރުން ދަށް 6 ..

 ވަނަ ފޮތް  23 ވަނަ ފޮތް . ތް ފޮ 2ފަހު  ފޮތް 2ފުރަތަމަ  އަހަރުން ދަށް 9 .2

 ފޮތް  2ފަހު  ފޮތް 2ފުރަތަމަ  ފޮތް  5ފަހު  ފޮތް 5ފުރަތަމަ  އަހަރުން ދަށް 2. .2

 ފޮތް  2ފަހު  ފޮތް 2ފުރަތަމަ  ފޮތް  7ފަހު  ފޮތް 7ފުރަތަމަ  އަހަރުން ދަށް 5. .2

 ތް ފޮ 2ފަހު  ފޮތް 2ފުރަތަމަ  ފޮތް  9ފަހު  ފޮތް 9ފުރަތަމަ  އަހަރުން ދަށް 8. .5

 ފޮތް  5ފަހު  ފޮތް 5ފުރަތަމަ  ފޮތް  5.ފަހު  ފޮތް 5.ފުރަތަމަ  އަހަރުން މަތި 8. .6
 

ނޑައަޅާނީ  ..2   އަށެވެ. .232ޖަނަވަރީ  .މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޢުމުރު ކަ
 

 :މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރެވޭ ބައިތައް  5

 ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައި ..5

 ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ބައި 5.2

 

 :ލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައި ބަ 6

 ޅުވަތުގެ އެއް ސުވާލެވެ.ފޮ 7ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިގައި ކިޔަވާނީ  ..6

 ބައިވެރިޔާ ކިޔަވަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބައިވެރިޔާގެ ނަމާއި އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު ބުނަންވާނެއެވެ. 6.2

ރެއިން ބައިވެރިޔާ ކިޔަވާ މުޤައްރަރުގެ ތެބައިވެރިވާ ސްކޫލްގެ ނަމާއި، ބައިވެރިޔާގެ ނަމާއި ބައިވެރިޔާ ކިޔަވަން ފެށުމުގެ ކުރިން  6.2
 އާޔަތު ނަމްބަރު ބުނަންާވނެއެވެ.އަދި ގެ ނަމާއި ސޫރަތު

ނޑިޔާރުންނަށް ސާފުވާން ވާނެއެވެ. 6.2  ބައިވެރިޔާގެ ކިޔެވުމާއި، މަންޒަރާއި އަޑު، އިންސާފުކުރައްވާ ފަ
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އިވެރިޔާގެ ކިޔެވުމާއި އަޑާއި މަންޒަރު ސާފުނުވާނަމަ، އެ ކިޔެވުމެއް ބަލައެއް އިންޞާފު ކުރެވޭ ވަރަށް، ކިޔަވާ ބަ 6.5
 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 އިވެރިޔާ ކިޔަވާއިރު އިންނަންވާނީ ކެމެރާއާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލައިގެން ރީތިކޮށް ފެްނނަގޮަތށެވެ.ބަ 6.6

 
 ނުބަލައި ކިޔަވާ ބައި: 7

 
ފަސް ފޮޅުވަތުގެ އެއް  މުޤައްރަރު ދެ ބަޔަށް ބަހައިލުމަްށފަހު، ކޮންމެ ބަޔަކުން ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ބައިން ސުވާލު ކުރާނީ ..7

 ސުވާލެވެ

ނޑިޔާރުންނަށް ސާފުވާން ވާނެއެވެ. 7.2  ބައިވެރިޔާގެ ކިޔެވުމާއި، މަންޒަރާއި އަޑު، އިންޞާފު ކުރައްވާ ފަ

އިންޞާފު ކުރެވޭ ވަރަްށ ކިޔަވާ ބައިވެރިޔާގެ ކިޔެވުމާއި އަޑާއި މަންޒަރު ސާފުނުވާނަމަ، އެ ކިޔެވުމެއް ަބލައެްއ  7.2
 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ބައި ކުރިޔަށް ދާނީ ލައިވް ކޮށެވެ.  7.2

 ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ބައިގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްދާނީ ޒޫމް މެދުވެރިކޮށެވެ. 7.5

 ބައިވެރިޔާ ކިޔަވާއިރު އިންނަންވާނީ ކެމެރާއާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލައިގެން ރީތިކޮށް ފެްނނަގޮަތށެވެ. 7.6

 
 މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ކަނޑައެޅޭ ގޮތްތައް: 8

    
އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް ..1             

 
.ބައިެވރިންނެވެ 73އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިކުރެވޭނީ   1.9.9       
. 

 ބައިވެރިންނެވެ. 73ކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ އޮޑިޝަން މުބާރާތުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ތައީ އަތޮޅުގެ ސްކޫލްމި 8.1.2 
 

    73މި އޮޑިޝަން ބޭއްވުމާއި މުބާރާތަށް ބައިވެރިން ހޮވާނީ ައތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ. އެއީ ބަަލއިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން   2...1
 ބައިވެރިންނެވެ. 93ލައި ކިޔެވުމުގެ ބައިން ބައިވެރިންނާއި، ުނބަ

 
 :މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް  9

ނޑައެޅި ..3.  ތައްފައިވާ ބައިތަކާއި މިންވަރުމާކްސް ދިނުމަށް ކަ

 ފަޞާޙާ އަޑާއި ރާގު  ށް )ޚަފީ(ކުކުދި  ބޮޑެތި ކުށް )ޖަލީ(

23 23 23 .3 

ނޑޭނީ  ނޑޭނީ ކުޑަ ކުށަކަ މާކްސް 2ބޮޑު ކުށަކަށް ކެ   މާކްސް .ށް ކެ
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 އަޑާއިރާގަށް މާކްސް ދޭނެ ގޮތް 3.2.

 ދެރަ ފުދޭ މެދު މިން ރަނގަޅު ވަރަށް ރަނގަޅު

23-.6 .5-.2 ..-8 7-5 2-. 

 ފަޞާޙާތްތެރިކަމަށް މާކްސް ދޭނެ ގޮތް 3.2.

 ދެރަ ފުދޭ މެދު މިން ރަނގަޅު ވަރަށް ރަނގަޅު

.3-9 8-7 6-5 2-2 2-. 
 

 
 ގެ މިންގަނޑުތައް:އް ހޮވުމު ވަނަތަ  22

 
 އަށްވުރެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާކްސް ހޯދާ ބައިވެރިޔާއެވެ. 11އެއްވަނައަށް ހޮވޭނީ % ..93
 

 ވެ.މާކްސް ހޯދާ ބައިވެރިޔާއެ ތެރެއިން ެއންމެ މަތީ އަށް ވުރެ މަތިން މާރކްްސ ލިބޭ ބައިވެރިންގެ 13ދެ ވަނައަށް ހޮޭވނީ % 93.2
 )އެއްވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތް ފިޔަވައެވެ.(

 
އަށް ވުރެ މަތިން މަރކްްސ ލިބޭ ބައިވެިރންގެ ތެރެއިން ެއންމެ މަތީ މާކްސް ހޯދާ ބައިވެރިޔާއެވެ.  71ތިން ވަނަައށް ހޮވޭނީ % 93.2

 )އެއްވަނައާއި ދެ ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތް ފިޔަވައެވެ.(
 

ނ 93.2  ޑައެޅުމުގައި، އެއް ބައިވެރިއަކަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންަނށް އެއްވަރަށް މާރކްސް ލިބިއްޖެނަމަ:ވަނަތަކަށް އަންނަ ބައިެވރިޔާ ކަ
 

 ފުރަތަމަ ބަލާނީ ލަުހުނ ޖަލީއަށެވެ. މިބައިން އެންމެ ަމތީން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާަތކަށް ވަނަ ލިބޭނެއެވެ. ..93.2
 

ނީ ލަުހނު ޚަފީ އަށެވެ. މި ބަޔަށް ބަަލއި މި ބައިން އެންެމ މަތީްނ ލަހުނު ޖަީލން އެއްވަުރ ވެއްޖެނަމަ، ދެްނ ބަލާ  93.2.2
 މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް ވަނަ ލިބޭނެއެވެ.

 
އެންމެ މަތީްނ މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ލަހުނު ޚަފީން އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ، ފަޞާޙާގެ ބަޔަށް ބަލައި، މި ބައިން  93.2.2

 ވަނަ ލިބޭނެއެވެ.
 

ރާގަށް ލިބިފައިވާ މާރކްސް އަށް ބަލާ އެންމެ މަތިން މާރކްސް  ޑާއިގެ ބައިން އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ އަފަޞާޙާ 10.4.4
 ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ވަނަ ިލބޭެނއެވެ.

 
މިހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އެއް ބައިވެރިއަކަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިން އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ، އެ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށްވެސް  93.2.5

 ނަ ލިބޭނެއެވެ.ވަ
 

 

 

 

 



P.A.B.X:6500002, 6500068        Fax:6500063       Atoll Council :7777777,6500018                      E-mail:info@halifatoll.gov.mv          

www.halifatoll.gov.mv 

Administration HR and Information         

5 

 

 

 
 ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު: 22

 
 ސްކޫލްތަކުގެ ބައިވެރިންގެ ހެދުމަކީ ސްކޫލް ޔުނީފޯމެވެ. ....
 
 މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން: 20

 
ނޑިޔާރުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. 2އިންޞާފު ކުރައްވާނީ  ބައިވެރިންގެ ކިޔެވުން ..2.  މެމްބަރުްނގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ފަ

 
 ރިންގެ ކިޔެވުމުގެ ރެކޯޑިންގ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތާރީޚް:ބައިވެ  24

 
 ނިޔަލަށެވެ.ވާ ބުަދ ދުވަހުގެ  .232އޮކްޓޯބަރު  6ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން ރެކޯޑިންގތައް ހުށަހަޅާީނ،  ..2.   

 ގެ ނިޔަލަށެވެ.  .232 އޮކްޓޫބަރު 8.އާއި  .232އޮކްޓޫބަރު  3.މުގެ ބައި ކުރިއަށް ދާނީ ނުބަލާ ކިޔެވު 2.2.

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ސްކޫލްތަކާއި މިޤަވާޢިދުގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއްގައި ގޮތް ނިންމާނީ 
 މަޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ.


