`
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

SECRETARIAT OF FAADHIPPOLHU ATOLL COUNCIL,

ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު،

Faadhippolhu Naifaru,

ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  27ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް  9102ގެ ޤަވާޢިދު – 10/9102
އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތަކީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ސްކޫލް މަދްރަސާ އަދި ޤުރުއާންކިޔަވައިދޭ
މަރުކަޒުތަކަށާއި ޢާއްމުންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ .މި މުބާރާތް ބާއްވާނެ ދުވަސްވަރަކާއި
ތަނެއް ކަނޑައަޅާނީ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ .އަދި މުބާރާތް ރާވައި ހިންގާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލް
އިދާރާއިންނެވެ.
 .0މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދު:
(ހ) ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތިޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ލޯބިޖައްސައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް ،ދިރުވައި،
ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
(ށ) ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމަށާއި ،ތަޖްވީދުމަގަށް ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރުދިނުން .ޤާރީންނާއި ޙާފިޠުން
އުފެއްދުމަށް ބާރު އެޅުން.
(ނ) ކީރިތި ޤުރްއާން ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
(ރ) ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.
(ބ) ޤައުމީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަ ކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ބައިވެރިން އުފެއްދުން.
(ޅ) ޤުރްއާންއަށް އަހުލުވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ،ދެޖިންސަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ލިބުމަށް ބާރުއެޅުން.
 .9މުބާރާތް ހުޅުވާލާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ބަހާލެވިފައިވާ ގޮފިތަކާއި މުޤައްރަރު
(ހ) މި މުބާރާތް ހުޅުވައިލެވިފައިވަނީ ސްކޫލް މަދްރަސާތަކާ ،ޤުރްއާން ކްލާސްތަކަށާ ،ފަރުދީގޮތުން ބައިވެރިވާ އަތޮޅުގެ
ރަށްވެހިންނަށެވެ ( .ގިންތި  1ގައި ފަރުދީގޮތުން ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ) .
(ށ) މި މުބާރާތް ބަހައިލެވިފައިވަނީ  2ގޮތްޕަކަށެވެ .އެއީ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮތްޕާއި ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮތްޕެވެ.
(ނ) ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި  7ގިންތިއަށް ،ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފި  8ގިންތިއަށް ބަހައިލެވިފައިވާނެއެވެ .މުބާރާތް
ގިންތި ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ،އިމްތިޙާންކުރެވޭ މުޤައްރަރުގެ ތަފްޞީލްތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.
ގިންތި#

ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފި
ށ
ތ ް
ބޤަރާ  111ވަނަ އާޔަ ަ
ސރަތު ަ
ށގެން ޫ
ޙއިން ފެ ި
ސރަތު ފާތި ާ
މަތިންޫ :

1

ގން  11ފޮތް
ވދި ެ
ދ ި
ވތަ ތިރިން ،ވި ި
މަތިން ނު ަ

2

ގން  12ފޮތް
ވދި ެ
ދ ި
ވތަ ތިރިން ،ވި ި
މަތިން ނު ަ

ގން  01ފޮތް
ވދި ެ
ދ ި
ވތަ ތިރިން ،ވި ި
މަތިން ނު ަ

3

ގން  10ފޮތް
ވދި ެ
ދ ި
ވތަ ތިރިން ،ވި ި
މަތިން ނު ަ

ގން  02ފޮތް
ވދި ެ
ދ ި
ވތަ ތިރިން ،ވި ި
މަތިން ނު ަ

4

ގން  10ފޮތް
ވދި ެ
ދ ި
ވތަ ތިރިން ،ވި ި
މަތިން ނު ަ

ގން  03ފޮތް
ވދި ެ
ދ ި
ވތަ ތިރިން ،ވި ި
މަތިން ނު ަ

5

ގން  11ފޮތް
ވދި ެ
ދ ި
ވތަ ތިރިން ،ވި ި
މަތިން ނު ަ

ގން  05ފޮތް
ވދި ެ
ދ ި
ވތަ ތިރިން ،ވި ި
މަތިން ނު ަ

6

ގން  21ފޮތް
ވދި ެ
ދ ި
ވތަ ތިރިން ،ވި ި
މަތިން ނު ަ

ގން  11ފޮތް
ވދި ެ
ދ ި
ވތަ ތިރިން ،ވި ި
މަތިން ނު ަ

7

ނ
ރއާ ް
ޤ ް
މުޅި ު

ގން  11ފޮތް
ވދި ެ
ދ ި
ވތަ ތިރިން ،ވި ި
މަތިން ނު ަ

8

ށ
ނސްއަ ް
ށގެން ސޫރަތު ާ
ޖރި އިން ފެ ި
ސރަތު ފަ ް
ތިރިންޫ :

ގން  21ފޮތް
ވދި ެ
ދ ި
ވތަ ތިރިން ،ވި ި
މަތިން ނު ަ
ބރާތް  9102ގެ ޤަވާޢިދު 10/ 9102 -
އން މު ާ
ޤރް ާ
ނސިލްގެ  27ވަނަ ު
ތޅު ކައު ް
ޅ.އަ ޮ

1

(ރ) މި މުބާރާތް ޢުމުރުފުރާތަކަށް ބަހައިލެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
(ބ) މި މުބާރާތުގެ ކޯޓާ ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތް


ގިންތި  1ގައި ފަރުދީގޮތުން ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.



ސްކޫލް މަދްރަސާތަކަށް ގިނަވެގެން،

 20ބައިވެރިން



ޤުރްއާން ކްލާސްތަކަށް ގިނަވެގެން،

 20ބައިވެރިން



ކުރެންދޫގައި ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ،އެކަމަޑޭޓް ކުރެވޭ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެންޖީއޯތަކަށް ފުރުޞަތު
ދެވެން އޮތްނަމަ ،ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ،އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އޮއްވައި ،ގޮތެއްކަނޑައަޅައި އެންގޭނެއެވެ.

 .3މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން:
(ހ) އެމުއައްސަސާއެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވާނޭގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އެ މުއައްސަސާއަކުންނެވެ .މިގޮތުން
އެކުލަވައިލާ ޓީމްގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓީމްލިސްޓް
ފޯރމްގައިވާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގެކުރިން ،ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްއަށް މެއިލް
ކުރަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ރިސެޕްޝަނަށް ހާރޑްކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ) އަމިއްލަގޮތުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ،ފަރުދީގޮތުން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް އެދޭ
ފޯރމްގައިވާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގެކުރިން ،ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްއަށް،
ބައިވެރިވަން އެދޭ ފޯމް މެއިލް ކުރަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ރިސެޕްޝަނަށް ހާރޑްކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުޠުތައް:
(ހ) ފަރުދީގޮތުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އަތޮޅުގެ ރަށްވެހިންނަށެވެ.
(ށ) އިންސްޓިޓިޔުޓެއްގެ ޓީމްލިސްޓްގައި ހިމެނިގެން ،އަތޮޅުގެ ރަށްވެހިން ނޫންކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އިންސްޓިޓިޔުޓް
ތަމްސީލްކުރުމަށް ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ.
(ނ) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރެވޭ ދެ ގޮފީގެ ތެރެއިން އެއް ގޮތްޕެއްގައި ،އެއް ގިންތި
އެއްގައެވެ.
 .5މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް
މުބާރާތުގައި ހޮވާނީ ތިރީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަނަ ތަކެވެ .ވަނަތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުމާއި އެވޯރޑް ،އަދި އިނާމް
ލިބޭނެއެވެ.

ކޮންމެ ގިންތިއަކުން

މުޅި މުބާރާތުން

ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

 1ވަނަ ދަރިވަރު  7 /ގިންތި

 1ވަނަ ދަރިވަރު  8 /ގިންތި

 2ވަނަ ދަރިވަރު  7 /ގިންތި

 2ވަނަ ދަރިވަރު  8 /ގިންތި

 1ވަނަ ދަރިވަރު

 1ވަނަ ދަރިވަރު

 1ވަނަ ޤުރްއާން ކްލާސް

 2ވަނަ ދަރިވަރު

 2ވަނަ ދަރިވަރު

 1ވަނަ އެންޖީއޯ

 3ވަނަ ދަރިވަރު

 3ވަނަ ދަރިވަރު

 1ވަނަ ސްކޫލް

ޚާއްޞަ ވަނަތަކުގެ ދާއިރާތައް

ބރާތް  9102ގެ ޤަވާޢިދު 10/ 9102 -
އން މު ާ
ޤރް ާ
ނސިލްގެ  27ވަނަ ު
ތޅު ކައު ް
ޅ.އަ ޮ

2

 .6އިނާމްތައް
އިނާމް

ޓްރޮފީ

ހަނދާނީލިޔުން

ވަނަތައް
މ ގިންތިއަކުން  1ވަނަ ކެންޑިޑޭޓް
ކޮން ެ
މ ގިންތިއަކުން  2ވަނަ ކެންޑިޑޭޓް
ކޮން ެ










މުޅި މުބާރާތުން  1ވަނަ ކެންޑިޑޭޓް







މުޅި މުބާރާތުން  2ވަނަ ކެންޑިޑޭޓް







މުޅި މުބާރާތުން  3ވަނަ ކެންޑިޑޭޓް







 1ވަނަ ޤުރްއާން ކްލާސް

-





 1ވަނަ އެންޖީއޯ

-





 1ވަނަ އެންޖީއޯ

-





 1ވަނަ ސްކޫލް

-





 .7މުބާރާތުގައި ވަނަ ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް:
(ހ) ޢާންމު ވަނަތަކަށް ހޮވާނީ  01%މާކްސް އަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާރކްސްމަތީ
ކެންޑިޑޭޓަށް މަތީވަނަ ލިބޭ އުޞޫލުންނެވެ.
(ށ) ޚާއްޞަ ވަނަތައް ހޮވާނީ ތިރީގައިވާ ޓޭބަލްގައިވާ އުޞޫލުން މާރކްސް ދީގެންނެވެ .ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ( ރަށް ،ސްކޫލް،
ކްލާސް ،އެންޖީއޯ ) އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ ވަކިން ކަލްކިޔުލޭޓް ކޮށްގެންނެވެ.
އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭ ބައި  /އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭ ގޮތް
ދެޖިންސް ހަމަކޮށް ބައިވެރިކޮށްފައިވު ް
ނ
Marks=20%*(Min gender / Max
)Gender
ގިނަ ގިންތިތަކުގައި ބައިވެރިވެފައި ވުން.
(ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ކޮންމެގިންތިއަކަށް 0.33
މާރކްސް)
ޖުމްލަ މާރކްސް މަތިވުން
Marks = 30%*( Total Marks achieved /
total marks of highest scored
) institutes
ބައިވެރިންގެ އެވްރެޖް މާރކްސް މަތިވުން
)Marks=30%*( Average / 100
ޖުމްލަ:

މަޤްޞަދު

މެކްސިމަމް
މާރކްސް

 ދެޖިންސަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން.
 ފިރިހެން ބައިވެރިންގެ ޢަދަދު ދަށްވަމުންދާތީ އެކަން

91

ޙައްލުވުން
 މަތީ ރޭންކްތަކުގައިވެސް ވާދަކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.
 ދަށްރޭންކްތަކުގައި ބާރުބޮޑުވިޔަ ނުދިނުން.

91

 މުބާރާތުގެ ކޮލިޓީވެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުން
 ގިނަ ބައިވެރިން ބައިވެރިކުރުމަށް ބާރުއެޅުން
30
 ބައިވެރިންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުމަށް ބާރުއެޅުން

30
011

 .8މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން:
މިމުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ކިޔެވުމަށް އިންސާފުކުރާނީ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ( ފަންނާ ގުޅުންހުރި
ދާއިރާއަކުން ،ޑިޕްލޮމާ ލެވެލް އިން މަތީގެ ސަނަދު އޮތް ) ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

ބރާތް  9102ގެ ޤަވާޢިދު 10/ 9102 -
އން މު ާ
ޤރް ާ
ނސިލްގެ  27ވަނަ ު
ތޅު ކައު ް
ޅ.އަ ޮ

3

 .2އިމްތިޙާން ކުރުމާއި ،މާރކްސްދެވޭގޮތް
(ހ) މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ގޮތްޕެއްގައިވެސް ،ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށްވެސް ކުރެވޭނީ  9ސުވާލެވެ .ސުވާލެއްގެ ދިގުމިނަކީ 6
ފޮޅުވަތެވެ .މީގެ އިތުރަށް ކިޔަވާ ކިޔެވުމަށް މާކްސް އުނި ނުކުރާނެއެވެ.
(ށ) މީގެ އިތުރުން ތިޔަރީ ސުވާލެއް ބަލައިގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރާ ކުރެވޭނެއެވެ .މިސުވާލު ނަގަންޖެހޭނީ އެކަމަށް
ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޮށިތަކުންނެވެ .އެފޮށިތަކުގައި އޭޖް ގްރޫޕް ލޭބަލްކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ .އެކެނޑިޑޭޓެއް ފެތޭ އޭޖްގްރޫޕްއެއް
ބުނެދިނުމުން ،އެ ގްރޫޕްގެ ފޮށިން ނަގާ ނަމްބަރާ ގުޅޭ ސުވާލް ކިޔައި ދިނުމުން ޖަވާބު ދޭނީއެވެ .ޖަވާބު ދިނުމަށް ލިބޭނީ 31
ސިކުންތުގެ ވަގުތުކޮޅެކެވެ.
(ނ) މާރކްސް އުނި އިތުރު ކުރެވޭ ގޮތުގެ ތާވަލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ގޮފި

މާރކްސް ލިބޭކަންކަން
ފަރިތަކަމާއެކު

ކިޔަވަން

އެނގުން
ބަލައިގެން

ސުވާލު0

ސުވާލު9

91

91

91

91

މާރކްސް އުނި އިތުރު ކުރެވޭ ގޮތް
މިބައިން މާކްސްއެއް އުނިކުރެވޭނީ ލަޙްނު ޖަލީއެއް ނުވަތަ
ކިޔެވުމުގައި ހުއްޓުން އެރުންފަދަ ނުފަރިތަކަމަށެވެ .ކޮންމެ
ކުށަކަށް ކެނޑޭނީ  9މާކްސްއެވެ.

ތަޖްވީދު އެޕްލައިކުރުން

ކިޔެވުން
އަޑާއިރާގުގެ ފުރިހަމަކަން

01

ތަޖްވީދުގެ ތިޔަރީސުވާލު

1

މިބައިން މާކްސްއެއް އުނިވާނީ ލަޙުނު ޚަފީގެ ކުށަކަށް 0
މާކްސްއެވެ.
ރާގުހިފެހެއްޓުމާއި

އަޑު

ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން

ގެންގުޅުމަށް

ޖަޖުން ދެއްވާ މާރކްސް
އުމުރާގުޅޭ މުޤައްރަރުން ކުރާ ތަޖްވީދު ތިޔަރީގެ ސުވާލަށް
ރަނގަޅު ޖަވާބު ދިނުމުން މި މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ.
މާކްސްއެއް އުނިކުރެވޭނީ ހަމަ އެކަނި ލަޙްނު ޖަލީތަކަށް

ހިތުދަސްވެފައި ވުން

91

91

މިފަދަ ކޮންމެ ކުށަކަށް ކެނޑޭނީ  9މާކްސްއެވެ.

ނުބަލައި
ކިޔެވުން

ނުވަތަ ނުފަރިތަކަމުގެ ސަބަބުން ހުއްޓުން އަރާ ތަންތަނަށެވެ.

ތަޖްވީދު

91

އަޑާއި ރާގު

91
01

މިބައިން މާކްސްއެއް އުނިވާނީ ލަޙުނު ޚަފީގެ ކުށަކަށް 0
މާކްސްއެވެ.
ރާގު ހިފެހެއްޓުމާއި އަޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ގެންގުޅުމަށް

(ނ) ދަސް ވެފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ހަނދާން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރިޔަށް ނުދެވިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ނުބައިކޮށް ކިޔެވެން
އުޅޭނަމަ ،ހުއްޓުވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިޔަށް ނުދެވި ،ގިނައިރުވާނަމަ 9 ،މާރކްސް ކެނޑުމަށްފަހު ،ފަހަތުގައިވާ ބައި ދަސްވެފައި
ހުރިތޯ ،އިތުރަށް އިމްތިޙާންކުރުމަށްޓަކައި ،ޖަޖުން ކިޔައިދެއްވައިގެން ކެނޑިޑޭޓަށް  6ފޮޅުވަތް ހަމަކުރެވޭތޯ ބައްލަވާނެއެވެ.
އެގޮތަށް ފުރުޞަތު ދީގެންވެސް ،ކުރިޔަށް ނުދެވުނުނަމަ ،ސުވާލު ކެންސަލްކޮށްލެއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޖަޖުންގެ ޕެނަލަށް ލިބިގެން
ވެއެވެ.
(ރ) ތަޖްވީދުގެ ސުވާލު ކުރެވޭނީ ޢުމުރުފުރާއާގުޅޭ ގޮތުން ބައިކޮށްލެވިފައިވާ ސުވާލުތަކުން ،އެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ޢުމުރުފުރާއާ ގުޅޭ
ސުވާލެކެވެ.
 .01ކޯރޑިނޭޓަރސް  /އޮފިޝަލްސް
(ހ) ކޯރޑިނޭޓަރސްއަކީ ،މުބާރާތުގައި ފަރުދީގޮތުން ބައިވެރިވާ ބައިވެރިންނަށާ ،ޓީމްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާ ބޭފުޅުންނަށް
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތްތަކެކެވެ.
މުބާރާތުގައި

ބައިވެރިވުމަށް،

ރަށުންބޭރުން

ޙާޟިރުވެ

ތިއްބަވާ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށާ،

ޓީމްތަކަށް

ދިމާވާ

ކަންކަން

ޙައްލުކޮށްދިނުމުގައި ކޯރޑިނޭޓަރސް އެހީތެރިކަން ދެއްވާނެއެވެ.
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(ށ) ސްކޫލް މަދްރަސާތަކުންނާ ،ޤުރްއާން ކްލާސްތަކުން ،އަދި އެންޖީއޯތަކުން ބައިވެރިންނާ ޙަވާލުވެލައްވައިގެން
ވަޑައިގަންނަވާ  1ބޭފުޅަކަށް އޮފިޝަލް ފާސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ .އޮފިޝަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިއްބަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ
ޝަކްވާތަށް ޖަޖުންގެ ޕެނަލަށް ،ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒަށް ހުށަހެޅުމުގެ މެންޑޭޓް ލިބިގެންވަނީ އޮފިޝަލަށެވެ .އަދި ބައިވެރިންގެ
ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ،ކޯރޑިނޭޓަރސް ގުޅުއްވާނީ އޮފިޝަލްސްއަށެވެ.
 .00ލޮޖިސްޓިކްސް
(ހ) މުބާރާތް  2112ވަނަ އަހަރު ބާއްވާނީ ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ގައެވެ .މުބާރާތާގުޅޭ ކަންކަން ޅ.ކުރެންދޫގައި
ކޯރޑިނޭޓްކުރައްވާނީ ޅ.ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުންނެވެ.
(ށ) އެހެންރަށްރަށުން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނާ ،ބެލެނިވެރިންނާ އޮފިޝަލްސް ،މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށްއައުމާ ،އެނބުރި
ދިޔުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްއިންނެވެ.
(ނ) ރަސްމީ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާއި ،އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ތިބުމާއި ،ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް
ތމްސީލުކުރުމަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވިނަމަވެސް )
ހަމަޖައްސާނީ ( ،ކިޔަވާ ސްކޫލް ފިޔަވައި ،އެހެން މުއައްސަސާއެއް ަ
ކުރެންދޫގެ ދަރިވަރުންނާ އެޓޭޗްކޮށްގެންނެވެ .އެނޫން ބައިވެރިން ތިބުމާ ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ،
ބައިވެރިވާ ފަރާތުން އަމިއްލައަށެވެ.
(ރ) ސްކޫލް މަދްރަސާތަކުންނާ ،ޤުރްއާން ކްލާސްތަކުން ،އަދި އެންޖީއޯތަކުން ބައިވެރިންނާ ޙަވާލުވެލައްވައިގެން
ވަޑައިގަންނަވާ އޮފިޝަލްގެ އެކަމަޑޭޝަންއާ ،ފަރިއްކޮޅުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާނީ

ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ

ފަރާތުންނެވެ .އަދި އެކަމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސާނީ ،ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ.
(ބ) އަމިއްލައަށް ތިބުމާއި ކެއުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އޮފިޝަލުން އަދި
ބެލެނިވެރިންނަށް އެއިޚްތިޔާރު ލިބިގެން ވެއެވެ ( .އެގޮތަށް އެކަން ހަމަޖައްސަން އެދިލައްވާނަމަ ،އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްގައި،
އެކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ) .
 .09މިޤަވާޢިދުގައި ހިމެނިފައި ނުވާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެމައްސަލައެއް ނިންމުން:
މިޤަވާޢިދުގެތެރެއިން ޙައްލެއް ލިބެންނެތް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމަކަށް ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ ،ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު
ކައުންސިލްއިންނެވެ.
 12އޭޕްރީލް 2112
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