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މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް )އެމްޕީއޭއޯ( އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ
އިންޓަރ ސްކޫލް ޕެންޝަން ކުއިޒްގެ ގަވާޢިދު

 .1ތަޢާރަފް
މި ޤަވައިދަކީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހާއި ޓެލެވިޒަން މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގެ
މެދުގައި ބާއްވާ "އިންޓަރ ސްކޫލް ޕެންޝަން ކުއިޒް" ގެ ޤަވާއިދެވެ .މި ޤަވާއިދުގައި ކުއިޒްގެ އާންމު ޤަވާއިދާއި ،އިދާރީ އަދި
އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކާއި ،މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނެގޮތާއި ،މުބާރާތުގެ ބުރުތައް ކުރިއަށްދާނެގޮތާއި މާރކްސް ދެވޭނެގޮތް އަދި މުބާރާތުގެ
ވަނަތަކާއި އިނާމުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

 .2މަޤްސަދު
ސްކޫލު ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވަން ގަސްތުކުރާ ޕެންޝަން ކުއިޒްގެ މަގްޞަދަކީ ވަޒީފާއަށް ވަންނަ ޢުމުރަށް
ދާންވާއިރަށް ދަރިވަރުންނަށް ޕެންޝަން ސްކީމާއިބެހޭ ރަގަޅު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ހުރުމެވެ .އަދި ޕެންޝަން އޮފީހާއި ސްކޫލްތަކާއި
އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް ،ޕެންޝަން އޮފީހުން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ސްކޫލު ކުދިންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު
ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ .މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ޕްރޮގަރާމްތަކުގެ އެހީގައި ޢާންމުންނަށް ޕެންޝަނާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ،
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ.
މި ކުއިޒްގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނާބެހޭ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދަރިވަރުންނަށް
ލިބިގެންދާނެއެވެ .މި ކުއިޒްގައި ބޭނުންކުރާ ސުވާލު ތަކާއި އެސުވާލު ތަކުގެ ޖަވާބު ޕެންޝަން ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ފައިނަލް ބުރުގައި ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ގަވާޢިދާއި ބެހޭ
ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ .ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ގަވާޢިދު ޕެންޝަން އޮފީހުގެ
ވެބްސައިޓު www.pension.gov.mv

ން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .މި ކުއިޒަކީ މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން

ޓީ.ވީ.މޯލްޑިވްސްއިން ދުރަށް ދައްކާގޮތަށް ބޭއްވޭ ކުއިޒެކެވެ.
މި ކުއިޒް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ސާނަވީ މަރުހަލާގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ )ގްރޭޑް  8ން ފެށިގެން ގްރޭޑް  10ގެ
ދަރިވަރުންނަށް(.
މި ކުއިޒް މުބާރާތުގައި ސުވާލުކުރެވޭނީ މައިގަނޑު  3ދާއިރާއަކުންނެވެ.
 .1ތާރީޚް
2

 .2ޤަވާއިދު

 .3އިޤްތިސާދީ  /މާލީ ދާއިރާ

 .3ކުއިޒްގެ އާންމު ޤަވާއިދު
•

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު ޕެންޝަން އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ ސްކޫލް ތަކަށެވެ.
ކުއިޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ތެރޭގައި ކުއިޒްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅާ ސްކޫލް ތަކުގެ
މެދުގައި ގުރުއަތުލުމެއް ބޭއްވޭނެއެވެ .އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅައި ،ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހާޒިރުނުވާ
ސްކޫލްތަކުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ގުރުއަތް ނެގޭނެއެވެ.

•

މި ކުއިޒްގައި ތިންބުރެއް ބޭއްވޭނެއެވެ .އެނެކްސް  1ގައި ވާ ތާވަލާއި އާއި އެއްގޮތަށް ސްކޫލް ތަކުގެ
ކުއިޒްބުރުތައް ފެށޭނެއެވެ.

•

މުބާރާތް ކުރިއަށްދާއިރު ވީޑިއޯކުރުން މަނާވާނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް ބުރެއް ކުރިއަށްދާއިރު ބައިވެރިން އަތުގައި
ފޯނު ،ނުވަތަ އެފަދަ މުވާސަލާތީ އާލާތެއް ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މިފަދަކަމެއް އެނގިއްޖެނަމަ އެކުއްޖެއް/
އެޓީމެއް މުބާރާތުން ޑިސްކޮލިފައި ކޮށްލެވޭނެއެވެ .އަދި ޓީމު ޑިސްކޮލިފައި ކުރުމުގެ ބާރުފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިގެން
ވެއެވެ.

•

ސުވާލު ބުރެއްފެށުމަށްފަހު ޓީމާއި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކޯޗު ،އެޑްވައިޒަރ ،ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ބެލުންތެރިންނަށް
ވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް ގޮތަކަށް މުއާމަލާތު ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

•

މި ކުއިޒުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޤަވާއިދަކަށް ބައިވެރިންނާއި ސްކޫލުތަކުން ބޯލަނބަންވާނެއެވެ.

•

ބައިވެރިންގެ ޑްރެސް ކޯޑަކީ ސްކޫލް ޔުނިފޯމެވެ) .އޮފިޝަލް ޔުނިފޯރމްގައެވެ(.

•

ސްކޫލް ތަމްސީލް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ޑްރެސް ކޯޑަކީ ސްމާރޓް ކެޝުއަލްއެވެ.

•

ކޮންމެ ބުރެއްގައިވެސް  4ބައިވެރިން ބައިވެރިވާންޖެހޭނެއެވެ .އެންމެ ލަސްވެގެން ދެވިފައިވާ ގަޑީގެ  10މިނެޓް
ކުރިން ކުއިޒް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ޓީމް ހާޒިރު ވާންޖެހޭނެއެވެ.

•

ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެސް ކޯޗާއި އަދި ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ޓީމާ ހަވާލުވާ ބޭފުޅެއްގެ ނަން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި
ޖަހަންވާނެއެވެ .މިދެ ބޭފުޅުންނަކީ އިދާރީ ގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގައި ސްކޫލްގެ
ފަރާތުން ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވާނެ ބޭފުޅުންނެވެ .ކުއިޒް ކުރިއަށް ދާއިރު ކޮންމެވެސް އެއްބޭފުޅަކު
އަބަދުވެސް ހާޒިރުވެ ހުންނަވަން ޖެހޭނެއެވެ.

•

ސްކޫލަކުން ބައިވެރި ކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  7ދަރިވަރުންނެވެ .ކޮންމެ ބުރެއްގައިވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ 4
ދަރިވަރުންނަށެވެ .މީގެ ތެރެއިން އެބުރެއްގައި ބައިވެރިނުވާ  3ކުދިންނަކީ ދިމާވެދާނެ ޙާލަތެއްގައި ބަދަލު

3

ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތިބޭނެ ކުދިންނެވެ .ކުރިއަށްދާ ބުރުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރަކު ޓީމުން ބަދަލުކުރުމުގެ
ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
•

މުބާރާތް އޮންނަ ތަނަށް އެވަގުތު ތަމްސީލްކުރާ ދެ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ވަދެވޭނެއެވެ .ވަނުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ
ޖާގަ ލިބޭ މިންވަރަކުންނެވެ .ބެލެނިވެރިންނަށްވެސް މި ޕްރޮގްރާމް ބެއްލެވުމަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ .ސަޕޯޓަރުންގެ
އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ބައިވެރިއަކަށް ،ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް އުނދަގޫ ވާނަމަ
ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ .މިގޮތުން މުބާރާތުން ސްކޫލް ވަކިކުރަން ޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ އެ ސްކޫލެއް
ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

•

ސަޕޯޓަރުން ،ކޯޗުން ނުވަތަ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ޓީމާއި ހަވާލުވެ ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ސަބަބުން މުބާރާތުގައި މަކަރު
ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ނުވަތަ މަކަރު ހަދާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޓީމު ވަކިކޮށްލުމުގެ
ބާރުލިބިގެންވެއެވެ.

•

މި ކުއިޒް މުބާރާތުގައި ސްކޫލް ތަކުން ހާޟިރުވާން ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހެއްގެ ވަގުތަށް ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަކަށް
ހާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،ހާޟިރު ނުވެވޭ މެޗުތައް ކުޅުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި ވާދަކުރަން އޮތީ
ދެ ޓީމް ކަމުގައިވާނަމަ ،ހާޟިރުވި ޓީމަށް ކަނޑއެޅިފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު ،ކުއިޒް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
އެއްވެސް ބުރަކަށް ޓީމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޓީމުގައި ނަންހިމަނާފައިވާ  7ކުދިންގެ
ތެރެއިން  4ކުދިން ހަމަވެގެންނެވެ.

 .4ކޮމިޓީތައް
ހިންގާ ކޮމެޓީ
ހިންގާ ކޮމެޓީގައި ތިއްބަވާނީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ  3ބޭފުޅުންނެވެ .މި ކޮމެޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކުއިޒް މުބާރާތް
ބޭއްވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވުމާއި ،ކުއިޒާއި ގުޅޭގޮތުން ސްކޫލްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި ،މުބާރާތް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ވިލަރެސްކުރުމެވެ.
ޝަކުވާ ބަލައިގަންނަ ކޮމިޓީ
މުބާރާތުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ކުއިޒްގައި ކުރެވޭ ސުވާލެއް ،ނުވަތަ އެއްވެސް ސްކޫލަކަށް ލިބުނު މާރކުހެއް ނުވަތަ މުބާރާތް
ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ ޝަކުވާ ބަލައިގަންނަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހުށަހެޅޭ
ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ .ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ޝަކުވާ
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ބަލައިގަންނަ ކޮމިޓީއިން ނިންމުން ނިންމާނެއެވެ .މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެން ވަނީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަދި
ޑިރެކްޓަރ ފެންވަރުގެ  2ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށެވެ.
މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ޓީމުގެ ފަރާތުން ކޯޗު ނުވަތަ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ޓީމާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ ބޭފުޅަކަށެވެ .ކޮންމެ
ބުރެއްގައިވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނީ އެބުރެއްގެ ހުރިހާ ސުވާލެއް ކޮށްނިމުމުންނެވެ .ފައިނަލް މެޗު ނިމުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް
ޝަކުވާއެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ފަނޑިޔާރުން
މި ކުއިޒް މުބާރާތަށް އިންސާފް ކުރުމަށްޓަކައި  3ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭގޮތަށް ،ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލެއް އެކުލަވާލެވޭނެއެވެ .މި
ޕެނަލްގައި ހިމެނޭނީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ  3ބޭފުޅުންނެވެ .މިޕެނަލުން ނިންމާ ނިންމުން ތަކަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ.

 .5މުބާރާތް ކުރިއަށްދާގޮތް
ފުރަތަމަ ބުރުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލް ތަކުގެ އަދަދު  ، 8ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދު ނަމަ ގްރޫޕެއްގައި  4ޓީމު ހިމެނޭ ގޮތަށް 2
ގްރޫޕަކަށް ބަހާލެވޭނެއެވެ .އެ ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ޓީމްތަކާއި ވާދަކޮށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ  2ޓީމެއް ސެމީ ފައިނަލް
ހޮވޭނެއެވެ .ކޮންމެ ގްރޫޕަކުންވެސް  2ވަނައިގައި ދެޓީމު އޮތްނަމަ ،އެ ދެޓީމު ވާދަކޮށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާ ސްކޫލަކަށް
 2ވަނަ ކަށަވަރުވާނެ އެވެ.

އަދި ދެވަނައިގައި  2ޓީމަށްވުރެ އިތުރު ޓީމްތައް ތިބިނަމަ ،އެ ޓީމްތަކުގެ މެދުގައި ޓައި ބްރޭކަރ

ބުރު ތަކެއް ބޭއްވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ވެސް  2ޓީމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީމްތައް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ،ދެން ބަލާނީ މުބާރާތުގައި
ކުޅުނު މެޗްތަކުގެ ޖުމްލަ މާކްސް އަށެވެ .މިގޮތުން ޖުމްލަ މާކްސް އިން އެންމެ މޮޅު ޓީމަކަށް ދެވަނަ ކަށަވަރު ވާނެއެވެ .ބަލިވި
ޓީމްތައް މުބާރާތުން ވަކިވާނެއެވެ.
ސެމީ ފައިނަލް
ސެމީފައިނަލަށް ދާ  4ޓީމުގެ މެދުގައި ކްރޮސް ކޮށް ޖުމްލަ  2މެޗް ކުޅޭވޭނެއެވެ .މީގެތެރެއިން ފައިނަލަށް ދާނީ މޮޅުވާ 2
ޓީމެވެ.

ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗު
ސެމީ ފައިނަލުން ބަލިވި  2ޓީމު ވާދަކޮށް ،މޮޅުވާ ޓީމް މުޅި މުބާރާތުގެ  3ވަނަ ޓީމު ގޮތުގައި ހޮވޭނެއެވެ.

ފައިނަލް
ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާ  2ޓީމުގެ ތެރެއިން ،އެއްވަނަ ލިބޭނީ ފައިނަލުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ހޯދާ ޓީމަށެވެ.
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 .6ކުއިޒްބުރުތައް ކުރިއަށްދާނެގޮތް
ފުރަތަމަ ބުރު
-

ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކުރެވޭނީ ޖުމްލަ  8ސުވާލެވެ .މިބުރުގައި ކޮންމެ ޓީމެއްގެ ބައިވެރިއަކާވެސް  1ސުވާލު
ކުރެވޭނެއެވެ .ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށްވެސް ޖަވާބު ދިނުމަށް ލިބޭނީ  15ސިކުންތެވެ .އަދި ޖަވާބު ދިނުމަށް
ލިބޭނީ  1ފުރުސަތެވެ.
ރަނގަޅު ޖަވާބު

ކޮންމެ ރަނގަޅު ޖަވާބަކަށް ލިބޭނީ  5މާރކްސް އެވެ.

ނުބައި ޖަވާބު
މި ބުރުގައި ނުބައިވާ ސުވާލުތަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ޖަވާބެއް
ނުދެވެނީސް ވަގުތު ހަމަވިޔަށް މާރކްސް އުންޏެއް ނުވާނެއެވެ.

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

ދެވަނަ ބުރުގައި ކުރެވޭނީ ޖުމްލަ  10ސުވާލެވެ .މިބުރަކީ ބަޒަރ ރައުންޑްއެކެވެ .ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް ޖަވާބު
ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ .ފުރަތަމަ ބަޒަރ އަށް ފިއްތާލާ ގްރޫޕަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު
ދެވޭނެއެވެ .ބަޒަރއަށް ފިއްތާލުމާ ހަމަޔަށް ޖަވާބު ގްރޫޕުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެއެވެ .ޕްރެޒެންޓަރު ސުވާލު
ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބަޒަރ އަށް ފިއްތާލައިފިނަމަ ،އެހިސާބުން ސުވާލު ކިޔުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ .އަދި 15
ސިކުންތު ވުމުގެ ކުރިން ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ .ޖަވާބު ދޭންވާނީ ބަޒަރ އަށް ފިއްތާލާ ކުއްޖެކެވެ.
ރަނގަޅު ޖަވާބު

ނުބައި ޖަވާބު
ވަގުތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ ނުބައިވާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށް -3

ކޮންމެ ރަނގަޅު ޖަވާބަކަށް ލިބޭނީ  5މާރކްސް އެވެ.

މާރކްސް އުނިކުރެވޭނެއެވެ .ބަޒަރ އަށް ފިއްތާ ކުއްޖާ ނޫން
އެހެން ކުއްޖަކު ޖަވާބު ދީފިނަމަ  3މާކްސް އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

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

ތިންވަނަ ބުރުގައި ދެސިނޭރިއޯއެއް ހުށަހެޅޭނެއެވެ .މިބުރަކީ ވެސް ބަޒަރ ރައުންޑެކެވެ .ޕްރެޒެންޓަރ ސުވާލު
ކިޔާ ނިމުމުގެ ކުރިން ބަޒަރ އަށް ފިއްތާލައިފިނަމަ ،ބަޒަރއަށް ފިއްތާލި ގްރޫޕުން  5މާކްސް
އުނިކުރެވޭނެއެވެ .ސުވާލު ކިޔައި ނިމުމުން

ޖަވާބުދިނުމަށް ތައްޔާރުވެ ،ފުރަތަމަ ބަޒަރ އަށް ފިއްތާލާ

ގުރޫޕަށް ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ .ޖަވާބުދޭނީ ބަޒަރ އަށް ފިތާލާ ކުއްޖާއެވެ .ބަޒަރ އަށް ފިތުމަށް ފަހު ޓީމުގެ
އެހެން ބައިވެރިންގެ އެހީތެރިކަމެއް ނުހޯދޭނެއެވެ .ރަގަޅު ކުރެވިއްޖެނަމަ  5މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ.
-

ބަޒަރ އަށް ފިތާ ފުރަތަމަ ޓީމުން ޖަވާބު ދިމާ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އަނެއްޓީމަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ.
ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފުމާ ނުހިފުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދެވަނަ ޓީމަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ދެވަނަ ޓީމަށް ޖަވާބު ރަގަޅު
ކުރެވިއްޖެނަމަ  5މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ .ޖަވާބު ނުބައި ވެއްޖެނަމަ  5މާކްސް އުނި ވާނެއެވެ .މިގޮތުން،
ފުރަތަމަ ސުވާލު )ސިނާރިއޯ( ނިމުމުން ،ދެވަނަ ސުވާލެއް ކުރެވޭނެއެވެ .ދެވަނަ ސުވާލު )ސިނާރިއޯ(
ގައިވެސް އަމަލު ކުރެވޭނީ ކުރީ ސިނޭރިއޯގައި ޢަމަލު ކުރި ގޮތަށެވެ .ބަޒަރ އަށް ފިއްތާލުމަށްފަހު 15
ސިކުންތުތެރޭ ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.
ރަނގަޅު ޖަވާބު
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ނުބައި ޖަވާބު  /ޕީނަލައިޒް

ނުބައިކޮށް ޖަވާބު ދެވިއްޖެނަމަ  ،ނުވަތަ ބަޒަރ އަށް
ރަނގަޅު ކުރާ ޖަވާބަކަށް ލިބޭނީ  5މާރކްސް އެވެ.

ފިއްތުމަށްފަހު ޖަވާބު ނުދެނީސް ވަގުތު ހަމަވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ
ސުވާލު ނިމުމުގެ ކުރިން ބަޒަރއަށް ފިއްތާލައިފިނަމަ
އުނިކުރެވޭނީ  5މާރކްސް އެވެ.

މިބުރުގައި ޖުމްލަ ކުރެވޭނީ  2ސުވާލެވެ .ފުލްމާރކްސް އަކީ  10އެވެ.
ހަތަރުވަނަ ބުރު
-

ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި ޖަވާބު ދެވޭނީ ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް  1ދަރިވަރަކަށެވެ .މިބުރު ފެށުމުގެ ކުރިން އެކުއްޖަކު
ހުންނަންވާނީ ކަނޑަ އެޅިފައެވެ .މި ބުރުގައި ކުރެވޭ ހުރިހާ ސުވާލުތަކަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ކޮންމެ ޓީމަކަށް
ޖުމްލަ ދެވޭނީ  90ސިކުންތެވެ .މިބުރު ނިމޭނީ މި  90ސިކުންތުތެރޭ ހުރިހާ ސުވާލެއް ކިޔާނިމުމުން ނުވަތަ
ވަގުތު ހަމަވުމުންނެވެ .މިބުރުގައި ސުވާލު ކުރެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންނެވެ .ސުވާލުގެ
ޖަވާބު ނުބައިނަމަ ދެން އޮތް ސުވާލާއިގެން ކުރިއަށްދާނެއެވެ .ސުވާލުގެ ޖަވާބު ނޭގޭނަމަ އެ ސުވާލެއް
ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ .ދަރިވަރު ބޭނުންނަމަ ސުވާލު ތަކުރާރުވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ .މިބުރުގައި
ކޮންމެ ދަރިވަރަކށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ  10ސުވާލެވެ.
ރަނގަޅު ޖަވާބު

ކޮންމެ ރަނގަޅު ޖަވާބަކަށް ލިބޭނީ  5މާރކްސް އެވެ.

ނުބައި ޖަވާބު
ނުބައިކޮށް ޖަވާބުދެވޭ އެއްވެސް ސުވާލަކަށް މާރކްސްއެއް
އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

މިބުރުގައި ޖުމްލަ ކުރެވޭނީ  20ސުވާލެވެ .ފުލްމާރކްސް އަކީ  100އެވެ.
ހުރިހާ ބުރުއް ނިމޭއިރު މުޅިއަކު  30ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ފުލްމާރކްސް އަކީ  150އެވެ.
ކޮންމެ ސުވާލު ބުރެއްވެސް ކުރިއަށްދާނީ  4ނުވަތަ  5މިނެޓަށް ބަހާލެވިގެނެވެ .ނުވަތަ އެބުރެއްގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ސުވާލުތައް ހުސްވަންދެނެވެ.

8

ޓައިބްރޭކަރ
ދެޓީމުންވެސް ހަތަރުވަނަ ސުވާލު ބުރު ނިމި ޖުމްލަ މާރކްސް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ޓައިބްރޭކް ރައުންޑް އެއް ކުޅެވޭނެއެވެ .މި
ބުރަކީވެސް ބަޒަރ ރައުންޑެކެވެ .މި ބުރުގައި ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނީ ގްރޫޕަކުން އެންމެ ކުއްޖަކަށެވެ.
ސުވާލު ކުރެވޭނީ ޓައިބްރޭކަރ އުސޫލުންނެވެ .ހުރިހާ މައުޟޫއަކުން ނުވަތަ ދާއިރާއަކުންވެސް ސުވާލު ހުންނާނެއެވެ .ސުވާލަށް
ޖަ ވާ ބު ދި ނު މަށް ލި ބޭ ނީ
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ސިކުންތެވެ.

ސުވާލު ނިމުމުގެ ކުރިން ބަޒަރ

އަށް ނުފިއްތޭނެއެވެ .ސުވާލުކޮށް

ނިމުމުން) ޕެރެޒެންޓަރ އިޝާރާތްކުރުމުން( އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޒަރއަށް ފިއްތާ ކުއްޖާއަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ.
ފުރަތަމަ ބަޒަރ އަށް ފިއްތާލާ ކުއްޖާއަށް ޖަވާބު ރަނގަޅު ކުރެވިއްޖެނަމަ އެޓީމު މޮޅުވާނެއެވެ .ރަނގަޅު ޖަވާބު ނުދެވިއްޖެނަމަ
އަނެއް ޓީމަށް ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ޖަވާބު ދިނުމަށްދެވޭނީ  10ސިކުންތެވެ 10 .ސިކުންތު ތެރޭގައި ޖަވާބު ނުދެވިއްޖެ
ނަމަ އެ ސުވާލު ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު އިތުރު ސުވާލެއް ހުށަހެޅޭނެއެވެ .ރަނގަޅު ޖަވާބަށް ލިބޭނީ  1މާރކްސް އެވެ.
ސުވާލު ނިމުމުގެ ކުރިން ބަޒަރ އަށް ފިއްތާލައިފިނަމަ ،އެހިސާބުން ސުވާލު ކިޔުން ހުއްޓާލާ ޖަވާބު ދިނުމަށް ފުރުސަތު
ދެވޭނެއެވެ .ޖަވާބު ނުބައި ވެއްޖެނަމަ އަނެއް ޓީމަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ.

 .7ހުށަހެޅިފައިވާ އިނާމްތައް
މުޅި މުބާރާތުން ތިންވަނައަށް ދާ ޓީމަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ،ހަނދާނީ ފިލާ އަދި މެޑަލް.
ރަނަރަޕް ޓީމަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ،ހަނދާނީ ފިލާ ،ޓްރޮފީ އަދި މެޑަލް.
ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ،ހަނދާނީ ފިލާ ،ޓްރޮފީ އަދި މެޑަލް.
މުޅިމުބާރާތުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދި ދަރިވަރަށް ހަނދާނީ ލިޔުން އަދި ޓްރޮފީ.
މީގެ އިތުރުން މި ކުއިޒް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުމެއް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
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