
 

  ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ވ. އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 

c 

 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފެލިދެއަތޮޅު 
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 ތަޢާރަފް  .1
ތަންޒީމްކޮށް ހިންގުމަށް  ކަންކަން  ގެ އެންމެހައިއާން މުބާރާތުހަރަކު ބާއްވާ ޤުރްކޮންމެ އަމިއީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 

ވަނަ ޖަލްސާއިން  10ވަނަ އަހަރުގެ  2018ދުވަހު ބޭއްވި މި ކައުންސިލްގެ  2018 އޯގަސްޓް 13އަތޮޅުކައުންސިލުން އެކުލަވައިލައި 
 "ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ވ. އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ. ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ. މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ 

 މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު:  .2
 އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް، ދިރުވައި، ފެތުރުމަށް  .2.1

 މަސައްކަތް ކުރުން. 
 ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމާއި، ތަޖްވީދުމަގަށް ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން.  .2.2
 ކީރިތި ޤުރްއާން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .2.3
 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން. .2.2
 އުފެއްދުން.  ދަރިވަރުންޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތް ތަކުގައި ވާދަކުރެވޭ ފެންވަރުގެ  .2.2

 މުބާރާތް އިޢުލާނު ކުރުން:  .3
ނޑައަޅައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަން އަންގާ އިޢުލާނު ކުރާނެއެވެ. ތަނަކާއި، ކޮންމެ އަހަރަކު މުބާރާތް ބާއްވާނެ  .3.1  ތާރީޚެއް ކަ

 ފައިވާ ފަރާތްތައް: މުބާރާތް ހުޅުވައިލައި  .2
 .ތައްކައުންސިލްރަށު  .2.1

 މުބާރާތުގެ ގޮފިތައް:  .2
 ކިޔެވުމުގެ ގޮފި. ބަލައިގެން .2.1

 ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފި  .2.2



 

  ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ވ. އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 

  ބައިވެރިވުމާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހެޅުން މުބާރާތުގައި  .6
ރަށުފެންވަރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތުން  ތަކުންރަށުކައުންސިލްކޫލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ސް ވެވޭނީ މިކަމަށްޓަކައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރި .6.1

 ފޮނުއްވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންނެވެ.  ރަށުކައުންސިލުންހޮވޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޓީމް ލިސްޓްގައި އަންނަނިވި މައުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.  .6.2

  ) ުފުރިހަމަ ނަން: ) ޢާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކ 

  :ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ 

 ްޖިންސ 

 ) ްޢުމުރު ) އުފަން ތާރީޚ 

  ްރަޖިސްޓްރީ އެޑްރެސ 

  ާބައިވެރިވާ ޢުމުރު ފުރ 

  ިބައިވެރިވާން އެދޭ ގޮފ 

  ) ުބައިވެރިވާ ކޮޅު ) ފެށޭކޮޅު ނުވަތަ ނިމޭކޮޅ 

  ުރާގަށް.ކިޔަވަން އެދޭ ރާގު: ދިގު ރާގަށް، ކުރ 

ޓީމު ލިސްޓް ފުރާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވާ ފޯމެޓެއްގައެވެ. މި ލިސްޓް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ދަރިވަރުގެ އުފަން   .6.3

 ތަކުންނެވެ. ރަށުކައުންސިލް ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށްފަހު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވާނީ  ދުވަސް، ޢުމުރުފުރާ ޗެކު ކުރައްވައި 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނެ ޢަދަދު:  .7
 . މިގޮތުން ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ފި ތަކުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ސްކޫލު ކުދިންނަށް އެކަންޏެވެޙާފިޒު ކަމުގެ ގޮފި ފިޔަވައި އެހެން ގޮ .7.1

 އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގެ ކުދިން ނުހިމެނޭނެއެވެ.  6ކުދިންގެ ތެރޭގައި  20 މިކުދިންނެވެ.  20ގިނަވެގެން ބައިވެރި ކުރެވޭނީ 

  ކުދިން ދެ ގޮފީގައި ބައިވެރިކުރަންޖެހޭ ޢަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  .7.2

 ހިތުން  ބަލައިގެން  ކުދިންގެ ޖުމުލަ 

20 10 10 

ދަރިވަރު ބައިވެރި ކުރަން  1މަދުވެގެން  ގައިފުރައެއްޢުމުރު  3 ގޮތްޕަކުންކުދިން ބައިވެރި ކުރުމުގައި ކޮންމެ  ގައިދެ ގޮފީ މި  .7.3

 ވާނެއެވެ. 

 އޮފިޝަލުން: .8
ނޑައަޅުއްވައި  3މި ގޮތުން ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެ. އިސްފަރާތްތަކެއޮފިޝަލުންނަކީ ޓީމުތަކާ ޙަވާލުވެގެން ތިއްބަވާ  .8.1 އޮފިޝަލުން ކަ

ކުރާނެ ފަރާތެއް މުޢާމަލާތް ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ންގެ ތެރެއިން އޮފިޝަލު 3ންވާނެއެވެ. އަދި މި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަންގަވަ 

ނޑައަޅުއްވައި އަންގަވަންވާނެއެވެ.  ނޑައަޅާފަރާތަކީ ސްކޫލު ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ކަ އަތޮޅުކައުންސިލާއި މުއާމަލާތުކުރުމަށް ކަ

  ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުކަށް ވާންވާނެއެވެ. 



 

  ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ވ. އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ޝަރުޠު:  .9
 ރައްޔިތަކަށްވުން ދިވެހި  9.1
 ގޮތްޕެއްގައި، އަދި ޢުމުރު ފުރައެއް ގައި ހިމެނުން. ގޮފީގެ ތެރެއިން  2އިންސާފުކުރެވޭ މުބާރާތުގައި  9.2
   ހިމެނިފައިވުންނަންމުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފޮނުއްވާ ލިސްޓްގައި  9.3

 ޢުމުރު ފުރާތައް: އިންސާފުކުރާ  މުބާރާތުގައި  .10
 ވަނަ ހޮވުމުގައި މި ޢުމުރުފުރާ ނުހިމެނޭނެއެވެ. (އަހަރު ނުފުރޭ  6ހަރުން ދަށް )އަ 6  10.1

 އަހަރު ނުފުރޭ (  7ދަށް )އަހަރުން  7  10.2

 އަހަރު ނުފުރޭ ( 9ދަށް )އަހަރުން  9  10.3

 އަހަރު ނުފުރޭ (11ދަށް )އަހަރުން  11  10.2

 ނުފުރޭ (އަހަރު 12ދަށް )އަހަރުން  12  10.2

 އަހަރު ނުފުރޭ ( 16ދަށް )އަހަރުން  16  10.6

 

 ނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ފުރިފައިވާ އަހަރެވެ. ވަ 1ނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ބައިވެރިންގެ ޢުމުރުފުރާ ބަލާނީ، މުބާރާތް އޮން 10.7

 :/މުޤައްރަރު މުބާރާތުގައި ކިޔަވަންޖެހޭ މިންވަރު  .11
 ޤައްރަރެވެ. ކަނޑައަޅައި ޢާއްމުކުރާ މު ސިލުން މުބާރާތުގެ މުޤައްރަރަކީ އަތޮޅުކައުން  11.1
 ވެ. ޚަތިމުގެ ކޮޅު މާނަކުރެވެނީޢުމުރުފުރާ ތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ޚަތިމުގެ ކޮންމެ ކޮޅަކުންވެސް ކިޔެވި ދާނެއެ  11.2

 ފެށޭ ކޮޅު އެއީ ބަޤަރާ ސޫރަތާ ވީކޮޅު ކަމުގައެވެ. ނިމޭ ކޮޅު އެއީ އައްމާފޮތާއި ވީ ކޮޅުކަމުގައެވެ.
 ސުވާލެވެ.  1ބަލައިގެން ކިޔަވާ ގޮފީގައި ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްވެސް ކުރެވޭނީ  11.3
 ސުވާލެވެ. 2ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިގައި ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްވެސް ކުރެވޭނީ  11.2
ނޑިޔާރުންނެވެ.ރުން ކިޔަވާ ސުވާލުގެ މިންވަރު )ދިގުމިން ދަރިވަ 11.2 ނޑައަޅާނީ ފަ   ( ކަ

 
 
 
 

 
 
 

 މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން: 12
ނޑައަޅާ ފަ  12.1 ނޑިޔާރުންގެ ކޮމިޓީ މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ކިޔެވުމަށް އިންސާފު ކުރާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަމަށް ކަ

ނޑިޔާރުން  އަކުންނެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ ޓީމް އެކުލަވާލުމުގައި ވީވަރަކުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މިމަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަ

 ކުރައްވާނެއެވެ.  ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް



 

  ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ވ. އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 

 މުބާރާތުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން:  .13
ޖާއަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ނުވަތަ ބައިވެރި ވާ މައްސަލައެއްގައި ކިޔަވާ ކުއްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ހިގަމުންދާއިރު ދިމާ  13.1

ކުރުވި ފަރާތަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ދިމާވާ ސެޝަނެއް ނިމުމުގެކުރިން އެ މައްސަލައެއް ބަޔާންކޮށް 

 އިދާރީ މޭޒަށް ލިއުމަކުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

މަޖެހިފައިވާ ދަންފަޅިއެއްގައި ކިޔެވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ ބައިވެރިއަކު ކިޔަވަން ހަ  13.2

ދަންފަޅި ނިމުމުގެކުރިން އެ މައްސަލައެއް ބަޔާންކޮށް އިދާރީ މޭޒަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އެމައްސަލަބަލާ އެފަދަ ބައިވެރިއަކަށް 

ނޑި ރާތުގެ ގޮތެއް ނިންމާނީ މުބާއިތުރު ފުރުސަތު ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން   ޔާރުންނެވެ. ފަ

 ވުމާއި، ވަކިކުރުން: ކި މުބާރާތުން ވަ  .12
ބަޔާންކޮށް ން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމަށްފަހު މަޤްބޫލު ޢުޒުރެއް ދިމާވެގެން މުބާރާތުން ވަކިވާ 12.1

 ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށެވެ. 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާއި، ޚިލާފަށް އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެ ފަރާތަކާމެދު  12.2

 ޢަމަލު ކުރާނޭގޮތެއް ނިންމާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ. 

 އްވެސް ސަބަބެއް ވާނޭ އެމުބާރާތުގައި ނުކިޔަ  އުމަށްފަހުރަށްރަށުން މުބާރާތަށް އަންނަ ބައިވެރިޔަކު މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް އަ 12.3

 ނޯންނާނެއެވެ. 

 މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަ ތަކާއި، ދޭ ޚާއްސަ އިނާމާއި ސަނަދު:  .12
 ވަނަ ދަރިވަރު  3.2.1ކޮންމެ އުމުރު ފުރާއަކުން  ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފި ވަކިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮތްޕާއި  12.1
 ވަނަ ދަރިވަރު  3.2.1ޕަކުން ކޮންމެ ގޮތް ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފި ވަކިން، ގޮތްޕާއިބަލައި ގެން ކިޔެވުމުގެ   12.2
 ވަނަ ދަރިވަރު  3.2.1މުޅި މުބާރާތުން )ދެގޮފި އެއްކޮށް(  12.3
 ދަރިވަރުން  10އެންމެ މޮޅު ރާތުން )ދެގޮފި އެއްކޮށް( މުޅި މުބާ 12.2
 ވަނަ ވަނައަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ހަނދާނީ ލިޔުން.  12.2

 މުބާރާތުގެ ވަނަ ހޮވުން: .16
ނޑިޔާރުންގެ އެވްރެޖް މާރކްސްގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.  16.1  މުބާރާތުގައި ވަނަ ހޮވާނީ ފަ
މުޅި މުބާރާތުން ހުރިހާ ކެޓަގަރީއެއް އެއްކޮށް އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބޭ ފުރަތަމަ  މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  16.2

ވަނައަށް އެންމެގިނަ މާކްސް ލިބޭ ދަރިވަރަކީ  3އަދި ވަނަ،  2ވަނަ، ދެވަނައަށް އެންމެގިނަ މާކްސް ލިބޭ ދަރިވަރަކީ  1ދަރިވަރަކީ 
 ވަނަ ކަމަށެވެ.  3
 މަތީ މާރކްސް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތެވެ. މާރކްސް އަށް ވުރެ 80ނީ ވަނައަށް ހޮވޭ 1 16.3
ވަނަ އަށް ހޮވުނު ފަރާތް ފިޔަވައި ދެން އެންމެމަތީ މާރކްސް  1މާރކްސް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  70ނީ ވަނައަށް ހޮވޭ 2 16.2

 ލިބުނު ފަރާތެވެ. 
ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްފިޔަވައި ދެން  2ސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާރކްސްއަށް ވުރެ މަތީ މާރކް 60ނީ ވަނައަށް ހޮވޭ 3 16.2

 ލިބުނު ފަރާތެވެ. އެންމެ މަތީ މާރކްސް 



 

  ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ވ. އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 

އިން މަތީގެ މާރކްސް ހޯދާ ދަރިވަރުންގެތެރެއިން އެންމެ މަތީ 70ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ 10މުޅި މުބާރާތުން އެންމެ މޮޅު  16.6
 . ދަރިވަރުންނެވެ 10މާރކްސް ހޯދާ 

 ކަމުގެ ގޮފި ޙާފިޡް  .17
ނޑައެޅިފައެއް ނެތެވެ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ  ޙާފިޡް  17.1 ކަމުގެ ކޮފީން ބައިވެރިވުމަށް ވަކި ޢަދަދެއް އަދި ވަކި ޢުމުރެއް ކަ

 ދަރިވަރަކަށްވެސް މި ގޮފީގައި ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ. 
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރަސްމީ ބަންދުނޫން ޙާފިޘް ކަމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ބައިވެރި ވުމުގައި ވަކި ތާރީޚެއްނެތި  17.2

 ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާ ލެވިފައެވެ. 
ނޑައަޅާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލު 17.3  ންނެވެ.  ޙާފިޘް ކަމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ކިޔަވާނޭ ތާރީޚް ކަ
ނުވަތަ މިއަށްވުރެ ފޮތުންނެވެ.  1ފޮތުން  1ގައެވެ. އޭގެ ފަހުން ފޮތު 2މަދުވެގެން ރި ވެވޭނީ ފުރަތަމަ ފަހަރު އިވެމި ގޮފީގައި ބަ 17.2

 ވެ. އެ ނެވެސް ބައިވެރި ވެވޭއަދި މުޅި ޤުރްއާން އެއްކޮށް ގިނައިންވެސް ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ. 
ނޑިޔާރުންގެ  3މި ގޮފީގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ޓެސްޓް ކުރާނީ މިކަމަށް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ  17.2 ފަ

 ކޮމިޓީ އަކުންނެވެ. 

 ކަމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ފައިސާގެ އިނާމް: ޙާފިޡް  .18
" ފޮތަކަށް  ހާސް ރުފިޔާ( ގެ ފައިސާގެ އިނާމްދެރ. )2000.00ފޮތް ކިޔެވުން ދެވޭ   2ފުރަތަމަ ފަހަރު ވިދި ވިދިގެން  18.1

 ރ. ގެ މަގުން".1000.00
ހާސް ރުފިޔާ( ގެ ފައިސާގެ އެންރ. )1000.00ފޮތް ކިޔެވުން ދެވޭ  1ވިދި ވިދިގެން  މަދުވެގެން  ފަހަރަކުވެސް ކޮންމެ ދެން 18.2

 ރ. ގެ މަގުން".1000.00" ފޮތަކަށް  އިނާމް
ނޑުކޮށް ކިޔެވުން ތިމްޚަ މުޅި 18.3   ރ. )ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ( ގެ އިނާމ30000.00ްއެއްފަހަރާ ދެވޭ   ގަ
 ދެވޭ ހަނދާނީ ލިޔުން.  ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވި ބައިގާ ކަމުގެ ޙާފިޒު 18.2

 ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުންނެވެ. މި ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނިފައި ނުވާ މައްސަލައެއް  .19
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