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b
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް (އެމްޕީއޭއޯ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ
އިންޓަރ ސްކޫލް ޕެންޝަން ކުއިޒްގެ ގަވާޢިދު
 .1ތަޢާރަފް
ލޑިވްސް ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގެ
ޓލެވިޒަން މޯ ް
މި ޤަވައިދަކީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހާއި ެ
މެދުގައި ބާއްވާ "އިންޓަރ ސްކޫލް ޕެންޝަން ކުއިޒް" ގެ ޤަވާދެވެ .މި ޤަވާއިދުގައި ކުއިޒްގެ އާންމު ޤަވާއިދާއި ،އިދާރީ އަދި
ރތް ކުރިއަށްދާގޮތް ،މުބާރާތުގެ ބުރުތައް ކުރިއަށްދާނެގޮތާއި މާރކްސް ދެވޭނެގޮތްތަކާއި އަދި
އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކާއި ،މުބާ ާ
މުބާރާތުގެ ވަނަތަކާއި އިނާމުތައް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 .2މަޤްސަދު
ށ
ނޝަން ކުއިޒްގެ މަގްޞަދަކީ ވަޒީފާއަށް ވަންނަ ޢުމުރަ ް
ނ ބާއްވަން ގަސްތުކުރާ މި ޕެ ް
ސްކޫލު ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެ ް
ނޝަން ސްކީމާއިބެހޭ ރަގަޅު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ހުރުމެވެ .އަދި ޕެންޝަން އޮފީހާއި ސްކޫލްތަކާއި
ދާންވާއިރަށް ދަރިވަރުންނަށް ޕެ ް
އތުރު
ހންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ސްކޫލު ކުދިންގެ ބައިވެރިވުން ި
އފީހުން ި
ކށް ،ޕެންޝަން ޮ
އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ޮ
ޝނާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ،
ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ .މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ޕްރޮގަރާމްތަކުގެ އެހީގައި ޢާންމުންނަށް ޕެން ަ
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ.
މި

ކުއިޒްގެ

ތެރެއިން

މޯލްޑިވްސް

ރިޓަޔަރމަންޓް

ޕެންޝަނާބެހޭ

ގިނަ

ޢލޫމާތުތަކެއް
މ ު
ަ

ށ
ދަރިވަރުންނަ ް

ށ
އ ބޭނުންކުރާ ސުވާލު ތަކާއި އެސުވާލު ތަކުގެ ޖަވާބު ޕެންޝަން އޮފީހުން ސްކޫލުތަކަ ް
ލިބިގެންދާނެއެވެ .މި ކުއިޒްގަ ި
ހ ޤާނޫނާއި ،މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ
ނބެ ޭ
ފއިނަލް ބުރުގައި ޕެންޝަ ާ
ފޮނުވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ަ
ގަވާޢިދާއި ބެހޭ ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ .ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ގަވާޢިދު
ޓ www.pension.gov.mv
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ވެބްސައި ު

މ ކުއިޒަކީ މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް
ނނެއެވެި .
ބން ހުން ާ
ން ލި ެ

އަމާޒުކޮށްގެން ޓީ.ވީ.މޯލްޑިވްސް އިން ދުރަށް ދައްކާގޮތަށް ބޭއްވޭ ކުއިޒެކެވެ.
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 .3ކުއިޒްގެ އާންމު ޤަވާއިދު


މި ކުއިޒް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން ސާނަވީ މަރުހަލާގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ (ގްރޭޑް  8ން
ފެށިގެން ގްރޭޑް  10ގެ ދަރިވަރުންނަށް) .މި ކުއިޒް މުބާރާތުގައި ސުވާލުކުރެވޭނީ މައިގަނޑު  3ދާއިރާއަކުންނެވެ.
 .1ތާރީޚް



 .2ޤަވާއިދު

 .3އިޤްތިސާދީ  /މާލީ ދާއިރާ

ކުއިޒުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެކަމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ .އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާ
މއް ބޭއްވޭނެއެވެ .އެޕްލިކޭޝަން
ސކޫލް ތަކުގެމެދުގައި ގުރުއަތުލު ެ
ް
ބއިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅި
މުއްދަތު ތެރޭގައި ކުއިޒްގައި ަ
ވރިނުވާ ސްކޫލްތަކުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ގުރުއަތު ނެގޭނެއެވެ.
ހުށަހަޅާފައި ،ގުރުއަތުގައި ބައި ެ



ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެސް ކޯޗު އަދި ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ޓީމާ ހަވާލުވާ މީހެއްގެ ނަން ފޯމުގައި ލިޔަންވާނެއެވެ .މިދެބޭފުޅުންނަކީ
ވނެ
އ ހިއްސާކުރުމުގައި ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުގައި ތިއްބަ ާ
އެމްޕީއޭއޯގެ ފަރާތުން އިދާރީ ނުވަތަ އެހެންވެސް މަޢުލޫމާތެ ް
ބޭފުޅުންނެވެ .ކުއިޒް ކުރިއަށް ދާއިރު މިއިން ކޮންމެސް އެއްބޭފުޅެއް އަބަދުވެސް ހާޒިރުވެ ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.



ބރެއް ބޭއްވޭނެއެވެ .އެނެކްސް  1ގައި ވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް
މި ކުއިޒްގައި ފައިނަލާއި ތިންވަނަ ހޮވާ ބުރުގެ އިތުރުން ،ތިން ު
ކުއިޒްގެ ބުރުތައް ފެށޭނެއެވެ.



މުބާރާތް ކުރިއަށްދާއިރު ވީޑިއޯކުރުން މަނާވާނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް ބުރެއް ކުރިއަށްދާއިރު ދަރިވަރުން ފޯނު ،ނުވަތަ އެފަދަ
މުވާސަލާތީ އާލާތެއް ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މިފަދަކަމެއް އެނގިއްޖެނަމަ އެ ދަރިވަރެއް މުބާރާތުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ޓީމު
މުބާރާތުން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.



ށވެސް ޓީމާއި ނުވަތަ ޓީމުގެ
ނނަ ް
ސުވާލު ބުރެއް ފެށުމަށްފަހު ކޯޗާއި އެޑްވައިޒަރ އަދި ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ބެލުންތެރި ް
ބައިވެރިޔަކާވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެއެވެ.



މި ގަވާއިދަކަށް ބައިވެރިންނާއި ސްކޫލުތަކުން ބޯލަނބަންވާނެއެވެ.



ބައިވެރިންގެ ޑްރެސް ކޯޑަކީ ސްކޫލް ޔުނިފޯމެވެ .ސްކޫލް ތަމްސީލް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ޑްރެސް ކޯޑަކީ ސްމާރޓް ކެޝުއަލްއެވެ.
ކޮންމެ ބުރެއްގައިވެސް  4ބައިވެރިން ހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.



ސްކޫލަކުން ބައިވެރި ކުރާ ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް ޖުމްލަ ތިބޭނީ ގިނަވެގެން  7ދަރިވަރުންނެވެ .ކޮންމެ ބުރެއްގައިވެސް
ނ
ށވެ .ދެން ތިބި  3ދަރިވަރުންނަކީ ދިމާވެދާނެ ޙާލަތެއްގައި ބަދަލު ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ ެ
ބައިވެރިވެވޭނީ  4ދަރިވަރުންނަ ެ
ދަރިވަރުންނެވެ .ކުއިޒް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ،ޓީމުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.



ނށް ވަދެވޭނެއެވެ .ވަނުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ ޖާގަ
އ ބެލެނިވެރިން ަ
ނށް ސްކޫލްގެ އެހެން ދަރިވަރުންނަށާ ި
މުބާރާތް އޮންނަ ތަ ަ
ށ
މޓީއަ ް
ވސް ބައިވެރިއަކަށް ،ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުވަތަ ހިންގާ ކޮ ެ
އޮތްމިންވަރަކުންނެވެ .ސަޕޯޓަރުންގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެއް ެ

3

މބާރާތުން ސްކޫލް ވަކިކުރުމުގެ
އުނދަގޫ ވާނަމަ ސަޕޯޓަރުންނާއި ޓީމް ތަމްސީލް ކުރާ ސްކޫލާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ .މިގޮތުން ު
ވއެވެ.
ގން ެ
ބާރު ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ލިބި ެ


ނ މުބާރާތުގައި މަކަރު ހެދުމުގެ
ބފުޅެއްގެ ސަބަބު ް
ވ ހުންނަވާ ޭ
ވލު ެ
ސަޕޯޓަރުން ،ކޯޗު ނުވަތަ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ޓީމާއި ހަ ާ
ށ
ރ  ،މުބާރާތް ހިންގާކޮމިޓީއަ ް
ބރާތުން ޓީމް ވަކިކުރުމުގެ ބާ ު
މ ާ
ކމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ު
ފުރުސަތު ނުވަތަ މަކަރު ހަދާ ަ
ލިބިގެންވެއެވެ.



މޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ  10މިނެޓް ކުރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަކަށް ޓީމް ހާޒިރު ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ކޮންމެ ބުރެއްވެސް ފެށުމަށް ހަ ަ
ޓީމުން ހާޒިރީ ހަމަނުވާނަމަ މުބާރާތުން އެ ޓީމެއް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ .މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބުރެއްގައިވެސް ،ސްކޫލުގެ ފަރާތުން
ވނެއެވެ.
ނފައިވާ  7ކުދިންގެ ތެރެއިން  4ކުދިން ތިބެން ާ
މ ާ
ހުށަހަޅާފައިވާ ޓީމުގައި ނަންހި ަ

 .4އިދާރީ އަދި އެހެނިހެން ކޮމިޓީތައް
ހިންގާ ކޮމެޓީ
ހިންގާ ކޮމެޓީގައި ތިބޭނީ ޕެންޝަން އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ  3މެންބަރަކާއި ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިން ކަނޑައަޅާ 2
މެންބަރެކެވެ .މި ކޮމެޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކުއިޒް މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވުމާއި ،ކުއިޒާއި ގުޅޭގޮތުން
ސްކޫލްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި ،މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް
ވިލަރެސްކުރުމެވެ.
ފަނޑިޔާރުން
މި

ކުއިޒް

މުބާރާތަށް

އިންސާފު

ކުރުމަށްޓަކައި

3

ފަނޑިޔާރުން

ހިމެނޭގޮތަށް،

ފަނޑިޔާރުންގެ

ޕެނަލެއް

ނ
މ އި ް
ބފުޅުންނާއި ،ޓީ.ވީ.އެ ް
ނ ކަ ނޑައަޅާ ޭ 2
ޝން އޮފީހު ް
އ ހިމެނޭނެ ފަރާތްތަކަކީ ޕެން ަ
އެކުލަވާލެވޭނެއެވެ .މި ޕެނަލްގަ ި
މން ތަކަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ.
ކަ ނޑައަޅާ  1ބޭފުޅެކެވެ .މިޕެނަލުން ނިންމާ ނިން ު

ޝަކުވާ ބަލައިގަންނަ ކޮމިޓީ
ގތަށެވެ.
ބފުޅުން ހިމެނޭ ޮ
ރއި ޑިރެކްޓަރ ލެވެލްގެ ޭ 2
ލގަލް އޮފިސަ ާ
ނޝަން އޮފީހުގެ ީ
ނ ޕެ ް
މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެން ވަ ީ
ނނަ ބޭފުޅަކަށެވެ .ކުއިޒްމުބާރާތުގައި
ވލުވެ ހު ް
ފރާތުން ޓިމާއި ހަ ާ
ތ ސްކޫލްގެ ަ
ރތުން ކޯޗު ނުވަ ަ
ގ ފަ ާ
މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ޓީމު ެ
ތން
މބާރާތް ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި ބެހޭގޮ ު
ކސްއަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ު
ބނު މާރ ް
ނވަތަ ސްކޫލަކަށް ލި ު
ކުރެވުނު ސުވާލަކާގުޅޭގޮތުންު ،
އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ ޝަކުވާ ބަލައިގަންނަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މިގޮތައް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ
ހ
އބުރެއްގެ ހުރި ާ
ވ ހުށަހެޅޭނީ ެ
ޑއެޅިފައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ .ކޮންމެ ބުރެއްގެވެސް ޝަކު ާ
ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށްޓަކައި ކަނ ަ
4

އސަލައެއް ލަސްވެގެން  1ގަޑި
ދ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ ،އެމަ ް
ފހު މިފަ ަ
އޒްގެ ބުރުތައް ނިމުމަށް ަ
ސުވާލެއް ކޮށްނިމުމުންނެވެ .ކު ި
އިރުތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ޝަކުވާ ބަލައިގަންނަ ކޮމިޓީއިން ނިންމުން ނިންމާނެއެވެ.
ނންމުން އެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ލަސްވެގެން  12ގަޑި އިރުތެރޭގައި
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ކޮމިޓީއިން ބެލުމަށްފަހު ،ނިންމި ި
މމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
އެންގޭނެއެވެ .ފައިނަލް މެޗު ނި ު

 .5މުބާރާތް ކުރިއަށްދާގޮތް
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅާ ސްކޫލްތައް  2ގުރޫޕަކަށް ބަހާލެވޭނެއެވެ .ގުރޫޕުތަކަށް ބެހުމަށް ގުރުއަތުލުމެއް ބޭއްވޭނެއެވެ.
ގުރުއަތުލުން އޮނާނީ ޕެންޝަން އޮފީހުގައެވެ.
ފުރަތަމަ ބުރު


ނ
ވ ީ
އނެއްޓީމާއި ވާދަކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ދެވަނަ ބުރަށް ހޮ ޭ
މިބުރުގައި ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގައިވެސް ހިމެނޭ ޓީމުތައް އެއްޓީމު ަ
މިބުރުގައި ކޮންމެ ގްރޫޕަކުންވެސް އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދި  3ޓީމެވެ.



ދގައި ޓައިބްރޭކް ސުވާލުބުރެއްގައި ވާދަކޮށް ފޮއިންޓްގެ
ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން  1ވަނައިގައި  2ޓީމު އޮތްނަމަ އެ ދެޓީމު މެ ު
ލބޭނެއެވެ .ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން 1
ވނަ ި
ލވި ޓީމަށް ަ 2
ދ ބަ ި
ށ  1ވަނަ އަ ި
ސ ހޯދާ ޓީމަ ް
މތިން މާރކް ް
ގޮތުން އެންމެ ަ
ވަނައިގައި  3ޓީމު ނުވަތަ ގިނަޓީމްތަކެއް އޮތްނަމަ އެ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުމެއް ބޭއްވޭނެއެވެ .ގުރުއަތުން
ވނެއެވެ.
1ވަނަ2 ،ވަނަ އަދި  3ވަނަ ހޮ ޭ



ދގައި ޓައިބްރޭކް ސުވާލުބުރެއްގައި ވާދަކޮށް ފޮއިންޓްގެ
ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން  2ވަނައިގައި  2ޓީމު އޮތްނަމަ އެ ދެޓީމު މެ ު
ނ
ބލިވި ޓީމަށް  3ވަނަ ލިބޭނެއެވެ .ޕޮއިންޓުގެ ގޮތު ް
ވނަ އަދި ަ
މށް ަ 2
ސ ހޯދާ ޓީ ަ
މ މަތިން މާރކް ް
ގޮތުން އެން ެ
ނ
ތކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުމެއް ބޭއްވޭނެއެވެ .ގުރުއަތު ް
2ވަނައިގައި  3ޓީމު ނުވަތަ ގިނަޓީމްތަކެއް އޮތްނަމަ އެ ޓީމު ަ
2ވަނަ އަދި  3ވަނަ ހޮވޭނެއެވެ.



ދގައ ޓައިބްރޭކް ސުވާލުބުރެއްގައި ވާދަކޮށް ފޮއިންޓްގެ
ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން  3ވަނައިގައި  2ޓީމު އޮތްނަމަ އެ ދެޓީމު މެ ު
ވނެއެވެ .ޕޮއިންޓުގެ
މބާރާތުން ވަކި ާ
އވެ .ބަލިވިޓިމު ު
ބނެ ެ
ވނަ ލި ޭ
ތން މާރކްސް ހޯދާ ޓީމަށް ަ 3
ގޮތުން އެންމެ މަ ި
ގޮތުން  3ވަނައިގައި  3ޓީމު ނުވަތަ ގިނަޓީމްތަކެއް އޮތްނަމަ އެ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުމެއް ބޭއްވޭނެއެވެ.
ގުރުއަތުން  3ވަނަ ހޮވޭނެއެވެ.

5

ދެވަނަ ބުރު


އދި ގްރޫޕް ބީން 1
ރން ގުރޫޕް އޭ ަ
ނ ހޮވުނު  6ޓީމް ،ދެ ގުރޫޕަކަށް ބަހާލެވޭނެއެވެ .ފުރަތަމަ ބު ު
ފުރަތަމަ ބުރު ް
ބރުގައި ހިމެނޭނީ ގްރޫޕްއޭ އަދި ގްރޫޕް ބީއަށް ފުރަތަމަ ހޮވުނު ދެޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ.
ވަނައަށް ދިޔަ ދެޓީމު ދެވަނަ ު
ރޕެއްގައިވެސް ހިމެނޭ
ވނެއެވެ .ކޮންމެ ގް ޫ
ގރުއަތުލުމެއް ބާއްވާ ،ދެގްރޫޕަކަށް ބަހާލެ ޭ
ބާކީތިބި  4ޓީމުގެ މެދުގައި ު
ޓީމުތައް އެއްޓީމު އަނެއްޓީމާއި ވާދަކުރަންޖެހޭނެއެވެ 3 .ވަނަ ބުރަށް ހޮވޭނީ

ކޮންމެ ގްރޫޕަކުންވެސް އެންމެ މަތީ

މާކްސް ހޯދި ދެޓިމެވެ.


ދގައި ޓައިބްރޭކް ސުވާލުބުރެއްގައި ވާދަކޮށް ފޮއިންޓްގެ
ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން  1ވަނައިގައި  2ޓީމު އޮތްނަމަ އެ ދެޓީމު މެ ު
ލބޭނެއެވެ .ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން 1
ވނަ ި
ލވި ޓީމަށް ަ 2
ދ ބަ ި
ށ  1ވަނަ އަ ި
ސ ހޯދާ ޓީމަ ް
މތިން މާރކް ް
ގޮތުން އެންމެ ަ
ދ 3
ވނަ2 ،ވަނަ އަ ި
ނ ަ 1
މއް ބޭއްވޭނެއެވެ .ގުރުއަތު ް
އ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލު ެ
ތނަމަ ެ
ވަނައިގައި  3ޓީމު އޮ ް
ވަނަ ހޮވޭނެއެވެ.



ދގައި ޓައިބްރޭކް ސުވާލުބުރެއްގައި ވާދަކޮށް ފޮއިންޓްގެ
ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން  2ވަނައިގައި  2ޓީމު އޮތްނަމަ އެ ދެޓީމު މެ ު
ވ ޓީމަށް  3ވަނަ ލިބޭނެއެވެ.
ގޮތުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ހޯދާ ޓީމަށް  2ވަނަ އަދި ބަލި ި

ތިންވަނަ ބުރު


މ ވާދަކުރާނީ އަނެއް
ގރޫޕަކުން  1ވަނައަށް ހޮވުނު ޓީ ު
ތރެއިން ،ދެވަނަ ބުރުގެ ކޮންމެ ް
ތިންވަނަ ބުރަށް ދާ  4ޓީމުގެ ެ
ގްރޫޕުން 2ވަނައަށް ދިޔަ ޓީމާއެވެ .މޮޅުވާ ދެޓީމު ފައިނަލް ބުރަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ހޮވުން


ވނަ ލިބޭނެއެވެ.
ތިންވަނަ ބުރުން ބަލިވި  2ޓީމު ބައްދަލުކޮށް މޮޅުވާ ޓީމަށް ތިން ަ

ފައިނަލް ބުރު


ނ
ތކުން އެންމެ މަތި ް
ބނީ ފައިނަލް ބުރުގެ ސުވާލު ަ
ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާ  2ޓީމުގެ ތެރެއިން ،އެއްވަނަ ލި ޭ
މާރކްސް ހޯދި ޓީމަށެވެ .ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވި އިރު ދެޓީމް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ގަދަހިފުމުގެ ބުރެއް
ކުރިއަށްގެންދެވޭނެއެވެ.
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 .6ކުއިޒްބުރުތައް ކުރިއަށްދާނެގޮތް
މކަށް އެބުރެއްގައި  3ޕޮއިންޓް ،އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ
ދ މެޗުތަކުގައި މޮޅުވާ ކޮންމެ ޓީ ަ
ގން ގެން ާ
ގްރޫޕް ތަކަށް ބަހާލެވި ެ
ނނަން
އފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ފެ ް
 1ޕޮއިންޓް އަދި ބަލިވެއްޖެނަމަ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ .ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް ޕެންޝަން ޮ
މމުން އެމެޗުގެ އަޕްޑޭޓް ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  12ގެ ކުރިން ވެބްސައިޓުން
ހުންނާނެއެވެ .މެޗުތައް ކުޅެނި ު
ނނާނެއެވެ.
ފެންނަން ހު ް
ނ ގްރޫޕުގައި މަޝްވަރާއެއް
ގތު ް
ސުވާލު ކުރެވެމުންދާއިރު ޓީމުތެރޭގައި ވާހަކަ ދެއްކޭނެއެވެ .ސުވާލުކުރުމަށްފަހު ޖަވާބާބެހޭ ޮ
ދ ޓިމެވެ.
ނުކުރެވޭނެއެވެ .ކޮންމެ ބުރެއްގައިވެސް ވާދަކުރާނީ  4ކުދިންގެ ެ
-

ދރިވަރަކަށް ސުވާލެއް
ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކޮންމެ ޓިމަކަށް ހުށަހެޅޭނީ  4ސުވާލެވެ .އެއީ މިބުރުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ަ
ކުރާގޮތަށެވެ.

ރަނގަޅު ޖަވާބު
ނ  5މާރކްސް އެވެ.
ކޮންމެ ރަނގަޅު ޖަވާބަކަށް ލިބޭ ީ

ބ
ނުބައި ޖަވާ ު
މި

ބުރުގައި

ނުބައިވާ

ސުވާލުތަކަށް

މާރކްސް

އުންޏެއް

ނުވާނެއެވެ.

ޖުމްލަ ކުރެވޭނީ  8ސުވާލެވެ .ހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ފުލްމާރކްސް އަކީ  40އެވެ.
-

ދެވަނަ ބުރުގައި ކުރެވޭނީ  10ސުވާލެވެ .މިބުރަކީ ބަޒަރ ރައުންޑްއެކެވެ .ފުރަތަމަ ބަޒަރ އަށް ފިއްތާލާ ގްރޫޕަކަށް
ގރޫޕުގައި މަޝްވަރާ
ް
ގތުން
މހަމަޔަށް ޖަވާބާއިބެހޭ ޮ
ދވޭނެއެވެ .ބަޒަރ އަށްފިއްތާލު ާ
ެ
ޖަވާބު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު
ތލާ ހިސާބުން ސުވާލު ކިޔުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ15 .
ކުރެވޭނެއެވެ .ސުވާލު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބަޒަރ އަށް ފިއް ާ
ސިކުންތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.

ރަނގަޅު ޖަވާބު

ބ
ނުބައި ޖަވާ ު

ނ  5މާރކްސް އެވެ.
ކޮންމެ ރަނގަޅު ޖަވާބަކަށް ލިބޭ ީ

ނުބައިވާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށް -3

ޖުމްލަ ކުރެވޭނީ  10ސުވާލެވެ .ހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ފުލްމާރކްސް އަކީ  50އެވެ.
-

ށ ތައްޔާރުވެ ފުރަތަމަ
މ ް
ޅނެއެވެ .ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނު ަ
ޕތަކަށް ދެ ސިނޭރިއޯއެއް ހުށަހެ ޭ
ތިންވަނަ ސުވާލު ބުރުގައި ގްރޫ ު
ބަޒަރ އަށް ފިއްތާލާ ގުރޫޕަށް ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ .ފުރަތަމަ ޓީމުން ޖަވާބު ދިމާ ނުވެއްޖެނަމަ އަނެއްޓިމަށް ފުރުސަތު
ނރިއޯ ހުށަހެޅޭނެއެވެ .މިފަހަރުވެސް ޖަވާބު ދިނުމަށް
ވނަ ސި ޭ
ބ ނުބައިކޮށްފިނަމަ ދެ ަ
މންވެސް ޖަވާ ު
ލިބޭނެއެވެ .ދެޓީ ު
މށް ފުރުސަތު އެރުވޭނެއެވެ .އެޓީމުން ޖަވާބު ދިމާ
ތައްޔާރުވެ ފުރަތަމަ ބަޒަރ އަށް ފިއްތާލާ ޓީމަށް ޖަވާބު ދިނު ަ
ސތު ލިބޭނެއެވެ.
ނުވެއްޖެނަމަ އަނެއްޓިމަށް ފުރު ަ
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ރަނގަޅު ޖަވާބު
ނ  5މާރކްސް އެވެ.
ކޮންމެ ރަނގަޅު ޖަވާބަކަށް ލިބޭ ީ

ބ
ނުބައި ޖަވާ ު
މ އުނިކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 5
ނުބައިކޮށް ޖަވާބު ދެވިއްޖެނަ ަ
މާރކްސް އެވެ.

ޖުމްލަ ކުރެވޭނީ  2ސުވާލެވެ .ފުލްމާރކްސް އަކީ  10އެވެ.
-

ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި ޖަވާބު ދެވޭނީ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން  1ކުއްޖަކަށެވެ .އެކުއްޖަކު އޮންނަންވާނީ ކަނޑަ އެޅިފައެވެ .އެއީ
ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ނުވަތަ ގްރޫޕުން ހޮވާލެވޭ ކުއްޖަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެެެ .ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ކޮންމެ ޓީމަކަށް
ތ
ގ ު
ނމުމުން ނޫވަތަ ވަ ު
މ  90ސިކުންތުތެރޭ ހުރިހާ ސުވާލެއް ކިޔާ ި
ދެވޭނީ ޖުމްލަ  90ސިކުންތެވެ .މިބުރު ނިމޭނީ ި
ހަމަވުމުންނެވެ .މިބުރުގައި ސުވާލު ކުރެވޭނީ ޕެންޝަނާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންނެވެ .ސުވާލުގެ ޖަވާބު ނޭގޭނަމަ
ހ
ފ ު
އެސުވާލު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ .ޖަވާބު ނުބައިނަމަ ރަނގަޅު ޖަވާބު ބުނުމަށް ަ
ދެން އޮތް ސުވާލާއިގެން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ރަނގަޅު ޖަވާބު
ނ  5މާރކްސް އެވެ.
ކޮންމެ ރަނގަޅު ޖަވާބަކަށް ލިބޭ ީ

ބ
ނުބައި ޖަވާ ު
ނުބައިކޮށް

ޖަވާބަށް

ވސް
އެއް ެ

މާރސްއެއް

އުންޏެއް

ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޖުމްލަ ކުރެވޭނީ  20ސުވާލެވެ .ފުލްމާރކްސް އަކީ  100އެވެ.
ހަތަރުވަނަ ބުރު ނިމޭއިރު މުޅިއަކު  40ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ފުލްމާރކްސް އަކީ  200އެވެ.


މ ބުރުގައި ސުވާލަށް
ނތީޖާ އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ގަދަހިފުމުގެ ބުރެއް ބޭއްވޭނެއެވެި .
މި ބުރުން ދެ ދަރިވަރުންގެ ަ
ތ
މ ކުއްޖަކަށްވެސް އޮންނާނެއެވެ .ޕެންޝަނާގުޅުންހުރި ހުރިހާ މަޢުޟޫއަކުން ނުވަ ަ
ޖަވާބުދިނުމުގެ ފުރުސަތު ކޮން ެ
ށ ލިބޭނީ  30ސިކުންތެވެ .ސުވާލު ކިޔާ ނިމުމުގެ
ދާއިރާއަކުންވެސް ސުވާލު ހުންނާނެއެވެ .ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމަ ް
ގ
އވެ .ސުވާލުކޮށް ނިމުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޒަރއަށް ފިއްތާ ކުއްޖާއަށް ޖަވާބު ދިނުމު ެ
ކުރިން ބަޒަރ އަށް ނުފިއްތޭނެ ެ
ބނީ  1މާރކްސް އެވެ.
ށ ލި ޭ
އޓީމު މޮޅުވާނެއެވެ .ރަނގަޅު ޖަވާބަ ް
ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ .ޖަވާބު ރަނގަޅުނަމަ އެބުރުން ެ
ނބައި ވެއްޖެނަމަ އާ ސުވާލެއް ނެގުމަށް ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ.
ދެބައިވެރިންގެ ޖަވާބު ު

ވ
އބުރެއްގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ޓށް ބަހާލެވިގެނެވެ .ނުވަތަ ެ
ކޮންމެ ސުވާލު ބުރެއްވެސް ކުރިއަސްދާނީ  15 -10މިނެ ަ
ސުވާލުތައް ހުސްވަންދެނެވެ.
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 .7މުބާރާތުގައި ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަނަތައް
ދެވަނަ ބުރަށްދާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން.
މޑަލް.
ނ ލިޔުން ،ހަނދާނީ ފިލާ އަދި ެ
ރަނަރަޕް ޓީމަށް އިނާމް ،ހަނދާ ީ
ރފީ އަދި މެޑަލް.
ފލާ ،ޓް ޮ
ދނީ ލިޔުން ،ހަނދާނީ ި
ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް އިނާމް ،ހަނ ާ
ނ ލިޔުން އަދި ޓްރޮފީ.
ކސް ހޯދި (އަހަންހެން  /ފިރިހެން) ދަރިވަރަށްދޭ އިނާމް ،ހަނދާ ީ
މުޅިމުބާރާތުން އެންމެ މަތިން މާ ް
ވނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން މި ކުއިޒް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުމެއް ދިނުމަށް ަ
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