
 

 

 

 ޤަވާއިދު މުބާރާތުގެ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ  ވަނަ  9އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ 

 
ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމުގައި  9އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ، މިއީ           

ދިމާވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމަކާއިމެދު އަމަލްކުރާނެގޮތެއް ނިންމާީނ  ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެށްއަމްލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވައިދެވެ. މިޤަވައިދުގައި 
 އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލުންނެވެ.

 

 ޤްޞަދުތައް:މުބާރާތުގެ މަ 1
ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ލޯބިޖައްސައި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް، ދިރުވައި،  ހިމަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ .1.1

 ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމަށާއި، ތަޖްވިދުމަގަށް ޤުރްއާން ިކޔެވުމަށް ހިތްވަރުދިނުން  .1.2

 ކީރިތި ޤުރްއާން ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  .1.3
 މެދުގައި ވާދަވެރިކަން އުފެއްދުން ހިމަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެޤުރްއާން ރިތިކޮށް ކިޔެވުމުގެ މައިދާނުގައި  .1.4
 ޤާރީންނާއި ޙާފިޘުން އުފެއްދުމަްށ ބާރު އެޅުމާއި ހިތްވަރު ދިނުން .1.5

 އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ ބައިވެރީންޤައުމީ މުބާރާތް އަދި  ،އއ. އަތޮޅު މުބާރާތާއި .1.6
 .އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށާއި އެކަމުގެ ރޫޙު އަށަގެންނެވުން ހިމަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި .1.7
 ބާރުއެޅުންކަން އިތުރުކުުރމަށް ދީނީ ހޭލުންތެރި .1.8
ދީ، ކީރިތި ޤުރްއާނަްށ ތުދިރިއުޅުއްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޤުރްއާން މުާބރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަ ހިމަންދޫގައި .1.9

 ހިތްޖެއްސުން
 

 މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީ: 2

އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިްނ މުބާރާތުގެ އެންމެހައި ކަންތަްއތައް ރާވާ، އިންތިޒާމްކޮށް ތަްނީފޒު ކުރާނީ  މި

 އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ.
 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން  3

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތުތައް: 3.1
 ކަށްވުންރައްޔިތަ ހިމަންދޫގެ - 3.1.1     

 ކަށްވުންދަރިޔަހިމަންދޫގެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިފައިވާ  -          

 ކަށްވުން ހިމަންދޫގެ ރައްވެއްސެކާ ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ފަރާތަ -          
 ކަމުގައިވުން.ހިމަންދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރެއް  -          

 ޅިފައިވާ ޢުމުރު ފުރައިގައި ބައިވެރިވުން.ކަނޑައެ 3.1.2     



 

 

ަބއިގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްބަެއއްގައެވެ. އެއްވެސް ބައިވެރިއަކަށް ދެމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތުގެ ހިމެނޭ  3.1.3     
 މުބާރާތުގެ އެއްބަޔަކަށްވުރެ ގިނަ ބައިގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެެވ.

   
 

 މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތް  4
ސުވާލު ކޮށްގެންނެވެ. ްސކުރީނުން ފެންނަ އަދަުދ ނެގުމުްނ އެ އަދަދުގައިވާ ސުވާލު ދައްކާލެވޭނެއެވެ. ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށްވެސް ދެ  4.1  

 ފުރަތަމަ ސުވާލު ނުބައި ވެއްޖެަނމަ ދެން ކުރެވޭނީ ދެވަނަ ސުވާލެވެ.

 ކޮންމެ ބައިވެރިއަކުވެސް ކިޔަވަންވާނީ އެބައިވެރިއެއްގެ މުޤައްރަރުގެ ތެރެއިންނެވެ.  4.2

  ސުވާލު ނެގުމުން ޖަޖުން ސުވާލު ކިޔައިގެންނެވެ.ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެބައި ކުރިއަށްދާނީ  4.3
 

 މުބާރާތުގެ ޢުމުރުފުރާތަކާއި މުޤައްރަރު 5

    

 ނުބަލާ  ބަލައިގެން  ޢުމުރުފުރާ #
 ތިރިން މަތިން  ތިރިން މަތިން 

 ޟުހާއިން ތިރި  1-11ޞަފްޙާ  ވަނަ ފޮތް  30 ވަނަ ފޮތް 1 އަހަރުން ދަށް 6 .1

 ވަނަ ފޮތް  30 ވަނަ ފޮތް 1 ފޮތް  3ފަހު  ފޮތް 3ފުރަތަމަ  އަހަރުން ދަށް 9 .2

 ފޮތް  2ފަހު  ފޮތް 2ފުރަތަމަ  ފޮތް  5ފަހު  ފޮތް 5ފުރަތަމަ  އަހަރުން ދަށް 12 .3

 ފޮތް  3ފަހު  ފޮތް 3ފުރަތަމަ  ފޮތް  7ފަހު  ފޮތް 7ފުރަތަމަ  އަހަރުން ދަށް 15 .5

 ފޮތް  4ފަހު  ފޮތް 4ފުރަތަމަ  ފޮތް  9ފަހު  ފޮތް 9ފުރަތަމަ  ދަށް އަހަރުން 18 .6

 ފޮތް  5ފަހު  ފޮތް 5ފުރަތަމަ  ފޮތް  15ފަހު  ފޮތް 15ފުރަތަމަ  އަހަރުން މަތި 18 .7

 އަށެވެ.  2023ޖަނަވަރީ  1މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޢުމުރު ކަނޑައަޅާނީ  5.1
 
 މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރެވޭ ބައިތައް 6
 ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައި  6.1  

 ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ބައި 6.2  

 



 

 

 ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައި: 7
 ސުވާލެވެ.  2ފޮޅުވަތުގެ  7ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިގައި ކިޔަވާނީ  7.1  
  އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.އުމުރުފުރާ އިންތިޒާމް މޭޒުން ބައިވެރިޔާ ކިޔަވަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބައިވެރިޔާގެ ނަމާއި  7.2  
އިްނތިޒާްމ ކިޔަވާ ސޫރަތުގެ ނަމާއި އާޔަތު ނަންބަރު     ބައިވެރިޔާ ކިޔަވަން ފެުށމުގެ ކުރިން މުޤައްރަރުގެ ތެރެއިން ބައިވެރިޔާ  7.3  

 މޭޒުން ދައްކާލަދޭނެއެވެ.
  ވާނެއެވެ. ބައިވެރިޔާގެ ކިޔެވުމާއި، އަޑު، އިންޞާފު ކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ސާފުވާން 7.4  
 ވާނަމަ، އެ ކިޔެވުމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.  ނު އިންޞާފް ކުރެވޭވަރަށް، ކިޔަވާ ބައިވެރިޔާގެ ކިޔެވުމާއި އަޑާއި ސާފު 7.5  

 

 ނުބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައި: 8
 ސުާވލެވެ.  2ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ބައިން ސުވާލު ކުރާނީ މުޤައްރަރު ދެ ަބޔަށް ބަހައިލުމަށް ފަހު، ކޮންމެ ަބޔަކުނެ ފަސް ފޮޅުވަތުގެ  8.1  
 ބައިވެރިޔާގެ ކިޔެވުމާއި، އަޑު، އިންޞާފު ކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ސާފުވާން ވާނެއެވެ. 8.2  

 ސާފު ނުވާނަމަ، އެ ކިޔެވުމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ވެރިޔާގެ ކިޔެވުމާއި އަޑުއިންޞާފް ކުރެވޭވަރަށް، ކިޔަވާ ބައި 8.3  
 
 މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް 9 

 މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިތަކާއި މިންވަރުތައް  19.

 ފަޞާޙާ އަޑާއި ރާގު  ކުށް )ޚަފީ( ކުދި ބޮޑެތި ކުށް )ޖަލީ(

40 30 20 10 

 2ކުށަކަށް ކެނޑޭނީ ބޮޑު 
 މާކްސް

 1ކުޑަ ކުށަކަށް ކެނޑޭނީ 
 މާކްސް

 

 
 

 އަޑާއި ރާގަށް މާކްސް ދޭނެ ގޮތް 9.2

 ދެރަ ފުދޭ މެދު މިން ރަނގަޅު ވަރަށް ރަނގަޅު

16-20 12-15 8-11 5-7 1-4 

 ފަޞާޙާތްތެރިކަމަށް މާކްސް ދޭނެ ގޮތް 9.3

 ދެރަ ފުދޭ މެދު މިން ރަނގަޅު ވަރަށް ރަނގަޅު
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 މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް  10

 
 ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި: 10.1

 ބައިވެރިޔާ  ވަނ3ަަވނަ، 2ވަނަ، 1އަހަރުން ދަށުން  6 •
 ބައިވެރިޔާ  ވަނ3ަަވނަ، 2ވަނަ، 1އަހަރުން ދަށުން  9 •
 ބައިވެރިޔާ  ވަނ3ަވަނަ، 2ވަނަ، 1އަހަރުން ދަށުން  12 •

 ބައިވެރިޔާ  ވަނ3ަވަނަ، 2ވަނަ، 1އަހަރުން ދަށުން  15 •

 ބައިވެރިޔާ  ވަނ3ަވަނަ، 2ވަނަ، 1އަހަރުން ދަށުން  18 •
 ބައިވެރިޔާ  ވަނ3ަަވނަ، 2ވަނަ، 1އަހަރުން މަތި  18 •
 

 ނުބަލާ ކިޔެވުމުގަ ގޮފި: 10.2
 ބައިވެރިޔާ  ވަނ3ަަވނަ، 2ވަނަ، 1އަހަރުން ދަށުން  6 •
 ބައިވެރިޔާ  ވަނ3ަަވނަ، 2ވަނަ، 1އަހަރުން ދަށުން  9 •
 ބައިވެރިޔާ  ވަނ3ަވަނަ، 2ވަނަ، 1އަހަރުން ދަށުން  12 •

 ބައިވެރިޔާ  ވަނ3ަވަނަ، 2ވަނަ، 1އަހަރުން ދަށުން  15 •
 ބައިވެރިޔާ  ވަނ3ަވަނަ، 2ވަނަ، 1އަހަރުން ދަށުން  18 •
 ބައިވެރިޔާ  ވަނ3ަަވނަ، 2ވަނަ، 1އަހަރުން މަތި  18 •

 
 މުޅި މުބާރާތުގެ ވަނަތައް: 10.3
 ބައިވެރިޔާ ަވނ3ަވަނަ، 2ވަނަ، 1ތުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މުޅި މުބާރާ •
 ބައިވެރިޔާ ަވނަ 3ވަނަ، 2ވަނަ، 1މުޅި މުބާރާތުގެ ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  •

 ބައިވެރިޔާ ވަނަ 3ވަނަ،  2ވަނަ، 1މުޅި މުބާރާތުގެ  •

 
 ވަނަތައް ހޮވުމުގެ މިންގަނުޑތައް 11

 ވުރެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާކްސް ހޯދާ ބައިވެރިޔާއެވެ.  އަށް 85އެއްވަނައަށް ހޮވޭނީ % 11.1
 އަށް ވުރެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާކްސް ހޯދާ ބައިވެރިޔާއެވެ.  80ދެ ވަނައަށް ހޮވޭނީ % 11.2
މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ބައިވެރިންގެ ތެރެިއން އެންމެ މަތީ މާކްސް ހޯާދ އަށް ވުރެ  75ތިން ވަނައަށް ހޮވޭނީ % 11.3

 ބައިވެރިޔާއެވެ. )އެއްވަނައާއި ދެ ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތް ފިޔަވައެވެ.(

ވަނަތަކަށް އަްނނަ ބައިެވރިޔާ ކަނޑައެޅުމުގައި، އެއް ބައިވެރިޔަކަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންަނށް އެއްވަރަށް މާރކްސް ލިބިއްޖެ  11.4
 ނަމަ:

 ފުރަތަމަ ބަލާނީ ަލހުނު ޖަލީއަށެވެ. މިބައިނެ އެންެމ މަތީން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަނަ ލިޭބނެއެވެ.  11.4.1   



 

 

، ދެން ަބލާނީ ަލހުނު ޚަފީ އަށެވެ. މި ބަޔަށް ބަަލއި މި ބައިން އެންމެ މަީތން ލަހުނު ޖަލީން އެްއވަރު ވެއްޖެނަމަ 11.4.2   
 ރާތަކަށް ވަނަ ލިބޭނެއެވެ. މާރކްސް ލިބޭ ފަ

ލިބިފައިވާ މާރކްސްއަށް ބަލާ އެންމެ މަތީން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ލަހުނު ޚަފީން އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ އަޑާއި ރާގަށް  11.4.3   
 ފަރަތަކަށް ވަނަ ލިޭބނެއެވެ. 

ށް ބަލާ އެްނމެ މަތީން މާރކްސް ލިބިފައިާވ ފަޞާޙާގެ ބައިން އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ އަޑާއި ރާގަށް ލިބިފައިވާ މާރކްސްއަ 11.4.4   
 .ފަރަތަކަށް ވަނަ ލިޭބނެއެވެ

މި ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އެއް ބައިވެރިޔަކަށްވުރެ ގިން ބައިވެރިން އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ، އެ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށްވެސް  11.4.5   

 ވަނަ ލިބޭނެއެވެ.   

އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ  އިނާމުތަކުގެ ބާވާްތތަކާއި މިްނވަރުތަކާއި، ލިޔުންތައް ކަނޑައަޅާނީމުބާރާތުގެ ވަނަތަށް ދޭ  11.4.6   
 އިދާރާއިންނެވެ. 

 

 ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު 12
 މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ހެދުން އަޅަންވާނީ ޤުރްއާން ކިޔަވާ ޙާލަތާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށެވެ.  12.1  

          
 ބާއްވާ ތާރީޙުމުބާރާތް  13

ތާރީހައް ބަދަލެއް އަންނަ  .( ހުކުރު ދުވަހުއެވ2023ެއޭޕްރިލް 24ވަނަ ދުވަހު ) 2 މުބާރާތް ބާއްވާނީ ރަމަޞާން މަހުގެ 13.1   
  ނަމަ، އަންނަ ބަަދލެއް ފަހުން ައންގާލެވޭނެއެވެ.


