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 2022ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު   އާން ޤުރް ކައުންސިލްގެ  ގދ. ތިނަދޫ  

ސްކޫލްމިއީ     ޖަމާޢަތް  ،ތަކާއިމަދަރުސާ   ތިނަދޫގެ  ހުޅުވައި  އަދި   ޖަމިއްޔާ  ފަރާތްތަކަށް  ތިނަދޫ  ލައިގެން  އަމިއްލަ 
 ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ާބއްވާ މުާބރާތެކެވެ.  

  މުބާރާތުގެ މަޤްސަދު : .1

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ލޯިބޖައްސައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް ދިރުވައި ފެތުރުމަށް  ( ހ)
  މަސައްކަތް ކުރުން 

ކީރިތި  ށ) ހިތުދަ ޤުރް(  ޤުރު،  ސްކުރުމަށާއިއާން  ކިޔެވުމަތަޖްވީދުމަގަށް  ޤުރުއާއާން  ކީރިތި  އުނގެނުމާއި ށާއި،  ޢިލްމު  ނުގެ 
 އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން. 

 .  ތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންއާން ރައްކާ( ކީރިތި ޤުރްނ)

 އުފެއްދުމަށް ާބރުއެޅުމާއި،ހިއްވަރު ދިނުން.)ރ( ޤާރީންނާއި، ޙާފިޘުން 

 .ކަން އިތުރުކުރުމަށް ާބރުއެޅުން( ދީނީ ހޭލުންތެރިރ)

 މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރުން :   .2

ކޮމެޓީއަކުންނެވެ.   އެކުލެވޭ  މައްޗަށް  ޢަދަދެއްގެ  އޮނިހިރި  ކަޑައަޅާ  ކައުންސިލުން  ތިނަދޫ  ކުރާނީ  އިންތިޒާމް  މުާބރާތް މިމުާބރާތް 
 ހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުންކަޑައަޅުއްވާފައިވާ ކޮމެޓީ :އިންތިޒާމްކޮށް ެބލެ

 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ވަޙީދު   .2.1

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް  .2.2

 ޟިލް ޙަސަން ރަޝީދު އަލްފާ .2.3

 އަލްފާޟިލާ ޝަޒްމީނާ އަޙުމަދު ވަޙީދު   .2.4

 އަލްފާޟިލް އާރިފް ހުސައިން  .2.5

 ގޮފިތައް :  އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި،މުބާރާތުގައި ހިމެނޭ މުބާރާތް   .3

 ފަރާތްތައް :އަމާޒު ކުރެވިފައިވާ  )ހ( މުބާރާތް   

 ކިލާސްތައް . އާންރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޤުރް  /މަދަރުސާތައް/  ސްކޫލް .1

 ސްކޫލް ތައް. ޕްރީ .2

 .އަމިއްލަ ފަރާތްތައް .3

 އިސްލާޙް ކުރެވިފައި 
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 .ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް .4

 )ށ( މުބާރާތުގެ ގޮފިތައް : 

  ގޮފި ކިޔެވުމުގެ ަބލައިގެން .1

 ކިޔެވުމުގެ ގޮފި އިނުަބލަ .2

  ޙާފިޘްކަމުގެ ގޮފި .3

 ފޮތުން ،ަބލައިގެން /ނުަބލައި  20 .4

 ފޮތުން ، ަބލައިގެން / ނުަބލައި 30 .5

 :  ބައިވެރިވުން   މުބާރާތުގައި  .4

ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަ    ރާތުގައި ަބއިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް"ންސިލްގެ ޤުރްއާންކިޔެވުމުގެ މުާބ"ތިނަދޫ ކައުމުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ  
އާން ސްކޫލް ،ޤުރްގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.    12:00ވަނަ ދުވަހު    2022    ނޮވެމްަބރު  15އިދާރާ އަށް    ގެތިނަދޫ ކައުންސިލް

ކިލާސް އަދި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ަބއިވެރިވާ ަބއިވެރިންގެ ލިސްޓް )މިއިދާރާއިން ދޫކުރާ ފޯރމެޓާ އެއްގޮތައް އެކްސެލް ޝީޓްގައި 
 މެއިލް ކުރަންވާނެއެވެ. ( އަށް info@thinadhoo.gov.mvތައްޔާރުކޮށް )

 :    މަޢުލޫމާތު   ކުރަންޖެހޭ   ފުރިހަމަ  .5

ަބއިވެރިވާން ހުށަހަޅުއްވާ ފޯރމްގެ އިތުރުންޓީމް ލިސްޓް :    )ހ( އާން ކްލާސްތަކުގެ ޓީމް ލިސްޓް ސްކޫލްތަކާއި ޤުރް  މުާބރާތުގައި 
ކައުންސިލުން   ތިނަދޫ  ޤުރް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާހުށަހަޅުއްވާނީ  އެއްގޮތަށެވެ.  އަދި  ފޯމެޓާ  ކުލާސްތައް  ސްކޫލްތަކުން    ރީ ޕްއާން 

ދެވިފައިވާ   ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ  ޓީމުލިސްގައި  އެއްލިސްޓެއްގައެވެ.  ހިމަނަންވާނީ  ަބއިވެރިން  މަޢުލޫމާތެއް ހުރި  ަބއިވެރިކުރައްވާ  ހައި 
ހިމެނިފައިވާ   ފޯރމްގައި  ލިސްޓް  އަދިޓީމް  މަޢުލޫފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅާއިފައިވާ އެއްވެސް  ލިސްޓާއެކު  ޓީމު  ނުވަތަ  މާތަކީ 

ކިކުރެވޭނެއެވެ. ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔުންތަކެއް ނޫންކަން ސާިބތުވެއްޖެ ނަމަ އެަބއިވެރިއަކު މުާބރާތުން ވަ
ސްކޫލް މަދަރުސާތަކާއި، މިފަދަ ގޮތަކަށް މުާބރާތުން ވަކިކުރެވޭ ަބއިވެރިއެއްގެ ަބދަލުގައި އިތުރު ަބއިވެރިއަކަށް ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.   

އިސްފަރާތެއްގެ ސޮއި   އަދި  ޖަހައި  ޤުރްއާން ކްލާސްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ލިސްޓްގައި އެސްކޫލެއްގެ ނުވަތަ ޤުރްއާން ކުލާހެއްގެ ތައްގަނޑު 
 އޮންނަންވާނެއެވެ. ހިމަނައިފައި 

މު ލިސްޓްގައި ހިމެނިގެން މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވެފައިވާ )ށ( ސްކޫލް،މަދަރުސާ،ޕްރީސްކޫލް އަދި ކުލަްބ ޖަމިއްޔާއަކުން އެފަރާތެއްގެ ޓީ
ރެވޭނީ އެޓީމެއްގެ އޮފިޝަލަށެވެ. އަދި މުާބރާތް އިންތިޒާމް ފަރާތާއި މުޢާމަލާތް ކު  ަބއިވެރިއެއްގެ ފަރާތުން މުާބރާތް އިންތިޒާމް ކުރައްވާ

އާއިއެވެ.   އޮފިޝަލް  އެޓީމެއްގެ  ކުރައްވާނީ  މުޢާމަލާތެއް  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  އެަބއިވެރިއަކާއި  ފަރާތުންވެސް  )މިހާލަތުގައި ކުރާ 
 އެަބއިވެރިއެއްގެ ެބލެނިވެރިއާއި މުޢާމަލާތު ނުކުރާނެއެވެ.( 

mailto:info@thinadhoo.gov.mv
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ަބއިވެރިންނަށްވުރެ އިތުރުވާ ނަމަ ޖާގަ   25ަބއިވެރިންނެވެ.    25ން މުާބރާތުގައި ަބއިވެރި ކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  )ނ( އަމިއްލަ ގޮތު
ހުށަހަޅުއްވާ   ފޯރމް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ަބލާނީ  ހުށަހަޅުއްވާ   25ދިނުމުގައި  ފޯރމް  ަބއިވެރިވުމަށް  ގޮތުން  އަމިއްލަ  ަބއިވެރިންނަށެވެ. 

  ުބ ނަންަބރެއްޖަހާނެއެވެ. ންނައިރު ފޯރމްގައި ތަރުތީފަރާތްތަކުން ފޯރމް ަބލައިގަ

 :  މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނެ ޢަދަދު  .6

ކޮންމެ ޢުމުރުފުރައެއްގައި ަބލައިގެން މިމުާބރާތުގައި  އަދި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން    ކާއިޤުރްއާން ކުލާސްތައި  ސާ އާސްކޫލް މަދަރުހ.  
  ަބއިވެރިންނެވެ.  06 ކިޔެވުން އަދި ނުަބލައި ކިޔެވުމުގެ ަބއިގައި ގިނަ ވެގެން ަބއިވެރިކުރެވޭނީ 

 :    ހޮވުން   ވަނަތައް   މުބާރާތުގެ  .7

އަދި    02ވަނަ    01ތުގެ  ރާމުާބ  ށ.   ޤުރް  03ވަނަ   ، މަދަރުސާ   ، އަދި  ވަނަ ސްކޫލް  ކުލާސްތައް  ޖަމާޢަތްތައް އާން  ޖަމިއްޔާ 
ހޮވާ ވަނަތަކަށް ޕޮއިންޓް   އަޅާނީ މުާބރާތުގައި އެތަނެއް ތަމްޘީލް ކުރާ ަބއިވެރިންގެ ތެރެއިން ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ކުރާ ަބއިވެރިންނޑަކަ

 03  އަދި    ށް ވަނަ އަ  02ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަޕޮއިންޓް ހޯދާ ޓީމެއް    02  ،  ވަނަ    01ދީގެން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ޓީމެއް  
 ވަނަ ލިޭބ ގޮތަށެވެ.   03ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ޓީމަކަށް 

 ނ. ަބއިވެރިން ހޮވާވަނަތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް :

 ޕޮއިންޓް  10ވަނަ   01*  

 ޕޮއިންޓް 07ވަނަ   02*  

 ޕޮއިންޓް  05ވަނަ   03*  

 :    އޮފިޝަލުން  .8

ތިނަދޫ ކައުންސިލާ މުޢާމަލާތް މުާބރާތާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަމެއްގައި    ތަކެވެ.ލުވެގެން ތިއްަބވާ އިސްފަރާތްއޮފިޝަލުންނަކީ ޓީމްތަކާއި ޙަވާ
މެ ޓީމްތަކުގެ އޮފިޝަލުންނަކީ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަންގަވާނޭ ފަރާތް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. ކޮން   ޓީމުތަކުގެ އޮފިޝަލުންނެވެ.ކުރާނީ  

 އޮފިޝަލެކެވެ.  01ޓީމެއްގައި ހުންނަންވާނީ 

 މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން : .9

 ޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ނމިމުާބރާތަށް އިންސާފު ކުރައްވާނީ ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ކަ
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 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުޠުތައް: .10

ތިނަދޫގައި ހިންގާ ސްކޫލް މަރަދުސާ ނުވަތަ   ނުވަތަ    ތިނަދޫގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ނުވަތަ ތިނަދޫއަށް ދިރިއުޅުން ަބދަލުކޮށްފައިވާ  )ހ(  
ހިންގާ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެދަރިވަރަކީ ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައި   ތިނަދޫގައި. )ޤުރުއާން ކުލާހެއްގެ ދަރިވަރަކަށް ވުން

   ނުވިޔަސް ސްކޫލްގެ ނަމުގައި އެދަރިވަރަކަށް މުާބރާތުގައި ވާދަ ކުރެވޭނެއެވެ. 

 އިވެރިންނަށް( )ށ( ތިނަދޫގެ ކުލަްބ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތެއްގެ މެމްަބރެއްކަމުގައި ވުން )ޖަމިއްޔާތަކުން ަބއިވެރިވާ ަބ

އެއް ޢުމުރު އަދިއެއް ގޮތްޕެއްގައި ،  ކޮންމެވެސް  )ށ( މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ މުާބރާތުގައި އިންސާފުކުރެވޭ ތިންގޮފީގެ ތެރެއިން  
 ފުރައެއްގައެވެ.

 ޢާއްމު ފަރުދަކަށް ވުން  ނުވުން. މުދައްރިސެއްކަމުގައިކްލާސް ، ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާއެއްގެ ން އާރުޤު)ނ( 

)ހާފިޒުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ލިިބފައިވާނަނަމަ މުާބރާތުގައި ވާދަކުރެވޭނީ )ރ( ޙާފިޒު ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ލިިބފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން  
 ފޮތުން ކިޔަވާަބއިގައެވެ.(  30ހަމައެކަނި ޙާފިޒުކަމުގެ ގޮފީގެ 

 އް :ފުރާތަ   މުބާރާތުގައި އިންސާފްކުރާ ޢުމުރު  .11

 (ޢުމުރު ފުރާ ޕްރީ ސްކޫލް އަހަރު ނުފުރޭ 6އަހަރުން ދަށް ) 6)ހ( 

 އަހަރު ނުފުރޭ( 7އަހަރުން ދަށް ) 7)ށ( 

 އަހަރު ނުފުރޭ( 9އަހަރުން ދަށް ) 9)ނ( 

 އަހަރު ނުފުރޭ( 11އަހަރުން ދަށް ) 11)ރ( 

 އަހަރު ނުފުރޭ( 13އަހަރުން ދަށް ) 13)ބ( 

 އަހަރު ނުފުރޭ(  16އަހަރުން ދަށް )  16)ޅ( 

 އަހަރު ނުފުރޭ( 19އަހަރުން ދަށް ) 19)ކ( 

 އަހަރު ނުފުރޭ( 21އަހަރުން ދަށް ) 21)އ( 

 އަހަރާއި ދެމެދު  35އި އަހަރާ 21)ވ( 

 އަހަރުން މަތި  35)މ( 
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އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ވާނަމަ   6  ށްޚަމިތާރީ  އަށް ފުރިފައިވާ އަހަރަށެވެ.  2022  ޖުލައި    31ޢުމުރުފުރާ ބަލާނީ    ަބއިވެރިންގެ*  
 ކެޓަގަރީގައެވެ. ޕްރީ ސްކޫލްއެއްކުއްޖަކު ކިޔަވަން 

 :  ގެ މުޤައްރަރު މުބާރާތު  .12

                     )ހ( ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮތްޕާއި ނުަބލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފި 

 ނުބަލައި  ބަލައިގެން  ޢުމުރު  

 ފޮތް   1 އަހަރުން ދަށް 6 1

 ސޫރަތުލް ބަލަދް އިން ފެށިގެން ސޫރަތުއް ނާސިއަށް )ނިމޭކޮޅު(

 ވަނަ އާޔަތަށް )ފެށޭ ކޮޅު(  29ސޫރަތުލް ފާތިޙާ އިން ފެށިގެން ސޫރަތުލް ަބޤަރާގެ 

 ފޮތް   2 އަހަރުން ދަށް 7 2

 ސޫރަތުލް އިންޝިޤާޤް އިން ފެށިގެން ސޫރަތުއް ނާސިއަށް )ނިމޭކޮޅު(

 ވަނަ އާޔަތަށް )ފެށޭ ކޮޅު(  88އިން ފެށިގެން ސޫރަތުލް ަބޤަރާގެ ސޫރަތުލް ފާތިޙާ 

 ފޮތް   3 އަހަރުން ދަށް 9 3

 ސޫރަތުލް މުއްދައްޘިރު އިން ފެށިގެން ސޫރަތުއް ނާސިއަށް )ނިމޭކޮޅު(

 ވަނަ އާޔަތަށް )ފެށޭ ކޮޅު(   181ސޫރަތުލް ފާތިޙާ އިން ފެށިގެން ސޫރަތުލް ަބޤަރާގެ  

 ފޮތް   5 ދަށްއަހަރުން  11 4

 ސޫރަތުއް ޠަލާގް އިން ފެށިގެން ސޫރަތުއް ނާސިއަށް )ނިމޭކޮޅު(

 ވަނަ އާޔަތަށް )ފެށޭ ކޮޅު(   271ސޫރަތުލް ފާތިޙާ އިން ފެށިގެން ސޫރަތުލް ަބޤަރާގެ  

 ފޮތް   7 އަހަރުން ދަށް 13 5

 ސޫރަތުލް ޙަދީދް އިން ފެށިގެން ސޫރަތުއް ނާސިއަށް )ނިމޭކޮޅު(

ވަނަ އާޔަތަށް )ފެށޭ    115ސޫރަތުލް ފާތިޙާ އިން ފެށިގެން ސޫރަތުލް އާލް ޢިމްރާންގެ  
 ކޮޅު(
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 ފޮތް   10 އަހަރުން ދަށް 16 6

 ސޫރަތުލް ޙުޖުރާތް އިން ފެށިގެން ސޫރަތުއް ނާސިއަށް )ނިމޭކޮޅު(

 ކޮޅު( ވަނަ އާޔަތަށް )ފެށޭ  57ސޫރަތުލް ފާތިޙާ އިން ފެށިގެން ސޫރަތުލް ނިސާގެ 

 ފޮތް   15 އަހަރުން ދަށް 19 7

 ސޫރަތުލް ދުޚާން އިން ފެށިގެން ސޫރަތުއް ނާސިއަށް )ނިމޭކޮޅު(

 ސޫރަތުލް ފާތިޙާ އިން ފެށިގެން ސޫރަތުއް ނިސާގެ ނިޔަލަށް )ފެށޭ ކޮޅު(

 ފޮތް   20 އަހަރުން ދަށް 21 8

 )ނިމޭކޮޅު(ސޫރަތުލް ފުއްސިލަތް އިން ފެށިގެން ސޫރަތުއް ނާސިއަށް 

 ސޫރަތުލް ފާތިޙާ އިން ފެށިގެން ސޫރަތުލް މާއިދާގެ ނިޔަލަށް )ފެށޭ ކޮޅު(

 މުޅި ޤުރުއާން( އަށް )ނާސިސޫރަތުލް ފާތިހާ އިން ފެށިގެން ސޫރަތުލް  މުޅިޤުރުއާންއެކީ އަހަރުން މަތި 21 9

 :  ގޮފި   ކަމުގެ   ޙާފިޘް  .13

ޙާފިޒް ކަމުގެ ގޮފިން މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިކުރުމަށް ވަކި ޢަދަދަދެއް އަދި ވަކި ޢުމުރުފުރައެއް ކަޑައެޅިފައިނުވެއެވެ. މިަބއިގައި  -
ދަސްވެފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ަބއިވެރިވެވޭނެއެވެ.    ފޮތް   30ފޮތް ނުވަތަ    20ފޮތް ނުވަތަ    10ވިދިވިދިގެން  ކީރިތި ޤުރުއާނުން  

މިަބއިގެ ަބއިވެރިވާ ސް އެހެން ކެޓަގަރީއެއްގައި މުާބރާތުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތަކަށް ޙާފިޡު ކަމުގެ ގޮފީގައި ަބއިވެރިނުވެވޭނެއެވެ.  ނަމަވެ
 ަބއިވެރިން ަބއިވެރިވެފައި ވާނަމައެވެ.  03ަބއިވެރިންގެ މެދުގައި ޖަޖްކޮށް ވަނަހޮވާނީ އެކެޓަގަރީއެއްގައި މަދުވެގެން 

 ގެ ކެޓަގަރީ ތައް :  ގޮފީ   ކަމުގެ   ޙާފިޡު  .13.1

 ފޮތް ހިތުދަސް ަބއި  10ޖްވީދުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ވިދިވިދިގެން ތަ -

 ފޮތް ހިތުދަސް ަބއި  20ޖްވީދުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ވިދިވިދިގެން ތަ -

 ފޮތް ހިތުދަސް ަބއި  30ޖްވީދުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ވިދިވިދިގެން ތަ -
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 ސުވާލުކުރުމާއި ކުށްތަކަށް މާރްކްސް ކެނޑުން :   .14
 ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައި :   .14.1

އަހަރުން ދަށުގެ  06އަހަރުން ދަށާއި  07ފޮޅުވަތެވެ.  10ސުވާލެވެ. ސުވާލުގެ ދިގުމިނަކީ  01ހ. މިަބއިގައި ކުރާނީ   
 ފޮޅުވަތާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެކެވެ. 07ފޮޅުވަތުން  05އުމުރުފުރައިގައި ަބލައިގެން ކިޔުމުގެ ަބއިގައި ސުވާލުގެ ދިގުމިނަކީ 

 ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ބައި :   .14.2

 ފޮޅުވަތެވެ.  05ސުވާލެވެ. ސުވާލެއްގެ ދިގުމިނަކީ  02ގައި ކޮންމެ ަބއިވެރިއަކަށް ަބއިމި ހ.   

 ޙާފިޛުންގެ ބައި :   .14.3

 ފޮޅުވަތެވެ.  10ސުވާލެވެ. ކޮންމެ ސުވާލެއްގެ ދިގުމިނަކީ  04ހ. މިަބއިގައި ކޮންމެ ަބއިވެރިއަކަށްވެސް ކުރެވޭނީ   

 މާރކްސް ކެނޑުން :   .14.4

 މާރކްސް އެވެ.   02ހ. ޮބޑުކުށަކަށް ކެނޑޭނީ   

 މާރކްސް އެވެ.   1ށ. ކުޑަ ކުށަކަށް ކެނޑޭނީ   

 ށް އަދި ފަޞާޙާގެ ބަޔަށް މާރކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް :  އަޑާއި ރާގަ އިގެން ލިޔެވުމުގެ ބައިގައި  ބަލަ  .15

 ޖުމްލަ  ފަޞާހާ  އަޑާއި ރާގު  ށްކުޑަކު ޮބޑުކުށް 

    

 100 10 20 30 40 1ސުވާލު 

 އަޑާއި ރާގުގެ މާރކްސް ދޭ ގޮތް 

 ވ.ދެރަ ދެރަ މެދުމިން ރަގަނޅު ވ.ރަގަނޅު

17 - 20 13 - 16 9 - 12 5 - 8 1 - 4 
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 ފަޞާޙާގެ ބަޔަށް މާރކްސް ދޭ ގޮތް 

 ވ.ދެރަ  ދެރަ  މެދުމިން  ރަގަނޅު  ވ.ރަގަނޅު 

9 – 10 7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2 

 ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ބައި : .16

 ޖުމްލަ 3ފަނޑިޔާރު  2ފަނޑިޔާރު  1ފަނޑިޔާރު  

 ފަޞާޙާ އަޑާއި ރާގު  ކުޑަ ކުށް ޮބޑު ކުށް

 50 5 10 15 20 1ސުވާލު 

 50 5 10 15 20 2ސުވާލު 

 100 10 20 30 40 ޖުމްލަ 

 އަޑާއި ރާގަށް ކޮންމެ ސުވާލަކަށް މާކްސް ދޭ ގޮތް 

 ވ.ދެރަ ދެރަ މެދުމިން ރަގަނޅު ވ.ރަގަނޅު

9 - 10 7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2 
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 ފަޞާޙާގެ ބަޔަށް ކޮންމެ ސުވާލަކަށް މާކްސް ދޭ ގޮތް 

 ވ.ދެރަ ދެރަ މެދުމިން ރަގަނޅު ވ.ރަގަނޅު

5 4 3 2 1 

 ޙާފިޛުންގެ ބައި :   .17

 3ފަނޑިޔާރު   2ފަނޑިޔާރު   1ފަނޑިޔާރު   
 ޖުމްލަ 

 ފަޞާޙާ  އަޑާއި ރާގު  ކުޑަ ކުށް  ބޮޑު ކުށް 

 150 15 30 45 60 1ސުވާލު 

 150 15 30 45 60 2ސުވާލު 

 150 15 30 45 60 3ސުވާލު 

 150 15 30 45 60 4ސުވާލު 

 600 60 120 180 240 ޖުމްލަ :

 ރާގަށް ކޮންމެ ސުވާލަކަށް މާކްސް ދޭ ގޮތް އަޑާއި  

 ވ.ދެރަ ދެރަ މެދުމިން ރަގަނޅު ވ.ރަގަނޅު

25 - 30 19 - 24 13 - 18 7 - 12 1 - 2 
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 ފަޞާޙާގެ ބަޔަށް ކޮންމެ ސުވާލަކަށް މާކްސް ދޭ ގޮތް 

 ވ.ދެރަ ދެރަ މެދުމިން ރަގަނޅު ވ.ރަގަނޅު

13 - 15 10 - 12 7 - 9 4 - 6 1 - 3 

 މުބާރާތުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުން : .18

 އެއްގައި ކިޔަވާ ކުއްޖާއަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ނުވަތަ ަބއިވެރިކުރުވި ފަރާތް ލަމުާބރާތް ހިގަމުންދާއިރު ދިމާވާ މައްސަކިޔެވުމުގެ    ޢާން  ޤުރް
އެމައްސަލައެއް ަބޔާންކޮށް ހޯލުގައި   ލިޔުމުން  ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ، އެކަމެއް ދިމާވާ ޝެޝަނެއް ނިމުމުގެ ކުރިން

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މުާބރާތް  01މިގޮތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭތާ  ބެހެއްޓިފައިވާ ޝަކުވާފޮށްޓަށް ލައްވަންވާނެއެވެ.
ކަށް އަލުން ފުރުޞަތު އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން ޖަވާުބދާރީ ވާނެއެވެ. އަދި އެއީ އެ ަބއިވެރިއަކު އަލުން ކިޔަވަން ޖެހޭ ނުވަތަ އެަބއިވެރިޔަ

 ދޭންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދެވޭނެއެވެ. 

 މުބާރާތުން ވަކިވުމާއި ވަކިކުރުން : .19

ަބއިވެރިވުމަށް  މުާބރާތުގައި  ަބޔާންކޮށް ،    ފަހު)ހ(  އެކަމެއް   ، ޭބނުންވެއްޖެނަމަ  ވަކިވާން  މުާބރާތުން  ދިމާވެގެން  ޢުޒުރެއް  މަޤްޫބލު 
  ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާނީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ.

ހިންގައި ޢަމަލެއް  އެއްވެސް  ޚިލާފަށް  ޤަވާޢިދާ  މުާބރާތުގެ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ަބއިވެރިވާ  މުާބރާތުގައި  އެފަރާތަކާމެދު )ށ(  ފިނަމަ 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ. 

 މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް : .20

 ވަނަ  3ވަނަ  2ވަނަ  1އިގެން / ނުަބލައި ަބލަ އަކުން ފުރާ ޢުމުރު ކޮންމެ

 މަދަރުސާ ޤުރްއާން ކްލާސް/ސްކޫލް  3 2 1 ަބއިން  ޕްރީސްކޫލް .20.1
 އަށް( 5ން 1)ގްރޭޑް  ސްކޫލް/މަދަރުސާ ޤުރްއާން ކްލާސް  3 2 1 ޖޫނިއަރ ަބއިން   .20.2
 ( 12ން  6)ގްރޭޑް  ސްކޫލް/މަދަރުސާ ޤުރްއާން ކްލާސް  3 2 1  ސީނިއަރ ަބއިން  .20.3
ވަނަ ސްކޫލް /މަދަރުސާ /ޖަމިއްޔާ /ޤުރުއާން   03ވަނަ އަދި    02ވަނަ    01ގޮފި އެއްކޮށް މުޅި މުާބރާތުން    02 .20.4

 ކްލާސް
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 ޙާފިޘް ކަމުގެ ގޮފި : .20.5

 ވަނަ ަބއިވެރިއަކަށް : 1

 ސަނަދު ތިނަދޫ ކައުންސިލުންދޭ މިލްކުވާ ތައްޓާއި ، އިނާމާއި  -

 :  ވަނަ އަށް އަންނަ ަބއިވެރިންނަށް 3ވަނަ އަދި  2

 ތިނަދޫ ކައުންސިލުންދޭ އިނާމާއި ސަނަދު  -

 ވަނަ  03ވަނަ  02ވަނަ 1ޙާފިޒް ކަމުގެ ަބއިން  -

އަށްވުރެ މަތިން ލިޭބ ަބއިވެރިންނަށް ދެވޭ ޝަރަފްވެރި   %90ޙާފިޘްކަމުގެ ގޮފީގެ ަބއިވެރިންގެ ތެރެއިން އެވެރެޖް މާރކްސް   -
 ވަނަ   ޚާއްސަ

 ތިނަދޫ ކައުންސިލުންދޭ ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމާއި ސަނަދު -

އަދި ހަނދާލީ   ރޮފީރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި،ޓް  3000.00ވަނައަށް    03ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ަބއިން މުޅިމުާބރާތުން   -
 ލިޔުން 

އަދި ހަނދާލީ   ރޮފީރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި،ޓް  5000.00ވަނައަށް    02ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ަބއިން މުޅިމުާބރާތުން   -
 ލިޔުން 

ރޮފީ އަދި ހަނދާލީ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި،ޓް  3000.00ވަނައަށް    03ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ަބއިން މުޅިމުާބރާތުން  ނު -
 ޔުން ލި

އަދި ހަނދާލީ ރޮފީ  ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި،ޓް  5000.00ވަނައަށް    02ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ަބއިން މުޅިމުާބރާތުން  ނު -
 ލިޔުން 

ރާ ދަތުރެއް ފަރާތަކަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ޢުމް  މިވަނަ ޙާޞިލް ކުރާ ވަނަ )  1ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ަބއިން މުޅި މުާބރާތުން   .21
ނުވަތަ އެަބއިވެރިއަކު އިޚްތިޔާރު ކުރާ  މިޢުމުރާ ދަތުރަށް އެަބއިވެރިއަކު އަމިއްލަ އަށް ދެވިދާނެއެވެ.  އެވެ.(  މަޖެހިފައިވެދިނުމަށް ހަ

 ފަރާތެއްވެސް ފޮނުވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިވަނަ ލިޭބ ފަރާތަށް ދަތުރުގެ ަބދަލުގައި ފައިސާއެއް ދޫނުކުރާނެއެވެ.  

ރާ ދަތުރެއް ދިނުމަށް )މިވަނަ ޙާޞިލް ކުރާ ފަރާތަކަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ޢުމްވަނަ    1ނުަބލައި ކިޔެވުމުގެ ަބއިން މުޅި މުާބރާތުން   .22
ދެވިދާނެއެވެ.ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.(   އަށް  އަމިއްލަ  އެަބއިވެރިއަކު  ދަތުރަށް  ކުރާ    (މިޢުމުރާ  އިޚްތިޔާރު  އެަބއިވެރިއަކު  ނުވަތަ 

  އެއް ދޫނުކުރާނެއެވެ. ދަތުރުގެ ަބދަލުގައި ފައިސާ ށްސް ފޮނުވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިވަނަ ލިޭބ ފަރާތަފަރާތެއްވެ
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އެއްވަރަކަށް   ތަކަކަށްފަރާތަކަށްވުރެ ގިނަފަރާތް  01ވަނަ އަށް    01މުޅި މުާބރާތުން ަބލައިގެން ނުވަތަ ނުަބލައި ކިޔެވުމުގެ ަބއިން   .23
އެއްވަނަ ލިޭބ ަބއިވެރިންގެ ތެރެއިން ލަޙުނު ޖަލީ ވަނަ ފަރާތް ކަޑައަޅާނީ    01ކުގެ ތެރެއިން  މާރކްސް ލިިބފައިވާނަމަ އެފަރާތްތަ

ކްސް ރއަށް އެންމެ މަދުން މާރކްސް ކެނޑިފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އެގޮތުން އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ ލަޙުނު ޚަފީއަށް އެންމެ މަދުން މާ
އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ އާޑާއި ރާގަށް ަބލައިގެންނެވެ. އެގޮތުންވެސް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ދެވަނަ  ކެވެ. އެގޮތުން  ކެނޑިފައިވާ ފަރާތެ

 އެަބއިވެރިންގެ މެދުގައި ާބއްވައިގެންނެވެ.  ުބރެއް   ވުމުގެފަހަރަށް ކިޔެ
އިލައިގެން އަދި ނުަބލައި  މުާބރާތުގެ ަބ:  ވަނަ އަށް އިނާމް ޙަވާލު ކުރުން    1މުާބރާތުގެ ަބލައިގެން އަދި ނުަބލައި ކިޔެވުމުން   .24

ތުން  ދަތުރަކަށް ވާތީ އެއިނާމް ލިޭބ ފަރާތް ނުވަތަ އެފަރާ  ވަނަ ލިޭބ ަބއިވެރިއަށް ލިޭބ އިނާމަކީ ޢުމުރާ  01ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  
އުންސިލް އިދާރާއަށް  ކަތެރޭގައި ލިޔުމުން ތިނަދޫ    30މުާބރާތުގެ ނަތީޖާ ފާލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން    ކަޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު  

ވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ދުވަސް ހަމަވާއިރު ދެން  30ންވާނެއެވެ. އަދި  ވައަންގަ
ހުށަހެޅިފަ  01ނުވާނަމަ   މަޤާމަށް  ދެވޭނީ  ވަނަ  ދަތުރު  ޢުމުރާ  އަދި    02އިވާ  ފަރާތަކަށެވެ.  ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ  ވަނަ   02ވަނަ 

ށްފިނަމަ ދުވަސް ތެރޭގައި ޢުމުރާ އަށް ފޮނުވާ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ތިނަދޫ ކައުސިލާއި ޙިއްސާކޮ  15ޙާޞިލްކޮށްފއިވާ ފަރާތުން  
 އެފަރާތައް ޢުމުރާ ދަތުރު ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ. 

 

 ހޮވުން :  ވަނަ  .25

ހޮވާނީ %  1)ހ(    މާރކްސް    75ވަނަ  ގިނައިން  އެންމެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ލިިބފައިވާ  މާރކްސް  މަތިން  އަށްވުރެ  މާރކްސް 
 ލިިބފައިވާ ފަރާތެކެވެ.  

  މާރކްސް އަށްވުރެ މަތިން މާރކްސް ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން މާރކްސް  60ވަނަ ހޮވާނީ %  2)ށ(   
 ލިިބފައިވާ ފަރާތެކެވެ. 

މަތިން މާރކްސް ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން މާރކްސް    45ވަނަ ހޮވާނީ %  3)ނ(    މާރކްސް އަށްވުރެ 
 ލިިބފައިވާ ފަރާތެކެވެ. 

 ވެ.  ކޮށް ގެންނެން ޭބނުންޖިޓަލް ސްކްރީނީ ޑިތެވުން ކުރިއަށް ގެންދާމި މުާބރާތުގެ ކި .26

  ދިމާވެއްޖެނަމަ ، އެކަމެއް ނިންމާނީ ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިންނެވެ. މައްސަލައެއް ހިމެނިފައިނުވާ މިޤަވާޢިދުގައި .27


