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 ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ކުޅުދުއްފުށީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި    

 

  A/CIR/2022/1-266 ނަންަބރ:                                                         

 ، ހޯމަ 2022ފެުބރުއަރީ  28ތާރީޚް: 

 

 ޤަވާއިދު ން މުބާރާތުގެ  ޢާ ކުޅުދުއްފުށީ ޤުރު
 ތަޢާރަފް: .1

 ފެންވަރުގައި ާބއްވާ ޤުރުއާން މުާބރާތް ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދެވެ. ސިޓީކައުންސިލްއިން ސިޓީ (ހ) މިއީ ކުޅުދުއްފުށީ 

 " އެވެ.  ން މުާބރާތު ޤަވާއިދުޢާކުޅުދުއްފުށީ ޤުރު(ށ) މި ޤަވާއިދަށް ކިޔަނީ " 

ސިޓީ  ފެންވަރުގައި ޭބއްވުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ    ސިޓީކު އެއްފަހަރު  އަހަރަ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އަށް ހުޅުވާލައިގެން(ނ) މިއީ،  

 ކައުންސިލްއިން އިސްނަގައިގެން ާބއްވާ މުާބރާތެކެވެ. 

 މުާބރާތުގެ ނަން:  .2

 ނަމަކީ "ކުޅުދުއްފުށީ ޤުރުޢާން މުާބރާތް" އެވެ. މުާބރާތުގެ (ހ)  

 

 މުާބރާތުގެ މަޤްޞަދު:  .3

ހަމަތަކުގެ މަތިން އުނގެނުމާއި، އުނގަންނައިދިނުމުގައި ތަރުތީލްކޮށް ކިޔެވެމުގެ ޤާބިލްކަން (ހ) ރަށުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ  

 އުފެއްދޭނެ ފަދަ ވާދަވެރި މާހައުލެއް އުފެއްދުން.

(ށ) ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯިބ ޖެއްސުމާއި، ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް ދިރުވުމަށް  

 ސައްކަތް ކުރުން.މަ

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ގިއުގަނޑުގެ ތެރޭގައި  މާއި  ޤައުމީފެންވަރެއްގައި ޤުރްއާން ކިޔަވާނެ ރަނގަޅު ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދު(ނ)  

 .ކުދިން ތަރުިބއްޔަތުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ހާމަކުރުން

 

 މުާބރާތް އިޢުލާންކުރުން.  .4

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކަން އަންގާ އިޢުލާންކުރާނެއެވެ. ސިޓީ  ކޮންމެ އަހަރަކު މުާބރާތް ާބއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާ  (ހ)  

 

 ވުން. މުާބރާތުގައި ަބއިވެރި .5

 ަބއިވެރިވެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮފިތަކުންކުރެ ކޮންމެވެސް އެއްގޮތްޕެއްގައެވެ. މެ ަބއިވެރިއަކަށްވެސް ކޮން) ހ( 

ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއްގެ ކުރިން    ކައުންސިލްގެއިދާރާއިން  ދަރިވަރުން އެދަރިވަރެއްގެ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުަބއިވެރިވާ  )  ށ( 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ފުށީ ކައުންސިލްއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚްގެ ކުރިން މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާން އެދޭ  ކުޅުދުއްމުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ  )  ނ(

 ފޯރމް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.  

 

 

 

 



 2ގެ    5ޞަފްޙާ:  
W 

        
 

 

 (ރ) މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވުމުގެ ޝަރުތު

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައި ވުން  – 1

ކުޅުދުއްފުށީގެ ސްކޫލްތަކާއި، ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ކޮލެޖު ޔުނިވަރސިޓީ، ޤުރުއާން ކިލާސްތަކުގެ  – 2

 ދަރިވަރެއްކަމުގައި ވުން

ޢުމުރުފުރައިގައި    –  3 ކަނޑައެޅިފައިވާ  އަދި  ވުން،  ކުއްޖަކަށް  ސްކޫލްގެ  އެ  ކުރާނަމަ  ތަމްސީލް  ސްކޫލެއް 

ކާއި ކޮލެޖު ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލް ކުރާނަމަ އެމަރުކަޒެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރަކަށް ަބއިވެރިވުން، ޤުރުއާން ކިލާސްތަ

ހިމެނެއެވެ. އިޢުތިރާޟް   ވުން  ސްކޫލުގެ  ކުރެވޭނީ  ތަމްޞީލް  ކިލާސް  ޤުރުއާން  ދަރިވަރުންނަށް  ސްކޫލްތަކުގެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނެތްކަމުގައި ވާނަމައެވެ. އިޢުތިރާޟް ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު

 

ގައެވެ.   –  4 އެއްަބއެއް  ަބއިގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް  މުާބރާތުގައި ހިމެނޭ ތިން  ަބއިވެރިވެވޭނީ  މުާބރާތުގައި 

 އެއްވެސް ަބއިވެރިއަކަށް މުާބރާތުގެ އެއްަބޔަށްވުރެ ގިނަ ަބއިގައި ަބއިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

 އެވެ.  މުާބރާތުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ަބއިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި ޙާފިޡުންގެ ަބއިގައެ  - 5

 

 މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވެވޭ ޢަދަދު  .6

ދަރިވަރުން، ނުބަލައި    12ަބއިވެރިންނެވެ. ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ަބއިން    20(ހ) ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުން ަބއިވެރިކުރެވޭނީ  

 ރިވަރުންނެވެ.ދަ 08ކިޔެވުމުގެ ަބއިން 

ދަރިވަރުން ނުބަލައި    5ަބއިވެރިންނެވެ. ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ަބއިން    10(ނ) ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް ފަދަ ސެންޓަރުތަކުން  

 ދަރިވަރުން 5ކިޔެވުމުގެ ަބއިން 

ކިޔެވުމުގެ ަބއިން  ދަރިވަރުން ނުބަލައި    10ަބއިވެރިންނެވެ. ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ަބއިން    15(ނ) ޤްރުއާން ކިލާސްތަކުން  

 ދަރިވަރުންނެވެ. 5

 (ރ) އަމިއްލަ ގޮތުން ަބއިވެރިވާ ފަރާތްތައް ަބއިވެރި ކުރެވޭނީ ޙާފިޡުންގެ ަބއިގައެވެ.      

 

 މުާބރާތުގައި ވާދަ ކުރެވޭ ަބއިތައް .7

 (ހ) ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ަބއި

 (ށ) ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ަބއި

 (ނ) ޙާފިޡުންގެ ަބއި 
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 މުާބރާތުގެ ޢުމުރުފުރާތަކާއި މުޤައްރަރު .8

 ޙާފިޡުންގެ ަބއި  ނުބަލާ  ބަލައިގެން  ޢުމުރުފުރާ #

 ނިމޭކޮޅު ފެށޭކޮޅު ނިމޭކޮޅު ފެށޭކޮޅު

އަހަރުން   6 1

 ދަށް

ވަނަ   30 ވަނަ ފޮތް 1

 ފޮތް 

- 1ޞަފްޙާ  

11 

ޟުޙާއިން 

 ތިރި

މިއީ މުޅި ޤުރުއާން ހިތުދަސް 

ޚާއްޞަ    ފަރާތްތަކަށް

މި  ަބއެކެވެ.  ކުރެވިފައިވާ 

ކިޔަވަން  ަބއިގައިވެސް 

ތަ ހަމަތަކާ  ޖުޖެހޭނީ  ވީދުގެ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

އަހަރުން   9 2

 ދަށް

 3ފުރަތަމަ  

 ފޮތް 

 ވަނަ ފޮތް  30 ވަނަ ފޮތް 1 ފޮތް   3ފަހު  

އަހަރުން   12 3

 ދަށް

 5ފުރަތަމަ  

 ފޮތް 

 2ފުރަތަމަ   ފޮތް   5ފަހު  

 ފޮތް 

 ފޮތް  2ފަހު 

އަހަރުން   15 4

 ދަށް

 7ފުރަތަމަ  

 ފޮތް 

 3ފުރަތަމަ   ފޮތް   7ފަހު  

 ފޮތް 

 ފޮތް  3ފަހު 

އަހަރުން   18 5

 ދަށް

 9ފުރަތަމަ  

 ފޮތް 

 4ފުރަތަމަ   ފޮތް   9ފަހު  

 ފޮތް 

 ފޮތް  4ފަހު 

އަހަރުން   18 6

 މަތި

 15ފުރަތަމަ  

 ފޮތް 

 15ފަހު  

 ފޮތް 

 5ފުރަތަމަ  

 ފޮތް 

 ފޮތް  5ފަހު 

 

 މުާބރާތް ކުރިއަށް ދާނެގޮތް.  .9

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މުާބރާ(ހ)   މަތީން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  މުޤައްރަރާއި  ކަނޑައަޅާނީ  ކިޔަވާނެތަން  އެކުއްޖެއް    ތުގައި 

 ސުވާލުތަކުން އެކުއްޖަކަށް ޤުރްއަތުން ނެގޭ ތަނެކެވެ. 

 ހިންގާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުންނެވެ.  މުާބރާތް  ކަނޑައަޅާނީ ތަރުތީުބ ކިޔެވުމުގެ ކުދިން މުާބރާތުގައި(ށ) 

 މާނަކުރެވެނީ  ކޮޅު   މުގެޚަތި .  ކިޔެވިދާނެއެވެ  ކޮޅަކުންވެސް  ކޮންމެ  މުގެ ޚަތި  މިންވަރަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޢުމުރުފުރާތަކަށް(ނ)  

 . ކޮޅުކަމުގައެވެޢައްމާފޮތާއިވީ ނިމޭކޮޅުއެއީ. ސޫރަތާއިވީކޮޅުކަމުގައެވެ ބަޤަރާ ފެށޭކޮޅު އެއީ

އުމުރުފުރާ  ވަނަ ދުވަހަށެވެ.    1މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ޢުމުރު ބަލާނީ މިމުާބރާތް ާބއްވާ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  (ރ)  

 ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ ކުއްޖާ އުޅޭ ގްރޭޑަށާއި ކުލާހަށް ބެލުމެއް ނެތި ހަމައެކަނި އުމުރަށް ބަލައިގެންނެވެ. 

 

 އިންސާފުކުރާ ފަނޑިޔާރުން:މުާބރާތް  .10

 ފަނޑިޔާރުންގެ ޓީމަކުންނެވެ.   3މުާބރާތުގައި ފަނޑިޔާރުކަންކުރައްވާނީ މަދުވެގެން (ހ) 

(ށ) މުާބރާތް އިންސާފުކޮށްދެއްވާނެ ފަނޑިޔާރުން ހޮވާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުން ނެގުމުގައި 

ކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމް.ކިޔު.އޭ) އިން ޤަބޫލުކުރާ އަދި ދަށްވެގެން ޤުރުއާން މުދައްރިސްކަމުގެ އެބޭފުޅާއަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފި

ބެލޭނެއެވެޑިޕްލޮމާ   ކަމުގައި  ފަރާތެއް  ޤުރުއާން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ  މަދަރުސާ،  ސްކޫލް  ަބއިވެރިވެފައިވާ  މުާބރާތުގައި   .

ޔުނިވަރސިޓީ އަދި  މުއައްޒަކިލާސްތައް  އެއްވެސް  ކޮލެޖުގެ  ދަރިވަރެއްގެ  ،  އެއްވެސް  ކިޔަވާ  މުާބރާތުގައި  އަދި  ފަކަށް 

 ންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. މައިންބަފައިން އަދި ގާތްތިމާގެ މީހަކަށް ފަނޑިޔާރު

 

 މުާބރާތުގައި އިންސާފުކުރުން: .11

ފަނޑިޔާރެއްވެސް ވަކި ަބޔަކަށެވެ.  (ހ) ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ޤުރުއާން މުާބރާތުގައި އިންސާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ  

 މުާބރާތުގައި އިންސާފުކުރެވޭ އެންމެހައި ަބއިތަކާއި އުޞޫލުތައް މިޤަވާއިދާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 އެވެ.  100މުބާރާތުެގ ކޮންމެ ބަިއވެރިއެްއެގ ކިޔެވުމަށް ފަނޑިޔާރަކަށް ދެވޭނެ ޖުމްލަ މާކުހަކީ (ށ) 

 ފޮޅުވަތެެވ.   6ސުވާލެވެ. ސުވާލެއްެގ ދިުގމިނަކީ  2ބައިވެރިއަކަށްވެސް ކުރެވޭނީ  މި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ(ނ) 

 ފުރަތަމަ ސުވާލު ކިޔަވާ ނިމުމުން ނުވަތަ ނޭންުގމުން ދެވަނަ ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ. (ރ) 



 4ގެ    5ޞަފްޙާ:  
W 

        
 

 

ނޑޭނެެއވެ.  މާކްސް ކެ 1ކުށްކިޔާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއީ ކުށެއްކަމަށް އިޝާރާތްކުރޭވެނެެއވެ. ކޮންމެ ކުށަކަށް  (ބ)  

ވަނަ އިޝާރާތުން ރަނަގޅު ނުކުރެއްިވއްޖެނަމަ   3ފަހަރު ފަނޑިޔާރުން އިޝާރާތްކޮށް ދެއްވާނެއެެވ.    2މި ޮގތުން  

 ސުވާލު ބާޠިލް ވާނެެއވެ. 

ސިކުންތުެގ ވަުގތު    20ށެއް ޖެހުމަށްފަހު ކުށެއް އިޞްލާޙްކުރުމަށް ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަސްވެސް ދެވޭނީ  ކު(ޅ)  

 ކިޔެވުނު ބަޔަށް އިންސާފުކުރާނެއެެވ. ސިކުންތު ހަަމވާއިރު ކުށް އިސްލާޙް ނުކުރެިވއްޖެނަމަ   20ކޮޅެކެވެ. 

 

 މުާބރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވުން.  .12

ފަރާތްތަކުގެ   ލިޭބ  މާރކްސް  މަތީ  އެންމެ  ތެރެއިން  މާރކްސްގެ  އެވްރެޖް  ފަނޑިޔާރުގެ  ހޮވާނީ  ވަނަތައް  މުާބރާތުގެ 

 ތަރުތީބުންނެވެ. 

މާރކްސް އަށްވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިބުނު   75ނީ  ވަނައަށް ހޮވާ  1(ހ)  

 ފަރާތެވެ.

ހޮވާނީ    2(ށ)   ތެރެއިން    65ވަނައަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ލިޭބ  މާރކްސް  މަތީ  އަށްވުރެ  ހޮނުވު   1މާރކްސް  އަށް  ވަނަ 

 ފަރާތްފިޔަވައި ދެން އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިބުން ފަރާތެވެ. 

ވަނައަށް   2ވަނަ އަދި    1މާރކްސް އަށްވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން    55ވަނައަށް ހޮވާނީ    3(ނ)  

 ހޮވުނު ފަރާތް ފިޔަވައި ދެން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތްތަކެވެ.

އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިޭބ    ކުންހުރިހާ ގޮތްޕަދަރިވަރުން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ    10(ރ) މުޅި މުާބރާތުން އެންމެ މޮޅު  

 ދަރިވަރުންނެވެ. 

(ބ) މާރކްސްގެ ގޮތުން ދެކުދިން އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ އެދެކުދިންގެ މާރކްސްގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ަބއިތަކަށް   

 ލިބިފައިވާ މާރކްސް ތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. 

 ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފި ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

 ުތަޖުވީދ 

 ާފަޞާޙ 

 ުތަޖުވީދ 

 ްޙިފްޡ 

 ާފަޞާޙ 

 

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

 ތެރެއިންނެވެ. 

ދަރިވަރުންގެ ޖުމުލަ ހޮވުމުގައި ބަލާނީ ވަނަ  1ޤުރުއާން ކިލާސްތަކުން ، ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖު ( ކ ) ސްކޫލް މަދަރުސާ

 ވަނަ ނުހޮވާނެއެވެ.  1ފަރާތަށްވުރެ މަދުން ަބއިވެރިވެފައިވާނަމަ އެގިންތިއަކުން  2ގިންތިއަކުން  އެއްވެސް މާކްސް އަށެވެ.

 

 މުާބރާތުގައި ހޮވާވަނަތައް:  .13

 ވަނަ ދަރިވަރު 3،2،1(ހ) މުޅި މުާބރާތުން 

  ވަނަ ދަރިވަރު 3،2،1(ށ) މުޅި މުާބރާތުން ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 

 ވަނަ ދަރިވަރު 3،2،1މުާބރާތުން ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން (ނ) މުޅި 

 ވަނަ ދަރިވަރު  3،2،1އަހަރުން ދަށުގެ ބަލައިގެން، އަދި ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  6(ރ) 

 ވަނަ ދަރިވަރު  3،2،1އަހަރުން ދަށުގެ ބަލައިގެން، އަދި ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  9(ބ) 

 ވަނަ ދަރިވަރު  3،2،1ބަލައިގެން، އަދި ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އަހަރުން ދަށުގެ  12(ޅ) 

 ވަނަ ދަރިވަރު  3،2،1އަހަރުން ދަށުގެ ބަލައިގެން، އަދި ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  15(ކ) 

 ވަނަ ދަރިވަރު  3،2،1އަހަރުން ދަށުގެ ބަލައިގެން، އަދި ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  18(އ) 

 ވަނަ ދަރިވަރު  3،2،1ތި ބަލައިގެން، އަދި ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އަހަރުން މަ 18(މ) 






