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 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

                                 ށ.ފޭދޫ         

                ދިވެހިރާއްޖެ                            

 2022  ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު  ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް 

 

 :ތަޢާރަފް  .1

 .ކައުންސިލްއިން ރަށު ފެންވަރުގައި ާބއްވާ ޤުރުއާން މުާބރާތް ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދެވެ  ށ.ފޭދޫމިއީ )ހ( 

 ." އެވެ 2022 މުާބރާތުގެ ޤަވާއިދު ޤުރުއާންށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް މި ޤަވާއިދަށް ކިޔަނީ " )ށ( 

އިސްނަގައިގެން   ކައުންސިލްއިން  ށ.ފޭދޫމިއީ، ރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަށު ފެންވަރުގައި ޭބއްވުމަށް  )ނ(  

 . ާބއްވާ މުާބރާތެކެވެ

 :ނަން   މުބާރާތުގެ  .2

. މިސާލަކަށް މިހެންނެވެ( "  އަހަރު)  މުާބރާތްޤުރުއާން  ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް  މުާބރާތަށް ކިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ "    މި)ހ(  

 .މިފަދައިންނެވެ "1441މުާބރާތް  ޤުރުއާން"ށ.ފޭދޫ 

 :މަޤްޞަދު   މުބާރާތުގެ  .3

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

 .އުފެއްދޭނެ ފަދަ ވާދަވެރި މާހައުލެއް އުފެއްދުން

ދިރުވުމަށް   ން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯިބ ޖެއްސުމާއި، ޤުރުއާ)ށ(  

 .މަސައްކަތް ކުރުން



ޤުރްއާނުގެ )ނ(   ކީރިތި  އުފެއްދުމާއި  ދަރިވަރުންތަކެއް  ރަނގަޅު  ކިޔަވާނެ  ޤުރްއާން    ޤައުމީފެންވަރެއްގައި 

 .ގިއުގަނޑުގެ ތެރޭގައި ކުދިން ތަރުިބއްޔަތުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ހާމަކުރުން

 .ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުާބރާތުގައި ވާދަކުރާނެ ަބއިވެރިން ހޮވުންޤުރްއާން )ރ( 

 :ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް   ބާރާތުގައި މު  .4

ރަށްވެހިވެފައިވާ )ހ(   ފޭދޫގައި  ފަރާތްތަކާއި  ރަށްވެހިވެފައިވާ  ފޭދޫގައި  މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުުބރީ 

ކާއި ކައިވެނީގެ ރޮނގުން ގުޅިގެން އުޅުއްވާ  ރައްޔިތެއްގެ ދަރިއަޔަކަށްވުމާއި ފޭދޫގައި ރައްވެހިވެފައިވާ ރައްޔިތެ

ޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ފޭދޫގައި ހިންގާ ޤުރުއާން ކިލާސްތަކާއި ފަރާތްތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭ

 ވެވޭނެއެވެ.މް ދެމުން އަންނަ ސްކޫލްތައް، މިއިން ކޮށްމެފަރާތަކައްވެސް މި މުާބރާތުގައި ަބއިވެރި  ފޭދޫގައި ތަޢުލީ

ކޮންމެވެސް )ށ(   ގޮފިތަކުންކުރެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ަބއިވެރިވެވޭނީ  ަބއިވެރިއަކަށްވެސް    ކޮންމެ 

 .އެއްގޮތްޕެއްގައެވެ

ކައުންސިލްގެއިދާރާއިން )ނ(   ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ފޯމް  އެދަރިވަރެއްގެ  ދަރިވަރުން  ަބއިވެރިވާ 

 .ތާރީޚެއްގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަނޑައަޅާ

 ކައުންސިލްއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚްގެ ކުރިން މުާބރާތުގައި  ށ. ފޭދޫމުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ  )ރ(  

 .ކައުންސިލްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ ށ.ފޭދޫ ަބއިވެރވާން އެދޭ ފޯރމް 

 .އިޢުލާންކުރުން މުާބރާތް .5

 ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކަންކޮންމެ އަހަރަކު މުާބރާތް ާބއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާ  )ހ(  

 .އިޢުލާންކުރާނެއެވެ އަންގާ

 :ަބއިތައް މުާބރާތުގެ .6

ަބއެވެ. )ހ(   މިމުާބރާތުގައި ހިމެނެނީ ދެަބޔެވެ. އެއީ ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ަބޔާއި ހިތުން ކިޔެވުމުގެ 

 :އުމުރުފުރާތަކަކީމި  އުމުރުފުރާއަށެވެ. 7ކޮންމެ ަބއެއް ބެހިފައިވަނީ  މުާބރާތުގެ

 ތަޖުވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން   ސޫރަތުލް ޤާރިޔާއިން ތިރި ހިތުން  އަހަރުން ދަށް 7

 ތަޖުވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން  ސޫރަތުލް ޟުޙާއިން ތިރި ަބލައިގެން 



ދަށް  9 ފުރި               7)  :އަހަރުން  އަހަރު 

 އަހަރު ނުފުރޭ( 9

 ތަޖުވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން  ސޫރަތުލް ޟުޙާއިން ތިރި ހިތުން 

 ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެމަތިން  އަންމާފޮތް ަބލައިގެން 

 11އަހަރު ފުރި    9: )އަހަރުން ދަށް  11

 އަހަރު ނުފުރޭ(

 ތަޖުވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން   ތިރި  ޤާޝިޢާއިންސޫރަތުލް   ހިތުން 

 ފޮތް ތަޖުވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން  2ވިދިވިދިގެން  ަބލައިގެން 

އަހަރު ފުރި    11:)  އަހަރުން ދަށް  13

 އަހަރު ނުފުރޭ( 13

 ފޮތް ތަޖުވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން  1ވިދިވިދިގެން  ހިތުން 

 ތަޖުވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން  ފޮތް 3ވިދިވިދިގެން  ަބލައިގެން 

އަހަރު ފުރި    13: )އަހަރުން ދަށް  16

 އަހަރު ނުފުރޭ( 16

 ފޮތާއި ަބއި ތަޖުވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން   1ވިދިވިދިގެން ހިތުން 

 ފޮތް ތަޖުވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން  4ވިދިވިދިގެން  ަބލައިގެން 

އަހަރު ފުރި    16: )އަހަރުން ދަށް  19

  އަހަރު ނުފުރޭ( 19

 ފޮތް ތަޖުވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން  2ވިދިވިދިގެން  ހިތުން 

 ތަޖުވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން ފޮތް  5ވިދިވިދިގެން  ަބލައިގެން 

)މަތިއަހަރުން    19 އަހަރު   19: 

 ފުރިފައިވާ( ޮބޑެތި މީހުންގެ އުމުރުފުރާ

 ފޮތް ތަޖުވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން  3ވިދިވިދިގެން  ހިތުން 

 ފޮތް ތަޖުވީދު ހަމަތަކުގެ މަތިން  6ވިދިވިދިގެން  ަބލައިގެން 

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސުވާލުތަކުން    ކިޔަވާނެތަން ކަނޑައަޅާނީ މުޤައްރަރާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންމުާބރާތުގައި އެކުއްޖެއް  (  ހ (

 .އެކުއްޖަކަށް ޤުރްއަތުން ނެގޭ ތަނެކެވެ

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

 ޢުމުރުފުރާތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ޙަތިމުގެ ކޮންމެ ކޮޅަކުންވެސް ކިޔެވިދާނެއެވެ. ޙަތިމުގެ ކޮޅު( ނ (

 .މާނަކުރެވެނީ ފެށޭކޮޅު އެއީ ަބޤަރާ ސޫރަތާއިވީކޮޅުކަމުގައެވެ. ނިމޭކޮޅުއެއީ ޢައްމާފޮތާއިވީކޮޅުކަމުގައެވެ

މިމުާބރާ(  ރ ( ބަލާނީ  ޢުމުރު  ަބއިވެރިވާ  މަހުގެ  މުާބރާތުގައި  ޖެނުއަރީ  އަހަރުގެ  ާބއްވާ  އުމުރުފުރާ   1ތް  ވަނަދުވަހަށެވެ. 

 .އުމުރަށް ަބލައިގެންނެވެ ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ ކުއްޖާ އުޅޭ ގްރޭޑަށާއި ކުލާހަށް ެބލުމެއް ނެތި ހަމައެކަނި

 :އިންސާފުކުރާ ފަނޑިޔާރުން   މުބާރާތް  .7

 .ފަނޑިޔާރުންގެ ޓީމަކުންނެވެ 3 މުާބރާތުގައި ފަނޑިޔާރުކަންކުރައްވާނީ މަދުވެގެން( ހ (



  ނެގުމުގައި އެޭބފުޅާއަކީ   ކައުންސިލުންނެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުން  ށ. ފޭދޫމުާބރާތް އިންސާފުކޮށްދެއްވާނެ ފަނޑިޔާރުން ހޮވާނީ  (  ށ (

ޤުރުއާން މުދައްރިސްކަމުގެ އެޑްވާންސް    އިން ޤަޫބލުކުރާ އަދި ދަށްވެގެން  (އެމް.ކިޔު.އޭ    )މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ  

 .ސެޓްފިކެޓް އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ

 :ބާއްވާ ތަން   މުބާރާތް  .8

 .ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ ށ. ފޭދޫ މުާބރާތް ާބއްވާނީ ( ހ (

 :ކޯޑިނޭޓްކުރާނެ ފަރާތް   މުބާރާތް  .9

 .މިމުާބރާތް ރާވާ އިންތިޒާމުކުރާނީ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީއަކުންނެވެ (ހ (

ހަރަކާތްތެރިވެވެން އޮތް މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮަބއިތޯ މުާބރާތުގައި    އެއިރެއްގައި  ކައުންސިލު އިދާރާއިންކޮމެޓީ އެކުލަވާލާނީ    (ށ (

 .ަބލައި އެމުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ

 :އިންސާފުކުރުން   މުބާރާތުގައި  .10

ހަމަޖެހިފައިވަނީ(  ހ ( އިންސާފުކުރުމަށް  މުާބރާތުގައި  ޤުރުއާން  ރަށު  އިންސާފުކުރެވޭގޮތަށް  މުާބރާތުގައި  ކޮންމެ    އަތޮޅު 

ަބޔަ ވަކި  އުޞޫލުތައްފަނޑިޔާރެއްވެސް  ަބއިތަކާއި  އެންމެހައި  އިންސާފުކުރެވޭ  މުާބރާތުގައި  މިޤަވާއިދާއެކު    ކަށެވެ. 

 .އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ

 .އެވެ 100މުާބރާތުގެ ކޮންމެ ަބއިވެރިއެއްގެ ކިޔެވުމަށް ފަނޑިޔާރަކަށް ދެވޭނެ ޖުމްލަ މާކުހަކީ  (ށ (

 .ފޮޅުވަތެވެ 5ސުވާލެވެ. ސުވާލެއްގެ ދިގުމިނަކީ  2ރެވޭނީ މި މުާބރާތުގައި ކޮންމެ ަބއިވެރިއަކަށްވެސް ކު (ނ (

 .ފުރަތަމަ ސުވާލު ކިޔަވާ ނިމުމުން ނުވަތަ ނޭންގުމުން ދެވަނަ ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ (ރ (

 މިގޮތުން ކޮންމެ ޮބޑު ކުށަކަށް ކުށްކިޔާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއީ ކުށެއްކަމަށް އިޝާރާތްކުރޭވެނެއެވެ.  ހިތުން ކިޔާ ަބއިވެރިން    (ބ  (

ވަނަ   3ފަހަރު ފަނޑިޔާރުން އިޝާރާތްކޮށް ދެއްވާނެއެވެ.  2ކެނޑޭނެއެވެ. މި ގޮތުން  މާރކްސް  0.50 ކުޑަ ކުށަކަށް، މާކްސް 1

 .ބާޠިލް ވާނެއެވެރަނގަޅު ނުކުރެއްވިއްޖެނަމަ ސުވާލު  އިޝާރާތުން

 20ވަގުތު ކޮޅެކެވެ.    ސިކުންތުގެ  20ކުށެއް ޖެހުމަށްފަހު ކުށެއް އިޞްލާޙްކުރުމަށް ކޮންމެ ަބއިވެރިއަކަސްވެސް ދެވޭނީ    (ޅ (

 .ސިކުންތު ހަމަވާއިރު ކުށް އިސްލާޙް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ސުވާލު ބާޠިލުވާނެއެވެ

 :ހޮވާވަނަތައް   މުބާރާތުގައި  .11

 އުމުރުފުރާ( 7 ޖުމުލަ)ވަނަ ދަރިވަރު  3،  2، 1 ކުން ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ަބއިންއުމުރުފުރައަކޮންމެ  (ހ (



 އުމުރުފުރާ( 7)ޖުމުލަ  ވަނަ ދަރިވަރު 3، 2، 1ކިޔެވުމުގެ ަބއިން  އުމުރުފުރައަކުން ަބލައިގެން ކޮންމެ (ށ (

 ދަރިވަރުވަނަ   3، 2، 1ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ަބއިން މުޅިމުާބރާތުން ( ނ (

 ވަނަ ދަރިވަރު 3، 2، 1 ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ަބއިން މުާބރާތުންމުޅި (ރ (

 ވަނަ ދަރިވަރު 3،  2، 1)ބ( މުޅިމުާބރާތުން  

 .ވަނަތައް ހޮވުން   މުބާރާތުގެ  .12

 .ތަރުތީުބންނެވެ މާރކްސްގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ޖުމްލަމުާބރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވާނީ ފަނޑިޔާރުގެ 

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

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

 .ދެން އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިުބން ފަރާތެވެ

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

 .ށް ހޮވުނު ފަރާތް ފިޔަވައި ދެން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިުބނު ފަރާތްތަކެވެވަނައަ

 :ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުން   މުބާރާތުގައި  .13

ކިޔެވުން ނިމުމުގެ    މުާބރާތް ހިނގަމުންދާއިރު ދިމާވާ މައްސަލައެއް ގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މުާބރާތުގެ  (ހ (

  ލައްވަން ވާނެއެވެ. އަދި ވަގުތުން  ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެ މައްސަލައެއް ަބޔާންކޮށް ހޯލުގައި ެބހެއްޓިފައިވާ ޝަކުވާ ފޮއްޓަށްކުރިން  

ނިންމަވަން ތިއްަބވާ ޭބފުޅުންގެ މޭޒަށްދުރުވެ   ޙައްލުކުރަން ފެންނަ މައްސަލައެއްނަމަ އެވަގުތު އެތާންގައި، އިދާރީގޮތުން ކަންކަން

 .އް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއެމައްސަލައެ

  ަބޔާންކޮށް ކިޔެވުމަށް   ސަަބަބކާއިހުރެ ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަންފަޅީގައި ދަރިވަރަކަށް ކިޔެވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ސަަބުބ(  ށ (

 ޅަންވާނެއެވެ. އެފަދަޭބފުޅުންނަށް ހުށަހަ  ހަމަޖެހިފައިވާ ދަންފަޅި ނިމުމުގެ ކުރިން އެކަން އިދާރީގޮތުން ކަންކަން ނިންމަވަން ތިއްަބވާ

ނިންމާނީ ގޮތެއް  ެބހޭގޮތުން  ދިނުމާއި  ފުރުޞަތެއް  އިތުރު  ކޮމެޓީއާއި  ަބއިވެރިއަކަށް  ހޮވާފައިވާ  ކުރުމަށް  ކަންކަން   މުާބރާތުގެ 

 .ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 ވަކިވުމާއި ވަކިކުރުން   މުބާރާތުން  .14

އެކަމެއް ަބޔާންކޮށް    ށްފަހު، މަޤުޫބލު ޢުޒުރެއް ދިމާވެގެން މުާބރާތުން ވަކިވާން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަމުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވުމަ(  ހ (

 .ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާނީ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ



 .ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ ނޯޓް: މިޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ މުާބރާތުގެ
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މިއީ ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ާބއްވާ ޤުރުއާން މުާބރާތްތައް އިންސާފުކުރުމުގައި އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގެ ހަމަހަމަ  

ށް  ކަމާއެކު މުާބރާތް އިންސާފުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއްސުރެ ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާ އުޞޫލުތަކަށާއި ހަމަތަކަ
 އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނާެބހޭ މަރްކަޒުން އެކުލަވާ ލައްވާފައިވާ މިފަދަ އުޞުލުތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލެކެވެ. 

 ނޑިޔާރުންގެ އަދަދާއި އިންސާފުކުރައްވާ ދާއިރާތައް ފަ 
އިންސާފުކުރައްވާނީ   މިމުާބރާތުގައި   3މިމުާބރާތް  އިންސާފުކުރައްވާނީ  ފަނޑިޔާރަކުވެސް  ކޮންމެ  ޓީމަކުންނެވެ.  ފަނޑިޔާރުންގެ 

އިންސާފުކުރުމަށް   ފަނޑިޔާރަކަށް  އެ  ތެރެއިން  ތަކުގެ  ދާއިރާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދާއިރާއަށް އިންސާފުކުރުމަށް  ލިިބލައްވާފައިވާ 
ލެވިފައިވާ ގޮތް ަބހާ  ދާއިރާއަށް ލިިބދޭ ޖުމްލަ މާކްސް އަދި ފަނޑިޔާރުން،   ދާއިރާތަކާއިއެކަންޏެވެ. އިންސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ކިޔެވުމުގެ ގޮފި ފަނޑިޔާރުން #
އިންސާފުކުރާ 

 ދާއިރާ

ދާއިރާއަށް 
ޖުމްލަ  ލިިބދޭ 
 މާކްސް

 އިސް ފަނޑިޔާރު /   1
 ަބލައިގެން 

 50 ނު ޖަލީލަޙް
 ހިތުން 

 ވަނަ ފަނޑިޔާރު /  2 2
 ަބލައިގެން 

 40 ނު ޚަފީލަޙް
 ހިތުން 

 ވަނަ ފަނޑިޔާރު /   3 3
 އަ.ހު.ރާ ަބލައިގެން 

 )އަޑު، ހުަނރު، ރާުގ( 
10 

 ހިތުން 
 

 އިންސާފުކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭޏްޖެހޭ ކަންތައްތައް ފަނޑިޔާރުން  

 މާކްސް   50  / ލަޙްނު ޖަލީ  
ގައި ކިޔާ "ލަޙްނު ޖަލީ" )ޮބޑެތިކުށް( ތަކަށާއި  ންވާނީ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުމިަބޔަށް އިންސާފުކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ަބއްލަވަ

  ދެލިގަނޑުގެ ނުފަރިތަކަމުގެ ކުށްތަކަށެވެ.

އެއްވެސް  ލަޙްނު   ކިޔުމުގައި  އެހެނީ،  ކުއްތަކެވެ.  އަންނަ  ަބދަލު  ލަފްޒަށް  ޙާލަތެއްގައިވެސް  ހުރިހާ  ބަލާނީ  ކަމުގައި  ޖަލީއެއް 
 ކަލިމައެއްގެ އަޞްލުގެއްލި މުޅިން އެހެން ކަލިމައަކަށް ަބދަލުވެގެންދާ ޙާލަތްތަކަށެވެ. މިފަދަ ކުއްތަކަކީ

 ރަކަށް ަބދަލުވުން ފާޅުކަންޮބޑު ގޮތެއްގައި އަކުރު އެހެން އަކު •
 ފާޅުކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ފިލި އެހެން ފިއްޔަކަށް ަބދަލުވުން  •
 ދަމާފައި ކިއުމުގެ ސަަބުބން އަކުރު އިތުރުވުން •
 މައްދު ނުކުރުމުގެ ސަަބުބން އަކުރު އުނިވުން •



 ފިލި ސުކުނަށް އަދި ސުކުން ފިއްޔަށް ކިޔުން •
 ދެލިގަނޑުގައި އަޅާގަތުން ފަދަ ކުއްތަކެވެ. •

 މާކްސް   40  /   ޚަފީ ލަޙްނު  
ލާފަށް ލަޙްނު ޚާފީގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ހަމައެކަނި ކިއުމުގައި ލަފްޒަށް އަންނަ ބަދަލުތަކެވެ. އެަބދަލުތަކަކީ ތަޖުވީދުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޚި

ތަޖުވީދުގެ   ކުއްތަކުގެ އިތުރަށް  މިއީ ލަޙްނު ޖަލީގެ  ކިޔެވުމުގައި ޖެހޭ ކުށްތަކެވެ.  ކިޔާ  ކިޔުމުގެ ސަަބުބން  ޚިލާފަށް  ޤަވާޢިދާއި 
 އެންމެހާ ކުށްތަކެވެ. މިފަދަ ކުއްތަކަކީ

 ސުކުންވެގެންވާ ނުނާއި މީމު އަދި ލާމުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވުން. •
 ވުމުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވުން.އަކުރު ަބއްދަލު •
 ތަޝްދީދު ޖެހިގެންވާ ނޫނާއި މީމުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވުން. •
 ފަރުޢީ މައްދުގެ ޙުކުމްތަކާއި ޚިލާފުވުން. އަޞްލީ މައްދާއި  •
 ޖައުފުގެ އަކުރުތައް އަދާކުރުމުގައި ނޯށުން އަޑުއައުން. •
 އަލިފުާބގެ އަކުރުތައް ކިއުމުގައި ނޯށުން އަޑުއައުން.  •
 އަކުރަށް ޞިފަ ދިނުމުގައި އިތުރުވުން ނުވަތަ އުނިވުން.  •
 ދާ ޚިލާފުވުން.އަކުރު ަބރުކުރުމާއި ލުއި ކުރުމުގެ ޤަވާޢި •
 ތުރުވުން ނުވަތަ އުނިވުން. ޣުންނަގެ މިންވަރު އި •
 ހުންނަ ަބރުކަމާއި ލުއިކަން. (ر ل، ކޮށް އަދާކުރުމުގައި )ޚާއްޞަކޮށްއަކުރު ަބރުކޮށް އަދާކުރުމާއި ލުއި  •
މިންވަރަށް މައްދު ޙަރަކާތުގެ މިންވަރުގެ ތެރެއިން އެކިފަހަރު އެކި    6،4،2ވަޤްފުގެ ޙާލަތުގައި މައްދު ޢާރިޟު   •

 ކުރުން.
 ލަފްޡުލް ޖަލަލާގެ ލާމު ަބރު ކުރުމާއި ލުއިކުރުން. •

 އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ އެންމެހާ ކުއްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން.

 

 މާކްސް   10/    އަޑާއި ރާގު އަދި ފަޞާޙާތްތެރިކަން 

 ކަންކަން ފުރިހަމަ ވާނަމައެވެ. ތެރިކަމަށް ަބލާނީ ތިރީގައި އެވާފަޞާޙަތް އަޑާއި ރާގު އަދި 

 ކިޔެވުމުގެ ފުރިހަމަކަމާއި، ސާދާސީދާކަމާއި، އަކުރުތައް އަދާކުރުމުގައި ދޫފަސޭހަކަމާއި އެކު އަދާކުރުން. •
 އަކުރުތަކާއި ލަފްޒުތައް އަދި އާޔަތްތައް އަދާކުރުމުގައި އަވަސްކުރުމެއް ނެތި އެއްވަރަށް އަދާކުރުން. •
 ލަހުޖާއިން ކިޔެވުން.ފަޞާޙަތްތެރި ޢަރަިބ  •
 ދިވެހި އަކުރުތަކުގެ އަޑުތައްނުލާ ޢަރަިބ ވަންތަ ގޮތަށް ޢަރަިބ އަކުރުތައް އަދާކުރުން. •



 އަޑު ގެ ސާފުކަން  •
 ޢަރަިބ އަޑުން ޢަރަިބވަންތަ ރާގެއްގައި ކިޔެވުން. •
 ކިޔެވުމުގައި ހިތްތައް ލަންުބވާލާފަދަ ރީތި އޮމާންކަމެއް ހުރުން. •

 އުނިކުރުން ކިޔެވުގައި މާކްސް  

 ލަޙްނު ޖަލީ 
މާކުހުގެ ތެރެއިންނެވެ. މިގޮތުން އުނި    50ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކުރެވޭނީ ލަޙްނު ޖަލީއަށް  ކުށްތަކަށް މާކްސް އުނިގެ  ނު ޖަލީ""ލަޙް

 ކުރެވޭނީ

 މާކްސް.  1"ލަޙުނު ޖަލީ"ގެ ކޮންމެ ކުށަކަށް  •

 ޚަފީ ލަޙްނު  
ތެރެއިންނެވެ. މިގޮތުން އުނި   40އުނިކުރެވޭނީ ލަޙްނު ޚަފީއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  "ލަޙްނު ޚަފީ"ގެ ކުށްތަކަށް މާކްސް   މާކުހުގެ 

 ކުރެވޭނީ

 މާކްސް.  0.50"ލަޙްނު ޚަފީ"ގެ ކޮންމެ ކުށަކަށް   •
 

 މާކްސް   10އަޑާއި ރާގު އަދި ފަޞާޙާތްތެރިކަން /  

 10ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފަޞާޙާތްތެރިކަމަށް  އަޑާއި ރާގު އަދި  އުނިކުރެވޭނީ  ަބއިން މާކުސް  ފަޞާޙާތްތެރިކަމުގެ  އަޑާއި ރާގު އަދި  
 އިންނެވެ. މާކުހުގެ ތެރެ

 މުބާރާތުގައި ކިޔެވުން 
މީގެ އިތުރަށް ކިޔަވާ ކިޔެވުމަށް   ފޮޅުވަތެވެ.   5  ސުވާލެއްގެ ދިގުމިނަކީވާލެވެ.  ސު  2މުާބރާތުގައި ކޮންމެ ަބއިވެރިއަކަށްވެސް ކުރެވޭނީ  

 މާކްސް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މާކްސް އުންޏެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ރަނގަބީލު ޖެހުމާއި ބުނެދިނުން 

 ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި 
ހުރިނަމަވެސް   ގައި ކިޔަވާއިރު ލަޙްނު ޖަލީގެ ކުށް ކީނަމަވެސް އަދި ދެލިގަނޑުގެ އަޅާގަތުންަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީ •

 ފަނޑިޔާރުންގެ މޭޒަކުން ރަނގަީބލެއް ނުޖަހާނެއެވެ. ަބއިވެރިޔާ ސުއާލު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފުރުޞަތުދޭނެއެވެ.
ވަނަ ސުވާލު    2ރަނގަީބލު ޖެހޭނެއެވެ.    1ކޮންމެ ސުވާލެއް ނިމުމުން އެ ސުވާލެއް ނިމުނުކަމުގެ ޢިޝާރާތެއްގެ ގޮތުން   •

 .ރަނގަީބލު ޖެހޭނެއެވެ 2ނިމުމުން 

 



 

 

 ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި 
ނުވަތަ ފަށަންވާ އާޔަތްނޫން  ކިޔައިފިނަމަ  (  އް )ކަލިމައެއް ގޯސްކޮށްދެލިގަނޑުގެ ކުށެ  ނުަބލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ކިޔަވާއިރު •

 ނޑިޔާރުންގެ މޭޒުން ރަނގަީބލު ޖައްސަވަން ވާނެއެވެ.ފައެހެން އާޔަތެއް ފަށައިފިނަމަ 
ޙާލަތެއްގައި   • އުނދަގޫވާ  ދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  ަބއިވެރިޔާއަށް  އަޅައިގަތުމެއްދިމާވެ  ދެލިގަނޑުގެ  ފަނޑިޔާރުންގެ ކިޔަވާއިރު 

 އި ލައިދެވިދޭންވާނެއެވެ.މޭޒުން ކިޔަވަމުންދާ އާޔަތުގެ ކުރީ އާޔަތް ނުވަތަ ކިޔަވަމުންދާ އާޔަތުގެ ކުރީަބ
 ފަހަރުއެވެ. 2 ންގެ މޭޒުން ލައިދެއްވާނީމިގޮތަށް ފަނޑިޔާރު •
 ސިކުންތު ދެއްވަންވާނެއެވެ.  20ކޮންމެ ލައިދެއްވުމަކަށްފަހު ރަނގަޅު ކުރުމަށް  •
ވަނަ ސުވާލު    2ރަނގަީބލު ޖެހޭނެއެވެ.    1ކޮންމެ ސުވާލެއް ނިމުމުން އެ ސުވާލެއް ނިމުނުކަމުގެ ޢިޝާރާތެއްގެ ގޮތުން   •

 ވެ.ރަނގަީބލު ޖެހޭނެއެ 2ނިމުމުން ނުވަތަ ސުވާލު ކެންސަލްވުމުން 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2ޖަދުވަލު:  

` 
 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ފޭދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ    
ދިވެހިރާއްޖެ، ދޫފޭ  
 

 2022  -   ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމަށް އެދޭ ފޯމް   ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް 
 

 ގެ މަޢުލޫމާތު ފަރާތު ބައިވެރި ވުމަށް އެދޭ 
 ނަން: ފުރިހަމަ 

   އައިޑީކާޑް ނަންަބރު: 
 ފޯނު ނަންަބރު:  
 ދާއިމީ އެޑްރެސް  

 އަހަރުން ދަށުގެ ފަރާތެއްނަމަ( 18)އަހަރުން ދަށުގެ ފަރާތެއް ބައިވެރިވާނަމަ(18)  މަޢުލޫމާތު ބެލެނިވެރިޔާގެ
 ނަން:  ެބލެނިވެރިޔާގެ 

 އެޑްރެސް:  
   ނަމާއި އެޑްރެސް )އައިޑީ ނަންަބރު(އޮފިޝަލްގެ  ފޯނު ނަންަބރު: ެބލެނިވެރިޔާގެ 

 މަޢުލޫމާތު  ބައިވެރިވާ ގިންތީގެ
ކިޔަވާކޮޅު މުސްޙަފުގެ  
ފެށޭ ނުވަތަ ނިމޭ ކޮޅު  

 ފާހަގަކުރުމަށް 
 # ނަމާއި އެޑްރެސް  އައި.ޑީ ނަންަބރު ކިޔަވާ ގިންތި

     
     
     
     
     
     

 ދީފައި އެވަނީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މަތީގައި 

 ރަސްމީ ތައްގަނޑު

 ސޮއި: 

 ނަން:

 ޙައިސިއްޔަތު: 

 ފޯމް ފުރި ތާރީޚް: 
 



 
 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ފޭދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  
 . ދިވެހިރާއްޖެދޫފޭ

 2022ޤުރުއާން މުބާރާތް  ށ.ފޭދޫ

 އިލްތިާމސް ފޯމް 
 ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އިލްތިމާސް  

 -----------------------------------------------------------------------------------------  :ފުރިހަމަ ނަން •
 -----------------------------------------------------------------------------------------  އިލްތިމާސް ގުޅޭނީ: •
 --------  --------------------------------------------------- އިލްތިމާސްއާއި ގުޅޭ ދަންފަޅި / ތާރީޚް / ދުވަސް:  •
 ------------------------------------------------------------- އިލްތިމާސް އާއި ގުޅޭ ދަރިވަރު ނަމާއި، ނަމްަބރު:  •
--------------------------------------------------------------------------------------- އިލްތިމާސްގެ ޚުލާސާ:  •

--- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- -
--- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- -
--- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- -
--- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- -- - 

----------------------------------------------------------------------------------------------- އެދޭ ޙައްލު:  •
--- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- --- - 

 ----------------------------------------------------------------------- އިލްތިމާސް ހުށައެޅި ތާރީޚް އާއި ގަޑި:  •
 --- --------------------------------------------------------------------------ނަމާއި ސޮއި:  ަބއިވެރިޔާގެ •

 

 

 ފަނޑިޔާރުންގެ ނިންމުން 
 ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކޮށް ނިންމެވި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ. 3މަތީގައިއެވާ އިލްތިމާސްގެ ޚުލާސާ އަށް 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------- ސޮއި:    ------------------------------------------- އިސް ފަނޑިޔާރުގެ ނަން: 

` 


