އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒް 2019
މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު
 .1ތަޢާރަފު
ވސް އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި
ޓސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑި ް
މން ރައި ް
މި ޤަވާޢިދަކީ ،ހިއު ަ
ނ
ބާއްވާ "އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒް  "2019ގެ ޤަވާޢިދެވެ .މި ޤަވާޢިދުގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ެ
ގތާއި ،އިންސާފުކުރެވޭނެ ގޮތް ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ.
ގޮތާއި ،މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނެ ޮ

 .2މަޤުޞަދު
ރކަން އިތުރުކުރުވުން.
 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާމެދު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ހޭލުންތެ ި
ގ
 ކުއިޒް މުބާރާތް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި މުދައްރިސުންނާއި މުޖުތަމަޢު ެ
މެދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

 .3މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހެޅުން
 .3.1މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށްވެސް އޮންނާނެއެވެ.
 .3.2ބައިވެރިވެވޭނީ ގްރޭޑް  9 ،8 ،7އަދި  10ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
އދި މެޗުތައް ކުޅެން
 .3.3މި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ސްކޫލަކަށްވެސް ބައިވެރިކުރެވޭނީ  7މެންބަރުން އެކުލެވޭ  1ޓީމެވެަ .
އަރާނީ  5ބައިވެރިންނެވެ.
ނމަވެސް ޓީމް ލިސްޓު
ދ ސިޓީ ފޮނުވާއިރު ޓީމް ލިސްޓް ފޮނުވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެަ .
 .3.4މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ި
ހުށަހަޅަންވާ ތާރީޚް ކޮމިޝަނުން ފަހުން އަންގާނެއެވެ .ޓީމް ލިސްޓް ފެކްސް ނުވަތަ އީމެއިލުން ވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ފެކްސް ،3338658 :އީމެއިލް.)info@hrcm.org.mv :
މ ޓީމަކުންވެސް އެ މެޗެއްގައި ބައިވެރިކުރުވާނެ 5
ކން ެ
 .3.5ޓީމް ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ  7ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ޮ
ބައިވެރިއެއްގެ ނަން ،ކުޅެންޖެހޭ މެޗު ފެށުމުގެ  30މިނެޓް ކުރިން އިދާރީ މޭޒަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
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ރއަކު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ
 .3.6މެޗުގައި ކުޅުމަށް ކަނޑައެޅި  5ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ބައިވެ ި
މެޗު ފެށުމުގެ  15މިނެޓް ކުރިން ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 .4މުބާރާތުގެ ގްރޫޕްތަކާއި ބުރުތައް
 .4.1މި މުބާރާތުގައި ފައިނަލާއެކު ހިމެނޭނީ  4ބުރެވެ.
 .4.1މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޓީމްތައް ގްރޫޕްތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގައިވެސް އެ
ލކުރާނެއެވެ .ކޮންމެ މެޗެއްގައި މޮޅުވާ ސްކޫލަކަށް 3
ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ސްކޫލެއް ކޮންމެ ސްކޫލަކާއި ބައްދަ ު
ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ .އަދި އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ކޮންމެ ސްކޫލްއަކަށްވެސް ލިބޭނީ  1ޕޮއިންޓްއެވެ.
 .4.2ޓީމެއް މެޗަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރުވި ޓީމު މެޗުން މޮޅުވީމަކަށް ބައި  3ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ .އަދި ހާޒިރުވި
ތގައި މާރކްސް ދޭނީ އެ ޓީމް ކުޅެފައިވާ މެޗްތަކުގެ އެވްރެޖް މާކްސްއެވެ.
ޓީމަށް މާރކްސް ދޭންޖެހޭ ހާލަ ު
ލބިފައިވާ ޕޮއިންޓް ގޮތުން
 .4.3ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ  1ވަނަ އަދި  2ވަނަ ޓީމް ކަނޑައަޅަން ފުރަތަމަ ބަލާނީ އެޓީމަކަށް ި
އެންމެ ކުރި ހޯދާ  2ޓީމެވެ.
 .4.4ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ބަލާނީ އެޓީމެއް ކުޅެފައިވާ ހުރިހާ މެޗެއްގެ ޖުމްލަ ސްކޯއަށެވެ.
 .4.5ޖުމްލަ ސްކޯ އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ބަލާނީ އެއްވަރުވި  2ޓީމް ކުރިން ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ (ހެޑް ޓު ހެޑް) ސްކޯއަށެވެ.
 .4.6ހެޑް ޓު ހެޑްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ އިތުރު ބަޒަރ ރައުންޑެއް ދެ ޓީމްގެ މެދުގައި ކުޅޭނެއެވެ.
 .4.7ނޮކްއައުޓް ސްޓޭޖްގައި މޮޅުވާ ޓީމް ކަނޑައަޅާނީ އެ މެޗްގެ ޖުމްލަ ސްކޯއަށް ބަލައިގެންނެވެ.
 .4.8ރައުންޑް ނިމޭއިރު ސްކޯ އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ މޮޅުވާ ޓީމް ކަނޑައަޅާނީ އިރުތު ބަޒަރ ރައުންޑެއް ކުޅެގެންނެވެ.
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.
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 .6ފުރަތަމަ ބުރު "ޙައްޤުގެ އަޑު"
 .6.1މި ބުރުގައި ކޮންމެ ޓީމެއްގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ސުވާލެއް ކުރެވޭނެއެވެ.
ތންނެވެ.
ރނެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަ ު
 .6.2ޓީމުގެ މެންބަރުންނާ ސުވާލުކު ާ
ނ ފެށިގެންނެވެ30 .
ބ ް
ފށާނީ ސުވާލުކޮށް ނިމޭ ހިސާ ު
ބނީ  30ސިކުންތެވެ .ވަގުތު ަ
ލ ޭ
 .6.3ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ި
އވެ .އެއްސުވާލަކަށް  2ޖަވާބު ނުދެވޭނެއެވެ.
ނ ނުފަށާނަމަ ފުރުސަތު ގެއްލޭނެ ެ
ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދޭ ް
ގ
ވބު ދިނުމުގައި ޓީމު ެ
 .6.4މިބުރުގައި ކުރާ ކޮންމެ ސުވާލެއްގެ ރަނގަޅު ޖަވާބަށް  5މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ .ސުވާލަށް ޖަ ާ
އެހެން ބައިވެރިއަކު ޖަވާބު ދީފިނަމަ ނުވަތަ އެހީތެރި ވެއްޖެނަމަ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިގެން
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.
ގ
މ އޯޑިއަންސްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ .އޯޑިއަންސްގައި ތިބި ސްކޫލްތަކު ެ
 .7.3ޓީމަށް ޖަވާބު ނޭނގިއްޖެނަ ަ
އ
ކން ބޭނުންވާ ދަރިވަރެ ް
ޓޗަރުންގެ ތެރެއިން އެ ޓީމަ ު
ތ ީ
ނ ނުވަ ަ
ބލެނިވެރިންގެ ތެރެއި ް
ވތަ ެ
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ނު ަ
ނުވަތަ ޓީޗަރެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ .އޯޑިއަންސާ ޖަވާބު ދިނުމަށް ހަވާލު ކުރެވިއްޖެނަމަ
ކސްއެވެ.
ރަނގަޅު ޖަވާބަށް ލިބޭނީ  3މާ ް
ވނީ ދެ ފުރުޞަތެވެ .އެއީ ޓީމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތަކާއި އޯޑިއަންސަށް ދެވޭ ފުރުޞަތެކެވެ.
 .7.4ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ދެ ޭ
ނ  30ސިކުންތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޕްރެޒެންޓަރަށް އެ
 .7.5އޯޑިއަންސްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނަމަ ޖަވާބު ދިނުމަށް ދެވު ު
ޓީމަކުން ރިކްއެސްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.
އންސްގެ އެހީތެރިކަން
ފށާނީ އޯޑި ަ
 .7.6އޯޑިއަންސްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ދެވޭނީ  30ސިކުންތެވެ .ވަގުތު ގުނަން ަ
ހޯދުމަށް ޕްރެޒެންޓަރ ހުއްދަ ދޭ ހިސާބުންނެވެ.
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 .8ތިންވަނަ ބުރު (ހޭވައްލާ)
 .8.1ތިންވަނަ ބުރަކީ ބަޒަރ ބުރެކެވެ .މި ބުރުގައި ކުރެވޭނީ ޖުމްލަ  10ސުވާލެވެ.
ށ
މ އަވަހަށް ބަޒަރއަ ް
ނވަތަ ސުވާލު ނިމުމާއެކު އެން ެ
ބނީ ސުވާލުކިޔަން ފެށުމާއެކު ު
ޞތު ލި ޭ
 .8.2ޖަވާބުދިނުމަށް ފުރު ަ
ފިތާލާ ޓީމަކަށެވެ.
 .8.3ސުވާލުކިޔާ ނުނިމެނީސް ބަޒަރއަށް ޓީމަކުން ފިތާލައިފިނަމަ ،އެހާ ހިސާބުން ސުވާލު ކިޔުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ .ދެން
ނނެވެ.
ވބު ދިނުމު ް
ސުވާލު ފުރިހަމަ ކުރާނީ ބަޒަރއަށް ފިތާލި ޓީމުން ޖަ ާ
ބ ދިނުމަށް ލިބޭނީ  30ސިކުންތެވެ 30 .ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދޭން ފަށަން
 .8.4ބަޒައަށް ފިތާލުމަށްފަހު ޖަވާ ު
ވރިއަކަށްވެސް ޖަވާބު ދެވިދާނެ އެވެ.
ޖެހޭނެއެވެ .ޓީމުގެ ކޮންމެ ބައި ެ
ރތަމަ ދޭ
އ ބަލާނީ ފު ަ
ޞތެވެ .ޓީމުގެ ރަނގަޅު ޖަވާބުކަމުގަ ި
ނމަށް ދެވޭނީ އެއް ފުރު ަ
 .8.5މި ބުރުގައިވެސް ޖަވާބު ދި ު
ވރު ޖަވާބު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
ޖަވާބެވެ .ޖަވާދު ދޭންފަށާ ދަރި ަ
 .8.6މިބުރުގެ ކޮންމެ ރަނގަޅު ޖަވާބަކަށް  5މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ .ޖަވާބު ދޭން ނޭނގިއްޖެނަމަ  5މާރކްސް
ރކަމުގައިވިއަސް ބެލެވޭނީ ޖަވާބު ނުބައިކަމަށެވެ.
ވބު ނުދީ ހަނުހު ި
އުނިކުރެވޭނެއެވެ .ބަޒަރއަށް ފިއްތާލުމަށްފަހު ޖަ ާ
ށ
ވނީ  30ސިކުންތެވެ .އެއްވެސް ޓީމަކުން ބަޒަރއަ ް
ގނަވެގެން ދެ ޭ
އށް ފިއްތާލުމަށް ި
 .8.7ސުވާލުކޮށް ނިމުމުން ބަޒަރ ަ
ނމަ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލުނީއެވެ.
ފިތާނުލާ  30ސިކުންތު ވެއްޖެ ަ
 .8.8މިބުރު ނިމޭއިރު ދެ ޓީމްގެ ޖުމްލަ މާރކްސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ އިތުރު  3ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.

.9

ހަތަރުވަނަ ބުރު (އަލިފާންރޮދި)
 .9.1މިބުރު ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހަމައެކަނި ފައިނަލް ރައުންޑްގައެވެ.
ށ
 .9.2މިބުރުގައި ޖަވާބުދޭނީ ޓީމުން ކަނޑައަޅާ އެއްކުއްޖެކެވެ .ޖަވާބުދޭން ކަނޑައަޅާ ކުއްޖާ ހުންނާނީ ޖަވާބު ދިނުމަ ް
ހާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައެވެ.
ނ
ބ ދިނުމުން  2ވަ ަ
ނ ސުވާލުކުރެވޭނެއެވެ .ކޮންމެ ސުވާލެއްގެ ޖަވާ ު
ދން ފުލުފުލު ް
 .9.3މިބުރުގައި  60ސިކުންތުވަން ެ
ސުވާލު ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.
 .9.4ދަރިވަރު ޖަވާބުދޭން ފެށުމުން ޕްރެޒެންޓަރ ސުވާލު ކުރުން ހުއްޓާލާނެއެވެ.
ގޅު ޖަވާބުދޭ ޓީމެކެވެ.
 .9.5މިބުރުގައި މޮޅުވާނީ  60ސިކުންތުތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ރަނ ަ
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 .9.6މިބުރުގައި ރަނގަޅު ކުރާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށް  5މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ.
 .10މެޗުތަކަށް ޓީމްތައް ހާޟިރުވުން
ތ ފެށުމުގެ ކުރިން،
މބާރާ ް
ތކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ު
ތނާއި ގަޑި ަ
ނނަ ަ
ނނީ މާލޭގައެވެ .މުބާރާތް އޮ ް
 .10.1މުބާރާތް އޮން ާ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކާ ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ.
ނ
ބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ  30މިނިޓް ކުރި ް
 .10.2ކޮންމެ ޓީމެއްގެވެސް މެނޭޖަރ އެ ޓީމެއްގެ މެޗުގެ ރެކޯޑިންގ ޭ
އ
ނޓް ކުރިން ،އެ މެޗުގައި ެ
ކޑިންގ ފެށުމުގެ  10މި ި
ރެކޯޑިންގ ބާއްވާ ސްޓޫޑިއޯއަށް ހާޟިރުވާންވާނެ އެވެ .އަދި ރެ ޯ
ނންވާނެއެވެ.
މޖެހިފައިވާ ގޮނޑިތަކުގައި އިށީން ަ
ޓީމެއް ތަމްޞީލްކުރާ  5ބައިވެރިން އެ ބައިވެރިން އިށީނުމަށް ހަ ަ
މނީއެވެ.
 .10.3މަގުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި މިއާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވި ޓީމަށް މެޗު ލިބުނީކަމަށް ނިއް ާ
ނ
މ ީ
ލ އުޒުރެއް އޮވެގެންތޯ ނިއް ާ
ޟރުނުވެވުނީ މަގުބޫ ު
ތ ބައިވެރިއަކަށް ގަޑިއަށް ހާ ި
ވނީ ނުވަ ަ
 .10.4ޓީމަށް ހާޟިރުނުވެ ު
ކުއިޒް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
 .11މެޗުގެ ޖަޖުން
މ މެޗެއްގައި ތިބޭނީ
ޖޖުންގެ ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން ކޮން ެ
 11.1މެޗުތައް އިންސާފުކުރުމަށް ޖަޖުންގެ ކޮމިޓީއެއް އޮންނާނެއެވެަ .
އެމެޗަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  3ޖަޖެކެވެ.
ނޕްލެއިންސް ފޯމާއެކު
ށ ކުއިޒްގެ އިދާރީ މޭޒަށް ކޮ ް
ލ ތަފާތުވެއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮ ް
 11.2ޖަޖުންގެ ނިންމުމާމެދު ޚިޔާ ު
މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ލިޔުމުން ކޮންޕްލެއިންސް
 11.3މުބާރާތުގެ އެހެނިހެން ކަންކަ ާ
ފޯމާއެކު އިދާރީ މޭޒަށެވެ.
 .12ކުއިޒް ކޮމިޝަން
ނއެވެ .މުބާރާތުގައި ހިނގާ
ގ ކުއިޒް ކޮމިޝަނެއް އޮއްނާ ެ
ރން ެ
ކުއިޒްގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް  5މެންބަ ު
ވނެއެވެ.
އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ލިޔުމުން މެޗު ހިނގަމުންދާ ގަޑީގައި ހުށަހަޅަން ާ
މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ހައްލުކުރާނީ ކުއިޒް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
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