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 މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ހަޔަޒ އެޏިޔުކޭޝަދް

 ޔިވެހިޒާއްޖެމާޑެކ 

  އުޞޫޑު ދުމުސެއިޔިޔިވެހި ލަޒުކާޒުސެ ޚަޒަޔުސައި ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ކިޔަވަ

 
 ޑްޖުމްހޫޒިއްޔާސެ ޒިޔާލީޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ކިޔެވުދް ހިޑޭ ކުޒުމަފް ޒައީލުޑަކީކ ޞޫމި އު

 ހިޑޭ ކިޔަވައިޔިދުމާ ސުޅޭޓެދްވަޒަފް ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި އެ  ،މެދުމާސުޅިސެދްވަޢުޔުގަކުސެ ގެޒޭސައި ހި

 .ޑެވެޞޫއު ބަޔާދްކުޒާހިދްސާދެސޮގް ކަދްކަދް 

 ގަޢާޒުޓު .0 (ހ)

" އުޞޫޑު ޔިވެހި ލަޒުކާޒުސެ ޚަޒަޔުސައި ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ކިޔަވާޔިދުމުސެ"ޑަފް ކިޔަދީ ޞޫމި އު

 .އެވެ

 )ފ(

 ކަދްގައްގައްކމުސެ ކިޔެވުހިޑޭ ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީ ޓެދްވަޒަފް ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި  ،ސެ މަޤްޞަޔަކީމި އުލޫޑު

 މެވެ.ކުޒުގަދްޓީޒު ވެޒިކަމާއެކުޓުޞާއި އިދްޓަލޭހަކަމާއި ހަމަހަމަކަމާ
 މަޤްޞަޔު .9

އަދްދަދިވި ޢިބާޒާގްގަކާއި  ،ހިދޔަކުދުވާހާ ޑުސައި ކަދޏައެޅިސެދް އެހެދް ސޮގަކަފް ބަޔާދްކޮފްޓައިޞޫމި އު

 އެ ޢިބާޒާގްގަކާއި ޑަޓްޒުގަކާ ސުޅިސެދްކ ގިޒީސައި ޔީޓައިވާ މާދަކުޒުމެވެ. ،ޑަޓްޒުގަކަފް ޔީޓައި އެވަދީ

 މާދަކުޒުދް . 3

ކްޒެޏިޓް ޕޮއިދްޓް ހަމަވާކ  361މަޔުވެސެދް ކަމަފް ބުދެޓައި އެވަދީކ " ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީ"

 ގަކަފެވެ.ލަދަޔުސެ ( ހަގެއް) 7ޑެވެޑް   ލަދަޔުގަކުސެ އޮދިސަޏުސައިވާޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޤައުމީ 

   (ހ)

 ޕްޒޮސްޒާމްޝަދް އޮގޯޒިޓީދް ޓުޑްޓައިމް ކަމަފް ބުދެޓައި އެވަދީކ މޯޑްޏިވްލް ކޮޑިޓިކޭ" ޓުޑްޓައިމް"

 091އެއީކ މަޔުވެސެދް އަހަޒަކު . ގަކެވެޕްޒޮސްޒާމް އަޅާޓައިވާ މިދްސަދޏަފް ޓެގޭކަމަފް ކަދޏަ

 .ގަކެވެޕްޒޮސްޒާމްޒލްސެ ޒޭޓުދް ޓުޒިހަމަކުޒެވޭ ކްޒެޏިޓް އަވަ( ލަގޭކަވިހި)

   (ފ)

   )ދ( ޓޯޒުކޮފްޔޭ ސޮގަފެވެ.ޒާމް ގަޢުޑީމީ ޕްޒޮސްކިޔަވައިޔޭ  ކަމަފް ބުދެޓައި އެވަދީކ "މޮޏަޑިޓީ"

ސައި ޕްޒޮސްޒާމްޢުޑީމުޔޭ މުއައްލަލާއަކުދް ކަމަފް ބުދެޓައި އެވަދީކ މަގީގަ" ޕްޑޭލްމަދްޓް"

 .ކިޔެވުމަފް ޔަޒިވަޒަކަފް ޔީޓައިވާ ޖާސައަފެވެ

   (ޒ)

މި ޑުސެ ޔަފުދް ޔަޒިވަޒުދްދަފް ކިޔަވައިޔިދުމަފް ޞޫ"މަޒުކަޒު" ކަމަފް ބުދެޓައި އެވަދީކ މި އު

 އެއްބަލްވާ ކިޔަވައިޔޭ ގަދްގަދަފެވެ.މިދިލްޓްޒީއާ އެކު 

   (ބ)

c 



 2  9109 ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުން ހިލޭ ކުރުމުގެ އުޞޫލު
 

 

"ޕްޒޮސްޒާމް" ކަމަފް ބުދެޓައި އެވަދީ އެ ކިޔެވުމެއް ދިމުމުދް ކިޔަވާޔޭ ގަދުދް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ 

 މޮޏިޔުޑްގަކަކަފެވެ. ޔޫކުޒާދެސެ ލަދަޔެއް  7ޤައުމީ ލަދަޔުގަކުސެ އޮދިސަދޏުސެ ޓެދްވަޒު 

   (ޅ)

ކި ބައެއް ޓުޒިހަމަކުޒުމަފްޓަހުކ ބާކީބައި "ޏިޓަޒކުޒުދް" ކަމަފް ބުދެޓައި އެވަދީ ޕްޒޮސްޒާމްސެ ވަ

 މެޔުކަދޏާޑުމަފެވެ.ކިޔެވުދް ޓުޒިހަމަކުޒާ ސޮގަފް ޓަހުދް 

   (ކ)

މަގީ ގަޢުޑީމާސުޅޭ އެދްމެހައި ކަދްކަދް ގަދްޓީޒުކޮފް "މިދިލްޓްޒީ" ކަމަފް ބުދެޓައި އެވަދީ 

 އަފެވެ. ވުޒާޒާ ލަޒުކާޒުސެހިދްސުމަފް އެއިޒަކު ޙަވާޑުވެޓައިވާ 

   (އ)

ދުވަގަ  ކުޒިދް ދިދްމާޓައިވާ ލަދަޔެއް"އެޏްވާދްލް ލްޓޭދްޏިދްސ" ކަމަފް ބުދެޓައި އެވަދީ 

ސެ ބައެއް ކިޔަވަދް ޓަހުދް ކިޔަވާ ލަދަޔެއް މޮޏިއުޑްގަކެއް ސެ މައްޗަފް ބިދާކޮފްކލަދަޔެއްސެ 

 .ފެވެދުޖެހޭސޮގަފް ހަމަޖެއްލުމަ

   (ވ)

 އެއްސައި ވަޒީޓާޔިވެހިޒާއްޖޭ، ބުދެޓައި އެވަދީ"ޔިވެހި ޤައުމަފް ޚިޔުމަގްކުޒުދް" ކަމަފް 

 ފެވެ.އަޔާކުޒުމަ

   (މ)

ކަމަފް ބުދެޓައި އެވަދީކ ޔަޒިވަޒު ކިޔަވަދް ކަދޏައެޅުދު ކޯލްކ ޔެ " ޓްވިދިދްސ ޕްޒޮސްޒާމް"

 .ޤައުމެއްސައި ޓުޒިހަމަކުޒާސޮގަފް ޒާވައިޓައިވާ އެކަޏެމިކް ޕްޒޮސްޒާމްގަކަފެވެ

   (ޓ)

ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް  . 4 .ފެވެޓަޒާގްގަކައަދްދަދިވި ޝަޒުޠުގައް ޓުޒިހަމަވާ  ހިޑޭ ކިޔެވޭދީކމި އުލޫޑުސެ ޔަފުދް 

ހިޑޭ ކިޔެވޭދެ 

ޔަޒިވަޒުދްސެ 

  ޝަޒުގުގައް

  )ހ( ޒައްޔިގެއް ކަމުސައިވުދް. ޔިވެހި

  )ފ( .ވުދްހިޑޭ ކިޔެވުމަފް އެޔޭ ޓަޒާގަކަފް

  )ދ( ހަސުވުދް.)ޓަދްލާލް( އަހަޒަފްވުޒެދް  51އުމުޒުދް 

ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީ ދުވަގަ އެއަފްވުޒެ މަގީ ޓެދްވަޒުސެ ލަދަޔެއް ޙާލިޑްކޮފްޓައިދުވުދް. )ޒާއްޖޭދް 

 ދޫދީ ޒާއްޖެއިދްބޭޒުދްވިޔަލް(

   )ޒ(

   )ބ( ޓުޑްޓައިމް ޔަޒިވަޒަކަފްވުދް.

ޕްޑޭލްމެދްޓް  ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ވަދުމުސެ ޝަޒުގު ހަމަވެ އެ ޕްޒޮސްޒާމް ހުފަހަޅާ މަޒުކަޒުދް

 ޑިބިޓައިވުދް.

   )ޅ(

ޒާއްޖޭދް ބޭޒުދް ޒާއްޖެއަފް ޑިބިޓައިވާ ލްކޮޑަޒޝިޕަކަފް ހޮވިކ މަސުބޫޑް އުޒުޒެއްދެގި އެ 

ލްކޮޑަޒޝިޕް ޔޫކޮފްޑުމުސެ ލަބަބުދް ޒާއްޖެއަފް އެ ޓުޒުޞަގު ސެއްޑިޓައިދުވުދް ދުވަގަ 

މަސުބޫޑް އުޒުޒެއްދެގި އެ ލްކޮޑަޒޝިޕް ލްކޮޑަޒޝިޕެއް ޑިބި ޔައުޑަގުދް ޚަޒަޔެއްކުޒުމަފްޓަހު 

ޔޫކޮފްޑާޓައި ދުވުދް ދުވަގަ  މަސުބޫޑް އުޒުޒެއްދެގި އެ ލްކޮޑަޒޝިޕް ޓުޒިހަމަދުކޮފް އެދބުޒި 

 ޒާއްޖެ އަދްދަ ޓަޒާގެއް ކަމުސައި ދުވުދް.

   )ކ(

 ޔައުޑަގުދް ދުވަގަ ލަޒުކާޒު މެޔުވެޒިވެސެދް އެހެދް  މުއައްލަލާ އަކުދްވިޔަލް ހިޑޭ އެހީސެ

 ދެގުދް. ހަމަޖެހިޓައިސޮގުސައި ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ކިޔެވޭދެ އެހެދްސޮގެއް 

   )އ(
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ޑޯދް ލްކީމްސެ ޔަފުދް ގަޢުޑީމް ހާލިޑްކުޒަމުދްޔާ ޔަޒިވަޒެއްދަމަ ޑޯދް ޓައިލާ އަދބުޒާ ޔެއްކުމަފް 

 އެއްބަލް ވެޓައިވާ ސޮގުސެ މަގިދް ޔައްކަމުދްޔިއުދް.

   )ވ(

ޔިވެހިޒާއްޖެއިދް ބޭޒުސައި ކިޔަވަމުދްޔާ ޓަޒާގެއް މި އުލޫޑުސެ ޔަފުދް ހިޑޭ މިހާޒު ޑޯދު އެހީސައި 

ކިޔެވުމަފް ބަޔަޑުވާދް އެޔޭ ދަމަކ ކިޔަވަދް ބޭދުދްވާ ޕްޒޮސްޒާމަކީ މިހާޒު ކިޔަވަމުދްޔާ ޕްޒޮސްޒާމާ 

ދުދްވާ ސުޅުދްހުޒި ޔާއިޒާއެއްސެ ޕްޒޮސްޒާމަކަފްވެޓައިކ ކިޔަވާ ދިމިޓައިވާ މޮޏިއުޑްގަކަފް ކިޔަވަދް ބޭ

ޕްޒޮސްޒާމުދް އެޏްވާދްލް ލްޓޭދްޏިދްސ ޑިބިޓައިވާކަދް އަދްސައިޔޭ ޑިޔުމެއް ކިޔަވަދް ސަލްގުކުޒާ 

 މަޒުކަޒުދް ހޯޔާޓައިވުދް.

   )މ(

މިހާޒު ޑޯދު އެހީސައި ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ކިޔަވަމުދްޔާ ޓަޒާގެއް މި އުލޫޑުސެ ޔަފުދް ހިޑޭ ކިޔެވުމަފް 

ޔަޑުވާދް އެޔޭ ދަމަކ ކިޔަވަދް ބޭދުދްވާ ޕްޒޮސްޒާމަކީ މިހާޒު ޒާއްޖޭސެ އެހެދް މަޒުކަޒަކަފް ބަ

ކިޔަވަމުދްޔާ ޕްޒޮސްޒާމާ ސުޅުދްހުޒި ޔާއިޒާއެއްސެ ޕްޒޮސްޒާމަކަފްވެޓައިކ ކިޔަވާ ދިމިޓައިވާ 

މޮޏިއުޑްގަކަފް ކިޔަވަދް ބޭދުދްވާ ޕްޒޮސްޒާމުދް އެޏްވާދްލް ލްޓޭދްޏިދްސ ޑިބިޓައިވާކަދް އަދްސައިޔޭ 

 ދް ސަލްގުކުޒާ މަޒުކަޒުދް ހޯޔާޓައިވުދް.ޑިޔުމެއް ކިޔަވަ

   )ޓ(

 މި އުޞޫޑުސެ ޔަފުދް ހިޑޭ ކިޔެވޭދެ ޕްޒޮސްޒާމްގަކުސައި އަދްދަދިވި ޝަޒުޠުގައް ޓުޒިހަމަވާދް ވާދެއެވެ.

 

ހިޑޭ ކިޔެވޭދެ  .5

ޕްޒޮސްޒާމްގަކުސެ 

 ޝަޒުގުގައް

  )ހ( މޯޑްޏިވްލް ކޮޑިޓިކޭޝަދްލް އޮގޯޒިޓީ ޤަބޫޑުކުޒާ ޕްޒޮސްޒާމަކަފްވުދް.

ޕްޒެކްޓިލް ކުޒަދް ޑައިލަދްލް އޮދްދަދްޖެހޭ ޔާއިޒާގަކުސެ ޕްޒޮސްޒާމެއްދަމަ އެ ޔާއިޒާއެއްސެ 

 ޑައިލަދްލް ޔޭ މުއައްލަލާއިދް ޤަބޫޑުކުޒާ މަޒުކަޒަކުދް ހިދްސާ ޤަބޫޑުކުޒާ ޕްޒޮސްޒާމަކަފްވުދް.

  )ފ(

ހުފަހަޅައިކ ހުއްޔަ ޔީޓައިވާ )ޕްޒޮސްޒާމްސެ ޕްޒޮސްޒާމަކީ  މޯޑްޏިވްލް ކޮޑިޓިކޭޝަދްލް އޮގޯޒިޓީއަފް 

 މުއްޔަގާއި މޮޏަޑިޓީ ޓަޔަ( މިދްސަދޏުގަކަފް ޓެގޭ ސޮގަފް ކުޒިއަފްސެދްޔާ ޕްޒޮސްޒާމަކަފްވުދް.

   )ދ(

ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ކިޔަވައިޔޭ ޓްވިދިދްސ ޕްޒޮސްޒާމެއްކަމުސައިވާދަމަ ޕްޒޮސްޒާމްސެ ބޮޏުބައި 

 ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ކިޔެވުދް.

   )ޒ(

 މި އުޞޫޑުސެ ޔަފުދް ހިޑޭ ކިޔަވައިޔޭ މަޒުކަޒުސައި އަދްދަދިވި ޝަޒުޠުގައް ޓުޒިހަމަވާދް ވާދެއެވެ.
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ވަކި ޤާދޫދެއްސެ ޔަފުދް ކިޔަވައިޔިދުމަފް އުޓައްޔާޓައިވާ މަޒުކަޒަކަފްވުދް ދުވަގަ މިދިލްޓްޒީސައި 

 ޓެދްވަޒަފް ކިޔެވުމަފް ހުއްޔަ ޔީޓައިވާ މަޒުކަޒަކަފްވުދް.ޒަޖިލްޓްޒީކޮފް ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީ 

   )ހ(

މޯޑްޏިވްލް ކޮޑިޓިކޭޝަދް އޮގޯޒިޓީއިދް ކުޒާ އިދްލްޓިޓިއުޝަދަޑް އޮޏިޓަކާއި ސުޅިސެދް އެ 

 އޮގޯޒިޓީއިދް ހުފަހަޅާ ޒެކޮމެދްޏޭޝަދްގަކާ އެއްސޮގަފް އަމަޑުކުޒަމުދްޔާ މަޒުކަޒަކަފްވުދް.

   )ފ(

 ޏިސްޒީއަފް ހިޑޭ ކިޔަވައިޔިދުމުސެ ސޮގުދް ޔިވެހި ލަޒުކާޒުދް އަދްދަދިވި ޚަޒަޔުގައް ކުޒާދެއެވެ.ޓުޒަގަމަ 

 

ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް  .7

ހިޑޭ ކިޔަވައިޔިދުމުސެ 

ސޮގުދް ލަޒުކާޒުދް 



 4  9109 ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުން ހިލޭ ކުރުމުގެ އުޞޫލު
 

 

ޔައުޑަގުސެ ޔުދިވަޒލިޓީގަކުސައި ޓުޒަގަމަ ޓުޒަގަމަ  ޏިސްޒީއަފް ހިޑޭ ކިޔަވައިޔިދުމުސެ ސޮގުދް ޔިވެހި 

ޏިސްޒީއަފް ކިޔަވާ ޓަޒާގްގަކަފް މި އުޞޫޑުސެ ޔަފުދް މުޅި ކޯލް ޓީ ޔެވޭދެއެވެ. އަޔި އަމިއްޑަ 

މަޒުކަޒުގަކުސައި ކިޔަވާ ޔަޒިވަޒުދްދަފް ލަޒުކާޒުދް ޔޭދީ ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއެއް ހެޔުމަފް ޓިއުޝަދް 

ޓިއުޝަދް ޓީސެ ސޮގުސައި ، ޔުވާ މިދްވަޒުގަކުސެ މައްޗަފް ބިދާކޮފްޓީސެ ސޮގުސައި ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ޚަޒަ

ޔިދުމަފް ލަޒުކާޒުދް ކަދޏައަޅާޓައިވާ ވަކި މިދްވަޒުގަކެކެވެ. މި ސޮގަފް ކަދޏައަޅާޓައިވާ 

ސައި  0ސައި ހިމެދިޓައިވާދެއެވެ. މި އުޞޫޑުސެ ޖަޔުވަޑު  0މިދްވަޒުގައް މި އުޞޫޑުސެ ޖަޔުވަޑު 

 ވަޒަފްވުޒެ އިގުޒަފް ހިދސާ ޚަޒަޔެއްކުޒަދްވާދީ ޔަޒިވަޒު އަމިއްޑައަފެވެ.ކަދޏައަޅާޓައިވާ މިދް

ޚަޒަޔު ކުޒާދެ   )ހ(

 ކަދްކަމާއި މިދްވަޒު

ޒާއްޖޭސައި ކިޔަވާބަޔަފް ޔިވެހިޔޭދީ ޔިވެހި ލަޒުކާޒުދް ޓްވިދިދްސ ޕްޒޮސްޒާމެއްދަމަ ޓިއުޝަދް ޓީ 

 އަމިއްޑައަފެވެ. ކިޔަވާ ޓަޒާގުދްއެކަދްތެވެ. މީސެ އިގުޒުދް ހިދސާ ޚަޒަޔެއް ކުޒަދްވާދީ 

   ()ފ

ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ހިޑޭ ކިޔެވުމަފްޓަކައި ކިޔަވަދް ހުފަހަޅާ ޓަޒާގްގަކުސެ ޒިދްމާގައް ގިޒީސައި ބަޔާދްކޮފްޓައި 

 އެވަދީއެވެ.
 ޔަޒިވަޒުސެ ޒިދްމާގައް .8

   )ހ( ހިޑޭ ކިޔެވުމަފް އެޔި މިދިލްޓްޒީއަފް ހުފަހެޅުދް.

   )ފ( ލޮއިކުޒުދް. އެއްބަލްވުމެއްސައިމިދިލްޓްޒީއާއެކު މި އުޞޫޑާ އެއްސޮގްވާ ސޮގުސެމަގިދް 

ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ހިޑޭ ކިޔެވުމަފްޓަކައި މިދިލްޓްޒީއިދް ކަދޏައަޅާ އެދްމެހައި ޑިޔެކިއުދްގައް 

 މިދިލްޓްޒީއަފް ހުފަހެޅުދް.

   )ދ(

   )ޒ( މިދިލްޓްޒީއަފް ހުފަހެޅުދް.ކޮދްމެ ލެމެލްޓަޒއެއް ދިމުމުދް ދަގީޖާ އާއި އެޓެދްޏެދްލް ޒިޕޯޓް 

   )ބ( ކުޒިއަފްއޮގް ލެމެލްޓަޒ ސައި އެދްޒޯޑްވިކަމުސެ ޑިޔުދް މިދިލްޓްޒީއަފް ހުފަހެޅުދް.

   )ޅ( ޕްޒޮސްޒާމް ދިމުމުދް ދިދްމިކަމުސެ ޑިޔުދް މިދިލްޓްޒީއަފް ހުފަހެޅުދް.

   )ކ( ކިޔަމަދްވުދް.ކިޔަވައިޔޭ މަޒުކަޒުސެ ސަވާއިޔުގަކާއި އުޞޫޑުގަކަފް 

މާއްޔާ/މޮޏިއުޑްއަކުދް ޓެއިޑްވިޔަލް ޕްޒޮސްޒާމްސެ މުއްޔަގު ޔިސު ދުވާދެސޮގަކަފް އެ މާއްޔާގައް 

 ޓުޒިހަމަކޮފް ޕްޒޮސްޒާމް ދިދްމުދް.

   )އ(

ދުވަގަ  )އައްޏިހަ އިދްލައްގަ( އެޓެދްޏެދްލް ހަމަކުޒުދް 81ކޮދްމެ މޮޏިއުޑްއަކުދް މަޔުވެސެދް %

 .އެމްކިއުއޭ އިދް އެ ޕްޒޮސްޒާމެއް ހިދްސުމަފް ހުއްޔަޔީޓައިވާ މިދްވަޒަފް އެޓެދްޏަދްލް ހަމަވުދް

   )ވ(

   )މ( މި އުލޫޑުސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ކަދްގައްގައް މިދިލްޓްޒީއިދް ކަދޏައަޅާ ގާޒީޚްގަކަފް ދިދްމުދް.

 މަޒުކަޒުސެ ޒިދްމާގައް .9 މަޒުކަޒުސެ ޒިދްމާގައް ގިޒީސައި ބަޔާދްކޮފްޓައި އެވަދީއެވެ.ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ހިޑޭ ކިޔަވައިޔިދުމުސެ ސޮގުދް 

މިދިލްޓްޒީއިދް ކަދޏައަޅާޓައިވާ ގިޒީސައިވާ މަޢުޑޫމާގު ހިމެދޭސޮގަފް ޕްޑޭލްމެދްޓް ޑެޓަޒ ދުވަގަ 

 .ދް ވާދެއެވެޑިޔުމެއް ޔަޒިވަޒުދްދަފް ޔޫކުޒަ

މަޒުކަޒުގަކުސެ   )ހ(

 ޒިދްމާގައް

    (0) ؛ޔަޒިވަޒުސެ ދަމާއި އައި.ޏީ ކާޏު ދަދްބަޒު
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    (9) ޕްޒޮސްޒާމްސެ ދަދްއ

    (3) ޕްޒޮސްޒާމްސެ މުއްޔަގުއ

    (4) ޕްޒޮސްޒާމަފް އެވޯޏްކުޒާ ކްޒެޏިޓްސެ ޖުމްޑައ

ހުއްޔަޔީޓައިވާ  މޯޑްޏިވްލް ކޮޑިޓިކޭޝަދް އޮގޯޒިޓީދް / ޓޭލްޓު  ޓީޗިދްސ މޮޏަޑިޓީ )ޓޭލް

 ؛އެހެދް މޮޏަޑިޓީގައް(

(5)    

    (6) އަޔި؛ ކޮދްމެ ލެމެލްޓަޒަކަފް ކަދޏައެޅިޓައިވާ ޓިއުޝަދް ޓީ

އެޏްވާދްލްޏް ލްޓޭދްޏިދްސ ޑިބޭ ޔަޒިވަޒެއްދަމަ އެޏްވާދްލްޏް ލްޓޭދްޏިދްސ ޑިބޭ 

 .މާއްޔާ/މޮޏިއުޑްގައް

(7)    

އަދްދަދިވި މަޢުޑޫމާގުގައް އް ދިމުމުދް ދަގީޖާ އާއި އެޓެދްޏެދްލް ޒިޕޯޓް ކޮދްމެ ލެމެލްޓަޒެ

 ދްވާދެއެވެ.މިދިލްޓްޒީއަފް ޓޮދުވަހިމެދޭސޮގަފް 

   )ފ(

ޕްޒޮސްޒާމްސެ  ،ލްޓޫޏެދްޓް އައި.ޏީ ދަދްބަޒު ،އައި.ޏީ ކާޏު ދަދްބަޒު ،ޔަޒިވަޒުސެ ދަދް

 ؛ކިޔެވީ ޕްޒޮސްޒާމްސެ ކިގައްވަދަ ލެމެލްޓަޒކަދް ،ކިޔެވި އަހަޒު ،ދަދް

(0)    

    (9) ؛ޑްގައްއުލެމެލްޓަޒސައި ކިޔެވި މޮޏި

    (3) މޮޏިއުޑްގަކުސެ އެޓެދްޏެދްލްއ

    (4) މޮޏިއުޑްގަކުސެ ދަގީޖާ.

   )ދ( ދްވާދެއެވެ.މިދިލްޓްޒީދް އެޔިއްޖެދަމަ ޔަޒިވަޒާ ބެހޭ އެހެދިހެދް މަޢުޑޫމާގު ހިއްލާކުޒަ

ޔަޔާއި ޓީސެ ސޮގުސައި ޔައްކަދް ޖެހޭ މިދްވަޒު ޢަޏިސްޒީ އަފް ކިޔަވާ ކޮދްމެ މޮޏިއުޑްއެއްސެ ކްޒެޏިޓްސެ 

 ވާދެއެވެ.ހުފަހަޅަދްއިދްވޮއިލް މިދިލްޓްޒީއަފް ވަކިވަކިދް އެދސޭ ސޮގަފް 

   )ޒ(

ޑެއް ޑެއް ދަމަ އެ މޮޏިއުއުމުޅި އަހަޒަފް ދުވަގަ އެއަފްވުޒެ ޔިސު މުއްޔަގަކުދް ދިމޭ މޮޏި

ޔަޔު އެދސޭ ސޮގަފް ކޮދްމެ ލެމެލްޓަޒ އަކަފް ވަކިވަކިދް ޢަބަހާޑެވިޓައިވާ ލެމެލްޓަޒސެ 

 ވާދެއެވެ.ހުފަހަޅަދްއިދްވޮއިލް މިދިލްޓްޒީއަފް 

   )ބ(

ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ކިޔެވުދް ހިޑޭ ކުޒުމުސެ ސޮގުދް ޔިވެހި ލަޒުކާޒުދް ކުޒާ ޚަޒަޔުގައް އަދްދަދިވި 

 ޙާޑަގްގަކުސައި މިދިލްޓްޒީދް ހުއްޓާޑާދެއެވެ. 
 ޓަދްޏިދްސ ހުއްޓާޑުދް .01

   (ހ) މިދިލްޓްޒީސެ ހުއްޔަދެގި ޕްޒޮސްޒާމް ބަޔަޑުކުޒުދްއ

   (ފ) ؛ޏިޓަޒކުޒުދް މިދިލްޓްޒީސެ ހުއްޔަދެގި ޕްޒޮސްޒާމް

   (ދ) ؛ޕްޒޮސްޒާމް ހުއްޓާޑުދް

   (ޒ) އަޔި ؛ޕްޒޮސްޒާމުދް ވަކިކުޒުދް
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ގަކަކީ ޒިޕީޓް މޮޏިއުޑްގަކެއް މޮޏިއުޑްސިދަ  މޮޏިއުޑްގަކުސެ ގެޒެއިދް ލެމެލްޓަޒސައި ކިޔަވާ

 ކަމުސައިވުދް.

 

   (ބ)

ޓަދްޏު ދުކުޒާދެ  .00 ބަޔާދްކޮފްޓައި އެވަދީއެވެ.މިދިލްޓްޒީސެ ޓަޒާގުދް ޓަދްޏް ދުކުޒާދެ ކަދްކަދް ގިޒީސައި 

 ކަދްކަދް
  )ހ( ޒިޕީޓް މޮޏިއުޑްގައް.

  )ފ( ދިމިޓައިހުޒި ކްޒެޏިޓްގައް.

އިޔާޒީ  ،ޓިއުޝަދް ޓީ ސެ އިގުޒުދް ޔައްކަދްޖެހޭ އެހެދިހެދް ޓީގައް. )މިލާޑު: ޔަލްވެދިވުމުސެ ޓީ

 ޓީ(

   )ދ(

ވަދަ މާއްޔާސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާސޮގުސެ މަގިދް ޔަޒިވަޒު އަމިއްޑައަފް ޚަޒަޔު  7މި އުލޫޑުސެ 

 ކުޒަދްޖެހޭ ޓައިލާ. 

   )ޒ(

އަދްދަދިވި ހިޑޭ ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ކިޔަވާ ޓަޒާގުދް ޓައިލާ އަދބުޒާ ޔިވެހިލަޒުކާޒަފް ޔައްކަދްޖެހޭދީ 

 ޙާޑަގްގަކުސައެވެ.
ޔަޒިވަޒު ޓައިލާ  .09

އަދބުޒާ ޔައްކަދްޖެހޭ 

 ޑަގްގައްޙާ

ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީ ޕްޒޮސްޒާމަކަފް ޔަޒިވަޒު އެދްޒޯޑްވުމަފް ޓަހު މަޤްބޫޑު އުޒުޒަކާ ދުޑައި ޕްޒޮސްޒާމް 

 ޓުޒިހަމަދުކޮފް ހުއްޓާޑުދް.

  )ހ(

  )ފ( ޔަޒިވަޒު ޕްޒޮސްޒާމުދް ޓެއިޑްވެސެދް ކިޔެވުދް ހުއްޓާޑުދް.

ޕްޒޮސްޒާމަކަފް އެދްޒޯޑްވުމަފް ޓަހު ޏިސްޒީއަކަފްވުޒެ ޔަފް ލަދަޔަކާއެކު ޔަޒިވަޒު ޏިސްޒީ 

 ޕްޒޮސްޒާމުދް ވަކިވުދް.

   )ދ(

ޔަޒިވަޒު ޚިޔުމަގްކުޒަދް ޖެހިޓައިވާ މުއްޔަގުސައި ވަދަ މާއްޔާސައިވާ ސޮގުސެމަގިދް  07މި އުޞޫޑުސެ 

 ދުކުޒުދް.ޚިޔުމަގްޔިވެހި ޤައުމަފް 

   )ޒ(

ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ކިޔަވައިޔޭ މަޒުކަޒުދް ޓައިލާ އަދބުޒާ ޔިވެހިލަޒުކާޒަފް ޔައްކަދްޖެހޭދީ އަދްދަދިވި ހިޑޭ 

 ޙާޑަގްގަކުސައެވެ.

މަޒުކަޒުދް ޓައިލާ  .03

އަދބުޒާ ޔައްކަދްޖެހޭ 

 ޙާޑަގްގައް

  )ހ( ހުއްޓާޑުދް.ލެމެލްޓަޒސެ ޓީ ޔެއްކުމަފް ޓަހު ޔަޒިވަޒު ކިޔަވަމުދްޔާ ޕްޒޮސްޒާމެއް މަޒުކަޒުދް 

  )ފ( ޕްޒޮސްޒާމް ހިދްސުމަފް އެމް.ކިޔު.އޭ އިދް ޔީޓައިވާ ހުއްޔަ ބާގިޑްކުޒުދް.

ހިޑޭ ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ކިޔަވާ ޓަޒާގުދް ދުވަގަ މަޒުކަޒުދް ޓައިލާ އަދބުޒާ އަގުޑެވޭ މިދްވަޒަކީ  

 ޓައިވާ މިދްވަޒެވެ.ކޮފްޚަޒަޔުޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީސެ ކިޔެވުދް ހިޑޭ ކުޒުމަފްޓަކައި ޔިވެހި ލަޒުކާޒުދް 

ޓައިލާ އަދބުޒާ  .04 )ހ(

 އަގުޑެވޭ މިދްވަޒު

ވަދަ މާއްޔާސެ )ޒ( ސެ ޔަފުދް ޓައިލާ އަދބުޒާ ޔައްކަދްޖެހޭ ޙާޑަގުސައިކ  09މި އުޞޫޑުސެ 

މުއްޔަގަފް ބަހާޑައިކ  ޚިޔުމަގްކުޒަދްޖެހޭޓައިލާ އަދބުޒާ ޔައްކާދީ ލަޒުކާޒުދް ކުޒި ޚަޒަޔު 

 ޚިޔުމަގްދުކޮފް ބާކީ އޮގް މުއްޔަގަފް ޖެހޭ ޓައިލާސެ ޢަޔަޔެވެ.

   )ފ(
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ޚަޒަޔުކުޒެވިޓައިވާ ޓައިލާ މި ޔިވެހި ލަޒުކާޒުދް ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީސެ ކިޔެވުދް ހިޑޭ ކުޒުމަފްޓަކައި 

 އްޖެދަމަ އެ ޓައިލާޑަގެއް މެޔުވެޒިވެޙާސެ ޔަފުދް އަދބުޒާ ޔައްކަދްޖެހޭ ވަދަ މާއްޔާ 09ޑުސެ ޞޫއު

 ސައިވާ ސޮގުސެމަގިދްދެވެ.ސައިވާ އުޞޫޑު 9ޖަޔުވަޑު  ޔަޒިވަޒު ޔެއްކުމުސައި ޢަމަޑުކުޒާދީ

ޓައިލާ އަދބުޒާ  .05 )ހ(

 ޑުޞޫޔައްކަދްޖެހޭ އު

ސެ  03ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީސެ ކިޔެވުދް ހިޑޭ ކުޒުމަފްޓަކައި ޚަޒަޔުކުޒެވިޓައިވާ ޓައިލާ މި އުލޫޑުސެ 

މަޒުކަޒުދް ޔެއްކުމުސައި ޑަގެއް މެޔުވެޒިވެއްޖެދަމަ އެ ޓައިލާ ޙާޔަފުދް އަދބުޒާ އަގުޑަދްޖެހޭ 

 ވާ ސޮގުސެމަގިދްދެވެ. ސައި 9ޢަމަޑުކުޒާދީ ޖަޔުވަޑު 

   )ފ(

އަދބުޒާ ޔައްކަމުދް  އަފްޒަޔު ޔަޒިވަޒު އެއްބަލްވެޓައިވާ ސޮގަފް މިދިލްޓްޒީޔައުޑަގުދް ކުޒި ޚަ

ގިޒާޒް ކުޒާދަމަ އެ ޔަޒިވަޒަކު މިދިލްޓްޒީދް ބްޑެކްޑިލްޓް ޢުދުޔާދަމަ ދުވަގަ ޔައްކަދް އި

 ކުޒާދެއެވެ. އަޔި އެ ޔަޒިވަޒަކާ މެޔު ޤާދޫދީ ސޮގުދް ޓިޔަވަޅު އަޅާދެއެވެ.

ޚަޒަޔު ޔައުޑަގުދް ކުޒި  .06 )ހ(

އަދބުޒާ ޔައްކަދްޖެހޭ 

ހާޑަގުސައި ދުޔައްކާދަމަ 

 އަމަޑުކުޒާދެސޮގް

ޔައްކަމުދް މިދިލްޓްޒީއަފް އަދބުޒާ ޔައުޑަގުދް ކުޒި ޚަޒަޔު މަޒުކަޒުދް އެއްބަލްވެޓައިވާ ސޮގަފް 

އިގުޒު ޔަޒިވަޒުދް އެ މަޒުކަޒުސައި ކިޔެވުމަފް  ދުޔާދަމަ ދުވަގަ ޔައްކަދް އިއުގިޒާޒްކުޒާދަމަ

ޓަދްޏުކުޒުދް ހުއްޓާޑުމުސެ އިޚްގިޔާޒު މިދިލްޓްޒީއަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ. އަޔި އެ މަޒުކަޒަކާ މެޔު 

 މަޒުކަޒަކާއި މެޔު ޤާދޫދީ ސޮގުދް ޓިޔަވަޅު އަޅާދެއެވެ. ޤާދޫދީ ޓިޔަވަޅު އަޅާދެއެވެ.ެ

  )ފ(

ސެ ޓުޒުޞަގު ޑިބޭ ޓަޒާގްގަކުދް ގިޒީސައިވާ ގާވަޑުސައިވާ ސޮގުސެ މަގިދް ޔިވެހި ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީ ހިޑޭ ކިޔެވުމު

 ޤައުމަފް ޚިޔުމަގްކުޒަދްވާދެއެވެ.

ޕްޒޮސްޒާމްސެ ޓިއުޝަދް ޓީސެ ސޮގުސައި ޔެވޭ 

 )ޔިވެހި ޒުޓިޔާއިދް( އަޔަޔު
މުއްޔަގު  ޚިޔުމަގްކުޒުމަފް ހަމަޖެހިޓައިވާ 

  )އަހަޒު(

އަފްވުޒެ އަޔަޔު މަޔުދަމަ   25,000 1 

25,000 - 49,999 1.5 

50,000 -99,999 2 

100,000 -199,999 3 

200,000 - 299,999 4 

އަފްވުޒެ އަޔަޔު ސިދަދަމަ    300,000  5 

 

 

 ޚިޔުމަގްކުޒުދް .07

 

 

 

 

 

  

ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ލަޒުކާޒުދް ހިޑޭ ކިޔަވައިޔިދް ވަދަ މާއްޔާސައި ކަދޏައަޅާޓައިވާ ސޮގަފް  07މި އުލޫޑުސެ 

ސޮގުސެމަގިދް  އެއްބަލްވުމުސައިވާލޮއިކުޒެވޭ ދަމަ މިދިލްޓްޒީއާ ޔަޒިވަޒާއި ޔެމެޔު ދުކުޒާޚިޔުމަގްޓަޒާގް 

 ޓިޔަވަޅު އެޅޭދެއެވެ.

ޚިޔުމަގްދުކޮފްޓިދަމަ  .08

 އަމަޑުކުޒާދެސޮގް

އަދްދަދިވި އެޓަޒާގް ކިޔަވާ ޕްޒޮސްޒާމެއް ޏިޓަޒކުޒެވޭދީ ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ހިޑޭ ކިޔަވާ ޔަޒިވަޒަކު 

 ޙާޑަގްގަކުސައެވެ.

ޏިޓަޒކުޒެވޭދެ  .09

 ހާޑަގްގައް

ޏިޓަޒކުޒަދް ބޭދުދްވާ ލެމެލްޓަޒުސެ ކިޔެވުދް ޓެފުމުސެ ކުޒިދް ޕްޒޮސްޒާމް ޏިޓަޒކުޒުމަފް 

 އަޔި؛ ހުފަހެޅުދް

   )ހ(



 8  9109 ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުން ހިލޭ ކުރުމުގެ އުޞޫލު
 

 

 

   )ފ( ހުއްޔަ ޑިޔުމުދް ޑިބުދް. މިދިލްޓްޒީސެ

 94އެކި ޓަހަޒުމަގިދް ޏިޓަޒކުޒެވޭދެ އެދްމެ ޔިސު މުއްޔަގަކީ ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީ ހިޑޭ ކިޔަވާ ޔަޒިވަޒުދް 

 ޕްޒޮސްޒާމް ހުއްޓާޑީކަމަފެވެ.އެ ޔަޒިވަޒަކު )ލައުވީލް( މަލް ޔުވަހެވެ. އެއަފްވުޒެ ޔިސު ވެއްޖެދަމަ ބެޑެވޭދީ 

ޏިޓަޒކުޒެވޭދެ އެދްމެ  .91

 ޔިސު މުއްޔަގު

މިދިލްޓްޒީސެ  .90 ޔަފުދް މިދިލްޓްޒީސެ ޒިދްމާގައް ގިޒީސައި ބަޔާދްކޮފްޓައި އެވަދީއެވެ.މިދިމި އުޞޫޑުސެ 

 ޒިދްމާގައް
ދް ހަމަދަމަ ޓައިލާ އުޑިބޭ ކޮދްމެ އިދްވޮއިލްއަކާއެކު ހުދްދަދް ޖެހޭ ޑިޔެކި މަޒުކަޒުދްޔޭ ކިޔަވާ

މިދިލްޓްޒީ ކަމާސުޅޭ ޑިޔެކިއުދްގަކާއެކު ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި )ލާޔަ(  04 ޔޫކުޒުމަފްޓަކައި ބަދްޔުދޫދް

 އޮޓް ޓިދޭދްލަފް ޓޮދުވުދް.

  )ހ(

ދްގައް ހަމަދޫދްދަމަ ބަދްޔު އުއިދްވޮއިލްއަކާއެކު ހުދްދަދްޖެހޭ ޑިޔެކިކިޔަވާޔެ މަޒުކަޒުދް ހުފަހަޅާ 

 )ޓަހެއް( ޔުވަހުސެގެޒޭ މަޒުކަޒަފް އެކަދް އެދްސުދް. 5ދޫދް 

  )ފ(

ޑާ އެއްސޮގަފް ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ކިޔަވައިޔިދުމަފް ހުއްޔަޔެވޭ މަޒުކަޒުގަކުސެ ޑިލްޓެއް ޞޫމި އު

 ދްމުކުޒުދް.ޢާ

   )ދ(

ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ހިޑޭ ކިޔަވާޔޭ ޔަޒިވަޒާއެކު މި އުޞޫޑާ އެއްސޮގްވާ ސޮގުސެމަގިދް 

 އެއްބަލްވުމެއްސައި ލޮއިކުޒުދް.

   )ޒ(

ޒުގަކާއެކު މި އުޞޫޑާ އެއްސޮގްވާސޮގުސެ ކިޔަވައިޔިދުމަފް ހުއްޔަޔެވޭ މަޒުކަޑާ އެއްސޮގަފް ޞޫމި އު

 މަގިދް އެއްބަލްވުމެއްސައި ލޮއިކުޒުދް.

   )ބ(

ޓައިލާ ޔޭދީ މި ޓުޒަގަމަ ޏިސްޒީއަފް ހިޑޭ ކިޔަވައިޔިދުމަފްޓަކައި ޔިވެހި ލަޒުކާޒުދް ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި 

 ދްގައް ޓުޒިހަމަކުޒާ މަޒުކަޒުގަކަފެވެ.އުޅޭ ޑިޔެކިޑަފް އަމަޑުކުޒުމަފް އެއްބަލްވެ ކަމާސުޞޫއު

ހިޑޭ ކިޔަވައިޔިދުމަފް  .99

ޓައިލާޔޭދެ 

 މަޒުކަޒުގައް

އުލޫޑަފް އަމަޑުކުޒަދް  .93  ޓެފިސެދްދެވެ. 9109ޓެބުޒުއަޒީ  04މި އުލޫޑަފް އަމަޑުކުޒަދްޓަފާދީ 

 ޓެފުދް


