އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްއިޒް 2017
މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު
.1ތަޢާރުފު
މި ޤަވާޢިދަކީ ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެއަޑު ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި
ބއްވާ "އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްއިޒް  "2017ގެ ޤަވާޢިދެވެ .މި ޤަވާޢިދުގައި މުބާރާތުގައި ބައިވާނެ ގޮތާއި،
ާ
މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނެގޮތާއި ،އިންސާފުކުރެވޭނެ ގޮތް ކަނޑައެޅިފައިވާނެ އެވެ.
.2މަޤުޞަދު
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާމެދު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުން.
ކުއިޒް މުބާރާތް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި މުދައްރިސުންނާއި
މުޖުތަމަޢުގެ މެދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
.3މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހެޅުން

.3.1މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށްވެސް އޮންނާނެ އެވެ.
.3.2ބައިވެރިވެވޭނީ ގްރޭޑް  9 ،8 ،7އަދި  10ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
.3.3މި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ސްކޫލަކަށްވެސް ބައިވެރިކުރެވޭނީ  7މެންބަރުން އެކުލެވޭ  1ޓީމެވެ .އަދި މެޗުތައް ކުޅެން
އަރާނީ  5ބައިވެރިންނެވެ.
ޓ
.3.4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވާއިރު ޓީމް ލިސްޓް ފޮނުވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ .ނަމަވެސް ޓީމް ލިސް ު
ނއެވެ.
ހުށަހަޅަންވާ ތާރީޙް ކޮމިޝަނުން ފަހުން އަންގާނެއެވެ .ޓީމް ލިސްޓް ފެކްސް ނުވަތަ އީމެއިލުން ވެސް ހުށަހެޅިދާ ެ
)ފެކްސް ،3338658 :އީމެއިލް.(info@hrcm.org.mv :
އގައި ބައިވެރިކުރުވާނެ 5
ނގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް އެ މެޗެ ް
.3.5ޓީމް ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ  7ބައިވެރި ް
ބައިވެރިއެއްގެ ނަން ކުޅެންޖެހޭ މެޗު ފެށުމުގެ  30މިނެޓް ކުރިން އިދާރީ މޭޒަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.
މ
.3.6މެޗުގައި ކުޅުމަށް ކަނޑައެޅި  5ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ބައިވެރިއަކު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ބަދަލު ކުރަން ޖެހިއްޖެނަ ަ
މެޗު ފެށުމުގެ  15މިނެޓް ކުރިން ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
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.4މުބާރާތުގެ ގްރޫޕްތަކާއި ބުރުތައް
.4.1މި މުބާރާތުގައި ފައިނަލާއެކު ހިމެނޭނީ  4ބުރެވެ.
އ
.4.1މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޓީމްތައް ގްރޫޕްތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގައިވެސް ެ
ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ސްކޫލެއް ކޮންމެ ސްކޫލަކާއި ބަދައްލުކުރާނެއެވެ .ކޮންމެ މެޗެއްގައި މޮޅުވާ ސްކޫލަކަށް 3
ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ .އަދި އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ކޮންމެ ސްކޫލްއަކަށްވެސް ލިބޭނީ  1ޕޮއިންޓްއެވެ.
 .4.2ޓީމެއް މެޗަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރުވި ޓީމު މެޗުން މޮޅުވީމަކަށް ބައި  3ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ .އަދި ހާޒިރުވި
ޓީމަށް މާރކްސް ދޭންޖެހޭ ހާލަތުގައި މާރކްސް ދޭނީ އެ ޓީމް ކުޅެފައިވާ މެޗްތަކުގެ އެވެރެޖް މާކްސްއެވެ.
ނ
 .4.3މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ ފުރަތަމަ ބުރުން ކޮންމެ ގްރޫޕަކުންވެސް އެންމެ ގި ަ
ޕޮއިންޓް ހޯދާ  2ސްކޫލަށެވެ .މި ގޮތަށް ޓީމްތައް ކަނޑައަޅާއިރު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ދެންބަލާނީ އެއްވަރުވި ޓީމްތަކުން
ކުޅެފައިވާ މެޗުތަކުގެ ޖުމްލަ މާކްސްއަށެވެ.
ބރުގެ މެޗުތައް ބައްދަލު ކުރާނީ ކޮންމެ ގުރޫޕްއެއްގެ އެންމެ މޮޅުޓީމާއާއި އަނެއް ގުރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމްއާއެވެ.
.4.4ދެވަނަ ު
މިގޮތަށް ބައްދަލުކޮށް މޮޅުވާޓީމް  3ވަނަ ބުރަށް ދާނެއެވެ.
.4.5ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗެއް ނިމޭއިރު އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ އަލުން ބަޒަރ ރައުންޑްގެ  5ސުވާލު އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.
ޗމްޕިއަން
.4.6ތިންވަނަ ބުރުން މޮޅުވާޓީމްތައް ދާނީ ސެމީ ފައިނަލަށެވެ .އަދި ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށް މޮޅުވާ ސްކޫލަކީ ެ
ސްކޫލެވެ.
ނޯޓު :މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ އަދަދުގެ ގޮތުން ،ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދާގޮތަށް ބަދަލެއް އައުމަކީ
އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

.5މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
ކޮންމެ މެޗެއްގައިވެސް ތަފާތު  3ބުރެއް އޮއްނާނެ އެވެ .މިގޮތުން މެޗުގެ ފުރަތަމަ ބުރަކީ "ޙައްޤުގެ އަޑު" އެވެ .ދެވަނަ ބުރަކީ
" "1424އެވެ .އެންމެ ފަހު ބުރަކީ "ހޭވައްލާ" އެވެ .ނަމަވެސް ފައިނަލް މެޗްގައި ހަތަރުވަނަ ބުރެއް ތައާރަފު ކުރެވޭނެއެވެ.
.6ފުރަތަމަ ބުރު "ޙައްޤުގެ އަޑު"
.6.1މި ބުރުގައި ކޮންމެ ޓީމެއްގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ސުވާލެއް ކުރެވޭނެ އެވެ.
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.6.2ޓީމްގެ މެންބަރުންނާ ސުވާލުކުރާނެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުންނެވެ.
.6.3ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ލިބޭނީ  30ސިކުންތެވެ .ވަގުތު ފަށާނީ ސުވާލުކޮށް ނިމޭ ހިސާބުން ފެށިގެންނެވެ30 .
ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދޭން ނުފަށާނަމަ ފުރުސަތު ގެއްލޭނެއެވެ .އެއްސުވާލަކަށް  2ޖަވާބު ނުދެވޭނެއެވެ.
.6.4މިބުރުގައި ކުރާ ކޮންމެ ސުވާލެއްގެ ރަނގަޅު ޖަވާބަށް  5މާރކްސް ލިބޭނެ އެވެ .ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ޓީމުގެ
ނ
އެހެން ބައިވެރިއަކު ޖަވާބު ދީފިނަމަ ނުވަތަ އެހީތެރި ވެއްޖެނަމަ ސުވާލަށް ޖަވާބް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިގެ ް
ދާނެއެވެ.
.7ދެވަނަ ބުރު ""1424
.7.1މި ބުރުގައި ސުވާލު ކުރެވޭނީ ކުރިން ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ ސިނާރިއޯއެއް އިއްވާލުމަށްފަހު އެ ސިނާރިއޯގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށެވެ .ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް ކުރެވޭނީ  5ސުވާލެވެ.
.7.2މިބުރުގެ ސުވާލުތަކަށް ޓީމުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ.
ށ ޖަވާބު ނޭނގިއްޖެނަމަ އޯޑިއަންސްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެ އެވެ .އޯޑިއަންސްގައި ތިބި ސްކޫލްތަކުގެ
.7.3ޓީމަ ް
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން އެ ޓީމަކުން ބޭނުންވާ ދަރިވަރެއް
ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ ޓީޗަރެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ .އޯޑިއަންސާ ޖަވާބު ދިނުމަށް
ހަވާލު ކުރެވިއްޖެނަމަ ރަނގަޅު ޖަވާބަށް ލިބޭނީ  3މާކްސް އެވެ.
.7.4ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ދެވޭނީ ދެ ފުރުޞަތެވެ .އެއީ ޓީމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތަކާއި އޯޑިއަންސަށް ދެވޭ ފުރުޞަތެކެވެ.
އ
މގެ ކުރިން ޕްރެޒެންޓަރަށް ެ
.7.5އޯޑިއަންސްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނަމަ ޖަވާބު ދިނުމަށް ދެވުނު  30ސިކުންތު ހަމަވު ު
ޓީމަކުން ރިކްއެސްޓް ކުރަންވާނެ އެވެ.
.7.6އޯޑިއަންސްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ދެވޭނީ  30ސިކުންތެވެ .ވަގުތު ގުނަން ފަށާނީ އޯޑިއަންސްގެ އެހީތެރިކަން
ހޯދުމަށް ޕްރެޒެންޓަރ ހުއްދަ ދޭ ހިސާބުންނެވެ.
.8ތިންވަނަ ބުރު )ހޭވައްލާ(
.8.1ތިންވަނަ ބުރަކީ ބަޒަރ ބުރެކެވެ .މި ބުރުގައި ކުރެވޭނީ ޖުމްލަ  10ސުވާލެވެ.
ލ
ތ ާ
.8.2ޖަބާދިނުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނީ ސުވާލުކިޔަން ފެށުމާއެކު ނުވަތަ ސުވާލު ނިމުމާއެކު އެންމެ އަވަހަށް ބަޒައަށް ފިއް ާ
ޓީމަކަށެވެ.

3

.8.3ސުވާލުކިޔާ ނުނިމެނީސް ބަޒަރއަށް ޓީމަކުން ފިއްތާލައިފިނަމަ ،އެހާ ހިސާބުން ސުވާލު ކިޔުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ .ދެން
މ ކުރާނީ ބަޒަރއަށް ފިއްތާލި ޓީމުން ޖަވާބު ދިނުމުންނެވެ.
ސުވާލު ފުރިހަ ަ
.8.4ބަޒައަށް ފިއްތާލުމަށްފަހު ޖަވާބު ދިނުމަށް ލިބޭނީ  30ސިކުންތެވެ 30 .ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދޭން ފަށަން
ޖެހޭނެ އެވެ .ޓީމުގެ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށްވެސް ޖަވާބު ދެވިދާނެ އެވެ.
.8.5މި ބުރުގައިވެސް ޖަވާބު ދިނުމަށް ދެވޭނީ އެއް ފުރުޞަތެވެ .ޓީމުގެ ރަގަޅު ޖަވާބުކަމުގައި ބަލާނީ ފުރަތަމަ ދޭ ޖަވާބެވެ.
ޖަވާދު ދޭންފަށާ ދަރިވަރު ޖަވާބު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
.8.6މިބުރުގެ ކޮންމެ ރަނގަޅު ޖަވާބަކަށް  5މާރކްސް ދެވޭނެ އެވެ .ޖަވާބު ދޭން ނޭނގިއްޖެނަމަ  5މާރކްސް
އުނިކުރެވޭނެއެވެ .ބަޒަރއަށް ފިއްތާލުމަށްފަހު ޖަވާބު ނުދީ ހަނުހުރިކަމުގައިވިއަސް ބެލެވޭނީ ޖަވާބު ނުބައިކަމަށެވެ.
.8.7ސުވާލުކޮށް ނިމުމުން ބަޒަރއަށް ފިއްތާލުމަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  30ސިކުންތެވެ .އެއްވެސް ޓީމަކުން ބަޒަރއަށް
ފިއްތާނުލާ  30ސިކުންތު ވެއްޖެނަމަ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލުނީއެވެ.
.8.8މިބުރު ނިމޭއިރު ދެ ޓީމްގެ ޖުމްލަ މާރކްސް އެއްވަރު ވެއްޖެ ނަމަ އިތުރު  3ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.

.9

ހަތަރުވަނަ ބުރު )އަލިފާންރޮދި(
 .9.1މިބުރު ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހަމަ އެކަނި ފައިނަލް ރައުންޑްގައެވެ.
.9.2މިބުރުގައި ޖަވާބުދޭނީ ޓީމުން ކަނޑައަޅާ އެއްކުއްޖެކެވެ .ޖަވާބުދޭން ކަނޑައަޅާ ކުއްޖާ ހުންނާނީ ޖަވާބު ދިނުމަށް
ހާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައެވެ.
.9.3މިބުރުގައި  60ސިކުންތުވަންދެން ފުލުފުލުން ސުވާލުކުރެވޭނެއެވެ .ކޮންމެ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ދިނުމުން  2ވަނަ ސުވާލު
ކުރިއަށް ގެންދާ ނެއެވެ.
.9.4ދަރިވަރު ޖަވާބުދޭން ފެށުމުން ޕްރެސެންޓަރ ސުވާލު ކުރުން ހުއްޓާލާނެއެވެ.
.9.5މިބުރުގައި މޮޅުވާނީ  60ސިކުންތުތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ރަގަޅު ޖަވާބުދޭ ޓީމެކެވެ.
.9.6މިބުރުގައި ރަގަޅު ކުރާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށް  5މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ.

.10މެޗުތަކަށް ޓީމްތައް ހާޟިރުވުން
.10.1މުބާރާތް އޮންނާނީ މާލޭގައެވެ .މުބާރާތް އޮންނަ ތަނާއި ގަޑިތަކުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން،
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކާ ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ.

4

ފއިވާ ގަޑީގެ  30މިނިޓް އިރުކުރިން
.10.2ކޮންމެ ޓީމެއްގެވެސް މެނޭޖަރ އެ ޓީމެއްގެ މެޗުގެ ރެކޯޑިންގ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހި ަ
ރެކޯޑިންގ ބާއްވާ ސްޓޫޑިއޯއަށް ހާޟިރުވާންވާނެ އެވެ .އަދި ރެކޯޑިންގ ފެށުމުގެ  10މިނިޓް ކުރިން ،އެ މެޗުގައި އެ
ޓީމެއް ތަމްޞީލްކުރާ  5ބައިވެރިން އެ ބައިވެރިން އިށީނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮނޑިތަކުގައި އިށީންނަންވާނެ އެވެ.
.10.3މަގުބޫލް އުޒުރެއް ނެތި މިއާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވި ޓީމަށް މެޗު ލިބުނީކަމަށް ނިއްމާނީއެވެ.
ޒރެއް އޮވެގެންތޯ ނިއްމާނީ ކްއިޒް
.10.4ޓީމަށް ހާޟިރުނުވެވުނީ ނުވަތަ ބައިވެރިއަކަށް ގަޑިއަށް ހާޟިރުނުވެވުނީ މަގުބޫލް އު ު
ކޮމިޝަނުންނެވެ.

.11މެޗުގެ ޖަޖުން
އ
11.1މެޗުތައް އިންސާފުކުރުމަށް ޖަޖުންގެ ކޮމިޓީއެއް އޮންނާނެއެވެ .ޖަޖުންގެ ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މެޗެއްގަ ި
ތިބޭނީ އެމެޗަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  3ޖަޖެކެވެ.
މދު ޚިޔާލުތަފާތުވެއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ކްއިޒްގެ އިދާރީ މޭޒަށް ކޮންޕްލެއިންސް ފޯމާއެކު
11.2ޖަޖުންގެ ނިންމުމާ ެ
މައްސަލަ ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ސ
ހށައަޅާނީ ލިޔުމުން ކޮންޕްލެއިން ް
ނ ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މައްސަލަ ު
11.3މުބާރާތުގެ އެހެނިހެން ކަންކަމާ ގުޅިގެ ް
ޕޯމާއެކު އިދާރީ މޭޒަށެވެ.
.12ކްއިޒް ކޮމިޝަން
ކްއިޒްގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް  5މެންބަރުންގެ ކްއިޒް ކޮމިޝަނެއް އޮއްނާނެ އެވެ .މުބާރާތުގައި ހިނގާ
އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ލިޔުމުން މެޗު ހިނގަމުންދާ ގަޑީގައި ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

ގމަތިންނެވެ.
މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ހައްލުކުރާނީ ކްއިޒް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތެއް ެ
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