
 
          

 

 ބީސާދަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 

Secretariat of the Neykurendhoo Council 

H Dh. Neykurendhoo, Republic of Maldives 

 ބީސާދަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 

 :ތަޢާރަފް -1
 ނޭކުރެންދޫ ޭބއްވުމަށް  ފެންވަރުގައި ރަށު އެއްފަހަރު އަހަރަކު ،ހުޅުވާލައިގެން ނޭކުރެންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް  މިއީ

 ".މުާބރާތެވެ ޤުރުއާން ީބސާދަ" ާބއްވާ އިސްނަގައިގެން ކައުންސިލުން
 :މުާބރާތުގެ މަޤްޞަދު -2

ކުދިޮބޑު އެންމެންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ލޯިބޖައްސައި، ތަޖުވީދު މަގަށް ޤުރްއާން  ނޭކުރެންދޫގެ -1
 .ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް، ދިރުވައި، ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 .ންކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމަށާއި، ތަޖްވީދުމަގަށް ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރު ދިނު -2
 .ކީރިތި ޤުރްއާން ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން -3
 .ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ާބރުއެޅުން -4
ގައި ނޭކުރެންދޫމުާބރާތްތަކުގައި ވާދަކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ކުދިން ޤުރުއާން ޤައުމީ އަދި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ އަތޮޅު، -5

 .އުފެއްދުން
 :އިޢުލާނުކުރުން މުާބރާތް -3

 .އިޢުލާނު ކުރާނެއެވެ ކުރެންދޫ ކައުންސިލުންއް ކަނޑައަޅައި، ނޭކޮންމެ އަހަރަކު މުާބރާތް ާބއްވާނެ ތާރީޚެ
 އް:ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފަރާތްތަ މުާބރާތް  -4

 ފަރާތްތަކަށެވެ.ނަށާއި ނޭކުރެންދޫގައި ދިރިއުޅޭ މިމުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ ނޭކުރެންދޫގެ ރައްޔިތުން
 :މުާބރާތުގެ ގޮފިތައް -5

 ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި .1
 ނުަބލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފި .2

 

 :ަބއިވެރިވުން މުާބރާތުގައި -6

ކަނޑައަޅާ ވަކި  ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުން މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ، މިކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު، 

ކޮންމެ ަބއިވެރިއެއްގެ އައިޑީކާޑު ނުވަތަ  މާއެކު. ފޯ ހުށަހެޅުމުންނެވެ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލަށްމުއްދަތެއްގެ ކުރިން، 

  ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ
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H Dh. Neykurendhoo, Republic of Maldives 

 

 މުާބރާތުގެ ޢުމުރުފުރާތަކާއި މުޤައްރަރު:  -7

 ނުބަލާކިޔުން  ބަލައިގެން ކިޔުން  ޢުމުރުފުރާ  #
 ބޭނުން ސޫރަތެއް  ބޭބީ ނާސަރީ، ނާސަރީ  1

 )ނިމޭކޮޅު( އަށް  سورة الـناسފެށިގެން އިން سورة الـبلد ފޮތް 1 އަހަރުން ދަށ6ް 2
 )ފެށޭކޮޅު( ވަނަ އާޔަތަށ29ްގެ سورة البقرةފެށިގެން  އިން سورة الفاتحة 

 އަށް)ނިމޭކޮޅު(  سورة الـناس އިންފެށިގެން   سورة االنشقاق  ފޮތް 2 އަހަރުން ދަށް 7 3
 ވަނަ އާޔަތަށް)ފެށޭކޮޅު( 88ގެ سورة البقرةއިންފެށިގެން   سورة الفاتحة 

 އަށް)ނިމޭކޮޅު(  سورة الـناسއިންފެށިގެން  سورة الـّمـّدثّـر  ފޮތް 3 އަހަރުން ދަށް 9 4
 ވަނަ އާޔަތަށް)ފެށޭކޮޅު( 181ގެ سورة البقرةއިންފެށިގެން   سورة الفاتحة 

 އަށް)ނިމޭކޮޅު(  سورة الـناسއިންފެށިގެން  سورة الـطالق  ފޮތް 5 އަހަރުން ދަށް 11 5
 ވަނަ އާޔަތަށް)ފެށޭކޮޅު( 271ގެ سورة البقرةއިންފެށިގެން   سورة الفاتحة 

 އަށް)ނިމޭކޮޅު(  سورة الـناسއިންފެށިގެން  سورة الحـديد  ފޮތް 7 އަހަރުން ދަށް 13 6
 ވަނަ އާޔަތަށް)ފެށޭކޮޅު( 115ގެ سورة آل عمران އިންފެށިގެން   سورة الفاتحة 

 އަށް)ނިމޭކޮޅު(  سورة الـناسއިންފެށިގެން  سورة الُحـُجـرات  ފޮތް 10 އަހަރުން ދަށް 16 7
 ވަނަ އާޔަތަށް)ފެށޭކޮޅު( 57ގެ سورة النساء އިންފެށިގެން   سورة الفاتحة 

 އަށް)ނިމޭކޮޅު(  سورة الـناسއިންފެށިގެން  سورة الدخان  ފޮތް 15 އަހަރުން ދަށް 19 8
 )ފެށޭކޮޅު( ގެ ނިޔަލަށް  سورة النساء އިންފެށިގެން   سورة الفاتحة 

 އަށް)ނިމޭކޮޅު(  سورة الـناسއިންފެށިގެން  سورة فّصلت ފޮތް 20 އަހަރުން ދަށް 21 9
 )ފެށޭކޮޅު( ގެ ނިޔަލަށް   سورة المائدةއިންފެށިގެން   سورة الفاتحة 

 އަށް)ނިމޭކޮޅު(  سورة الـناسއިންފެށިގެން  سورة السجدة މުޅި ޤުރުއާން އެކީ  އަހަރުން މަތި 21 10
 )ފެށޭކޮޅު( ގެ ނިޔަލަށް   سورة األنفالއިންފެށިގެން   سورة الفاتحة 

 

ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ފުރިފައިވާ  1އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ  މުާބރާތް ާބއްވާނޯޓް: ަބއިވެރިންގެ ޢުމުރުފުރާ ަބލާނީ، 
 އަހަރަށެވެ.

ޢުމުރުފުރާތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ޚަތިމުގެ ކޮންމެ ކޮޅަކުންވެސް ކިޔެވިދާނެއެވެ. ޚަތިމުގެ ކޮޅު މާނަކުރެވެނީ، 
 .ނިމޭކޮޅު އެއީ ޢަންމާފޮތާއިވީ ކޮޅެވެފެށޭކޮޅު އެއީ ަބޤަރާ ސޫރަތާއި ވީކޮޅު ކަމުގައެވެ. 

 

 



 
          

 

 ބީސާދަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 

Secretariat of the Neykurendhoo Council 

H Dh. Neykurendhoo, Republic of Maldives 

 :ފަނޑިޔާރުން މުާބރާތުގެ -8

އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުންގެ  ކުރެންދޫ ކައުންސިލުންއިންސާފުކުރާނީ ނޭ މުާބރާތުގެ ަބއިވެރިންގެ ކިޔެވުމަށް 
 .ޓީމަކުންނެވެ

 :މުާބރާތުގައި ދިމާވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅުން  -9

ކަމެއް  ނުޖެހޭ  ހިތްހަމަ  ފަރާތް  ެބލެނިވެރި  ކުއްޖާގެ  ަބއިވެރިވާ  މައްސަލައެއްގައި،  ދިމާވާ  ހިނގަމުންދާއިރު،  މުާބރާތް 
ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.   ކޮމެޓީއަށް  އިންތިޒާމް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ދިމާވާ ސެޝަން ނިމުމުގެ ކުރިން އެމައްސަލައެއް ަބޔާންކޮށް  

މުާބރާތުގައި އެަބއިވެރިޔަކު ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަންފަޅީގައި ކިޔެވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ، ކިޔަވަން    އެއްވެސް ސަަބަބކާހުރެ
އެފަދަ ަބއިވެރިއަކަށް    އެވެ.ހުށައަޅަންވާނެ   ކޮމެޓީއަށް  އިންތިޒާމްހަމަޖެހިފައިވާ ދަންފަޅި ނިމުމުގެ ކުރިން، އެމައްސަލަ ަބޔާންކޮށް  

 .އިންތިޒާމް ކޮމިޓީންނެވެ  ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ މުާބރާތުގެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އިތުރަށް ފުރުޞަތެއް ދިނުމާމެ

 :އި ވަކިކުރުންވަކިވުމާ މުާބރާތުން -10

އިންތިޒާމް   މުާބރާތުގެ ޭބނުންވެއްޖެނަމަ،  މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވުމަށްފަހު މަޤުޫބލު ޢުޛުރެއް ދިމާވެގެން މުާބރާތުން ވަކިވާން
 .ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން، ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ވަކިކޮށް ދެވޭނެއެވެ

މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވާ ފަރާތަކުން މުާބރާތުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަން  ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ މުާބރާތުގައި ަބއިވެރި

 .މުާބރާތުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ ީބސާދަ ޤުރުއާންކޮމިޓީއަށް ސާިބތުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެަބއިވެރިއަކު 

 

 

 މުާބރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް:  -11
 ދަރިވަރުވަނަ  3  2 1ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ކޮންމެ އުމުރުފުރާއަކުން  **

 ވަނަ ދަރިވަރު 3 2 1ނުަބލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ކޮންމެ އުމުރުފުރާ އަކުން  **
 ވަނަ ދަރިވަރު 3 2 1ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މުޅި މުާބރާތުން  **
 ވަނަ ދަރިވަރު 3 2 1ނުަބލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މުޅި މުާބރާތުން  **
 ގޮފި އެއްކޮށް(ވަނަ ދަރިވަރު )ދެ 3 2 1މުޅި މުާބރާތުން  **
 މުާބރާތުގައި ަބއިވެރިވެ ކިޔެވި ދަރިވަރުންނަށްދެވޭ ހަނދާނީ ލިޔުން **

 ނޯޓް: ޕްރީސްކޫލް ކެޓަގަރީން ވަނަ ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.

 މުާބރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް:  -12



 
          

 

 ބީސާދަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 

Secretariat of the Neykurendhoo Council 

H Dh. Neykurendhoo, Republic of Maldives 

 ފަރާތްތަކުގެ ލިޭބ މާރކްސް އެންމެމަތީ ތެރެއިން މާރކްސްގެ  އެވްރެޖް ފަނޑިޔާރުންގެ ހޮވާނީ ވަނަތައް މުާބރާތުގެ
 . ތަރުތީުބންނެވެ

  މާރކްސް އެންމެމަތީ ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ލޭިބ މާރކްސް މަތީ އަށްވުރެ މާރކްސް 80 ހޮވާނީ ވަނައަށް 1** 
 ފަރާތެވެ  ލިުބނު

 ހޮވުނު ވަނައަށް 1 ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ލޭިބ މާރކްސް މަތީ އަށްވުރެ މާރކްސް 70 ހޮވާނީ ވަނައަށް 2** 
 .ފަރާތެވެ ލިުބނު މާރކްސް އެންމެމަތީ ދެން ފަރާތްފިޔަވައި

 ވަނައަށް 2 އަދި ވަނަ  1 ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ލޭިބ މާރކްސް މަތީ އަށްވުރެ މާރކްސް 60 ހޮވާނީ ވަނައަށް 3** 
 .ފަރާތެވެ ލިުބނު މާރކްސް މަތީ އެންމެ  ދެން ފަރާތްފިޔަވައި ހޮވުނު

ން ޤުރްއާ ީބސާދަ ނިންމާނީއެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ، މައްސަލައެއް ނުވާ ަބޔާންކުރެވިފައި ޤަވާޢިދުގައި މި -13
 .ކިޔެވުމުގެ މުާބރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީއިންނެވެ

  ކުރުމަށް އިންތިޒާމް ކަންތައް މުާބރާތުގެ ކިޔެވުމުގެ ޤުރްއާން ހިމެނޭނީ ކޮމިޓީގައި އިންތިޒާމް: ކޮމިޓީ އިންތިޒާމް -14
 ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުން އައްޔަންކުރާ ަބއެކެވެ.

 


