
 

 

 

 

 މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު  މަދަޙަ  ވަނަ  2ކައުންސިލްގެ 

 ތަޢާރަފް  .1

ވަަނ އަހަުރގެ ރަމަޟާން މަސް އިޙްތިފާލުކުރަން  1444މިއީ އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލްެގ ފަރާތުން 
މަދަހަ މުބާރާތުެގ  ވަނަ 2ކައުންސިލް  ،ކުރިއަށްގެންދެވޭ ަހރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޙަރަކާތްކަމުގައިވާ ،ގަސްދުކޮށް

 ޤަވައިދެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއި މުބާރާތުގައި ވަަނަތއް ހޮވޭނެގޮތް މި ޤަވައިދުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
 

 މުބާރާތުގެނަން  .2
 " އެވެ.1444މަދަހަ މުބާރާތް  ވަނަ 2 މި މުބާރާތަށް ކިޔާނީ "އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ

 

 މަޤުޞަދު  .3

 މައިގަނޑު ތިން މަޤުޞަދެއް ހިމެނެއެވެ. އެއީ..މި މުބާރާތުގެ 

 ރަމަޞާން މަސް އެމަހުގެ ޙުރުމަތާ އެކަށޭނެހެން އިޙްތިފާލު ކުރުން. 3.1

ހިމަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމީ  ،ހިމަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކޮށް ހުނަރުވެރިކަމަށް ތަރުޙީބުދީ 3.2
 ންނަވަން ހިތްވަުރދިނުން.ސިފަތައް އަށަގަ

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި  ،ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުނާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް 3.3
 ރަޙްމަތްތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 

 . ބައިވެރިން 4

 އުމުރުފުރާތަކުންނެވެ.އަންނަނިވި  ،މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރެވޭނީ

 އަހަރުންދަށް 6  4.1

 އަހަރުންދަށް 9  4.2

 އަހަރުންދަށް 11  4.3

 އަހަރުންދަށް 13  4.4



 އަހަރުންދަށް 16 4.5

 އަހަރުންދަށް 19 4.6

 އަހަރުންމަތި 19 4.7

 އާ ހަމައަށް ފުރިފައިވާ އަހަރަށެވެ.( 2023ޖަނަވަރީ  1)ނޯޓް: އުމުރުފުރާ ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ 

 

 ބައިވެރިވުން  .5

މިބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެޭވނީ މުާބރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ކައުންސިލްގެ އިާދރާއަްށ 
ބޭނުންވެގެން  ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އެގޮތުން ކައުްނސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ފޯމަކާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

ބައިވެރިއާގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހެުޅމަށް އެދެފިނަމަ އެ ލިޔުމެއް ކަުއންސިލްގެ އިދާރާއަށް 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

 
 މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތް  .6

 މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ލައިވްކޮށެެވ. 6.1

 ސް މިއުޒިކަކާއިނުލައެވެ.މުބާރާތުގައި މަދަހަ ހުށަހަޅާނީ ެއއްވެ 6.2
 މި މުބާރާތުގައި ކިޔާ މަދަހައަކީ ދިވެހިބަހުން ކިޔާ މަދަހައަކަށް ާވންވާނެއެވެ. 6.3

އަމިއްލަ ރާގަކަށް ހުށަހަޅާ މަދަހައެއްނަމަ އެ މަދަހައެއްގެ ރާގު ހެދިފަރާތުގެ ލިޔުމެއް ކައުންސިލުން އަންާގ  6.4
 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

 ގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިްނގެ ކިޔާ މަދަހައިގެ ޅެން ލިޔުމުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މުބާރާތު 6.5
މުބާރާތުގައި ކުރިން އެހެން ފަރާތަކުން ކިޔާފައިވާ މަދަހައެއް ނުވަތަ އަމިއްލައަށް ހަދާފައިވާ މަދަަހއެއްވެސް  6.6

 ކިޔިދާނެއެވެ.
 މިިނޓެވެ. 3ކީ ގިނަވެގެން މި މުބާރާތުގައި ހުށަހަޅާ މަދަހަިއގެ ދިގުމިނަ 6.7
ބައިވެރިން މަދަހަ ހުށަހަޅާއިރު ތިބެންވާނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލާއި ހިލާފްނުވާނެ ގޮުތގެމަތިްނ  6.8

 އިސްލާމްދީނުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭހެދުމެއްގައެވެ.
 މި މުބާރާތް ސޯސަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ލައިވް ކުރެވޭނެއެވެ. 6.9

 ބައިވެރިން ހުށަހަޅާދޭ ޅެން ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަކީ ބައިވެރިވާފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 6.10
 

 
 
 

 މުބާރާތަށް އިންސާފްކުރުން  .7



މި މުބާރާތުގައި އިންސާފްކުރައްވާނީ ކައުންސިލުން މި މުބާރާތުގެ ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާ ޖަޖުންެގ  7.1

 ޓީމަކުންނެވެ.

އަދި ހުށަހަޅައިދިނުން މި ތިން ަބޔަށްވެސް  ،އަލަށް އުފެއްދޭ ޅެން ،މުބާރާތުގައި އަލަށް އުފެއްދޭ ރާގުމި  7.2
 އިންސާފް ކުރެވޭނެއެވެ.

 މި މުބާރާތުގެ ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. 7.3
 

 އިންސާފް ކުރެވޭ މިންގަ  .8
 

 މިއްލަ ރާގުއަ 8.1

 ،ބާނި ތަކަށާއި ،މި މުބާރާތުގެ ރާގުގެ ބަޔަށް އިންސާފްކުރުމުގައި ބަލާނީ ރާގުގެ އޮނިގަނޑަށާއި
 އެކުލެވުމަށެވެ.

 މާކްސް  50ރާގުގެ އޮނިގަނޑު  •
 މާކްސް  20ބާނިތަކަށް  •

 މާކްސް 30އެކުލެވުމަށް  •

 ކިޔުން 8.2

 ހުށަހެޅުންތެރިކަމަށެވެ. ،މިބައިގައި ބަލާނީ ކިޔުންތެރިކަމަާށއި

 މާކްސް  50ކިޔުންތެރިކަމާއި ހަމަ  •
 މާކްސް 20ހުށަހެޅުންތެރިކަން  •
 މާކްސް 30އެކުލެވުން  •

 

 
 ޅެން 8.3

 ،ހިޔާލުގެ ވަށައިޖެހުން ،ރާގަށް ހިމުންވުން ،ޝުޢޫރުގެ އަމިއްލަކަން ،މިބައިގައި ބަލާނީ ޝުޢޫރުގެ މަތިވެރިކަން
 ވެ.އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އަދި ޖަޒުބާަތށެ

 ވަނަ ހޮވުން  .9
 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ވަނަ ހޮވުމެއް ނޯންނާނެއެވެ. 6 9.1

 ވަނަ. 3ވަނަ އަދި  2 ،ވަނަ 1މުބާރާތުގެ ކޮންމެ އުމުރުފުރާއަކުން  9.2

 ވަނަ. 3ވަނަ އަދި  2 ،ވަނަ 1މި މުބާރާތުގެ  9.3
 ވަނަ. 3ވަނަ އަދި  2 ،ވަނަ 1ޅެމުގެ ތެރެއިން  5މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު  9.4
 ވަނަ. 3ވަނަ އަދި  2 ،ވަނަ 1އަމިއްލަ ރާގުގެ ތެރެއިން  5މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު  9.5

 އަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާނަމައެވެ. 50ވަނަ ލިބޭނީ % 3މި މުބާރާތުގައި  9.6
 އަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާނަމައެވެ. 65ވަނަ ލިބޭނީ % 2މި މުބާރާތުގެ  9.7



 އަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާނަމައެވެ. 75ނީ %މި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ލިބޭ 9.8

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން  .10

 މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންަނށް މުބާާރތާއި ގުޅޭގޮތުން ސަކުވާހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 10.1
މި މުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުްނ ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލަިއ ފައިޞަލާކުރާނީ މުބާރާތުެގ ަޖޖުންނާއި  10.2

 އަކުންނެެވ.ކައުންސިލަރުންގެ ކޮމިޓީ
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 އިދާރާއަށެވެ.
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