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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
މާލެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް  1429ގެ ޤަވާއިދު
މުބާރާތުގެ މަޤްސަދު
ރަމަޟާންމަހަކީ ކީރިތިޤްރުޢާން ބާވައިލެއްވި މަސްކަމަށްވާތީ މިމައްސަރުގައި ގިނަގިނައިން ޤްރުޢާން ކިޔަވާ އަދި
އަޑުއެހުމުގެ ު
ފރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި ،ކުޑަކުދިން ޤްރުޢާން ހިތުންދަސްކުރުމާއި ރީތިކޮށް މަޚުރަޖަށް ކިޔެވުމަށް
ޅމަށާއި ،ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޤްރުޢާން ކިޔެވުމުގެ ހުނަރާއި ،ފަންނު ކުރިއަރުވާ އެކަންކުރަމުންދާ
ބާރުއެ ު
ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދީ އެފަންނުގައި ކާމިޔާބު ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށެވެ.
މުބާރާތް ބޭއްވޭ ތާރީޚް
މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަމަޟާން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.
ނަމަވެސް މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކިޔެވޭ ވަރަށްވުރެ ބައިވެރިން އިތުރުވެއްޖެނަމަ ،އިތުރުވާ ކުދިންގެ ކިޔެވުން ،ރަމަޟާން
މަހާ ވިދިގެން އަންނަ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވޭނެއެވެ.



މިމުބާރާތް ބަހާލެވިފައިވަނީ ހަތަރު އުމުރުފުރަޔަކަށެވެ .އެއީ  5އަހަރާއި  6އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރަޔާއި،

 6އަހަރާއި  8އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރަޔާއި 8 ،އަހަރާއި  10އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރަޔާއި 10 ،އަހަރާއި 12
އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައެވެ .މީ ހިތުން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެކެވެ.
ބައިވެރިވެވޭ ބައިތައް
 5 (1އަހަރާއި  6އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުފުރާ
މިބައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  1ޖެނުއަރީ  2008ށް  5އަހަރުފުރި  6އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށެވެ .މިއުމުރު ފުރައިގެ
ހިތުދަސްކުރުމުގެ މުޤައްރަރަކީ ސޫރަތުލް ޤާރިޔާއިން ފެށިގެން ސޫރަތުލް ނާސިގެ ނިޔަލަށެވެ.
 6 (2އަހަރާއި  8އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުފުރާ
މިބައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  1ޖެނުއަރީ  2008ށް  6އަހަރުފުރި  8އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށެވެ .މިއުމުރު ފުރައިގެ
ހިތުދަސްކުރުމުގެ މުޤައްރަރަކީ ސޫރަތުލް އަޢުލާއިން ފެށިގެން ސޫރަތުލް ނާސިގެ ނިޔަލަށެވެ.
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 8 (3އަހަރާއި  10އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުފުރާ
މިބައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  1ޖެނުއަރީ  2008ށް  8އަހަރުފުރި  10އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށެވެ .މިއުމުރު
ފުރައިގެ ހިތުދަސްކުރުމުގެ މުޤައްރަރަކީ ސޫރަތުލް ނަބައު އިން ފެށިގެން ސޫރަތުލް ނާސިގެ ނިޔަލަށެވެ.

 10 (4އަހަރާއި  12އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުފުރާ
މިބައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  1ޖެނުއަރީ  2008ށް  10އަހަރުފުރި  12އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށެވެ .މިއުމުރު
ފުރައިގެ ހިތުދަސްކުރުމުގެ މުޤައްރަރަކީ ސޫރަތުލް މުއްޒައްމިލު އިން ފެށިގެން ސޫރަތުލް ނާސިގެ ނިޔަލަށެވެ.
* ކޮންމެ އުމުރުފުރައެއްގެ ،ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ކުރެވޭނީ އެކުއްޖަކަށް ޤުރުއަތުން ދިމާވާ ސުވާލެކެވެ.
މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވެވޭ ގޮތް
މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ،މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 2008 ،އޯގަސްޓް
 07ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
މުބާރާތުގައި މާކްސް ދެވޭ ގޮތް
-

ސ
ހިތުން ދަސްކުރުމުގެ ބައި :މިބައިގައި މާކްސްދެވޭ ގޮތަކީ ،ކިޔެވުމަށް  70މާކްސް ،ތަޖުވީދަށް  20މާކް ް

އަދި އަޑަށާއި ރާގަށް  10މާކްސް އެވެ.
-

ކިޔެވުމުގެ ބައި :މިބައިގައި މާކްސް ކަނޑާނީ އަކުރު ނުބައިކޮށް ކިއުމަށް  1މާކްސް ،ކަލިމަ ނުބައިކޮށް

ކިއުމަށް  2މާކްސް ،އަޅައިގަތުން ނުވަތަ ނުފަރިތަކަމަށް  4މާކްސް އެވެ.
 ތަޖުވީދުގެ ބައި :މިބައިގައި މާކްސް ކަނޑާނީ ލިޙުނު ޙަފީގެ އެންމެހާ ކުށްތަކަށެވެ.-

ވ
ޔ ާ
އަޑާއި ރާގު :މިބައިގައި މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ރީތިއަޑުން ކިޔެވުމާއި ޤުރުއާން ކިޔަވާގޮތަށް ކި ަ

އފަހަރު ކުދިން ތަރުތީލަކޮށް ކިޔަވަމުންގޮސް
ކިޔެވުމަށެވެ .އަޑާއި ރާގުގެ ބަޔަށް މާކްސް ދޭނެ ގޮތަކީ ،ބައެ ް
ނިންމަންވުމުން ،އަޑު ގެންގުޅޭގޮތް ބެލުމާއި ތަރުތީލަކޮށް ކިޔަވަން ފަށާފައި ޙަދަރުކުރުންފަދަ ކަންތައް
ތަކަށެވެ.
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މުބާރާތާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
* މިއަހަރުގެ މިމުބާރާތުގައި މި މުބާރާތުގައި އިވިގެންދާނީ މުބާރާތުގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ރޭޑިޔޯއިން
ފޮނުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ކިޔަވާ ކުދިންގެ ކިޔެވުމެވެ.
* މިމުބާރާތަކީ ހިތުން ކިޔަވާ މުބާރާތަކަށްވާތީ ކިޔަވަން ބޭނުންކުރާ މުޞްޙަފެއް ،މުބާރާތުގައި ކިޔަވާ ގަޑިއަކަށް
މޞްޙަފް އަމިއްލައަށް
ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ކުއްޖާގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ކިޔަވަން ބޭނުންކުރާ ު
ގެނައުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.
ޤބޫލު އުޒުރެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ވީހާ އަވަހަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެ
* ކުއްޖާ ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހު މަ ް
އެވެ .ފޯނުންނަމަ ގުޅުއްވާނީ  3314110ނުވަތަ  3322840ނަމްބަރު ފޯނާއެވެ.
* ކުއްޖާ ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފަ ި
ޑއަށް މަޤްބޫލު އުޒުރަކާއި ނުލާ ޙާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ،
އވާ ދުވަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަ ި
އެކުއްޖަކަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނުމަކާނުލާ މުބާރާތުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
ހޅައިފިނަމަ އެފޯމެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
* ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަ ަ
* ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު )މިސާލަކަށް އުޅޭ އެޑްރެސް ނުވަތަ ފޯނު ނަމްބަރު( ބަދަލުވެއްޖެނަމަ
ވ ވީހާ އަވަހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ .ގުޅުއްވާނީ  3314110ނުވަތަ 3322840
އެކަންވެސް ލަސްނުކުރައް ާ
ނަމްބަރު ފޯނާއެވެ.
* މިމުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާ ު
ފކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ގުޅުއްވާނީ 3322840
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