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 2021/1ނަންބަރު:  

 

    2021- ޤަވާޢިދު  މުބާރާތުގެ ޤުރްއާން  އަތޮޅު  ހއ.

 ތަޢާރަފް 

 މަތީ ުއތުރުުބރީ ޤައުމީ ޤުރްއާން މުާބރާތުގައި ތިލަދުންޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތަކީ 
ޅު ކައުންސިލާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ އަތޮ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެންތަމްސީލްކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި، 

އަތޮޅުގެ ކުންފުނިތަކާއި، އަދި  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާ  ޖަމާއަތްތައްކައުންސިލްތަކާއި، ސްކޫލްތަކާއި،
ނ ވާ މުބާރާތެކެވެ.ބާއް ކަށް ހުޅުވައިލައިގެންޤުރުއާން ކްލާސްތަ ޑައަޅާނީ މުބާރާތް ބާއްވާނެ ދުވަސްވަރަކާއި، ތަނެއް ކަ
 ރަށުކައުންސިލާ  ރަްށރަށުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މުބާރާތް ރާވާ ހިންގާީނ  ގެ އިދާރާއިންނެވެ.އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ވާރޗުވަލްކޮށެވެ. ގުޅިގެން

 ައދި  ހިންގާ ޤުރުއާން މުބާރާތް މި  އެވެ."ހއ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް"  ށް ކިޔަނީމި މުބާރާތަ
ނޑައަޅާޅު ކައުންސިލުން ހއ.އަތޮ ވިލަރެސްކުރާނީ    ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. ކަ

 

 :މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު  -1

ދިނުމުގައި ތަރުތީލުކޮށް ކިޔެވުމުގެ ޤާބިލުކަން  އުނެގނުމާއި، އުނގަންނައި  ކީރިތި ޤުރުއާން)ހ( 
 .އުފެދޭނެފަދަ ވާދަވެރި މާހައުލެއް އުފެއްދުން

ނަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި، ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާ)ށ( 
 އާލާކޮށް ދިރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ޤަުއމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި އަތޮޅުން ބައިވެރިކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުން)ނ( 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުޠުތައް: -2

 ކުރުމަށް ހއ.އަތޮޅު ތަމްސީލު އްޖަމްޢިއްޔާތަ އަދި ކުންފުނިރަށެއްގެ، ސްކޫލް،  އަތޮޅު ތަމްޘީލްކުރާ ހއ.)ހ( 
 .ން ހުަށއަޅާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުންކައުންސިލްތަކު ގެރަށުރަށް

 .ތަ އޮޑިޝަނުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށްވުންނުވަުމާބރާތުން  އްވާ)ށ( ރަށުފެންވަރުގައި ބާ

ރަކަށްވުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެން ހިންގާ ހއ.އަތޮޅުގެ )ނ( ހއ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލް، މަދަރުސާގެ ދަރިވަ
 ން ކުލާހެއް ތަމްސީލްކުރާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން. އާރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ   ޤްރު

 ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ     



 

Page 2 of 5 

 876;;;;،>95555:އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް:   955977:ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ 9555:7:،  >;9559:ފެކްސް:  >:9555:ކ 955556:ޕީ.އޭ.ބީ އެކްސް:  

www.halifatoll.gov.mv އިޓް:      ވެބްސަ                     info@halifatoll.gov.mv އީމެއިލް:    

 

 

 ލާނު ކުރުން:ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް އިޢު މުބާރާތް  -3

ނޑައަޅައި، އަތޮޅު ޤުރްއާން  އިޢުލާނު ކުރާނީ އަތޮޅު  އެކަންމުބާރާތް ބާްއވާނެ ތާރީޚެއް ކަ
 ކައުންސިލް އިދާރާ އިންނެވެ.

 

 ގޮފިތައް: އަދި  ތައް ފަރާތް  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ  -4

މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނީ އަތޮޅުގެ  : )ހ( މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް    
އަދި ރަިޖސްޓްރީކޮށްގެން ހިންާގ  ތައްންފުނި ކު ކުލަބުޖަމްޢިއްޔާތަާކއި، ،ކައުްނސިލްތަކާއިރަށްރަށަށް ނިސްަބތްވާ 

  .ކައުންސިލްތަކުން ހުށައަޅާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ  ގެރަށުރަށް ހއ.އަތޮޅުތަމްސީލު ކުރުމަށް  ން ކުލާސްތައްއާޤުރު

 :)ށ( މުބާރާތުގެ ބައިތައް     

 ވެ. އެކިޔެވުމުގެ ބަ ފޮތުން ހަމައެަކނި މި މުބާރާތުގައި ހިމެނެނީ      

 ން:ތުގައި ބައިވެރިވު މުބާރާ  -5

ނޑައަޅައިފައިވާ މުބާރާތުގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމް މުއްދަތުގައި  ބައިވެރިވެވޭީނ ކަ
ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،

ނާއި  އަދި މި ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓުން ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޅު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމް އަތޮ
(www.halifatoll.gov.mv .ެލިބެން ހުންާނނެއެވ ) 

 

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު:

ައތޮޅު ކައުންސިލްގެ ން މިދަންނަވާ މަުޢލޫމާތު ާސފުވާނޭހެ ފަރާތްަތކުގެމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ 
 ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.ލިޔުމަކުން އިދާރާއަށް 

 )ހ( ފުރިހަމަ ނަން )ޢާއްމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު(

 )ށ( ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑް ނަމްބަރ 

 )ނ( ޖިންސް:

 )ރ( ޢުމުރު: )އުފަން ތާރީޚާއެކު(

 އެޑްރެސް: މިހާރު ދިރިއުޅޭ)ބ( 

 އެޑްރެސް: )ޅ( ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ

 ( ރަށްވެހިވެފައިވާ އަތޮޅާއި ރަށް:ކ)

 ( ސްކޫލެއްގައި އުޅޭ ކުއްޖެއްނަމަ ސްކޫލާއި، ކްލާސްއ)

 ( ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކޮޅު.ވ)

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމް ފުރުމަށްފަހު 
 ކޮޕީއެއް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.ގެ ންގައިދޭ ކާޑުރައްޔިތެއްކަން އަ ވާއިރު، ދިވެހިއްފޮނު

 ބައިވެރިކުރެވޭ ޢަދަދު މުބާރާތުގައި  -6

http://www.halifatoll.gov.mv/
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 ބައިވެރިއެކެވެ. 1މަދުވެގެން  .ބައިވެރިންނެވެ 22 ގިނަވެގެން ކޮންމެ ރަށަކުން ބައިވެރި ކުރެވޭނީ އިމި މުބާރާތުގަ  

 :ކިޔަވަންޖެހޭ މިންވަރު  އިރު މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރާ  -7

 

 ން(ފޮތުން ކިޔެވު ( ތުގައި އިންސާފުކުރެވޭ ބައިތައް މުބާރާ 

 ފޮތް ތަޖްވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން  12ވިދިވިދިގެން 

 ފޮތް ތަޖްވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން  22ވިދިވިދިގެން 

 ތަޖްވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން ކީއެންއާމުޅި ޤުރް

 

ޚަތިމުގެ ކޮޅު  ވެސް ކިޔެވިދާނެއެވެ.ކޮންމެ ކޮޅަކުންބައިވެރިވާ ފޮުތން ކިޔެވުމުގެ ބައި މުބާރާތުގައި  (ހ)
 ވީކޮޅު ކަމުގައެވެ. އެއީ ޢަންމާފޮތާ ނިމޭކޮޅު  މާނަ ކުރެވެނީ ފެށޭކޮޅު އެއީ ބަޤަރާ ސޫރަތާ ވީކޮޅު ކަމުގައެވެ. 

ނޑައަޅާނީ މުޤައްރަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން  ބައިވެރިން (ށ) ފޮުތން ކިޔެވުމުގެ ކިޔަވާނެ ަތެނއް ކަ
ނޑައަޅާ ހިސާބަކުންނެވެ ބައިވެރިއަކު އެތެރެއިން ގެބައި   .ކަ

 ބައިވެިރންނަށްށެވެ. 12ފޮތުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ގިނަވެގެން  12)ނ( 

 ބައިވެިރންނަށްށެވެ. 5ފޮތުގެ ބައިގައި ބައިެވރިވެވޭނީ ގިނަވެގެން  22)ރ( 

 ބައިެވރިންނަށްށެވެ. 5ގެ ބައިގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ ގިނަވެގެން އާނުމުޅި ޤުރު)ބ( 

 

 ) ޖަޖްކުރުން ( :މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން  -8

ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާުތގައި އިންސާފުކުރެވޭގޮތަށް، އަތޮޅު މުބާރާތުގައި އިންސާފު ކުރުމަށް  )ހ(
ނޑިޔާރެއްހަމަޖެހި  ވަކި ބަޔެކެވެ.  ފައިވަނީ ކޮންމެ ފަ

 ބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން :މު -9

 

ނޑައަޅާ ކައުންސިލު މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ކިޔެވުމަށް އިންސާފުކުރާނީ އަތޮޅު  3ން ކަ
ނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން  ނޑިޔާރުންގެ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ފަ ފަ

 އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. ޑިޕޮލަމާޤުރުއާން މުދައްރިސްކަމުގެ  އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ އަދި ދަްށވެގެން

 

 

 

 :ވަނަތައް  މުބާރާތުގަ ހޮވާ  -11
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 ން(ފޮތުން ކިޔެވު (މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރެވޭ ބައިތައް 

 ފޮތް ތަޖްވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން  12ވިދިވިދިގެން 

 ން ފޮތް ތަޖްވީދު ހަމަތަކުގެ މަތި 22ވިދިވިދިގެން 

 ތަޖްވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން އެކީއާންމުޅި ޤުރް

11.1 

 ހޮވޭނެއެވެ.ވަނަ  3، 2،  1 ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން ން ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ބައި ހ. މަތީގައި ވާ ތާވަލުގައި ހިމެޭނ 

 ހޮވޭނެއެވެ.ދަރިވަރު ވަނަ  3، 2،  1  ންފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ބައި ށ. މުޅި މުބާރާތުން 

 ހޮވޭނެއެވެ. ރަށްވަނަ  3، 2،  1 ން ގެ ބައިފޮތުން ކިޔެވުމު ނ. 

 ދެވޭނެއެވެ. . މިމުބާރާ ތަމުސީލުކޮށް ކިޔެވި ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ަހނދާނީ ލިޔުންރ

  
11.2 

މަތީ މާރކްސް ލިބޭ އެންމެ)ހ( މުބާރާތުގައި ަވނަ ހޮވާނީ ަފނޑިޔާރުންގެ އެވްރެޖް މާރކްސްގެ ތެރެއިން 
 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

 
މެމަތީ އެން މާރކްސްއަށްވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 82ވަނައަށް ހޮވާނީ  1)ށ( 

 މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތެވެ.
 

ވަނަ  1މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  މާރކްސްއަށްވުރެ މަތީ 72ހޮވާނީ  ވަނައަށް 2)ނ( 
 ވެ.ކެސް ލިބުނު ފަރާތެމެ މަތީ މާރކްންފިޔަވައި ދެްނ އެ އަށް ހޮވުނު ފަރާތް

 
 2މާރކްސްއަށް ވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  62ވަނައަށް ހޮވާނީ  3)ރ( 
 މެ މަތީ މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތެކެވެ.ންފިޔަވައި ދެން އެ ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތް

 
ފޮތުން  އިވެރިވިވަަނ ރަށް ހޮވާީނ އެރަށަކުން މުބާރާތުގަިއ ބަ 3، 2، 1( މުޅި ުމބާރާތުން ބ) 
 22)  ތަރުތީބުންނެވެ. އެވްރެޖްއެންމެ މަތީ  ގެއްލައި އަންނަ  އިން 22ލިބުނު މާރކްސް  އިން ކިޔެވުމުގެ ބައި

  ( އިން ގެއްލައިގެންނެވެ. 22އެވުރެޖު ހަދާނީ ވެސް ދަރިވަރުން ބައިވެރި ނުވިނަމަ
 

 
 

 

 :މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނެގޮތް ވާގޮތާ ،އި މާކްސް ބެހިފަ  -14
 ފޮތުން ކިޔެވުން  .1

 
 ކަނޑައެޅިފައިވާ މާރކްސް  ކުށަކަށް ކެނޑޭނެ މިންވަރު  އިންސާފު ކުރައްވާނެ ބައި 

 52% 2 ގެ ބައިތައް ލަޙްނު ޖަލީ
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 32% 2.5 އަޑާ ރާގާ އަދާކުރުން  ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ބައި 
 22% 2.5 ގެ ބައިތައްލަޙްނު ޚަފީ

 
ނޑައަޅާނީ ޔަވާގައި ކިތު)ހ( މުބާރާ  އެބައިވެރިއަކު އަމިއްލައަށެވެ. ހިސާބު ކަ

ނޑައަޅާނީ   ފޮޅުވަތުގެ މިންވަރެވެ.  6ސުވާލުގެ ދިގުމިނަކީ  މުޤައްރަރުގެ ތެރެއިންނެވެ.)ށ( ސުވާލު ކަ
މުޤަްއރަރު ފުރިހަމައަށް ދެބައިކޮށްލުަމްށފަހު، އެއީ،  ދެ ސުވާލެވެ. ބައިވެރިއަކަށް ހުށަެއޅޭނީ)ނ( ކޮންމެ 
 . ކޮންމެ ބަޔަކުން ސުވާލެކެވެ

ްނ މި މުބާރާތައް އަތޮޅު ކައުންސިލުދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ  ކަމެއްގައި ހިމެނިފައިނުވާ މިޤަވާޢިދު -16
 ކޮމެޓީންނެވެ. މުބާރާތް ވިލަރެސްކުރާ ކަޑައަޅާފައިވާ

 

 1442  އާޚިރާޖުމާދަލް 21

 2221ފެބުރުވަރީ     23 

 

 ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ނޯޓް: ވާޗުވަލްކޮށް ބާއްވާ  މުބާރާތެއްކަމުން 

   ްކިޔަވާ ފަރާތުގެ ކިޔެވުން ރެކޯޑުކުރާއިރު ބެކްގްރައުންޑް ނޮއިސް ވީހާވެސް ކުޑަވާނެ ގޮތެއްގަމަތީނ
 ހަމަހިމޭން މާހައުލެއްގައި ރެކޯޑިންހެދުން.

  ޯ1222ނުވަަތ  722ރެކޯޑުކުރެވިފައި ހުންނަންވާީނ  ކިޔަވާ ފަރާތުގެ ކިޔެވުމުގެ ވީޑީއ 
 ލިއުޝަންގައެވެ.ރެޒި

  ްރެކޯޑުކުރެވިފައި ހުންނަންާވނީ މި އިދާރާއިން ފޯރުޮކށްޭދ ބެކްބެާނ ވީޑިއޯ ކިޔަވާ ފަރާތުގެ ކިޔެވުނ
 ބޭނުންކޮށްެގންނެވެ.

  ެތަމްސީލްކުރި ރަށް އަދި ކިޔެވި ބައި  ކިޔެވި ފަރާތްރެކޯޑިން ފައިލްގައި ނަން ، ވީޑިއޯ ކިޔަވާ ފަރާތުގ
 އެނގޭނެ ގޮަތށެވެ. ( ފޮތް 32ފޮތް ވިދިވިދިގެން  22ވިދިވިދިގެން  ފޮްތ  12ވިދިވިދިގެން ކެޓަގަރީ  )

 ިގޮތުގެ ތަރުތީބު ލިސްޓެއް ރެކޯޑިންނާއެކުއެނގޭނޭ  ތަރުތީބުކިޔެވިފަރާތްަތށް  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވ، 
   ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.  އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން 

 

 


