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 ފެލިދެއަތޮޅުއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ، ވ. ފެލިދ  
 

 2017-ބައެއް މުހިއްމު މައުލ މާތު  ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމްތަކާބެހ  
 

ބ ނުންކުރި  ވެސްޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ވަނަ އަހަރު ބ އްވި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2016މުބާރާތުގައި ބ ނުންކުރާނީ މި  .1
 މުޤައްރަރެވެ. 

ނޑިޔާރުކަން ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހ  މަރުކަޒުން  .2 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ މުބާރާތަށް އެކުލަވާލައްވައި  2015ފަ
 ޢާއްމު ކުރައްވާފައިވާ ޤަވާޢިދެވެ. 

ނޑިޔާރުންނެވެ. މުބާރާތުގެ ވަކިވަކި ބައިބަޔަށް އިންޞާފުކުރައްވާނެ ބ ފުޅުން ނިތިން ފަޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން  .3 އެ  އަދި ންމަވާނީ ފަ
 ން ބައިވެރިންނަށް އަންގަވާލައްވަން ވާނެއެވެ. ކަން ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތްޕުޅު

ކޮންމެ ޢުމުރު ވެ. އެ ނަންބަރުތައް ހުންނާނީ މުޤައްރަރާ ދިމާވާގޮތަށެވެ. ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް ސުވާލު  ނަގާނީ ނަންބަރަކުންނެ  .4
ދަރިވަރުން ޤުރުއަތުން ނަގާ ނަންބަރާ ދިމާވަނީ ކޮން ފުރައެއްގެ ދެގޮތްޕަށް ވަކި ނަންބަރުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވާނެއެވެ.   

ނޑި އެއީ ޤުރުއާނާބެހ  މަރުކަޒުން މުބާރާތްތަކުގައި  ގައި އޮންނަ ލިސްޓުންނެވެ.ޔާރުންގެ އަތު ސުވާލެއްކަން އެނގ ނީ ފަ
 ވާ ސުވާލުތަކެވެ. ބ ނުންކުރައް 

ނޑުގައި ވާގޮތުން ވަނައެއް ލިބ ނީ  .5 މުބާރާތުގައި ވަނަ ހޮވުމުގައި ކައުންސިލުން މިހާރުވަނީ މިންގަޑެއް ކަނޑައަޅުއްވާއެވެ. މި މިގަ
އެއް އެ ވަނައެއް ލިބުމަށް އޮންނަ އިންސައްތަ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ. މިގޮތުން ވަނައަކަށް ހޮވުމަށް ބ ނުންވާ އިންސައްތަ 

ފަތާތަކަށްވުތެ ގިނަ ފަރާތަކުން ހޯދާފައިވާ ނަމަ އެންމެ  މަތީ މާކްސް ލިބުނު ފަރާތް އެއީ އެއްވަނަ އެވެ. ދެން ޖެހިގެން އެންމެ 
ނޑިތާރުންގެ އެވްރެޖް މައްޗަށް އޮތް ފަރާތް އެއީ ދެވަނަ އެވެ % 80. )މިސާލަކަށް: ދަރިވަރަކަށް އެއްވަނަ ލިބެނީ ފަ

% އަނެއް  86.5% އަނެއް ދަރިވަރަކު 87% ލިބުމުންނެވެ. މިހެން އޮއްވައި އެއް ދަރިވަރަކު 70ލިބުމުންނެވެ. ދެވަނަ 
އީ ތިންވަނަ އެވެ. ތިންވަނަ ޙާޞިލްކުރެވ ނެ  75.8އެއީ ދެވަނަ  86.5ވަނަ،  1އެއީ 87% ހޯދާފައިވާނަމަ 75.8ދަރިވަރަކު 

 3ސަބަބަކީ އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބުނު  އް ނުލިބ ނެއެވެ.ވަނަ އެ 3% ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރަކަށް 60އިންސައްތަ ކަމުގައިވާ 
 (ވަނައަށް ހޮވިފައި ވާތީއެވެ. 1،2،3ދަރިވަރުން 

ނޑިޔާރުންގެ މާކްސް ދިނުމަށާއި  .6 ކަންތައްތައް ނޯޓްކުރުމަށް ބ ނުންކުރާނީ އެކަމަށް  ކުދިންގެ ކިޔެވުމުން ފާހަގަކުރެވ ފަ
ނޑިޔާރަކު އިންސާފު  ނޑިޔާރަކު އެ ފަ ކުރައްވާ ބަޔަކުން މާރކްސް  ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްލިޕެކެވެ. ކޮންމެ ފަ
ސްލިޕް ތަކެއްގެ މާރކްސްތައް ދެއްވުމަށްފަހު އެ ސްލިޕް ގައި ސޮއިކުރައްވަން ވާނެއެވެ. އަދި ކުދިންގެ ކިޔެވުން ނިމުމުން ހުރިހާ 

ނޑިޔާރުން ސޮއިކުރައްވާނެއެވެ. މިކަން ކުރުމުގައި ބ ނުންވާ ވަޞީލަތް  އެއް ޝީޓަކަށް ނަގައި އެވްރެޖް ހެދުމަށްފަހު ތިން ފަ
ނޑިޔާރުންނަށް ފޯރުކޮށްދ ނެއެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުން އެދިވަޑައިގެންފިނަމަ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް  ދ ނެއެވެ. ކައުންސިލުން ފަ



ނޑިޔާރުން އިންޞާފުކުރައްވާ ގޮތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ނުފ ޒެއް  ދަރިވަރެއްގެ ކިޔެވުމާމެދު ފަ
ނޑިޔާރުންނަ  ނޑިޔާރުން ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރައްވާ ނުފޯރުވާނެއެވެ. އަދި އިދާރީގޮތުން ފަ ށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނަސް ފަ

ނޑިޔާރުން ފުރިހަމަ ޒިންމާ އުފުއްލަވަން ވާނެއެވެ. ނަޖީޖާ ޝީޓާމެ   ދު ފަ
ވާ ކަމަކުން އެކަމަށް ގޮތެއް ރިއަކު ކުރާ ކަމަކުން ނުވަތަ ދިމާމުބާރާތުގައި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުން ދާއިރު ދަރިވަރު ނުވަތަ ބެލެނިވެ .7

ތުރު ނަން ގޮވާއިރު ދަރިވަރަކު ނެތުމުން އި ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން ވަނީ ފަނޑިޔާރުންނަށެވެ. )މިސާލަކަށް 
ތު ދިނުން، ކުއްޖަކު ސްޓ ޖަށް އަރައިފައި ނުކިޔަވައި ރޯންފެށުމުން އިތުރު ފުރުޞަތު ދިނުން،  ބެލެނިވެރިއަކު ފުރުޞަ 

ނޑިޔާރުންނަށް ދަރިވަރަކަށް ބުނެދިންކަން  އްގައި އެ ކުއްޖަކު ޑިސްކޮލިފައި ކުރުން( މިފަދަ އެއްވެސް ކަމެއެނގުމުން ފަ
 ކައުންސިލުން ގޮތެއް ކިޔައި ވަކިގޮތެއް ހެދުމަށް ބާރުއަޅައެއް ނުހަދާނެއެވެ. 

ޅަކު ބަހައްޓާނެއެވެ. މްކުރާ ފަރާތުން ބ ފުޞަފްޙާ އާއި ކިޔަވަންވީ ތަން ދައްކައި ދިނުމަށް މުބާރާތް އިންތިޒާ ދަރިވަރު ކިޔަވަންވީ .8
ޢުމުރުން ހަގު ކުދިންނަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޮޑަތި އަންހެން ކުދިންގެ ތެރެއިން މުޞްޙަފްގައި ބީހުމަށް ޢުޛްރުވެރިވާ އެއީ 

 ކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމަށް އެރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ ސްކ ލެއްގެ އަންހެން ބ ފުޅަކު ބެހެއްޓުން އެދެވިގެން ވެއެވެ. 
ފަރާތުން ބާއްފައިވާ މުޞްޙަފުންނެވެ. މި މުޞްހަފަކީ ރަސްމު އުޘްމާނީ މަދީނާ ޗާޕް  ވަރު ކިޔަވަން ވާނީ އިންތިޒާމްކުރާދަރި  .9

 ޤުރުއާނުލް ކަރީމް )ސްޓ ންޑާޑް( މުޞްޙަފެކެވެ.
އެ ޢުމުރު ފުރައެއްގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށްޓަކައި ޤުރުޢަތު ނަގާ އިދާރީ މ ޒުގައެވެ. ޢުމުރުފުރާތަކުގެ ސުވާލު ނަންބަރުތައް ހުންނާނީ  .10

 . އިދާރީ މ ޒުންނެވެސުވާލުނަންބަރުތައް އަޅާލާނީ  އެއްޗަށް
ދަރިވަރުން ކިޔަވާއިރު ފޮޓޯ ނެގުމާއި ވީޑިއޯކުރުން ފަދަ ކަންތައް ކުރަންވާނީ އެކުއްޖާ ކިޔަވަން ފެށިއިރު އެ ބ ފުޅަކު އިންނެވި  .11

ލައިޓް ފޮޓޯނަގާ ވީޑިއޯ ކުރުމުގައި  ތަނެއްގައި އިންނަވައިގެން، ދަރިވަރަށް އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ނުވާނ  ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 ފްލެޝް ބ ނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ޖެއްސުމާއި، 

  ޓަށް ލައްވަންވާނެއެވެ. ންމެ ބ ފުޅަކުވެސް ފޯނު ސައިލެންމުބާރާތް ބާއްވާ ހޯލަށް ވެންނެވުމުގެކުރިން ކޮ .12
. މިކަމަށް ހުރިހާ ޓީމްތަކުންނާއި އަޑުއެހުންތެރިންގެ ދަރިވަރު ކިޔަވަމުން ދާއިރު  ހޯލަށް ވަދެ ނިކުމެ ނުހެދުން އެދެވިގެން ވެއެވެ .13

 އެއްބާރުލެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެވިގެން ވެއެވެ. 
ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހ  ހޯލް ތައްޔާރު ކުރުމާއި، ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދާއިރު ހޯލުގެ އެންމެހާ  .14

  ރަށުކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެކެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށުގެއިންތިޒާމުތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ 
އާއި ޓީމްތަކުގެ މަންދ ބުންނާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް މުބާރާތް ކޮމެޓީ މިކައުންސިލާއެކު މުބާރާތް ފެށުމުގެކުރިން .15

 ކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ހުރިހާ އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެ .އޮންނާނެއެވެ
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