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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ކަލަރސް އެވޯޑު  2016ގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ އުސޫލާއި އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަކުރުމުގައި
އަމަލުކުރަންވީގޮތް
 .1އިންޓަރސްކޫލް މުބާރާތްތައް:
އިންޓަރސްކޫލް މުބާރާތުގެ ބައިގައި  2ލެވެލްއެއްގެ މުބާރާތް ހިމެނޭނެއެވެ .އެއީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް
ތތަކާ" ،އިންޓަރސްކޫލް ކޮމްޕެޓިޝަން" ،ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ވަކި ރީޖަނަކަށް  /އަތޮޅަކަށް
ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މުބާރާ ް
ތއް ނުވަތަ އެ އެސޯސިއޭޝަނަކުން އިންޓަރސްކޫލް މުބާރާތަށްވުރެ ދަށްކޮށް ރޭންކުކުރާ
އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތް ަ
ސކޫލް ކޮމްޕެޓިޝަން" އެވެ.
މުބާރާތްތައް" ،އަދަރ އިންޓަރ ް

އިންޓަރސްކޫލް މުބާރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް
އަދަރ އިންޓަރސްކޫލް ކޮމްޕެޓިޝަންސް

އިންޓަރސްކޫލް ކޮމްޕެޓިޝަންސް
ޕާޓިސިޕޭޝަން

10

ޕާޓިސިޕޭޝަން

2

ގޯލްޑް މެޑެލް

30

ގޯލްޑް މެޑެލް

15

ސިލްވަރ މެޑެލް

25

ސިލްވަރ މެޑެލް

10

ބްރޮންޒު މެޑެލް

20

ބްރޮންޒު މެޑެލް

5

މޭން  /ކުއީން އޮފް ދަ މެޗް

3

މޭން  /ކުއީން އޮފް ދަ މެޗް

1

ދަ ބެސްޓް ޕްލޭޔަރ އޮފް ދަ ކޮމްޕެޓިޝަން

10

ދަ ބެސްޓް ޕްލޭޔަރ އޮފް ދަ ކޮމްޕެޓިޝަން

3

އެމަންގ ބެސްޓް ޕްލޭޔާރސް އޮފް ދަ ސީރީސް

5

އެމަންގ ބެސްޓް ޕްލޭޔާރސް އޮފް ދަ ސީރީސް

2

 .2ޤައުމީ މުބާރާތްތައް:
ވ
ނނެއެވެ .އެއީ އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއް ާ
މ ޭ
ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ބައިގައި  2ލެވެލްއެއްގެ މުބާރާތް ހި ެ
އ
ތތަ ް
ށގެން ބާއްވާ މުބާރާ ް
ހނަރުވެރިކަމުގެ ގޮތުން ވަކި ފަންތިއަކަށް އަމާޒުކޮ ް
ޝނަލް ކޮމްޕެޓިޝަން"ު ،
މުބާރާތްތަކާ" ،ނޭ ަ

ލ
ނުވަތަ އެ އެސޯސިއޭޝަނަކުން ޤައުމީ މުބާރާތުގެ  2ވަނަ ކެޓަރީގެ ގޮތުގައި ރޭންކުކުރާ މުބާރާތްތައް" ،އަދަރ ނޭޝަނަ ް
ކޮމްޕެޓިޝަން" އެވެ .މިސާލަކަށް" :އެލީޓްސް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް"" ،ރޭންކިންގ ޓޯރނަމެންޓްސް"
ޤައުމީ މުބާރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް
އަދަރ ނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޝަންސް

ނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޝަންސް
ޕާޓިސިޕޭޝަން

10

ޕާޓިސިޕޭޝަން

2

ގޯލްޑް މެޑެލް

25

ގޯލްޑް މެޑެލް

15

ސިލްވަރ މެޑެލް

20

ސިލްވަރ މެޑެލް

10

ބްރޯންޒު މެޑެލް

15

ބްރޯންޒު މެޑެލް

5

މޭން  /ކްއީން އޮފް ދަ މެޗް

3

މޭން  /ކްއީން އޮފް ދަ މެޗް

1

ދަ ބެސްޓް ޕްލޭޔަރ އޮފް ދަ ކޮމްޕެޓިޝަން

7

ދަ ބެސްޓް ޕްލޭޔަރ އޮފް ދަ ކޮމްޕެޓިޝަން

3

އެމަންގ ބެސްޓް ޕްލޭޔާރސް އޮފް ދަ ސީރީސް

5

އެމަންގ ބެސްޓް ޕްލޭޔާރސް އޮފް ދަ ސީރީސް

2

 .3ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތައް:
ހލާފައިވާ ކެޓެގެރީތައް:
ތތައް ބަ ާ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާ ް
-

އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް :އޮލިމްޕިކް ސަމަރ ގޭމްސް ،އޮލިމްޕިކް ވިންޓަރ ގޭމްސް ،ޔޫތު އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް އަދި ޔޫތު
ވިންޓަރ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް.

-

ރީޖަނަލް ގޭމްސް :އޭޝިއަން ޔޫތު  /ބީޗް  /ވިންޓަރ  /އިންޑޯރ ގޭމްސް ،ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު  /ވިންޓަރ ގޭމްސް

-

ސަބްރީޖަނަލް ގޭމްސް :އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް  /ސާފް ގޭމްސް  /ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް

-

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އަދި ކޮންފެޑެރޭޝަން ގޭމްސް :އޭ.އެފް.ސީ ކޮމްޕެޓިޝަންސް ،ފީބާ ކޮމްޕެޓިޝަންސް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް
ވަނަ

އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް

ރީޖަނަލް ގޭމްސް

ސަބްރީޖަނަލް ގޭމްސް

އައިއެފް/ސީއެފް ގޭމްސް

ޕާޓިސިޕޭޝަން

10

8

5

5

ގޯލްޑް މެޑެލް

15

10

7

7

ސިލްވަރ މެޑެލް

10

7

5

5

ބްރޯންޒު މެޑެލް

5

5

3

3

ބްރޭކް ޕަރސަނަލް ބެސްޓް

1

1

1

1

ބްރޭކް ނޭޝަނަލް ރެކޯޑް

2

2

2

2

ކޮލިފައި ފޯރ ސެކަންޑް ހީޓް

2

2

2

2

ކުއާޓަރ ފައިނަލް

3

3

3

3

ސެމީފައިނަލް

4

4

4

4

ފައިނަލް

5

5

5

5

 .4އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކުރުން
-

ޝން ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ދަރިވަރު  2016ވަނަ އަހަރު
ރން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭ ަ
އެވޯޑަށް ހުށައަޅާނީ މިނިސްޓް ީ
ކިޔެވި ސްކޫލަށް.

-

ކޅިވަރަކުން އެވޯޑަށް ވާދަ ކުރެވޭނެ .އަދި ކޮންމެ ކުޅިވަރަކަށް ވަކި އެޕްލިކޭޝަނެއް
ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްވެސް ު 2
ހުށައަޅަންވާނެ.

-

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ކުލަ ފޮޓޯއެއް ތަތްކުރަންވާނެ 2016( .އަހަރު ދަރިވަރު ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރި
ސްކޫލްގެ ޔުނީފޯމުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދެއްވުން)

-

ކަލާރސް އެވޯޑު  2016ގައި ހިމެނޭނީ  4އުމުރުފުރާ .އެއީ 16 ،14 ،12 ،އަދި  18އަހަރުން ދަށް.

-

ބލައިގެން.
އުމުރު ހަމަކުރާނީ 2016 ،ޖެނުއަރީ  1ވަނަ ދުވަހަށް ،އެ އުމުރެއް ހަމަނުވާ ދަރިވަރުންނަށް ަ

-

ކަލާރސް އެވޯޑު  2016ގައި ހިމެނޭ ކުޅިވަރުތަކަކީ؛ ފުޓްބޯޅަ ،ވޮލީ ،އެތުލެޓިކްސް ،ސްވިމިންގ ،ބާސްކެޓްބޯލް،
ނެޓްބޯލް ،ޓެނިސް ،ޓޭބަލްޓެނިސް ،ކުރިކެޓް ،ބެޑްމިންޓަންގ ،ހޭންޑް ބޯލް ،ޗެސް އަދި ކެރަމެވެ.

-

ދަރިވަރުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް 2016 ،ވަނަ އަހަރު ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރި ސްކޫލަށް ހުށައެޅުމުން ،އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާ،
ސެޓްފިކެޓްތައް އެޕްލައިކުރި ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް  22ޖޫން  2017ނިޔަލަށް ފޮނުވައިދިނުން.

-

ށ ފޮނުވުން.
އެޕްލިކޭޝަންތައް ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެޕްލިކޭޝަންތައް މިނިސްޓްރީއަ ް
----------------------------------------------------------------------------------------------------

