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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބަލައި ،ވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު
މ
ސކޫލުގައި ދޭ ޓާ ް
ް
ގތުން
މިއީ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް ،ބެލުމުގެ ޮ

ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

(ހ)

މަޤްޞަދު

.2

ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބަލައި ،ވަޒަންކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ:

ކއި ކުލާސްރޫމުގައި
ލކުރާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްޓަ ަ
ޓެސްޓްތަކާއި ދަރިވަރުން ޙާޞި ް
ތތައް ކަނޑައަޅައި ،ކޮންމެ
ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮ ް
ގްރޭޑެއްގައި

ދަރިވަރު

ޙާޞިލުކުރި

މިންވަރު

ސްކޫލްތަކުން

ކއި
ށޓަ ަ
ބެލުމަ ް

ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެވެ.
ކއެކި ޙަރަކާތްތައް
ބލައި ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ އެ ި
ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ަ
ނގަތުމާއި ،ޤައުމީ
ނ ޙާޞިލްކުރާ މިންވަރު ދެ ެ
ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަރިވަރު ް
މުޤައްރަރުގައި
މިންވަރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ
ދެނެގަތުމެވެ.

މިންގަނޑު

ހަމަ

ދަރިވަރުންނަށް

އެފަދައިން

ޙާޞިލުކުރެވުނު

ދަރިވަރުންގެ

ރ
ފެންވަ ު

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމެވެ.
ތ
ދސްކުރުމުގެ ތަފާ ު
ސްކޫލެއްގައި އެއްކުރާ އެސެސްމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތަކީ އުނގެނި ަ
ވމަށްޓަކައި ސްކޫލު
އެކިއެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށާއި އުނގެނުން ކުރިއެރު ު
ތ
މ ު
ތން ހޯދާ މަޢުލޫ ާ
ނ ކުރެވޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ މަޢުލޫމާތެކެވެ .މިގޮ ު
ފެންވަރުގައި ބޭނު ް
ނ
ފރާތެއް ޝާމިލުކޮށްގެން ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއެރު ް
ގން ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ަ
ބޭނުންކޮށް ެ
ހޯދައިދިނުމަށް ސްކޫލުން މަސައްކައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.
ނކުރުމުގެ އުޞޫލު“
މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ ”ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުބަލައި ،ވަޒަ ް

މިހެންނެވެ.

(ހ)

ދަރިވަރުން

އުނގެނި

ދަސްކުރަން

ބޭނުންވާ

އ
ބައިތަކާ ި

ޙާޞިލުކުރަންވީ

ލަނޑުދަނޑިތައް ދަރިވަރުންނާ ފުރިހަމައަށް ޙިއްޞާކުރުމާއި ސެލްފް  /ޕިއަރ
އެސެސްމަންޓްގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުން.
(ށ)
2

ނ
ނގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،ދަރިވަރުން އުނގެ ި
ދަރިވަރުން ކުރިއަށްދާންވީ މި ް
މގެ އުޞޫލު
ކރު ު
ނވަރު ބަލައި ،ވަޒަން ު
ނގެ ފެ ް
ދަރިވަރު ް

ބައިތައް

ދަސްކުރަންވީ

ފުރިހަމައަށް

ދަރިވަރުންނަށް

ށ
އެނގޭގޮތަ ް

ނ.
ދނު ް
ތަފްޞީލުކޮށް ި
(ނ) ދަރިވަރުން

ކުރާ

މަސައްކަތްތައް

ގާތުން

ދޔުމާއެކު،
ނ ި
ބަލަމުންގެ ް

ކޮންމެ

ދަރިވަރަކީވެސް އުނގެނި ،ދަސްވެ ،ކުރިއަށްދެވޭނެ ދަރިވަރެއްކަން ވިސްނައިދީ،
އތައްކުރުން.
އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރުކުރެވޭނެ ގޮތަށް މުދައްރިސުން ކަންތަ ް
(ރ)

ދަރިވަރުންގެ

ށ
އުނގެނުމަ ް

ތން
ފަހިވާނެގޮތެއްގެމަ ި

އެ

އ
ދަރިވަރުންނަށާ ި

ނށް ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުން ރިޕޯޓްކުރުން.
ބެލެނިވެރިން ަ

ދަރިވަރުންގެ

.3

 2015ވަނަ އަހަރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަންހަޖުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ފެންވަރުބަލައި،

ހނެ ދާއިރާތަކެކެވެ .ވުމާއެކު ވަކިވަކި
ދާއިރާތަކަކީ ފެންވަރު ބަލައި ވަޒަންކުރަމުންގެންދަންޖެ ޭ

ވަޒަންކުރާނެ

މުޤައްރަރުތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ އިތުރުން ކަރިކިޔުލަމްގައި ހިމެނޭ މި  8ޤާބިލިއްޔަތު

ދާއިރާތައް

ވރު ބަލައި ވަޒަންކުރަން ވާނެއެވެ .އެ ޤާބިލިއްޔަތުތަކަކީ:
ދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިލުވާ މިން ަ

ފެންވަރުބަލައި،

.4

.1

ކރުން
އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ު

.2

ރން
ނަފުސު ދެނެގަތުމާއި ތަންޒީމުކު ު

.3

ރގޮތެއްގައި ވިސްނުން
ބިނާކުރަނިވި އަދި އުފެއްދުންތެ ި

.4

ނ
އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެން އުޅު ް

.5

ދޭހަވުމާއި ދޭހަކޮށްދިނުން

.6

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުން

.7

ލކުރުން
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް ޢަމަ ު

.8

ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން

ފެންވަރު ބަލައި ވަޒަންކުރުމުގައި ،ސްކޫލުތަކުގައި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް

ވަޒަންކުރުމުގައި

ހ އަސާސްތަކެއް ،ޤައުމީ
ލންޖެ ޭ
އެކުލަވާލައި ،އެ އުޞޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ބަ ަ

ގެންގުޅެންޖެހޭ

މަންހަޖުގައި ކަޑައަޅާފައިވެއެވެ .މި އަސާސްތަކަކީ:

މައިގަނޑު
އަސާސްތައް

(ހ)

ފންވަރު ވަޒަންކުރުން
ދަރިވަރުންގެ ޖުމުލަ ތަރައްޤީ ދެނެގަނެވޭގޮތަށް ެ

(ށ)

ނ
ނންކުރު ް
ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ތަފާތު ގޮތްތައް ބޭ ު

(ނ) ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ސުކޫލު މުޖުތަމަޢު ޙިއްސާކުރުން

3

(ރ)

ވރު ވަޒަންކުރުން
ތށް ފެން ަ
އުނގެނުމަށް ފަހިވާގޮ ަ

(ބ)

ދާއިމީގޮތެއްގައި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން
މގެ އުޞޫލު
ކރު ު
ނވަރު ބަލައި ،ވަޒަން ު
ނގެ ފެ ް
ދަރިވަރު ް

ފެންވަރުބަލައި،

.5

ވަޒަންކުރުމުގައި

މި އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ތިރީގައި އެވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ދަރިވަރުންގެ

މުދައްރިސުން

ފެންވަރުބަލައި

ވަޒަންކުރުމަށްފަހު

ދަރިވަރުން

ރަނގަޅުކުރަންވީ ކަންތައްތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންތައްތައް ބުނެދީ ރަނގަޅު

ކަންތައްތައް

ޞކުރުން.
ނަމޫނާތައް ދަރިވަރުންނާ ޙިއް ާ
(ށ)

ތ
މުދައްރިސުންނަކީ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ނުވަ ަ
ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރާ ބަޔަކަށްވުން.
ދަސްކުރުމަކީ

(ނ) އުނގެނުމާއި

ދަރިވަރު

އަމިއްލައަށް

ކަމެއްކަން

ކުރަންޖެހޭނެ

މުދައްރިސުން ދަރިވަރުންނަށް އަންގައިދިނުން.
(ރ)

ދަރިވަރު ހުރި ހިސާބު މިންކޮށް އޮޅުންފިލުވައިދީ ،އެ ދަރިވަރަކު ދެން ކުރިއަށް
ނވީ
ޙާޞިލުކުރަ ް

ދާންވީގޮތްތަކާއި

ކަންތައްތައް

ސން
މުދައްރި ު

ކަނޑައަޅައި،

ނން.
ދަރިވަރަށް އެ ކަންތައްތައް ޙާޞިލުކުރެވޭނެ މަގުތައް ފަހިކޮށްދި ު
(ބ)

ޑދަޑިތައް ދަރިވަރުންނާ ޙިއްޞާކޮށް ،ޙާޞިލު ނުވާ
ދަރިވަރުން ކުރިއަށްދާންވީ ލަނ ު
ލަނޑުދަނޑިތައް ދަރިވަރުންނަށް އަބަދުވެސް ކިޔައިދެމުން ދިއުން.

ދަރިވަރުންގެ
ފެންވަރު ބަލައި،
ވަޒަންކުރަން
ހިންގާ
ޙަރަކާތްތައް

.6

ދަރިވަރުގެ

ފެންވަރު

ވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން

ބޭނުންކުރާނީ

ތރީގައި
ި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތްތަކެވެ.
(ހ)


އެސެސްމެންޓް ފޯރ ލާރނިންގް (ފޯމެޓިވް އެސެސްމަންޓް)
ނ
ގ ް
ނންކޮށް ެ
މޓިވް އެސެސްމަންޓް ބޭ ު
ގ ނުވަތަ ފޯ ެ
އެސެސްމަންޓް ފޯރ ލާރނިން ް
ފެންވަރުބަލަމުންދާއިރު ،އަބަދުވެސް ދާނީ ޙާޞިލުވި މިންވަރު ގާތުން ބަލައި،
ތއް ފާހަގަކޮށް ،އެ ދާއިރާތަކުން ދަރިވަރުންނަށް
އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާ ަ
އެހީތެރިވަމުންނެވެ.

ދ
ނ އުނގެނެމުން ާ
މ ް
އ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުބަލަ ު
އަދި ެ

މިންވަރު ވަޒަންކުރަމުންނެވެ.
(ށ)

އެސެސްމެންޓް އޮފް ލާރނިންގް (ސަމަޓިވް އެސެސްމަންޓް)
ނ
ނވަތަ ސަމަޓިވް އެސެސްމަންޓް އަކީ އެ ސްކޫލަކު ް
އެސެސްމެންޓް އޮފް ލާނިންގް ު
ކަނޑައަޅާ ވަކި މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ދަރިވަރުންނަށް އުނގެނި ދަސްވީ ކިހާ
މިންވަރެއްތޯ ބަލައި ،ދެނެގަތުމެވެ.

ށ
ޑ ް
ނންގް ގައި ބޮ ަ
އެސެސްމަންޓް އޮފް ލާރ ި

ތަރުޙީބުދޭނީ ކަނޑައަޅާ ވަކި މުއްދަތެއްގައި ދަރިވަރުން ކުރިއަށް ދިޔަ މިންވަރު
ނ
ކށްގެ ް
ނތީޖާ ބޭނުން ޮ
ވރު ބަލައި ،ވަޒަންކޮށް ،ލިބޭ ަ
ބެލުމަށެވެ .އަދި މިގޮތަށް ފެން ަ
ދަރިވަރުން

އަމިއްލައަށް

ކަނޑައެޅި

ލަނޑުދަނޑިތައް

ޙާޞިލުވިވަރު

ބަލައި،

މޝްވަރާކުރާނެއެވެ.
އެކަމާބެހޭގޮތުން ދަރިވަރުންނާ ަ

4

މގެ އުޞޫލު
ކރު ު
ނވަރު ބަލައި ،ވަޒަން ު
ނގެ ފެ ް
ދަރިވަރު ް

އެކި ކީސްޓޭޖުތަކުގައި

.7

ފެންވަރު ބަލައި،

ހމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ
ަ
ށ
ވރު ބަލައި ،ވަޒަންކުރުމަ ް
އެކި ކީސްޓޭޖްތަކުގައި ފެން ަ
ގޮތަށެވެ.

ވަޒަންކުރުމަށް

މަރުޙަލާ

ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

ނަގާ އެސެސްމަންޓްގެ ވައްތަރުތައް އަދި މުޤައްރަރުގެ ،ކިޔަވައިދޭ
ބައިތަކުން އެސެސްމަންޓް ނަގާނެގޮތާއި މިންވަރު

ނ“ (އައި.އީ.ޕީ).
”އިންޑިވިޑުއަލް އެޑިއުކޭޝަން ޕްލޭ ް

އުނގެނުމުގައި
ޙާއްޞަ އެހީއަށް
ބޭނުންވާ ކުދިން

އެސެސްމަންޓް ފޯރ ލާރނިންގް (ފޯމެޓިވް އެސެސްމަންޓް)

ފައުންޑޭޝަން
ސްޓޭޖް

އެސެސްމަންޓް ފޯރ ލާރނިންގް (ފޯމެޓިވް އެސެސްމަންޓް)

ކީސްޓޭޖް 1
(ގްރޭޑް )3 ،2 ،1

އެސެސްމަންޓް ފޯރ ލާރނިންގް (ފޯމެޓިވް އެސެސްމަންޓް)

ކީސްޓޭޖް 2
(ގްރޭޑު )6 ،5 ،4

އެސެސްމަންޓް ފޯރ ލާރނިންގް (ފޯމެޓިވް އެސެސްމަންޓް)

ކީސްޓޭޖް 3
(ގްރޭޑު )8 ،7

އެސެސްމަންޓް އޮފް ލާރނިންގް (ސަމަޓިވް އެސެސްމަންޓް)
އެސެސްމަންޓް ފޯރ ލާރނިންގް (ފޯމެޓިވް އެސެސްމަންޓް)

ކީސްޓޭޖް 4
(ގްރޭޑު )10 ،9
ކީސްޓޭޖް 5

އެސެސްމަންޓް އޮފް ލާރނިންގް (ސަމަޓިވް އެސެސްމަންޓް)
އެސެސްމަންޓް ފޯރ ލާރނިންގް (ފޯމެޓިވް އެސެސްމަންޓް)

(ގްރޭޑު)12 ،11

އެސެސްމަންޓް އޮފް ލާރނިންގް (ސަމަޓިވް އެސެސްމަންޓް)

ނޯޓު :ގްރޭޑް  10ނިމުމުންނާއި ގްރޭޑް  12ނިމުމުން ،ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ނަގާ
އިމްތިޙާނެއްގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.
އުނގެނުމުގައި ޙާއްޞަ
އެހީއަށް ބޭނުންވާ
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އ
ށޓަކަ ި
ވ ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދިނުމަ ް
އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުން ާ
ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ”އިންޑިވިޖުއަލައިޒްޑް އެޑިޔުކޭޝަން
ގައި

ބަޔާން

ކޮށްފައިވާ

ލަނޑުދަނޑިތައް

ޙާޞިލުވޭތޯ

ޕްލޭން“

ގތުން
ބެލުމުގެ ޮ

ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު

(އައި.އީ.ޕީ).

ބަލާނޭ ގޮތް

”އެސެސްމަންޓް ފޯރ ލާރނިންގް“ ގެ ޙަރަކާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބަލަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
އފް
ޝނަލް އިންސްޓިއުޓް ޮ
ނ ަ
ނޯޓް :މިފަދަ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރަންވާނީ ެ
އެޑިޔުކޭޝަން (އެން.އައި.އީ ).ގެ ކަރިކިއުލަމް އެޑަޕްޓޭޝަން ގައިޑްލައިން އާ
އެއްގޮތަށެވެ.

5

މގެ އުޞޫލު
ކރު ު
ނވަރު ބަލައި ،ވަޒަން ު
ނގެ ފެ ް
ދަރިވަރު ް

އެސެސްމަންޓް އޮފް
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ލާރނިންގް ގައި ދެވޭ

އެސެސްމަންޓް

އޮފް

ލާރނިންގް

ދޭ

ގައި

އިމްތިޙާނު

ކަރުދާސްތަކުގެ

ދިގުމިން

ކަނޑައަޅަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

އިމްތިޙާނު
ކަރުދާސްތަކުގެ ދިގުމިން

މަރުޙަލާ

ވަޤުތު

ކީސްޓޭޖް 3

ށ
 1 1/2ގަޑި ( 1ގަޑި  30މިނިޓް) އަށްވުރެ ދިގު ނުވާގޮތަ ް

(ގްރޭޑް )8 ،7
ކީސްޓޭޖް 4
(ގްރޭޑް )10 ،9

އެ މާއްދާއަކަށް ޖީ.ސީ.އީ .އޯ-ލެވެލް ނުވަތަ އެސް.އެސް.ސީ.
އިމްތިޙާނުގެ

ކަރުދާހަކަށް

ވަގުތަށްވުރެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ށ
ދިގު ނުވާގޮތަ ް
ކީސްޓޭޖް 5
(ގްރޭޑު )12 ،11

އެ މާއްދާއަކަށް ޖީ.ސީ.އީ .އޭ-ލެވެލް ނުވަތަ އެޗް.އެސް.ސީ.
އިމްތިޙާނުގެ

ކަރުދާހަކަށް

ވަގުތަށްވުރެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ށ
ދިގު ނުވާގޮތަ ް

ދަރިވަރުން

.10

(ހ)

ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ

ވ
ކޮންމެ ޓާމެއްގެ މެދުތެރޭގައްޔާއި ޓާމު ނިމުމުން ،އެ ދަރިވަރު ޙާޞިލުކޮށްފައި ާ
މިންވަރުގެ އިތުރުން ދަރިވަރުގެ އަޚްލާޤާއި މަސައްކަތް ހުރިގޮތް ހިމަނައިގެން

މިންވަރު

އެކުލަވާލާފައިވާ

ބެލެނިވެރިޔާއަށް

ދޭން ވާނެއެވެ.

ރިޕޯޓުކުރުން

(ށ)

ރިޕޯޓެއް

ކޮންމެ

މާއްދާއަކުން

ދަރިވަރުންނަށް

ނ
ވަކިވަކި ް

ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ވަކިން ލިޔެފައި ވީނަމަވެސް ،މި ރިޕޯޓު ވާންވާނީ މުޤައްރަރުގެ
ހުރިހާ މާއްދާއެއް ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓަކަށެވެ.
މުޤައްރަރުގައި

ކަ ނޑައަޅާފައިވާ

މަޤްޞަދުތައް

އަދި ދަރިވަރުން،

ށފައިވާ
ޙާޞިލުކޮ ް

ރ
މިންވަ ު

މި ރިޕޯޓުން އަންގައިދޭން ވާނެއެވެ.
(ނ) މި ލިޔުން ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖަށާއި ކީސްޓޭޖް  1އަދި  2ގައި ދޭނީ ނެރޭޓިވް
ބކް އާއި ކުރިއަށް
ށފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފީޑް ެ
ކޮށެވެ( .ދަރިވަރު މިހާރު ކޮ ް
ދފައިވާ ގޮތަށެވެ).
ދާންވީގޮތުގެ ފީޑްފޯވާރޑް ބުނެ ީ
(ރ)

ދަރިވަރުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓަކީ ދަރިވަރު ސްކޫލަށް ވަނީއްސުރެ ނިމެންދެން
މތަކަށް ވާންވާނެއެވެ .އަދި މި
އެއް ޑޮކިޔުމަންޓަކުން ފެންނަށް އޮންނަށްޖެހޭނެ މަޢުލޫ ާ
ޑޮކިޔުމަންޓަކީ

މުދައްރިސުންގެ

މެދުގައި

އެއް

ނ
އަހަރު ް

އަނެއް

އަހަރަށް،

ޙިއްޞާކުރާ މަޢުލޫމާތަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.
(ބ)

ކޮންމެ ޓާމެއްގެ މެދުތެރޭގައްޔާއި ،ކޮންމެ ޓާމެއްގެ ފަހުކޮޅުގައި ،ސްކޫލުގެފަރާތުން
ބެލެނެވެރިންނާ

ބައްދަލުކޮށް،

ދަރިވަރާބެހޭގޮތުން

ތިރީގައި

ވ
ބަޔާންކޮށްފައި ާ

ނށް ދޭން ވާނެއެވެ.
ލނިވެރިން ަ
މަޢުލޫމާތުތައް ބެ ެ

6

މގެ އުޞޫލު
ކރު ު
ނވަރު ބަލައި ،ވަޒަން ު
ނގެ ފެ ް
ދަރިވަރު ް

.1

ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް

.2

ދަރިވަރުގެ އަޚްލާޤު

.3

ދަރިވަރަށް

ކުލާހުގައި

އެއްވެސް

ދިމާވާނަމަ،

މައްސަލައެއް

ހ
އެކަމާބެ ޭ

މަޢުލޫމާތު
.4

ނ
ކުލާހުގައި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ހިންގުނު ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކު ް
ޖ
ދަރިވަރަށް ލިބުނު ނަތީ ާ

.5

އޮތްތަނުގައި

ކުރިއަށް

ވރު
ދަރި ަ

އުނގެނުމުގެ

ކިޔެވުމާއި

ނ
ރޮނގު ް

އ
ކުރިއަށްދިއުމަށްޓަކައި ކުރަންވީ ކަންތައްތަ ް
އިމްތިޙާނު ދޭ
ގްރޭޑްތަކުގައި

.11

(ހ)

އައު

ކަރިކިއުލަމް

ގްރޭޑް

މއިއެކު
ތަންފީޒުވު ާ

7

އަދި

8

ގެ

ނ
ދަރިވަރު ް

އިމްތިޙާނުކުރާނީ ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
އިމްތިޙާނުކުރެވޭގޮތް

ގްރޭޑް

ގްރޭޑް 8

ފުރަތަމަ ޓާމް

މ
ދެވަނަ ޓާ ް

އެސެސްމަންޓް ފޯރ

އައުޓްކަމްސް

އައުޓްކަމްސް

ލާރނިންގް/ފޯމެޓިވް

ޙާޞިލްވީ

ޙާޞިލްވީ

އެސެސްމަންޓް

މިންވަރު

މިންވަރު

(މުޤައްރަރުގެ ހުރިހާ

އަންގައިދޭ

އަންގައިދޭ

ރިމާކްސް

ރިމާކްސް

ބައިތަކެއް ހިމަނައިގެން

ގްރޭޑް 7

މާކުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

ދާއިމީގޮތެއްގައި
ކޮންޓިނިއުއަސް އެސެސްމަންޓް
ގެންދިއުން)

މުޤައްރަރުގެ 40%

 40މާކުސް ގެ

 40މާކުސް ގެ

އަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް

ޕޭޕަރުން ލިބުނު

ޕޭޕަރުން ލިބުނު

ޖުމުލަ  40މާކުސް

މިންވަރު

މިންވަރު

ހިމެނޭގޮތަށް ދެވޭ ސަމަޓިވް
އެސެސްމަންޓް

މި

ދަރިވަރުންގެ

ރިޕޯޓްފޮތުގައި

ހިމަނާނީ

ކޮންޓިނުއަސް

އެސެސްމަންޓްގެ

ދ
އައުޓްކަމްސް ޙާޞިލްވި މިންވަރާއި ޓާމް ޓެސްޓު ޕޭޕަރުން ދަރިވަރު ހޯ ި
މާކުސްތަކެވެ.

ކޮންމެ ޓާމެއް ނިމުމުން ގްރޭޑް  7އަދި ގްރޭޑް  8ގެ

ދަރިވަރުންނަށް އެކި މާއްދާއިން ޓާމް އިމްތިޙާނު ދެވޭނެއެވެ.

އެއީ ފުރަތަމަ ޓާމް

ނިމިގެން ދެވޭ  1ވަނަ ޓާމްގެ އިމްތިޙާނާއި  2ވަނަ ޓާމް ނިމިގެން ދެވޭ  2ވަނަ
ޓާމް އިމްތިޙާނެވެ.
7

މގެ އުޞޫލު
ކރު ު
ނވަރު ބަލައި ،ވަޒަން ު
ނގެ ފެ ް
ދަރިވަރު ް

މިގޮތަށް ދަރިވަރުން އިމްތިޙާންކުރާނީ  7މާއްދާއިންނެވެ.
ކސް ،ސައިންސް،
އެއީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުި ،ދ ެވ ިހ ،އިންގްލިޝް ،މެތެމެޓި ް
ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް ،ބިޒްނަސް ސްޓަޑީޒް އެވެ.
ގްރޭޑް ގްރޭޑް  7އަދި ގްރޭޑް  8ގެ ދަރިވަރުންނަށް ޤުރުއާން ،ކްރިއޭޓިވް
ނ
ނޑް ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން މި  3މާއްދާއި ް
އާރޓްސް ،އަދި ހެލްތު އެ ް
ވ
ނ ކުލާހުގައި ދެ ޭ
އިމްތިޙާނުކުރެވޭ ބައިތައް (ސަމަޓިވް އެސެސްމަންޓް) ނަގާ ީ
އެސެސްމަންޓްތަކުންނެވެ.
މަދުވެގެން

2

އެގޮތުން ދޭނީ ގިނަވެގެން  3އެސެސްމަންޓް ،އަދި
ދަރިވަރުގެ

އެސެސްމަންޓެވެ.

ރިޕޯޓްފޮތުގައި

ނ
ހިމަނާ ީ

މި އެސެސްމަންޓްތަކުން ދަރިވަރު ހޯދި މާކުސްތަކުން ކަރުދާހުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
 40މާކުސް ގެތެރެއިން ޙާޞިލްކުރާ ޖުމުލަ މާކުހެވެ.
(ށ)

ގްރޭޑް  9އާއި  12އާއި ދެމެދުގެ ދަރިވަރުންނަށް އިމްތިޙާނު ދިނުމުގައި
ތންނެވެ.
ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަ ި

ގްރޭޑް

9

10

12 ،11

އިމްތިޙާނުކުރެވޭގޮތް

މާކުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
ފުރަތަމަ ޓާމް

ދެވަނަ ޓާމް

ޓާމް ޓެސްޓް

70%

70%

ކްލާސްރޫމް އެސެސްމަންޓް

30%

30%

ޖުމުލަ މާކުސް

100%

100%

އެގްރިގޭޓް

40%

60%

ޓާމް ޓެސްޓް

80%

100%

ކްލާސްރޫމް އެސެސްމަންޓް

20%

—

ޖުމުލަ މާކުސް

100%

100%

އެގްރިގޭޓް

40%

60%

ސެމެސްޓްރ އެގްޒޭމް

80%

80%

ކްލާސްރޫމް އެސެސްމަންޓް

10%

10%

10%

10%

ޕްރޮޖެކްޓް/ކުއިޒް /ކްލާސްރޫމް
އެސެސްމަންޓް

 2ވަނަ ޓާމްގެ ފައިނަލް މާކުސް

އަހަރުގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ

ނ
ޓމަކު ގިނަވެގެ ް
ާ
(ނ) ކުލާސް އެސެސްމަންޓް ނުވަތަ ޔުނިޓް ޓެސްޓުގެގޮތުގައި
 3ޓެސްޓް ދެވިދާނެއެވެ.

ދ
ފ ަ
ވތަ ޔުނިޓް ޓެސްޓާއި ،ޕްރޮޖެކްޓް ،ނުވަތަ މި ަ
ނު ަ

އެހެން މަސައްކަތެއްވެސް ދެވިދާނެއެވެ.

ދ
ނަމަވެސް މާކުސް ދޭގޮތަށް ދެވޭ މިފަ ަ

މަސައްކަތްތައް ހުންނަންވާނީ ދުރާލައި ޕްލޭންކުރެވިފައެވެ.
މަޢުލޫމާތާއި،
8

ކން
އެ ކަން ަ

އަދި އެކަމާގުޅޭ

ހފައިވާ ތާރީޚްތައް
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެ ި
މގެ އުޞޫލު
ކރު ު
ނވަރު ބަލައި ،ވަޒަން ު
ނގެ ފެ ް
ދަރިވަރު ް

ނށް ލިޔުމުން ޙިއްޞާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
ބެލެނިވެރިން ަ
އިމްތިޙާނަށް ޙާޒިރު

.12

(ހ)

ނުވެވޭ ދަރިވަރުންނާމެދު

ކުލާސް

އެސެސްމަންޓަކަށް،

ނުވަތަ

ޓެސްޓަށް

ޓާމް

ޙާޒިރު

ރވަރަކަށް
ދަ ި

ނުވެވިއްޖެނަމަ ،ޓެސްޓް ހަފްތާ ނިމުމުގެ ކުރިން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް (އެމް.ސީ).

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ނަމަވެސް ސްކޫލަށް ދަރިވަރު ޙާޒިރުވެ

ވނެއެވެ.
ސްކޫލް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ާ

ށ
ނޖެހިއްޖެނަމަ ،އެ ދުވަހަކަށް އެމް.ސީ .ހުށަހަޅާކަ ް
އށް ދާ ް
ހުއްޓައި ބަލިވެގެން ގެ ަ
ހގެންއަންނަ ދުވަސްތަކުގައިވެސް ބަލިވެގެން ޙާޒިރު
ނަމަވެސް ޖެ ި

ނުޖެހޭނެއެވެ.

އމް.ސީ .ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
ނުވެވޭނަމަ ،އެ ދުވަސްތަކަށް ެ

(އައު ކަރިކިއުލަމް

ތަންފީޒުވެފައިވާ މަރުޙަލާތަކުގައި މި ނުކުތާ އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ).
(ށ)

އެމް.ސީ .ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންނަށް

ކުލާސް އެސެސްމަންޓް ދޭން ވާނެއެވެ.

ގ
ސސްމަންޓް ދިނުމު ެ
ށ އަލުން އެ ެ
ނަމަވެސް ޓާމް ޓެސްޓަށް ޙާޒިރުނުވެވޭ ކުދިންނަ ް
ބަދަލުގައި

އެފަދަ

ގ
ކުދިން ެ

ރިޕޯޓުފޮތުގައި

ލިޔާނީ

އެ

ކުދިން

ކުލާސް

ޝނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
އެސެސްމަންޓްގައި ހޯދި މާކުސް  30%އަށް ޖެހޭވަރު ފްރެކް ަ
ލ ގްރޭޑް ލިޔާކަށް
ގ ފައިނަލް އެވަރެޖް އާއި ފައިނަ ް
އެ ކުދިންގެ ރިޕޯޓްފޮތުގައި ޓާމު ެ
ނުޖެހޭނެއެވެ.
(ނ) ކުލާސް އެސެސްމަންޓަށް ޙާޒިރުނުވެ ،އެމް.ސީ .ވެސް ހުށަނާޅާނަމަ ،އެސެސްމަންޓް
ހނެއެވެ.
އަލުން ދޭކަށް ނުޖެ ޭ

އދި އެ ކުދިންނަށް ކުލާސް އެސެސްމަންޓްގެ މާކުސް
ަ

ބނު މާކުސް އެވެ.
ދޭނީ އެ ކުދިން ބައިވެރިވި އެސެސްމަންޓްތަކުން ލި ު
(ރ)

ޓާމް ޓެސްޓަށް ޙާޒިރުނުވެ ،މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅާނަމަ ،އެ ކުދިން ގެ
ރިޕޯޓްފޮތުގައި އެ މާއްދާގެ މާކުސްގެ ބަދަލުގައި ލިޔާނީ  abއެވެ.

މި ކުދިންގެ

ޓާމް އެވްރެޖާއި ފައިނަލް ގްރޭޑްވެސް ޖަހާނީ އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްގޮތަށެވެ.
(ބ)

އަހަރުގެ ފައިނަލް އެގްރިގޭޓް މާކުސް އަކީ ފުރަތަމަ ޓާމް ގެ  40%އާއި ދެވަނަ
ޔރުކުރާ މާކުސް ތަކެއް ކަމުން ،ދަރިވަރަކު ފުރަތަމަ
ޓާމުގެ  60%ގެ މައްޗަށް ތައް ާ
ޓާމް ޓެސްޓަށް ޙާޒިރުނުވެ 2 ،ވަނަ ޓާމް ޓެސްޓަށް ހާޒިރުވެއްޖެނަމަ،

އެ

ލޔުމުގެ ބަދަލުގައި
ދަރިވަރުގެ ރިޕޯޓުފޮތުގައި އަހަރުގެ ފައިނަލް އެގްރިގޭޓް މާކުސް ި
ލިޔާނީ  2ވަނަ ޓާމުގެ މާކުސް އެކަންޏެވެ.
ޖހޭނެއެވެ.
ށ ނު ެ
ށ ހަދާކަ ް
އެފަދަ ކުދިންނަ ް

އަހަރުގެ ފައިނަލް އެގްރިގޭޓް މާކުސް
ދ ކުދިންގެ
މިފަ ަ

މ
 2ވަނަ ޓާ ް

ގ
ކދިންނަށް ސްކޫލް ެ
ނ އަހަރު އެ ު
ޓެސްޓްގެ މާކުސްއަށް ބަލައި ،ޖެހިގެން އަން ަ
ޞތު ދޭން ވާނެއެވެ.
ޕްރިފެކްޓް ކަމަށާއި ސްކޫލްގެ ޕޯސްޓްތަކަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރު ަ
އ
ނަމަވެސް  2ވަނަ ޓާމް ޓެސްޓް ނުހަދާ ކުދިންނަކަށް މި އުޞޫލުން ޢަމަލެ ް
ނުކުރެވޭނެއެވެ.
(ޅ)
9

ފުރަތަމަ ޓާމް ޓެސްޓްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭ ކުދިން އެމް.ސީ .ހުށަހެޅުމަށްފަހު،

މގެ އުޞޫލު
ކރު ު
ނވަރު ބަލައި ،ވަޒަން ު
ނގެ ފެ ް
ދަރިވަރު ް

 2ވަނަ ޓާމު ޓެސްޓްގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ކުދިންގެ ދެވަނަ ޓާމު
ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި ،އޮނަރ ލިސްޓަޑް ޕްރައިޒް އާއި ޕްރޮފިސެންސީ
ޕްރައިޒް ދެވިދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް ކްލާސް ޕްރައިޒް އާއި ސަބްޖެކްޓް ޕްރައިޒް

ނުވަތަ ޕްރޮގްރެސް ޕްރައިޒް އެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
(ކ )

ތ
ވ ަ
ގ ފަރާތުން ނު ަ
ސްކޫލް ތަމްޘީލުކުރުމަށް ނުވަތަ ޤައުމު ތަމްޘީލުކުރުމަށް ސްކޫލް ެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ،ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން
ލިބިގެން ސަރުކާރުގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއްގެ ފަރާތުން ވިޔަސް ދަރިވަރަކު
ބޭރަށް

ރާއްޖެއިން

ސަބަބުން

ދާންޖެހުމުގެ

ސްކޫލްގެ

އިމްތިޙާނަކަށް

ޙާޒިރު

ނުވެވުމާއިގުޅިގެން ،ދަރިވަރަށް ޓެސްޓު ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް އެދި
ދަރިވަރުގެ ބެލެނިވެރިޔާ ލިޔުމަކުން ސްކޫލްގައި އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ފުރުޞަތު
ދ
ފ ަ
ނބޭރުގައި އޮންނަ މި ަ
ރާއްޖެއި ް

ނ ވާނެއެވެ.
އެ ދަރިވަރަކަށް ސްކޫލުން ދޭ ް

ނ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިވެންޓެއްގައި ދަރިވަރު އަމިއްލަގޮތުން ،ސްކޫލްގެ ހުއްދަ ލިބިގެ ް
ވ
އ ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ބައިވެރިވިނަމަވެސް ،އެ ދަރިވަރަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ މަތީގަ ި
ގޮތަށެވެ.
(އ )

ޓ
މި މާއްދާގެ (ކ) ގައިވާ ޙާލަތު މެދުވެރިވާ ކުދިން ޓެސްޓް ދިނުމަށް ރިކުއެސް ް
ނުކުރާނަމަ ،އެފަދަ ކުދިންނަށް ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށެވެ.

(ވ)

ރ ރާއްޖެ އައިސް
ރާއްޖެފިޔަވައި އެހެން ޤައުމެއްގައި ކިޔަވަން ހުރެފައި ،އެބު ި
ސަރުކާރު ސްކޫލަކަށް ވަންނަ ކުދިންނަށް  1އަހަރު ވަންދެން ސްކޫލްގައި ބާއްވާ
ނ ބައިވެރިކުރާނީ
ޓެސްޓްތަކުގައި އިސްލާމް ،ދިވެހި ،ޤުރުއާން މި މާއްދާތަކު ް
ފެންވަރު

ދަރިވަރުގެ

ވަޒަންކޮށްލުމަށް

އފަދަ
ެ

އެކަންޏެވެ.

ށ
ނ ް
ކުދިން ަ

ށ
ލނިވެރިޔާ އެގޮތަ ް
ބ މާކުސް ރިޕޯޓްފޮތުގައި ހިމަނާނީ ބެ ެ
އެ މާއްދާތަކުން ލި ޭ
އެދޭނަމައެވެ.
އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން

.13

(ހ)

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގައި
ދަރިވަރުން

އިމްތިޙާނުކުރުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނީ

މި

ލ
އުޞޫ ާ

ގ
އެއްގޮތްވާގޮތު ެ

މަތިންނެވެ.
(ށ)

ގްރޭޑް

9

އިން

ތަޢާރަފްކުރެވުމާއިއެކު،

12

އާހަމައަށް

ދަރިވަރުންގެ

ހުރި
ފެންވަރު

ގްރޭޑްތަކުގައިވެސް
ބަލައި،

ކީސްޓޭޖް

ވަޒަންކުރުމުގައި

ގ
ޢަމަލުކުރަމުންދާނީ މި އުޞޫލުގެ  6ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާގޮތު ެ
މަތިންނެވެ.
__________________
 22މާރޗް 2018
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މގެ އުޞޫލު
ރ ު
ވޒަންކު ު
ރ ބަލައިަ ،
ވ ު
ނގެ ފެން ަ
ދަރިވަރު ް

