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                                          ކޯކަރިިކއުލަރ އެްކޓިިވޓީސް ެސކްަޝން
 މީދޫ. ރ/ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު. ރ

 
 

 އިތުރު ޙަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭ ވަނަތައް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު 
 
 ގައިޑް / ތަޢުލީމީގޮތުން އެންމެ މޮޅު ސްކައުޓް  -1

  ،ީފާއިތުވި އަހަރުެގ ފައިނަްލ  ގައިުޑންގެ ތެރެއިން/ ހުވާކޮށްފައިތިބޭ ސްކައުޓުންގެ މިމަޤާމަށް ހޮާވ ދަރިވަރުން ހޮވާނ
ންެމ މަީތ މާރކްްސ ހޯާދ ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެމާރކްްސ އަށްވުރެ މަތީްނ  57% ނަތީޖާއިން
 .ދަރިވަރެކެވެ

 ގައިޑް / ސްކައުޓް ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު  -2

  ްއިންޓް ދީ އެންމެ ގިަނ ކުން ޕޮގައިްޑ ހޮވުމުގަިއ ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ބައިތަ/ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންެމ ރަނގަޅު ސްކައުޓ
އަށްވުރެ މަތީން  75%މިމަޤާމް ހޮވުމުށް ލިސްޓްކުރާނީ އެައހަރުގެ ފައިނަލް ނަތީޖާގައި . ޕޮއިންޓް ލިބޭ ދަރިވަރެކެވެ 

  . ދަރިވަރުންނެވެ 05ވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ އެވްެރޖް ހޯދާ ލިބިފައިވާ ދަރި

 05% ތަޢުލީމީ ނަތީޖާއިން  -ހ
 05%  ލާޤުއަޚު -ށ
 05% (ގައިޑް/ ސްކައުޓް) ޙާޟިރީ -ނ
 05% އަހަރު ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީ -ރ
 05%  ޚިދުމަތް -ބ
 

 ތަޢުލީމީ ނަތީޖާއިން ޕޮއިންޓް ދޭގޮތް ( ހ)

A - 05  

B - 07  

C - 05  

 (05%ނަގާނީ ުޖމްލައިގެ ) 
 

 ޕޮއިންޓް ދޭގޮތް އަޙުލާޤުގެ ބައިން ( ށ)

  :އަޚުލާޤުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ 
 05%ރިޕޯޓްފޮތުގައިވާ އަޚުލާޤުގެ ބައިން  -ހ
E - 7 

G - 0 

N - 0 

 



 . ޢައްޔަންކުރާ ކޮމެޓީން ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ބައިތަކަށެވެ. 05%ޢައްޔަންކުރެވޭ ކޮމެޓީން އަޚުލާޤަށްދޭ ޕޮއިންޓް  -ށ
 4          ޤަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން  -0
 4     ސްކޫލުެގ ޤަވާއިދާއެއްގޮތަށް ޔުނީފޯމްއެޅުން -0
 4ކުރުން އެހެންމީހުންނަްށ އިޙްތިރާމް/ އަދަބުވެރިކަން -0
 4          ރީތިބަހުން ވާހަކަދެއްކުން -4
              4 އެހެްނމީހުންނާ ުގޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން  -7

 (05%ނަގާނީ ދެބައިއެއްކޮށް ޖުމްލައިގެ ) 
 
 

  ޙާޟިރީ ( ނ)
ަގއިޑުގެ ގޮތުގައި އެހެނިހެން ކަންަކމަށް ޙާޟިރުވާ / ގައިޑް ކުލާހަށާއި، ސްކައުޓް/ މިބައިގައި ބަލާނީ ސްކައުޓް

 . ޙާޟިރުވުމަށެވެ
 .(އެވެ 05%ނަގާނީ ޙާޟިރީ މާރކްކޮށްފައިވާ ދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ޕޮއިންޓްދީ، ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ )

 
  ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއަހަރު ތެރޭގައި ( ރ)

ލިބޭ  (އިވެރިވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ފިޔަވާބަ) ބިފައިވާލި އަހަރު ތެރޭގައި މިބައިގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ބައިތަކުން، 
ރޑް، ބެޖަ  . އަދި ބައިވެރިވުމަށްވެސް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ. ށް ޕޮއިންޓް ދީގެންނެވެސެޓްފިކެޓް، އެވޯ

  :ބައިވެރިވާ ކޭމްޕް -
 ސްކޫލް  -0
 ސަރަޙައްދީ -0
 މީ ފެންވަރު ޤައު -0
 ބައިނަލްއަޤުވާމީ  -4
 .(އެވެ 05%މިބައިން ނަގާނީ )
 

 ޚިދުމަތް ( ބ)
 . މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމުެގ މައްޗަެށވެ

 6 ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިވުން -
 5 ޝައުޤުވެރިކަން ނަކަމަށް ހުން -
 5 އަމިއްލައަށް ފެނިގެން ކުރުން  -
 .(ލިބޭ ޕޮއިންޓުގެ ޖުމްލައެވެމިބައިން ނަގާނީ )
 

 ބައިނަލްއަޤުވާމީ، ޤައުމީ އަދި ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުން ވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރުން  -3

މިއިނާމު ދެވޭނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ، ޤައުމީ އަދި ސްކޫލުތަކުގެ ެމދުގައި ބޭއްވޭ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަނަ 
 .ދަރިވަރުންނަށެވެހޯދާ 

 

 ރިފެކްޓް ތަޢުލީމީގޮތުން އެންމެ މޮޅު ޕް   -4
 

ތަޢުލީމީގޮތުން އެންމެ މޮުޅ ޕްރިފެކްޓް ހޮވުމުގައި ބަލާނީ، ޖޫނިއަރ ޕްރިފެކްޓުންނާއި ޕްރިފެކްޓުން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކްގެ 
 .ވަކިންނެވެދެބައި ޕްރިފެކްޓުން 



 ެފާއިތުވި އަހަރު ތަޢުލީމީގޮތުން ޖޫނިއަރ ޕްރިފެކްޓުންގެ ތެރެއިން  ހޮވާނީ،މަޤާްމ  ންމެ ޮމޅު ޖޫނިއަރ ޕްރިފެކްޓްކަމުގެއ
 .ދަރިވަރެކެވެ ފައިވާއަށްވުރެ މަތީން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ޕަސަންޓް ހޯދާ %57

 ެތެރެއިން ފާއިތުވި އަހަރުގެ  އެންމެ ޮމޅު ޕްރިފެކްޓް ހޮވާނީ، ޕްރިފެކްޓުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކްގެ ޕަރިފެކްޓުންގ
އަށްވުރެ މަތީްނ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެްނެމ މަީތ ޕަސަންްޓ  57%ތަޢުލީމީ ފައިނަލް ނަީތޖާއިްނ 

   .ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރެކެވެ 

 
 ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރިފެކްޓް   -5

ފައިނަލް ނަތީޖާގައި  ން ފެށިގެން މަތީގެ ޕްރިފެކްޓުންގެ ތެރެއިން 8ގްރޭޑް މިމަޤާމް ހޮުވމުށް ލިސްޓްކުރާނީ އެއަހަރުގެ 
ިމމަޤާްމ . ޕްރިފެކްޓުންނެވެ 05ތެރެއިން އެްނމެ މަތީ އެވްެރޖް ހޯާދ  ޕްރިފެކްޓުންގެއަށްވުރެ މަތީން ލިބިފައިވާ  %75

 . ހޮވުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ބައިތަކަށެވެ
 

 05%  ތަޢުލީމީގޮތުން -ހ
 05%  އަޙުލާޤު -ށ
 20%  ޚިދުމަތް -ނ
 05% (ޕްރިފެކްޓުންގެ ޑިއުޓީ)ޙާޟިރީ  -ރ
 10% (މީޓިންގ)ޙާޟިރީ  -ބ
 

 ތަޢުލީމީ ނަތީޖާއިން ޕޮއިންޓް ދޭގޮތް ( ހ)

A - 05  

B - 07  

C - 05  

 (.ުޖމްލަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ޢަދަދެވެނަގާނީ ) 
 

 ލާޤުގެ ބައިން ޕޮއިންޓް ދޭގޮތް އަޚު ( ށ)
  :ޕޮއިންޓް ދޭނީ އަޚުލާޤުގެ ބަޔަށް 

 05%ރިޕޯޓްފޮތުގައިވާ އަޚުލާޤުގެ ބައިން  -ހ
E - 7 

G - 0 

N - 0 
 . ޢައްޔަންކުރާ ކޮމެޓީން ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ބައިތަކަށެވެ .05%ޢައްޔަންކުރެވޭ ކޮމެޓީން އަޚުލާޤަށްދޭ ޕޮއިންޓް  -ށ
 4          ޤަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން  -0
 4     ޤަވާއިދާއެއްގޮތަށް ޔުނީފޯމްއެޅުންސްކޫލުެގ  -0
 4އެހެންމީހުންނަްށ އިޙްތިރާމްކުރުން / އަދަބުވެރިކަން -0
 4          ރީތިބަހުން ވާހަކަދެއްކުން -4
              4 އެހެްނމީހުންނާ ުގޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން  -7

 (05%ޖުމްލައިގެ ދެބައިއެއްކޮށް ނަގާނީ ) 
 

 
 
 
 

 
 

 



 ޚިދުމަތް * 
 05 ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިވުން -ހ
 05 ކަމަށްހުންަނ ޝައުޤުވެރިކަން -ށ
 05 ކަންކަމަށް އިސްނެުގމާއި އެސްވެުއޅުން  -ނ

 

 ޙާޟިރީ * 
 05 މީޓިންތަކުގެ ޙާޟިރީ -ހ
    05 ރީޑިއުޓީ ޙާޟި -ށ
 .(މިބައިން ނަގާނީ ލިބުނު ޖުްމލައެވެ)
 

 ތުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރު އިތުރު ޙަރަކާ  -6
 

މުބާރާތްތަކާއި އިންޓަރ ސްކޫލް މުބާރާތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއި، މިވަނަ ހޮވުމުގައި ބަލާނީ މަރުކަޒުގެ ކުލަބްތަކުން ހިންގާ 
 ބައިވެރިވެ  ންޓަރ ނޭޝަނަލް މުބާރާތްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ބާއްވާ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާއި މުބާރާތްތަކުގައިއި

ޕޮއިންޓް . ހޯދާ ދަރިވަރެކެވެޕޮއިންޓް ދަރިވަރުންގެ ތެެރއިން އެންެމ މަީތ  ފައިވާވަނަ ހޯދާ ކޮންމެވެްސ ތިންދާއިރާއަކުން
 . ދިނުމުގައި ހޯދާ ވަނަވަނަ އަށާއި ބައިވެރިވުމަށް ވަކިވަކިްނ ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ

 

  ރަކާތް ސްކޫލުގައި ބާއްވާ އެހެނިހެން ޙަ / އިންޓަރ ހައުސް މުބާރާތް  -ހ
 ޕޮއިންޓް  0ވަނަ އަށް  0 -
 ޕޮއިންޓް  7ވަނަ އަށް  0 -
 ޕޮއިންޓް  5ވަނަ އަށް  0 -
 

 އިންޓަރ ސްކޫލް މުބާރާތް  -ށ
 ޕޮއިންޓް  7ވަނަ އަށް  0 -
 ޕޮއިންޓް  5ވަނަ އަށް  0 -
 ޕޮއިންޓް 05ވަނަ އަށް  0 -
 

 ޤައުމީ މުބާރާތް  -ނ
 ޕޮއިންޓް  5ވަނަ އަށް  0 -
 ޕޮއިންޓް 00ވަނަ އަށް  0 -
 ޕޮއިންޓް 07ވަނަ އަށް  0 -
 

 ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތް  -ރ
 ޕޮއިންޓް 05ވަނަ އަށް  0 -
 ޕޮއިންޓް 07ވަނަ އަށް  0 -
 ޕޮއިންޓް 05ވަނަ އަށް  0 -
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 :ރިވުމަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ ބައިވެ * 
  0       އިންޓަރ ހައުސް މުބާރާތެއްގައިނަމަ  -
 0 އެހެނިހެްނ ޙަރަކާތްތަކުގައިނަމަސްކޫލުން ބާއްވާ  -
 3 - 1 މުބާރާތެއްގައިނަމަ އިންޓަރ ސްކޫލް  -
 5 - 1  މުބާރާތެއްގައިނަމަ ޤައުމީ  -
 7 - 1   އިންޓަރ ނޭޝަނަލް މުބާރާތެއްގައިނަމަ  -

 

 ދަރިވަރުން  11ސްކޫލަށް އެންމެ އެހީތެރި  -7
 

ޙަރަކާތްތަކުގައި "ފުރާ ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން ނަތީޖާ ބެލެޭވ އަހަރު، ދަރިވަރުން ހޮުވމުގައި ބަލާނީ  05އެންމެ އެހީތެރި 
ރްޑ ފޯރމުން" "ނާއިބައިވެރިވީ މިންވަރު އަންގައިޭދ ފޯރމުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ނަން " ޕްރިފެކްޓުންގެ ޚިދުމަތުގެ ރެކޯ

 . ދަރިވަރުންނެވެ 05ލިބޭ  ގިަނ ޕޮއިންޓްދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ 
ރޑް ޕްރިފެކް -0   ޓް ބޯ
  ހަުއސްތައް/ ކުލަބް  -0
  އެހެނިހެްނ ގޮތްގޮތުން -0
 

 

 ޕްރިފެކްޓް ބޯރޑް * 
 07% ޙާޟިރީ/ ޑިއުޓީ  -0
 05% މީޓިންތަކުގެ ޙާޟިރީ -0
 75%  އެހީތެރިވުން  -0
 05% ޒިްނމާ އުފުލުން  -4
 7%  އަޚުލާޤު -7
 
 

 ހައުސް / ކުލަބް * 
 07%  ޙާޟިރީ -0
 75%  އެހީތެރިވުން  -0
 05% އުފުލުން  ޒިްނމާ -0
 7%  އަޚުލާޤު -4
 

 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން * 
 07% ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިވުން -0
 75%  އެހީތެރިވުން  -0
 05% ޒިްނމާ އުފުލުން  -0
 7%  އަޚުލާޤު  -4
 
 

   
 


