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 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ފައިނު، ިދވެިހރާްއޖެ 

 

 

 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު  1 ފައިނު ކައުންސިލްގެ 

ފަށާ ަވނަ އަހަރު  2019މިހިނގާ މިކައުންސިލުން މުޅިްނ އަލަށް ޤުރުއާން ުމބާރަތަކީ،  ފައިނު ކައުންސިލްގެ
 ކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޚާއްޞަހިްނގާ އަދި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މިކަމަްށޓަރާވާ މުބާރާތް  މުބާރާތެކެވެ.

 ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނނެވެ. 

 މުބާރާތުގެ މަޤުޞަދު 
 ޤުރުއާނަށް ލޯބިޖެއްސުން.ތުއްތުކުދިންގެ ހިްތތަކުގައި ކީރިތި  .1
 ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު ދިރުވައި އާލާކުރުމާއި އަދި ޤުރުއާން ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. .2
 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތާއި، ޤަުއމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދުން. .3

 ގޮފިތައް މުބާރާތުގެ 
  ލެިވފައެވެ.ބަހާ ކީސްޓޭޖަށް 5ވަނީ ރާތްމުބާމިއަހަރުގެ 

 މުބާރާތުގެ ގޮފިތައް: 
 ބަލައިގެން ކިޔުމުގެ ގޮފި -
 ހިތުން ކިޔުމުގެ ގޮފި -
މިމުބާރާތުގެ މުޤައްރަރެއްގެ ގޮުތގައި ބޭނުްނ ކުރެވޭނީ ޤުރުއާނާިއ ބެހޭ ޤައުީމ މަރުކަޒުން އެންެމ ފަހުން އާންުމ  -

 ކުރައްވާފައިވާ މުޤައްރަރެވެ. 
 މުބާރާތުގައި ކިޔަވަންޖެހޭ ބައިތައް: 

  ފަރާތްތަކުގެ މުޤައްރަރު:އާންމު 
 ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެމަިތންފޮތް  10ފޮތުން ކިޔުން : ވިދިވިދިގެން  -
 ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެމަިތން 20ފޮތުން ކިޔުން : ވިދިވިދިގެން  -
 ފޮތުން ކިޔުން : މުޅި ޤުރުއާން ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން  -

 
 ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަިތން 5ހިތުން ކިޔުން : ވިދިވިދިގެން  -
 ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ ަމތިން  10ވިދިވިދިގެން ހިތުން ކިޔުން :  -
 ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ ަމތިން  20ހިތުން ކިޔުން : ވިދިވިދިގެން  -
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 ނަށް ޚާއްޞަ މުޤައްރަރު:ސްކޫލް ދަރިވަރުން 
 ފޮތް 3ވިދިވިދިގެން : 1ފޮތުން ކީސްޓޭޖް  -
 ފޮތް 5ވިދިވިދިގެން : 2ފޮތުން ކީސްޓޭޖް  -
 ފޮތް 7ވިދިވިދިގެން : 3ކީސްޓޭޖް ފޮތުން  -
 ފޮތް 10ވިދިވިދިގެން : 4ފޮތުން ކީސްޓޭޖް  -
 ފޮތް 15ވިދިވިދިގެން : 5ފޮތުން ކީސްޓޭޖް  -
 

 އަހަރުން ދަށް: އަސްރު ސޫރަތާއި ނާސި ސޫރަތާއި ދެމެދު 4 -
 އެލްކޭޖީ ދަރިވަރުން: ސޫރަތު ޒަލްޒަލާއިން ނާސި ސޫރަތާއި ދެމެދު -
 ދަރިވަރުން: ސޫރަތު ޟުހާއިން ނާސި ސޫރަތާއި ދެމެދުޔޫކޭޖީ  -
 ފޮތް  1ވިދިވިދިގެން : 1ހިތުން ކިޔުން ކީސްޓޭޖް  -
 ފޮތް  2ވިދިވިދިގެން : 2ހިތުން ކިޔުން ކީސްޓޭޖް  -
 ފޮތް  3ވިދިވިދިގެން : 3ހިތުން ކިޔުން ކީސްޓޭޖް  -
 ފޮތް  4ވިދިވިދިގެން : 4ހިތުން ކިޔުން ކީސްޓޭޖް  -
 ފޮތް  5ވިދިވިދިގެން : 5ކީސްޓޭޖް ހިތުން ކިޔުން  -

 
 ޙާފިޡުންގެ ބައި:

 ފަރާްތތަކަށްނުވަތަ ދަސްކުރަން ބޭނުންވާ  ހިތުދަސް ޤުރްއާން މުޅި މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ހަމަތަކާ ތަޖްވީދުގެ މިއީ
މީގެ އިތުރުން މިބައިގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރަކަށް ފޮތުން ނުވަތަ ހިތުން ކިޔާ ގޮފީގައި  .ބައެކެވެ ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ
  ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.

 މުޤައްރަރު:  -
 ފޮތް ތަޖުވީދުެގ ހަމަތަކުގެމަތިން  05ވިދިވިދިގެން 
 ފޮތް ތަޖުވީދުެގ ހަމަތަކުގެމަތިން  10ވިދިވިދިގެން 
 ތަޖުވީދުެގ ހަމަތަކުގެމަތިން ފޮތް  15ވިދިވިދިގެން 
 ފޮތް ތަޖުވީދުެގ ހަމަތަކުގެމަތިން  20ވިދިވިދިގެން 
 ފޮތް ތަޖުވީދުެގ ހަމަތަކުގެމަތިން  25ވިދިވިދިގެން 

 ފޮތް( 30މުޅި ޤުރުއާން )ތަޖުވީދުގެ ހަމަަތކާއި އެއްގޮތަށް 
 

 
 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން 

ވަނަ ޤުރުއާން  1 ފައިނު ކައުންސިލްގެ " ފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެިރވާން ބޭނުންާވ މިއަހަރުގެ 
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޅުއްވުންއެދެމެވެ. ހުށަހެ މިއިދާރާއަށްރެއްވުމަށްފަހު، ފުރިހަމަކު "މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމު 
ށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިމުބާރާތުގަިއ މުބާރާތުގައި ބައިވެރުވުމަ އެވަނީއެވެ.ގައި  1ފޯމް މިޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލް 

  ގައެވެ.އްޕެތްގޮ 1 ކޮންމެވެސް އަދި އުމުރުފުރާއެއްގެ 1  ކޮންމެވެސްބައިވެރިވެވޭނީ
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މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭީނ މިރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، މިަރށުގަިއ ދިރިއުޅޭ 
 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 

 ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތަކާއި، ވަގުތު  މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން 

ތުެގ ކިޔެވުން މުބާރާ ދި އަދުވަހުއެވެ.  ާއދިއްތަވާ  2019ޑިސެމްބަރ  1 ބޭއްވުމަްށ ހަމަޖެހިފައިަވނީ މުބާރާތް
ކަށް ބަހާލެިވގެންނެވެ. އެއީ ހެނދުނުގެ ދަްނފަޅިއަކާއި، މެންދުރުފަހުގެ ދަންފަޅިއަ 3ފައިވަނީ ހަމަޖައްސާކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

ނޑުގެ ދަންފަޅިއެކެވެ.   ދަންފަޅިއަކާއި، ރޭގަ
ނޑަނޯޓް:  ތަރުޙީބުގެ މައްޗަށް ގެންދާ މުބާރާތައް ލިބި ،ޅާފައިވީނަމަވެސްއަވަކިވަގުތުތަކެއްގައި މުބާރާތް ގެންދިއުމަށް ކަ

ދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ވިމަދުކުރެ ނުވަތަ ންކުރަވަގުތު އިތުރުކިޔެވުމުގެ ދަންފަޅިތަކުގެ  މަށްފަުހ،ލުބެ
 އަންގަމުންގެންދެވޭނެއެވެ. ފަރާތްތަަކށްމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ 

 މުބާރާތުގައި ކިޔެވުން 
އަދި ސުވާލު ޤުރުއަތުން ނެގޭނެއެވެ.  2އެގޮތުން ކުރާނެ ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.  2ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށްވެސް މިމުބާރާތުގައި 

ކިޔަވަންޖެހޭ ދިގުމިނަކީ ކޮންމެ ސުވާލެއްގައި ގިނަވެގެން އެގޮތުން ންވަރަށް ކިޔަވަންޖެހޭނެއެވެ. ނެގޭ ސުވާލުގައިވާ މި
ސުވާލު  2ައހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއާއި ްޕރީ ސްކޫލް ޢުމުރު ފުރައިން ކޮްނމެ ދަރިވަރަކަށް  4 ފޮޅުވަތެވެ. 6ގިނަވެގެން 

  ކުރެވޭނެއެވެ. ކޮންމެ ސުވާލެއްގައިވެސް ކިޔަވަންޖެހޭނީ ސޫރަތެކެވެ.

 ފަނޑިޔާރުން މުބާރާތުގެ 

ނޑައަޅާ ކުރެއްވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަވާނީ މިކަމައިންސާފުކިޔެވުން މިމުބާރާތުގެ  މެންބަރުން ހިމެނޭ  3ށްޓަކައި ކަ
ނޑިޔާރުންގެ ނޑިޔާރުންގެ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާނީ މިމުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީްނނެވެ. ކޮމެޓީއަކުންނެވެ. ފަ  ފަ

 

 މާކްސް ދިނުން  ކިޔެވުމަށް 

މާކްސް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި ކިޔަވަމުންދާއިރު، ޖެހޭ  100ކޮންމެ ބައިވެރިޔަކު ކިޔަވަން އިށިއިނުމުން އެބައިވެރިއަކަށް 
ނޑަށްކު ނޑިޔާރުން ކަ ނޑެމުންދާނެއެވެ. އަޅާތަކަށް ފަ ނޑުން މާކްސް ކެ ނޑިޔާރުން  3ކިޔެވުމަށް ފައިވާ މިންގަ މާކްސް ފަ

 އެވެ. ދޭނެ

 ކްސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް މާ 

 

 

 

 

 ކްސް ކެނޑުން މާ 

 ނުބަލާކިޔެވުން  ބަލައިގެން  

 މާކްސް  60  މާކްސް 50 )ލަޙްނު ޖަލީ( ކިޔެވުން
 މާކްސް  20 މާކްސް  30 )ލަޙްނު ޚަފީ(  ތަޖްވީދު

 މާކްސް  20 މާކްސް  20 )ފަޞާޙާ( އަޑާއި ރާގު



 
                                             ވަނަ ޤުުރއާން މުާބރާތް      1 ކައުްނސިލްގެފައިނު 

4

ނޑާނީ ) ކުށަކަށްގެ ކޮންމެ ޖަލީނުއްކޮންމެ ލަޙް  މާކްސް( 2ކަ
ނޑާނީ )ގެ ކޮންމެ ކުށަކަޙަފީ ނުއްކޮންމެ ލަޙް  މާކްސް( 1ށް ކަ

 މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތަކާއި، ދޭ ޚާއްސަ އިނާމާއި ސަނަދު:

 ވަނަ  1،2،3ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ކޮންމެ ބަޔަކުން  -
 ވަނަ  1،2،3ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ކޮންމެ ބަޔަކުން  -
 ވަނަ  1،2،3މުބާރާތުން ކޮންމެ ގޮތްޕަކުން މުޅި  -
 ވަނަ  1،2،3ގޮފި އެއްކޮށް  2މުޅި މުބާރާތުގެ  -
 މުބާރާތުގެ ވަނަވަނަ އަށް ދާ ފަާރތްތަކަށް ދެވޭ ޓްރޮފީއާއި ސަނަދު  -
 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވިކަމުގެ ހަނދާނީ ލިޔުން -
 

މައްޗަށް އެރުމަށްފަހު، ކިޔަވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ހިތްވަުރ އަހަރުން ަދށުގެ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ސްޓޭްޖ  4ނޯޓް: 
 އިނާމެއް ލިޭބެނއެވެ. ގޮތުން ދިނުމުގެ 

ތަކަށް އަްނނަ ަދރިވަރުން ހޮވުމުގައި ތިރީގައިއެާވ މިންވަރަށް މާކްސް ިލބުމުން މެނުވީ އެއްވެސްކުއްޖަކަށް ތުގެ ވަނަ މުބާރާ
 ވަނައަކަށް ނުހޮވޭނެއެވެ.

މާކްސްއަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ެއންމެމަތީ މާކްސް  80%ވަނައަށް އާދެވޭނީ  1 ✓
 ލިބޭފަރާތަކަށެވެ. 

ވަނައަށް ހޮވުނު  1މާކްސްއަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  70%ވަނައަށް އާދެވޭނީ  2 ✓
 ތަކަށެވެ. ފަރާތްފިޔަވާ ދެން އެންމެމަތީ މާކްސް ލިބޭފަރާ

ވަނަ އަދި  1  މާކްސްއަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން %60ވަނައަށް އާދެވޭނީ މުބާރާތުން  3 ✓
ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަްއފިޔަވާ ދެން އެންމެމަތީ މާކްްސ ލިބޭފަރާތަކަށެވެ. އަިދ މިމިްނވަރަށް މާކްސް  2

 އެއްވެސް ވަނައަކަށް ނުހޮވޭނެއެވެ. ނަަމ،ނުލިބޭ
ވަަނ، ދެަވނަ އަށް އެންމެ  1މުޅި މުބާރާތުން ހުރިހާ ކެޓަގަރީެއއް އެއްކޮށް އެންމެ މަތީ މާރްކސް ލިބޭ ފަރާތަކީ  ✓

 ވަނަ ކަމަށެވެ.  3ވަނައަށް އެންމެ ިގނަ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކީ  3ވަނަ، އަދި  2ގިނަ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކީ 
 .މަ އެބައިވެރިންގެ ވަނަ ތަކްރާރު ވެގެންދާނެއެވެދެ ބައިވެރިއަކަށް އެއްވަރަށް މާރކްސް ލިބިއްޖެ ނަ ✓
ވަނަ އަށްދާ ފަރާތް  1ޙާފިޡްކަމުގެ ބައިން މިމުބާރާތުަގއި ހޮވާނީ، މިގޮފީގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން  ✓

 އެކަންޏެވެ.
 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން  މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން 
ނޑައަޅާ  3ކޮންމެ ދުވަހެއްގެެވސް ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ   މުބާރާތުގެމި ދަންފަޅީގައި ކިޔެވުމަށް ކަ

ހޭ ކުދިންެގ ނަންތަކާއި، ކިޔެވުމުގެ ލިސްޓް ތަރުީތބުކުރެިވފައިވާ ގޮތަށެވެ. އެޮގތުން އެންެމ ފުރަތަމަ ކިޔަވަންޖެބައިވެރިންގެ
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް އާއްމުކޮށް ފެންނާނެ އަދި ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެއެވެ.  އިދާރާގެހެން ތަރުތީބު ކަ

ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު  ބައިވެރިއަކަށް ޚާޟިރުވެފައިނުވާނަމަ، އެ ނުވަތަ ކިޔަވާ ފަރާތް ކިޔަވަންޖެހޭ ވަގުތު ދަރިވަރު
ކޮންމެ ދަންފަޅިއަކަށްވެސް  ކިޔެވުން ނިމުމުންނެވެ.އެދަްނފަޅިއަށް ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ބައިެވރިންގެ  ،ދެންދެވޭނީ
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ނޑައެޅޭ ހުރިހާ ދަރިވަރުން އެދަންފަޅިއެއްގެ ކިޔެވުން ނިމޭވަގުތާއި ޖެހެންދެން ކިޔަ ވިއަސް ހޯލުގައި ގައިވާ ނިުމނުކަމުކަ
 މަޑުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ކިޔެވުމަށް ޚާޟިރު ވާންޖެހޭ ހެދުން 
އައުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެއް ލައިގެން ފޭރާން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކުރެހުން ހުންނަފަދަ  ،ރުވާއިރުޟިން ޙާދެޖިންސުގެ ކުދި

 ބައިވެރިއަކުއެ ،އަދި ޤުރުއާން ކިޔެުވމަށް އެކަށީގެންނުވާަފދަ ހެދުމެްއކަމަށް ޖަޖުންނަްށ ފެނިއްޖެ ިހނދެއްގައިނޫނެވެ. 
 ،ޞަތު ދެވޭނީިކޔެވުމުގެ ފުރު ނަށްބައިވެރިން ވެ. މިޮގތަްށ ފޮނުވާލެވޭ ބަދަލުކޮށް ޚާޟިރުުވމަށް ފޮނުވާލެވޭނެއެ މެއްހެދުއެ

ނޑައެޅިފައިވާ ބައިވެރިން ކިޔެވުމަށް އެދަންފަޅިއަކަށް  ކިޔެވުަމށް ދަރިވަރު އަންނައިރު، އަދި  ކިޔަވާނިމުމުންނެވެ.ކަ
   އެދުމެކެވެ.ވަރަށްބޮޑުތާހިރު ހެދުމެއް ލައިގެން އައުމަކީ ސާފު

ސްކާފެއް އަޅައިގެންނެވެ. އަދި ރުމާ ނުވަތަ   ކިޔެވުމަށް ޚާޟިރުވާނީ ތާހިކާ ނުވަތަފިރިހެން ބައިވެރިން. 1 ނޯޓް:
އެގޮތުން، މުބާރާތުގެ ހުރިހާ ފިިރހެން ބައިވެރިންގެ ހެދުމަކީ  ފޭރާމެއް ލައިގެންނެވެ.އެއްކޮށް ފޮރުވޭފަދަ ދިގު ކުޑަހުޅުން މަތި 
 (އައުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ. ޓަށް އަރައިގެން)ަދށަށްޖަހާ ބޫ ވެ.ގަމީހާއި ފަޓްލޫނެ

އަދި ހަރުވާޅުފަދަ  ގައިސްކާފް އަޅައިގެން އަދި އަތްދިުގ ހެދުމެއްބައިވެރިން ޚާޟިުރވާނީ ބުރުގާ ނުވަތައަންހެން . 2 
ނޑި ފޮރުވޭފަދަ   މީގެ އިތުރުން ބޫޓްަފދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން އެދެވިެގންވެއެވެ. ފޭރާމެއް ލައިގެންނެވެ.ފައިދަ

 

 ޝަކުވާތައް  ،ޚިޔާލާއިމުބާރާތާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ 

ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ހުށަަހޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމުގެ ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް މުބާރާތާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް 
ކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޭބނުންާވ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުަޞތު  މިގޮތަށް ޭބނުންވާ ޚިޔާލާއި، ޝަައދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ޝަކުވާއެއް 

 ދިނުމަށް ހިޔާލު ފޮއްޓެއް ބެހެއްިޓފައި ހުންނާނެއެވެ. 
 

 ހިންގާ ކޮމެޓީ ގެ މުބާރާތު 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު .1
 ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު .2
 ކައުންސިލަރ ޢަބްދުއް ރަޝީދު ހާރޫން .3
 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ  .4
 ސ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޙަސަން ޒާޙިރު  .5
 އ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ފަހީމް .6
 އްމަދު ޙަސަން މަނިކު އ. އެޑްމިން އޮފިސަރ މުޙަ .7
 އ. ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު .8
 އަޙުމަދު ޝަރީފް / މެހްރާ ރ. ފައިނު .9

ނޑައަޅާނީ  މިޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަެމއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް ކަ
 މިކޮމެޓީންނެވެ.
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