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  އެކެޑަމީ   ދިވެހިބަހުގެ 
 މާލެ،        

           ދިވެހިރާއްޖެ.     
 

 އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ޤައުމީ  

 ވާއިދު ގަ ގެ  ( 3)  ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް 

 ރުފު އާ ތަ  .1

ދިވެހި ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކޮށް ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ތާރީޚާއި   ،މިއީ 
 ސަގާފަތާއި އާދަކާދައަށް ލޯިބ ޖައްސައި ގައުމިއްޔަތަށް ކުރާ ލޯިބ އިތުރު ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ާބއްވާ މުާބރާތެކެވެ.

 

 ދު ސަ ގު މަ  .2
 ިބކުރާ ދަރިވަރުން އުފެއްދުން ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަޔަށް ލޯ •
 އުމު ދެކެ ލޯިބވާ ގައުމިއްޔަތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ދަންނަ ދަރިވަރުން އުފެއްދުން ޤަދިވެހި  •
 ދިވެހި ތާރީޚާއި ދިވެހި ސަގާފަތަށާއި އާދަކާޔަށް ދަރިވަރުން ޝައުގުވެރި ކުރުވައި ލޯިބ ޖެއްސުން •
 ން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަޔަށް ދަރިވަރު •
 ވާނޭ ފުރުޞަތު ަފހިކޮށްދިނުން  ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް އެއްަބއިވަންތަކަމުގެ ގުޅުން ަބދަހި •

 

 މުބާރާތް ބެހިފައިވާ ގޮތް   .3
 

 ޔުނިވަރސިޓީތަކަށެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ މި މުާބރާތް ހުޅުވައިލައިފައި ވަނީ އިސްކޫލުތަކަށާއި ކޮލެޖް / 2020)ހ( 

)ށ( އިސްކޫލުތަކުގެ ަބއިގައި ަބއިވެރި ވެވޭނީ ނިޒާމީ ތަޢުލީމު ދޭ އިސްކޫލުތަކާއި މަދަރުސާތަކާއި މަރުކަޒުތަކުގެ  
 ދަރިވަރުންނަށެވެ.

 އުމުރުފުރައަކަށެވެ. އެއީ ހަތަރު)ނ( އިސްކޫލުތަކުގެ ަބއި ަބހަިއލެވިފައި ވަނީ 

 އިބްތިދާއީ ގިންތި )ހ(   

 އަހަރު ފުރޭ   11ގެ ނިޔަލަށް 31ޑިސެންަބރު  2020އިްބތިދާއީ ގިންތީގައި ަބއިވެރިވެޭވނީ 

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ. 13ގެ ނިޔަލަށް 31ޑިސެންަބރު  2020އަދި 

 ދަށު ސާނަވީ ގިންތި )ށ(   

 ރޭ އަހަރު ފު 13ގެ ނިޔަލަށް 31ޑިސެންަބރު  2020ދަށު ސާނަވީ ގިންތީގައި ަބއިވެިރވެވޭނީ 

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ. 15ގެ ނިޔަލަށް 31ޑިސެންަބރު  2020އަދި 
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   ސާނަވީ ގިންތި )ނ(    

 އަހަރު ފުރޭ  15ގެ ނިޔަލަށް 31ޑިސެންަބރު  2020ސާނަވީ ގިންތީގައި ަބއިވެރިވެވޭީނ 

 ދަރިވަރުންނަށެވެ.އަހަރު ނުފުރޭ  17ގެ ނިޔަލަށް 31ޑިސެންަބރު  2020އަދި 

 )ރ( މަތީ ސާނަވީ ގިންތި  

 އަހަރު ފުރޭ  17ގެ ނިޔަލަށް 31ޑިސެންަބރު  2020މަތީ ސާނަވީ ގިންތީގައި ަބއިވެިރވެވޭނީ 

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުންނަށެވެ. 19ގެ ނިޔަލަށް 31ޑިސެންަބރު  2020އަދި 

 ކޮލެޖް / ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ބައި    ބ( ) 

ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖު/ އިންސްޓިޓިއުޓް/ އެކެޑަމީގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އެ ތަނެއްގައި ހިމެނޭ ފެކަލްޓީ/  ަބއިގައި މި

ވެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއް ަބއިވެރިއަކަށް ދެ ޓީމެއްގައި  ސެންޓަރު ފަދަ ަބއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ަބއިވެރި

 ަބއިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

 މުބާރާތް ބެހިފައިވާ ގޮތް   .4
 ާބރާތުގައި ދަރިވަރުން ަބއިވެރި ކުރަން ވާނީ ކޮންމެ އިސްކޫލަކުން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި މު •
ދަރިވަރުންގެ  2ަބދަލު ދަރިވަރުންގެ ގޮތުގައި އަިދ ދަރިވަރުްނ ަބއިވެރި ކުރާން ވާނެއެވެ.  3ކޮންމެ ޓީމެއްގައި  •

  ނަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 

 ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތް    މުބާރާތް  .5
 

  ފައްސިޔަުބރަކަށް ަބހައިލައިގެންނެވެ. އެއީ ހޮވެލި ުބރާއި  3ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  މުާބރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް •
 ުބރެވެ. އަރުތަުބރާއި 

 

 ބުރު   ހޮވެލި  5.1.1
 

 ހޮވެލި ުބރުގައި ކުރާނީ ފަރުދީ ސުވާލުތަކެވެ.  •
   ވާ ނަމައެވެ.   ަބއިވެރިވެފައި ޓީމުވުރެ ގިނަ  ޓީމަށ8ްކޮންމެ ގިްނތި / ަބއިގައި ހޮވެލި ުބރު ާބއްވާނީ  •
 ސުވާލުގެ ސެޓު ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުންނެވެ.  10ސުވާލެވެ.  10ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކުރާނީ މި ުބރުގައި  •
 ޓީމުވަނައަށް ވާދަ ުކރުމުގައި ދެ  8 ޓީމެވެ. 8ދެވަނަ ުބރަށް ާދނީ ހޮވެލި ުބރުން އެންމެ މަތިން މާކުސް ިލޭބ  •

ޓީމު ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެފައިވާ  ވަނަ 8އެއްވަރު ވެއްޖެ ނަމަ  ތައްޓީމުވުރެ ގިނަ  ނުވަތަ އެއަށް
 ކުރެވޭނެއެވެ.   ދަރިވަރަކާފަހަރަކު ސުވާލު" ގެ ނަމުގައި ސުވާލުތަކެއް  ފަހިޓީމުތަކަށް "

ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ  ހޮވެލި ުބރުގައި ކުރާ ފަރުދީ ސުވާލުތަކުގެ މާކުހެއް ދަރިވަރުންގެ ވަނައާއި ސްކޫލު / ކޮލެޖް /
 ލާނެއެވެ.ވަނަ ހޮވުމުގައި ނުަބ

 



 3 ޞަފުޙާ ެގ )ަގާވއިދު(2020( 3އަލްޤާީޟ ޙަަސން ާތޖުއްީދުނެގ ާވަދިއގެ ަތށްޓަްށ ާބއްާވ ޤައުީމ ތާރީުޚ ސުާވުލ މުބާރާްތ )
 

 ބުރު   ފައްސިޔަ  5.1.2
 

 މި ުބރުގައި ކުރެވޭނީ އިޚްތިޔާރީ ސުވާލުތަކާއި އަވަސް ސުވާލުތަކެވެ. •
 

  ޓީމެއްުބރު ކުރިއަށް ދާނީ ކޮންމެ  މިވުރެ މަދު ނަމަ  ޓީމަށް 8ތަކުގެ އަދަދު ޓީމު ުބރަށް ހޮވިފައިވާ  ފައްސިޔަ •
 ފައިނަލަށް ދާ ގޮތަށެވެ. ޓީމު 2ަބއްދަލުކޮށް އެންެމ މަތިން މާކުސް ލިޭބ  ޓީމަކާކޮންމެ 

  

ދެ ގްރޫޕަކަށް ަބހައިލައިގެންނެވެ. އެއީ ގްރޫޕު 'އޭ' އަދި ގްރޫޕު   ޓީމ8ުހޮވެލިން ހޮވޭ  ދަނީކުރިއަށް  ުބރު އްސިޔަފަ •
ސް ިލުބނު ތަރުީތަބށް ަބލައިގެްނ ހޮެވލި ުބރުން މާކުއަޅާނީ  'ީބ' އެވެ. މި ެދ ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ ޓީމުތައް ަކނޑަ

ވަނަ( 7ވަނަ، 5ވަނަ، 3ވަނަ، 1ޢަދަދުގެ ވަނަތަކަށް ) ގޮތުން ހުރިހާ އޮނަހިރި ޓީމުތައް ތަރުތީުބކޮށްެގންނެވެ. މި
ވަނަ، 6ވަނަ، 4ވަނަ، 2ޢަދަދުގެ ވަނަތަކަށް ) އަށް ހޮވޭ ޓީމުތަކެވެ. ހުރިހާ ހިރިހޮވުނުޓީމުތައް އެއީ ގްރޫޕް "އޭ" 

 އަށް ހޮވޭ ޓީމުތަކެވެ. ވުނު ޓީމުތައް އެއީ ްގރޫޕް "ީބ"ވަނަ( ހ8ޮ
 

ގެ ޓީމުތައް  ޕުދެ ގްރޫުބރަށް ދާނީ  ރުތައަ ގުރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ޓީމުތައް އެއް ޓީމު އަނެއް ޓީމާ ވާދަ ކުރާނެއެވެ. ދެ •
 ޓީމެވެ. 4މާކްސް ލިުބނު ގޮތުގެ ތަރުތީަބށް ަބލައި އަތުރާލުމުން އެންމެ މަތިްނ މާކްސް ލިޭބ 

 

 ީޓމު  ވަނ4ަ ނަމަ ވެއްޖެ އެއްވަރު ޓީމުތައް ގިނަ  ވުރެ އެއަށް ނުވަތަ ޓީމު ދެ ކުރުމުގައި ވާދަ ވަނައަށ4ް •
  ދަރިވަރަކާ  ަފަހރަކު ސުވާލުތަކެއް ނަމުގައި ގެ" ސުވާލު ަފހި" ޓީމުތަކަށް އެއްވަރުވެފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅުމުގެ
 .ކުރެވޭނެއެވެ

 އަރުތަ ބުރު   5.1.3
 މި ުބރުގައި ކުރެވޭނީ ފަރުދީ ސުވާލުތަކާއި އިޚްތިޔާރީ ސުވާލުތަކާއި އަވަސް ސުވާލުތަކެވެ.  •

ުބރުން އަިދ ފައްސިޔަ  ވަނަ ޓީމެވެ.3ފަްއސިޔަ ުބރުން ވަނަ ޓީމާއި 1ފަްއސިޔަ ުބރުން ަބއްދަލުކުރާނީ  މި ުބރުގައި •
މި ތަުނން މޮޅުވާ ދެ ޓީމު ދާނީ މުާބރާުތގެ ފައިަނލަށެވެ. ަބލިވާ ެދ  ވަނަ ޓީމެވެ.4ވަނަ ޓީމާއި ފައްސިޔަ ުބރުން 2

 ޓީމު މި މުާބރާތުގެ ތިންވަނަ ހޮާވ މެޗުގައި ަބއްދަލު ކުރާނެއެވެ.
 ވަނަ ޓީމެވެ. 2ގެ ާވ ޓީމަކީ މުާބރާތު ވަނަ ޓީމެވެ. އަދި ަބލ1ިޓީމަކީ މުާބރާތުގެ ން މޮޅު ވާ ފައިނަލު •

 

 ސީލު ތަފު   ބުރުތަކުގައި ކުރެވޭ ސުވާލުތަކުގެ  6

   ސުވާލު   ފަރުދީ    6.1
 ކުރާނީ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ވަކިވަކީންނެވެ.  ސުވާލު ރުދީ ފަ •
 ސުވާލެވެ.  10ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކުރާނީ  •
ޖަވާުބ ދީ ިނންމަން ވާނެއެވެ. ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި  30ސިކުންތެވެ.  30ލިޭބނީ  ދޭންކޮންމެ ސުވާލަކަށް ޖަވާުބ  •

ޖަވާުބ ެބލެވޭނީ ވިއްޖެ ނަމަ ނުދެޖަވާުބ ފުރިހަމަ ނުވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ޖަވާުބ ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި  30 މި
  .ދޭ ދަރިވަރަށް އެދެވިދާނެއެވެ ޖަވާުބ ދާންސުވާލުގެ ޖަވާުބ ނޭނގޭ ނަމަ އަނެއް ސުވާލަްށ  ކަމުގައެވެ. ނުަބއި

 ގަޑި ބަލަން ފަށާނީ ސުވާލު ކިޔައި ނިމުނީމައެވެ. އަދިޖަވާުބ ދޭން ފަށަން ާވނީ  •
 މާކުސް ލިޭބނެއެވެ.  1ކުރާ ސުވާލަށް ރަނގަޅު ޖަވާުބ ދިނުމުން  •
  ތު ތަރުތީުބްނނެވެ.އަކުރާނީ ސްކޫލު ގުރު ސްކޫލުތަކާ ސުވާލު •
 ކުރާނީ ސްކޫލުން ދޭ ތަރުތީުބނެެވ.  ނަމަވެސް ދަރިވަރުންނާ ސުވާލު •



 4 ޞަފުޙާ ެގ )ަގާވއިދު(2020( 3އަލްޤާީޟ ޙަަސން ާތޖުއްީދުނެގ ާވަދިއގެ ަތށްޓަްށ ާބއްާވ ޤައުީމ ތާރީުޚ ސުާވުލ މުބާރާްތ )
 

 

 ސުވާލު އިޚްތިޔާރީ   5.2 6.2
 

 

ތާރީޚީ ކަންކަމާިއ އި އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި އާސާރީ ތަންތަނާއިޚްތިޔާރީ ސުވާލުތައް ކުރެވޭީނ ތިރީގައި މި ވާ  •
  ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. ޤައުމީ ފެންވަުރގައި ާފހަގަކޮށްެލވޭ ޚާއްަޞ ަޝްޚިޞއްޔަތުންނާ 

 : ގިންތި ބްތިދާއީ  އި 
 އައްޑު އަތޮޅު )ސ.އަތޮޅު / އައްޑޫސިޓީ(  )ހ(  
 )ލ.އަތޮޅު( )ށ( ހައްދުންަމތި 
 (އަތޮޅުނ. އަތޮޅާއި،މިލަދުންމަޑުލު )ށ.)ނ(  
 (އަތޮޅުދ. އަތޮޅާއި )ރ( ނިލަންދެ އަތޮޅު )ފ. 

 
 : ދަށު ސާނަވީ ގިންތި  

 (އަތޮޅުހދ.އަތޮޅާިއ  ތިލަުދންމަތި )ހއ.)ހ(  
 (/ ފުވައްމުލަކުސިޓީ )ޏ.އަތޮޅު ފުވައްލުމައް)ށ(  
 (އަތޮޅު.ގދއަތޮޅާިއ .ގއ) ހުވަދު އަތޮޅު)ނ(  
 (އަތޮޅުބ. އަތޮޅާއި )ރ.  މާޅޮސްމަޑުލު)ރ(  
 ފާދިއްޕޮޅު )ޅ.އަތޮޅު( )ބ  

 )ތ.އަތޮޅު( ކޮޅުމަޑުލު)ޅ(  
 

 : ސާނަވީ ގިންތި 
 )ކ.އަތޮޅު( މާލެ އަތޮޅު)ހ(  
 (އަތޮޅުއދ. އަތޮޅާއިއަރިއަތޮޅު )އއ.)ށ(  
 އަތޮޅު )ވ.އަތޮޅާއި މ.އަތޮޅު(އި މުލަކަފެލިދެއަތޮޅާ)ނ(  
  

 ނަގާނީ ގުރުއަތުންނެވެ.  އަތޮޅުކޮންމެ ޓީމަކާ ވެސް ސުވާލު ކުރެވޭ  •
 ީޓމުތަކުގެ އަދަަދށް ަބއިވެރި މި ސުވާލުތައް ކުރާނީ  ޮކލެޖު / ޔުނިވަރސިޓީގެ ަބޔަށް މަތީ ސާނަވީ ގިންތިއާއި •

ލައިެގްނ އިަބިއވެރި ވެއްޖެ ނަމަ ދެ ގްރޫޕަކަށް ަބހަޓީމު  ވުރެ ގިނަ ޓީމަށް 3ނަގައިެގންނެވެ. އަތު ަބލައި ގުރު
 3 ަބއިވެރި ވެއްޖެ ނަމަ، އިޚްތިޔާރީ ސުވާލު ކުރާނީ ޓީމު 3ކުރާ ގޮތަށެވެ.  ަބއްދަލު  ޓީމާއަނެއް  ޓީމުއެއް 

 ޓީމުގެ މެދުގައެވެ. 
  ގަީބލަށް ނރައެންމެ ފުަރތަމަ  ޓީމަކުންނެވެ.ލާ އިފިްއތަ ގަީބަލށްނރަެއންމެ ފުރަތަމަ ކުރެ  ޓީމުންދެ ޖަވާުބ ދޭނީ  •

ކޮންެމ  ޓީމުގެލާ އިފިްއތަ ގަީބލަށްނރައަޅާނީ ދިްއލޭ ޮބތްކަްށ ަބލައިެގން ފަނޑިޔާރުންނެވެ.  ފިއްތި ޓީމެއް ކަނޑަ
  ދަރިވަރަކަށް ވެސް ޖަވާުބ ދެވިދާނެއެވެ.

 މާކުހެވެ.  2ޭބީނ ރަނގަޅު ޖަވާުބ ދީފި ނަމަ ލި •
އަދި  ސުވާލަށް ޖަވާުބ ނުދެވުނީ ކަމުގައެވެ. އެ ެބލެވޭނީ ނަމަ  ނުދެވިއްޖެސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ޖަވުާބ  30 •

 .ކުރެވޭނެއެވެ މާކުސް އުނި 2ޖުމުލަ މާކުހުން  ޓީމުގެ ލިއި ފިއްތަ ރަނގަބީލަށް



 5 ޞަފުޙާ ެގ )ަގާވއިދު(2020( 3އަލްޤާީޟ ޙަަސން ާތޖުއްީދުނެގ ާވަދިއގެ ަތށްޓަްށ ާބއްާވ ޤައުީމ ތާރީުޚ ސުާވުލ މުބާރާްތ )
 

މި ފުރުސަތުގައި ރަނގަޅު ޖަާވުބ ދެވިއްޖެ ަނަމ  ދެވޭނެއެވެ. ފުރުސަތުށް ސްކޫލައިއަނެއް ނުދެވިއްޖެ ނަމަ ޖަވާުބ  •

 މާކުސް އުނި ކުރެވޭނެއެވެ.  1މާކުސް ލިޭބނެއެވެ. ޖަވާުބ ުނދެވިއްޖެ ނަމަ  1

 މާކުސް އުނި ކުރެވޭނެއެވެ.  2އެއްވެސް އިސްކޫލަކުން ޖަވާުބ ދޭން އިޚްތިޔާރު ނުކޮށްފި ނަމަ ކޮންމެ އިސްކޫލަކުން  •

 ފުރިހަމަ ކުރަން ވާނެއެވެ.  ސިކުންތު ތެރޭގައި ޖަވާުބ 30ސިކުންތެވެ. މި  30ޖަވާުބ ދޭން ލިޭބނީ  •

 ސުވާލެވެ. 10މި ުބރުގައި ކޮންމެ މެޗެއްގައި ކުރާނީ  •

 ސުވާލު އަވަސް    6.3
 

 ކުރެވޭނެއެވެ.  ދަރިވަރަކާ ވެސް ކޮންމެއަވަސް ސުވާލުތައް  •
 ގޮތަށެވެ.  ދޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާުބވެސް ގިނަ  ވީހާމިނެޓު ތެރޭގައި  1 އަވަސް ސުވާލުތައް ކުރާނީ •
ސުވާލު ފުރިހަމަ  ޖަވާުބ ދޭ ދަރިވަރަށް އެދެވިދާނެއެވެ. ދާންސުވާލުގެ ޖަވާުބ ނޭނގޭ ނަމަ އަނެއް ސުވާލަށް  •

ދޭން ފަށްޓައިިފ  ނުކުރަނީސް ޖަވާުބނުކުރަނީސް ވެސް ޖަވާުބ ދޭން ފެށިދާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސުވާލު ފުރިހަމަ 
ސުވާލު ކުރާނީ އަނެްއ ސުވާލަށް ދާްނ  ޖެހިގެްނ އޮތްނަމަ އެ ހިސާުބްނ ސުވާލު ެމދުކަނޑައި ލެވޭނެއެވެ. 

 އެދުމުން ނުވަތަ ސުވާލަށް ޖަވާުބ ދިނުމުްނނެވެ. ދަރިވަރުން 
ޖަވާުބ ދިނުމުގައި މެދުކެނޑުމަކާ ނުލައި ކުރިން ދިން ނަމަވެސް ކޮންމެ ސުވާލަކަށް ޖަވާުބ ދެވޭނީ އެއް ފަހަރުއެވެ.  •

ަނމަ ޖަވާުބގެ ގޮތުގައި ެބލެވޭީނ އެންމެ ފަހުން ިދން  ގޮތަށް ޖަާވުބ ަބަދލުކޮށްފި ކުރެވިދާނެއެވެ. މި  ޖަވާުބ ަބދަލު 
 ޖަވާެބވެ. 

 ވިޔަސް މާކުހެއް އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.   މާކުސް ލިޭބނެއެވެ. ދޭ ޖަވާުބ ނުަބއި 1ކޮންމެ ރަނގަޅު ޖަވާަބކަށް  •
 

 

 ސުވާލުތައް   ފަހި  6.4
 

 މާކުސް ލިޭބނެއެވެ. 1ސުވާލުގެ ކޮންމެ ރަނގަޅު ޖަވާަބކަށް  ފަހިސުވާލެވެ.  10 ޖުމުލަ ސުވާލުގައި ކުރާނީ ފަހި •
ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާުބ ފުރިހަމަ ކުރަން  30 ވެ.ސިކުންތެ 30 ސުވާލަކަށް ޖަވާުބ ދިނުަމށް ލިޭބނީކޮންމެ 

 ަބއި ކަމުގައެވެ. ނީ ޖަވާުބ ނުވޭ ވާނެއެވެ. ނޫން ނަމަ ެބލެ
  

ސުވާލެވެ. މި ސުވާލުތަކަށް ޓީމުގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ވެސް   5ކޮންމެ ޓީމަކާ ވެސް ކުރެވޭނީ ގުރުއަތުން ނެގޭ  •
 ޖަވާުބ ދެވިދާނެއެވެ.

  
މަ ކޮންމެ ވެސް އެއް ޓީމެއް މޮޅުވަންދެން ފަހަރަކު ދަރިވަރަކަށް ސުވާލު ކުރަމުން  ޓީމުތައް އެއްވަރު ވެއްޖެ ނަ •

ނެވެ. ސުވާލުތައް ގެންދެވޭނެއެވެ. މި ގޮތުން ކުރެވޭ ސުވާލުތައް ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުން ނެގޭ ސުވާލު ސެޓުތަކަކުން 
ފަހަރަކު ދަރިވަރަކަްށ ސުވާލެއް ކުރެވޭ  ކުރަމުން ގެންދާނީ ސެޓުގައި ސުވާލުތައް ހިމެނޭ ތަރުތީުބން ދަރިވަރުންނާ 

 އުސޫލުންނެވެ. މި ސުވާލުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކޮންމެ ވެސް އެއް ޓީމެއް މޮޅުވަންދެންނެވެ.
 
 
 



 6 ޞަފުޙާ ެގ )ަގާވއިދު(2020( 3އަލްޤާީޟ ޙަަސން ާތޖުއްީދުނެގ ާވަދިއގެ ަތށްޓަްށ ާބއްާވ ޤައުީމ ތާރީުޚ ސުާވުލ މުބާރާްތ )
 

  
 ސުވާލުތައް ކުރެވޭނެ ފޮތްތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ. ފަހިމުރުފުރާތަކަށް އު •

 މި ފޮތްތަކުންނެވެ. 4،3،2،1ދިވެހީންގެ ތަރިކަ                  އިްބތިދާއީ ގިންތި: ▪
 މި ފޮތްތަކުންނެވެ. 5،6،7،8،9ދިވެހީންގެ ތަރިކަ                     ދަށު ސާނަވީ ގިންތި: ▪
 އުތީމު ދަރިކޮޅާއި ދިޔަމިގިލީ ދަރިކޮޅު         :ންތިތީސާނަވީ ގިމަ / ސާނަވީ ގިންތި ▪
 ރިކޮޅު ހިލާލީ ދަރިކޮޅާއި ހުރަވީ ދަ    ކޮލެޖް / ޔުނިވަރސިޓީ:  ▪
 "ފަހި ސުވާލު"ތަކުގެ މާކުސް އިސްކޫލު ވަނަ ހޮވުމުގައާއި ދަރިވަރުންގެ ވަނަ ހޮވުމުގައި ނުެބލޭެނއެވެ. ▪

 

 ގުރުއަތު ނެގުން:  7
ުބރުގެ ގުރުއަތުން ނެގުން އޮންނާނީ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ ވަގުތެއްގައި  ހޮވެލި •

 ރާތް ފެށުމުގެ ކުރިންނެވެ.  މުާބ
 

 

 ފޯމު ހުށައެޅުން   8

 :މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާން އެޭދ ފޯމާއި ތަކެތި ހުށައަޅާނެ ގޮތް
ތާރީޚު  ޤައުީމ "އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ާބއްވާ ވާްނ ( މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރ1ި) 

 ވާނެއެވެ.  ަބުހގެ އެކެޑަމީއަށް ހުށަހަޅަން ފޯމު ދިވެހިފަހު އެ  ކުރުމަށް " ފުރިހަމ3ަސުވާލު މުާބރާތް 

ނުވަަތ  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެގެ ދިވެހި ފަރާތްތަކުމުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ  ހުަށހަޅާ އިރު( ފޯމު 2) 
 ހުށަހަޅަން ،ޕާސްޕޯޓުގެ ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނުޑޖެހި ނަކަލު

 ވާނެއެވެ.

 

 މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން  9
 

 ރުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.ހ. މި މުާބރާތަށް އިންސާފުކުރާީނ ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާ
 ށ. ފަނޑިޔާރުން ނިންމާ ނިންުމމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ.

  
 

 ލިެބން ހުްނނާނެއެވެ.ން  www.dhivehiacademy.edu.mvވެްބސައިޓު ގެސުވާލުތަކާއި ޖަވާުބަތއް އެކެޑަމީ މުާބރާތުގެ

 

 މުބާރާތުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަން:  10
 

އެ ޓީމެއް މުާބރާތުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  މިނެޓު ކުރިން ޓީމެއް ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ  15މުާބރާތް ފެށުމުގެ  •
 ޕޮއިންޓު ލިޭބނެއެވެ.    3ކަމަށް ަބލައި އެ ޓީމަށް  އަދި ހާޒިރުވި ޓީމު މޮޅުވީއެކެޑަމީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. 

 ަބއިވެރީންގެ ތެރެއިން ަބއިވެރިއަކު އެއްވެސް ސަަބަބކާ ހުރެ ަބދަލު ކުރަން ޖެހިއްޖެ 3މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ  •
މެއިލް އީ. މިނެޓު ކުރިން އެކެޑަމީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކަށް  30މުާބރާތުގެ އެ ދުވަހުގެ ދަންފަޅީގެ  ނަމަ

 މެދުވެރިކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ. 



 7 ޞަފުޙާ ެގ )ަގާވއިދު(2020( 3އަލްޤާީޟ ޙަަސން ާތޖުއްީދުނެގ ާވަދިއގެ ަތށްޓަްށ ާބއްާވ ޤައުީމ ތާރީުޚ ސުާވުލ މުބާރާްތ )
 

 އެކު އެކެޑަމީންގެ ވެްބސައިޓުސުވާލުތައް މުާބރާތުގެ ގަވާއިދާ  މި މުާބރާތުގެ •

www.dhivehiacademy.edu.mv ްނާނެއެވެ.ން ލިެބން ހުނ 

 ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާުބގެ ގޮތުގައި ެބލެވޭނީ މި ުމާބރާތަށް ދީފައިވާ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާުބތަކެވެ. މި މުާބރާތުގައި  •
 

 

 ހޮވުން   ވަނަ މުބާރާތުގެ     .11
 

 މި މުާބރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް ިތރީގައި މި ވަނީއެވެ.
 

  އިސްކޫލު / ޓީމުވަނަ 3ވަނަ، 2ަވނަ، 1 ކޮންމެ ގިންތިއަކުން)ހ( 
 ވަނަ ދަރިވަރ3ުވަނަ، 2ވަނަ، 1ކޮންމެ ގިންތިއަުކން  (ށ)
 އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރު   މެޗަކުން( ކޮންމެ ރ)

 ވަނަ ދަރިވަރ3ުވަނަ، 2ަވނަ، 1ކޮންމެ ުބރަކުން )ބ( 
 

 

އެންމެ ގިނައިން ހޯދާ  މާކުހުންޖުމުލަ ނީ މުާބރާތުގެ ހުރިހައި ުބރެއްގައި ހިމެނޭ ސުވާލުތަކުގެ ނޯޓު: ޓީމުތަކުގެ ވަނަ ހޮވާ
 ތަރުތީުބްނނެވެ. 

 

 ކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާބެލުން ޝަ    .12
 

އޮންނާނެއެވެ. މި ކޮމިޓީ ަބލާ ކޮމިޓީ" އެްއ  މުާބރާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ުހށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ެބލުަމށް "މައްސަލަ
 ވާ ގޮތަށެވެ. ވަނީ ތިރީގައި މި އުފައްދާނީ ދިވެހިަބހުގެ އެކެޑަމީްނނެވެ. މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން

 
 މުާބރާތުގެ އިސްފަނޑިޔާރު •
 ފަރާތެއް  2ކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ މުާބރާތް އިންތިޒާމު •
ވާނީ ިމ "ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ  ކަމެއް ހުށަހަޅަން ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ވާމުާބރާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާއެްއ ނުވަތަ  •

 ފޯމު" މެދުވެރި ކޮށެވެ. 
 ގަންނާނީ މުާބރާތް ކުރިޔަށްދާ ަތނުގައި ެބހެއްޓިފައިވާ އިދާރީ މޭޒުންނެވެ.  "ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" ަބލައި •
"ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" ަބލައިގަތުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ މުޅި މުާބރާތް ނިމޭ ދުވަހާއި ވިދިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ  •

 ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިންނެވެ.
ކުރާނީ މި  އްލުހަކަމެްއ  އެ، ނަމަ މެއް ނުަވތަ މައްސަަލއެއް ދިމާވެއްޖެކޮށްފަިއ ނެތް ކަ މި ގަވާއިދުގައި ަބޔާން •

 .އިންނެވެކޮމިޓީ
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