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ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2019
އޔާތަކާއި ،ޤުރުއާން
އތޮޅު ސްކޫލު މަދަރުސާތަކާއި ކުލަބު ޖަމްޢި ް
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތަކީ ،ފަ .
ނ ރަށެއް ކަނޑައަޅާނީ
މބާރާތް ބާއްވާ ެ
ރތެކެވެ .މި ު
ށގެން ބާއްވާ މުބާ ާ
ކުލާސްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފ .އަތޮޅުކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮ ް
އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ.

 .1މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު:
(ހ) ފ .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ލޯބިޖައްސައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު
މސައްކަތްކުރުން.
އާލާކޮށް ،ދިރުވައި ފެތުރުމަށް ަ
ޖވީދުމަގަށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.
ކރުމަށާއި ،ފަރިތަ ކުރުމަށާއި ،ތަ ު
(ށ) ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ު
ތރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
(ނ) ކީރިތި ޤުރުއާން ރައްކައު ެ
ނތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.
(ރ) ދީނީ ހޭލު ް
ނވަރުގެ ކުދިން އުފެއްދުން.
ނތައްހޯދޭ ފެ ް
(ބ) ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުން މަތީ ވަ ަ
)ޅ) އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމަށާއި އެކަމުގެ ރޫޙު އަށަގެންނެވުން.

 .2މުބާރާތް އިޢުލާނު ކުރުން:
ޚ
މބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށާއި ތާރީ ް
ވމުގެ  01މަސް ދުވަސް ކުރިން އަތޮޅު ޤުރުއާން ު
ތ ބޭއް ު
ކޮންމެ އަހަރަކު މުބާރާ ް
ކަނޑައަޅައި އަތޮޅުކައުންސިލުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

 .3މުބާރާތް އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ބަހާފައިވާ ގޮފިތައް:
(ހ) މުބާރާތް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް:
 .1ފ .އަތޮޅުގެ އިސްކޫލު  /މަދަރުސާތައް.
 .2ފ .އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤުރުއާން ކިލާސްތައް.
އޔާތައް
 .3ފ .އަތޮޅުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުލަބު ،ޖަމްއި ް
(ށ) މުބާރާތުގެ ގޮފިތައް:
 .1ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި( .ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި)
 .2ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފި( .ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި)

 .4މުބާރާތުގެ ބައިތައް:
ނވަނީ  02ބަޔަކަށެވެ .އެބައިތަކަކީ ،ޢުމުރު ފުރާތަކުގެ ބަޔަކާއި ޤައުމީ ޤުރުއާން
މި މުބާރާތުގެ ބައިތައް ބެހިގެ ް
މުބާރާތައް ހާއްސަ ބައެވެ.
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2019

 4.1ޢުމުރު ފުރާތަކުގެ ބައި
ޢުމުރު

ބަލައިގެން ކިޔުން

ނުބަލައި ކިޔުން

 06އަހަރުން ދަށް

 30ވަނަ ފޮތް

ވައްޟުޙާއިން ދަށް

 09އަހަރުން ދަށް

ނ
ވިދިވިދިގެން  03ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތި ް

ނ
 01ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތި ް

ށ
 12އަހަރުން ދަ ް

ނ
ވިދިވިދިގެން  05ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތި ް

ނ
 02ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތި ް

 16އަހަރުން ދަށް

ނ
ވިދިވިދިގެން  10ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތި ް

ނ
ވިދިވިދިގެން  03ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތި ް

 4.2ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ޚާއްޞަ ބައި
ނުބަލައި ކިޔުން

ބަލައިގެން ކިޔުން
ނ
ވިދިވިދިގެން  10ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތި ް

ނ
ވިދިވިދިގެން  5ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތި ް

ނ
ވިދިވިދިގެން  20ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތި ް

ނ
ވިދިވިދިގެން  10ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތި ް

މުޅި ޤުރުއާން ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން

ނ
ވިދިވިދިގެން  20ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތި ް

ށ
މއަ ް
ވތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ  31ވަނަ ދުވަހާއި ހަ ަ
 4.3މިމާއްދާގެ  4.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުމުރު ބަލާނީ ޭ
ފުރިހަމަވެފައިވާ އުމުރަކީ އެ ދަރިވަރެއްގެ އުމުރު ކަމުގައި ބަލައިގެނެވެ.

 .5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ފ .އަތޮޅުގެ ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުންނާއި ،ފ .އަތޮޅުރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ
ގތުން އަތޮޅު
ޅ ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ .މި ޮ
ހށަހަ ާ
ކށްފައިވާފަދަ ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ު
ކޮށްފައިވާ ޤުރުއާން ކުލާސްތަކާއި ،މަތީގައި ބަޔާން ޮ
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ

ތާރީޚަކަށް

މުބާރާތުގައި

ބައިވެރިކުރާ ދަރިވަރުންގެ ފޯމު ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ހޅުއްވާ ފޯމު މިޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލް  01ގައި ވާނެއެވެ.
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަ ަ

 .6މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނެ ޢަދަދު:
ފއިވާ ދެގޮފީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބައެއްގައިވެސް ބައިވެރި ކުރެވޭނީ
އުމުރުފުރާގެ ބައިގަޔާއި ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ޚާއްޞަކުރެވި ަ
ގިނަވެގެން  02ދަރިވަރުންނަށެވެ .ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތުގައި ކޮންމެވެސް އެއްބައެއްގައެވެ .އެއްފަރާތަކުން އެންމެ
ގިނަވެގެން ބައިވެރި ކުރެވޭނީ  28ދަރިވަރުންނެވެ.

 .8މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުޠު:
(ހ) ފ .އަތޮޅުގެ ރަށަކަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭފަރާތްތެއް ނުވަތަ އަތޮޅުގެ
ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރަކަށްވުން.
އތޮޅުގެ ރަށެއްގައި
ކލް މަދަރުސާ ޤުރުއާން ކްލާސް ނުވަތަ ފަ .
މބާރާތުގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނީ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ސް ޫ
(ށ) ު
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.

 .9އޮފިޝަލުން:
ތ
ކވެ .ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މުޢާމަލާ ު
މތަކާ ޙަވާލުވެގެން ތިއްބަވާ އިސް ފަރާތްތަ ެ
އޮފިޝަލުންނަކީ ޓީ ު
ކުރާނީ އެފަރާތްތަކާއެވެ .ޓީމެއްގައި ތިބޭނީ  02އޮފިޝަލުންނެވެ .އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ ބައިވެރިންގެ
ތތަކެވެ.
ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގާނެ ފަރާ ް

 .10މުބާރާތުގެ ފަ ނޑިޔާރުން:
ށ އިންސާފުކުރާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަ ނޑައަޅާ  03ފަ ނޑިޔާރުންގެ ކޮމެޓީއަކުންނެވެ.
މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ކިޔެވުމަ ް
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ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

 .11މުބާރާތުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުން:
ހނގަމުންދާއިރު ދިމާވާ މައްސަލައެއްގައި ކިޔަވާ ބައިވެރިއަކަށް ނުވަތަ ބައިވެރިކުރުވި ފަރާތަށް
ހ .އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ި
ފޅި ނިމުމުގެ ކުރިން މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ
ޖނަމަ ،އެކަމެއް ދިމާވާ ދަން ަ
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ދިމާވެއް ެ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ހމަޖެހިފައިވާ ބައިވެރިއަކަށް
ބއިވެރިއަކު ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަންފަޅީގައި ކިޔެވުމަށް ަ
ށ .އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެަ ،
އށް މައްސަލަ
ކށް ،އިންތިޒާމް ކޮމިޓީ ަ
ނމުމުގެ ކުރިން އެކަން ބަޔާން ޮ
ކިޔެވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަންފަޅި ި
މނީ ކޮމެޓީންނެވެ.
ގތެއް ނިން ާ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ބައިވެރިއަކަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ޮ
މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ .އެފޯމު މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލް  02ގައި ވާނެއެވެ.

 .12މުބާރާތުން ވަކިވުމާއި ވަކިކުރުން:
އޖެނަމަ ،އެކަމެއް ބަޔާންކޮށް
ފހު މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ދިމާވެގެން މުބާރާތުން ވަކިވާން ބޭނުންވެ ް
ހ .މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ަ
ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާނީ ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ.
މ
ގ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަ ަ
ށ .މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މުބާރާތު ެ
ނނެވެ.
އ ނިންމާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލު ް
އެފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތެ ް
ނ .ކިޔަވަންޖެހޭ ދަރިވަރުގެ ނަން ގޮވުމުން ލަސްނުކޮށް ސްޓޭޖަށް އަރައި ޤަވާއިދުން ކިޔެވުން ކުރިއަން ގެންދަންވާނެއެވެ.
އަދި
ތރު ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ނތި ކިޔެވުން ކުރިއަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ،އި ު
މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ެ

 .13މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް:
ހ .ބަލައިގެންކިޔުމުގެ ގޮތްޕާއި ނުބަލައި ކިޔުމުގެ ގޮފީގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން  01ވަނަ 02 ،ވަނަ އަދި  03ވަނަ ދަރިވަރު
ށ .މުޅި މުބާރާތުން  01ވަނަ 02 ،ވަނަ އަދި  03ވަނަ ޓީމް
ނ .މުޅި މުބާރާތުން  01ވަނަ 02 ،ވަނަ އަދި  03ވަނަ ދަރިވަރު.

 .14ހަދާނީ ލިޔުމާއި އިނާމު ދިނުން:
 .1މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ހަދާނީ ލިޔުމެއް ދެވޭނެއެވެ.
 .2މުބާރާތުގެ ބަލައިގެންނާއި ނުބަލައިކިޔެވުމުގެ ގޮފީގެ ކޮންމެ ބަޔަކަށް  01ވަނަ އަށް ހޮވޭ ދަރިވަރަކަށް ހަނދާނި ލިއުމުގެ
އިތުރުން މިލްކުވާ ތައްޓާއި ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭނެއެވެ 02 .ވަނަ  03ވަނަ ދަރިވަރަށް ހަނދާނީ ލިއުމުގެ އިތުރުން ފައިސާގެ އިނާމު
ލިބޭނެއެވެ.
ގއިތުރުން މިލްކުވާ ތައްޓާއި
 .3މުޅި މުބާރާތުން  01ވަނަ 02 ،ވަނަ އަދި  03ވަނަ ދަރިވަރަށް ހަނދާނީ ލިއުމު ެ
ފައިސާގެއިނާމު ލިބޭނެއެވެ.
ފއިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ
މށް ދެވޭނީ މިލްކުވާ ތައްޓާއި ަ
 .4މުޅިމުބާރާތުގެ  01ވަނަ 02 ،ވަނަ އަދި  03ވަނަ ޓީ ަ
ލިއުމެވެ.

 .15މުބާރާތުގެ ވަނަ ހޮވުން:
ބ ފަރާތްތަކެވެ.
ފޑިޔާރުންގެ އެވްރެޖް މާކްސްގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސްލި ޭ
ހ .މުބާރާތުގައި ވަނަ ހޮވާނީ ަ
އން އެންމެ މަތިން މާކްސް
ށ 01 .ވަނައަށް ހޮވާނީ  75%އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ ި
ލިބުނު ފަރާތެވެ.
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ނ 02 .ވަނައަށް ހޮވާނީ  65%އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން މާކްސްލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  01ވަނައަށް ހޮވުނު
ފަރާތްފިޔަވާއި ދެން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތެވެ.
ރ 03 .ވަނައަށް ހޮވާނީ  55%އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން މާކްސްލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  01ވަނަ އަދި  02ވަނައަށް
މ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތެވެ.
ހޮވުނު ފަރާތްފިޔަވާއި ދެން އެން ެ
ބ 01 .ވަނަ 02 ،ވަނަ އަދި  03ވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތަށް ލިބޭމާކްސް
އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ އެއިން ކޮންމެފަރާތަކީވެސް އެވަނައެއް ލިބުނު ފަރާތްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
އވާ މުޅި ޖުމްލަ މާކްސްގެ
ޅ .މުޅި މުބާރާތުން  01ވަނަ 02 ،ވަނަ އަދި  03ވަނަ ޓީމު ހޮވުމުގައި ބަލާނީ ޓީމަށް ލިބިފަ ި
މތިން މާކްސްހޯދާ ޓީމުތަކަށެވެ.
ތަރުތީބުން އެންމެ ަ

 .16ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ހެދުން ހުންނަންވީގޮތް:
ހ .އިސްކޫލުތަކުން ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ކިޔަވާއިރު ބޭނުންކުރާނީ

އެ އިސްކޫލެއްގެ ޔުނީފޯމެވެ .ޔުނީފޯމާއެކު ބުރުގާ ނާޅާ

އ ކިޔެވޭނީ ޔުނީފޯމާ އެއްކުލައިގެ ބުރުގާ އަޅައިގެންނެވެ.
އަންހެން ކުދިންވެސް މުބާރާތުގަ ި
ށ .ޤުރުއާން ކުލާސްތަކުގެ ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރުމަށް ވަކި ޔުނީފޯމެއް ނުގެންގުޅޭނަމަ މުބާރާތުގައި ކިޔެވުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ
އިސްލާމީ އަދަބުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ހެދުމެކެވެ.
ބއިވެރިވާ ދަރިވަރުން  /ބޭފުޅުން ކިޔެވުމުގައި އިސްލާމީ އަދަބުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ހެދުމެއް
ނ ަ
ނ .ކިލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ތަކު ް
ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ރ .މިމާއްދާގެ (ހ)( ،ށ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް އެރަށަކުން ބައިވެރިކުރާ ދަރިވަރުން އެއްވައްތަރެއްގެ ހެދުމެއްގައި
އވެރި ކުރަންވާނީ އިސްލާމީ އަދަބުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ހެދުމެއްގައެވެ.
ވނަމަ ،ބަ ި
ބައިވެރިކުރަން ބޭނުން ާ

 .17މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ކިޔެވުން އޮންނަ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވުން:
މގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.
ނންމު ު
ތތަކުން މުބާރާތް ފެށުމާއި ި
ހ .މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާ ް
ށ .ކޮންމެ ބައިވެރިއަކުވެސް އެބައިވެރިއެއް ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ 10
މިނެޓް ކުރިން ކިޔެވުން އޮންނަ ހޯލަށް ޙާޟިރު ވާންވާނެއެވެ.
ށ .ކިޔަވަންޖެހޭ ދަރިވަރުގެ ނަން ގޮވުމުން ލަސްނުކޮށް ސްޓޭޖަށް އަރައި ޤަވާއިދުން ކިޔެވުން ކުރިއަން ގެންދަންވާނެއެވެ.
 .18މި ޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ.

ނޯޓު:
ލއި ކިޔަވަންޖެހޭ މިންވަރު ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެ ކޮޅަކުންވެސް
ނބަ ަ
ު
 ޤުރުއާން ކިޔުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތުގައި ބަލައިގެންނާއިވނެއެވެ .ފެށޭކޮޅު މާނަކުރެވިފައި
ލސްޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާން ާ
ކިޔެވިދާނެއެވެ .ކިޔަވާކޮޅެއް ބައިވެރިވާންއެދޭ ފޯމް އަދި ޓީމް ި
ނނެވެ.
އެވަނީ ބަޤަރާ ސޫރަތުން ފެށިގެ ް
 ޖަދުވަލް ފޯމްތައް މި ޤަވާޢިދާއި އެއްކަރުދާސް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.ޢންމު
ނ  2019މާރިޗު  06ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ  07ވަނަ ާ
މި ޤަވާޢިދު ފާސްކޮށްފައިވަ ީ
ޖަލްސާއިންނެވެ.

 .01ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢުމަރު ޒާހިރު
 .02ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މަޙުމޫދު އަޙުމަދު
 .03ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު

]4ގެ[4

T: 6740017 | F: 6740019 | E: admin@faafu.gov.mv | www.faafu.gov.mv | fb.com/FACouncil

