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Secretariat of the Kulhudhuffushi Council, 
South Thiladhunmathi 
HDH. Kulhudhuffushi, Rep. of Maldives 

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

 ދިވެހިރާއްޖެ

    

 ރަށު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު 

 
 ތަޢާރަފް:. 1

 ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދެވެ.ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން ރަށު ފެންވަރުގައި ާބއްވާ ޤުރުއާން މުާބރާތް މިއީ ) ހ ( 
 " އެވެ. މުާބރާތުެގ ޤަވާއިދު ރަށު ޤުރުއާން މުާބރާތް ކިޔަނީ "  ) ށ ( މި ޤަވާއިދަށް

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަށު ެފންވަރުގައި ޭބއްވުމަށް ކުޅުދުއްފުީށ ކައުންސިލްއިން  ަރށަށް ހުޅުވާލަިއގެން) ނ ( މިއީ، 
 އިސްނަގައިގެން ާބއްވާ މުާބރާތެެކވެ.

 މުާބރާތުގެ ނަން:. 2
ޤުރުއާން މުާބރާތް ) އަހަރު ( މިހެންނެވެ. ިމސާލަކަށް ޤުރުއާން ) ހ ( މި މުާބރާތަށް ކިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ "  
 މިފަދައިންނެވެ. 1441މުާބރާތް 

 
 . މުާބރާތުގެ މަޤްޞަދު:3

އުނގެނުމާއި، އުނގަންނައިދިނުމުގައި ތަރުީތލްކޮށް ކިޔެވެމުގެ   ) ހ ( ރަށުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން
 ޤާިބލްކަން އުފެއްދޭނެ ފަދަ ވާދަެވރި މާހައުލެއް އުފެއްދުން.

ރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯިބ ޖެއްސުމާއި، ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮްށ ) ށ ( ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީ
 ދިރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ކީރިތި ޤުރްއާނުެގ މާއި ޤައުމީފެންވަރެއްގަިއ ޤުރްއާން ކިޔަވާނެ ރަނގަޅު ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދު) ނ ( 
 .ކަން ހާަމކުރުންގިއުގަނޑުގެ ތެރޭގައި ކުދިން ތަރުިބއްޔަތުކުރުމުގެ މުހިންމު

 .ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުާބރާތުގައި ވާދަކުރާނެ ަބއިވެރިން ހޮވުން) ރ ( 

 . މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ފަރާްތތައް:4

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އަދި މީހަކަށްވެސް  ރުން މަތީގެއަހަ 9އަހަރުން ދަށާއި  9) ހ ( މުާބރާތުގައި 
 ަބއިވެރިވެވޭނެއެވެ. 

 ކޮންމެ ަބއިވެރިއަކަށްެވސް ަބއިވެރިވެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮފިތަކުންކުރެ ކޮންމެވެސް އެއްގޮތްޕެއްގައެވެ.ށ (  )
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ކަނޑައަޅާ   ކައުންސިލްގެއިދާރާއިން ދަރިވަރުން އެދަރިވަރެއްގެ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުަބއިވެރިވާ ) ނ ( 
 ތާރީޚެއްގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިްލއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚްގެ ކުރިން މުާބރާތުގަިއ ުމާބރާތުގައި ަބއިވެިރވެވޭނީ ) ރ ( 
 ަބއިވެރިވާން އެދޭ ފޯރމް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއަށް ހުށަހެޅުމުްނނެވެ. 

 

 . މުާބރާތް އިޢުލާންކުރުން.5

ޮކންމެ އަހަރަކު މުާބރާތް ާބއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކަން އަންާގ ) ހ ( 
 އިޢުލާންކުރާނެއެވެ. 

 

 މުާބރާތުގެ ަބއިތައް:. 6

މިމުާބރާތުގައި ހިެމނެީނ ދެަބޔެވެ. އެއީ ފޮުތން ކިޔެވުމުގެ ަބޔާއި ހިތުްނ ކިޔެވުމުގެ ަބއެވެ. މުާބރާތުެގ ) ހ ( 
 އެއް ބެހިފައިވަނީ ަހތަރު ގޮތްޕަށެވެ. މި ގޮފިތަކަކިކޮންމެ ަބ
އަށް  2020ޖެނުއަރީ  1ފުރަތަމަ ގޮފީގައި ހިމެނެނީ ތުްއތު ކުދިންގެ ަބއެވެ. މިގޮފީގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ  •

 އަހަރުނުފުރޭ ކުދިންނަށެވެ. ިކޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ: 9

 ހިތުން ކިޔެވުން  ފޮތުން ކިޔެވުން 
 ސޫރަތުއް ޟުޙާއިން ދަށް އައްމާ ފޮތް 

 
އަހަރުން މަތި ކުދިންނަށެވެ. ަނމަވެސް   9ދެވަނަ، ތިންަވނަ އަދި ހަތަރުވަަނ ގޮފި ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވަނީ  •

 9އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު ވާދަކުރަން ބޭނުންނަމަ ފުރުޞަތު އެަބޮއތެވެ.  9މިއިން ގޮތްޕެއްގައި 
 އިވަނީ:އަހަރުންމަތި ކުދިން ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފަ

 ހިތުން ކިޔެވުން  ފޮތުން ކިޔެވުން 
ފޮތް ތަޖްވީދު    5ވިދިވިދިގެން  

 ހަމަތަކުގެ މަތިން 
ފޮތް ތަޖްވީދު ަހމަތަކުގެ  2ވިދިވިދިގެން 

 މަތިން 
ފޮތް ތަޖްވީދު    10ވިދިވިދިގެން  

 ހަމަތަކުގެ މަތިން 
ފޮތް ތަޖްވީދު ަހމަތަކުގެ  3ވިދިވިދިގެން 

 މަތިން 
ފޮތް ތަޖްވީދު    20ވިދިވިދިގެން  

 ހަމަތަކުގެ މަތިން 
ފޮތް ތަޖްވީދު ަހމަތަކުގެ  5ވިދިވިދިގެން 

 މަތިން 
 
ތުގައި ެއކުއްޖެއް ކިޔަވާނެތަން ކަނޑައަޅާނީ މުޤައްރަރާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީްނ މުާބރާ ) ހ (  

 ސުވާލުތަކުން އެކުއްޖަކަށް ޤުރްއަތުން ނެގޭ ތަނެކެވެ. ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ
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ހިންގާ ަފރާތުން ކަނޑައަޅާ  މުާބރާތް ކަނޑައަޅާނީ ތަރުތީބު  ކިޔެވުމުގެ ކުިދން މުާބރާތުގައި) ށ ( 
 އުޞޫލަކުންނެވެ.

  ކޮޅު  ޙަތިމުގެ. ކިޔެވިދާނެއެވެ ވެސްކޮޅަކުން ކޮންމެ ޙަތިމުގެ މިންވަރަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ ޢުމުރުފުރާތަކަށް) ނ ( 
 . ޢައްމާފޮތާއިވީކޮޅުކަމުގައެވެ ނިމޭކޮޅުއެއީ. ސޫރަތާއިވީކޮޅުކަމުގައެވެ ަބޤަރާ ފެށޭކޮޅު އެއީ މާނަކުރެވެނީ

ަވަނ  1މުބާރާތުަގއި ަބއިެވރިާވ ޢުމުރު ބަލާނީ މިމުބާރާތް ބާއްާވ އަހަުރެގ ޖެނުއަީރ މަހުެގ ) ރ ( 
އުމުރުފުރާ ކަނަޑއެޅުމުަގއި ބަލާނީ ކުއްޖާ އުޭޅ ްގރޭޑަށާއި ކުލާހަށް ބެލުމެްއ ނެތި ހަމައެކަނި  ދުަވހަށެެވ. 

 އުމުރަށް ބަލައިެގންެނެވ.
 

 މުާބރާތް އިންސާފުކުރާ ފަނޑިޔާރުން:. 7

 ފަނޑިޔާރުންގެ ޓީމަކުންނެވެ.  3މުާބރާތުގައި ފަނޑިޔާރުކަންކުރައްވާނީ މަދުވެގެން ) ހ ( 
ންސާފުކޮްށދެއްވާނެ ފަނޑިޔާރުން ހޮވާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުންނެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުން ) ށ ( ުމާބރާތް އި

ނެގުމުގައި އެޭބފުޅާއަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ) އެމް.ކިޔު.އޭ ( އިން ޤަޫބލުކުރާ އަދި ދަށްވެގެން 
 ނެއެވެ.ލޭމުގައި ެބޤުރުއާން މުދައްރިސްކަމުގެ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އޮތް ފަރާތެއް ކަ

 
 މުާބރާތް ާބއްވާ ތަން:. 8

 ) ހ ( މުާބރާތް ާބއްވާނީ ކުޅުުދއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ.
 

 :ކޯޑިނޭޓްކުރާނެ ފަރާތް މުާބރާތް. 9

 ) ހ ( މިމުާބރާތް ރާވާ އިންތިާޒމުކުރާނީ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއަކުންނެވެ.
އެއިރެއްގައި   هللاއޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޢަްބދު ެއސިސްޓެންޓް އެކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓްއެކުލަވާލާނީ  ) ށ ( ކޮމެޓީ

 މުާބރާތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވެން ޮއތް މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮަބއިތޯ ަބަލއި އެމުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށެެވ.
 

 . މުާބރާތުގައި އިންސާފުކުރުން:10

 އަތޮޅު މުާބރާތުގައި އިންސާފުކުރެވޭގޮތަށް ރަށު ޤުރުއާން މުާބރާތުގައި އިންސާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ) ހ ( 
ފަނޑިޔާރެއްވެސް ވަކި ަބޔަކަށެވެ. މުާބރާތުގައި ިއންސާފުކުރެވޭ އެންމެހައި ަބއިަތކާއި އުޞޫލުތަްއ  މެކޮން

 މިޤަވާއިދާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 ެއެވ. 100މުބާރާތުެގ ކޮންމެ ބަިއެވރިެއއްެގ ކިެޔުވމަށް ފަނޑިާޔރަކަށް ދެޭވނެ ޖުމްލަ މާކުހަކީ ) ށ ( 
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  6ސުާވެލެވ. ުސާވެލްއެގ ިދުގމިނަކީ  2މުބާރާތުަގއި ޮކންމެ ބައިެވިރއަކަްށެވސް ކުެރޭވނީ މި ) ނ ( 
 ފޮޅުަވތެެވ.
 ފުރަތަމަ ސުާވލު ކިަޔާވ ނިމުމުން ނުަވތަ ނޭންުގމުން ދެަވނަ ސުާވލު ކުެރޭވނެެއެވ.) ރ ( 
މާކްްސ  1މެ ކުަށކަށް ކުށްކިޔާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއީ ކުށެްއކަމަށް އިާޝރާތްކުރޭެވނެެއެވ. ކޮން) ބ ( 

ަވނަ އިޝާރާތުން  3ފަހަރު ފަނޑިޔާރުން އިާޝރާތްކޮށް ދެްއާވނެެއެވ.  2ކެނޑޭނެެއެވ. މި ޮގތުން 
 ރަނަގޅު ނުކުރެްއިވއްޖެނަމަ ސުާވލު ބާޠިލް ާވނެެއެވ.

 ސިކުންުތެގ 20ށެއް ޖެހުމަށްފަހު ުކށެއް އިޞްލާްޙކުރުމަށް ކޮންެމ ބައިެވިރއަަކސްެވްސ ދެޭވނީ ކު) ޅ ( 
  .ިސކުންތު ހަމަވާއިރު ކުށް އިސްލާޙް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ުސާވލު ބާޠިލުާވނެެއެވ  20ަވުގތު ކޮޅެެކެވ. 

 
 :. މުާބރާތުގައި ހޮވާވަނަތައ11ް

 ގޮފި (  8) ޖުމުލަ  ވަނަ ދަރިވަރު 3، 2، 1 ކޮންމެ ގޮތްޕަކުން) ހ ( 
 ވަނަ ދަރިވަރު   3، 2، 1 ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ަބއިން ) ށ ( 
 ވަނަ ދަރިވަރު  3، 2، 1 ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ަބއިން ) ނ ( 
 ވަނަ ދަރިވަރު 3، 2، 1 މުޅި މުާބރާތުން) ރ ( 
 ވަނަ ދަރިވަރު ( 2، 1ދަރިވަރު ) ކޮންމެ ގޮތްޕަކުން  16އެންމެ މޮޅު ) ބ ( 

 
  ވަނަތައް ހޮވުން.ާބރާތުގެ. މ12ު

ފަނޑިޔާރުގެ އެވްރެޖް މާރކްސްގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިޭބ ފަރާތްތަކުެގ މުާބރާތުގެ ވަނަތައް ހޮާވނީ 
 ތަރުތީުބްނނެވެ.

އަށްވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަީތ  މާރކްސް  75ވަނައަށް ހޮވާނީ  1) ހ ( 
 މާރކްސް ލިުބނު ފަރާތެވެ.

ވަނަ އަްށ  1 މަތީ މާރކްސް ލިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ މާރކްސް އަށްވުރެ 65ވަނައަށް ހޮވާނީ  2) ށ ( 
 ހޮނުވު ފަރާތްފިޔަވައި ދެން އެންެމމަތީ މާރކްސް ލިުބން ފަރާތެވެ. 

 2ވަނަ އަދި  1މާރކްސް އަށްވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  55ވަނައަށް ހޮވާނީ  3) ނ ( 
 މެ މަތީ މާރކްސް ލިުބނު ފަރާތްތަކެވެ.ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތް ފިޔަވައި ދެން އެން
ރަރުގެ ކޮންމެ ގޮތްޕަކުން ދަރިވަރުން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ މުޤައް 16) ރ ( މުޅި މުާބރާތުން އެންމެ މޮޅު 

 ދަރިވަރުންނެވެ.  2އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިޭބ 
އްޖެނަަމ އެދެކުދިންގެ މާރކްސްގެ ެތރެއިން ތިރީގައި ( މާރކްސްގެ ގޮުތން ދެކުދިން އެއްވަރުވެ ބ )  

 ތަކަށް ަބލައިގެންނެވެ.ަބޔާންކޮށްފައިވާ ަބއިތަަކށް ލިިބަފއިވާ މާރކްސް 
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 ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި 
 ތަޖުވީދު ▪
 ފަޞާޙާ ▪

   
 ކިޔެވުމުގެ ގޮފި ނުަބލާ

 ތަޖުވީދު •
 ޙިފްޡް •
 ފަޞާޙާ •

 
މުާބރާތުގައި ވަނަ ހޮވާނީ ފަނޑިޔާރުންގެ އެވްރެޖް މާރކްސްގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިޭބ (  ބ ) 

 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.
 

 
 މުާބރާތުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުން: . 13

ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މުާބރާތުެގ މުާބރާތް ހިނގަމުންާދއިރު ދިމާވާ މައްސަލައެއް ގައި ) ހ ( 
ކިޔެވުން ނިމުމުގެ ކުރިން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެ މައްސަލައެއް ަބޔާންކޮށް ހޯލުގައި ެބހެއްޓިފައިވާ ޝަކުވާ ފޮއްޓަްށ 

ގޮތުން ކަންކަްނ އިާދރީ ،ލައްވަން ވާނެއެވެ. އަދި ވަގުުތްނ ޙައްލުކުރަން ފެންނަ މައްސަލައެއްނަމަ އެވަގުތު އެތާންގައި
 ނިންމަވަން ތިއްަބވާ ޭބފުޅުންގެ ޭމޒަށްދުރުވެ އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ސަަބަބކާއިހުރެ ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަންފަޅީގަިއ ދަރިވަރަކަށް ކިޔެވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ސަަބުބ ) ށ ( 
ރިން އެކަން އިދާރީގޮތުން ކަންކަން ިންނމަވަން ތިއްަބާވ ަބޔާންކޮށް ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ ދަންފަޅި ނިމުމުގެ ކު

ޭބފުޅުންނަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. އެފަދަ ަބއިވެރިއަކަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުްނ ގޮތެއް ނިންމާނީ 
 ހުގައެވެ.މުާބރާތުގެ ކަންކަން ކުރުމަށް ހޮާވފައިވާ ކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަ

 
 މުާބރާތުން ވަކިވުމާއި ވަކިކުރުން     . 14

މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިުވމަށްފަހު، މަުޤޫބލު ޢުޒުރެއް ދިމާވެގެން މުާބރާތުން ވަކިވާން ޭބނުން ވެއްޖެނަަމ ) ހ ( 
 އެކަމެއް ަބޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާނީ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ.

 
މިޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ މުބާރާތުގެ  ނޯޓް: 

 ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ. 


